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Lucrările celei de a 5-a sesiuni a Marii Adunări Națîonale
DECLARAȚIA

Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

Cuvintarea tovarășului GH. GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Miniștri al R. P. R.

Marea Adunare Națională a Republicii Populare Romîne salută călduros 
Declarația din 9 februarie a Sovietului Suprem al U.R.S.S. adresată po
poarelor și parlamentelor tuturor țărilor.

In acest document de cea mai mare însemnătate internațională, Marea 
Adunare Națională a Republicii Populare Romîne vede o nouă și grăitoare 
manifestare a politicii Statului Sovietic, îndreptată în mod consecvent spre 
slăbirea încordării internaționale, spre menținerea și întărirea păcii.

Marea Adunare Națională a Republicii Populare Romîne consideră că 
marea primejdie ce amenință în prezent pacea între popoare poate fi înlătu
rată cu succes, dacă toate statele se vor călăuzi în politica lor externă de 
principiile internaționale, proclamate în Declarația Sovietului Suprem al 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste. Aceste principii, singurele care pot 
asigura coexistența pașnică a statelor, indiferent de orînduirea lor socială — 
și colaborarea prietenească intre popoare în condițiile unei vieți de pace și 
progres sînt: egalitatea în drepturi, neamestecul în afacerile interne, neagre
siunea și renunțarea la încercările de încălcare a integrității teritoriale a 
altor state, respectarea suveranității și independentei naționale.

In relațiile pe care le întreține cu alte state, Republica Populară Romînă 
se călăuzește consecvent de aceste principii pașnice și democratice.

Popoarele lumii, care aprobă unanim aceste principii, cer parlamentelor 
din toate țările să facă totul pentru ca ele să triumfe în relațiile interna
ționale.

Marea Adunare Națională a Republicii Populare Romîne constată însă 
cu îngrijorare că pacea lumii este amenințată de forje care, în locul princi
piilor colaborării internaționale, practică o politică agresivă de dictat și de 
amenințări, de amestec în treburile interne ale altor state, de împărțire a 
lumii în blocuri ostile.

Poporul romîn împărtășește punctul de vedere exprimat în Declarația 
Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste cu privire la 
pericolul pe care-l reprezintă politica de refacere a militarismului german, 
politică ce amenință deopotrivă popoarele din răsăritul și apusul Europei 
și crează un factor menit să aprindă un nou război mondial. A nu admite 
refacerea militarismului ge.T.an, a nu admite scindarea Europei în grupări 
militare ostile, a milita pentru securitatea colectivă în Europa este misiunea 
nobilă a popoarelor și a parlamentelor din toate țările. La îndeplinirea 
acestei misiuni este decis să participe activ și poporul romîn, care n-a uitat 
jertfele și suferințele ce i-au fost pricinuite în ambele războaie mondiale de 
către militarismul german.

Ca rezultat al intervenției fățișe a Statelor Unite ale Americii în trebu
rile interne ale Chinei s-a creat o situație plină de primejdii în Extremul 
Orient, îndeosebi în regiunea insulei chineze Talvan și a altor insule chineze 
care fac parte integrantă din Republica Populară Chineză. înlăturarea aces
tor primejdii este posibilă dacă se respectă principiul neamestecului în tre
burile altor state și se ține seama de dreptul popoarelor Asiei la indepen
denta și suveranitatea națională.

Este anormal și inadmisibil că Republica Populară Chineză nu a fost 
restabilită în drepturile ce-i revin ca mare putere în Organizația Naț unilor 
Unite. însăși viata și experiența ultimilor ani, au demonstrat că nu e cu 
putință de rezolvat vreo mare problemă internațională și mai ales problema 
păcii sau a războiului, fără participarea marii puteri mondiale — China 
populară. Este de asemenea cu totul anormal și inadmisibil faptul că și 
altor țări iubitoare de pace, printre care și țara noastră, li se refuză dreptul 
de a fi reprezentate în Organizația Națiunilor Unite, pentru a-și aduce acolo 
aportul lor constructiv la opera de întărire a păcii.

încordarea în relațiile internaționale este în mod evident sporită de 
cursa înarmărilor și de organizarea de către Statele Unite ale Americii de 
baze militare pe teritorii străine, la mii de kilometri de granițele statului 
cărora aparțin și în imediata apropiere a unor state pașnice.

Războiul atomic, pe care-l pregătesc cercurile conducătoare ale unor 
state, ar aduce distrugeri și victime omenești incalculabile, mai ales îu 

{tarile cu populație deasă șl cu industrie concentrată pe teritorii mici. 
Popoarele resping încercările de a justifica și „legaliza" războiul atomic. 
Ele îl condamnă ca pe cea mai gravă crimă împotriva umanității. Laolaltă 
cu toate popoarele, poporul romîn se pronunță cu hotărîre împotriva pre
gătirii războiului atomic și cere interzicerea armelor nucleare și a celorlalte 
arme de exterminare în masă. Poporul romîn se pronunță cu hotărîre in 
sprijinul propunerii sovietice ca statele să se oblige de a distruge complet 
toate rezervele existente de arme atomice și cu hidrogen cît și de a nu spori 
forțele lor armate peste nivelul existent la 1 ianuarie 1955, iar creditele 
militare — peste nivelul celor prevăzute în bugetele lor pe 1955; toate 
acestea sub un control international efectiv.

La înveninarea și îngreuiarea relațiilor internaționale contribuie faptul 
că pe teritoriul unor state este tolerată și încurajată activitatea unor bande 
recrutate din rîndurile elementelor fasciste și teroriste trădătoare de patrie, 
destinate să comită provocări împotriva țărilor din care provin aceste 
elemente. In unele țări este patronată oficial iresponsabila propagandă de 
a|îfare Ia un nou război și la nesocotirea drepturilor naționale și suvera
nității altor popoare. Amestecul străin în treburile interne ale altor state 
prejudiciază serios interesele păcii. Nimeni nu are dreptul să recurgă la 
forță pentru a impune altor popoare propriului său „mod de viață". Orice 
încercare de acest fel este înfierată de către opinia publică mondială și este 
în mod inevitabil sortită eșecului.

Situația primejdioasă creată în relațiile internaționale impune popoa
relor și statelor iubitoare de pace sarcina de a nu-și cruța nici un efort în 
vederea apărării păcii. Popoarele nu au năzuință mai scumpă decît pacea. 
Mai mult ca oricînd, ele se conving că astăzi stă în puterea lor de a împie
dica cercurile imperialiste agresive, în frunte cu cele din Statele Unite ale 
Americii, de a provoca un război. Forțele păcii sporesc neîncetat și sînt 
de pe acum mai puternice decît forțele care tind spre război.

Poporul romîn este sincer iubitor de pace; el își concentrează eforturile 
în vederea dezvoltării economice și culturale a patriei sale, în vederea 
ridicăr i nivelului de trai al populației. Poporul romîn consideră că energia 
atomică trebuie folosită exclusiv în scopuri pașnice. Mulțumită ajutorului 
Uniunii Sovietice — exemplu strălucit al relațiilor între state bazate pe 
încredere reciprocă, prietenie și colaborare — poporul nostru se va putea 
busura de binefacerile acestei mari descoperiri a geniului uman.

Poporul romîn nu amenință pe nimeni și nu se teme de amenințări.
El este ferm hotărît să apere munca sa pașnică, libertatea și independența
sa națională împotriva oricărui agresor. In lupta pentru pace și securitate,
poporul romîn se bizuie pe prietenia și alianța cu Uniunea Sovietică și cu 
celelalte state ale lagărului democrat, care cuprinde 900 milioane de oameni, 
pe simpatia și solidaritatea tuturor popoarelor iubitoare de pace.

In toate acțiunile sale pe tărîm internațional, Republica Populară 
Romînă urmărește in mod consecvent scopul de a-și aduce contribuția sa 
activă la cauza destinderii internaționale și a apărării păcii. Republica 
Populară Romînă acordă o mare însemnătate dezvoltării și întăririi rela
țiilor de colaborare și prietenie cu toate popoarele iubitoare de pace și con
sideră că intensificarea legăturilor între state și popoare, dezvoltarea 
comerțului internațional, înlăturarea barierelor care împiedică schimburile 
economice și a oricăror discriminări în relațiile comerciale internaționale, 
dezvoltarea multilaterală a legăturilor culturale șl înlăturarea oricăror 
piedici în calea unor astfel de legături sînt menite să ducă la consolidarea 
păcii prin cunoașterea și înțelegerea reciprocă.

Marea Adunare Națională a Republicii PopulareRomîne consideră ca 
binevenită și sprijină cu tărie prețioasa propunere făcută de Sovietul Suprem 
al U.R.S.S. privind stabilirea de contacte directe între parlamente, schimbul 
de delegații parlamentare, rostirea de cuvintări de către delegațiile parla
mentare ale unor țări în parlamentele altor țări.

Conștientă de răspunderile sale în opera de apărare a păcii și a inte
reselor naționale ale Republicii Populare Romîne, Marea Adunare Națională 
își exprimă hotărîrea de a întreprinde acțiuni practice în vederea strîngerii 
legăturilor cu parlamentele altor țări. Orice inițiativă pentru realizarea 
acestui scop măreț va fi susținută cu căldură de către Marea Adunare 
Națională a Republicii Populare Romîne, cu convingerea că astfel contri- j 
buim Ia întărirea păcii șl colaborării internaționale.

Tovarăși deputati.
Declarația Sovietului Suprem al 

U.R.S.S., adoptată la sesiunea din 9 fe
bruarie 1955 și adresată popoarelor și 
parlamentelor tuturor statelor, a stîrnit 
un viu ecou în tara noastră.

Poporul romîn a salutat această decla
rație, văzînd în ea o nouă și valoroasă 
inițiativă îndreptată spre slăbirea încor
dării internaționale, spre dezvoltarea con
tinuă a relațiilor prietenești între state 
și înțelegerea reciprocă între popoare.

Poporul romîn și guvernul său aprobă 
pe de-a-ntregul principiile proclamate în 
această declarație, principii pe baza că
rora se pot întemeia în prezent relații paș
nice între toate statele mari și mici: ega
litatea între state, neamestecul în aface
rile interne, neagresiunea și renunțarea 
la atentate împotriva integrității terito
riale a altor state, respectarea suverani
tății și a independentei naționale.

In prezent, aceste principii sînt apro
bate și însușite de cercuri tot mai largi 
ale opiniei publice internaționale, care 
consideră că aplicarea lor poate consti
tui calea cea mai bună pentru asigurarea 
coexistentei pașnice între capitalism și so
cialism pe arena internațională.

Faptul că nu numai state ale lagărului 
socialist, dar și alte state cu o orînduire 
socială și de stat deosebită, cum sînt 
India și Birmania, au pus aceste prin
cipii la baza relațiilor lor cu R. P. Chi
neză, demonstrează odată mai mult că 
aceste principii sînt pe deplin aplicabile 
în relațiile dintre toate statele, fără deo
sebire de orînduire socială și de stat.

In condițiile actuale, cînd cercurile 
agresive imperialiste încearcă să stabi
lească între state și popoare relații de 
inegalitate, întemeiate pe dominația unora 
și supunerea altora, cu scopul de a pre
găti și dezlăntui noi agresiuni, capătă o 
importantă cu totul deosebită eforturile 
parlamentelor și popoarelor din toată lu
mea în vederea respingerii politicii „de 
pe poziții de forță" și a asigurării trium
fului acelor principii și metode care pot 
să ducă la slăbirea încordării internațio
nale, la dezvoltarea continuă a relațiilor 
pașnice între popoare.

Ecourile la Declarația Sovietului Su
prem al U.R.S.S. arată că ea a stîrnit 
interes și simpatie în diferite cercuri ale 
opiniei publice de dincolo de hotare, in
clusiv în rîndurile deputatilor unui șir 
de parlamente. In parlamentul englez, 
un grup de deputati laburiști a prezen
tat o rezoluție care salută Declarația So
vietului Suprem al U.R.S.S. și cere Ca- 
merii Comunelor să adopte în principiu 
propunerea pe care ea o conține. In 
Franța, în Italia, în Germania occiden
tală, nu numai masele largi dar și nu
meroși oameni politici, deputati, ziariști 
subliniază că propunerea Sovietului Su
prem al U.R.S.S. oferă o nouă posibili
tate pentru întărirea înțelegerii recipro
ce între popoare. Chiar în S.U.A. cercuri 
politice mai clarvăzătoare constată că po
litica „de pe poziții de forță" nu poate să 
ducă în actuala situație internațională la 
nimic bun pentru poporul american și se 
pronunță pentru relații normale cu Uniu
nea Sovietică.

Este de la sine înțeles că Declarația 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. a fost sa
lutată cu însuflețire în țările lagărului 
socialist, dornice să sprijine orice iniția
tivă în favoarea păcii și a colaborării 
internaționale.

Guvernul Republicii Populare Romîne 
este pe deplin convins că Marea Adunare 
Națională — forul cel mai reprezentativ 
al voinței de pace și colaborare interna
țională a poporului romîn — își va da 
întreaga contribuție la triumful princi
piilor pe care le preconizează Sovietul 
Suprem al U.R.S.S. în vederea micșorării 
încordării internaționale și a întăririi 
păcii în lume.

Partidul Muncitoresc Romîn și guver
nul Republicii Populare Romîne pun în 
centrul întregii lor activități lupta pentru 
pace și colaborare între popoare, vor
bind întotdeauna deschis poporului despre 
problemele internaționale și considerînd 
necesar să cheme întreg poporul să par
ticipe activ, în cadrul marelui lagăr al 
democrației și socialismului, la lupta pen, 
tru pace, pentru preîntîmpinarea unui nou 
război.

Noi ne călăuzim în această privință de 
indicația marelui Lenin, că atitudinea 
conștientă a poporului față de evenimen
tele ce au loc constituie un izvor de tărie 
al puterii populare în realizarea sarcini
lor naționale ca și a sarcinilor interna
ți o na'le.

Tovarăși deputati.
Centrul vieții internaționale îl ocupă în 

zilele noastre măreața luptă a popoare
lor pentru a apăra pacea, pentru a bara 
drumul războiului pe care îl pregătesc 
cercurile imperialiste din Statele Unite 
ale Americii și statele care le urmează.

In fruntea acestei lupte se află Uniu
nea Sovietică, Republica Populară Chi
neză, țările democrat-populare și forțele 
păcii de pretutindeni.

Dacă pacea lumii a fost păstrată, iar 
în cursul anului 1954 a intervenit o oare
care slăbire a încordării internaționale, 
aceasta se datorește în primul rînd luptei 
perseverente și neobosite duse de puter
nicul lagăr al democrației și socialismu
lui, în frunte cu Uniunea Sovietică, pen
tru rezolvarea chestiunilor litigioase pe 
ca'.ea tratativelor pașnice, pentru micșo
rarea încordării internaționale.

Cel mai important rezultat obținut în 
ultimii ani de forțele păcii este stingerea 
focarelor de război în Coreea și Indo
china, Acordurile cu privire la Coreea șl 

Indochina au demonstrat pe deplin posi
bilitatea de a se soluționa pe calea tra
tativelor pașnice chiar și cele mai com
plicate litigii ; ele au arătat că în zilele 
noastre chiar și cei mai cinici agresori 
trebuie să țină seama de voința popoa
relor.-

Cursul pe care l-au luat evenimentele 
în aceste două regiuni nevralgice ale lu
mii, înfrîngerea politico-militară pe care 
au suferit-o puterile imperialiste și în pri
mul rînd Statele Unite, organizatoarele 
intervenției armate împotriva eroicelor 
popoare ale Coreei și Vietnamului, consti
tuie o expresie dintre cele mai caracte
ristice ale situației noi create pe arena 
internațională după cel de al doilea războj 
mondial. _j_j

Oricine își amintește cum se terminau 
în trecut asemenea războaie de agresiune, 
colonială. Țările cotropite erau trecute prin 
foc și sabie de trufașele armate imperia
liste; popoarele care se ridicau la luptă 
pentru a dobîndi dreptul la viață erau în- 
frînte, după care ele erau supuse unui 
regim de exploatare și asuprire și mai, 
sălbatică. De data aceasta în Coreea și 
Vietnam cursul evenimentelor a fost cu 
totul altul. Armatele agresoare ale impe- 
rialismului, deși au pricinuit distrugeri și 
suferințe grele țărilor împotriva cărora 
și-au îndreptat agresiunea, au fost silite 
să bată în retragere în urma ripostei po
poarelor coreean și vietnamez. Aceste po
poare, prin eroica lor luptă patriotică, și-au 
cucerit dreptul la viață și și-au făurit state 
democrat-populare, care își dezvoltă eco
nomia și cultura, sprijinindu-se pe ajuto
rul marelui lagăr al democrației și socia
lismului.

Sensul profund al acestor evenimente 
nu poate fi înțeles decît în lumina schim
bărilor radicale ce au avut loc pe arena 
internațională în urma celui de al doilea 
război mondial. Față de perioada dina
inte de război, cînd Uniunea Sovietică era 
singurul stat socialist, au apărut în Eu
ropa și Asia un număr de 11 state ale 
căror popoare s-au smuls definitiv din 
sistemul imperialist, au statornicit pu
terea muncitorilor și țăranilor și au făcut 
pași importanți spre socialism.

Constituirea lagărului mondial al socia
lismului și democrației, în frunte cu cele 
două mari puteri — Uniunea Sovietică și 
Republica Populară Chineză — constitu’e 
cea mai mare cucerire a popoarelor. 
Aceasta a avut drept urmare schimbarea 
radicală a raportului de forță între capi
talism și socialism, în favoarea socialis
mului. (Aplauze).

Imensa forță a lagărului democrației 
și socialismului își are izvorul în faptul 
că în țările care fac parte din acest lagăr 
puterea se află în mîinile muncitorilor și 
țăranilor, precum și în faptul că, deși 
aceste țări se află pe diferite trepte ale 
dezvoltării lor, ele se caracterizează prin 
comunitatea căilor de dezvoltare social- 
economică, prin comunitatea ideologiei 
lor și prin unitatea scopului final.

