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Poporul romîn este conștient 
de răspunderea sa în apărarea păcii
D EZBATERILE sesiunii Marii Adu

nări Naționale a Republicii Popu
lare Romîne constituie o vie mărturie 

a fermității cu care poporul nostru luptă 
pentru menținerea păcii, pentru slăbirea 
încordării internaționale, pentru normali
zarea relațiilor între state. Poporul no
stru, urmărind cu atenție desfășurarea 
evenimentelor internaționale, salută și 
sprijină cu căldură orice inițiativă care 
servește cauzei păcii și se pronunță cu 
hotărîre împotriva tuturor uneltirilor 
care pun în primejdie pacea lumii, uneltiri 
care în prezent, după cum se știe, sînt 
inspirate și organizate de cercurile agre
sive din S.U.A. și alte țări.

In țara noastră. Declarația Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. a avut un puter
nic ecou, fiind socotită de către poporul 
nostru drept o prețioasă inițiativă desti
nată să contribuie la reglementarea paș
nică a situației internaționale, la căutarea 
și găsirea celor mai indicate mijloace pen
tru soluționarea problemelor internațio
nale litigioase. Marea Adunare Națională 
a R.P.R. — forul cel mai reprezentativ al 
voinței de pace șî colaborare internațio
nală a poporului romîn — în Declarația 
pe care a adoptat-o, a exprimat deplina 
convingere că coexistența pașnică a sta
telor cu diferite orînduiri sociale este în 
întregime posibilă, cu condiția respectării 
principiilor proclamate în Declarația So
vietului Suprem al U.R.S.S. și anume: 
egalitatea în drepturi, neamestecul în afa
cerile interne, neagresiunea și renunțarea 
la încercările de încălcare a intregrității 
teritoriale a altor state, respectarea su
veranității și independenței naționale.

Declarația Marii Adunări Naționale a 
R.P.R. subliniază că în relațiile pe care 
le întreține cu alte țări, Republica Popu
lară Romînă se călăuzește consecvent de 
aceste principii pașnice și democratice.

In cuvîntarea pe care a rostit-o în fața 
Marii Adunări Naționale, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, a arătat că Partidul 
Muncitoresc Romîn și guvernul R.P.R. 
pun în centrul întregii lor activități lupta 
pentru pace și colaborare între popoare, 
vorbind întotdeauna deschis poporului 
despre problemele internaționale și con- 
siderînd necesar să cheme întreg poporul 
să participe activ, în cadrul marelui lagăr 
al democrației și socialismului, la lupta 
pentru pace, pentru preîntâmpinarea unui 
nou război. Partidul și guvernul nostru 
se călăuzesc în această privință de indi
cația leninistă că atitudinea conștientă a 
poporului față de evenimentele ce au loc 
constituie un izvor de tărie al puterii 
populare în realizarea sarcinilor naționale 
ca și a sarcinilor internaționale.

Poporul romîn nu poate să nu fie îngri
jorat de faptul că anumite forțe, grupate 
in jurul și sub conducerea S.U.A., pro
movează o politică care amenință pacea, 
o politică de scindare a lumii în blocuri 
antagoniste, o politică de șantaj și ame
nințări grosolane, o politică de interven
ție în afacerile interne ale altor state, O 
gravă primejdie pentru pacea Europei și 
a lumii întregi o reprezintă faptul că for
țele agresive încearcă să realizeze rena
șterea odiosului militarism german creînd 
prin aceasta un focar de război în inima 
Europei. De asemenea, nu poate să nu 
atragă atenția politica agresivă a S.U.A. 
în Asia de sud-est, politică oglindită cum 
nu se poate mai bine în amestecul neru
șinat în problemele interne ale Chinei, în 
agresiunea săvîrșită în regiunea insulei 
Taivan și în înjghebarea coaliției agresive 
denumită S.E.A.T.O. Poate avea conse
cințe din cele mai serioase hotărîrea pe 
care Consiliul nord-atlantic (N.A.T.O.) a 
adoptat-o în decembrie 1954 de a orga
niza pregătirea unui război atomic. Ma
niacii atomiști de peste ocean leagă rea
lizarea visurilor lor demente de folosirea 
armei atomice. Ei încearcă în acest scop 
„legalizarea" războiului atomic. Poporul 
nostru alături de toate popoarele lumii 
semnînd Apelul de la Viena al Consiliului 
Mondial al Păcii, se pronunță însă îm
potriva organizatorilor războiului atomic 
și sprijină propunerile sovietice ca armele 
atomică și cu hidrogen să fie interzise, 
iar statele să distrugă complet toate re
zervele existente de arme atomice și cu 
hidrogen. De asemenea, poporul nostru 
sprijină propunerea sovietică ca statele să 
se oblige de a nu spori forțele lor armate 
peste nivelul existent la 1 ianuarie 1955,

Recepția de la Ambasada Sovietică cu prilejul celei de a 37-a aniversări 
a Armatei Sovietice și a Flotei Maritime Militare a U.R.S.S.

