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ÎN INTERESUL 
PĂCII ȘI SECURITĂȚII
LA 29 NOIEMBRIE s-a deschis la 

Moscova conferința țărilor euro
pene pentru asigurarea păcii și 

securității în Europa.
Lucrările conferinței sînt în plină des

fășurare. Reprezentanții tuturor țărilor 
participante au luat cuvîntul și au făcut 
^Declarații.

Conferința se ocupă de cea mai impor
tantă problemă a zilelor noastre de care 
depinde securitatea continentului euro
pean, dezvoltarea pașnică a țărilor 
europene — problema preîntîmpinării 
reînvierii militarismului german. Guvernul 
Sovietic a propus în repetate rînduri gu

vernelor S.U.A., Angliei și Franței să dis
cute împreună problema securității colec
tive în Europa, a rezolvării pașnice și de
mocratice a problemei germane. Propune
rile sovietice n-au primit însă niciodată 
sprijinul guvernelor puterilor occidentale.

Nu au trecut decît 9 ani de la termi
narea celui de al doilea război mondial 
care a adus popoarelor europene neno
rociri cumplite și din nou sub oblădui
rea S.U.A. și a altor state occidentale, este 
refăcută mașina de război vest-germană. 
•Acordurile de la Paris îndreptate spre 
reînvierea militarismului german și inclu
derea Germaniei occidentale remilitari- 
zate în blocul agresiv al Atlanticului de 
nord și în „Uniunea Europei occidentale”, 
auxiliară a acestui bloc, graba cu care 
sînt prezentate spre ratificare aceste acor
duri, provoacă o îngrijorare legitimă în 
rîndurile popoarelor europene. Opinia pu
blică din țările Europei respinge cu in
dignare calea acordurilor de la Paris in
dicată de cercurile agresive occidentale, 
care, chipurile, ar servi rezolvării proble
mei germane. Grăbind ratificarea acestor 
acorduri dușmanii păcii măresc încorda
rea internațională și primejdia de război 
în Europa. Este știut că în cazul realiză
rii acordurilor de la Paris n-ar mai exista 
posibilitatea unificării statului german pe 
baze pașnice și democratice, in Germania 
occidentală urmînd a fi creată în scurt 
timp o armată'de cel puțin un milion de 
oameni la care se adaugă încă două mili
oane de oameni din organizațiile milita
riste existente. Acordurile de la Paris dau 
militariștilor vest-germani dreptul de a 
reînvia statul major general german si a 
dezvolta fără nici o îngrădire industria 
de război. In condițiile actuale, cînd la 
dispoziția armatei vest-germane se pun 
toate tipurile de arme, mergîndu-se pînă 
la a i se acorda posibilitatea de a folosi 
arma atomică, remibtarizarea Germaniei 
occidentale capătă un caracter și mai 
periculos decît înainte.

Subliniind pericolul reînvierii milita
rismului german, V. M Molotov, șeful 
delegației sovietice, în importanta decla
rație pe care a făcut-o în prima zi a con
ferinței, a arătat că nu se poate asigura 
cu adevărat securitatea tn Europa, dacă 
nu va fi găsită o rezolvare a problemei 
germane, care să corespundă intereselor 
tuturor statelor europene iubitoare 
de pace, precum și intereselor for
țelor iubitoare de pace ale poporului 
german însuși. Pentru a contribui cu 
adevărat la rezolvarea problemei ger
mane și asigurarea păcii și securității în 
Europa, Uniunea Sovietică a propus să 
se renunțe Ia planurile ostile păcii ale 
puterilor occidentale și să se ajungă la 
un acord pe baza următoarelor principii 
fundamentale: 1. Să nu se admită în 
nici un caz reînviere;) militarismului ger
man și să se treacă la rezolvarea cu per
severență și răbdare a problemei ger
mane pe baza realizării unei înțelegeri 
înainte de toate, între cele patru puteri. 
2. Să se creeze un sistem de securitate 

i_colectivă în Europa cu participarea tu
turor statelor europene interesate în 
menținerea și întărirea păcii, indiferent 
de orînduirea lor de stat și socială în 
tare scop să se examineze cu toată aten
ția atît proiectul sovietic existent în le
gătură cu „Tratatul general european cu 
privire ia securitatea colectivă în Eu- 

i ropa”, cit și propunerile altor țări care 
kvor fi prezentate în această problemă. 
. Nu se poate să nu se sublinieze odată 
'mai mult caracterul constructiv al aces- 
: tor propuneri ale Guvernului Sovietic, 
[susținute de guvernele țărilor iubitoare 
de pace, care contrastează puternic cu 
prevederile acordurilor de la Paris.

In fața popoarelor europene sînt des
chise astăzi, așa dar, două căi: pe de o

parte calea acordurilor de Ia Paris, a în
cordării internaționale și pe de altă 
parte calea securității colective, calea 
reglementării pașnice a problemei ger
mane.

Popoarele Europei, iubitoare de pace, 
conștiente de pericolul pe care-l repre
zintă militarismul german pentru pace, 
pentru civilizație și cultură, sprijină și 
militează pentru ideea securității colec
tive.

Fiind siliți să țină seama de creșterea 
năzuinții popoarelor din Europa spre 
întărirea păcii și securității diplomații 
occidentali recurg la diferite tertipuri 
spre a ascunde reînvierea militarismului 
în Germania occidentală. Cercurile gu
vernante din S.U.A, Anglia și Franța, 
declară că ele ar face aceasta fiind că
lăuzite de „interesele apărăriii Europei 
occidentale". Cît de false și neîntemeiate 
sînt asemenea afirmații I Care din sta
tele participante la acordurile de la Pa
ris sînt amenințate oare de agresiune? 
Niciunul. Pentru a induce însă în eroare 
opinia publică, aceleași cercuri condu
cătoare apusene vorbesc într-una despre 
anumite „garanții" în acordurile de la 
Paris care ar preveni posibilitatea unei 
agresiuni din partea Germaniei remili- 
tarizate. Dar cine mai poate da crezare 
acestor garanții răsuflate cînd experiența 
istoriei arată că întotdeauna praf s-a 
ales de ele. Dar dacă unii diplomați occi
dentali înclină să uite învățămintele isto
riei, popoarele au memorie mai bună. 
Oradour, Lidice. Maidanek, Auschwitz, 
toate grozăviile războiului nu pot fi ui
tate. lată de ce oricărui polonez, fran
cez, rus, ceh, iugoslav, sau englez, ori
cărui popor care a cunoscut grozăviile 
războiului, cuvîntul Wehrmacht ii stîrne- 
ște mînie, indignare.

Așa cum a declarat Otto Grotewohl, 
primul ministru al R. D. Germane, pla
nurile strategice ale ocupanților ameri
cani și ale partenerilor ior vest-germani 
prevăd transformarea Germaniei occiden
tale într-un teatru de operațiuni militare,

Imperialiștii americani exercită în pre
zent presiuni asupra guvernelor occiden
tale pentru ratificarea grabnică a acor
durilor de la Paris. Acordurile de la Pa
ris constitue etapa următoare și deosebit 
de periculoasă în pregătirea unui nou 
război în Europa.

„Aceasta — a declarat V. M. Molotov, 
cere din partea statelor participante la 
conferință, luarea unor măsuri comune 
în domeniul organizării forțelor armate 
și a comandamentelor lor, precum și a 
altor măsuri, pentru a apăra în mod sigur 
munca pașnică a popoarelor din aceste 
țări, pentru a garanta inviolabilitatea 
frontierelor lor și a asigura apărarea lor 
împotriva unei eventuale agresiuni".

Popoarele țărilor iubitoare de pace ale 
căror guverne sînt reprezentate la con
ferința de la Moscova, sînt conștiente că 
trebuie să dea dovadă de vigilență și să 
înfăptuiască acțiuni practice în vederea 
asigurării propriei lor securități.

In declarația sa din 30 noiembrie, V. 
Siroky — șeful delegației R. Cehoslovace, 
exprimînd părerea guvernului cehoslovac, 
a arătat că deoarece reînvierea milita
rismului vest-german ar provoca în pri
mul rînd o amenințare pentru frontierele 
Cehoslovaciei, Poloniei și R. D Germa
ne. consideră necesar ca, în cazul rati
ficării acordurilor de la Paris, îndeosebi 
guvernele statelor sus-arătate, luind ca 
bază interesele comune în lupta împotriva 
acestei amenințări, să ia măsuri eficace 
comune pentru asigurarea frontierelor lor.

Popoarele din Europa și din întreaga 
lume urmăresc cu interes și încredere 
desfășurarea lucrărilor conferinței de la 
Moscova. Conferința țărilor europene pen
tru asigurarea păcii și securității în Eu
ropa va constitui fără îndoială o etapă 
importantă pe calea creării unui sistem 
de securitate colectivă europeană — sis
tem care, fiind sprijinit de popoarele Eu
ropei și ale lumii întregi, are o impor
tanță primordială pentru preîntîmpinarea 
unui nou război mondial.

Tineretul nostru care a salutat cu 
bucurie convocarea conferinței de la 
Moscova, dorește din toată inima suc
ces lucrărilor pentru realizarea țelurilor 
ei: întărirea păcii și securității în Eu
ropa I

In întîmpinarea întîlnirii internaționale 
a tineretului sătesc

Miercuri seară a avut loc în Capitală, 
5 sala „Filimon Sîrbu", o adunare orga- 
aizată de Comitetul Orășenesc UT M„ 
::nsacrată apropiatei întîlniri interna- 
•„onale a tineretului sătesc ce va avea 
Joc la Viena.
| La adunare au luat parte tineri mun- 
ttori din fabricile și uzinele producă- 
v.are de mașini agricole din Capitală, ti- 
sari din gospodării agricole de stat, gos- 
jodârii agricole colective și S.M.T.-uri, 

ieri fii ai țăranilor muncitori din co
ronele regiunii București, elevi și stu- 
r-nți de Ia școlile de învătămînt agricol 
t-i Capitală.

Cu acest prilej, a luat cuvîntul tov. Ion 
ZIrcei, secretar al Comitetului Central 
l U.T.M. Pregătirile care au loc pentru 
ttflnirea Internațională a tineretului să

tesc — a subliniat vorbitorul — se des
fășoară în condițiile intensificării luptei 
întregii omeniri pentru triumful cauzei 
păcii și întăririi colaborării între po
poare.

Ferm convinși că această întîlnire va 
fi o contribuție însemnată a tineretului 
in lupta dusă de popoarele lumii pentru 
pace și o viată mai bună, tineretul pa
triei noastre iși afirmă încă odată cu 
acest prilej solidaritatea lui frățească cu 
lupta tineretului din întreaga lume pen
tru pace și libertate

Participanții la adunare au adresat o 
telegramă de salut Comitetului Interna
țional de pregătire a primei întîlniri in
ternaționale a tineretului sătesc.

(Agerpres)

Conferința țărilor europene 
pentru asigurarea păcii și securității in Europa

Ședinja din ziua
MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS transmite:
La 1 decembrie a avut loc a treia ședință a conferinței 

țărilor europene pentru asigurarea păcii și securității în 
Europa. Ședința a fost prezidată de Otto Grotewohl,. șeful 
delegației Republicii Democrate Germane, primul ministru al 
Republicii Democrate Germane.

La ședință au fost ascultate declarația lui Manush Myftiu, 
șeful delegației albaneze, vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Albania ; declarația lui Chivu 
Stoica, șeful delegației romîne, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne: declarația 
lui Cian Ven-tian, reprezentant al Republicii Populare Chi
neze, locțiitor al ministrului Afacerilor Externe al R- P. Chi

de 1 decembrie
neze, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii 
Populare Chineze în U.R-S-S.; declarația lui Andras Hegedus, 
șeful delegației ungare, prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Ungare și declarația lui Anton 
Iugov, șeful delegației bulgare, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria.

Următoarea ședință va avea loc la 2 decembrie, ora 10.00 
dimineața.

La această ședință va fi examinat proiectul de declarație 
comună a guvernelor U.R.S.S, Republicii Populare Polone, 
Republicii Cehoslovace, Republicii Democrate Germane, Re
publicii Populare Ungare, Republicii Populare Romîne, Re
publicii Populare Bulgaria și Republicii Populare Albania.

Și-au îndeplinit planul anual de producție
★

Calendarul 
a rămas în urmă

TÎRGU MUREȘ (de la cores-
■ pondentul nostru).

19 noiembrie, o zi de toamnă cu 
cer plumburiu. Ceața s-a lăsat tot 
mai jos așa că totul a devenii opac. 
In întreprinderea de produse finite 
din piele „Petofi Șandor" muncito
rii nu mai conteneau felicitîndu-se 
„La anul mai multe succese, frate".

Eucuria îndeplinirii planului glo
bal pe anul 1954 a încrustat parcă 
pe fețelg muncitorilor zimbetul care 
exprima biruința în marea bătălie 
pe care ei au dus-o în decursul 
atitor zile de-a rtndul în prag de 
an nou. ei au pornit cu și mai mult 
avint la muncă. Dacă în acest an 
au realizat economii în valoare de 
480.000 lei, apoi acest lucru se dato- 
rește grijii față de mașini, folosirii 
cu pricepere a materiei prime.

Utemiștii Teancu Ion, Bazko Ba- 
lint și Szoloși loan privesc undeva 
departe. In fața ochilor li se con
turează imaginea calendarelor, pe care stă scris 1955 și 1958, 
ani în contul cărora dau ei acum produse.

„Planul anual de producție a fost îndeplinit". Vestea a ajuns 
pînă la ultimul muncitor de la fabrica de unt „Transilvania" 
din Tîrgu Mureș. In asemenea cazuri vorbele sînt de prisos. 
Muncitorii acestei fabrici și-au respectat cuvîntul dat, cu 2 zile 
înainte de data prevăzută în angajament.

In anul 1954 întreprinderea a produs mai mult cu 40.000 kg. 
brinzeturi și 100.000 kg. unt. față de anul 1953. De asemenea 
s-au fabricat noi sortimente de produse cum ar fi: iaurt, pastă 
de brînză ele.

Aplicarea pe scară tot mai largă a metodelor sovietice de 
muncă, a dat posibilitate colectivului întreprinderii să reducă 
prețul de cost al produselor cu 9,51 la sută.

★ ★

Kopetin Geza și ortacii săi 
dau cărbune în contul anului 1959

PETROȘANI. In ziua de 30 noiembrie, mi
nerii de la Lonea au sărbătorit o nouă victo
rie a brigăzii condusă de cunoscutul fruntaș 
in întrecerea socialistă Kopetin Geza. încă din 
primele ore din schimbul 1, minerii din această 
brigadă au extras ultimele cantități de cărbune 
prevăzute în planul pe anul 1958. Pînă la 
șitul schimbului, ei au extras, în contul 
lui 1959, 140 tone de cărbune.

La 1 
gada 
duros 
minei 
niasă 
s-a an 
care o conduce ca pînă la 23 August 1955 să 
îndeplinească planul de producție ne anul 1959.

(Agerpres)

sfîr- 
anu-

bri- 
căl-

ieșirea din șut, harnicii mineri din 
lui Kopetin Geza au fost felicitați 
de tovarășii lor de muncă, de conducerea 
și de conducători ai organizațiilor de 

din mină. Cu acest prilei, Kopetin Geza 
igajat în numele minerilor din brigada pe

----------------- ★

Și ei au trecut pragul noului an
P iecare zi de muncă aduce
• tinerilor de la oficiul 3 

Electromontaj Moinești noi 
bucurii. De curînd muncitorii, 
tehnicienii și funcționarii ofi
ciului au reușit să-și reali
zeze sarcinile de producție 
ce le reveneau pe anul 1954. 
Cele mai frumoase succese 
le-a înregistrat secția tine
retului din atelierul electric, 
condusă de utemistul Tocaci 
Vasile.

încă de la data de 1 octom
brie, tinerii de aci au trecut 
pragul noului an.

Cele două brigăzi utemiste, 
conduse de Insurățelu Gheor-

*
ghe și Anghel Nicolae și-au 
organizat mai bine munca, au 
aplicat bogata experiență a 
oamenilor sovietici, ceea ce 
i-a ajutat să dea acum pro
duse în contul lunii februa
rie a anului 1955.

Numele utemiștilor Frîncu 
Constantin, Cucu Gheorghe, 
Blidaru Tudorache, Ilie Stere 
și Sarmaru Nicolae, sînt acum 
bine cunoscute în întregul ofi
ciu. Ei s-au evidențiat în 
mod deosebit la bobinarea 
materialelor necesare sonde
lor și la instalarea sondelor.

Corespondent 
CONSTANTIN MOROȘANU

♦

Ridieînd
pe cei râmați în urmă 

la nivelul fruntașilor
f>u luni în urmă, munca în ca- 
'“'drul sectorului VII de la fa

brica de confecții „Gh. Gheorghiu- 
Dej“ din Capitală, era nesatisfăcă
toare Erau benzi care nu-și înde
plineau sarcinile de plan și care 
dădeau produse de proastă calitate. 
Biroul organizației de secție U.T.M. 
nr. 8 a luat inițiativa de a organiza 
pe tineri în brigăzi utemiste de pro
ducție. La colțul roșu al fiecărei 
brigăzi s-au afișat programele de 
lucru, situația producției. La fiecare 
trei zile, brigăzile iși analizează 
munca și iau hotărîri pentru reme
dierea unor lipsuri constatate.