Uniunea Sovietică, tară care constru
iește comunismul, și țările democrat- 
populare cunosc un ritm de dezvoltare a 
economiei de neconceput în condițiile ca
pitalismului. Asigurînd dezvoltarea cu 
precădere a industriei grele — baza dez
voltării tuturor ramurilor economiei lor 

naționale și a capacității lor de apărare — 
și organizînd pe această bază avîntul 
agriculturii și al producției bunurilor de 
consum, tări!e lagărului socialist obțin 
succese tot mai mari în ridicarea nivelului 
de trai și cultură al oamenilor muncii. Cît 
de uriaș este avîntul forțelor de produc
ție în condițiile socialismului o arată fap
tul că anul acesta industria sovietică va 
depăși de peste trei ori nivelul producției 
dinainte de război, în timp ce în perioada 
corespunzătoare, producția industrială în 
țări ca S.U.A. și Anglia a înregistrat o 
creștere cu totul neînsemnată, iar înce- 
pînd de la jumătatea anului 1953 pro
ducția industrială americană bate pasul 
pe loc, la un nivel mai coborît decît în 
anii 1952—1953.

Dacă comparăm situația celor 6 demo- 
«frații populare: Polonia, Cehoslovacia, 
Ungaria, Romînia, Bulgaria și Albania cu 
situația a 6 țări capitaliste din Europa : 
Franța, Belgia, Austria, Danemarca, Gre
cia si Luxemburg, reiese limpede că indi
cele de creștere a producției în ultimii 5 
ani a fost în țările de democrație popu
lară de 5—6 ori mai mare decît în aceste 
țări capitaliste.

De aceea, oricît s-ar obosi economiștii 
și politicienii burghezi în încercarea de a 
scorni noi minciuni cu privire la U.R.S.S. 
și țările democrat-populare, ei nu pot să 
umbrească imensa atracție pe care o exer
cită în lumea întreagă măreața operă de 
construcție a socialismului și comunis
mului.

înflorirea economiei țărilor lagărului 
socialist contrastează profund cu stagna
rea economiei țărilor capitaliste.

Adîncirea crizei generale a capitalis
mului, rezultat al celui de al doilea război 
mondial, își găsește expresia în ascuțirea 
tuturor contradicțiilor capitalismului, în 
agravarea situației economice a țărilor 
capitaliste. Scindarea pieței mondiale uni
ce, atotcuprinzătoare, apariția alături de 
piața mondială capitalistă a pieței mon
diale socialiste, a avut drept urmare în
gustarea și restrîngerea considerabilă a 
posibilităților principalelor țări capitaliste 
de a exploata resursele mondiale.

In Statele Unite ale Americii, militari
zarea economiei care face ca aproximativ 
un sfert din producția industriei să fie 
îndreptată spre scopuri neproductive, nu 
numai că n-a fost în stare să anihileze 
efectul crizei, dar creează condițiile pen
tru agravarea ei, ceea ce nu va putea să 
nu afecteze toate acele țări care și-au le
gat economia de Statele Unite.-

Este limpede că atît pe plan politic cît 
și pe plan economic s-a produs în compa
rație cu perioada dinainte de război o slă
bire serioasă a pozițiilor capitalismului, 
după cum este limpede că aceste schim
bări s-au produs în favoarea socialismu
lui, în favoarea forțelor democratice și 
socialiste.

Clasele dominante din țările imperialis
mului nu vor însă să se împace cu situa
ția creată.

Caracterîzînd tendința principală ac
tuală a politicii externe a cercurilor impe
rialiste agresive, V. M. Molotov în rapor
tul său la recenta sesiune a Sovietului Su
prem al U.R.S.S a arătat că aceste cercuri 
„nu vor să recunoască caracterul legitim 
al năzuințelor popoarelor de a se elibera 

din cătușele imperialismului și ele Țnten- 
ționează să obțină restabilirea dominației 
capitalismului în lumea întreagă”.

Politica „de pe poziții de forță” procla- 
mată de imperialismul american secondat 
de ce) englez are drept țel pregătirea unui 
nou război mondial, război pentru resta- 
bilirea dominației mondiale a imperialis
mului.

In momentul de față politica „de pe po
ziții de forță” își găsește expresia în stră- 
duințele diplomaților și militariștilor ame
ricani de a crea un sistem de baze mili- 
tare aeriene și navale în apropierea gra
nițelor țărilor lagărului socialist, de a în
jgheba și consolida blocuri militare de fe
lul lui N.A.T.O. în Europa și S.E.A.T.O. 
în Asia de sud-est, de a atrage țările 
arabe din Orientul Apropiat și Mijlociu 
într-un bloc agresiv sub egida americană.

In Europa principalul efort al cercuri
lor imperialiste este îndreptat înspre refa
cerea militarismului în Germania occiden
tală, menit să joace rolul de forță de șoc 
în agresiunea plănuită împotriva U.R.S.S^ 
și a țărilor democrat-populare. Prin reîn
vierea Wehrmacht-ului și includerea Ger
maniei occidentale în blocul Atlanticului 
de nord, imperialiștii americani urmăresc 
să creeze sub conducerea lor o grupare 
militară a Angliei, Franței și altor țări 
occidentale cu militarist™ vest-germani 
revanșarzi.

După cît se vede însă, trecerea acordu
rilor de la Paris prin parlamentele euro
pene și cu atît mai mult obținerea ade
ziunii opiniei publice pentru aceste acor
duri se dovedește a fi o sarcină foarte 
grea. Chiar și în Anglia, care sprijină 
activ planurile americane în Europa, îm
potrivirea maselor față de planurile de 
reînviere a militarismului german s-a re
flectat în numărul mic de voturi în fa
voarea ratificării, reprezentînd mai puțin 
de jumătate din numărul deputatilor din 
Camera Comunelor.

Tn Franța se știe cu ce mijloace a fost 
obținută acea majoritate infimă cu pri
lejul ratificării acordurilor de la Paris în 
Adunarea Națională. Căderea guvernului 
Mendes-France, care a fost principalul 
campion al ratificării acestor acorduri, nu 
poate să nu fie pusă în legătură cu îm
potrivirea dîrză pe care o manifestă ce’.e 
mai largi pături ale populației și cercuri 
ale parlamentului francez față de reînvie
rea dușmanului secular — militarismul 
german.

In Germania occidentală, unde guver
nanții americani scontau să treacă acor
durile fără mare bătaie de cap, împotri
virea maselor muncitoare față de ideea 
remilitarizării este atît de largă și de pu
ternică, încît a devenit evident că majo
ritatea populației vest-germane se opune 
acordurilor de la Paris.

Italia, țara în care mișcarea muncito
rească și democratică a crescut impetuos 
în anii de după război, nu oferă nici ea 
un teren prea sigur pentru planurile ocu- 
pantilor americani.

Tn aceste condiții, acțiunea pentru 
ratificarea acordurilor de la Paris se 
izbește de dificultăți tot mai mari. In
tr-adevăr, ce valoare poate avea o hotă
rîre într-o astfel de problemă, obținută cu 
o minoritate infimă de voturi sau cu ab
ținerea majorității deputatilor din parla
ment. O politică împotriva căreia se ri
dică întreg poporul, o politică construită 
pe înăbușirea voinței maselor, o politică 
vădit contrarie intereselor naționale, nu 
poate fi durabilă și nu va rezista încer
cărilor timpului.

Străduințele disperate pentru forțarea 
trecerii acordurilor de la Paris prin par
lamentele respective scot la iveală pu
ternica contradicție ce s-a creat între 
adepții acestor acorduri și masa largă a 
poporului, izolarea promotorilor refacerii 
militarismului german, izolare ce se ac
centuează de la o zi la alta.

In ceea ce privește statele iubitoare de 
pace din Europa, ele și-au exprimat punc
tul de vedere la Conferința de la Moscova. 
Această conferință a fost o demonstrație 
puternică a unității statelor iubitoare de 
pace din Europa, a vigilentei ascuțite pe 
care ele o manifestă față de uneltirile 
dușmanilor păcii. Reprezentanții statelor 
participante au subliniat în unanimitate 
că ratificarea și aplicarea acordurilor de 
la Paris creează o nouă situație plină de 
primejdii pentru cauza păcii și securității 
popoarelor și că numai luarea unor mă
suri eficace poate să prevină cu succes 
aceste primejdii.

Liniei cercurilor conducătoare din Apus 
de refacere a potențialului economic-mi- 
litar al revanșarzilor vest-germani și de 
crearea unui bloc militar agresiv vest- 
european, statele participante la confe
rința de la Moscova îi opun linia rezol
vării problemei germane prin unificarea 
Germaniei pe baze pașnice și democratice, 
linia organizării unui sistem de securitate 
colectivă în Europa, la care să participe 
toate statele europene, indiferent de orîn
duirea lor socială și de stat.

Republica Populară Romînă, care a par
ticipat prin reprezentanții săi la Confe
rința de la Moscova, împărtășește pe 
de-a-ntregul punctul de vedere al guver
nului sovietic în problema germană și în 
problema organizării unui sistem de secu
ritate colectivă în Europa, fiind gata să-și 
dea contribuția la traducerea în viață a 
acestor propuneri, alături de celelalte 
state europene. (Aplauze).

Totodată guvernul romîn împărtășește 
pe de-a-ntregul constatarea că refacerea 
militarismului german, creează o situație 
nouă plină de primejdii în Europa. In-

(Continuare in pag. 3-a)



Glorioasa armată
a Țării Socialismului Victorios

Sărbătorirea celei de a 37-a aniversări 
a glorioasei Armate Sovietice 

Ministrului Apărării al U.R.S.S. Manifestări
Mareșal al Uniunii Sovietice G. K. JUKOV în țară

Astăzi, popoarele Uniunii Sovietice și 
întreaga omenire muncitoare sărbătoresc 
cea de a 37-a aniversare a Armatei So
vietice, apărătoarea de neclintit a grani
țelor Uniunii Sovietice și a libertății po
poarelor.

Sub conducerea înțeleaptă a Partidului 
Comunist, Forțele Armate ale Uniunii So
vietice au parcurs în cei 37 de ani de 
existență un glorios drum de lupte și vic
torii.

Poporul sovietic dovedește o mare dra
goste pentru armata sa, care servește cu 
credință patria și apără cu vigilență in
teresele de stat ale U.R.S.S.

★
Armata Sovietică s-a născut în focul 

Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, 
în crîncenele lupte duse de muncitori și 
țărani împotriva exploatatorilor, pentru 
cucerirea și menținerea Puterii Sovietice.

Partidul Comunist al Uniunii Sovietice 
a aplicat cu consecvență principiul 
marxist-leninist. potrivit căruia proletaria
tul nu poate să răstoarne burghezia și să 
cucerească puterea în stat decît pe calea 
revoluției, nu poate să-și apere pozițiile 
cîștigate decît numai în cazul că-și va 
crea o armată proprie.

La 28 (15) ianuarie 1918, V. I. Lenin a 
semnat decretul referitor la organizarea 
Armatei Roșii a muncitorilor și țăranilor 
muncitori. La mai puțin de o lună de 
zile după aceea, la 23 februarie 1918, tî- 
năra Armată Sovietică a dobîndit prima 
sa mare victorie la Pskov și Narva unde 
a zdrobit trupele pline de trufie ale im
perialiștilor germani.

Sub conducerea Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, sub directa conducere 
a lui Lenin și Stalin. Armata Sovietică 
a înscris nemuritoare pagini de glorie în 
luptele duse împotriva bandelor contra
revoluționare ale lui Kolceak, Denikin, 
Iudenici, Kornilov și Vranghel, zdrobind 
hoardele de jefuitori și incendiator, ale 
celor 14 state capitaliste intervenționiste.

Numai o armată însuflețită de înaltele 
țeluri ale apărării libertății depline cîști- 
gată de popor putea să biruie greutăți 
atît de mari și să înfrîngă pe dușman. 
Tăria morală nemaiîntîlnită pînă atunci 
la vreo armată din lume îi era dată sol
datului sovietic de bucuria eliberării din 
lanțurile sclaviei de veacuri și de perspec
tiva luminoasă a zilelor ce aveau să ur
meze, cînd forța creatoare descătușată a 
poporului va fi pusă în slujba construirii 
minunatei orînduirl comuniste.

După lupte crîncene și sacrificii eroice, 
au venit și mult așteptatele zile ale mun
cii pașnice creatoare. Popoarele sovietice 
au pornit să-și refacă țara, apoi au tre
cut la construirea bazelor socialismului, 
primele trepte ale urcușului spre înălți
mile luminoase ale comunismului.

Oamenii sovietici nu s-au gîndit nici o 
clipă însă că imperialiștii s-au astîmpă- 
rat pentru totdeauna. Lenin învățase po
porul sovietic că atîta timp cît există 
capitaliști dăinuie pericolul unei noi agre
siuni împotriva statului socialist.

îmbărbătați de succesele ieftine repur
tate în Apus, hitleriștii, fără să fi declarat 
război, au atacat mișelește Uniunea So
vietică la 22 iunie 1941, cu 170 divizii bine 
înarmate din punct de vedere tehnic și 
cu experiență de război, contînd ca in
tr-un termen scurt să distrugă Armata 
Sovietică și să subjuge popoarele sovie
tice. Dar planurile hitleriștilor au dat 
greș. împreună cu tot poporul, Armata 
Sovietică s-a ridicat cu hotărîre împo
triva invadatorilor.

Puternica contra-ofensivă a Armatei 
Sovietice în fața Moscovei, a distrus mi
tul „invincibilității” armatei fasciste ger
mane. După strălucita victorie de la 
Stalingrad, fasciștii au primit lovituri 
zdrobitoare la Kursk și Belgorod, la Har
kov și Kiev, la Vitebsk și Bobruisk.

în anul 1944, glorioasa Armată Sovie
tică a eliberat în întregime teritoriile pa
triei sale și, urmărind armatele hitleriste 
în retragere, a continuat înaintarea ei 
victorioasă către vest

Datorită loviturilor decisive date ar
matei hitleriste, Armata Sovietică a de
terminat Ia 8 mai 1945 capitularea Ger
maniei hitleriste. Prin aceasta, Forțele 
Armate Sovietice au obținut cea mai mare 
și cea mai strălucită victorie cunoscută 
vreodată în istorie.

Istoria nu a cunoscut încă un asemenea 
eroism de masă ca cel de care au dat 
dovadă oamenii sovietici în anii războiu
lui. Este suficient să reamintim că pen
tru vitejia lor, 11.000 de militari sovietici 
au primit înaltul titlu de Erou al Uniunii 
Sovietice. în anii Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei s-a manifestat din plin

Contraamiral Mihai Nicolae

forța Armatei Sovietice și superioritatea 
ei față de armatele țărilor burgheze. Tă
ria Armatei Sovietice constă în conștiința 
ei înaltă, în aceea că ea este educată de 
Partidul Comunist al Uniunii Sovietice 
în spiritul internaționalismului și al prie
teniei între popoare. Tăria Armatei So
vietice constă în aceea că ea dispune de 
un corp de comandanți dintre cei mai ex
perimentați, dispune de cea mai înaintată 
tehnică de luptă, cu care a fost înze
strată de poporul sovietic. Tăria Armatei 
Sovietice constă în aceea că ea este înar
mată cu cea mai înaintată știință mili
tară, cu știința militară sovietică.

Marele Război pentru Apărarea Patriei 
a constituit încercarea trăiniciel tuturor 
forțelor materiale și morale ale poporului 
sovietic, ale armatei sale. Victoriile Ar
matei Sovietice au arătat trăinicia orîn- 
duirii sovietice socialiste și superioritatea 
ei față de orînduirea capitalistă.

Urmărind hoardele dușmane în retragere, 
Armata Sovietică a eliberat o seamă de 
țări din Europa și Asia. Datorită aces
tui fapt, popoarele acestor țări au avut 
pentru prima dată în istorie posibilitatea 
să-și ia soarta în propriile lor mîini. Ast
fel, spărtura produsă în lagărul capitalist 
în urma Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, prin apariția primei brigăzi de 
șoc a mișcării revoluționare mondiale 
Uniunea Sovietică — a fost lărgită consi
derabil după cel de al doilea război mon
dial, prin apariția noilor brigăzi de șoc 
— țările de democrație populară — în 
rîndul cărora un loc de frunte îl ocupă 
China Populară și în rîndul cărora are 
fericirea să se numere și țara noastră.

★
în anii de după război, Uniunea Sovie

tică a obținut succese însemnate în toate 
sectoarele vieții economice și culturale. 
Recenta Sesiune a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a dezbătut probleme de o uriașă 
însemnătate nu numai pentru Uniunea 
Sovietică, ci pentru întreaga omenire. 
Raportul cu privire la buget și discuțiile 
care au avut loc au scos în evidență gi
gantica forță a Statului Sovietic, dezvol
tarea impetuoasă a forțelor creatoare ale 
poporului sovietic.

în contrast cu dezvoltarea pașnicg a 
economiei sovietice și a economiei țărilor 
de democrație populară, economia țărilor 
capitaliste este măcinată de contradicții 
de neînlăturat. Toate forțele imperialiști
lor, în frunte cu Statele Unite ale Ame- 
ricii sînt îndreptate pentru pregătirea 
unui nou război împotriva Uniunii Sovie
tice și a țărilor de democrație populară. 
Dar agresorilor americano-englezi nu le 
va fi ușor să dezlănțuie un nou război 
mondial, deoarece popoarele nu doresc 
război. Politicii interne de intensă con
strucție pașnică a U.R.S.S. îi corespunde 
o politică externă de fermă apărare a 
păcii și securității internaționale, politică 
ce răspunde intereselor vitale și năzuin
țelor tuturor popoarelor. Călăuzindu-se 
de năzuința de a contribui la cauza întă
ririi păcii, Uniunea Sovietică a stabilit 
în relațiile cu celelalte state principiul 
neamestecului în treburile interne ale 
acestora și al extinderi; relațiilor comer
ciale și culturale internaționale. Sînt deo
sebit de elocvente în această privință cu
vintele rostite de tovarășul Hrușciov în 
cursul recentei sale convorbiri cu zia
riștii americani Hearst, Smith și Connif:

„Vrmînd poruncile marelui Lenin, noi 
sîntem pentru o coexistență pașnică — 
îndelungată a celor două sisteme, adică 
am considerat și considerăm că aceste 
două sisteme pot să conviețuiască și nu 
să lupte intre ele".