Cu ocazia celei de a 37-a aniversări a 
armatei sovietice și a flotei maritime mi
litare a U.R.SS., locțiitorul atașatului 
militar de pe lîngă Ambasada U.R.S.S. 
din Republica Populară Romînă, colonel 
V. I. Perepelița, a oferit o recepție în clă
direa ambasadei sovietice.

La recepție au luat parte tovarășii : 
Gh. Gheorghiu-Dej, dr. P Groza, Gh. 
Apostol, Chivu Stoica, Al. Moghioroș,
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precum și creditele militare peste nivelul 
celor prevăzute în bugetele lor pe 1955. 
Toate aceste măsuri trebuiesc bine înțeles ' 
efectuate sub un control internațional 
eficace.

Trebuie să fie limpede pentru amatorii 
americani de agresiuni că amenințările 
lor nu vor reuși să intimideze popoarele 
libere.

Lagărul păcii este mai puternic ca ori- 
cînd. Conferința de la Moscova a unor 
țări iubitoare de pace din Europa 
a demonstrat vigilența cu care a- 
ceste țări urmăresc evoluția eveni
mentelor. In cazul în care acordu
rile de la Paris vor fi ratificate, țara 
noastră, împreună cu celelalte țări demo
crate, vor 1-ua măsurile necesare pentru ca 
planurilor cercurilor agresive din occident 
să li se opună o forță nu mai puțin pu
ternică. Forțele armate sovietice, cum a 
arătat tovarășul Bulganin, sînt înzestrate 
cu arme și mijloace tehnice de luptă noi 
și din cele mai moderne. Statul Sovietic 
dispune de o incontestabilă superioritate 
în domeniul bombei cu hidrogen. Orice 
aventură războinică a imperialiștilor nu 
se poate solda decît cu prăbușirea între
gului sistem capitalist.

Dezbaterile din Marea Adunare Națio
nală au dovedit pe deplin că poporul 
nostru năzuiește către întărirea păcii mon
diale. Statul nostru democrat-popular 
face parte din marele lagăr al democra
ției și socialismului și prin toate acțiu
nile sale tinde să contribuie la îmbună
tățirea relațiilor dintre diferitele țări și 
în primul rînd la întărirea relațiilor cu 
țările lagărului democrației și socialismu
lui. Principiul fundamental al politicii ex
terne a țării noastre o constituie priete
nia și colaborarea frățească, cu marele 
Stat Sovietic. Pentru Republica Populară 
Romînă, ca și pentru celelalte țări demo- 
crat-populare, prietenia cu Uniunea Sovie
tică constituie un izvor de forță. Poporul 
nostru vede în Uniunea Sovietică bastio
nul de neclintit al păcii în lumea întreagă, 
cea mai bună prietenă a țării noastre.

R.P.R. întreține legături strînse de prie- 
nie și colaborare cu Republica Populară- 
Chineză și celelalte țări democrat-popu- 
lare.

In relațiile cu țările capitaliste, parti
dul și guvernul nostru pornesc de la prin
cipiul leninist al coexistenței pașnice în
tre cele două sisteme și urmăresc norma
lizarea relațiilor cu aceste țări. Activita
tea diplomatică a R.P.R. tinde spre rea
lizarea unor relații de bună vecinătate cu 
toate țările. In această privință trebuie 
de menționat faptul că în ultima vreme 
s-au normalizat relațiile diplomatice în
tre Romînia și Iugoslavia.