Acum în sector munca este orga
nizată pe baza procesului tehnolo
gic. conveer secționat, nouă metodă 
sovietică, și se aplică mai intens 
metodele sovietice Voroșin, Ciutchih 
Lidia Savelieva și altele. Cele mai 
frumoase succese le obțin tinerii 
154 fruntașă pe raion, condusă de

Da la Prezidiu! Consiliului 
Central al Sind cotelor

Pentru dezvoltarea întrecerii socialiste 
și în scopul stimulării colectivelor de 
muncitori, tehnicieni și ingineri din între
prinderile industriale si centrele meca
nice care repară tractoare pentru secto
rul agricol, Prezidiul C.C.S. a hotărît in
stituirea unui steag roșu de producție al 
C.C.S. care se va decerna definitiv uni
tății care va obține cele mal bune re
zultate în :

— repararea înainte de termen a trac
toarelor ;

— calitatea reparațiilor;
— reducerea prețului de cost al repa

rațiilor ;
— confecționarea a cît mal multe piese 

de schimb necesare reparațiilor, cu posi
bilități locale.

De asemenea, Prezidiul C.C.S. a hotărît 
instituirea unui steag roșu de producție 
al C.C.S., care va fi decernat definitiv 
colectivului de muncitori, tehnicieni și 
ingineri care a obținut cele mai bune re
alizări în :

— livrarea înainte de termen și la toate 
sortimentele a pieselor de schimb ;

— respectarea calității ;
— reducerea prețului de cost al pie

selor.
Aceste steaguri vor fi însoțite de pre

mii în bani, in raport cu numărul sala- 
riaților care participă la aceste lucrări.

O seara 
închinată literaturii albaneza
Cu prilejui aniversării a 10 ani de la 

eliberarea Albaniei, miercuri seara a avut 
loc la Casa Scriitorilor o seară închinată 
literaturii albaneze.

Poetul Ștefan Iureș, laureat al Premiu
lui de Stat, a vorbit despre succesele ob
ținute în domeniul creației literare în 
noua Albanie.

Au citit apoi din literatura albaneză 
scriitorii Nina Cassian, Dumitru Mircea, 
Al. Andrițoiu, laureați ai Premiului da 
Stat. « (Agerpres)

din brigada utemistă nr. . ____ .
Șerbu Mircea. De cînd au hotărît să aplice inițiativa munci
torilor din grupa sindicală nr. 19 de la uzinele „21 Decembrie" 
din Capitală, de a ridica pe cei rămași în urmă la nivelul frun
tașilor, membrii brigăzii au avut prilejul sâ se bucure din plin 
de roadele muncii lor. Incepînd din ziua de 23 noiembrie, bri
gada dă produse in contul anului viitor. Planul de producție 
a fost depășit cu 480 de mantouri, ceea ce face ca brigada să 
se avînte cu mai mult elan în întrecere pentru a da oameni
lor muncii mai multe bunuri de larg consum.

Corespondent
BĂDIȚĂ VICTOR

ii

îndemn spre noi victorii

BÎRLAD (de la corespondentul nostru). — In cursul lunii 
octombrie, muncitorii cooperativei meșteșugărești „îm

brăcămintea" din orașul Birlad, valorificînd deșeurile au con
fecționat diferite produse cum ar fi : saltele, rubăști de mol
ton, capoate, în valoare de 22.000 lei.

Datorită succeselor obținute în fiecare lună, cooperativa a 
devenit fruntașă pe regiune, iar de la data de 27 octombrie lu
crează în contul anului 1955.

In acest an cooperativa a produs 28 noi sortimente de bu
nuri de larg consum Aplicarea inițiativei tovarășului Vasile 
Militaru a adus cooperativei un beneficiu de 31.731 lei.

Fiecare muncitor a contribuit la realizarea acestui succes. 
Mendel Elena, Costache Toader, Rugină Tasia și Crețeanu 
Natalia, au obținut însă cele mai frumoase succese.

Demn de scos în evidență este faptul că în primele rînduri 
ale fruntașilor întrecerii socialiste din întreprindere, se află în 
permanență brigada utemistă condusă de tînăra Pascu Maria.

Schimb de experiență 
între cercurile științifice 

studențești
CLUJ (Agerpres), — Zilele trecute a 

avut loc la Cluj un schimb de experiență 
intre membrii careurilor științifice stu
dențești de la facultățile de științe juri
dice ale universităților „Victor Babeș" și 
„Bolyai" din Cluj și „C. I. Parhon" din 
București. La schimbul de experiență au 
participat numeroși profesori și studenți 
de la cele trei universități.

După cuvîntul de deschidere, rostit da 
prof. univ. Grațian Porumb, prodecan al 
Facultății de științe juridice din Cluj, stu
dentul N. Mănăilă, de la Facultatea da 
științe juridice din București, a prezentat 
în cadrul cercului științific „Dreptul pe
nal", un referat intitulat „Trimiterea în 
judecată". La discuții au luat cuvîntul, 
printre alții, studenții universității „Bo
lyai" Ion Izanek și Gh. Culicovski și cont, 
univ. Ion Olteanu, de la catedra de drept 
penal al Facultății de științe juridice din 
București.

In cadrul cercului științific „Teoria ge
nerală a statului și dreptului", studentul 
Ion Sivescu, de la Facultatea de știința 
juridice din București, a prezentat un re
ferat despre dreptul R.P.R. de a fi ad
misă în O.N.U.
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N enumăr a ți turiști pornesc in aju
nul zilelor de sărbătoare în excursii 
spre locurile cele mai pitorești ale pa
triei. în munți sau în deltă, ei se a.- 
fundă in împărăția frumosului. Dru
mul pe văile ascunse, prin peșterile 
întunecate, ori urcușuri spre frunțile 
de piatră ale munților sub care se 
deschid înfiorătoare prăpăstii* oferă 
ochilor priveliști de neuitat. Celor în
drăzneți, eforturile le sînt pe deplin 
răsplătite. Ei pot admira în toată 
splendoarea măreția tablourilor, care 
își schimbă culorile și umbrele de la 
ceas la ceas, făcîndu-se veșnic noi, veș
nic altele. Fotograful amator, imorta- 
lizind momentul va face aici o foto
grafie minunată. Fie că va surprinde 
„O turmă de oi spre casă**, un „Cobo- 
rîș pe valea Jepilor", ori o „Idilă din 
dumbrava Sibiului", el va fi satisfăcut 
de imaginea peisajului. Cuprinși de 
farmec, alți turiști vor străbate întin
derile țării, vor descoperi alte locuri 
pitorești, întreeîndu-se in executarea 
fotografiilor.

Așa s-a intîmplat in primăvara a- 
cestui an. Direcția de turism și ex
cursii din cadrul Consiliului Central 
al Sindicatelor, sprijinind inițiativa 
fotografilor amatori, a organizat un 
concurs de fotografii turistice. în fie
care zi, la comitetul de organizare al 
concursului au sosit zeci și zeci de fo
tografii. Și fiecare era mai frumoasă, 
mai bine executată tehnic, decît cea
laltă. Pe care s-o alegi, pe care s-o 
consideri mai presus ? Alegerea a fost 
o treabă foarte grea. Fotografiile pre
miate și cu mențiune, au fost reunite, 
în „Expoziția concursului de fotografii

turistice", ce a fost deschisă la Bucu
rești în luna noiembrie.

In „Caietul de impresii" au fost nu
meroase însemnări prin care vizitato
rii și-au exprimat admirația și dra
gostea pentru încîntătoarele priveliști 
ale țării și mulțumirea față de orga
nizatorii expoziției. în unele însemnări 
cîțiva vizitatori au propus ca fotogra
fiile expoziției să fie înmănunchiate 
într-un album cu „Vederi turistice din 
Republica Populară Romînă", care să 
fie tipărit într-un mare tiraj.

Aceasta pentru că vizitatorii „Expo
ziției concursului de fotografii turis
tice" din București au rămas impresio
nați de frumusețea peisajelor. Ce-au 
văzut ei aici ? N-ai admirat încă în 
de ajuns stincile „Babelor" îmbrăcate 
în haină de iarnă și îți atrage aten
ția „Castelul Corvineștilor" sau „Re
împrospătare", unde, turistul ostenit 
soarbe cu sete apa rece a pîrîului de 
munte. Și cînd ajungi în fața fotogra
fiei „Mureșul pe înserat" executată 
cu atita măiestrie de tînărul Oscar Al- 
mășeanu din Tg. Mureș, fără să vrei, 
îți dorești sa fii poet Această dorință 
o ai și cînd ai privit fotografia „Bără
ganul". Mestecenii înalți și imensita
tea holdelor tremură parcă sub soa
rele verii.

Privind renumitul „Ghețar de la 
Scărișoara” simți parcă fiorii frigului, 
iar fotografia „Vine furtuna" săgetată 
de lumina frîntă a unui fulger, te face 
să-ți duci instictiv mina la reverul 
paltonului. Și cită destindere sufle
tească îți oferă apoi fotografia „Pe 
terasa 1 Mai" de la Mamaia. Marea 
Neagră, in necuprinsul spațiu, ridici

valuri pînă aproape de terasa pe care 
oamenii muncii iși petrec 
odihnă.

Mai mulți vizitatori s-au 
fața fotografiei „Zori de zi 
hlău", distinsă cu premiul 1. Aici, co
losul Moldovei, înconjurat de stînc.i 
masive, e redat în toată măreția lui.

Tovarășului D. Paghida-Iași i-a plă
cut to mod deosebit această vedere și 
a transpus-o pe film cu multă price
pere tehnică. Meritul lui este cu atît 
mai mare, cu cît a reușit să surprindă

momentul de trecere de la noapte la 
zt. De la orizont se ridică biruitoare 
lumina zilei, cuprinzînd țot mai mult 
fruntea munților, iar dincolo de creste, 
fantoma nopții își retrage întunericul, 
învinsă.

Despre această fotografie, în „Caie
tul de impresii", un vizitator scrie: 
„E o fotografie cu o adîncă semnifica
ție. Ea îmi sugerează însăși momentul 
eliberării patriei noastre".

V. BARAN



Să îmbunătățim 
munca comitetului orășenesc II. T. M.

Nu de mult, la Galați, s-a ținut o ple
nară a comitetului orășenesc U.T.M. Ple
nara a analizat referatul prezentat de to
varășul Dumitru Hristache, prim secretar 
al comitetului orășenesc U.T.M.-Galați, în 
legătură cu sarcinile actuale ce stau în 
fața organizației orășenești U.T.M. Daz- 
bătînd unele aspecte importante din 
munca comitetului și a biroului comitetu
lui orășenesc U.T.M.-Galați, plenara a 
constituit un prilej de prețioase învăță
minte cu privire la sarcinile actuale 
și îndeosebi cu privire la stilul și 
metodele de muncă ale activiștilor ute- 
miști din orașul Galați.

La plenară a reieșit că, îndrumat de 
către comitetul orășenesc de partid, co
mitetul orășenesc U.T.M.-Galați, a obți
nut succese în mobilizarea tineretului în 
lupta pentru îndeplinirea sarcinilor de 
producție. Astfel peste 4.500 tineri din în
treprinderi și instituții au fost antrenați 
în întrecerea socialistă și numărul lor este 
în permanentă creștere. De asemenea, 
numeroase brigăzi de tineret de la Șan
tierul Naval și din alte întreprinderi din 
oraș au obținut bune rezultate în lupta 
pentru îndeplinirea la timp a planului de 
stat pe anul 1954.

Organizațiile de bază U.T.M. din Galați 
au dovedit Inițiativă și în acțiunea de în
frumusețare a orașului. în ultima vreme, 
mobilizați de organizațiile de bază U.T.M., 
numeroși utemiști și tineri din școli și în
treprinderi au muncit voluntar la ame
najarea parcului de pe strada Republicii, 
în mijlocul căruia a fost ridicată o placă 
comemorativă închinată luptătorilor din 
Galați împușcați de către stăpînirea bur- 
ghezo-moșierească în zilele răscoalei din 
1907. De asemenea comitetul orășenesc 
U.T.M. a dat un ajutor mai concret orga
nizațiilor din școli și facultăți în vederea 
întăririi spiritului de răspundere al ele
vilor și studenților față de învățătură și 
disciplină.

Pe lingă realizările obținute, plenara a 
«cos la lumină și lipsuri serioase ce se ma
nifestă în munca organizației orășenești 
U.T.M. Tovarășii Mara Ion, Apărece Teo
dor, Hurtoi Pavel și alții au ridicat la 
discuții probleme importante legate de 
felul cum comitetul orășenesc ajută orga
nizațiile de bază U.T.M. și pe tinerii din 
industrie. Participanții la plenară au cri
ticat cu tărie lipsurile, arătînd modul de
fectuos în care s-a muncit în unele or
ganizații de bază unde, neglijîndu-se 
conținutul muncii, s-a alergat mai ales 
după cifre și date răsunătoare. La ple
nară au fost criticați aspru membrii bi
roului și unii activiști ai comitetului oră
șenesc, care au dus o slabă activitate pe 
teren și n-au ajutat organizațiile de bază 
în mod efectiv în așa tel ca ele să îm
bunătățească zi de zi conținutul muncii 
brigăzilor de producție și posturilor ute- 
miste de control. Cum altfel decît super
ficială poate fi calificată munca tovară
șului Hurmuzis F., secretar al comitetu
lui orășenesc, care deși spune că „s-a 
ocupat" timp de două săptămini de or
ganizarea brigăzilor utemiste de la între
prinderea „Fusul", activitatea acestor 
brigăzi tot nu s-a îmbunătățit ?

Plenara a criticat cu tărie faptul că bi
roul și unii activiști nu s-au ocupat de 
instruirea comitetelor organizațiilor U.T.M. 
cu problemele concrete ala producției. 
Astfel, responsabilii cu producția și califi
carea din comitetele U.T.M. n-au fost in- 
struiți multă vreme. De asemenea, legă
turile comitetului orășenesc U.T.M. cu ac
tivul utemist din întreprinderi, școli și 
Instituții sint încă necorespunzătoare. 
Această lipsă are drept rezultat o muncă 
superficială în organizațiile de bază. Ast
fel, utemiștii și tinerii din unele între
prinderi ca Șantierul Naval, fabrica „11 
Iunie", Atelierele C.F.R. „Gh. Apostol" și 
altele, care au posibilități de a aplica ini
țiativa tînărului inovator Bărbat Marin, 
precum și diferite metode sovietice, n-au 
fost sprijiniți îndeajuns. Nu de mult, 
strungarii comuniști de la Atelierele 
C.F.R. „Gh. Apostol“-Galați, au luat 
Inițiativa de a-și perfecționa meto
dele de lucru pentru a lucra la fie-

In cadrul acordului cultural semnat 
între țara noastră și R. P. Polonă, a 
concertat la București și la Orașul Stalin 
pianistul Wladyslaw Kedra, profesor la 
școala superioară de stat de muzică din 
Poznan. Publicul nostru aștepta cu mult 
Interes concertele acestui reprezentant 
al școlii pianistice poloneze contempo
rane, școală care numără artiști de va
loare internațională cum sint Halyna 
Czernî-Stefanska, Henryk Sztompka ș.a.

Pe pianistul Wladyslaw Kedra am avut 
prilejul să-1 ascultăm atît într-un bogat 
recital în care a interpretat între altele 
Toccata in do major de Bach-Busoni, So
nata în si minor de Llszt, lucrări ale lui

In comuna Leșu, raionul Năsăud, a fost construit prin 
autoimpunere un cămin cultural. Plini de nerăbdare au 
pornit să se pregătească pentru manifestările artistice pe 
care le vor da, dansatorii talentați din echipa artistică. 
In fotografia noastră îi vedem la una din repetiții.

Y Țăranii muncitori din satele patriei au parte astăzi de 
v un altfel de trai. Tot mal mult Ișl fac loc în viața lor 
0 preocupările culturale, grija pentru petrecerea cît mal plă- 
0 cută a timpului liber, pentru distracții atractive șl folosi- 
0 toare.

Pe marginea plenarei 
comitetului orășenesc 

U. T, M. — Galafi

care mașină mal multe produse pe 
schimb. Inițiativa comuniștilor a fost îm
brățișată cu multă căldură de unii tineri 
ca Dragomir Petre, Grăpeanu Virgil și 
alții. Inițiativa n-a fost însă generalizată 
în rîndurile tuturor tinerilor și nu s-a pus 
problema extinderii ei și în alte întreprin
deri. Defectuos a lucrat în această direc
ție și comitetul U.T.M. de la Atelierele 
C.F.R.-„Gh. Apostol", al cărui secretar, 
tovarășul Apărece Teodor, este și mem
bru în comitetul orășenesc U.T.M

In cadrul măsurilor luate de plenară 
s-a stabilit ca biroul comitetului orășe
nesc să se ocupe mai concret, cu mai 
multă atenție și răbdare de problemele de 
producție ale tinerilor, de munca brigăzi
lor de tineret, de sprijinirea inițiativelor 
tineretului.

Plenara comitetului orășenesc U.T.M.- 
Galați a luat poziție hotărîtă față de lip
surile serioase constatate în activitatea 
organizației orășenești în ceea ce privește 
educația comunistă a tineretului, îndru
marea lui pentru a folosi în mod instruc
tiv și distractiv timpul liber. In unele fa
brici din orașul Galați n-au fost lichidate 
metodele bătrînești în munca cu tinerii și 
nu sînt folosite toate mijloacele pentru a 
asigura tinerilor posibilitatea să se dis
treze, să-și desfășoare o bogată activitate 
cultural-educativă. In această privință 
participanții la plenară au făcut propu
nerea să se organizeze săptămînal „Joia 
tineretului" pe oraș și în fiecare organi
zație de bază în parte, să se organizeze 
șezători literare, concerte, recenzii de 
cărți, discuții pe marginea unor probleme 
care îi preocupă pe utemiști și pe ceilalți 
tineri și alte asemenea activități a căror 
organizare nu poate suferi nici o întîr- 
ziere.