în ultima vreme, adepții politicii de 
pe „poziții de forță”, speriați de succesele 
obținute de forțele păcii sporovăiesc cîte 
și mai cîte despre pregătirile lor război
nice. Dar omenirea a devenit mai con
știentă, mai matură. Milioane de oameni 
dornici să dobîndească pacea mult do
rită, s-au unit în uriașul front al păcii și 
luptă pentru menținerea păcii.

Așa cum a arătat tovarășul Molotov în 
raportul prezentat la Sesiunea Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. cu privire la situația 
internațională și politica externă a gu
vernului U.R.S.S., imperialiștii americano- 
englezi uită că în prezent nu se mai 
poate vorbi despre U.R.S.S. și despre în
cercuirea capitalistă în sensul în care s-a 

vorbit despre acest lucru înainte de 
război. Astăzi, aproximativ jumătate din 
populația Europei s-a alăturat ferm la
gărului socialismului și democrației. în 
Asia, aproape jumătate din populația 
acestui continent trăiește astăzi în țări 
de democrație populară. Schimbări isto
rice s-au petrecut și în India, în Indone
zia și Birmania și în alte țări ale Asiei, 
Africei și ale Orientului Arab.

Toate acestea arată limpede că raportul 
de forțe dintre sistemele sociale — capi
talist și socialist — s-a schimbat hotărit 
în ultimul deceniu în favoarea socialis
mului.

în aceste zile grele, cînd se dă o luptă 
crîncenă intre pace și război, popoarele 
sovietice își întăresc tot mai mult patria 
lor, construind comunismul, își întăresc 
tot mai mult Forțele Armate care sînt 
chemate să dea, oricînd va fi nevoie, o 
ripostă categorică poftelor nesățioase ale 
agresorilor.

„în momentul de față — a spus to
varășul N. A. Bulganin la Sesiunea Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. — dispunem de 
o armată, forțe aeriene militare și o flotă 
maritimă militară de prim rang, bine 
înarmate și capabile de luptă, gata să în
deplinească orice misiune a Partidului 
Comunist și Guvernului Sovietic, în ce 
privește asigurarea unei trainice secu
rități a patriei noastre".

Conferința de la Moscova a arătat că 
Uniunea Sovietică și celelalte țări iubi
toare de pace, împotriva cărora sînt în
dreptate acordurile de la Paris, nu vor 
sta cu brațele încrucișate în fața situației 
care se va crea prin ratificarea acestor 
acorduri. Statele care au participat la 
Conferința de la Moscova au declarat 
limpede că dacă acordurile de la Paris 
vor fi ratificate, ele vor lua toate măsu
rile necesare întăririi poziției lor interna
ționale și asigurării securității în Europa. 
Din aceste măsuri fac parte mai întîi pre
gătirile pentru încheierea unui tratat de 
prietenie, colaborare și asistență mutuală 
între cele 8 state participante la Confe
rință și crearea unui comandament mi
litar unic al celor 8 țări, menit să facă 
față oricăror eventualități și surprize.

★
Eliberarea țării noastre de către Ar

mata Sovietică de sub robia fascistă a 
deschis poporului nostru muncitor dru
mul spre o viață fericită.

Sub conducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn, oamenii muncii din țara noastră, 
avînd sprijinul permanent și neprecu
pețit al Uniunii Sovietice, luptă cu hotă- 
rire pentru construirea socialismului, pen
tru aplicarea în viață a programului de 
măsuri economice care duce la ridicarea 
nivelului de trai material și cultural al 
oamenilor muncii.

Călăuzindu-se după experiența glorioasă 
a Armatei Sovietice, care are la bază 
știința cea mai înaintată din lume, Ar
mata noastră Populară, scut al cuceririlor 
revoluționare ale celor ce muncesc în pa
tria noastră, își desăvîrșește cu fiecare 
zi tot mai mult măiestria ei militară. 
După exemplul Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, Partidul Muncitoresc 
Romîn desfășoară o largă muncă politică 
și organizatorică în rîndurile Forțelor 
noastre Armate, pentru educarea militari
lor din toate armele în spiritul patrio
tismului socialist, al devotamentului față 
de guvern și partid, al răspunderii per
sonale pentru apărarea patriei, al respec
tării necondiționate a jurămîntului mi
litar și a regulamentelor militare, al dra
gostei adînci față de Uniunea Sovietică 
și P.C.U.S., față de învățătura nemuri
toare a lui Marx-Engels-Lenin-Stalin. 
Din luminosul exemplu al ostașilor so
vietici, militarii Forțelor noastre Armate 
învață să nu precupețească nici un sa
crificiu atunci cînd este vorba de a apăra 
independența patriei și mărețele cuceriri 
ale oamenilor muncii de poftele hrăpărețe 
ale oricărui agresor. Chipul militarului 
sovietic este minunatul model spre care 
năzuiesc militarii Armatei noastre Popu
lare, pentru a deveni apărători de nă
dejde ai scumpei noastre patrii.

La cea de a 37-a aniversare a Armatei 
Sovietice, poporul nostru muncitor și Ar
mata sa, toate popoarele iubitoare de pace 
și libertate, își îndreaptă privirile cu 
nespusă dragoste și recunoștință spre ma
rea Țară a Socialismului victorios, spre 
cea mai puternică armată din lume, spre 
glorioasa Armată Sovietică eliberatoare, 
care constituie cea mai temeinică garan
ție a apărării păcii, democrației și socia
lismului.

Cu ocazia celei de a 37-a aniversări a Armatei Sovietice, în numele 
R.P.R., vă rog tovarășe ministru, să primiți cele 

sincere felicitări.
Urez glorioasei Armate Sovietice, eliberatoarea țării_ noastre, noi 

Patriei Sovietice și a păcii în lume.
Vicepreședinte al Consiliului de

General de Armată, 
EMIL BODNĂRAȘ

Forțelor Armate ale
Și
întărirea capacității de apărare a

Adunarea festivă ds !a Casa
Cu prilejul celei de a 37-a aniversări a 

glorioasei Armate Sovietice, Consiliul Ge
neral A.R.L.U.S. a organizat marți seara, 
la Casa Prieteniei Romîno-Sovietice, o 
adunare festivă.

La adunare au participat tovarășii: Gh. 
Gheorghiu-Dej, dr. Petru Groza, Gh. 
Apostol, Chivu Stoica, Al. Moghioroș, P., 
Borilă, C. Pîrvulescu, M. Dalea, membri 
ai C.C. al P.M.R., ai guvernului și Prezi
diului Marii Adunări Naționale.

A fost prezent L. G. Melnikov, ambasa
dorul Uniunii Sovietice.

A participat de asemenea M. B. Mitin, 
membru al Academiei de Științe a U.R.S.S.

în prezidiul adunării festive au luat loc 
tovarășii: general de armată Emil Bodnă- 
raș, D. Coliu, N. Ceaușescu, general loco
tenent Al. Drăghici, acad. prof. dr. C. I. 
Parhon, I. Fazekaș, col. V. I. Perepelița, 
locțiitorul atașatului militar al Uniunii 
Sovietice la București, Stelian Moraru, 
Florian Dănălache, general locotenent Gh. 
Pintilie, acad. I. Murgulescu, general lo
cotenent I. Tutoveanu, E. N. Tihonov, re
prezentantul permanent al VOKS-ului în 
R.P.R., contraamiral Mihai Nicolae, "Vir
gil Trofin, N. Teșa, fruntașii în producție 
Nicolae Militaru și Florea Nicolae.

în s’ală se aflau numeroși generali și ofi
țeri superiori ai Forțelor Armate ale 
R.P.R., generali de rezervă participant la 
luptele împotriva armatelor hitleriste, re
prezentanți ai instituțiilor și organizațiilor 
centrale și obștești, deputați în Marea 
Adunare Națională.

Adunarea a fost deschisă prin intonarea 
imnurilor de stat ale R.P.R. și U.R.S.S. 
Apoi, tov. Florian Dănălache, prim secre
tar al Comitetului orășenesc București al 
P.M.R., care a prezidat adunarea festivă 
a dat cuvîntul generalului locotenent 
I. Tutoveanu, care a vorbit despre cea de 
a 37-a aniversare a glorioasei Armate So
vietice.

Creată de Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice în frunte cu genialul conducător 
și învățător al oamenilor muncii, Vladi
mir Ilici Lenin — a spus vorbitorul — Ar
mata Sovietică s'-a afirmat din primele

Pe marginea unor scrisori sosite la redacție

Ne ridicăm împotriva imperialiștilor
Multe dintre scrisorile ce sosesc la re

dacție din toate unghiurile țării vorbesc 
despre una dintre cele mai fierbinți nă- 
zuinți ale poporului nostru, pacea.

în cuvinte simple, tineri muncitori, ță
rani muncitori, intelectuali, elevi, stu- 
denți și funcționari își exprimă voința ho- 
tărîtă de a apăra pacea, de a lupta cu 
toate forțele pentru împiedicarea răz
boiului atomic. Prin cuvinte pline de mî- 
nie și indignare ei condamnă cu vehe
mență încercările imperialiștilor de dez
lănțuire a unui război atomic.

„Cîte visuri minunate nu-șl făurește 
un tînăr la vîrsta de 18 ani — își începe 
scrisoarea Gbeorghe Truică, muncitor la 
„IPROFIL” Pîncota.

Aceste visuri au devenit și mei îndrăz
nețe, mai curajoase în urma hotărîrii Gu
vernului Sovietic de a ajuta țara noastră 
din punct de vedere tehnico-științific, 
pentru folosirea energiei atomice în in
dustrie, în scopuri pașnice.

Pornesc cu gîndul în viitor și întîl- 
nesc adevărate minuni săvîrșite de geniul 
uman. Parcă văd savanți rornîni în labo
ratoare spațioase, medici care folosesc 
această descoperire pentru a salva vieți 
omenești. în cele mai îndepărtate colțuri 
ale țării pătrunde lumina furnizată de 
marile centrale electrice alimentate cu 
energie atomică.

Uneori, ca tînăr care privește viitorul, 
dau frîu liber unor asemenea gînduri. 
Viața noastră pașnică este însă amenin
țată de bestiile imperialiste, care vor să 
folosească energia atomică în scopul dis
trugerii, în scopul războiului. Această 
primejdie trebuie înlăturată cu orice preț! 
Noi vrem să construim în pace, vrem ca 
energia atomică să slujească celor mulți, 
în interesul fericirii si al progresului”.

Țăranul muncitor Vasîle Roman, mem
bru al întovărășirii ,,23 August” din satul 
Pietrișul, raionul Zimnicea, ne vorbește 
cu înflăcărare despre munca lui închinată 
întăririi patriei, contribuție la cauza păcii.

„Eu Vasile Roman, împreună cu soția 
mea Maria și cei șase copii ai noștri, o fa
milie de țărani muncitori, ne împotrivim 
cu dîrzenie acelor urzeli ticăloase impe
rialiste care uneltesc împotriva păcii și 
vor război.

Știut este, că pentru a se pune stavilă 
vrăjmașilor păcii, trebuie, ca pe lîngă 
așternerea semnăturii pe Apel să mun
cim, ca să sporim puterea celor care apără 
pacea. Cu întreaga mea familie, dorim să 
ne numărăm printre partizanii activi ai 
păcii și ne angajăm ca în primăvară să 
însămînțăm și să cultivăm un hectar cu 
bumbac și să predăm îngrășeți cei doi 
porci pentru care am contractat”.

„Și clasa noastră și-a spus cuvîntul” — 
își intitulează articolul — Gheorghe Se- 
remet de la Centrul Școlar Medico-Far- 
maceutic nr. 2 din București. El scrie în 
continuare :

„Zilele trecute s-a întîmplat un eveni
ment deosebit de important în viața cla
sei noastre : am semnat cu toții Apelul de 
la Viena. Sîntem fericiți că și noi luăm 
parte la zădărnicirea planurilor acelora 
care vor să dezlănțuie un nou război. Cu
vîntul milioanelor de oameni iubitori de 
pace căruia ne alăturăm și noi, trebuie să 
pună stavilă uneltirilor ațîțătorilor la un 
nou măcel mondial”.

Printre alte scrisori, la redacție a sosit 
și o scrisoare deosebit de semnificativă, 
de la un grup de mecanizatori rornîni, 
maghiari și germani, de la S.M.T. Tîrnă- 
veni, regiunea Stalin.

militarilor 
mai calde

succese în

_________________ 1 Z___ "1 ‘ ' ‘j Miniștri 
Ministrul Forțelor Armate ale R.P.R.

Prieteniei Romîno-Sovietice
zile ale existenței sale ca o armată popu
lară, care se deosebea radical de toate ar
matele care au existat înainte cît și de 
cele care există în prezent în statele ca
pitaliste.

Armata Sovietică este apărătoarea cu
ceririlor Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, prima armată din lume creată 
pentru apărarea muncitorilor și țăranilor, 
pentru consolidarea dictaturii proletariatu
lui. Armata Sovietică este armata frăției 
popoarelor sovietice. Ea este educată în 
spiritul internaționalismului, al respectu
lui față de popoarele celorlalte țări, al 
menținerii și consolidării păcii între po
poare.

De-a lungul celor peste 3 decenii de 
existență Armata Sovietică a trecut prin 
multe încercări grele. Victoriile de im
portanță mondială repurtate de Armata 
Sovietică au demonstrat vitejia de nease
muit a ostașilor sovietici, superioritatea 
de necontestat a științei și artei militare 
sovietice asupra științei și artei militare 
burgheze, superioritatea armamentului din 
înzestrarea Armatei Sovietice.

Popoarele lumii sînt vital interesate în 
întărirea păcii generale. Ele se opun cu 
tot mai multă tărie uneltirilor și acțiuni
lor agresive ale imperialiștilor. Forțele 
păcii cresc neîncetat și ele au ajuns încă 
de pe acum să fie mai puternice decît 
forțele agresiunii și războiului. Aceasta 
înseamnă că popoarele au posibilitatea să 
împiedice dezlănțuirea unui nou război.

în fruntea luptei popoarelor pentru pace 
se situează marea Uniune Sovietică, în 
care .toate celelalte popoare găsesc un rea- 
zim de nădejde în lupta pentru pace și 
progres.

Aniversînd ziua Armatei Sovietice, po
poarele iubitoare de pace din întreaga 
lume .își manifestă un adine sentiment de 
recunoștință față de glorioasa și invinci
bila Armată Sovietică, eliberatoare. Po
porul romîn, care nutrește o adîncă dra
goste față de Uniunea Sovietică și armata 
ei, sărbătorește cu entuziasm a 37-a ani
versare a Armatei Sovietice.

Cuvîntarea a fost subliniată de puter
nice aplauze.

„Noi, un grup de mecanizatori și teh
nicieni de la S.M.T. Tîrnăveni citind îm
preună Apelul Consiliului Mondial al Pă
cii de la Viena, ne-am hotărît ca în cam
pania care ne stă în față, campanie agri
colă de primăvară, să plecăm cu mașinile 
noastre bine reparate, să facem lucrări de 
cea mai bună calitate pentru a dovedi că 
sîntem demni apărători ei păcii”.

Poate vorbi oare ceva mai puternic 
despre frăția ce se făurește între oamenii 
muncii de diferite naționalități din patria 
noastră, în scopul înfloririi patriei co
mune, în scopul menținerii păcii ?

Tînărul învățător Costel I. Robele din 
comuna Cornea, regiunea Timișoara, po
vestește în scrisoare împrejurările în care 
a rămas orfan, tatăl său fiind tîrît în răz
boiul fascist, cotropitor. Glasul lui se ri
dică cu mînie împotriva imperialiștilor 
doritorilor de moarte.

„Nu voi uita niciodată — scrie tînărul 
învățător — rănile ce mi-au fost prici
nuite de cel de al doilea război mondial. 
Prin munca ce o duc zi cu zi pentru edu
carea tinerelor vlăstare ale patriei, la 
școala unde mă aflu, în spiritul urii față 
de imperialiști, ațîțători de noi războaie 
mondiale, voi Căuta să lovesc crunt în 
dușmanii de moarte ai vieții. Dacă duș
manul va cuteza să-mi calce patrie liberă, 
cu tot elanul meu tineresc voi ști să-1 
lovesc, fără cruțare”.

Alexandru Păun de la uzinele metalur
gice „Grivița” din București, Valerica 
Pufu de la unitatea 2. Mîneciu-Ungureni, 
sudorul electric I. Salamander de la În
treprinderea „21 Decembrie” din Rădăuți, 
ca și numeroși alți tineri cititori și cores
pondenți ^ne-au scris despre mitingurile în 
cadrul căruia oamenii muncii și-au luat 
angajamente sporite, despre succesele im
portante obținute pentru întărirea sem
năturilor pe Apel.

Corespondentul Grigore lofcea relatează 
despre adunarea pentru semnarea Apelu
lui de la Viena, din satul Frățești, raio
nul Giurgiu, la care au participat peste 
460 de țărani muncitori.

Numeroși tineri cititori și corespon
denți ne-au scris despre acțiunile tineri
lor în frunte cu utemiștii în privința 
popularizării Apelului de 1a Viena, a mun
cii de agitație și a strîngerli semnături
lor. Iată ce ne scriu Popescu Savian și 
Nedelcu Gabriel, din comuna Bărbeni, ra
ionul Olteț, regiunea Craiova :

,,Dîndu-ne seama de marea importanță 
ce o prezintă o intensă luptă pentru pace, 
în perioada actuală, cînd imperialiștii do
resc să dezlănțuie un război atomic, noi 
utemiștii din comuna Băbeni raionul Ol
teț, regiunea Craiova, am hotărît în adu
narea noastră generală să fim în fruntea 
campaniei pentru strîngerea semnături
lor pe Apelul Consiliului Mondial al 
Păcii de la Viena”.