Comerțul exterior al Republicii Popu
lare Romîne este o contribuție la efortu
rile de destindere internațională. Intre 
anii 1950—1953 inclusiv, valoarea comer
țului exterior al R.P.R. cu țările capita
liste s-a dublat. In 1954 s-au încheiat 
acorduri comerciale cu India, Indonezia, 
Islanda, Turcia, Egipt, Grecia și alte 
țări. In cuvîntarea pe care a ros
tit-o în fața Marii Adunări Naționale, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a atras 
atenția asupra greutăților care există în 
calea activității noastre de dezvoltare a 
colaborării internaționale, de lărgire a 
schimburilor comerciale și culturale între 
state. In legătură cu această problemă 
trebuie subliniat în primul rînd caracterul 
profund dușmănos al politicii S.U.A. față 
de poporul romîn. Statele Unite se dedau 
la provocări din ce în ce mai grave împo
triva țării noastre, încercînd să submineze 
munca creatoare a harnicului nostru po
por. Provocările imperialiste îmbracă for
me diferite: de la declarațiile unor poli
ticieni reprezentînd cercurile imperialiste 
și campaniile de presă ale ziarelor 
trusturilor, pînă la „selecționarea” și sti- 
pendierea rămășițelor fasciste fugite din 
țara noastră și adunate de către serviciul 
de spionaj american. De asemenea, tre
buie subliniat că datorită atitudinii duș
mănoase a S.U.A. nici pînă în prezent 
țara noastră nu a fost admisă în Organi
zația Națiunilor Unite.

Imperialiștii în ura lor față de statul 
nostru democrat-popular nu se dau înlături 
de la nici un fel de gangsterisme. Lucrul 
ațesta este pe deplin dovedit de atacul 
banditesc săvîrșit împotriva Legației 
R.P.R. la Berna, atac organizat în mod 
evident la ordinele serviciului de spionaj 
american.

Poporul nu-i iartă pe asasinii Iui

general de armată Emil Bodnăraș, P. Bo- 
rilă, C. Pirvulescu, S. Bughici, acad. prof, 
dr. C. I. Parhon, acad. prof. Traian Săvu- 
lescu, membri ai guvernului și Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale și alte per
soane oficiale, generali și ofițeri ai for
țelor armate ale R.P.R., oameni de știință 
și cultură, reprezentanți ai organizațiilor 
obștești.

La recepție au luat parte deasemenea 

Aurel Șețu, asasini recrutați dintre cei 
care l-au ucis pe profesorul Iorga, pe ce
feristul Constantin David și pe atîția alții. 
Pe bună dreptate Declarația Marii Adu
nări Naționale arată că „la înveninarea 
și îngreunarea relațiilor internaționale 
contribuie faptul că pe teritoriul unor 
state este tolerată și încurajată activita
tea unor bande recrutate din rindurile 
elementelor fasciste și teroriste trădă
toare de patrie, destinate să comită 
vocări împotriva țărilor din care provin 
aceste elemente”.

Furia cu care imperialiștii încearcă să 
lovească în țara noastră se datorește fap
tului că Republica Populară Romînă a 
obținut și obține necontenit importante 
succese în munca sa de construcție paș
nică, iar în același timp prestigiul ei in 
ternațional a crescut în mod considerabil 
Poporul nostru sprijină politica partidu
lui și guvernului care urmărește cu con
secvență dezvoltarea cu precădere a in
dustriei grele, ridicarea agriculturii ș: 
sporirea producției de bunuri de larg 
consum Poporul nostru răspunde dușma
nilor săi intensificîndu-și eforturile, întă 
rind patria.

Tn Declarația Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne se subli
niază că poporul romîn nu amenință pe 
nimeni și nu se teme de amenințări. El 
este ferm hotărît să apere munca sa paș
nică, libertatea și independența sa națio
nală împotriva oricărui agresor. Poporul 
nostru știe că cercurile agresive de peste 
ocean visează să restaureze capitalismul 
în țara noastră ; ele încearcă să denu
mească aceste planuri nebunești și irea
lizabile drept „eliberare". Insă, așa cum 
a arătat tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, Oa
menii muncii din Romînia, ca și oamenii 
muncii din lumea întreagă, cunosc un 
singur fel de eliberare — eliberarea de 
sub jugul exploatării capitaliste-moșie- 
rești, eliberarea din lanțurile imperialis
mului, pe care a înfăptuit-o pînă acum o 
treime din omenire și pe care o va înfăp
tui inevitabil întreaga omenire. Poporul 
nostru, a cărui conștiință a crescut con
siderabil în‘ anii regimului de democra
ție populară, care a cunoscut și trăiește 
o viață nouă și liberă, nu poate fi înșelat 
de către dușmanii păcii cu nici un fel 
de fraze demagogice, oricît de abil ar fi 
ele meșteșugite.

Poporul nostru este hotărît să lupte 
pentru consolidarea păcii, pentru apărarea 
cuceririlor sale revoluționare. Partidul și 
guvernul acordă și vor acorda și în viitor 
cea mai mare atenție întăririi capacității 
de apărare a statului nostru. Forțele noas
tre armate nu se mai aseamănă cu cele 
din trecut: ele se bazează pe moralul ri
dicat al trupelor, pe o tehnică modernă, 
pe însușirea artei militare sovietice, arta 
de a învinge pe agresor, pe dragostea 
caldă a întregului popor.