Făcind o temeinică analiză a lipsurilor 
ce mai dăinuie încă în activitatea comi
tetului orășenesc U.T.M., plenara a subli
niat că aceste lipsuri se datoresc în pri
mul rînd faptului, că atît comitetul cît 
și biroul său n-au depus un efort susținut 
pentru a folosi în practica muncii cu ti
neretul metodele indicate de partid. Bi
roul comitetului orășenesc U. T. M. n-a 
exercitat un control calificat asupra modu
lui cum se îndeplinesc sarcinile trasate de 
Hotărîrea Biroului Politic al C.C. al P.M.R. 
cu privire la activitatea U.T.M. Chiar și 
din munca unor membri ai biroului s-a 
putut vedea că ei n-au înțeles cum se cu
vine necesitatea de a face o cotitură ho
tărîtă în munca de organizație, necesi
tatea unei munci educative temeinice in 
rîndurile maselor largi ale tineretului.

Lipsuri serioase s-au manifestat în 
stilul și metodele de muncă ale co
mitetului orășenesc și ale biroului. In 
munca comitetului nu s-a făcut simțită 
aplicarea hotărîtă a principiului condu
cerii colective. Astfel, pe de o parte pri
mul secretar al comitetului orășenesc și 
unii membri ai biroului nu țin întotdeauna 
seama de propunerile $1 criticile activiști
lor, iar pe de altă parte sint unii membri 
ai comitetului care de la alegerea lor in 
comitet și pină acum n-au participat la 
nici o plenară. Trebuie spus de asemenea 
că ședințele plenare ale comitetului 
orășenesc n-au fost întotdeauna pre
gătite cu toată grija și răspunderea, 
astfel ca ele să ducă cu adevărat la ridi
carea calitativă a activității tuturor or
ganizațiilor de bază U.T.M. Ordinea de zi 
a plenarelor, la fel ca și materialele pre
zentate aici, nu erau cunoscute cu cel 
puțin 3—4 zile înainte de către membrii 
comitetului. Firește, în asemenea condiții, 
datorită faptului că materialele nu se 
studiau din timp, membrii comitetului nu 
aveau posibilitatea să dea contribuția cu
venită la îmbunătățirea muncii. La multe 
plenare ale comitetului orășenesc U.T.M.- 
Galați s-au făcut doar prelucrări ale pla
nurilor de muncă și s-au discutat în mod
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Concertele unui pianist polonez
Chopin și ale unor compozitori polonezi 
contemporani, precum și in concertul în 
fa minor de Chopin (acompaniat de or
chestra simfonică a Filarmonicii de Stat 
din București, dirijată de Mircea Basarab).

Ceea ce te Izbește la W. Kedra este 
ușurința cu care parcurge cele mai difi
cile partituri, tehnica remarcabilă în pa
sajele de velocitate, sunetul frumos, lip
sit de orice duritate pe care-1 învederează 
de-a lungul execuției. De asemenea este 
de remarcat gustul cu care Kedra înfăți
șează lucrările muzicale. Astfel trebuie să 
subliniem finețea și sobrietatea cu care 
W. Kedra a interpretat melodia din 
„Orpheus" de Gluck în aranjamentul lui 

superficial unele probleme de mal mică 
importanță care puteau fi rezolvate 
numai de către biroul comitetului orășe
nesc. De asemenea, la comitetul orășenesc 
U.T.M.-Galați s-a înrădăcinat o practică 
nejustă de activizare în muncă a membri
lor comitetului. Astfel, înainte de această 
plenară, membrii comitetului primeau 
sarcina permanentă de a se ocupa și de a 
răspunde de un număr de 3 pînă la 6 or
ganizații de bază U.T.M. din oraș. Prac
tica a dovedit însă că acest procedeu nu 
este just, deoarece un membru al comite
tului orășenesc U.T.M. dintr-o facultate, 
de pildă, oricîtă bunăvoință ar avea, nu 
se poate ocupa permanent și în mod efec
tiv de organizația U.T.M. dintr-un alt loc 
de muncă. Sarcina lui principală este de 
a se ocupa, înainte de toate, de organiza
ția de bază din care face parte și de care 
el este legat în modul cel mai direct De
sigur, noi ne dăm seama că aceasta nu 
înseamnă că membrii comitetului nu tre
buie să ajute la rezolvarea unor sarcini șl 
din alte organizații de bază. Dimpotrivă, 
atunci cînd trebuiesc duse la îndeplinire 
unele sarcini importante este necesar ca 
mentorii comitetului să fie folosiți în acest 
scop, dar numai pentru o perioadă de timp 
și nu în mod permanent să răspundă de 
alte organizații U.T.M., așa cum s-a în- 
tîmplat la not

Experiența multilaterală a Comsomolu- 
lui, precum și rezultatele bune obținute 
la noi de unele comitete orășenești U.T.M 
fruntașe, arată că este necesară o muncă 
permanentă și susținută pentru a ridica 
neîncetat rolul și importanța comitetelor 
orășenești, pentru a ridica neîncetat sim
țul de răspundere al membrilor comite
tului. Cu prilejul ultimei noastre plenare, 
noi ne-am convins pe deplin că necesi
tatea unei asemenea munci se resimte din 
plin și la comitetul orășenesc U.T.M- 
GalațL

Plenara comitetului orășenesc U.T.M- 
Galațt a obligat biroul să ia măsuri pen
tru a informa din timp membrii comite
tului asupra principalelor sarcini puse de 
către partid, de a aduce la cunoștința i 
membrilor comitetului toate hotărîrile și 1 
instrucțiunile C.C. al U.T.M și ale corni- i 
tetului regional U.T.M.

Plenarele comitetului — se spune în ho- 
tărîrea adoptată — nu se convoacă cu i 
scopul numai de a trasa sarcini unuia sau , 
altuia dintre membrii, ci pentru a dez
bate în deplină cunoștință de cauză pro- ■ 
blemele principale ale muncii și pentru ' 
a lua hotăriri și măsuri practice care să 
ducă la ridicarea activității organizațiilor 
U.T.M. din oraș. Obligația de a urmări 
aplicarea hotărîrilor adoptate la plenare 
revine biroului comitetului orășenesc, 
care răspunde de întreaga muncă desfă
șurată în perioada dintre plenare. Pentru | 
a-și putea duce cu succes la îndeplinire : 
sarcinile, biroul este dator să dea dovadă 
de multă inițiativă, să folosească din plin 
toate forțele pe care le are la îndemină. 
în această privință, la comitetul nostru 
orășenesc se resimte din plin nevoia im- | 
bunătățirii continue a muncii de instruire 
a secretarilor organizațiilor de bază 
U.T.M din orașul Galați. De aceea, ple
nara a trasat biroului sarcina de a se 
ocupa mai temeinic de instruirea secre
tarilor și a celorlalți membrii din comi
tetele și birourile organizațiilor U.T.M. 
prin inițierea și extinderea celor ma-, bune I 
metode de mobilizare și educare a tine- ' 
netului.

In orașul Galați, la fel ca în orice colț , 
al țării, există un tineret minunat, plin 
de inițiativă patriotică. Organizațiile ute
miste din Galați — și în primul rind bi
roul și comitetul orășenesc U T.M — sint 
chemate să folosească din plin aceste ca
lități minunate ale tinerilor, in așa fel, 
Incit energia și entuziasmul lor să fie in- I 
dreptate in întregime pe făgașul unor noi 
și mărețe roaUzări spre binele oamenilor 
muncii și înflorirea cpntinuă a patriei.

I. TANASACHE 
membru in comitetul 

orășenesc U.T.M-Galațl

Sgambati precum și primele trei mazurci 
din program, nocturnele in do major și 
mi minor de Chopin în care s-a vădit 
factura sa psihică națională, comună cu 
cea a marelui compozitor. De asemenea 
W. Kedra a vădit im simț deosebit al con
strucției in dificila sonată in și minor de 
F. Liszt.

Nu încape îndoială că dacă în interpre
tările sale W. Kedra ar fi vădit o mai 
mare profunzime, succesul său ar fi fost 
și mai mare.

Aparițiile lui W. Kedra pe estrada 
noastră de concert au fost primite cu in
teres și căldură de public.

C. TEODORIU

Succesul echipei teatrale 
de amatori

Pe scena Teatrului de Stat din Orașul 
Stalin a avut loc de curind premiera pie
sei „Die letzte Probe" a scriitorului pro
gresist Fr. Wolf în regia artistică a tov. 
Gerda Salzer.

Piesa este interpretată de echipa ger
mană de amatori care activează pe lîngă 
Teatrul de Stat. In vederea realizării a- 
cestui spectacol, conducerea teatrului a 
dat sprijinul necesar, punînd la dispozi
ția echipei scena, decorul, mobilierul, cos
tumele și tehnicienii. O parte din inter
pret, angajați ai teatrului, Gerda Salzer, 
Stanca Braha, Irmgard Jacqbi și-au dat 
de asemenea contribuția.

Spectacolul s-a bucurat de un frumos 
succes și el urmează a fi prezentat atît 
pe scena teatrului cît și în regiune. Ini
țiativa organizării acestei echipe de teatru 
oglindește faptul că în condițiile favora
bile create de partid are loc înflorirea 
culturii minorităților naționale din patria 
noastră.

Corespondent 
VALERIA STANESCU

INFORMAȚII
Casa Prieteniei Romîno-Sovietice 

A.R.L.U.S., în colaborare cu Editura Ti
neretului, anunță „Seara de poezie și 
proză din literatura sovietică, scrisă pen
tru tineret", care va avea loc joi 2 de
cembrie ora 18, în sala Casei Prieteniei 
Romîno-Sovietice din str. Batiștei nr. 14.

își dau concursul: Radu Beligan, artist 
emerit al R.P.R., laureat al Premiului de 
Stat; artiștii: N. Gărdescu, Sandina Stan, 
Val Săndulescu și Gina Petrini, laureată 
a Premiului de Stat ; scriitorii: Ticu 
Arhip, Gaston Marcel, Ionel Jlanu și 
Adrian Rogoz, laureat al Premiului de 
Stat.

Urmează un fragment din pîe®a „Li
ceenii" de C. Treniov.

★
Ansamblul de cîntece și dansuri al For

țelor Armate al< R.P.R., care se află în 
turneu în țară, a dat duminică seara un 
spectacol în sala „Maxim Gorki" din Ora
șul Stalin.

Bogatul program de cîntece și dansuri, 
prezentat cu acest prilej, a fost răsplătit 
cu vii aplauze de peste 1000 de spectatori.

★
In fiecare sîmbătă după amiază, la ora 

17, în sala Dalles au loc concertele lecții 
organizate de Filarmonica de Stat din 
Capitală. Pină acum au avut loc 5 con
certe cu următoarele teme : „Muzica și le
gătura cu viața", „Despre melodie", „Des
pre polifonie și armonie" și două lecții 
cin ciclul „Forme muzicale". Sîmbătă 27 
noiembrie a avut loc ultima lecție din 
ciclul „Forme muzicale".

Viitoarele concerte lecții vor avea urmă
toarele teme : „Muzica și natura", „Despre 
muzica vocală", „Basmul și legenda în 
muzica simfonică".

★
Marți a părăsit Capitala, plecînd în 

R. D. Germană, tov. Andrei Lăzărescu, 
director general adjunct al Direcției ge
nerale a producției editoriale din Minis
terul Culturii, care va participa la lucră
rile Conferinței Editurilor din R.D. Ger
mană ce va avea loc la Leipzig între 
2-5 decembrie.

(Agerpres)

SCRISOARE CĂTRE REDACȚIE

Birocrații se feresc 
de lumină...

Fiecare cetățean care călătorește noap
tea cu trenul de la Făgăraș la Sibiu, poate 
observa pe partea stingă a stației Podul 
Olt, la depărtare de un kilometru, cîteva 
slabe licăriri. Acolo se află comuna Por
cești din raionul Sibiu. Cei ce cunosc
această comună așteaptă 
iluminată ca un adevărat 
comuna este electrificată.

să le apară 
orășel. Doar 
De ce totuși

această comună zace in întuneric ?
In toată comuna au fost instalate nu

mai șapte becuri, ele nu sint suficiente 
pentru a lumina toate ulițele. „Becuri sint 
dar nu le punem pentru că se fură" acesta 
este „argumentul" tovarășilor de la sfa
tul popular.

Muncitorii care lucrează la Făgăraș sau 
Sibiu și pleacă seara la muncă, trebuie 
să meargă pe bijbiite nimerind me
reu prin cite o groapă, distanță de 1-2 
km. pină la gară. De multe ori auzi crim- 
peie din discuțiile lor:

— No bade, nu crezi că ar fi mai bine 
să luăm de cîteva ori pe tovarășul preșe
dinte sau pe tovarășul Dan Ilie de la sfa
tul popular să ne conducă pe întuneric 
pînă la gară ?

— Că bine zici tu. Numai de cîteva ori 
să scape cu picioarele într-o groapă și 
poate atunci acești tovarăși se vor gindi 
să scoată din dulap cele 50 de becuri.

— Ce-or fi avînd de gînd să facă cu 
ele? Si eu și alții le-am tot spus tovară
șilor de la sfat că e păcat să mergem pe 
întuneric cînd comuna este electrificată. 
Dar ei nu vor să scoată becurile de la 
„păstrare" și pace.

Și într-adevăr oamenii au dreptate. Nu
mai cei de la sfatul popular nu vor să 
înțeleagă acest lucru.

Corespondent 
ILIE 1ONESCU

Au fost dsmascafi ?• padspss*:
Tribunalul popular raional Toplița a 

condamnat pe chiaburul Suțiu Petre 
pentru faptul că a furat 4 saci cu cereale 
din obligațiile către stat, la 6 luni închi
soare corecțională și piața cheltuielilor 
penale.

Pentru nepredarea cotelor la termen și 
sustragerea din ele a 1600 kg. cartofi, 35 
kg. porumb și 90 kg. carne, chiaburul An
tal Constantin a fost deferit justiției. Tri
bunalul popular din Toplița l-a obligat 
să plătească o amendă de 1800 lei și chel
tuielile penale.

Același tribunal a obligat pe chiabu- 
roaica Teslovan Ileana să plătească o a- 
mendă de 1800 lei și cheltuielile de jude
cată pentru că nu a predat statului la ter
men, cota de 310 kg. carne și 3853 litri 
lapte.

Agentul încasator Bălan Dănilă din co
muna Rușil-Munți și-a însușit 12.891 lei 
din sumele pe care Ie-a încasat. Pentru 
fapta sa, inculpatul a fost condamnat 
la 3 ani închisoare corecțională, 2 ani de
gradare civică și restituirea sumei.

20 de ani de la asasinarea lui S. M. Kiro*UN TRIBUN AL REVOLUȚIEI
Se împlinesc două

zeci de ani de cînd a 
pierit, asasinat de 
dușmanii revoluției, 
Serghei Mironovici 
Kirov, militant de 
seamă al Partidului 
Comunist și al Sta
tului Sovietic, disci
pol credincios al ma
relui Lenin și to
varăș apropiat de 
luptă al lui I. V. 
Stalin, luptător în
flăcărat pentru co
munism. întreaga 
viață a lui Kirov a 
fost închinată cauzei 
clasei muncitoare, 
cauzei comunismu
lui, cauzei eliberării 
omenirii.

Kirov și-a început 
activitatea revoluțio
nară de timpuriu, în 
anii cînd mișcarea 
revoluționară rusă 
cunoștea un puter
nic avînt. De tînăr, 
Kirov ține o strînsă 
legătură cu depor- 
tații politici, studiază 
literatura revoluțio
nară. El organizează 
cercuri ale tineretu
lui și împreună cu 
prietenii săi tipărește 
manifeste revoluționar» pe care le răs- 
pîndește în oraș.

Viața de revoluționar de profesie, adept 
al leninismului, Kirov și-o începe la sfîrși- 
tul anului 1904, în gruparea bolșevică a 
organizației social-democrate din Tomsk.

Anii primei revoluții ruse din 1905-1907 
au fost pentru Kirov ani de activitate in
tensă, întreruptă de cîteva arestări, anii 
formării lui ca organizator talentat, pro
pagandist înflăcărat al marxism-leninis- 
mului, orator strălucit. Energia clocoti
toare a lui Kirov, devotamentul său se 
manifestă în îndeplinirea tuturor sarci
nilor de partid •— In organizarea unei de
monstrații a muncitorilor, în conducerea 
tipografiei ilegale, în munca dusă în rîn- 
dul feroviarilor, în lupta împotriva men- 
șevicilor pentru apărarea poziției leniniste. 
Nici zidurile închisorii nu reușesc să frîn- 
gă voința comunistului Kirov, încrederea 
lui în cauza partidului: în închisoare, 
Kirov studiază, se ocupă cu propaganda 
în rindul muncitorilor arestați.

Perioada reacțiunii care a urmat revo
luției din 1905 cerea o nouă tactică a lup
tei revoluționare. Ținînd seama de noua 
situație creată, partidul îmbină activi
tatea ilegală cu folosirea tuturor mijloa
celor legale care dădeau posibilitatea să 
se mențină legătura cu masele. Kirov, 
care se găsea în acest timp în fruntea or
ganizației bolșevice din Vladikavkaz, sta
bilește legături cu muncitorii tipografi și 
feroviari și în același timp colaborează la 
ziarul liberal local folosindu-1 pentru 
demascarea țarismului și a burgheziei. în 
anii primului război mondial, Kirov 
demască politica imperialistă a țarismului 
și rolul trădător al menșevicilor și socia
liștilor revoluționari, apără poziția in
ternaționaliști și lozinca leninistă a trans
formării războiului imperialist în război 
civil

In timpul războiului civil, Kirov aflîn- 
du-se în fruntea Comitetului militar re
voluționar provizoriu al ținutului Astra
han, mobilizează pe oamenii muncii la 
lupta împotriva intervenționișților și a 
gardiștilor albi. Cuvintele sale înflăcă
rate : „cit timp în ținutul Astrahan există 
măcar un singur comunist, gura fluviului 
Volga a fost, este și va fi sovietică" au 
întărit și mai mult hotărîrea muncitori
lor și ostașilor roșii de a-și apăra ținu
tul ; Astrahanul a rămas sovietic.