Astfel s-a format în comuna Băbeni o 
brigadă utemistă care și-a început activi
tatea în mod organizat pentru strîngerea 
semnăturilor pe Apelul Consiliului Mon
dial al Păcii.

Fiecare din multele scrisori venite la 
redacție care ne relatează despre semna
rea Apelului de la Viena este o mărturie 
a entuziasmului cu care acest Apel a fost 
primit de cele mai largi pături ale po
porului nostru, o mărturie a voinței oa
menilor cinstiți din patria noastră de a 
apăra pacea, de a lupta pentru întărirea 
patriei.

8. IONESCU

întregul nostru popor muncitor sărbă
torește cu mare entuziasm cea de a 37-a 
aniversare a glorioasei și invincibilei Ar
mate Sovietice, scut al păcii și libertății 
popoarelor.

La uzinele „Matyas Rakosi” din Capi
tală, sute de muncitori, tehnicieni, ingi
neri și funcționari au luat parte marți la 
amiază la adunarea consacrată acestei glo
rioase aniversări.

Despre cea de a 37-a aniversare a pri
mei armate a muncitorilor și țăranilor eli
berați de sub robia capitalistă a vorbit 
ofițerul Sergiu Sevcenco.

Participanții la adunare au manifestat 
îndelung pentru armata sovietică, elibera
toarea țării noastre de sub jugul fascist.

★

într-o atmosferă entuziastă, muncitorii, 
tehnicienii și funcționarii întreprinderii 
textile „Industria Bumbacului B.” din Ca
pitală au sărbătorit marți, cea de a 37-a 
aniversare a Armatei Sovietice.

După cuvîntul de deschidere rostit de tov. 
Georgeta Depta, secretară a comitetului da 
întreprindere, ofițerul Nicolae Ionescu, a 
vorbit despre : „Armata Sovietică — pa
văză de neclintit a păcii și libertății po
poarelor”.

Participanții la adunare au manifestat 
îndelung pentru prietenia dintre poporul 
romîn și marele popor sovietic.

★

Cu prilejul sărbătoririi celei de a 37-a 
aniversări a Zilei Armatei Sovietice, în 
numeroase întreprinderi, instituții, cămine 
culturale și școli din orașul Craiova au 
fost organizate adunări festive.

La Direcția Regională C.F.R. Craiova, 
tov. Dumitru Drăgan a evocat în fața 
a peste 500 de ceferiști trecutul glorios 
de luptă al Armatei Sovietice.

Asemenea adunări festive au mai avut 
loc la uzinele „7 Noiembrie”, fabricile 
„Electroputere” și „Partizanul”, „Indepen
dența”, „I. C. Frimu”, Uzina electrică, 
întreprinderea poligrafică, în cămine cul
turale etc.

Tineri și tinere înscrieți^vă 
în școlile S. F. U.

Direcția Generală a Recrutării și Re
partizării Forțelor de Muncă, anunță că se 
mai pot face înscrieri pentru școlile 
S.F.U.-cărbune și S.F.U.-construcții din. 
întreaga țară pînă la data de 1 martie 
1955.

în școlile S.F.U., ale căror cursuri au o 
durată de 10 luni, elevii primesc în mod 
gratuit hrană, cazare, îmbrăcăminte și în
călțăminte, pe toată durata școlii. De ase
menea ei primesc în mod gratuit cărți 
școlare, material educativ și cultural, pre. 
cum și transportul pe C.F.R. de la do
miciliu la școală și de la școală la între 
prinderea unde sînt repartizați.

Elevii școlilor S.F.U-construcții, pri
mesc în primele două luni de școală o in
demnizație lunară de 50 lei. iar în celei 
lalte opt luni, primesc 70 la sută din con
travaloarea muncii depusă .în timpul prac
ticii

Elevii școlilor S.F.U.-cărbune, primes» 
60 lei lunar în primele două luni de școa
lă, iar în celelalte opt luni 80 la sută din 
contravaloarea muncii depusă în timpul 
practicii.

Se pot înscrie la aceste școli tineri ș 
tinere între 16—25 ani, pentru S.F.U.-con
strucții, iar pentru S.F.U.-cărbune tiner 
între 17 ani și jumătate și 25.

Cei care doresc să se înscrie în șco
lile S.F.U.-trebuie să îndeplinească urmă
toarele condiții:

— să fie sănătos.
— să fie știutori de carte.
— să aibă buletin de populație (cu vize 

de ieșire aplicată pe buletin, în cazul cînc 
a mai lucrat în vreo întreprindere).

— să aibă dovadă de stare materială.
— să aibă livretul militar (cei care a: 

satisfăcut stagiul militar).
înscrierile pentru școlile S.F.U. se fa» 

prin secțiile raionale de recrutare și re
partizare a forțelor de muncă, care func
ționează în fiecare reședință de raion dii 
țară.

Buni gospodari
CRAIOVA (de la corespondentul nostru) 

— La depozitul I.F I.L. unitatea Filiași 
regiunea Craiova, se găseau pînă nu d 
mult cantități mari de frize sortite foci 
lui. Pe la sfîrșitul anului trecut, condu
cerea întreprinderii s-a gîndit să foioi 
sească acest material, precum și deșeuril- 
de la gatere. Astfel a fost înființată o sec 
ție pentru producerea bunurilor de iar: 
consum. Secția a fost dotată cu două ma 
șini. Și aceste mașini erau sortite odinit 
oară a lua calea fierului vechi, dar ute 
mistui Ion Trăistaru lăcătuș-mecanic, cj 
sprijinul tovarășilor săi de muncă, le- 
redat producției.

Acum se fabrică aici trei sortimente 
parchet tip popular, araci pentru legum 
și lănteți țărănești. Deși parchetul se lu 
crează din deșeuri, muncitoarele Gărjda 
Floarea, Deci Paraschiva și altele, se strs 
duiesc să dea produse de cea mai buni 
calitate.

De cînd a luat ființă secția, s-au produ? 
2.928 metri pătrați parchet, iar în lurfl 
ianuarie și prima jumătate a lunii februa' 
rie, s-au produs 25.003 bucăți araci pentr. 
legume și 20.000 metri liniari de lănteți*

Cu toate că prețul acestor bunuri d 
larg consum este destul de scăzut, între 
prinderea are un beneficiu de 10 ori ma 
mare, decît acela pe care l-ar fi obținu' 
prin vinderea deșeurilor drept combust: 
bil.

Spre 
cerute 
pentru 
ducție, 
uscătorii și 
mașini.

a se spori numărul sortimentele" 
de cumpărători, s-au luat măsui 
îmbunătățirea procesului de pro 
prin punerea în funcțiune a un» 

înzestrarea secției cu nc..Scînteia tineretului”
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Cuvîntarea tovarășului GH. GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Miniștri al R« P. R.

Poporul romîn Înfierează, 
atacul fascist de la Berna

(Continuare din pag. I-a) categorică a Uniunii Sovietice și a celor
lalte țări ale lagărului socialist în ches
tiunea armei atomice și a celorlalte arme 
de distrugere în masă a populației. Deși 
Uniunea Sovietică are o superioritate in
contestabilă în acest domeniu în ceea ce 
privește bomba cu hidrogen, guvernul so
vietic s-a declarat în repetate rânduri în 
mod consecvent pentru interzicerea folo
sirii energiei atomice în scopuri de război.

Exprimînd în cel mai înalt grad inte
resele popoarelor, Uniunea Sovietică a 
propus recent ca statele să distrugă în 
întregime stocurile de arme atomice și de 
hidrogen, folosind materialele atomice ex
clusiv în scopuri pașnice, să nu sporească 
efectivul forțelor lor armate și armamen
telor lor în raport cu nivelul din 1 ia
nuarie 1955 și să nu-și sporească alocă
rile în scopuri militare în raport cu ni
velul alocărilor bugetare pe anul 1955. 
instituindu-se în această privință un con
trol international corespunzător. Ca un 
pas important pe calea interzicerii totale 
a armelor atomice, guvernul sovietic pro
pune realizarea unui acord international 
pe baza căruia statele să-și asume obli
gația de a renunța la folosirea acestor 
arme de exterminare în masă.

Alături de toate popoarele lumii, poporul 
romîn și guvernul său sprijină eforturile 
neobosite ale guvernului sovietic în ve
derea folosirii energiei atomice în scopuri 
exclusiv pașnice, în interesul progresu
lui omenirii, al dezvoltării civiliza
ției și culturii umane. Cunoașteți cu toții 
recenta hotărîre a guvernului sovietic de 
a acorda unor țări prietene — printre 
care și Romînia — un ajutor multilateral 
în domeniul producției și folosirii ener
giei atomice în scopuri pașnice. După cum 
se știe, Republica Populară Romînă po
sedă suficiente resurse de materie primă 
necesară acestei producții.

Spre deosebire de oamenii de stat și de 
militariștii americani, care se fălesc și 
fac multă zarvă în jurul armelor de care 
dispun, conducătorii sovietici au mani
festat din totdeauna în această problemă 
acel calm, care izvorăște din consecvența 
politică de pace a statului sovietic. De 
aceea, toată lumea a reținut declarația 
șefului guvernului sovietic, tovarășul Bul
ganin, cu privire la succesele dobîndite de 
Uniunea Sovietică în perioada postbelică 
în ce privește înzestrarea forțelor armate 
sovietice cu arme și mijloace tehnice de 
luptă noi și din cele mai moderne.

Totodată trebuie ținut cont că și forțele 
armate, de care dispun țările democrat- 
populare din Europa și Asia, nu mai 
seamănă cu cele din trecut. Ele se ba
zează pe moralul ridicat al trupelor, pe 
o tehnică modernă, pe însușirea artei mi
litare sovietice, arta de a învinge pe agre
sor, pe dragostea caldă a întregului po
por. In ceea ce ne privește, partidul și 
guvernul vor acorda și în viitor cea mai 
mare grijă asigurării capacității de apă
rare a Republicii Populare Romîne. bunei 
pregătiri și înzestrări a scumpelor noastre 
Forte Armate puse în sluiba păcii, secu
rității și independentei naționale.

Maniacii atomiști trebuie să tină minte 
că un război atomic ar aduce distrugeri 
imense și nenumărate victime omenești 
îndeosebi în statele unde populația și in
dustria sînt extrem de concentrate pe te
ritorii mici, cum sînt statele din apusul 
Europei și nu numai ale Europei.

In ceea ce privește nădejdea pe care 
și-o pun cercurile imperialiste agresive 
că vor reuși să intimideze popoarele li
bere ale lagărului socialist, trebuie spus 
că nu noi sîntem aceia care avem motive 
să ne speriem, ci imperialiștii au motive 
să se cutremure de teamă, deoarece, dacă 
ei se vor aventura într-o agresiune, va 
pieri nu „civilizația mondială", ci siste
mul social putred care și-a trăit traiul — 
sistemul imperialist, al cărui caracter tîl- 
hăresc și sîngeros îl face atît de odios 
popoarelor. (Aplauze prelungite).

Tovarăși deputati,
Republica Populară Romînă duce cu 

consecventă o politică externă de pace și 
de colaborare internațională, o politică de 
dezvoltare a relațiilor economice și cultu
rale cu alte țări.

Statul democrat-popular romîn face par- 
te din marele lagăr al democrației și so
cialismului și se străduiește prin întreaga 
sa politică să contribuie la întărirea aces
tui lagăr și la succesul eforturilor sale în
dreptate spre apărarea păcii și securității 
popdarelor.

Prietenia și colaborarea frățească cu 
Uniunea Sovietică, eliberatoarea și prie
tena noastră neclintită a fost și este prin
cipiul fundamental al politicii externe a 
poporului și guvernului nostru. (Aplauze 
furtunoase).

Legături strânse de prietenie și colabo
rare s-au dezvoltat între tara noastră și 
Republica Populară Chineză. Poporul ro
mîn privește cu adîncă simpatie și cu spi
rit de solidaritate lupta dreaptă a poporu
lui chinez pentru apărarea drepturilor sale 
suverane în chestiunea Taivanului, pen
tru promovarea intereselor sale de stat, 
pentru apărarea păcii în Extremul Orient, 
și în lumea întreagă.

S-au cimentat și se lărgesc continuu re
lațiile prietenești dintre Romînia și cele
lalte tari democrat-populare.

Tratatul de prietenie, colaborare și 
asistentă mutuală dintre R.P.R. și U.R.S.S 
constituie chezășia de granit a securității 
statului nostru Acest tratat cît și trata
tele încheiate cu Polonia, Cehoslovacia, 
Ungaria și Bulgaria, constituie o impor
tantă contribuție la cauza păcii în Europa 
și în întreaga lume.

Prin întreaga sa politică. Republica 
Populară Romînă tinde la întărirea con
tinuă a relațiilor sale frățești cu țările 
lagărului democrației și socialismului. 
Schimburile economice cu U.R.S.S. și 
cu democrațiile populare au crescut și 
cresc necontenit în cadrul acordurilor 
de lungă durată, asigurând dezvoltarea 
planificată a economiei noastre națio
nale. S-au lărgit și s-au întărit schim
burile culturale multiple dintre tara noas
tră, U.R.S.S. și democrațiile populare, 
contribuind la dezvoltarea și întărirea re
lațiilor noastre frățești.

Legături trainice de colaborare și prie
tenie s-au stabilit între Republica Popu
lară Romînă și Republica Democrată 
Germană.

Politica Partidului Muncitoresc Romîn 
șl a guvernului R.P.R. în ceea ce privește 
relațiile Republicii Populare Romîne cu 
țările capitaliste, pornește de la principiul 
leninist al coexistentei pașnice între cele 
două sisteme și tinde spre realizarea unor 
legături normale de colaborare cu aceste 
state, în vederea dezvoltării relațiilor co
merciale și culturale și a păstrării păcii 
în lume.

Activitatea diplomatică a Republicii 
Populare Romîne este îndreptată spre rea
lizarea unor relații normale de bună veci, 
nătate cu toate țările.

In ultima vreme s-au normalizat rela
țiile diplomatice între Romînia și Iugo

treaga experiență istorică a poporului no
stru ne îndeamnă să fim deosebit de vi- 
gilenti atunci cînd se încearcă să se dea 
arme unor dușmani atît de bine cunos- 
cuți, cum sînt militariștii germani.

Dată fiind situația nouă, care se creează 
în Europa, Republica Populară Romînă, 
alături de Uniunea Sovietică și de cele
lalte state participante la Conferința de 
la Moscova, împotriva cărora se îndreaptă 
acordurile de la Paris, este gata să ia 
toate măsurile preconizate în Declarația 
de la Moscova pentru întărirea securității 
și asigurarea păcii în Europa. Nu încape 
îndoială că aceste măsuri pe care vom fi 
nevoiti să le luăm în cazul ratificării și 
aplicării acordurilor de la Paris, și în 
primul rînd încheierea unui tratat de prie
tenie, colaborare și asistentă mutuală 
între cele 8 țări participante la Conferința 
de la Moscova, întărirea și lărgirea co
laborării și asistenței mutuale între aceste 
state, crearea unui comandament militai 
unic, vor demonstra cu prisosință că pla
nurilor cercurilor agresive din occident li 
se ooune o forță nu mai puțin puternică. 
(Aplauze prelungite).

O aventură militară îndreptată împo
triva statelor europene iubitoare de pace, 
se va solda pentru cercurile imperialiste 
agresive nu numai cu o simplă înfrângere 
militară ci și cu prăbușirea definitivă a 
orânduirii capitaliste, pe care ele își ima
ginează că o servesc prin actuala lor po
litică.

Tovarăși deputati.
Asia este al doilea continent în care a 

avut loc în perioada postbelică cele mai 
adînci prefaceri sociale. Victoria revolu
ției populare în China constituie în această 
privință evenimentul cel mai remarcabil. 
Ea a avut drept urmare eliberarea de sub 
jugul asupririi a 600 milioane de chi
nezi, unirea lor într-un stat centralizat — 
Republica Populară Chineză care a de
venit o mare putere mondială (Aplauze).

Victoria poporului chinez constituie un 
măreț exemplu însufletitor pentru celelalte 
popoare care mai gem sub jugul colonial; 
ea acționează ca un puternic factor de 
pace în orient.

Schimbări însemnate au avut loc și în 
ceea ce privește poziția internațională a 
unor state asiatice ca India, Indonezia și 
Birmania.

In mod deosebit a crescut prestigiul In
diei și rolul pe care-1 joacă pe arena 
internațională. Poporul romîn privește cu 
respect și simpatie activitatea pe care o 
desfășoară India în apărarea păcii și 
securității în Asia șl în lumea întreagă. 
(Aplauze).

Pentru opinia publică internațională, 
acordurile încheiate de India și Birma
nia cu R. P. Chineză pe baza celor cinci 
principii cu privire la relațiile între state; 
constituie o contribuție dintre cele mai 
de preț la opera de apărare a păcii în 
lume, împotriva planurilor agresive ale 
imperialismului.

Trebuie de asemenea relevat faptul că 
în Japonia a crescut considerabil mișca
rea populară pentru relații normale cu 
Uniunea Sovietică și cu Republica Popu
lară Chineză.

Este evident că numai acela care por
nește de la această nouă realitate isto
rică poate să ducă în Asia o politică 
justă. Din păcate nu acesta este cazul 
cercurilor conducătoare din Statele Unite.

Actionînd ca sugrumător al mișcării de 
eliberare a popoarelor oprimate de im
perialism, organizînd agresiuni armate 
împotriva popoarelor care-și cer dreptul 
la viată. Statele Unite se sprijină în po
litica pe care o duc în Asia, pe elementele 
cele mai reacționare, urâte de popoare, 
recrutîndu-și drept instrumente ale poli
ticii lor cele mai corupte, mai decăzute 
și mai discreditate marionete de felul lui 
Cian Kai-și, Li Sîn-man, Bao Dai.