Creșterea impetuoasă a forțelor păcii 
creează în momentul de față posibilităț-' 
reale pentru îmbunătățirea situației inter
naționale. Pentru aceasta, trebuiesc folo
site toate mijloacele posibile care să ducă 
la normalizarea relațiilor între state. Ma
rea Adunare Națională a R.P.R. sprijină 
propunerile cuprinse în Declarația Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. privind stabili
rea de contacte directe între parlamente, 
schimbul de delegații parlamentare, rosti
rea de cuvîntări de către delegațiile par
lamentare ale unor țări în parlamentele 
altor țări. Marea Adunare Națională a 
Republicii Populare Romîne și-a exprimat 
hotărîrea de a susține orice inițiativă și 
acțiune practică capabilă să ducă la în 
tărirea păcii.

Împreună cu toate țările din lagărul 
socialismului și democrației, în frunte cu 
Uniunea Sovietică, statul nostru demo
crat-popular luptă cu toată dîrzenia pen
tru ca planurile agresorilor imperialiști 
să fie zădărnicite, pentru ca pacea să fie 
menținută, pentru ca oamenii simpli de 
pretutindeni să poată trăi în bună înțe
legere.

Tineretul romîn, crescut și educat de 
partid în spiritul devotamentului fără 
margini față de cauza păciiț este hotărît 
să-și dăruiască toate forțele pentru întă
rirea patriei, pentru apărarea păcii, pen
tru preîntîmpinarea primejdiei unui nou 
război. Poporul nostru este conștient de 
răspunderea care-i revine în apărarea pă
cii și intereselor naționale ale Republicii 
Populare Romîne.

șefii misiunilor diplomatice și atașați mi
litari acreditați la București.

Din partea sovietică au fost prezenți 
ambasadorul U.R.S.S. in R.P.R., L. G. 
Melnikov și membrii Ambasadei sovietice.

A fost prezent, deasemenea M. B. Mitin, 
membru al Academiei de Științe a 
U.R.S.S. Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

PENTRU PACE - ÎMPOTRIVA FOLOSIRII
Alături de Jurnalistul de la 

Hunedoara, de minerul de la 
Petrtla sau Comănești, de sa
vantul ce îșl pune toată pri
ceperea în folosul omenirii, 
întregul nostru popor spune 
un NU răspicaț folosirii ener
giei nucleare in scopuri răz
boinice. $i voința acelora care 
doresc să muncească și să tră
iască in pace este de neînvins. 
Noi și noi semnături puse pe 
Apelul Consiliului Mondial al 
Păcii dovedesc hotărîrea po
porului nostru de a lupta fără 
preget împotriva cercurilor a- 
gresive care visează să dez
lănțuie războiul atomic.

0 ADUNARE A PAGII
GALAȚI (de la corespondentul 

nostru).
Muncitorii de la S.N.R. Galați lu

crează astăzi cu multă însuflețire 
pentru îndeplinirea planului lor 
producție. De curînd ei au aflat 
după încetarea orelor de lucru 
avea loc o adunare a păcii.

într-adevăr, cînd lucrul a încetat, 
în sala de festivități au venit mun
citorii, vîrstnici și tineri. Fiecare 
avea dorința de a semna Apelul 
Păcii. Deodată, în sală s-a fă
cut liniște. Ședința a fost deschisă

Cucu Gheorghe este un muncitor 
vîrstnic. El lucrează de zeci de ani 
în acest șantier. A cunoscut viața 
și munca grea din anii regimului 
trecut și a suferit de pe urma celor 
două războaie mondiale. Cuvintele 
lui merg la inijna' muncitorilor 
aflați în sală. Cînd vorbește despre 
interzicerea armei atomice pare mai 
îndîrjit. „Imperialiștii americani 
vor să transforme omenirea intr-un 
pumn de scrum. Noi toți uniți nu 
vom permite aceasta. Alături de noi 
sînt milioane de oameni cinstiți care 
doresc pacea”.

în sală răsună o altă voce. Ingi
nerul Mîrza vorbește despre marile 
posibilități pe care le oferă energia 
atomică pusă în slujba vieții, a 
construcțiilor pașnice.

„Prin munca de zi cu zi vom da 
mai multe construcții pentru îmbu
nătățirea condițiilor de viață ale oa
menilor muncii din țara noastră — 
a spus utemistul Etimov Pavel. Noi 
tineretul privim cu încredere viito
rul. Vom apăra viața care ne este 
dragă, ne vom întări semnătura pe 
Apel muncind șl mai bine".