Pentru meritele sale din anii războiu
lui civil și ai intervenției militare, lui 
Serghei Mironovici Kirov i s-a decernat 
ordinul Steagul Roșu.

In Caucazul de Nord, unde activează 
din anul 1920, Kirov duce o muncă intensă 
pentru întărirea organizațiilor de partid 
și a organelor Puterii Sovietice. La cel de 
al X-lea Congres al partidului la care par
ticipă în calitate de delegat este ales 
membru-supleant al C.C. al P.C. (b).

In 1921, S. M. Kirov este ales secretar 
al C.C. al Partidului Comunist din Azer
baidjan. Kirov a luptat pentru unirea po
poarelor din Transcaucazia în jurul Par
tidului Comunist, al Puterii Sovietice și 
al poporului rus, a dus cu fermitate po
litica națională leninistă de egalitate și

Se dezvoltă an d® an gospodăria colectivă
Cu patru ani în urmă, în toamna anu

lui 1950, a luat ființă în comuna Rovine 
din raionul Arad, gospodăria noastră co
lectivă „Petdfi Săndor". Număra pe atunci 
93 de familii și avea 400 ha. pămint’ și șase 
cai. Eram la început și nu ne-a fost prea 
ușor. Mulți priveau cu neîncredere În
ființarea colectivei. Chiar și unii colecti
viști nu erau îndeajuns de convinși c-au 
apucat pe un făgaș care-i va duce fără în
doială spre belșug. In comuna noastră sînt 
chiaburi care au scornit multe ticăloșii pe 
seama gospodăriei. Dar la strînsul primei 
recolte, numai la un an după înființarea 
gospodăriei, am mai primit peste 00 de ce
reri de intrare în gospodărie.

A fost un an bogat și pămîntul lucrat 
după agrotehnica înaintată a dat roade 
nemaicunoscute p-înă atunci. Colectiviștii 
și-au umplut podurile cu grîne, ba au mai 
și vîndut din ele. Și an de an de-atunci 
încoace s-a mărit mereu numărul colecti
viștilor din rîndul țăranilor muncitori cin
stiți

In prezent gospodăria noastră numără 
277 de familii, suprafața ei a ajuns la peste 
10Q0 de ha. pămint; avem 88 cai, 41 vaci 
Cu lapte, peste 180 porci, 120 purcei, 741 
găini, 141 curcani, 62 gîște, stupi de al
bine etc. Anul acesta am cumnărat 100 
Oi și vrem ca pînă într-un an numărul lor 
șă se dubleze.

In acești ani, noi am făcut și numeroase 
construcții. Am construit două remize ; 
una pentru 40 de căruțe, iar cealaltă pen
tru mașini. Am construit de asemenea un 
pătul de porumb cu o capacitate de 10 va
goane, două șoproane în care ținem tutu
nul de pe 16 hectare, grajduri, ateliere d« 
fierărie, tîmplărie, lăeătușerie și o moară 
proprie. Construcțiile noastre vor lua o și 
mai mare amploare anul viitor. Printre 
altele, vom construi un grajd în care să 
adăpostim 100 cai, un alt pătul de po
rumb cu o capacitate de 15 vagoane și o 
magazie de cereale cu o capacitate de 50 
vagoane. Sprijiniți de hotărîrea partidu
lui și guvernului cu privire la îmbunătă
țirea aprovizionării cu material lemnos a 
țărănimii muncitoare, vom realiza cu ușu
rință construcțiile planificate.

Dar odată cu munca de zi eu zi pe care 
colectiviștii o prestează cu multă bucurie,

prietenie între popoare, lupWnd împotriva 
troțchiștilor, a naționaliștilor și a altor 
deviatori. El a desfășurat o muncă uriașă 
pentru refacerea industriei petrolifere — 
pentru excepționalele sale merite în acea
stă muncă Kirov a primit în anul 1931 
ordinul Lenin — și pentru dezvoltarea 
agriculturii din Azerbaidjan, pentru întă
rirea alianței dintre proletariatul de di
ferite naționalități din Baku și masele ță
rănimii muncitoare.

In acești ani, Kirov devine unul dintre 
militanții de seamă ai Partidului Co
munist.

Din 1923 Kirov este membru al Comi
tetului Central al Partidului, din 1930 — 
membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
(b), iar în 1934 devine secretar al C.C- al 
P.C. (b).

După Congresul al XlV-lea al P.C. (b), 
Kirov, împreună cu alți activiști de frunte 
ai partidului este trimis la Leningra * 
pentru a participa le demascarea politiei" 
trădătoare a grupului troțchisto-zinovie- 
vist. Organizația de partid din Leningrad, 
sub conducerea Iui Kirov, a zdrobit în 
scurt timp această bandă trădătoare.

Kirov a condus lupta comuniștilor d;n 
Leningrad pentru industrializarea socia
listă, pentru colectivizarea agriculturii în 
regiune.

Partizan înflăcărat al ideii păcii și prie
teniei între popoare, Kirov nu trecea cu 
vederea intențiile agresive ale imperialiș
tilor. De aceea, el a acordat o deosebită 
atenție întăririi forței și capacității de 
apărare a U.R.S.S.

S. M. Kirov a participat activ la elabo
rarea teoriei marxist-leniniste. a educației 
ideologice a oamenilor muncii din Uniu
nea Sovietică. Cu nespusă dragoste s-a 
preocupat el de tineretul sovietic, de ne
voile și problemele sale. Cuvîntările ți
nute de Kirov la diferite conferințe și șe
dințe constituie un tezaur de învățăminte 
pentru tineretul comunist.

Kirov a chemat organizațiile comsomo- 
liste să educe tineri luptători dîrzi, cins
tiți, cu dragoste de muncă și de știință, 
tineri care să iubească viața și să nu sa 
teamă de nici un fel de greutăți. El în
văța pe comsomoliști să muncească astfel 
înoît să fie un exemplu pentru toți cei
lalți tineri,

El îndemna pe comsomoliști să învețe 
necontenit să-și însușească bogăția de 
idei a marxism-leninismului și comorile 
culturii pentru a deveni constructori pri- 
cepuți ai socialismului.

Kirov a subliniat în repetate rînduri 
importanța hotăritoare a conducerii de 
către partid în viața Comsomolului.

Fiu credincios al marelui Partid Comu
nist, crescut și educat în rîndurile parti
dului, Kirov întrunea cele mai bune ca
lități ale comunistului. Principialitatea și 
dîrzenia lui, intransigența față de duș
manii revoluției se Îmbinau cu căldura 
sufletească și modestia care caracterizează 
pe adevărații leniniști.

Amintirea luminoasă a înflăcăratului 
tribun al revoluției, Serghei Mironovici 
Kirov este vie în inimile oamenilor so
vietici, ale tuturor oamenilor cinstiți din 
lume.

în gospodăria noastră se desfășoară și o 
bogată viață culturală.

Gospodăria are și o creșăunde copiii co
lectiviștilor cresc îngrijiți părintește, in 
cele mai igienice condițiuni. Numeroși 
sint colectiviștii care și-au construit case. 
Printre ei se numără Seieș Mihai, Giortu 
Ștefan Și Nagy Gh. Alți colectiviști, ca 
Meșter Pavel, Ludnai Andrei și Baioy 15- 
sif și-au introdus în case curent e:“ctr.: 
și, odată cu aceasta, și-au cumpărat apa
rate de radio. Printre cei care și-au înzes
trat casa cu mobilă nouă sînt colectiv • i 
Nagy Gh., Baioy Iosif și Bake Maria, tir = -ă 
colectivistă. Toți acești colectiviști lucrau 
.în trecut pe ogoarele chiaburilor care 
aveau grijă să le facă viața amară. Ei au 
găsit drumul spre fericire, intrîr.d în rs- 
podăria agricolă colectivă. Recoltele - : e s- 
tre sînt an de an tot mai bogate, an de an 
crește nivelul de trai ai colectiviștilor. Ca 
toata că timpul a fost nefavorabil anul 
acesta, iucrînd pămîntul după metc-ee 
agrotehnice înaintate, noi am scos îs nec
tar 2500 kg. porumb și 1270 kg. gria, n 
timp ce țăranii cu gospodării indiv.d-zie 
au cules mult mai puțin. Iată produse e 
cate jevin anul acesta unora din c;;..- 
viști :

Gzyarto Ștefan primește pentru — _-:a 
depusă împreună cu familia sa. 30C - î- 
grip, 420 kg, orz, ajțe produae ș. «u —z ce 
10.000 lei. Colectivistul Barta Ion pr rac e 
cu familia sa 2800 kg.griu, 280 kg. i.= 
produse și 9000 lei.

Experiența acestor ani ne-a că
iucrînd pămîntul după metode a ze r*. *_n ce 
înaintate putem smulge pă~.ln:_l— ~ 
cantități de cereale la hectar.

Dacă anul trecut ara fetimîr.iv -_-ti 
75 hectare porumb în cuiburi așezata ia 
pătrat și numai 50 hectare ca grlu. 4 
acesta vom mari mult suprafețele ener
vate după metodele agroteb.n ce - 
Pentru aceasta am insăm r.’z: . în
cruce, iar întreaga supraffl ce- = < 
rumbuiui vrem s-o Insămintâm rari 
așezate în pătrat. în felul act sa •- 
ca veniturile colectiviștilor . - i— i -e 
an tot mai mari.

HALASSY ANDREI 
președintele G.A.C. ..Pei ' Saader** 
din comuna Rovine, razee z <-*d
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Conferința țărilor europene 
pentru asigurarea păcii și securității în Europa

Declarația făcută de Viliam Siroky Declarația făcută de Otto Grotewohl
MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS 

transmite declarația lui V. Siroky în șe
dința din 30 noiembrie a conferinței țări
lor europene pentru asigurarea păcii și 
securității in Europa.

Stimați tovarăși, prieteni 1 
încă în cursul consultărilor preliminare 

cu guvernul Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, guvernul Republicii Cehoslovace 
a salutat sincer și a sprijinit intru totul 
noua inițiativă nobilă a guvernului Uniu
nii Sovietice, îndreptată spre preîntîmpi. 
narea primejdiei care amenință popoarele 
europene iubitoare de pace și cauza păcii 
în Europa Și în general în întreaga lume 
ca urmare a faptului că guvernele puteri
lor occidentale se străduiesc să obțină cu 
orice preț ratificarea acordurilor separate 
de la Paris încheiate acum cîteva săptă- 
mlni între guvernele Statelor Unite ale 
Americii și unor state vest-europene. Ex
periența istoriei a învățat poporul ceho
slovac că interesele fiecărui popor iubi
tor de libertate și pace cer să se împiedice 
cu toate forțele încercările de a reînvia 
militarismul în Germania occidentală și de 
a atrage Germania occidentală în grupă
rile agresive ale unor state occidentale. De 
aceea, guvernul cehoslovac sprijină necon
diționat propunerea guvernului sovietic cu 
privire la convocarea conferinței in pro
blema creării unui sistem de securitate co
lectivă în Europa.

Subliniind că guvernele unor țări 
europene n-au înțeles gravitatea primej
diei care amenință toate țările fără excep
ție, iar pe de altă parte, puterile occiden
tale, care organizează remilitarizarea Ger
maniei occidentale și atragerea ei in 
blocuri agresive, nu numai că nu și-au 
manifestat dorința de a participa la con
ferința pe întreaga Europă, ci mai mult, 
au exercitat o presiune directă și fățișă 
asupra altor state, urmărind să împiedice 
ținerea acestei conferințe, V. Siroky 
a declarat că guvernul Republicii 
Cehoslovace exprimîndu-și atitudinea 
pozitivă față de propunerea guvernu
lui sovietic, s-a călăuzit după inte
resele vitale și după voința poporu
lui cehoslovac care cere în mod im
perios pace și colaborare pașnică intre po
poare și nu va permit? nimănui SS-i tul
bure munca creatoare măreață care duce 
la înflorirea continuă a țării lui libere și 
minunate-

Soarta poporului cehoslovac care tră
iește în Europa Centrală — a declarat 
V. Siroky — a fost întotdeauna strâns 
legată de deivoltarea Europei. Tara 
noastră, care dispune de bogății na
turale și care este locuită de un popor 
harnic și iubitor de libertate, a fost încă 
de pe timpuri un obiectiv al scopurilor hră
părețe ale militariștilor germani ; poporul 
nostru s-a călit și a crescut in lupta neîn
treruptă pentru existența sa națională și 
de stat contribuind totodată într-o mă
sură însemnată la marșul victorios al idei
lor progresiste ale democrației și libertă
ții în Europa. De aceea felul în care evo
luează evenimentele în Europa este ex
trem de important pentru Cehoslovacia.

Acordurile de la Paris subminează posi
bilitatea rezolvării celei mai importante 
probleme europene — problema germană 
— care constituie un punct de plecare pen
tru dezvoltarea mai departe a situației 
în Europa. Republica Cehoslovacă, ca ve
cin direct al Germaniei, este cu atît mai 
interesată ca problema Germaniei să fie 
rezolvată în spiritul păcii și relațiilor prie
tenești între popoare.

în decursul istoriei lor bogată în eve
nimente, popoarele cehoslovace s-au lovit 
în repetate rînduri de agresiunea milita
rismului german care a fost întotdeauna 
dușmanul lor de moarte. în trecut, po
porul cehoslovac a simțit pe propria sa 
piele politica expansionistă și de germa- 
nizare dusă de militarism germani pen
tru care țara noastră a fost întotdeauna 
unul din obiectivele principale ale poli
ticii lor agresive „Drang nach Osten".

Avalanșa agresiunii germane a lovit 
deosebit de greu poporul cehoslovac. 
Cercurile guvernante din Germania, ime
diat după terminarea primului război 
mondial au început să sprijine și să ațițe 
tendințele iredentiste ale naționaliștilor 
germani din Cehoslovacia. încă la Lo
carno guvernul german a refuzat în mod 
principial să garanteze frontierele Ceho
slovaciei. După cum se știe, cancelarul 
german Stresemann a declarat după Lo
carno : „Apusul este garantat, Răsăritul 
îl vom obține din nou, de aceasta va a- 
vea grijă evoluția ulterioară a eveni
mentelor".

Cînd însă militariștii germani, cu asen
timentul și cu sprijinul cercurilor guver
nante ale puterilor occidentale i-au adus 
la putere în Germania pe naziști, agre
sivitatea militarismului german împotriva 
Cehoslovaciei a crescut. S-au intensificat 
amenințările, șantajul și provocările, față 
de care guvernul cehoslovac capitulard 
de atunci nu a opus rezistența cuvenită 
înlesnind astfel cotropirea ulterioară a 
Cehoslovaciei de către Germania nazistă. 
Cehoslovacia a fost una din primele vic
time în calea naziștilor și militariștilor 
germani, spre dominația mondială. Tra
gedia de la Miinchen, unde cercurile reac
ționare occidentale au sacrificat liberta
tea și independența Cehoslovaciei, a de
venit pentru întreaga lume un avertis
ment arătînd încotro duce politica îm- 
păciuitoriștă față de agresor și care sînt 
rezultatele compromisului cu militaris
mul german. După tragedia de la Miin- 
chen a urmat ocupația nazistă care a fost 
perioada cea mai întunecată din istoria 
noastră. Uriașe au fost jertfele făcute de 
poporul cehoslovac în lupta pentru elibe
rarea sa, pentru zdrobirea fascismului 
hitlerist, cea mai bestială dintre formele 
pe care le luase militarismul german 
pînă atunci.

17 noiembrie 1939, Lidice, Julius Fu- 
cik, miile de eroi schingiuiți, executați 
și căzuți în luptă nu se vor șterge nici 
din amintirea noastră și nici din amin
tirea tuturor oamenilor cinstiți din lume.

Poporul nostru, care n-a încetat nicio
dată lupta împotriva militarismului ger
man, a tras învățăminte din experiența 
scump plătită. Cînd Armata Sovietică i-a 
adus în mai 1945 libertatea, el a pășit ps 
calea democrației populare, a ales calea 
prieteniei și alianței celei mai strînse cu 
marea Uniune Sovietică, singura putere 
care, fiind credincioasă obligațiilor sale 
de aliată, a stat alături de el în ceasu
rile fatale de la Miinchen și la 15 mar
tie 1939 — singura putere care are merite 
atît de mari în salvarea omenirii de 
nazismul și militarismul german. Poporul

cehoslovac a hotărît ferm să nu permită 
niciodată ca țara iui să cadă din nou vic
timă agresiunii militarismului german,

însuflețit de această hotărîre, poporul 
nostru s-a pronunțat întru totul pentru 
acordurile de la Potsdam încheiate de 
marile puteri.

Din anul 1945 Cehoslovacia a depus e- 
forturi uriașe pentru a contribui la re
zolvarea problemei germane in spiritul a- 
cestor acorduri. Acest fapt îl confirmă 
toate declarațiile și acțiunile guvernului 
cehoslovac în legătură ou problema ger
mană.

Acordurile de la Paris dovedesc că pu
terile occidentale, în primul rînd Statele 
Unite ale Americii, poartă vina pentru 
continuarea scindării Germaniei și că 
în partea occidentală a Germaniei aflată 
sub controlul lor, au pășit pe calea reîn
vierii imperialismului, nazismului și mi
litarismului german, au trădat definitiv 
obligațiile pe care și le-au asumat la Pot
sdam.