Datorită acestei politici absurde și 
nerealiste. Statele Unite și-au pierdut 
prestigiul în Asia. Popoarele Asiei văd 
în imperialismul american nu numai pe 
jefuitorul nemilos al bogățiilor țărilor lor, 
ci și pe agresorul care ar dori să verse 
și sîngele lor în scopul politicii de cu
cerire a dominației mondiale prin forță. 
De aceea, ura împotriva politicii agresive 
a Statelor Unite ale Americii a devenit 
un sentiment unanim în Asia. Această 
stare de spirit provoacă îngrijorare în 
unele cercuri politice americane.

Nu intîmplător fostul candidat demo
crat la președinția Statelor Unite, Sti- 
venson. a apreciat că „prestigiul și stima, 
precum respectul international față de 
Statele Unite an coborît la cel mai scă
zut nivel din toate timpurile". El a adău
gat în concluzie: „Aceasta este într-ade- 
văr o conducere cum nu se poate mai 
proastă".

Nu s-ar putea spune că liderul parti
dului democrat din Statele Unite este lip
sit de perspicacitate. (Animație în sală).

Ignorând chemările menite a-i aduce la 
realitate, conducătorii S.U.A. persistă cu 
încăpățînare în politica lor falimentară. 
Intervenția armată a Statelor Unite în 
afacerile interne ale Chinei, provocările 
din strîmtoarea Taivanului constituie una 
din cele mai rușinoase pagini din isto
ria imperialismului american.

I.ansîndu-se în această aventură mili
tară, Statele Unite s-au expus atît unui 
eșec politico-militar, cît și oprobiului din 
partea întregii opinii publice internațio
nale.

Interesele păcii cer ca trupele interven- 
ționiste americane să părăsească de în
dată Taivanul. care este un teritoriu Ina
lienabil al R. P. Chineze. (Aplauze fur
tunoase).

înlăturarea amestecului în treburile in
terne ale altor popoare constituie unul 
din mijloacele principale pentru asigura
rea păcii în lume.

Dificultăfi tot mai mari întîmpină di
plomații americani și în Orientul Mij
lociu și Apropiat. După încercarea nereu
șită de a uni țările arabe într-un bloc 
agresiv în jurul alianței dintre Turcia și 
Pakistan și încercarea mai nouă de a 
folos: în același scop guvernul satelit al 
Irakului, s-a lovit de împotrivirea țărilor 
arabe Popoarele din aceste țări își dau 
seama că atragerea lor într-un bloc mi
litar și transformarea țărilor lor în baze 
militare americane nu le poate aduce 
nimic bun Dimpotrivă, ele au constatat 
că relațiile prietenești cu Uniunea So
vietică și cu țările de democrație popu
lară, schimburile comerciale cu aceste 
țări contribuie la dezvoltarea economică 
a țărilor arabe, la îmbunătățirea nive- 
lultr de trai al popoarelor arabe,~ ța în
tărirea independentei și suveranității lor 
naționale

în ultimul timp, nesocotind pe semne, 
faptul că au pierdut de mult monopolul 
armei atomice, unii politicieni și militari 
americani și sateliți ai lor agită tot mai 
mult ideea unui război atomic.

Toată lumea cunoaște poziția netă șl 

slavia și s-au realizat în spirit de înțele
gere o serie de acorduri, decurgînd din 
vecinătatea noastră.

Au loc în prezent tratative în vederea 
încheierii unui acord comercial romîno- 
iugoslav.

Evident că există toate posibilitățile 
pentru a lărgi și adînci relațiile priete
nești cu Iugoslavia și, în ceea ce-1 pri
vește, guvernul romîn va face tot ceea ce 
este necesar pentru aceasta.

Cu deosebită satisfacție noi salutăm sta
bilirea relațiilor diplomatice cu India.

Considerăm că există posibilitatea re
luării și normalizării relațiilor diploma
tice și cu alte state, în scopul întăririi 
politicii de destindere internațională.

Guvernul romîn este pentru dezvoltarea 
și lărgirea relațiilor comerciale cu țările 
capitaliste. Intre anii 1950—-1953 inclu
siv, valoarea comerțului exterior al R.P.R. 
cu țările capitaliste s-a dublat. In 1954 
s-au încheiat acorduri comerciale cu In
dia, Indonezia, Islanda, Turcia, Egipt, 
Grecia și altele.

Totodată, nu putem să nu vedem greu
tățile care există în calea activității noas
tre de dezvoltare a colaborării internațio
nale, de lărgire a schimburilor comerciale 
și culturale între state.

In această ordine de idei trebuie să ne 
oprim în primul rînd asupra politicii Sta
telor Unite fată de poporul romîn. De 
ani de zile, sfidînd cele mai elementare 
reguli ale vieții internaționale statornicite 
de-a lungul vremurilor, cercurile agresive 
din S.U.A. desfășoară tot felul de acțiuni 
provocatoare împotriva tării noastre, alocă 
în fiecare an milioane de dolari în vede
rea finanțării activității de subminare în 
tara noastră și în celelalte țări democrate, 
trimit spioni și diversioniști în Romînia.

In ultima vreme, fată de creșterea pres
tigiului Republicii Populare Romîne, în 
viața internațională și fată de succesele 
obținute de guvernul romîn în acțiunea 
de normalizare și îmbunătățire a relații
lor cu alte state, de dezvoltare a schim
burilor economice și culturale, cercurile 
guvernante din Statele Unite și instru
mentul lor favorit în desfășurarea politi
cii „de pe poziții de fftrță" — serviciul de 
spionaj american — și-au intensificat pro
vocările împotriva poporului romîn. Mă 
refer la repetatele declarații ale unor con
ducători ai Statelor Unite, care cuprind 
amenințări incompatibile cu relațiile nor
male între state — și de fapt incompati
bile cu acea ținută stăpînită pe care opi
nia publică de pretutindeni o cere oame
nilor de stat; la valul murdar de calom
nii și născociri mincinoase împotriva po
porului romîn debitate de organele de 
presă și posturile de radio aflate sub în
drumarea directă a departamentului de 
stat american, ca și la activizarea de că
tre spionajul american a elementelor fas
ciste și reacționare care au fugit odată 
cu trupele hitleriste de teama răzbunării 
poporului.

Cît de jos a coborît nivelul acestei — 
să ne fie cu iertare — „propagande", o 
arată faptul că emisiunile pentru Romînia 
ale posturilor de radio, dirijate de guver
nul american, au început să lanseze în
demnuri la delapidarea banului public, la 
organizarea de jafuri și hoții, după me
tode în care s-au dovedit mari maeștri, 
gangsterii americani.

Năimiții dolarului de la „Vocea Ame-, 
ricii" și de la filialele acesteia din Londra, 
Paris, Madrid, se arată deosebit de gri
julii fată de orientarea politicii economice 
a Republicii Populare Romîne și a celor
lalte tari democrat-populare. O neliniște 
pe care nu o pot ascunde le-o stîrnesc suc
cesele obținute de aceste țări în făurirea 
industriei grele și a ramurii ei conducă
toare — industria construcțiilor de ma
șini, — precum și hotărârea noastră de a 
dezvolta mai departe, cu precădere, in
dustria grea — temelia temeliilor dezvol
tării întregii economii naționale și izvorul 
făuririi bunei stări a oamenilor muncii.

Nu este greu să-ți dai seama care este 
substratul acestui interes subit pentru po
litica economică a Romîniei democrat- 
populare. Scribii imperialiști joacă după 
cum le cîntă patronii care-i plătesc. Iar 
poporul romîn știe prea bine că monopo
lurile americane și engleze ar dori ca Ro
mînia să rămînă o tară slabă, înapoiată 
economicește, — așa cum era pe vremuri, 
cînd aceste monopoluri jefuiau în voie 
bogățiile tării, mentinînd-o în stare de 
anexă agrară și de sursă de materii pri
me pentru industria lor. Această politică 
tipic imperialistă o cunosc pe pielea lor 
și în momentul de față popoarele' din ță
rile slab dezvoltate, care, deși dispun de 
imense rezerve umane și de materii pri
me, sînt ținute de monopolurile străine în 
cea mai cruntă înapoiere economică, fiind 
împiedicate pe toate căile de a-și dezvolta 
o industrie proprie.

Cît privește atenția partidului și gu
vernului nostru pentru producția bunuri
lor de larg consum, îi așteaptă pe sim- 
briașii de la „Vocea Americii" o cruntă 
dezamăgire. Hotărârile luate de noi pen
tru ridicarea agriculturii și pentru spori
rea producției de bunuri industriale de 
larg consum au început de pe acum să-și 
dea roadele datorită muncii eroice 
pline de avint a muncitorilor și țăranilor, 
și cu sprijinul întregului popor ele vor fi 
duse pînă la capăt, (Aplauze furtunoase).

Poporul nostru a îmbrățișai cu însufle
țire lozinca lansată de partid și guvern 
pentru realizarea unei producții de 10 
milioane tone cereale. Tocmai datorită 
dezvoltării accelerate a industriei noastre 
grele, sîntem în măsură să trimitem astăzi 
pe ogoarele patriei mii de tractoare și de 
diferite mașini agricole. Nu ne îndoim 
că folosind pe scară tot mai largă teh
nica modernă în agricultură și aplicînd 
metodele fruntașilor recoltelor bogate, 
harnica noastră țărănime muncitoare va 
înfăptui cu succes și această sarcină tra
sată de partid și guvern în scopul apro
vizionării industriei ușoare și satisfacerii 
nevoilor de pîine, de carne și de alte pro
duse alimentare, ale oamenilor muncii din 
patria noastră. (Aplauze).

Aceasta va constitui un bun răspuns 
dat de poporul nostru dușmanilor săi de 
peste hotare.

Tovarăși deputati,
Poporul nostru și odată cu el opinia 

publică de peste granițele tării noastre au 
aflat cu adîncă indignare despre rnișeles- 
cul atac săvîrșit împotriva legației R.P R. 
din Berna de o bandă de criminali le
gionari.

Opinia publică de pretutindeni nu poate 
să nu vadă în atacul tîlhăresc săvîrșit, la 
adăpostul întunericului, de o bandă de 
criminali legionari împotriva legației Ro
mîniei din Berna-, o expresie vie a acelui 
tip de relaț'râ între state pe care imperia
liștii americani ar dori să-l statornicească 
în viața internațională cu sprij’nul unor 
cercuri guvernante din Europa occiden
tală.

Pentru săvîrșlrea acțiunilor sale provo
catoare banditești, spionajul american își 
recrutează unelte din rândurile nemernice
lor lepădături fasciste, care fugiseră de 
mînia dreaptă a poporului romîn odată ou 
trupele hitleriste, izgonite din Romînia 
de trupele sovietice și romînești.

Poporul romîn își amintește cu ură și 
desgust de crimele înfiorătoare comise de 
bandiții legionari, ale căror mîini sînt pă
tate cu sîngele a mii șl mii de oameni ne- 
vinovați. De la nașterea ei, banda crimi
nală care a purtat denumirea de Gardă de 
fier, creație a clicilor reacționare bur- 
ghezo-moșierești, s-a făcut cunoscută 
printr-un asasinat laș. De atunci întreaga 
ei activitate a constat dintr-un lanț de 
asasinate bestiale și măceluri sîngeroase.

Noi ținem minte omorârea istoricului 
Nicolae Iorga, al cărui cadavru ciopîrțit 
a fost aruncat în șanț. Noi ținem minte 
moartea eroică a tovarășului Constantin 
David, muncitor ceferist și activist de răs
pundere al partidului nostru, ucis de cri
minalii legionari. Noi ținem minte soldați! 
romîni arși de vii în timpul rebeliunii le
gionare și oamenii spintecați ca vitele la 
abatorul din București.

Din rândurile acestei haite de criminali 
respinși cu desgust și mînie de poporul 
romîn își recrutează imperialiștii pe „se
lecționații" pe care-i instruiesc la școala 
orimei, pentru a-i parașuta pe teritoriul 
tării noastre cu scopul de a săvîrși asasi
nate și acțiuni diversioniste, a duce acți
uni de spionaj și a comite acte de sabo- 
taj împotriva poporului nostru.

Poporul romîn și organele de stat ale 
puterii noastre populare au știut să zdro
bească fără cruțare toate încercările cri
minale ale slugoilor imperialiști, trădători 
de patrie. Aceeași soartă îi așteaptă și în 
viitor.

Pe semne că fugarii aciuiti la sînul 
spionajului american au constatat că este 
prea riscant pentru pielea lor să se mai 
lase parașutați pe calea aerului sau stre
curat pe alte căi în Romînia populară, 
unde arde pămîntul sub picioarele lor. 
Mult mai potrivit pentru „curajul" lor este 
să evite un contact direct cu poporul ro
mîn și să-și agonisească dolarii prin ca
pitalele Europei occidentale, organizînd 
provocări și asasinate, sub oblăduirea po
litiei.

Dar și aceste socoteli vor da greș. Sîn
tem încredințați că opinia publică din 
occident nu va tolera activitatea crimi
nală a uneia dintre cele mai mîrșave 
agenturi ale hitlerismului.

In ce privește agresiunea provocatoare 
săvîrșită împotriva legației noastre de la 
Berna, poporul romîn și guvernul R.P.R. 
se așteaptă ca guvernul elvețian să dea o 
justă satisfacție cererilor îndreptățite ale 
Republicii Populare Romîne.

Toată lumea constată că în ultima 
vreme măsurile menite să împiedice dez
voltarea relațiilor economice între state, 
opreliștile polițiste împotriva schimburi
lor culturale între popoare, interzicerea 
vizitelor reciproce și a schimburilor de 
experiență între oamenii de știință, între 
oamenii artei, între diferitele organizații 
obștești și organizații pentru apărarea 
păcii, au fost ridicate în Statele Unite la 
rangul unei politici de stat.

In ceea ce-1 privește, poporul romîn nu 
poate să nu vadă în politica cercurilor 
conducătoare din Statele Unite expresia 
vechii dușmănii cu care miliardarii și mi
lionarii care stăpînesc în Statele Unite, 
jefuiau în trecut bogățiile romînești și ex
ploatau pe muncitorii și țăranii romîni, 
dușmănie îndreptată astăzi împotriva 
statului muncitorilor și țăranilor, împo
triva oamenilor muncii care au dărâmat 
de la putere pe exploatatori și-șl con
struiesc o viată nouă, eliberată de ex
ploatare, fără capitaliști și moșieri.

Imperialiștii americani, care ar dori să 
mențină ferecate în cătușele opresiunii 
imensele forte sociale progresiste cate 
tind spre libertate în toate colțurile lumii 
capitaliste, nu s-au consolat nici pînă as
tăzi cu faptul că Romînia, ca și alte țări 
democrat-populare, duce astăzi o politică 
proprie, o politică conformă cu interesele 
poporului.

Desfășurarea lucrărilor
Marii Adunări Naționale a R. P. R.

Marți dimineața, la ora 10 s-au deschis 
lucrările celei de a 5-a sesiuni a Marii 
Adunări Naționale.

Sosirea conducătorilor partidului Și gu
vernului a fost intîmpinată cu puternice 
aplauze de membrii Marii Adunări Na
ționale.

în lojele guvernului șl Prezidiului Marii 
Adunări Naționale au luat loc tovarășii: 
Gh. Gheorghiu-Dej, dr. Petru Groza, Gh. 
Apostol. Chivu Stoica, Al. Moghioroș, ge
neral de armată Emil Bodnăraș, P. Bo- 
rilă, D. Coliu, general locotenent Al. Dră- 
ghici, acad. M. Sadoveanu, S. Bughici, M. 
Dalea, Constanța Crăciun, acad. I. Mur- 
gulescu, membri ai guvernului și ai Pre
zidiului Marii Adunări Naționale.

în tribune se aflau membri ai corpului 
diplomatic, ziariști romîni șl străini și 
numeroși oameni ai muncii.

Ședința a fost prezidată de tov. C. Pîr- 
vulescu, președintele Marii Adunări Na
ționale.

Marea Adunare Națională a adoptat în 
unanimitate ordinea de zi a sesiunii care 
cuprinde un singur punct: discutarea De
clarației Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
în scopul adoptării unei Declarații a 
Marii Adunări Naționale a R.P.R.. cu pri
vire la propunerile cuprinse în Declarația 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Președintele Marii Adunări Naționale 
dă cuvîntul președintelui Consiliului de 
Miniștri, tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, 
care este primit de către deputați cu 
aplauze puternice.

Cuvîntarea tovarășului Gh. Gheorghiu- 
Dej cu privire la politica externă a gu
vernului R.P R. a fost ascultată cu mare 
atenție și subliniată în repetate rânduri 
de vii aplauze.

La discuții au luat cuvîntul: Nicolae 
Vasu, Erou al Muncii Socialiste, deputat

Cercurile agresive americane nutresc 
visuri zadarnice cu privire la restaurarea 
în tara noastră a rânduielilor capitalisto- 
moșierești și a jugului imperialist.

Oficinele lor de propagandă denumesc 
planurile de restaurare a jugului imperia
list asupra Romîniei — „eliberare" — ca 
și cum muncitorii și țăranii dm Romînia 
n-ar fi cunoscut și n-ar fi simtit timp în
delungat pe propria lor piele ce sînt în 
stare acești „eliberatori".

Noi, oamenii muncii din Romînia ca și 
oamenii muncii din lumea întreagă cu
noaștem un singur fel de eliberare — eli
berarea de sub jugul exploatării capita- 
listo-moșierești, eliberarea din lanțurile 
imperialismului, pe care a înfăptuit-o pînă 
acum o treime din omenire și pe care o 
va înfăptui inevitabil întreaga omenire. 
(Aplauze furtunoase).