Singură Uniunea Sovietică a rămas 
credincioasă spiritului acordurilor de la 
Potsdam. Singura dintre toate puterile de 
ocupație, ea s-a achitat cu cinste și con
secvență de toate obligațiile asumate. în 
partea răsăriteană a Germaniei, Uniunea 
Sovietică a procedat la denazificare, de
militarizare și democratizare reală. Prin 
politica ei, ea a contribuit la consolidarea 
și la avîntul forțelor democratice ale po
porului german. Ea a creat astfel pentru 
poporul german din partea răsăriteană a 
Germaniei condițiile pentru construirea 
primului stat iubitor de pace și cu ade
vărat democratic din istoria sa — Repu
blica Democrată Germană. Poporul ce
hoslovac care a știut totdeauna să facă 
deosebire latre poporul german, harnic ți 
iubitor de pace, șl militariștii și monopo- 
liștii germani, nutrește față de Republica 
Democrată Germană o deplină încredere 
și prietenie din momentul formării sale. 
El este fericit să colaboreze cu ea, căci 
el o consideră ca baza și bastionul tuturor 
forțelor democratice iubitoare de pace din 
întreaga Germanie in lupta sa pentru 
o Germanie care să-și ocupe pe drept 
locul ei in familia popoarelor europene 
iubitoare de pace.

Cehoslovacia a stabilit și dezvoltă eu 
Republica Democrată Germană relațiile 
cele mai prietenești in domeniile politic, 
economic și cultural; aceste relații sînt 
începutul unei noi ere fericite in relațiile 
conoarelor noastre cu poporul german. 
Este incontestabil că asemenea relații nu 
puteau să ia naștere deeit cu condiția ea 
Republica Democrată Germană să apară 
și să se dezvolte ca un stat cu adevărat 
iubitor de pace si democratic. Este de 
asemenea incontestabil că astfel de relații 
s-ar fi dezvoltat tot atît de deplin cu un 
stat german unic, democratic și iubitor de 
pace. Cu toate acestea ratificarea și tra
ducerea în viață a acordurilor de la Paris 
ar face imposibilă pentru mult timp crea
rea unei astfel de Germanii unite și demo
cratice și ar însemna pe deasupra o nouă 
catastrofă pentru Germania occidentală.

De mai mulți ani Germania occidentală 
este baza unei activități dușmănoase în
dreptată împotriva republicii noastre- 

în Germania occidentală răsună din ce 
în ce mai arogant și nerușinat voci care 
cer reglementarea socotelilor cu Republica 
Cehoslovacă, care cer anexarea terito
riilor noastre, lichidarea statului nostru 
independent.

Abuzind de situația lor de putere ocu
pantă, cercurile guvernante din Statele 
Unite au transformat Germania occiden
tală într-un avan post pentru comite
rea de acțiuni ostile îndreptate împotriva 
țărilor lagărului păcii și împotriva Ceho
slovaciei, care nu ocupă ultimul loe in 
aceste planuri, potrivit așa-zisei legi „a 
securității mutuale".

Faptul că in cursul anilor 1952 și 
1953 organele Ministerului nostru de In
terne au capturat 1.200 spioni, agenți di- 
versioniști și teroriști pe teritoriul nostru, 
arată proporțiile pe care a luat-o această 
activitate criminală.

Incidentele de frontieră provocate de 
unități militare ale Statelor Unite ale 
Americii, acest stat situat la mii de kilo
metri de noi, incidente care izbucnesc 
mereu de-a lungul frontierei noastre, do
vedesc că situația actuală din Germania 
este nefirească. Aceste incidente otrăvesc 
atmosfera și agravează încordarea interna
țională.

Toate campaniile dușmănoase și de sa
botaj întreprinse de pe teritoriul Germa
niei occidentale împotriva țării noastre 
nu își ating scopul. Poporul nostru apără 
cu vigilență securitatea țării sale și nu 
va permite nimănui să submineze repu
blica. El condamnă și pedepsește cu in
dignare și minie fără margini activitatea 
de spionaj și diversiune și respinge cu cel 
mai mare dispreț toate campaniile de ca
lomniere și provocare pornite și dirijate 
din bazele situate în Germania occiden
tală.

Totuși, oricît de grave ar fi rezultatele 
acestei activități diversioniste și dușmă
noase dusă împotriva noastră de pe teri
toriul vest-german,; această activitate ca 
atare este un exemplu al celui mai bru
tal amestec din partea unui stat în trebu
rile interne ale altui stat, ea constituie 
negarea și încălcarea principiilor unanim 
recunoscute ale dreptului internațional și, 
totodată, o violare flagrantă a angaja
mentelor asumate de către puterile occi
dentale inclusiv de către S.U.A-, in cali
tate de puteri de ocupație în Germania.

Nu încape îndoială că dacă acordurile 
de la Paris eu privire la remilitarizarea 
Germaniei occidentale și atragerea ei în 
blocuri agresive ar fi aplicate — ar spori 
activitatea dușmănoasă dusă de pe teri
toriul Germaniei occidentale împotriva 
republicii noastre.

V. Siroky a subliniat apoi caracterul 
militar, agresiv al acordurilor de la Paris 
și faptul că ele au ca scop agravarea 
încordării, crearea unui focar de conflicte 
în Europa și dezlănțuirea unui nou război 
mondial cu sprijinul militarismului vesi- 
german reînviat. Aceasta este vechea po
litică discreditată și uțîtă de popoare, a 
folosiții militarismului agresiv german în 
lupta împotriva popoarelor iubitoare de 
libertate din Europa.

Vorbind despre afirmația cercurilor 
agresive că popoarele iubitoare de 
pace ar fi nevoite să accepte remili
tarizarea Germaniei occidentale ca pe un 
„fapt împlinit" și că ele nu vor reacționa 
la aceasta cu contra măsuri, V. Siroky a 
subliniat în continuare, că popoarele 
iubitoare de pace nu pot să accepte remi

litarizarea Germaniei occidentale deoarece 
a accepta remilitarizarea Germaniei occi
dentale ar însemna a accepta războiul.

Politica de pe poziții de forță poate 
primi din partea popoarelor iubitoare de 
pace doar un singur răspuns : o politică 
care se bazează pe o forță și mai mare. 
In tendința de a reduce la tăcere pro
testul popoarelor din statele vest-euro
pene împotriva acordurilor de la Paris, și 
în primul rînd al poporului francez, care 
a și zădărnicit încercarea de a înfăptui 
remilitarizarea Germaniei occidentale cu 
ajutorul „comunității defensive europene", 
cercurile guvernante ale puterilor occiden
tale pentru a obține ratificarea acorduri
lor de la Paris au recurs la afirmații false, 
pretinzind că aceste acorduri creează anu
mite „garanții" împotriva pericolului unei 
agresiuni din partea militarismului 
german.

Tocmai poporul cehoslovac cunoaște cel 
mai bine din propria lui experiență va
loarea tuturor „garanțiilor" de acest fel 
— garanții care i-au fost date și lui în 
trecut împotriva primejdiei care amenința 
securitatea sa din partea militarismului 
german.

„Garanțiile" de la Paris împotriva pe
ricolului pe care-1 prezintă amenințarea 
militarismului german reînviat nu sînt în 
realitate garanții. Singura garanție împo
triva acestuia este a nu-1 reînvia, de a 
împiedica remilitarizarea Germaniei.

Aceasta este singura posibilitate de a 
salva popoarele europene in fața amenin
țării securității lor din partea militaris
mului german, care a fost din totdeauna 
dușmanul de moarte al libertății și inde
pendenței lor.

Baza: pe toate principiile sus-mențio- 
nate, guvernul Republicii Cehoslovace este 
prefund convins că singura cale pentru 
soluționarea problemei păcii și securității 
în Europa, inclusiv a problemei germane, 
este calea creării unui sistem de securitate 
criectivă în Europa pe baza propunerilor 
guvernului sovietic.

Aceste propuneri ale Uniunii Sovietice 
pornesc de ’.a posibilitatea coexistenței 
țărilor cu diferite sisteme social-economice 
și corespund pe deplin tuturor principiilor 
și țelurilor fundamentale ale Cartei Na
țiunilor Unite.

Guvernul cehoslovac este convins că 
crearea unul sistem eficace de secu
ritate colectivă in Europa în confor
mitate cu propunerile sovietice, ar în- 
■ennu asigurarea păcii și întărirea secu
rității tuturor țărilor europene, precum și 
a patriei noastre. Stabilirea unui aseme
nea sistem ar crea premizele pentru res
tabilirea unității Germaniei, pentru crea
rea unui stat german independent, iubi
tor de pace șt democratic. Aceasta ar 
avea o uriașă însemnătate pentru Ceho
slovacia, deoarece și frontiera noastră de 
la sud-vest ar îqceta să fie o frontieră de 
încordare și incidente și ar deveni o fron
tieră a păcii și a colaborării rodnice.

Crearea unui sistem de securitate co
lectivă în Europa ar deveni baza dezvol
tării largi ți multilaterale a relațiilor 
noastre politice, economice și culturale 
eu toate statele europene.

Guvernul Republicii Cehoslovace, cu 
asentimentul deplin al întregului popor, a 
salutat cu recunoștință în declarația sa 
din 24 martie 1954 propunerile guvernu
lui sovietic cu privire la crearea unui sis
tem de securitate în Europa, așa cum au 
fost ele prezentate de delegația sovietieă 
la conferința de la Berlin. Guvernul Re
publicii Cehoslovace a declarat că Repu
blica Cehoslovacă este gata să participe 
la Tratatul general european de securi
tate colectivă și că el va sprijini toate 
străduințele îndreptate spre încheierea 
unui asemenea tratat

Guvernul Republicii Cehoslovace a su
bliniat din nou acest punct de vedere in 
declarația sa din 24 iulie 1954, eu privire 
Ia conferința de la Geneva precum și în 
Nota pe care a adresat-o la 23 septem
brie 1954 guvernelor Franței, Marii Bri
tanii, Iugoslaviei, Belgiei, Olandei. Nor
vegiei și Danemarcei, în care prevenea 
stăruitor împotriva pericolului militaris
mului și spiritului revanșard german In 
curs de reînviere șl cerea să se ia măsu
rile necesare pentru soluționarea pașnică 
a problemei germane și pențru crearea 
unui sistem de securitate colectivă în 
Europa

întregul nostru popor a primit cu mare 
entuziasm propunerea cu privire la con
vocarea unei conferințe pe Întreaga Eu
ropă în problema creării unul sistem de 
securitate colectivă în Europa, cuprinsă 
in Nota Guvernului Sovietic din 13 no
iembrie.

întreaga Republică Cehoslovacă a fost 
cuprinsă de puternicul val al mișcării pa
triotice a poporului cehoslovac, care ex
primă respingerea hotărâtă a acordurilor 
de la Paris, a politicii da reînviere a mi
litarismului german.

în urma discuțiilor care au avut loc pe 
marginea declarației guvernamentale, 
Comitetul pentru afacerile externe al A- 
dunării Naționale a Republicii Ceho
slovace a adoptat în unanimitate în șe
dința sa din 18 noiembrie 1954, un apel 
adresat deputatilor parlamentelor euro
pene, în care U cheamă ca în interesul 
țărilor șl popoarelor lor să apere cu con
secvență cauza păcii, să refuze de a-șl 
da consimțămîntul la acordurile agresive 
de la Paris și să ceară cu stăruință gu
vernelor lor să participe Ia conferința în 
problema creării unui sistem de secu
ritate colectivă în Europa.

La 18 noiembrie s-au întrunit la Hra- 
dul din Praga la conferința Frontului Na
țional reprezentanții tuturor păturilor 
populației din Cehoslovacia, reprezentanți 
ai partidelor politice, organizațiilor de 
masă, ai bisericii, uzinelor, cooperativelor 
agricole, eminenți oameni de știință și 
artiști. Ei au adresat popoarelor europene 
următorul mesaj : „în acest moment ho- 
tărîtor, avertizăm toate statele europene 
asupra pericolului grav pe care 11 pre
zintă reînvierea militarismului german. 
Luptăm pentru pace, nu numai pentru 
noi, ci și pentru toate popoarele euro
pene, inclusiv poporul german, cu care 
dorim să trăim în prietenie și înțelegere.

Salutăm din toată inima propunerile 
pașnice ale Uniunii Sovietice. Nu pla
nurile creării de blocuri militare opuse 
de state spre care tind inițiatorii acor
durilor de la Londra și Paris, ci coexis
tența pașnică și prietenească — iată ca
lea care corespunde intereselor vitale ale 
popoarelor europene".

în numeroasele adunări din orașe și de

MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS trans
mite declarația făcută de Otto Grotewohl 
în ședința din 30 noierftbrie a conferinței 
țărilor europene pentru asigurarea păcii 
și securității.

Tovarășe președinte I
Dragi tovarăși și prieteni I
Delegația Republicii Democrate Ger

mane se prezintă la această conferință a 
popoarelor iubitoare de pace pătrunsă de 
sentimentul de adîncă grijă și răspun
dere patriotică pentru viitorul poporului 
german.

Marea primejdie ce apare în fața po
porului german ca urmare a semnării de 
către Adenauer a acordurilor de la Paris 
din 23 octombrie 1954, care prevăd inclu
derea Germaniei occidentale în blocul 
agresiv al puterilor occidentale, precum 
și ca urmare a remilitarizării Germaniei 
occidentale, a fost cauza trimiterii dele
gației Consiliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane la această conferință. 
Acordurile de la Paris și intenția de a le 
ratifica în grabă au creat o nouă situație 
periculoasă care impune luarea de hotă- 
riri rapide îndreptate spre menținerea 
păcii și rezolvarea problemei germane.

Noi știm că ne aflăm în cercul acelor 
popoare din Europa care au suferit cel 
mai mult de pe urma fascismului hitlerist 
barbar. în cursul aproape a unui deceniu 
de muncă constructivă, 
pașnică dusă în comun pe plan politic, 
economic și cultural, forțele iubitoare de 
pace și patriotice ale poporului nostru au 
pășit in Republica Democrată Germană 
pe calea păcii și democrației. Majoritatea 
poporului german a tras din istorie, îndeo
sebi din istoria celui de al doilea război 
mondial și din consecințele lui grele pen
tru Germania, invățămintul că trebuie 
creată o Germanie nouă, o Germanie 
democrată și iubitoare de pace. Ger
mania nu trebuie să mai fie nicio
dată o primejdie pentru vecinii ei. Ur
mărind prietenie cu toate celelalte po
poare, o Germanie unită și independentă 
trebuie sa ocupe locul ce i se cuvine în 
familia statelor iubitoare de pace. Poporul 
german vrea pace pentru sine și pentru 
toate popoarele.

Dar acordurile de la Paris împiedică 
rezolvarea pașnică a problemelor de im
portanță vitală pentru națiunea noastră. 
Crearea unei armate revanșarde in apu
sul Germaniei și includerea acestei părți 
a Germaniei intr-o grupare militară agre
sivă a cîtorva state, care este opusă altor 
state ale Europei, sînt îndreptate împo
triva păcii și înțelegerii reciproce între 
popoare.

Se urmărește să se mențină scindarea 
Germaniei și totodată să se lipsească Eu
ropa de pace pe timp îndelungat Remili
tarizarea Germaniei occidentale și partici
parea ei la crearea de blocuri militare 
unilaterale o duc pe drumul războiului. O 
asemenea dezvoltare dezastruoasă ar duce 
la urmări grele pentru popoarele europene 
și în special pentru poporul german. Se 
urmărește transformarea Germaniei în
tr-un teatru de operațiuni militare.

în ciuda protestelor vehemente ale 
populației vest-germane, sub poduri și 

de 
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Și 
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tărîtoare asupra întregii vieți publice din 
Germania occidentală. Din 57 de direc
tori la trei din cele mai 
germane, 54 au fost în 
sub Hitler.

Ca urmare a politicii ___  __  r___
occidentale de ocupație, concentrarea pu
terii economice în Germania occidentală 
a luat proporții care întrec cu mult pe 
c?le din perioada hitlerismului. Faimoa
sele concerne Krupp șl Thyssem, Haniel, 
Hesch, Klockner și Mannesman-Rohren- 
werke hotărăsc politica industriei carbo
nifere și metalurgice din Germania occi
dentală. Intr-o formă nouă a reînviat și 
concernul „I. G. Farbenindustrie". Succe
sorii acestei societăți dispun de un capi
tal pe acțiuni care întrece cu 300 milioane 
mărci capitalul de bază al lui „I. G. Far
benindustrie" din perioada existenței Ger
maniei hitleriste. A sporit de asemenea de 
cîteva ori în comparație cu perioada do
minației hitleriste volumul capitalurilor 
succesoarelor celor mai mari bănci ger
mane din trecut. Potrivit situației de la 
31 decembrie* 1938. bilanțul a trei mari 
bănci s-a cifrat la 8,08 miliarde mărci, 
in timp ce la 31 decembrie 1953 el a ajuns 
la 11,6 miliarde mărci. înarmarea este 
pentru ei un mare bussineș care promite 
să le aducă profituri și mai mari.

Un mic grup de proprietari de concerne 
și monopoluri realizează profituri uriașe 
și aruncă întreaga povară a remilitarizării 
pe umerii oamenilor muncii. 24 milioane 
de muncitori și funcționari din Germania 
occidentală cîștigă mai puțin de 200 mărci 
pe lună, în timp ce minimul de existență, 
potrivit datelor oficiale de la Bonn, este 
de 309 mărci lunar.

Pe de altă parte, peste 80.000 de per
soane din Germania occidentala reali
zează venituri anuale de peste 50.000 de 
mărci, ceea ce înseamnă că ei obțin 4,1 
miliarde mărci din venitul național.

Renașterea militarismului german este 
strins legată de dezvoltarea dictaturii fă
țișe a militariștilor și revanșarzilor în 
Germania occidentală. De pe acum în 
aparatul de stat de la Bonn domină ele
mente imperialiste, șovine și militariste 
din trecut. 80 la sută din ^otalul judecă
torilor și procurorilor din Germania oc
cidentală sînt foști membri activi ai par
tidului nazist, care au sprijinit fascismul 
și crimele lui, iar o parte din ei sînt gata 
de pe acum să pășească din nou pe 
aceeași cale. Urmînd exemplul lui Hitler 
regimul lui Adenauer înscenează proce
sul de la Karlsruhe, un al doilea proces 
al incendierii Reichstagului, cu ajutorul 
căruia vor să interzică Partidul Comu
nist din Germania și să reducă la tăcere 
pe cei mai consecvenți luptători împotriva 
militarismului german.

în timp ce organizațiilor fasciste și mi
litariste de tot soiul li se acordă sprijin 
financiar din fondurile de stat, Uniunea 
Tineretului Liber German, care întruchi
pează voința tineretului german iubitor 
de pace, este supusă în Germania occi
dentală la persecuții, membrii ei sînt ca- 
lomniați și aruncați în închisoare. Presa 
vestgermană nu ascunde faptul că guver
nul de la Bonn piănuiește noi măsuri pen
tru lichidarea rămășițelor drepturilor și 
libertăților democratice ale populației 
vestgermane, îndeosebi a drepturilor sin
dicale ale muncitorilor și funcționarilor.

Guvernul de la Bonn merge pe urmele 
lui Hitler. El începe cu teroarea împotriva 
comuniștilor, urmată de pe acum de mă
suri de reprimare a sindicatelor. Pentru 
a-și pregăti agresiunea, Hitler a creat în 
Germania lagăre de concentrare și a asa
sinat zeci de mii de patrioți germani. Pe 
această cale vrea să meargă și Adenauer. 
Această cale a Iui Adenauer, ca și calea 
lui Hitler, duce la teroare, la asasinate și 
război.

Afirmația militariștilor de la Bonn, că 
viitorul Wehrmacht va servi cauzei apă
rării nu poate să înșele pe nimeni.

Istoria ne învață că crearea unei ar
mate sub conducerea generalilor hitleriști 
este îndreptată în toate cazurile împo
triva păcii și a forțelor democratice iubi
toare de pace ale poporului.

Politica de „forță" este sortită eșecului 
chiar de la bun început deoarece ea este 
îndreptată împotriva intereselor națio
nale ale poporului german, împotriva 
securității altor popoare și stîrnește îm
potrivirea tuturor popoarelor pe care le 
amenință. Raportul de forțe în Germa
nia, ca și în întreaga lume, se schimbă în 
favoarea forțelor iubitoare de pace.

Delegația Republicii Democrate Ger
mane consideră că însăși participarea Re
publicii Democrate Germane, care repre
zintă forțele iubitoare de pace și demo
cratice ale poporului german, la confe- ......... „„
nnța țarilor .europene pentru asigurarea poporului german. înfăptuirea dreptului la 
păcii și securității in Europa dovedește ca muncă, a dreptului la învățămînt, a 
istoria nu se repetă Rezistența populației dreptului la odihnă, înfăptuirea drepturi- 
Germaniei occidentale fața de planurile ]or fundamentale ale tineretului și a drep- 

. x - , - — ,x de remilitanzare arată că politica amen- -----................. ’ - *
întotdeauna o mare importanța cana d forță, dusă de guvernul de la 

Bonn, este clădită pe nisip. Cu deose- 
bită energie luptă tineretul £?~" 
împotriva remilitarizării. In fața pri
mejdiei recrutării în armată, tineri cu con
cepții diferite asupra lumii se unesc strîns 
și trec la acțiuni directe împotriva politi
cii de remilitarizare. In orașele vest-ger
mane, reprezentanții tineretului crează 
comitete împotriva remilitarizării și îm
potriva recrutării în armată.

Faptul că partidul lui Adenauer a pier
dut un număr considerabil de voturi în 
alegerile din Renania-Westfalia, Schles
wig-Holstein, Bavaria și Hessen, dovedește “u^al„tuatonla Y™al.uscăderea influentei toi Adenauir si acea- ^aSel muncitoare alianțe) e! cu țărănimea muncitoare și colaborării frățești cu 

intelectualitatea și cu mica burghezie 
grupată în partide burgheze. Caracterul 
progresist al orînduirii noi democratice 
își găsește expresia în colaborarea dintre 
partide și organizații de masă în cadrul 
blocului partidelor antifasciste și demo
crate și în cadrul Frontului Național al 
Germaniei Democrate. Datorită acestei 
colaborări, Republica Democrată Ger
mană a devenit un reazim de nădejde al 
luptei poporului german pentru pace, 
unitate și democrație.

Propunerile și revendicările Camerei 
Populare și ale guvernului Republicii De
mocrate Germane cu privjre la asigura
rea păcii — a spus Otto Grotewohl în 
continuare — au fost aprobate de majo-

mari bănci vest- 
aceste funcții și
celor trei puteri

democratică,

șosele au fost instalate camere 
explozie, barajele și malurile înalte 
râurilor, de exemplu ale Rinului 
Ruhrului, sînt pregătite spre a 
aruncate în aer, pentru ca, în 
de război, în cîteva ore întinderi 
uriașe să fie transformate în pustiuri de 
apă. în Germania occidentală există tu
nuri atomice americane care amenință în 
primul rînd viața și avutul oamenilor 
din regiunile dens populate ale Germa
niei occidentale. Foști generali hitleriști 
creează din nou astăzi în Germania oc
cidentală un wehrmacht fascist.

După ce a vorbit despre reînvierea di
verselor organizații militariste și despre 
mărirea efectivului unităților de poliție 
armată în Germania occidentală, Otto 
Grotewohl a subliniat faptul că este în 
afară de orice îndoială că imperialismul 
german care reînvie, cu concentrarea sa 
economică, politică și militară de torțe 
este gata să pornească la noj aventuri tâl
hărești.

Pentru a liniști popoarele, unele cercuri 
vest-europene răspîndesc afirmația că re
învierea militarismului german este în 
prezent „mai puțin periculoasă", deoarece 
el s-ar afla sub comandament suprem 
american. Fără a mai spune că în acest 
fel se dă drumul țapului în grădină, ni
meni nu poate să creadă că în general 
„înfrînarea" și „controlarea" militarismu
lui german ar fi cu putință.

Istoria militarismului german arată că 
toate încercările de a-1 „controla" sau de 
a-1 „îngrădi" au fost și rămîn sortite eșe
cului.

Imperialiștii germani, în pregătirea și 
înfăptuirea planurilor lor agresive, au 
acordat î 
creării unor grupări militare unilaterale. 
Aceasta au dovedit-o cele două războaie 
mondiale.

Este destul de cunoscut ce urmări mon
struoase a avut această politică de creare 
de blocuri.

Războiul mondial dezlănțuit de Ger
mania hitleristă a costat omenirea peste 
27 milioane de vieți omenești. Suma totală 
a cheltuielilor, precum și a pierderilor ma
teriale din timpul războiului, se evaluează 
la 1.350 miliarde dolari

Istoria dovedește că atît timp cît mi
litarismul german nu se simte destul de o _
puternic, el este gata să facă declarații scăderea influenței lui Adenauer și acea- 
pașnice, să încheie tratate sau să-și asume sta reprezintă protestul hotărît al popu- 
obligațn pențru a camufla planurile ~sale ]ației împotriva politicii militariștilor de 

j. _ i *“"* - x- « ,_ ]a Bonn și a trăgătorilor de sfori ameri
cani.

Declarînd „mai întîi ratificare și apoi 
tratative", guvernul de la Bonn barează 
astfel calea spre tratative și înțelegere re
ciprocă și pășește pe drumul care duce la 
război Aceasta este tactica.............

adevărate, dar că el tratează toate obli
gațiile sale ca pe niște petece de hîrtie 
și îndată ce devine destul de puternic 
arată ghiarele.

Deosebit de grăitor s-a manifestat 
cest fapt în perioada fascismului.

Nu există nici un motiv să credem 
militarismul german, din nou reînviat 
cadru] acordurilor de la Paris, va avea 
față de tratate și obligații altă atitu
dine decit aceea pe care a avut-o tot
deauna in trecut. Ca Și înainte, el va

îȘi
a-

sau de care se bucurau pînă în prezent 
față de Berlin și Germania în ansamblu, 
inclusiv in ce privește unificarea Germa
niei și reglementarea pașnică pe bază de 
tratat..."

Prin urmare, prin acordul de la Paris se 
urmărește ca poporul german să fie lipsit 
de dreptul de a-și înfăptui unificarea. 
Aceasta nu are nimic comun cu suverani
tatea. Nu poate fi vorba nici de încetarea 
ocupației In articolul 4 al acordurilor de 
la Paris se spune:

„Pină la intrarea in vigoare a acordului 
privind contribuția Germaniei la apărare, 
cele trei puteri își mențin ca și pînă acuțn 
drepturile pe care le exercitau sau de care 
se bucurau pînă in prezent în ce privește 
repartizarea forțelor armate în Republica 
Federală.. Republica Federală este de 
acord ca, după intrarea în vigoare a acor
durilor privind contribuția germană la 
apărare, în Republica Federală să poată fi 
repartizate forțe armate de aceeași națio
nalitate și cu același efectiv ca și în mo
mentul intrării în vigoare a acordurilor". 
Așa dar, aceasta înseamnă că Adenauer 
este de acord ca Germania să fie sub ocu
pație pină la sfirșitul acestui secol Mai 
mult, puterile occidentale își rezervă toate 
drepturile în ce privește folosirea forței 
armate pe teritoriul Germaniei occiden
tale, după cum vor crede de cuviință.

Singura cale justă de reglementare tn 
ceea ce privește Germania este indicată în 
propunerea sovietică cu privire la retra
gerea neîntîrziată a trupelor de ocupație 
de pe teritoriul Germaniei.

în articolul 5 al acordului de la Paris 
este vorba de dreptul de a apăra secu
ritatea forțelor armate ale puterilor oc
cidentale staționate în Republica Fede
rală, drept care le aparține sau care se 
exercita pînă acum. în articol se spune:

„In măsura în care aceste drepturi pot 
fi exercitate și pe viitor, ele vor fi exer
citate numai după o consultare cu Repu
blica Federală, în măsura în care starea 
de război nu exclude asemenea consul
tări".

Aceste teze ale acordului de Ia Paris 
nu aduc Germaniei occidentale nici li
bertate, nici suveranitate.

Guvernul Republicii Democrate Ger
mane declară : Acordurile de la Paris 
care prevăd ocuparea Germaniei occiden
tale pentru ani îndelungați și care lasă 
populația in voia puterilor de ocupație 
reprezintă întruchiparea unor metode alo 
politicii colonialiste, care înjosesc dem
nitatea poporului german. Națiunea ger
mană are tradiții culturale de veacuri șl 
a adus o importantă contribuție la cul
tura mendială.

Națiunea germană este o națiune mare 
și trebuie înfăptuit fără întirziere drep
tul ei inalienabil la crearea unui stat na
țional unit, democrat și iubitor de pace 
și la determinarea suverană a viitorului 
său pașnic. Politica puterilor occidentale 
care încearcă să stăvilească această dez
voltare istorică creează o conjunctură 
politică care implică primejdia unor ex
plozii și care împiedică crearea unor 
condiții de pace în Europa.

Acordurile de la Paris nu au putere 
juridică deoarece ele au fost încheiate 
împotriva voinței majorității poporului 
german și sînt îndreptate împotriva inte
reselor lui naționale. Poporul german nu 
va recunoaște niciodată aceste acorduri 
și va face totul pentru a împiedica apli
carea lor.

Guvernul Republicii Democrate Ger
mane consideră că problema germană 
trebuie să fie rezolvată pe cale pașnică, 
democratică, pentru a se acorda națiunii 
germane posibilitatea de a-și desfășura 
liber forțele creatoare Și de a 
pentru totdeauna acest focar de neliniște 
din inima Europei.

Din cel de al doilea război mondial șl 
din consecințele lui atît de grele pentru 
Germania, majoritatea poporului german 
a tras învățăminte în sensul că trebuie 
creată o Germanie nouă, o Germanie iu
bitoare de pace și democratică.

în conformitate cu acordul de la Pots
dam dintre cele patru puteri, în Republica 
Democrată Germană au fost stirpite ba
zele militarismului și ale politicii revan
șarde. Ca urmare a reformei agrare, a 
lichidării monopolurilor și a expropierii 
criminalilor naziști și de război, în acea
stă parte a Germaniei militarismul și 
imperialismul german au fost lipsite de 
bază economică. Construcția pașnică pe 
care o desfășoară oamenii muncii în Repu
blica Democrată Germană constituie un 
exemplu viu pentru oamenii muncii din 
Germania occidentală, deoarece ea le in
dică drumul spre o viață fericită. înfăptui
rea în Republica Democrată Germană a 
drepturilor democratice fundamentale ale

distruge

turilor femeilor se bucură de asemenea 
de cea mai largă aprobare în rîndurile 
oamenilor muncii din Germania occiden- 

,țerI^an fală- în ultimele luni, 75.785 de locuitori 
din Germania occidentală s-au stabilit în 
Republica Democrată Germană. Faptul 
că în primul rînd tot mai multi tineri 
trec din Germania occidentală în Repu
blica Democrată Germană pentru a par
ticipa acolo la construcția pașnică dove
dește că Republica Democrată Germană 
a devenit baza luptei drepte a tineretu
lui din întreaga Germanie. în Republica 
Democrată Germană, aceste realizări au 
devenit posibile numai datorită unității

hitleristă decă
în șantaj prin fapte consumate: dacă această 

manevră nu va avea succes 
va avea succes — va urma — 
înarmare, iar apoi tratative" și în cele din 

... v. ...»--- , — ■- urmă — „mai întîi război, iar apoi silirea
încălca tratatele, va recurge la forță și ia capitulare". Aplicarea acestei metode 
vărsare de singe. ' '' ' ' ' ' ' “ '

Militarismul german este un 
de moarte al cauzei păcii între 
el este de asemenșa un dușman de moarte 
al națiunii german?.

Regimul de la Bonn nu este nimic alt
ceva decît un guvern al imperialismu
lui german renăscut. Vechii reprezen
tanți ai politicii imperialiste au ieșit din 
nou la suprafață în Germania occiden
tală și exercită o Influență tot mai ho-

— și ea nu 
„mai întîi

dușman 
popoare,

s-a terminat pentru Germania hîtleristă 
cu propria ei capitulare necondiționată.

Guvernul Adenauer și diriguitorii săi 
americani din culise pretind că acordurile 
de la Paris înseamnă sfîrșitul ocupației și 
că ele redau Germaniei occidentale suve
ranitatea Aceasta este o minciună In ar
ticolul 2 al acordului de la Paris se spune: 

„Luind în considerare situația interna
țională... cele trei puteri își rezervă drep
turile șl obligațiile pe care le exercitau

(Continuare în pag. 4-a)
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CONFERINȚA ȚĂRILOR EUROPENE PENTRU ASIGURAREA PĂCII 
Șl SECURITĂȚII IN EUROPA

Declarația făcută de Viliam Siroky
(Urmare din pag. 3-a)

la sate a răsunat glasul puternic, unit 
și limpede al întregului popor cehoslovac. 
Poporul nostru își dă seama câ în etapa 
actuală a luptei pentru menținerea păcii 
și preîntîmpinarea pericolului de război 
cuvîntul îl au în primul rînd popoarele.

Poporul cehoslovac și-a exprimat în a- 
legerile pentru Adunarea Națională care 
au avut loc la 28 noiembrie atașamen
tul deplin față de poziția adoptată de 
guvernul Frontului Național, care nă
zuiește spre asigurarea pe toate căile a 
unei vieți fericite și pașnice în țara noa
stră și i-a acordat deplină încredere.

Lupta poporului cehoslovac împotriva 
reînvierii militarismului german, pentru 
pace și securitate în Europa, dovedește 
că în problemele păcii și securității pa
triei noastre există o fermă unitate mo- 
ral-politică a întregului nostru popor, pe 
care nimic și nimeni nu o poate zdrun
cina. Poporul cehoslovac a dat dovadă de 
un înalt nivel de conștiință. El Își dă 
seama de forța sa proprie și de forța în
tregului lagăr puternic al păcii în frunte 
cu Uniunea Sovietică. Nici un fel de ame
nințări militare nu vor intimida poporul 
nostru. El are toate premisele necesare 
pentru a apăra libertatea și independența 
patriei sale scumpe șl el nu-și va cruța 
forțele în vederea întăririi capacității ei 
de apărare.

Noi avem un tratat de alianță cu pu
ternica și invincibila Uniune e Republi
cilor Sovietice Socialiste. Sîntem srrins 
uniți prin tratate de alianță cu țările de 
democrație populară din Europa. De par
tea noastră se află uriașa putere mon
dială de 600 milioane — Republica Popu
lară Chineză. Alături de noi sînt sutele de 
milioane de apărători ai păcii din întreaga 
lume.

Poporul cehoslovac nu-și dorește nimic 
altceva decît să construiască în mod paș
nic și de aci înainte o viață fericită în 
țara sa. El nu amenință pe nimeni și 
vrea să trăiască cu toate țările în pace 
și în colaborare mutuală rodnică. El nu 
respinge mîna nimănui dacă ea este în
tinsă cu sentimentul sincerității și priete
niei. Nimeni să nu pună însă la îndoială 
faptul că poporul cehoslovac nu va șovăi 
nici măcar o clipă în eforturile sale, în
dreptate spre asigurarea integrității sale 
în cazul cînd puterile occidentale își vor 
înfăptui planurile lor de reînviere a mi
litarismului în Germania occidentală.

Guvernul cehoslovac este profund con
vins că evoluția evenimentelor din lume 
și din Europa în ultimele luni a creat po
sibilități reale pentru a se pune bazele 
coexistenței pașnice a popoarelor euro
pene și pentru ca problema germană să 
fie soluționată în conformitate cu intere
sele păcii și interesele vitale ele tuturor 
popoarelor din Europa, inclusiv ale po

(Urmare din pag. 3-a)

ritatea populației din Germania occiden
tală.

Lupta Republicii Democrate Germane 
pentru menținerea păcii este indisolubil 
legată de lupta pentru reunificarea pa
triei noastre.