Nu se gîndesc oare politicienii ameri
cani care vor să pozeze în filantropi fată 
de poporul romîn, în ce situație ridicolă 
se pun atunci cînd propun acestuia să 
învoiască cu o „eliberare" ce i-ar aduce 
din nou la putere pe moșieri și capitaliști 
ca și întreaga acea șleahtă de fugari 
aciuiti prin occident, — despre care toată 
lumea își dă seama că sînt tot atît de 
străini fată de interesele și aspirațiile po
porului romîn pe cît de îndatorați sînt 
fată de patronii care-i stipendlază — mo
nopolistă americani ?

Adevărul este că politicienii reacționari 
din apus nu-și dau seama și nu pot să-și 
dea seama cît de mult a crescut conștiin
ța poporului romîn în anii de democrație 
populară. Un popor care a cunoscut liber
tatea, care a învățat să-și făurească o 
orânduire socială și de stat conformă cu 
voința sa, un popor a cărui imensă majo
ritate participă activ la rezolvarea trebu
rilor obștești, un popor care este chemat 
de fiecare dată să-și spună părerea asupra 
celor mai importante acte de stat, un ase
menea popor nu mai poate fi înșelat cu 
fraze poleite despre „eliberare", deoarece 
el știe că în dosul tuturor acestor cuvinte 
amăgitoare se află cea mai crâncenă ex
ploatare a oamenilor muncii de către ur 
pumn de capitaliști. într-un cuvînt iadul 
pentru muncitori șl țărani — raiul pentru 
capitaliști și moșieri.

Cei care nutresc speranța restaurării 
rânduielilor capitalisto-moșierești în Ro
mînia, astăzi după 10 ani de statornicire 
a puterii oamenilor muncii, pot să fie si
guri că aceștia vor ști să-și apere patria 
și cuceririle revoluționare ca niște oa
meni care au trecut prin focul luptelor re
voluționare și au învățat să-i bată pc 
dușmani. (Aplauze furtunoase).

Tovarăși deputați.
Profund interesate să ducă pînă la capăt 

opera de construcție pașnică, Partidul și 
Guvernul nostru vor duce și de acum îna
inte o politică de pace și colaborare in
ternațională.

Guvernul romîn va desfășura lupta pen
tru micșorarea încordării internaționale 
cu și mai mare perseverentă, cu și mai 
multă pricepere și energie.

Poporul romîn și guvernul său împăr
tășesc pe deplin părerea exprimată de So
vietul Suprem al U.R.S.S. în declarația 
sa, că în ciuda împotrivirii înverșunate a 
cercurilor agresive care vor să îndrepte 
lucrurile spre un nou război, există în 
momentul de fată posibilități reale pentru 
normalizarea situației internaționale și 
îmbunătățirea relațiilor dintre state.

Guvernul Republicii Populare Romîne 
— și sîntem siguri — și Marea Adunare 
Națională, vor face tot ce va fi necesar 
pentru a da o contribuție cît mai impor
tantă la transformarea acestei posibili
tăți în realitate, la normalizarea situației 
internaționale și îmbunătățirea relațiilor 
dintre state.

Țările din lagărul socialismului și de
mocrației, în frunte cu Uniunea Sovietică 
pot fi sigure că vom sta și deacum îna
inte ferm la postul nostru de luptă și 
vom face fată cu cinste sarcinilor de răs
pundere care ne revin în marea luptă pen
tru apărarea păcii. (Aplauze furtunoase, 
prelungite. Toți se ridică în picioare).

al circumscripției electorale Vitan din 
orașul București, Gh. Pruteanu, țăran 
muncitor, deputat al circumscripției elec
torale Răcoasa, regiunea Bîrlad, Kovacs 
Gyorgy, scriitor, deputat al circumscrip
ției electorale Covasna, Regiunea Auto
noma Maghiară, acad. prof. Traian Să- 
vulescu, președintele Academiei R. P. R., 
deputat al circumscripției electorale Ana 
Ipătescu, orașul București, Maria Moraru, 
vicepreședintă a Comitetului Femeilor 
Democrate din R.P.R. deputat al circum
scripției electorale Muscel, regiunea Pi
tești, general locotenent Iacob Teclu, de
putat al circumscripției electorale Zalău, 
regiunea Cluj, Anton Breitenhoffer, scrii
tor, deputat al circumscripției electorale 
Biled, regiunea Timișoara, Teodor Iordă- 
chescu, deputat al circumscripției electo
rale Orlești, regiunea Pitești, acad. prof, 
dr. N. Gh. Lupu, deputat al circumscrip
ției electorale Botoșani, regiunea Suceava.

După închiderea discuțiilor, Marea A- 
dunare Națională a adoptat în unanimi
tate o rezoluție prin care aprobă politica 
externă a guvernului R.P R expusă în 
cuvîntarea președintelui Consiliului de 
Miniștri, tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej.

Tovarășul dr Petru Groza, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Naționale, pri
mit cu vii aplauze, a supus spre aproba
re deputaților proiectul Declarației Marii 
Adunări Naționale a Republicii Populare 
Romîne.

într-o atmosferă însuflețită, în unani
mitate deputății aprobă Declarația Marii 
Adunări Naționale a Republicii Populare 
Romîne.

Tov. C. Pîrvulescu, președintele Marii 
Adunări Naționale a declarat apoi închise 
lucrările celei de a 5-a sesiuni a Marii 
Adunări Naționale.

(Agerpres)

Guvernul elvețian 
are datoria de a extrăda 

pe criminalii fasciști
Marți după amiază la Academia R.P.R. 

a avut loc o adunare în cadrul căreia aca
demicieni, membri corespondenți, colabo
ratori științifici și funcționari ai Acade
miei R.P.R. și-au manifestat indignarea 
față de atacul banditesc săvîrșit împotriva 
Legației R.P.R. din Berna de către crimi
nalii legionari, mercenari ai imperialismu
lui agresiv american.

Adunarea a fost prezidată de acad. Eu
gen Mațovschi, membru în prezidiul Aca
demiei R.P.R.

A luat cuvîntul academicianul S. Stoi- 
lov, secretarul secției de științe fizico-ma- 
tematice a Academiei R.P.R. Agresiunea 
de la Berna și asasinarea lui Aurel Șețu, 
fiu devotat al clasei muncitoare — a ară
tat vorbitorul — este o verigă din lanțul 
de acțiuni provocatoare puse la cale de 
cercurile imperialiste din apus. Furia ne
putincioasă a cercurilor agresive imperia
liste este stîrnită de succesele obținute în 
dezvoltarea politică, economică și cultu
rală a țării noastre, de întărirea continuă 
a regimului democrat-popular, de sporirea 
permanentă a prestigiului și autorității 
R.P.R. pe plan internațional.

Față de uneltirile agresive ale imperia
liștilor americani și englezi — a spus în 
încheiere acad. S. Stoilov — noi, oamenii 
de știință, sîntem hotărîți de a contribui 
prin munca noastră devotată la întărirea 
scumpei noastre patrii.

A vorbit apoi prof. M. Ghelmegeanu, 
cercetător științific din cadrul Institutului 
de cercetări juridice al Academiei R.P.R. 
Guvernul elvețian — a spus vorbitorul — 
a călcat îndatorirea sa de a asigura invio
labilitatea sediului oficiului diplomatic al 
R.P.R., îndatorire pe care o are potrivit 
uzanțelor internaționale față de orice le
gație.

Criminalii nu pot invoca dreptul de azil 
politic, pentru că acest drept impune obli
gația celui care îl invocă de a nu săvîrși 
pe teritoriul statului gazdă acțiuni de na
tură a duce la complicații politice inter
naționale și cu atît mai puțin acțiuni in
famante, care cad sub incidența legilor 
penale.

Guvernul elvețian nu se poate sustrage 
obligației de a extrăda pe acești bandiți, 
pentru că nu se poate învestmînta în au
reola unei acțiuni politice, un act criminal 
care-i face pe făptuitori justițiabili în fața 
instanțelor de drept comun. De aceea cri
minalii trebuie extrădați pentru a-și primi 
pedeapsa legiuită din partea forurilor jus
tiției competente.

Acad. M. Ralea a subliniat că Inviolabi
litatea diplomaților și a solilor reprezintă 
un principiu care este respectat de mile
nii. El a fost totuși călcat în Elveția.

Stilul acestei agresiuni este caracteristic 
atît criminalilor legionari, cît și gangsteri
lor din Chicago, care în executarea atacu
rilor lor deschid focul ucigînd fără discer- 
nămînt oameni nevinovați. Agresiunea 
banditească de la Berna, ca și ocuparea 
insulelor aparținînd Chinei de către im
perialiști și uneltele lor, ca și alte acte de 
agresiune, constituie un întreg lanț de pro
vocări pe care cercurile conducătoare a- 
mericane le fac pentru a turbura pacea 
lumii.

Acad. Gr. Moisll a scos în relief indigna
rea oamenilor de știință, alături de între
gul popor, față de atacul mișelesc de la 
Berna și a subliniat datoria autorităților 
elvețiene de a extrăda pe criminali.

La sfîrșit, adunarea a adoptat o moțiune 
înfierând această odioasă crimă, fără pre
cedent în istoria relațiilor internaționale 
și cerând guvernului elvețian de a extrăda 
și preda autorităților romîne pe bandiții 
legionari, pentru a răspunde în fața justi
ției populare de faptele lor.

(Agerpres)

Ucigașii legionari 
trebuiesc pedepsiți 
de poporul nostru

După terminarea lucrului, muncitorii și 
tehnicienii de la Atelierele de auto-mo- 
toare C.F.R. din Orașul Stalin s-au întru
nit într-un miting de protest împotriva 
atacului banditesc săvîrșit asupra Lega
ției Republicii Populare Romîne de la 
Berna și a asasinării bestiale a lui Aurel 
Șețu. Criminalii care l-au ucis pe Aurel 
Șețu, fiu devotat al poporului, a spus 
turnătorul Stan Trăistaru, trebuie să-și 
primească pedeapsa pentru crimele să- 
vîrșite pe teritoriul Legației Republicii 
Populare Romîne. Guvernul elvețian tre
buie șă extrădeze această bandă de cri
minali pentru a-și primi pedeapsa meri
tată. Au mai luat cuvîntul frezorul loan 
Sărățeanu. ajustorul loan Lupu și alții, 
care au înfierat acțiunea criminală să
vîrșită la Legația R.P.R. din Berna de 
către banda de spioni și asasini fugiți 
din țară.

Participant!, la miting au trimis apoi 
o moțiune de protest adresată guvernului 
elvețian împotriva tergiversării predării 
criminalilor care au săvîrșit atentatul 
asupra Legației Republicii Populare Ro
mîne de la Berna

Mitinguri asemănătoare au mai avut loc 
și în alte întreprinderi și instituții din 
Orașul Stalin.

(Agerpres)

Miting de protest 
la Timișoara

In după amiaza zilei de 22 februarie 
în Piața Operei din Timișoara s-au în
trunit peste 35.000 de muncitori, intelec
tuali, elevi și studenți romîni și aparți
nînd minorităților naționale conlocuitoa
re, într-un miting de protest împotriva 
atacului săvîrșit de bandele legionaro-fas- 
ciste asupra Legației R.P.R. la Berna.

La miting a luat cuvîntul tov. Mihai 
Munteanu, președintele comitetului exe
cutiv al sfatului popular regional.

în încheierea mitingului cei prezenți 
au trimis o telegramă de protest guver
nului elvețian în care cer identificarea 
asasinilor și extrădarea lor Republicii 
Populare Romîne conform legilor in
ternaționale.
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Spectacolul de închidere 
ai Decadei artei și literaturii 

bieloruse de la Moscova
MOSCOVA 22 (Agerpres). — TASS 

transmite:
Decada artei ți literaturii bieloruse a 

constituit o emoționantă demonstrație a 
prieteniei și unității popoarelor U.R.S.S., 
a înfloririi culturii sovietice multinațio
nale.

Pe scenele teatrelor din Moscova au fost 
reprezentate spectacole date de artiștii tea
trelor bieloruse, care au făcut cunoscute 
oamenilor muncii din capitala sovietică 
realizările artei dramatice și baletul bie
lorus. In cluburi și palate de cultură au 
avut loc lntîlniri prietenești cu solii po
porului frate bielorus. Aproape 100.000 lo
cuitori ai Moscovei au asistat la specta
cole, concerte și reuniuni consacrate artei 
și literaturii bieloruse.

La 21 februarie, la Teatrul Mare Aca
demic de Stat al U.R.S.S. a avut loc spec
tacolul de închidere al Decadei.

Pe fundalul scenei erau reprezentate o 
seceră și un ciocan de dimensiuni uriașe 
— simbolul alianței de nezdruncinat între 
clasa muncitoare și țărănime, baza puterii 
statului sovietic. Scena era încadrată da 
ornamente bieloruse multicolore. La spec
tacol și-au dat concursul artiști ai teatre
lor și altor colective artistice care au luai 
parte la Decada artei bieloruse, elevi ai 
școlii de muzică și școlii de coreografie 
din Minsk, precum și corul colhozului 
„Viața Nouă" și ansamblul de dansuri de 
amatori al palatului de cultură „V. I. 
Lenin", din Gomei.

Spectacolul de închidere al Decadei s-a 
bucurai de un succes excepțional. El a 
constituit o adevărată sărbătoare a artei 
bieloruse.

La spectacol au fost de față N. A. Bul
ganin, K. E. Voroșilov, L. M. Kaganovici, 
G. M. Malenkov, A. I. Mikoian, V. M. Mo
lotov, M. G. Pervuhin, N. S. Hrușciov, 
P. N. Pospelov, M. A. Suslov, N. N. Șa- 
talin, N. S. Patolicev, secretar al C.C. al 
P.C. din Bielorusia; V. I. Kozlov, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Bieloruse; K. T. Mazurov, președin
tele Consiliului de Miniștri al R.S.S. Bie
loruse.

India consideră 
legitime cererile R.P. Chineze 

privind Taivanul
Cuvîntarea președintelui Indiei

DELHI 22 (Agerpres). — După cum 
anunță postul de radio Delhi, în ședința 
din 21 februarie a sesiunii parlamentului 
indian consacrată aprobării proiectului 
noului buget, a luat cuvin tul Rajendra 
Prasad, președintele Republicii India.

El a subliniat în cuvîntarea sa că guver
nul indian „recunoaște numai un singur 
guvern al Chinei — guvernul Republicii 
Populare Chineze” și consideră legitimă 
cererea R. P. Chineze în legătură cu Tai
vanul și insulele de litoral. Totodată Ra
jendra Prasad s-a pronunțat pentru re
glementarea problemei Taivanului pe ca
lea tratativelor.

El a spus că tratatul cu privire la Tibet 
încheiat între China și India este o nouă 
mărturie a prieteniei dintre cele două 
mari puteri, prietenie care are o mare în
semnătate pentru pace în Asia și în în
treaga lume. Prasad a relevat că cele cinci 
principii ale coexistenței pașnice pe care 
se bazează relațiile dintre India și Repu
blica Populară Ch’neză se bucură de 
sprijinul multor țări, și și-a exprimat 
speranța că aceste principii care prevăd 
respectul reciproc al integrității terito
riale și al suveranității, neagresiune și 
neamestec în treburile interne, egalitate, 
avantaje reciproce și coexistență pașnică 
vor fi puse la baza relațiilor internațio
nale. A

Referindu-se la apropiata conferință a 
țărilor Asiei Și Africei, Prasad a subliniat 
că ea va marca o nouă etapă în dezvolta
rea țărilor din aceste două continente și 
în rolul lor în viața internațională. Pra
sad și-a exprimat convingerea că confe
rința va contribui la întărirea înțelegerii 
reciproce și colaborării dintre țările Asiei 
și Africei și va face să progreseze cauza 
păcii în întreaga lume.

-----o-----

Pozifia guvernului englez 
față de acfiunile S. U. A privind 

insulele Quemoy și Mafsu ,

A 37-a aniversare a Armatei Sovietice 
și Flotei Maritime Militare

•• Ședinfa festivă
MOSCOVA 22 (Agerpres). — TASS
La 22 februarie a avut loc o ședință 

festivă a Ministerului Apărării al U.R.S.S. 
împreună cu reprezentanți ai organizații
lor de partid, sovietice și obștești din ora
șul Moscova, consacrată celei de a 37-a 
aniversări a Armatei Sovietice și Flotei 
Maritime Militare.

In aplauzele asistenței apar în prezi
diu tovarășii N. A. Bulganin, N. S. Hruș
ciov, G. K. Jukov, mareșal al Uniunii So
vietice, ministrul Apărării al U.R.S.S., 
A. M. Vasilevski și V. S. Sokolovski, ma
reșali ai Uniunii Sovietice, mareșali ai 
diferitelor genuri de arme, N. F. Ignatov, 
secretar al Comitetului regional Moscova 
al P.C.U.S., E. A. Furțeva, secretar al Co
mitetului orășenesc Moscova ’ - ~
miniștri, generali și amirali, 
Sovietele supreme ale U. 
R.S.F.S.R., Eroi ai Uniunii 
Eroi ai Muncii Socialiste.

Deschizînd ședința festivă, ministrul 
Apărării felicită în mod cordial pe cei 
prezenți cu prilejul sărbătoririi celei de a 
37-a aniversări a Armatei Sovietice și 
Flotei Maritime Militare. El subliniază că 
forțele armate ale U.R.S.S. create de Par
tidul Comunist din inițiativa lui Vladi
mir Ilici Lenin, sînt în momentul de față, 
datorită grijii permanente a poporului so
vietic, partidului și guvernului, o forță de 
nădejde care stă de strajă intereselor Pa
triei sovietice.