Camera Populară și guvernul Republi
cii Democrate Germane sint călăuzite de 
conștiința că unificarea Germaniei în- 
tr-un stat unit, iubitor de pace și demo
crat, constituie cea mai importantă sar
cină națională a poporului german și 
slujește cauzei menținerii păcii in Eu
ropa. Reunificarea Germaniei este posi
bilă numai ca stat iubitor de pace și de
mocrat. De aceea, lupta împotriva ratifi
cării tratatelor de la Paris și împotriva 
reînvierii wehrmachtului vest-german este 
sarcina cea mai importantă, care cores
punde intereselor realizării unității Ger
maniei.

Reunificarea Germaniei este în primul 
rînd o chestiune a poporului german. 
Fără conferințe comune și înțelegere re
ciprocă între reprezentanții Republicii 
Democrate Germane și Republicii Fede
rale vest-germane, reunificarea este cu 
neputință.

Camera Populară și guvernul Republi
cii Democrate Germane au propus să se 
țină conferințe comune în problemele re- 
unificării Germaniei și creării unui stat 
democrat și iubitor de pace și în deosebi 
în problema pregătirii și ținerii unor a- 
legeri libere și democratice în întreaga 
Germanie. Guvernul Republicii Demo
crate Germane nu pune nici o con
diție prealabilă in ceea ce privește 
tratativele cu Germania occidentală. El 
este gata ca la pregătirea creării unei 
republici democrate germane unite, să 
țină seama de constituția de la Weimar 
și să folosească experiența pozitivă a re
publicii de la Weimar precum și expe
riența acumulată in cursul construcției 
de stat atît în estul cît și în vestul Ger
maniei în perioada de după război. Dacă 
la Geneva a fost posibilă obținerea unui 
acord cu privire la condițiile organizării 
alegerilor în Vietnam, acest lucru trebuie 
să fie posibil și în ceea ce privește Ger
mania. După părerea guvernului Republi
cii Democrate Germane, o hotărîre asupra 
orînduirii unei Germanii unite, democrate 
și iubitoare de pace poate fi luată numai 
de întreg poporul german. Pentru a se 
asigura această exprimare liberă a voinței 
sale sînt necesare tratative între repre
zentanții celor două părți ale Germaniei.

Guvernul Republicii Democrate Ger
mane nu poate închide ochii în fața fap
tului că. în cazul in care acordurile de Ia 
Paris vor fi traduse în viață, la granița de 
apus a R. D Germane se va afla o ar
mată vest-germană de 520.000 oameni în
zestrată după ultima expresie a tehnicii 
și pusă în slujba cercurilor străine și vest- 
germane. care nu-și ascund planurile 
agresive față de R. D Germană

Interesele naționale ale poporului ger
man, interesele menținerii păcii în Europa, 
interesele populației Republicii Democrate 
Germane, cer ca Republica Democrată 
Germană să fie gata să nu admită sau să 
respingă orice atentat la securitatea ei.

Guvernul Republicii Democrate Germane

„Scânteia tineretului*'
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porului germen. Se mai poate păși pe ca
lea creării unui lagăr unit pașnic al țări
lor europene, pe calea securității co
lective.

Se mai poate înfăptui sarcina principală 
care rezultă din situația existentă in Eu
ropa și in lume — restabilirea unei Ger
manii unite ca stat democratic și iubitor 
de pace, pe baza realizării unui acord intre 
puteri și intre guvernele celor două părți 
ale Germaniei, pe baza unor alegeri li
bere pe întreaga Germanie și semnarea 
unui tratat de pace cu Germania. Această 
cale insă este posibilă numai cu condiția 
ca acordurile de la Paris să nu fie rati
ficate, ca puterile occidentale să renunțe 
la actuala orientare politică de reînviere 
a militarismului in Germania occidentală, 
la crearea unor grupări agresive ale pu
terilor occidentale, incluzind Germania oc
cidentală militarists la orientarea politică 
îndreptată împotriva libertății și indepen
denței popoarelor iubitoare de pace. împo
triva intereselor păcii, la politica pregă
tirii unui nou război. Intre aceste două căi 
nu există o a treia cale, intre ele nu există 
și nu pot exista compromisuri. Sau pute
rile occidentale vor urma și de ari înainte 
politica lor actuală șl atunci ele vor purta 
întreaga răspundere pentru toate conse
cințele, sau ele vor renunța la această po
litică ce urmărește dezlănțuirea unui război 
— și atunci există toate condițiile pentru 
rezolvarea problemelor europene și mon
diale pe calea păcii și a înțelegerii re
ciproce in interesul tuturor țărilor, inclu
siv Germania și țările occidentale.

Noi repetăm din nou cu toată seriozi
tatea că dacă puterile occidentale vor în
cerca să vorbească cu nci in limbajul 
forței, noi vom răspund» printr-o unire 
și mai strînsă a forțelor noastre și prin 
întărirea lor. Guvernul cehoslovac declară 
in modul cel mai insistent că dacă acor
durile de la Paris vor fi ratificate, atunci 
el, pornind de la acest fapt, va lua tcate 
măsurile necesare in vederea asigurării 
securității poporului său, a patriei sale. 
Guvernul Republicii Cehoslovace s-ar 
ridica cu toată hotărîrea și fermitatea co
respunzătoare gravității situației împo
triva apariției nemijlocite la frontierele 
noastre a unui puternic wehrmacht agre
siv vest german, crescut în spiritul re
vanșei și urei față de popoarele noastre. 
Guvernul cehoslovac ar considera atunci 
drept o obligație a sa fața de poporul 
său să ia noi măsuri necesare in vederea 
întăririi continuie a capacității de apă
rare a țării, în vederea unei asemenea 
întăriri a capacității de luptă a armatei 
sale, îneît să piară pofta oricui de a în
tinde mîinile spre frontiera noastră.

Cehoslovacia a încheiat cu Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste și cu țările 
de democrație populară tratate de alian
ță, care asigură un ajutor multilateral 
reciproc împotriva oricărei agresiuni din 
partea militarismului german, sau împo

Declarația făcută de Otto Grotewohl
consideră necesar să dedare la această 
Conferință :

Dacă in Germania occidentală va fi 
reinstaurat militarismul și va fi creată o 
armată regulată. Republica Democrată 
Germană va fi nevoită, ca răspuns la 
aceasta, să creeze forțe armate naționale, 
capabile să apere realizările pașnice ale 
oamenilor muncii din Republica Democrată 
Germană.

Delegația Republicii Democrate Ger
mane împărtășește părerile guvernelor 
U.R.S.S., Republicii Populare Polone si 
Republicii Cehoslovace, expuse aici de 
prim vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și ministru al Afa
cerilor Externe, Molotov, de preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone, Cyran- 
kiewicz și de primul ministru al Repu
blicii Cehoslovace, Siroky. cu privire la 
faptul că statele reprezentate aici trebuie, 
în cazul ratificării și aplicării acorduri
lor de la Paris, să ia măsurj comune pen
tru apărarea muncii pașnice a popoarelor 
lor, pentru inviolabilitatea teritoriilor lor 
de stat, pentru respingerea oricărei agre
siuni și asigurarea păcii în Europa. Noi 
sîntem de asemenea da acord cu proou- 
nerea primului ministru al Republicii 
Cehoslovace, Siroky ca, în cazul ratificării 
tratatelor de la Paris. Republica Ceho
slovacă, Republica Populară Polonă și Re
publica Democrată Germană, care sînt în 
mod deosebit amenințate de pericol, să 
ajungă la un acord asupra unor măsuri 
comune.

Asemenea măsuri corespund intereselor 
naționale ale poporului german. De aceea, 
delegația Republicii Democrate Germane 
este gata să discute la această conferință 
problema participării la măsurile comune 
ale statelor iubitoare de pace.

Sînt convins că această poziție a gu
vernului Republicii Democrate Germane 
față de remilitarizarea Germaniei occi
dentale și de includerea ei în blocul agresiv 
al Atlanticului de nord se va bucura de 
sprijinul guvernelor reprezentate la 
această conferință. Oamenii muncii din 
Republica Democrată Germană care, 
consacrîndu-și forțele, talentele și voința, 
creării unei vieți noi și fericite, au ob
ținut mari succese, vor ști să apere prin 
toate mijloacele aceste realizări. Gu
vernul Republicii Democrate Germane 
este încredințat că forțele patriotice din 
Republica Democrată Germană pot conta 
în această privință pe sprijinul activ al 
clasei muncitoare și al forțelor iubitoare 
de pace din Germania occidentală. Decla
rația reprezentanților tineretului vest- 
german, că nu vor lupta niciodată 
împotriva Republicii Democrate Germa
ne, împotriva țărilor de democrație popu
lară și împotriva Uniunii Sovietice, con
firmă dezvoltarea unor forțe cere nu vor 
rămîne pasive și nu vor admite un nou 
dezmăț al militarismului german. Noua 
situație din Germania se caracterizează 
în prezent prin desfășurarea tot mai lar
gă a luptei clasei muncitoare, țărănimii 
muncitoare și mai ales a tineretului îm
potriva remilitarizării în Germania occi
dentală. Politica de pace, unitate, demo
crație, promovată de Republica Demo
crată Germană și de Frontul național al 
Germaniei democrate se bucură de spriji
nul activ al cercurilor largi ale oamenilor 
muncii din Germania occidentală.

Camera Populară și guvernul Republi
cii Democrate Germane, precum și majo
ritatea poporului german, salută propu
nerea Guvernului Sovietic de a se crea 
un sistem de securitate colectivă a tuturor 
statelor europene.

triva oricui ar încheia o alianță cu 
el în vederea unor acțiuni agresive in 
Europa.

Guvernul Republicii Cehoslovace este 
de părere că ratificarea acordurilor de la 
Paris, a căror consecință directă ar fi re
luarea vechii politici a militarismului ger
man — „Drang nach Osten", — ar face 
imperios necesar ca statele participante 
la conferință să adopte măsuri comune 
in vederea întăririi și asigurării securi
tății lor. Considerând că ratificarea acor
durilor de la Paris ar avea ca urmare 
formarea unor forțe militare agresive a 
unor state occidentale, iar nucleul acestor 
forțe l-ar constitui srehrmachtul vest- 
german și că aceste forțe militare ar fi 
îndreptate in primul rînd împotriva țări
lor lagărului democrat, guvernul Republi
cii socotește necesar ca 

țările participante la 
ia de comun acord 
a întări și coordona 

forțele lor armate, pentru a-și asigura un 
comandament unic. Guvernul cehoslovac

Cehoslovace 
in acest caz 
conferință să 
măsuri pentru

este de asemenea de părere că reînvierea 
militarismului în Germania occidentală și 
crearea unei armate vest-germane agre
sive ar provoca in primul rînd o amenin
țare pentru frontierele Cehoslovaciei, Re
publicii Populare Polone și Republicii 
Democrate Germane. De aceea, guvernul 
cehoslovac consideră necesar ca. in cazul 
ratificării acordurilor de la Paris, îndeo
sebi guvernele statelor sus-arătate, luînd 
ca bază interesele comune în lupta împo
triva acestei amenințări, să ia măsuri 
eficace comune pentru asigurarea fron
tierelor lor.

Guvernul cehoslovac și întregul popor 
cehoslovac sînt convinși că conferința 
noastră va avea o uriașă importanță pen
tru întreaga Europă. Discutînd problemele 
de importanță vitală ale asigurării păcii 
și securității în Europa, conferința va 
arăta cu toată seriozitatea și în medul cel 
mai complet popoarelor Europei și lumii 
întregi pericolul care s-ar ivi în urma 
ratificării acordurilor de la Paris și re
militarizării Germaniei occidentale. Confe
rința va stabili în mod limpede căile pe 
care vor păși popoarele iubitoare de li
bertate, pentru a zădărnici cu toată ho
tărîrea și fără șovăire planurile cercuri
lor agresive și pentru a menține securi
tatea lor și pacea în Europa.

Delegația cehoslovacă este convinsă că 
această conferință își va îndeplini misiu
nea așa cum așteaptă de la ea poporul 
nostru și toate popoarele iubitoare de 
pace din Europa și din lumea întreagă. 
Delegația cehoslovacă va depune toate 
eforturile pentru a asigura succesul ac
tualei conferințe în vederea preîntîrapi- 
nării primejdiei unui nou război, în in
teresul menținerii și consolidării păcii.

(text prescurtat)

Guvernul Republici! Democrate Ger
mane este ferm convins că un astfel de 
sistam de securitate colectivă ar contribui 
și la un ficarea pașnică a Germaniei. Un 
sistem de securitate colectivă al tuturor 
statelor europene ar lipsi de sens orice 
argumente ale cercurilor vest-germane 
care susțin că reînvierea militarismului 
in Germania occidentală ar fi necesară 
pentru apărarea Germaniei occidentale; 
un astfel de sistem ar împiedica crearea 
wehrmachtului vest-german și ar înlătura 
astfel principala piedică in calea spre 
unificarea pașnică a GermanieL Un astfel 
de sistem ar corespunde intereselor v - 
tale ale poporului german. Un sistem de 
securitate colectivă al tuturor statelor 
europene ar contracara scindarea care 
amenință Europa și ar crea posibilitatea 
unor relații pașnice și a unei colaborări 
economice multilaterale. Un sistem de 
securitate colectivă al tuturor statelor 
europene ar micșora încordarea interna
țională și ar contribui la reglementarea 
unor probleme internaționale cum sint 
dezarmarea internațională generală, in
terzicerea armei atomice și a celorlalte 
mijloace de exterminare în masă.

Politicii Republicii Democrate Germa
ne îndreptată spre rezolvarea pașnică a 
problemelor vitale pentru națiunea ger
mană ii corespunde tendin'a ei de a men
ține relații pașnice de bună vecinătate cu 
toate popoarele care vor acest lucru.

Guvernul Republicii Democrate Ger
mane pornește de la faptul că există de 
asemenea posibilitatea reală de colabo
rare intre statele cu sisteme sociale di
ferite, pe baza egalității in drepturi și a 
respectului reciproc.

Republica Democrată Germană întreține 
relații de prietenie cu statele reprezentate 
aici și dorește să stringă permanent 
aceste relații. Mai ales prietenia cu 
Uniunea Sovietică este de un interes na
țional vital pentru întregul popor ger
man.

Politica Republicii Democrate Germane 
a întărit în rindurile întregului popor 
german convingerea că dezvoltarea paș
nică a Germaniei este legată indisolubil 
de prietenia strînsă cu Uniunea Sovietică. 
De aceea, prietenia germano-sovietică, 
după cum a spus președintele nostru 
Wilhelm Pieck, este într-o măsură tot 
mai mare o chestiune vitală pentru po
porul german. Republica Democrată Ger
mană este legată trainic de marele lagăr 
al statelor democratice și iubitoare de 
pace, care cuprinde astăzi peste 900 de 
milioane de oameni și ale cărui forțe 
cresc pe zi ce trece.

Toate aceste state sînt unite prin același 
țel: satisfacerea într-o măsură tot mai 
mare a nevoilor materiale și culturale ale 
oamenilor muncii prin dezvoltarea pe 
toate căile a economiei naționale și întă
rirea păcii în întreaga lume.

De aceea, politica lor corespunde pe 
deplin intereselor tuturor oamenilor iu
bitori de pace.

în numele delegației Republicii Demo
crate Germane îmi exprim convingerea 
fermă că hotăririle conferinței vor ajuta 
poporul german să înfăptuiască unifica
rea țării pe cale pașnică și democrată și 
îi vor asigura un viitor pașnic.

Delegația Republicii Democrate Ger
mane declară că Republica Democrată 
Germană, împreună cu toate statele re
prezentate la această conferință, își va 
aduce contribuția pentru a obține vic
toria cauzei drepte a păcii și securității 
în Europa.

(text prescurtat)

Recept-a oferită de V. M. Molotov
in cinstea delegațiilor statelor participante la Conferința de la Moscova

MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS 
transmite:

La 30 noiembrie, V. M. Molotov, prim 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. și ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., a oferit o recepție în 
cinstea delegațiilor statelor participante 
la conferința țărilor europene cu pri
vire la asigurarea păcii și securității în 
Europa.

La recepție au participat membrii de
legațiilor guvernamentale ale statelor 
participante la conferința țărilor europene 
cu privire la asigurarea păcii și secu
rității în Europa ; consilieri, experți și 
colaboratori ai delegațiilor, precum și 
Lim He, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Populare De
mocrate Coreene în U R.S.S. ; Dașiln 
Adilbiș, ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Populare Mon
gole în U.R.S.S. ; To Kuang Dau, însărci
natul cu afaceri ad-interim al Republicii 
Democrate Vietnam.

Au luat parte de asemenea: N. A. Bul
ganin, L. M. Kaganovici, M. G. Pervuh'n, 
N. M. Șvemik, A. N. Kosîghin, V. A. 
Malișev, I. F. Tevosian ; M. P. Tarasov, 
președintele Prezidiului Sovietului Su
prem al R.S.F.S.R. ; membrii delegației 
U.R.S.S. la conferință ; miniștrii U.R.S.S.; 
S. A. Akopov, P. I. Antropov, G. F. 
Aleksandrov, S. F. Antonov, V. G. Ba
kaev, B. P. Bescev, N. K. Baibakov, F. D. 
Varaksin, K. P. Gorșenin, P. V. Demen
tiev, N. A. Dîgai, V. P. Eliutin, V. P. 
Zotov, A. G. Zverev, A. A. Ișkov, I. G. 
Kabanov, L. R. Kornieț, V. D Kalmîkov, 
A. I. Kostousov, S. N. Kruglov, M. D. 
Kovrighina, E. F. Kojevnikov, A. I. Koz
lov, I. K. Koziulia, P. F. Lomako, E. S. 
Novoselov, L I. Nosenko. G. M. Orlov, 
P. I. Parșin, N. D. Psurțev, A. S. Pav
lenko, D. I. Raizer, N. S. Rîjov, S. A. Ste

Sosirea primului ministru al Birmaniei la Pekin
PEKIN 1 (Agerpres). China Nouă 

transmite : La 1 decembrie U Nu, primul 
ministru al Uniunii Birmane, a sosit la 
Pekin.