în anii de după război, spune mareșalul 
Uniunii Sovietice Jukov, partidul comu
nist, guvernul sovietic și poporul sovietic 
împreună cu toți oamenii progresiști și

de la Moscova

Opinia publică mondială condamnă 
agresiunea 'fascistă împotriva legației 

romîne din Berna

al P.C.U.S., 
deputați în 

R. S. S. și 
Sovietice și

iubitori de pace de peste hotare, luptă neo
bosit pentru menținerea păcii. Din păcate 
însă, fără a ține seamă de lecțiile istoriei, 
cercurile agresive ale Statelor Unite ale 
Americii desfășoară pregătiri active de 
război și fac o propagandă intensă în fa
voarea acestuia.

Poporul sovietic popor iubitor de pace, 
conștient de forța sa nu sperie cu ea pe 
nimeni, dar dacă agresorii vor ataca pa
tria sovietică și vor sili poporul sovietic 
să recurgă la arme, atunci ei să nu repro
șeze aceasta decît lor înșile.

Forțele armate sovietice, nemărginit de 
devotate poporului lor, stau cu vigilență 
de strajă intereselor de stat ale U.R.S.S. 
și sînt gata să îndeplinească în orice mo
ment ordinul patriei, partidului și guver
nului lor.

Cuvintele de salut, rostite în încheiere 
de ministrul apărării în cinstea eroicului 
popor sovietic și a forțelor sale armate, 
în cinstea gloriosului partid comunist, au 
fost primite cu aplauze furtunoase.

In numele organizației de partid din 
Moscova, a ostașilor Armatei Sovietice și 
Flotei Maritime Militare cei de față sînt 
salutați călduros de I. T. Marcenko, secre
tar al Comitetului Orășenesc Moscova al 
P.C.U.S.

Din partea Consiliului Central Unional 
al Uniunilor Sindicale a rostit o cuvântare 
de salut I. P. Gureev, secretar al Consi
liului Central al Sindicatelor din U.R.S.S.

Din partea Comitetului Central al 
somolului rostește un cuvânt de 
V. I. Kocemasov, secretar al C.C. al 
somolului.

Com- 
salut
Com-

Puternicul ecou internațional 
al Declarației guvernului sovietic

LONDRA 22 (Agerpres). — TASS trans
mite:

Corespondenții din Washington ai zia
relor engleze relatează că guvernul S.U.A. 
a hotărât să întreprindă măsuri pentru a 
menține dominația gomindaniștilor în in
sulele Quemoy și Matsu. în legătură cu 
aceasta, presa engleză își exprimă neliniș
tea crescîndă față de consecințele posibile 
ale unej asemenea politici.

Corespondentul din Washington al zia
rului „Sunday Times”, Brendon, scrie: 
„Săptămîna trecută guvernul englez a ex
plicat oficial guvernului S.U.A. că el nu 
va putea ajuta America” în cazul cînd a- 
ceasta din urmă va participa la operațiuni 
în insulele chineze de litoral, deoarece 
„opinia publică engleză nu ar sprijini ac
țiuni de acest fel”.

ȘANHAI 22 (Agerpres). — China Nouă 
transmite :

Poporul chinez sprijină în unanimitate 
propunerile cuprinse în declarația Guver
nului Sovietic în legătură cu apropiatele 
lucrări ale subcomitetului Comisiei O N.U. 
pentru dezarmare.

Noile eforturi pe care le întreprinde 
Uniunea Sovietică în scopul întăririi cau
zei păcii, scrie ziarul „Venhuajibao”, care 
apare la Șanhai, corespund năzuințelor 
popoarelor din întreaga lume. Sprijinim 
întru totul declarația Guvernului Sovie
tic și ne pronunțăm cu hotărîre împotriva 
politicii S.U.A., îndreptată spre dezlăn
țuirea unui război atomic. împreună cu 
popoarele din întreaga lume vom lupta 
pentru interzicerea armei atomice.

NEW YORK 22 (Agerpres). — TASS 
transmite :

Ziarul „New York Joumal-American" 
publică interviul acordat corespondentului 
agenției Internațional News Service de 
către Lodge, reprezentantul permanent al 
S.U.A. la O.N.U., înainte de plecarea lui la 
Londra pentru a participa la lucrările 
subcomitetului Comisiei O.N.U. pentru 
dezarmare. In acest interviu, Lodge caută 
să arunce asupra U.R.S.S. vina pentru 
faptul că comisia O.N.U. pentru dezar
mare nu a făcut nimic pînă în prezent 
pentru realizarea unui acord internațional 
în problema reducerii armamentelor și 
interzicerii armei atomice. Totodată, 
Lodge trece sub tăcere acțiunile între
prinse de S.U.A., Anglia și Franța, acțiuni 
care duc direct la torpilarea unui aseme
nea acord. El a recunoscut de fapt că 
S.U.A. nu vor renunța la arma atomică. 
Lodge a proslăvit totodată politica ameri
cană „de pe 
contrar adevărului, că 
fi „un reazim al păcii

Printre numeroasele 
gandistice ale ziarelor 
străduiesc să slăbească , _
rilor sovietice asupra opiniei publice din 
S.U.A., sânt unele care fără să vrea recu
nosc totuși importanța acestei propuneri. 
Intr-un articol redacțional ziarul „New 
York Herald Tribune” scrie : „S-ar părea 
că propunerile sovietice cu privire la dis
trugerea rezervelor de arme atomice, arată 
o ieșire din impasul primejdios". Făcînd 
însă o asemenea declarație, ziarul încearcă 
în același timp să minimalizeze propune
rea Uniunii Sovietice și să prezinte într-o 
lumină denaturată poziția sovietică în 
problema reducerii forțelor armate și in
terzicerii armei atomice.

poziții de forță", susținând 
această politică ar 
în întreaga lume”, 
comentarii propa- 
americane care se 
influența propune-

Ziarul „Washington Post and Times He
rald" din Washington nevoit să recunoască 
și el importanța propunerilor sovietice, 
declară că „aceste propuneri ar putea 
obliga S.U.A. să manifeste o atitudine mai 
pozitivă în cursul discutării problemei cu 
privire la dezarmare".

Ziarul atrage atenția asupra faptului că 
propunerile sovietice nu pot fi privite 
numai într-o lumină negativă.

LONDRA 22 (Agerpres). — TASS trans
mite :

Unele ziare engleze continuă să comen
teze declarația guvernului sovietic în le
gătură cu apropiatele lucrări ale subcomi
tetului Comisiei O.N.U. pentru dezarmare. 
Ziarul „Times" a publicat un articol al 
corespondentului său diplomatic în legă
tură cu propunerile sovietice. Ziarul „News 
Chronicle” comentează propunerile sovie
tice într-un articol redacțional.

Aceste ziare afirmă fără nici un temei 
că propunerile sovietice ar avea un „ca
racter propagandistic". Fără să se refere 
la fftndul propunerilor guvernului sovie
tic ele obiectează împotriva propunerii 
privitoare la distrugerea stocurilor de arme 
atomice și cu hidrogen sub pretextul că 
este necesară „dezarmarea în domeniul 
tuturor tipurilor de arme" ocolindu-se ast
fel propunerile sovietice privitoare la re
ducerea generală a armamentelor.

Adevăratul sens al acestor obiecțiuni 
reiese clar din declarațiile comentatoru
lui diplomatic al ziarului „Times" care 
critică propunerea sovietică cu privire la 
convocarea unei conferințe mondiale pen
tru reducerea generală a armamentelor p« 
motivul că publicitatea nu contribuie la 
atingerea unei înțelegeri. Din relatările 
comentatorului reiese că, perspectiva ca 
Uniunea Sovietică să-și prezinte propune
rile de la tribuna internațională stîrnește 
neliniște în anumite cercuri engleze. Ziarul 
„Daily Worker” a publicat trn interviu al 
cunoscutului om de știință atomist dr. 
Erich Burhop care a declarat : „In luna 
noiembrie a anului trecut apăruse parcă 
o oarecare speranță reală că Națiunile 
Unite vor face un pas mare pe calea spre 
interzicerea armelor de exterminare în 
masă. Pentru prima dată după zece ani 
marile puteri au ajuns la o înțelegere pri
vitoare la o rezoluție asupra dezarmării. 
Totuși, hotărîrea adoptată în decembrie 
anul trecut la Paris de către Consiliul 
Uniunii Atlanticului de nord de a pune 
arma nucleară la baza planurilor sale și 
hotărîrea guvernului englez de a fabrica 
bomba cu hidrogen îngreunează în mod 
simțitor realizarea unei înțelegeri”.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — Sub titlul 
„Incidentul nu a fost închis”, ziarul „Ll- 
teratumaia Gazeta” publică următorul ar
ticol de M. V.:

Așa dar, bandiții fasciști au părăsit 
localul legației Republicii Populare Ro- 
mîne la Berna. Departamentul de justiție 
și poliție ai Elveției a anunțat că împo
triva persoanelor care au atacat legația 
s-au adresat acte de acuzare. Totuși, nici 
nu poate fi vorba de triumful dreptății. 

Dacă Fabius Maximus, conducător de 
oști din vechea Romă, nu ar fi murit cu 
atîtea veacuri în urmă, s-ar putea crede că 
tocmai acest comandant, denumit de con
temporanii săi cunctator (Lentul), a con
dus acțiunile poliției elvețiene împotriva 
bandiților fasciști care au ocupat clădirea 
legației. Poliției i-au fost necesare 38 de 
ore pentru a convinge pe bandiții imper- 
tinenți să capituleze.

Poate că autoritățile nu dispuneau de su
ficientă forță pentru a aresta pe bandiți ? 
Nicidecum. în jurul clădirii legației ro
mîne au fost concentrate o mulțime de 
trupe și polițiști înarmați. Atunci care este 
explicația ? Frica ? Nu. Complicitate — 
iată cuvîntul ce-i vine în minte oricui vrea 
să califice îri. mod obiectiv acțiunile poli
ției elvețiene în tot acest incident.

Pentru traducerea în fapt a planului lor 
mîrșav, bandiții au avut nevoie de timp. 
Acest timp li s-a oferit. Membrii legației 
care au intrat în clădirea de unde fuseseră 
izgoniți bandiții au văzut că toate safeurile 
și dulapurile cu documente fuseseră des
chise. Cîțiva bandiți au dispărut fără 
multă greutate.

încercând să salveze onoarea poliției el
vețiene, corespondentul agenției France 
Presse a transmis că fuga unora dintre 
bandiți nu este decît „fructul imaginației”.

Această versiune este însă respinsă de 
o sursă atât de autorizată ca coresponden
tul din Berna al agenției United Press, care 
relatează : „Anticomuniștii bine înarmați, 
aflîndu-se în posesia documentelor diplo
matice furate de la ambasada romînă, au 
reușit să ocolească patrulele de polițiști 
care fuseseră înștiințate în întreaga El
veție”. Dacă în general nu putem da cre
zare corespondentului american, în această 
chestiune putem să,-l credem. Orice s-ar 
spune, dar el este informat...

Se știe prea bine că provocatorii fas
ciști au strînse legături cu serviciul de 
spionaj american. Procedeul obișnuit al 
acestuia se vede clar în organizarea aces
tei afaceri murdare. în plus, organele in
fluente ale presei burgheze elvețiene nu 
condamnă cîtuși de puțin nici acțiunile 
bandiților, nici vădita .încetineală a po
liției. Dimpotrivă, o serie de ziare reacțio
nare au încercat chiar să acuze pentru in
cident... Republica Populară Romînă. Ce
rerea legitimă a guvernului român cu pri
vire la restabilirea imediată a imunității 
legației și remarca privitoare la insufi
cienta operativitate a poliției, au fost 
apreciate de aceste ziare drept „pretenții

-----o-----

Un apel al Federației Tineretului 
Vietnamez

HANOI 22 (Agerpres). — După cum a- 
nunță Agenția Vietnameză de Informații, 
cu prilejul zilei de 21 februarie — Ziua 
internațională de luptă împotriva colonia
lismului — Federația Tineretului Vietna
mez a lansat un apel către tineretul din 
Vietnamul de sud în care îl cheamă să 
se opună uneltirilor imperialiștilor ame
ricani și lacheilor lor de a s'c’nda Vietna
mul și de a atrage tineretul în armata 
marionetă. Declarația cere tineretului să 
se împotrivească t-eroarei și să lupte pen
tru democrație și libertate.

Demonstrații studențești în Siria 
împotriva pactului turco-irakian

DAMASC 22 (Agerpres). — La 19 fe
bruarie aproape în toate orașele din Si
ria au avut loc demonstrații studențești 
*n semn de protest împotriva pactului mi
litar turco-irakian. Guvernul Siriei pri
mește sute de telegrame de la organizațiile 
de masă din țară în care este aprobată 
atitudinea sa negativă față de alianțele 
militare organizate de puterile occiden
tale.

In legătură cu criza de guvern 
din Franța

PARIS 22 (Agerpres). — La 22 februarie 
— cea de a 18-a zi a crizei guvernamentala 
din Franța — Edgar Faure, deputat ra
dical însărcinat cu formarea noului gu
vern, și-a continuat consultările cu lider Q 
partidelor de dreapta. După cum anunță 
agențiile de presă, conducerea partidului 
socialist (S.F.I.O.), pe car® Faure își-ex
primase speranța că o va putea atrage în 
viitorul guvern spre a forma o s5a 
„largă unitate națională", a refuzat să 
participe la cabinetul Faure. Guy Moliei, 
secretarul general al partidului S.F.I.O., 
a declarat că sprijinul eventual pe care 
deputății socialiști îl vor acorda lui Faure 
depinde de expunerea programului de 
conducere al acestuia în fața Adunării, 
în cursul zilei de 22 februarie, grupurile 
de conducere a altor partide de dreapta, 
interesate în accelerarea ratificării acordu
rilor de la Paris, pe care o susține Faur^ 
și-au dat totuși asentimentul în ce privește 
participarea la guvernul pe care încearcă 
să-1 constituie acesta. Astfel s-au declasat 
gata să-l sprijine pe Faure, partidul cato
lic, „Mișcarea Republicană Populară* 
(M.R.P.) partidul radical și așa numitele 
„grupuri moderate”. Partidul „republicani- 
lor-scciali” (foști gaulliști: aparținînd așa 
numitului grup parlamentar „U.R.A.S.”) au 
anunțat de asemenea că sprijină pe Faure, 
condiționându-și totuși participarea la gu
vern de posturile care le vor fi oferitei

Agenția France Presse anunță că în 
urma consultărilor avute la 22 februarie, 
Faure a cerut convocarea Adunării Na
ționale Franceze pentru dimineața zilei da 
23 februarie pentru a cere învestitura.

fără precedent". Pe lângă toate acestea, 
autoritățile elvețiene refuză să extrădeze 
pe criminali Republicii Populare Romîne. 
în sferele înalte elvețiene sînt persoane 
care vor să respecte în aparență legile și 
în același timp să intre în grațiile lui Allan 
Dulles, conducătorul serviciului de spionaj 
american.

Poate chiar că dl Allan Dulles este mul
țumit, însă reputației guvernului elvețian 
care, după cum se știe, și-a procla
mat în repetate rînduri neutralitatea i s-a 
adus un foarte serios prejudiciu. Imunita
tea diplomatică este unul din principiile 
îndeobște rcunoscute ale dreptului interna
țional. Pe teritoriul Elveției, dreptul in
ternațional a fost călcat în picioare în 
mod grosolan.

LONDRA 22 (Agerpres). — Ziarul „Daily 
Worker” relatînd împrejurările în care s-a 
produs criminala provocare fascistă împo
triva legației Republicii Populare Române 
de la Berna, subliniază că poliția elve
țiană nu a făcut altceva decît să încon
joare clădirea și să trimită înăuntru doi 
polițiști pentru tratative.

Șeful poliției Robert Baudier — subli
niază ziarul — a spus : „Noi nu o să ris
căm viața polițiștilor elvețieni pentru ca 
să scoatem afară pe indivizi”.

„Nu este prima ocazie — subliniază zia
rul în încheiere — cînd un reprezentant 
al unei țări socialiste este atacat în El
veția”.

Ziarul citează ca exemplu asasinarea în 
1923 a reprezentantului U.R.S.S. în El
veția.

PARIS 22 (Agerpres). — Ziarul „Libe
ration" scrie printre altele în legătură cu 
agresiunea săvîrșită împotriva legației 
R.P.R. la Berna că „poliția (elvețiană — 
N.R.) care continuă să fie zgîrcită cu in
formațiile, a refuzat să divulge numele 
celor patru criminali arestați. Se pare 
totuși că este vorba de vechi membri ai 
gărzii de fier, organizație de tip fascist 
care existase în Romînia în timpul răz
boiului".

HELSINKI 22 (Agerpres). — Intr-un ar
ticol consacrat atacului banditesc săvîrșit 

” ’ romîne din Berna, zia- 
Sanomat" scrie printre

împotriva legației 
rul „Tyokansan 
altele :

„Cele petrecute 
cările anterioare _ _________
romînesc de dansuri populare săvîrșite la 
Paris, arată în mod limpede că este vor
ba de o campanie organizată de serviciul 
de spionaj american. Se știe că însăreîna- 
tul cu afaceri al R.P.R. la Berna a fost 
obiectul unei provocări din partea unui 
cetățean american, reprezentant al postu
lui de radio „Europa Liberă". Aceasta de
mască încă odată pe adevărații autori a 
celor petrecute la Berna, întrucît este cu
noscut că acest post de radio funcționea
ză în baza milioanelor de dolari pe care 
congresul american i-a alocat în scopuri 
de spionaj și diversiune împotriva țări
lor de democrație populară”.

la Eema, ca și provo- 
împotriva ansamblului

Un ziar iugoslav despre politica 
puterilor occidentale

BELGRAD 22 (Agerpres). — TASS tran» 
mite:

Ziarul „Oslobodjenie" a publicat un ar
ticol al comentatorului său de politică e» 
ternă Miloș Marinovici, în care se spune 
printre altele :

Adversarii tratativelor cu Răsăritul și 
mai ales ai tratativelor în problema ger
mană susțin adesea că insuccesul lor evi
dent poate duce în prezent la înrăutățirea 
situației internaționale și că de aceea tra
tativele trebuie .începute numai după o 
minuțioasă pregătire, după ce vor fi fost 
create „perspective rezonabile" pentru 
succesul lor. Aceste cercuri sînt cele mai 
fervente adepte ale politicii „de pe poziții 
de forță” ; ele vor ca Occidentul să de
vină mal puternic decît cealaltă part® și 
numai atunci să înceapă tratativele de pe 
poziții întărite. Această politică presupune 
în primul rînd crearea în prealabil a unor 
condiții în care rezultatele tratativelor să 
nu fie decît o aprobare deplină a punc
tului de vedere al puterilor occidentale în 
ce privește rezolvarea problemelor liti
gioase din lume.