Primul ministru birman împreună cu 
soția sa sînt însoțiți de U Myint Thein 
consilier la Curtea Supremă a Uniunii 
Birmane, U Win Pe secretar la președinția 
Consiliului de Miniștri; U Thant, secretarul 
primului ministru birman ; colonel Aung 
Gyi ofițer de stat major; căpitan Pyi Soe 
aghiotantul primului ministru; Daw Khin 
Su secretarul particular al primului mini
stru și de alte trei persoane.

Pe aeroportul pavoazat cu drapelele 
de stat ale Uniunii Birmane și R. P. Chi
neze primul ministru al Birmaniei și în
soțitorii săi au fost salutați de premierul 
Ciu En-lai, vicepremierii Cen Iun, P.în 
De-huei, He Lun și Cen I, precum și nu
meroase personalități ale vieții politice a 
R, P. Chineze. Pe aeroport se mai aflau 
membrii ambasadei birmane în R. P. Chi
neză și alți reprezentanți diplomatici 
acreditați la Pekin,

După ce a trecut In revistă garda de 
onoare, primul ministru al Uniunii Bir
mane a rostit următoarea cuvîntare :

„Este de prisos să vă spun cit de fericit 
sint de a mă afla la Pekin. De fapt, este 
pentru a doua oară că vizitez această

Jos mîinile de pe Partidul Comunist 
din Germania!

BERLIN 1 (Agerpres). Autoritățile au interzis imprimarea dez-
Procesul împotriva Partidului Comunist 

din Germania care se judecă în prezent 
la Tribunalul federal din Karlsruhe a fost 
pregătit in mod minuțios timp de trei ani 
de guvernul de la Bonn.

Măsurile luate de guvern în ajunul în
ceperii procesului amintesc întru totul de 
metodele regimului nazist. Tribunalul fe
deral a respins fără nici o justificare va
labilă cererea partidului comunist de a se 
anula acest proces ilegal.

înainte de începerea procesului, auto
ritățile vest-germane au arestat în mod 
ilegal pe fruntașii comuniști Oskar Neu
mann și Jupp Angeforth. De asemenea au 
fost emise mandate de arestare împotriva 
lui Max Reimann și Walter Fisch. Alți doi 
membri ai partidului comunist — Jupp 
Ledwohn și Fritz Rische se află în închi
soare de mai multe luni. Prin aceste mă
suri arbitrare, autoritățile au împiedicat 
pe fruntașii comuniști să-și spună cuvîn
tul la proces, fapt care constituie o încăl
care grosolană a libertăților democratice.

Procesul se desfășoară într-o atmosferă 
de teroare fascistă. Puternice unități de 
polițiști sînt masate în apropierea clădirii 
tribunalului. Pe străzile orașului Karls
ruhe mișună agenți și spioni ai guvernu
lui.

împotriva remilitarizării
LONDRA 1 (Agerpres). — Ziarele rela

tează că John Moss, secretar al Comite
tului național al tineretului comunist din 
Marea Britanic, luînd cuvîntul in cadrul 
ședinței din 28 noiembrie a acestui comi
tet, a chemat toate organizațiile de tine
ret din tară să acționeze în comun pentru 
a împiedica remilitarizarea Germaniei 
occidentale. înarmarea Germaniei occiden-

Scurte știri
• Recent s-a întrunit la Paris confe

rința europeană a organizațiilor sportive 
studențești. La conferință a participat si 
o delegație a Republicii Populare Ro
mine.

• La 29 noiembrie, în Adunarea Națio
nală Franceză a început examinarea in a 
doua citire a proiectului reformei consti
tuționale. Autorii proiectului urmăresc 
anularea unei serii de prevederi cu ca
racter democratic ale actualei constituții, 
extinderea împuternicirilor guvernului și 
ale Camerei a doua a parlamentului — 
Consiliul Republicii.

• 19 deputați laburiști și doi deputați 
naționaliști irlandezi au refuzat să-și 
pună semnătura pe cartea oferită primu
lui ministru Winston Churchill cu prile
jul celei de a 80-a aniversări a nașterii 
sale. După cum remarcă corespondentul 
agenției France Presse, care transmite 
știrea, cei 19 deputați laburiști, deși nu 
sînt bevaniști, au refuzat să semneze în 
semn de protest împotriva declarațiilor 
cinice ale primului ministru.

• După cum anunță agenția France 
Presse, autoritățile polițienești din Ger

panov, I. T. Skidanenko, S. M. Tihomi
rov, D. F. Ustinov, Z. A. Șașkov, A. G. 
Șeremetiev, P. A. Iudin ; A. A. Volin, 
președintele Tribunalului Suprem al 
U.R.S.S.;' R. A. Rudenko, Procurorul 
general al U.R.S.S. ; A. M. Vasilevski și 
G. K. Jukov, mareșali ai Uniunii Sovie
tice ; P. F. Jigarev și S. F. Javoronkov, 
mareșali de aviație ; N. M. Pegov, secre
tar al Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. ; N. G. Palgunov, conducătorul 
Agenției TASS ;’ D. T. Șepilov, redactor- 
șef al ziarului „Pravda"; K. A. Gubin, 
redactor-șef al ziarului „Izvestia" ; A. I. 
Denisov, președintele Consiliului de con
ducere al Asociației unionale pentru re
lații culturale cu străinătatea ; academi
cianul D. V. Skobelțîn, președintele Comi
tetului pentru decernarea premiilor in
ternaționale Stalin „Pentru întărirea păcii 
intre popoare" ; N. S. Tihonov, președin
tele Comitetului Sovietic pentru Apărarea 
Păcii ; locțiitorii de miniștri ai U.R.S.S. ; 
S. V. Kaftanov, D. V. Pavlov, V. V. Kuz- 
nețov, I. G Bolșakov. K. I. Koval, I. F. 
Semiciastnov; A. F Gorkin, secretar ad
junct al Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. ; amiralul N. E. Basistîi; A. I. 
Antonov, G. K. Malandin și M. S. Mali
nin, generali de armată ; generalul-colonel 
A. S. Jeltov ; generalul-maior I. S. Koles
nikov, comandantul orașului Moscova.

La recepție au participat de asemenea 
deputați în Sovietele Supreme al U.R.S.S. 
și al R.S.F.S.R., funcționari superiori al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., ai Ministerului Comerțului Ex
terior al U.R.S.S., ai Ministerului Apărării 
al U.R.S.S., reprezentanți ai vieții pu
blice sovietice.

Au participat corespondenți sovietici șl 
străini.

Recepția s-a desfășurat Intr-o atmos
feră de deosebită cordialitate și prietenie.

mare țară. Prima oară am vizitat China 
în decembrie 1939 cînd poporul chinez 
rezista eroic împotriva agresiunii japo
neze. Atunci am sosit la Ciunțzin ca 
membru al unei misiuni de bune oficii 
pentru a aduce sprijin moral poporului 
chinez în lupta sa împotriva fasciștilor 
japonezi.

Sînt deosebit de fericit că am venit în 
această țară acum, cînd sub îndrumarea 
marelui vostru conducător, președintele 
Mao Țze-dun și a altor fruntași ai Re
publicii Populare Chineze construițl un 
stat socialist. Aștept cu nerăbdare să iau 
cunoștință la fața locului de marile efor
turi făcute de conducătorii și poporul chi
nez către acest țel.

Vizita mea în această țară urmărește 
trei obiective:

1 — Să constat eforturile conducătorilor 
voștri și a poporului chinez in făurirea 
unei societăți noi.

2 — Să reînoiesc prietenia cu marele 
meu prieten, premierul C-iu En-lai și să 
folosesc prilejul de a lega prietenii noi cu 
alți conducători ai R. P. Chineze.

3 — Să pun baze solide pentru stabili
rea unor legături prietenești între R. P. 
Chineză și Uniunea Birmană.

Nu mă îndoiesc că, cu eolaborarea prie
tenilor noștri chinezi aceste obiective vor 
fi atinse".

baterilor procesului pe bandă de magne
tofon. De asemenea s-a interzis accesul 
la proces a unor magistrați de seamă din 
străinătate. Astfel, cunoscutul jurist fran
cez Marcel Villard, care a luat parte la 
procesul incendierii Reichstagului, nu a 
primit autorizația de a participa la acea
stă a doua ediție a faimosului proces de 
la Leipzig.

Președintele Tribunalului federal folo
sește metode tipic fasciste împotriva re
prezentanților partidului comunist, împie- 
dicindu-i să ia cuvîntul și întrerupîndu-le 
declarațiile. Tribunalul se află în posesia 
unor așa-zise acte secrete care nu au fost 
arătate spre consultare partidului comu
nist.

Opinia publică vest-germană condamnă 
cu indignare procesul fascist de la Karls
ruhe. „Cercurile largi ale opiniei publice 
consideră că guvernul federal nu a comis 
numai o greșeală politică ci și una judi
ciară deschizind procesul împotriva parti
dului comunist", subliniază serviciul de 
presă al partidului social-democrat.

Nu numai populația din Germania occi
dentală, ci și opinia publică din întreaga 
lume condamnă cu indignare procesul de 
Ia Karlsruhe care amintește întru totul 
de procesul criminal de la Leipzig,

Germanici occidentale
tale, a declarat Moss, implică o gravă pri
mejdie de război. „Ea amenință în mod 
deosebit tineretul, a declarat Moss, deoa
rece tineretul va fi primul sacrificat în- 
tr-un viitor război".

Comitetul național a/idoptat o rezoluție 
în care se spune : „Remilitarizarea Ger
manici poate fi încă preîntîmpinai'ă dacă 
vom acționa în comun neîntîrziat".

mania occidentală au arestat în cursul 
ultimelor cîteva zile 12 membri ai orga
nizației democrate „Tineretul liber ger
man". Poliția a efectuat de asemenea per
cheziții la locuințele tinerilor arestați.

• La 2 decembrie se deschide la Ge
neva sesiunea Comitetului oțelului din 
cadrul Comisiei Economice pentru Europa 
a O.N.U. La sesiune participă și o dele
gație a Republicii Populare Romîne.

• Comisia pentru apărarea națională a 
Camerei deputaților din Italia și-a în
cheiat dezbaterile asupra acordurilor de 
la Paris cu privire la înarmarea Germa
niei de Ia Bonn. Comisia pentru apărarea 
națională a aprobat acordurile de la Pa
ris cu 26 voturi (deputății celor patru 
partide din coaliția guvernamentală și 
monarhiștii) contra 18 (comuniștii șl so
cialiștii).

• La 30 noiembrie, Mao Țze-dun, pre
ședintele Republicii Populare Chineze, 
a asistat la reprezentația de gală a bale
tului „Esmeralda" dată de ansamblul 
Teatrului muzical de stat din Moscova, 
care se află în turneu în R. P. Chineză.

A. I. Mikoian 
s-a înapoiat la Moscova 

venind din Finlanda
MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS 

transmite:
La 1 decembrie, A. I. Mikoian, vice

președinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., însoțit de S. A, Borisov, prim- 
locțiltor al ministrului Comerțului Exte
rior, V. F. Burhanov, șeful Direcției Ge
nerale a Căii Maritime de Nord, N. I. 
Cekiin și M. K. Artemiev, funcționari 
superiori din Ministerul Comerțului Ex
terior al U.R.S.S., s-au înapoiat la Mos
cova venind din Finlanda.

Pregătiri in vsdcrea caîui de al V-lsa 
Festival Mondial al Tineretului 

și Studenților
BUDAPESTA 1 (Agerpres). — M. T. L 

transmite :
După cum anunță secretariatul Fede

rației mondiale a tineretului democrat, 
hotărîrea privind organizarea la Varșo
via în anul 1955 a celui de al V-lea Fes
tival Mondial al Tineretului și Studenți
lor pentru pace și prietenie are un viu 
răsunet în rindurile tineretului din dife
rite țări. In știrile care sosesc la secreta
riat se arată că în multe țări se înfiin
țează numeroase comitete naționale și lo
cale de pregătire în vederea Festivalului 
mondial, din care fac parte reprezentanți 
ai organizațiilor muncitorești, reprezen
tanți ai științei, culturii și sportului.

Comitetul național de pregătire din 
Germania occidentală a subliniat într-o 
recentă ședință că întregul tineret ger
man progresist se pregătește pentru fes
tival. In mesajele lor adresate Comitetu
lui național de pregătire, scriitorii 
Thomas Mann și Herman Hesse urează 
mari succese în pregătirile pentru festi
val.

într-o scrisoare, cunoscutul savant 
american W. E. B. Du Bois ș-a exprimat 
în sprijinul propunerii privitoare la des
fășurarea Festivalului mondial.

In Canada a fost organizat un comitet 
de pregătire a festivalului din care fac 
parte reprezentanți ai diferitelor organi
zații și pături ale populației. In America 
Latină va avea loc în Martie 1955 cea de 
a doua competiție sportivă interameri- 
cană, care va contribui la succesul pre
gătirilor în vederea festivalului. în Elve
ția au fost înființate numeroase comitete 
locale. Știri asemănătoare au sosit din 
Finlanda, Olanda și dintr-o serie de alte 
țări.

Delegafia R.P.R. 
la Conferinfa unională 

a constructorilor din U.R.S.S.
La Conferința unională a constructori

lor din U.R.S.S. care s-a deschis marți la 
Moscova, participă și o delegație a cons
tructorilor din țara noastră, alcătuită din 
tovarășii: arh. N. Bădescu, președintela 
Comitetului de Stat pentru arhitectură și 
construcții, prof. Duiliu Marcu, președin
tele Uniunii Arhitecților din R.P.R. șl 
Vitor Cîrje, locțiitor al ministrului Cons
trucțiilor.

Cultură fizică și sport

Intilnirlle semifinale 
ale competiției de fotbal 

„Cupa R. P. R.“
Miercuri ș-au desfășurat la București 

și Reșița intîlnirile semifinale ale compe
tiției de fotbal „Cupa R.P.R.".

O mare surpriză a fost înregistrată din 
nou Ia Reșița, unde echipa fotbaliștilor din 
localitate a reușit pentru a patra oară 
consecutiv să elimine din competiție o 
o echipă din categoria A. De data aceasta 
echipa Metalul Reșița a cîștigat cu 1—0 
(1—0) în fața echipei C.C.A.

Cea de a doua semifinală a avut Ioc ,în 
Capitală pe stadionul Dinamo.

Peste 12.000 de spectatori au fost pre- 
zenți în tribune pentru a urmări jocul 
dintre echipele Dinamo București și Fla
căra Ploești.

Fotbaliștii dinamoviști au obținut vic
toria cu scorul de 4—1 (3—0), prin punc
tele înscrise de Ozon (3) și Ene. Pentru 
Flacăra a marcat în minutul 89 Ștefă- 
nescu.

Finala competiției de fotbal „Cupa 
R.P.R." va avea loc duminică in Capitală 
între echipele Metalul Reșița și Dinamo 
București.

Campionatul de șah al R.P.R.
în cadrul finalei campionatului de șah 

al R. P. R. miercuri după amiază au fost 
continuate partidele întrerupte.

Costea, care avea o figură în plus la 
Radovici și-a valorificat repede avantajul, 
obținînd un punct prețios care ii menține 
în fruntea clasamentului. Drimer a opus 
o dîrză rezistență lui Soos care a cîștigat 
totuși după o luptă îndelungată de ma
nevre.

G. Alexandrescu a cedat fără joc par
tida lui Nacht. Printr-o manevră instruc
tivă, Bălanei a reușit să ciștige la partida 
cu Partoș. Iată și alte rezultate: Sama- 
rian-Suta 0-1; Weissman—Radovici 0-1 ; 
Ghițescu—G. Alexandrescu 1/2-1,2; Sa
marian—Weissman 1-0.

înaintea rundei a 9-a care se va des
fășura astăzi în aula Bibl’otecii Centrala 
Universitare in clasament continuă si 
conducă Costea și Soos cu cite 6 1,2 punc
te fiecare. (Agerpres;
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SPECTACOLE
JOI 2 DECEMBRIE 1954

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al F P : 
Traviata; Teatrul de Stat de Operetă- Ac_ -■ Na
tional ,1. L. Caragiale" (Studio)- I Ițim» -.•> Na
țional .,!. L. Caragiale* (Comedian »f:« 
Municipal: Cum vă place; Tineretului: -
lelui; Studioul Actorului de Film .C. 
Mincinosul; Armatei (B-dul G-ra' Maghsa): «to- 
șenka; Armatei (Calea 13 Septemb’ie . t 
Muncitoresc C.F.R. (Ciulești): Slugi > -- • *
pîni: Ansamblul de Estradă al R.P.R.: C?- - .<
muzică ușoară rornlnească lena 20 15. > : •
Calea Victoriei), Magazin de Sta’ (ora Ir. < *■- a
din str. Alexandru Popov nr. 23); Circul r<e S «■ 
Primul spectacol; Teatrul „Țăndărică": t -»r k 
sfori (în sala Baruch Berea). Ansamb’ui de y-ter-x 
al Teatrului Armatei: Capra cu t-e »z> ■
în sala „Modern*4 din B-dul 6 Martie m.

CINEMATOGRAFE : Patria, înfrățirea t 
poare, Elena Pavel Gh. Do|a: C : - »
Republica, București: Chibritul suedez ~ e-
cioarei. Libertății: Ordinul Anna. I C F-wm. 
Popular: Profesorul Fabre: Maxim Gtx* *-• - 
sîngelui; Tineretului: Descoperire rr s-*- -.»«• r—- 
puri Noi : Gimnaștit sovietici. Z» ” * -
safiril nepoftit! : Alex. Popov- • *
cifrată : Victoria. Flacăra. 23 Aagsrt : Saa»- 
derbeg ; 8 Martie : Răzbunarea ;
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