Ziarul scoate în evidență „caracterul 
contradictoriu și greșit al acestei politici'1.

Scurt© știri
Solidari în lupta împotriva reînvierii militarismului 

german
BERLIN 22 (Agerpres). — A.D.N.
La Magdeburg a luat sfîrșit conferința 

reprezentanților tineretului din Republica 
Democrată Germană, Republica Populară 
Polonă și Republica Cehoslovacă.

în ședința de închidere, <jare a avut loc 
la 20 februarie, participanții la conferință 
au adoptat o hotărîre în care se subli
niază solidaritatea tineretului din aceste 
țări în lupta împotriva reînvierii milita
rismului german și se trasează sarcinile 
luptei comune pentru unificarea pașnică 
cit mai rapidă a Germaniei.

La conferință a fost adoptat un apel 
adresat tineretului din Polonia, Cehoslova
cia și Republica Democrată Germană, pre-

cum și tineretului din țările Europei occi
dentale, prin care tinerii sînt chemați să 
depună toate eforturile pentru a zădăr
nici acordurile de la Paris.

Adresându-se 
participanții la 
Iul lor :

„Imperialiștii 
mani vor să 
Germaniei și vor s-o transforme într-un 
pustiu și înitr-un cîmp al războiului ato
mic. în lupta voastră dreaptă împotriva 
acordurilor de la Paris, pentru crearea 
unei Germanii unite și democrate, sîntem 
alături de voi, așa cum sînt toți aceia 
cărora le e dragă pacea

tinerilor patrioți germani, 
conferință spun în ape-
americani, englezi și ger- 
permanentizeze scindarea

Greva metalurgiștiior din Saar continua
BERLIN 22 (Agerpres). — Greva celor 

70.000 de muncitori metalurgiști din re
giunea Saar declarată la 21 februarie, 
continuă. Greva este totală, la ea partici- 
pînd muncitorii din 80 de întreprinderi, 
întreaga producție a industriei grele din 
Saar este paralizată Și-au încetat activi
tatea și întreprinderile mari și mijlocii 
ale industriei prelucrătoare.

în numeroase uzine au fost organizate

pichete de grevă. într-o serie de locuri a 
intervenit poliția, operînd arestări în rîn- 
durile muncitorilor greviști.

Membrii sindicatelor din întreaga Ger
manie participă activ la lupta muncitori
lor metalurgiști din regiunea Saar, asigu- 
rîndu-i de sprijinul lor. Au sosit telegra
me de solidaritate din partea Uniunii 
sindicatelor din Germania occidentală și 
a Uniunii Sindicatelor Libere Germane.

TRADIȚIILE CRIMEI ȘI ACTUALII EI INSPIRATORI
Presa din Occident relatează : ...la 

numai cîteva zeci de metri in apropie
rea legației R.P.R. de la Berna. în tim
pul atacului săvîrșit de banda de legio
nari și fasciști staționa o limuzină H.C. 
21251 A, aparținînd forțelor S.U.A... 
mașina avea motorul în funcțiune, iar 
ușile ca și cutia de bagaje erau des
chise... au fost interogați de către po
liția elvețiană spionii americani Mihail 
Fărcășanu, președintele organizației 
fasciste așa-numita „Ligă a romînilor 
liberi“ și Barbu Niculescu, secretarul 
acestei organizații... la Paris conducă
torii grupurilor de fasciști și trădători 
romîni din toată lumea au studiat si
tuația în cadrul unei întîlniri secrete... 
se pare că banda de asasini a venit de 
pe teritoriul Germaniei occidentale...

Era spre sfîrșitul celui de al doilea 
război mondial cînd din forța armată a 
fascismului rămăseseră doar niște zdrențe. 
Drumurile țării erau martore a celei mai 
rușinoase retrageri. Făloșii ostași ai filhre- 
rului se strecurau spre frontierele Ger
maniei lăsînd în urma lor oameni spân
zurați, case incendiate. Ca niște stoluri 
de ciori înfometate, avioanele hitleriste 
își lepădau resturile de bombe deasupra 
orașelor și regiunilor industriale.

Ultimele acte de piraterie precedînd 
prăbușirea definitivă a acelora care voi
seră să îngenunche întreaga Europă. Agă- 
țați de mașinile SS-iștilor germani sau 
gonind prin hățișuri și poteci ascunse ca 
niște fiare încolțite se îndreptau spre 
frontiere și un alt soi de oameni. Ei nu 
erau străini de meleagurile noastre. Aici 
crescuseră. Ce-i mîna besmetic din 
aceste locuri minunate ? Din care pricină 
aruncau priviri furișate în urmă, se te
meau să nu stîrnească larma cîinilor de 
prin sate ?

Acestor oameni numai înfățișarea le mai 
era omenească. Conștiința le 
ca mocirla. Mîinile pătate 
Fugeau de mînia poporului, 
și necruțătoarea lui sentință, 
meni organizaseră abatoarele 
locul vitelor erau înjunghiați oamenii. 
Tabloul anilor 1940—1944 va rămine ca

era neagră 
de sînge. 

De dreapta
Acești oa- 
în care în

cel mai întunecat din 
istoria țării noastre. 
Parcă veacul se ră 
sturnase cu capul în 
jos și de undeva din straturile geologice 
ieșiseră la lumină sălbaticii cavernelor 
primitive. Alături de jaful și robia hitle- 
ristă — pentru a umple cupa amărăciu
nilor și suferințelor — se întinsese domnia 
crimei ridicată la rangul de virtute de 
bestiile legionare. Crescuți și educați de 
cea mai sălbatică ideologie a burgheziei 
— fascismul — renegați și trădători de 
patrie, oameni care nu aveau nimic sfînt, 
pe buze cu lozinca 
topul" 
lor vremi de

Iată de ce 
fiara fascistă 
temeau și de 
periculoase numai atunci cînd 
turme, cînd au siguranța că pot să sfâșie, 
fără ca vreo primejdie să-i împiedice.

încotro au apucat ? Spre care vizuină 
și-au îndreptat privirile însîngerate 7

Fascismul nu a murit. El trăiește undeva, 
încearcă să-și lecuiască rănile și să-și tri
mită din nou 
o sumbră și

Hăituiți de 
nat resturile 
Acolo — sub 
sînt crescuți 
americani.

îndată după război, monopoliștil ame
ricani au trecut la organizarea unei vaste 
rețele de spionaj. Studiind „arta hitle- 
ristă" a diversionismului și provocărilor, 
ei au perfecționat-o, înzestrind-o cu un 
arsenal modern.

In locul vechilor organe — căzute în 
desuetudine — față de mărețele planuri 
de dominație a lumii — a luat ființă Cen
tral Intelligences Agency, care cuprinde 
„departamentul 1 special", secția spionaj 
și diversiune în afara granițelor.

Nici nu se puteau mai buni slujbași pen
tru Departamentul de Stat, decît scursorile 
fasciste și trădătorii fugiți din statele de 
democrație populară, care cutreerau Euro-

C. N. Constantinii! pa în căutarea unui 
stăpîn dispus să le 
pună din nou în mină 
cuțitul și revolverul. 

Dulles, și începuse să vi- 
organizație teroristă. „Tre- 
— spunea el — o putere

po- 
ace-

„după mine 
pescuiau în apa tulbure a 

restriște.
goneau spre frontiere, 
era nimicită. Iată de ce se 
umbra lor, căci fiarele sînt 

merg In

cînd

urletul sălbatec de luptă ca 
înfricoșătoare amenințare 
popoare, fasciștii și-au adu- 
în Germania occidentală, 

oblăduirea noilor fiihreri, ei 
cu grijă de imperialiștii

John Foster 
seze la o vastă 
buie să creăm 
de atac de mare forță, să o plasăm în 
locuri potrivite... și s-o folosim ca instru
ment de distrugere".

în bandele organizate de spionajul ame
rican au intrat și trădătorii poporului ro- 
mîn. De la afaceriști de teapa lui Vișoianu 
și Crețeanu pînă la ucigași de rînd.

La început „băieții" nu erau organizați, 
trăiau din pomeni, lătrînd la posturile da 
radio, proferînd insulte la adresa po
porului nostru. Departamentul de Stat 
le-a legiferat situația. Congresul american 
a votat credite de 100 milioane de dolari 
pentru plata asasinilor. Un entuziasm 
general a cuprins întreaga adunătură de 
lepădături la auzul unei asemenea vești.

Salarii în regulă. A trecut vremea expe
dientelor. Au fost și ei încadrați legal, pe 
un stat de plată. Institutele teroriste ale 
spionajului american s-au umplut cu tră
dători. Au luat ființă tot soiul de organi
zații, sub diferite firme, ca aceea a „ligii 
romînilor liberi" condusă de Mihail Făr
cășanu, fost șef al tineretului liberal, fas
cist notoriu, unul din organizatorii ban
delor care au tras în muncitori la 8 no- 

■ iembrie 1944 și în februarie 1945 în Piața 
Palatului.

Actele de provocare s-au ținut lanț. De 
la calomniile și insultele grosolane adre
sate poporului nostru prin posturile de 
radio puse la dispoziție de americani, de 
la parașutările de spioni — cum s-a do
vedit în procesul legionarilor Tănase, Sa- 
moilă et Comp, și pînă la sîngerosul atac 
împotriva legației noastre la Berna.

Tradițiile asasinatului sînt pe „miini 
bune”. „Băieții” s-au pus din nou pe 
treabă. Ei ar dori să pătrundă la adăpostul 
tancurilor americane 
noastre să ucidă, să

pe teritoriul țării 
redeschidă vechile 

abatoare ale morții, să organizeze pogro
muri.

_ Turbînd de furie, că nu-și pot îndeplini 
«îngeroasele visuri, s-au năpustit asupra 
legației din Berna, au ucis pe Aurel Șețu, 
au devastat. Lj se părea fiarelor că nă
vălesc în Romînia, aveau senzația că 
atacă teritoriul țării. Cotrobăind prin ac
tele și documentele legației, dădeau frîu 
liber nu numai instinctelor criminale, dar 
și visului dement că ar putea să-și re
capete moșiile, fabricile, blocurile, son
dele.

în umbră, în imediata apropiere, ma
șinile forțelor americane ! Inspiratorii cer
cetau cu sînge rece preciziunea cu care a 
fost dat atacul, măiestria cu care au lu
crat elevii institutelor de spionaj ameri
cane. Era — cum s-ar spune — o lecție 
practica de mai mare amploare, o verifi
care a cunoștințelor căpătate în timpul 
„studiilor". Nicăieri nu-și puteau găsi un 
loc mai bun criminalii de rînd. maeștrii 
gurilor de lup, trădătorii de patrie, decît 
în solda Departamentului de Stat.

_ Numai că asasinatul și teroarea nu 
sînt decât semnele putreziciunii 
descompunerii. Teroarea a însoțit 
totdeauna decrepti.tudinea și apusul 
dictatorilor, al regimurilor de cruntă asu
prire. Teroarea și teroriștii au avut în
totdeauna de-a lungul istoriei omenirii un 
sfîrșit jalnic cum același sfîrșit jalnic l-au 
avut și inspiratorii.

Oricît ar încerca trădătorii să lovească 
în patria noastră, oricît i-ar sprijini cercu
rile agresive, ei nu vor fi răsplătiți de- 
cît cu ura nemăsurată a poporului nos
tru cu disprețul opiniei publice mondiale. 
Am văzut zilele acestea șirul nesfîrșit de 
cetățeni în fața Casei de cultură a Sin
dicatelor care așteptau să intre în sală 
pentru a-și lua rămas bun de la Aurel 
Șețu, fiu credincios al poporului, ucis de 
bandele de legionari. Am citit pe fețele 
muncitorilor, femeilor, militarilor, tineri
lor mînia și revolta. Poporul nostru cere 
extrădarea asasinilor, vrea să dea ochi cu 
ei ca să-i judece și să-i pedepsească. 
Acești fugari trădători, chiar dacă vor 
descărca toate pistoalele din lume nu vor 
putea să clintească forța și tăria patriei 
noastre. ,

La 18 februarie, istoricul ungar Da
niel Csatărj, a ținut o conferință la Insti
tutul mișcării muncitorești din Ungaria, 
despre istoria mișcării muncitorești din 
Romînia.

o Prezidiul Republicii Populare Ungafe 
l-a numit pe Jozef Roman ministru al 
Ocrotirii Sănătății, iar ca locțiitor al mi
nistrului Ocrotirii Sănătății a fost numit 
Istvan Simanovicz. Prezidiul Republicii 
Populare Ungare l-a eliberat pe Ferenca 
Jânos din funcția de prim-locțiitor al mi
nistrului Culturii în legătură cu alegerea 
sa ca secretar general al Consiliului Fron
tului Patriotic Popular. Gyorgy Non a 
fost numit prim-locțiitor al ministrului 
Culturii, locțiitor al ministrului Culturii 
a fost numit Gyula Kăllay.

o Institutele Academiei de Științe a 
U.R.S.S. intensifică schimbul de literatură 
cu Academia de Științe a Iugoslaviei. In 
ultimele zile, biblioteca Institutului de Bo
tanică a primit din Iugoslavia o serie de 
lucrări științifice. Noi cărți și publicații 
periodice a primit și biblioteca centrală a 
Academiei de Științe a U.R.S.S. La rîn- 
dul ei, Academia de Științe a U.R.S.S. tri
mite instituțiilor științifice din Iugoslavia 
ultimile ei publicații.

o Ziarele din Damasc anunță că Siria 
a acceptat invitația de a participa la con
ferința țărilor din Asia și Africa. Hotărâ
rea guvernului sirian a fost anunțată la 
20 februarie de Ibrahim Oștvani, secretar 
general al Ministerului Afacerilor Exterța 
al Siriei.

• După cum anunță agenția Press Aso- 
ciation, luînd cuvîntul la Birmingham, 
laburistul Harold Wilson, membru al par
lamentului, a criticat politica americană 
de amestec în afacerile interne ale Chinei. 
El a subliniat că primejdia unui război 
în Extremul Orient se datorește în mo<l 
exclusiv agresiunii americane. „In pre
zent a devenit limpede, a declarat Wilson, 
că pacea nu va fi asigurată pînă cînd Cian 
Kai-și și principalii săi acoliți nu vor fi 
trimiși pe insula Sf. Elena, iar flota a 7-a 
americană nu va fi trimisă să-i păzească 
acolo”.

• La Londra au luat sfîrșit tratat iveM 
dintre primul ministru italian Scelba și 
ministrul de externe Martino, pe de o 
parte, și primul ministru englez Churchill 
și ministrul de externe Eden, pe de altă 
parte.
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TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al R.P.R. i 
Bărbierul din Seviila; Teatrul de Stat de Operetă: 
Lăsați-mă să cînt; Național „I. L. Caragiale1* 
(Studio): Platon Krecet; Național „I. L. Caragiale** 
(Comedia): Cei din Dangaard; Municipal: Cum vM 
place; Tineretului : David Copperfield (ora 19) ; 
Studioul actorului de film „C. Nottara“ : Minci
nosul; Armatei: (B-dul G-ral Magheru): De partea 
cealalta; Armatei (Calea 13 Septembrie): Jucătorii 
de cărți și Căsătoria; Muncitoresc C.F.R. (Giulești)s 
Vinovați fără vină; Ansamblul de Estradă al R.P.R.: 
Și Ilie face sport (în sala din Calea Victoriei nr. 
174), Concert de muzică ușoară romînească (în 
sala ..Libertatea** din str. Dobrogeanu Gherea ar. 
4): Circul de Stat: Primul spectacol.

CINEMATOGRAFE : Patria : Aventurile vasului 
Bogatîr; I. C. Frimu: Expresul de Nurnberg, Gelozia, 
bat-o vina; Alex. Sahia: Roma orele 11; Republica. 
București, Tineretului, Flacăra: Dama cu camelii: 
înfrățirea între popoare : Nunta n-a avut loc; 
Maxim Gorki: Cehov, Amicul meu Pierre (com
pletare) ; Timpuri Noi : Materiale eficiente
de construcții, O zi de odihnă la Leningrad, 

Coliba de turtă dulce ; Elena Pavel, Bo
leslaw Bierut : Comedianții ; Lumina : Desti

nul unor femei; Victoria : Suflete zbuciumate: Gh. 
Doja: Sadko; Alex. Popov: Mikluho Maklai; 8 Mar
tie: Alexandru Nevski; Vasile Roaită, Tudor Vla- 
dimirescu: Ordinul Anna; Aurel Vlaicu: Castelul 
de cărți; Munca: Chestiunea rusă; Arta: Alarmă la 
circ; Popular: Fanfan la Tulipe; Mihail Eminescu: 
Antilopa de aur; Miorița: Jucătorul de rezervă;
Moșilor: Amiralul Nahimov; 23 August, Unirea : 
Desfășurarea, Și Ilie face sport; Donca Simo : De 

doi bani speranță; Ilie Pintilic: Ernst Thălmann; 
Volga, Gh. Coșbuc: Septembriștii ; I Mai : Copiii 
partizanului; Libertății: Bănuțul; N. Bălcescu: Mai 
tare ca noaptea : Rahova : Primăvara pe gheață; 
Olga Banele : Răzbunarea. La cinematograful în
frățirea între popoare rulează în completare jurna

lul „Conferința de la Aloscova a țărilor europene 
pentru asigurarea păcii și securității în Europa’*.

,țScînteia tineretului*6
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