Cu aceeași hotărîre și-au spus cu- 
vîntul toți cei care au vorbit. După 
aceasta participanții la adunare au 
semnat Apelul Păcii.

ZECI DE MII DE
BACĂU (de la corespon

dentul nostru). — Alături 
de milioanele de oameni 
cinstiți din lumea întreagă, 
petroliștii, minerii, precum și 
cetățenii din comunele ra
ionului Moinești, depun cu 
bucurie semnăturile lor pe 
Apelul Păcii de la Viena. 
Semnînd Apelul Păcii, cetă
țenii din comunele raionului 
Moinești și-au arătat voin
ța lor de a întări prin mun
ca lor semnăturile păcii pe 
Apel. „Datoria noastră este 
de a munci în așa fel incit 
să putem smulge pămîntului 
recolte tot mai bogate, a 
spus colectivistul Dănilă Ion

ȚĂRANII i
Cuvîntul pace îi este drag 

oricărui om cinstit. De aceea 
Apelul de la Viena adresat 
popoarelor lumii de către 
Consiliul Mondial al păcii 
este semnat de tot mai mulți 
cetățeni iubitori de pace din 
regiunea Pitești. In comu
nele din raionul Vedea în 
urma muncii depuse de către 
echipele de agitatori o mare

Criminalii fasciști trebuie
TG. MUREȘ, (de la corespondentul nos

tru).
Nu există om cinstit care să nu se simtă 

profund indignat de atacul mișelesc Să
vîrșit de banda de legionari asupra lega
ției noastre de la Berna in care a căzut ca 
un erou în slujba patriei sale tovarășul 
Aurel Șețu. Aceste gînduri au fost expri
mate de toți cei care au luat cuvîntul în 
cadrul mitingurilor de protest care au 
avut loc zilele acestea pe întreg cuprinsul 
Regiunii Autonome Maghiare.

Pe fețele celor peste 500 de țărani mun
citori din comuna Bend raionul Tg. Mureș 
care s-au adunat duminică după amiază 
la mitingul de protest se putea citi ura 
și disprețul față de banda criminală care 
a atacat și devastat legația R.P.R. de la 
Berna. Cu acest prilej Mathe Lajos, secreta
rul sfatului popular comunal a spus printre 
altele : Oamenii muncii din comuna noas-

înfierăm atacul mîrșav fascist
HUNEDOARA (de la corespondentul 

nostru).
Zilele acestea au avut loc în regiunea 

Hunedoara numeroase mitinguri de pro
test împotriva atacului mîrșav săvîrșit de 
banda de fasciști asupra legației țării 
noastre de la Berna.

La aceste mitinguri mii de oameni ai 
muncii din regiune și-au spus cuvîntul lor 
hotărît și au înfierat aceste provocări 
fasciste.

în sala mare a Uzinelor- de Reparat Uti
laj Minier din Petroșani s-au adunat 
muncitori, tehnicieni și ingineri din toate 
secțiile uzinei. In numele colectivului de 
aci a vorbit inginerul Ionescu Aron. Prin
tre cei care au cerut apoi cuvîntul se nu
mără și lăcătușul Laurențiu Nicolae. „Noi 
știm cine pune la cale tot felul de acte 
provocatoare. Aceștia sînt imperialiștii 
americani dușmani de moarte ai libertății 
popoarelor. Ei nu se împacă și nu se vor 
împăca cu gîndul că noi ne construim o 
viață nouă”, a spus el.

BOMBEI ATOMICE!

Crește numărul 
celor care semnează Apelul
Miile de semnături care se aștern zilnic pe Apelul 

Păcii înfierează pe acei care vor să folosească energia 
atomică în scopul distrugerii și exterminării în masă 
a oamenilor. Pînă la 20 februarie au semnat Apelul 
de la Viena peste 350.000 de oameni ai muncii de 
diferite profesiuni din regiunea Stalin. Zilele acestea 
ay mai semnat Apelul Păcii toți țăranii muncitori din 
comunele Săliște, Avrig. Tilișca — raionul Sibiu, Sîn- 
petru, Cristian, Bod, Cernatu — raionul Stalin, Cri- 
halma — raionul Rupea etc.

Cu entuziasm și încredere în viitor semnează Ape
lul de la Viena și locuitorii Regiunii Autonome Ma
ghiare. Pînă la 21 februarie. Apelul Păcii a fost sem
nat de aproape 140.000 de romîni și maghiari. In ca
drul mitingurilor care au loc zilnic, in instituții, în
treprinderi, sate, în stațiunile de odihnă, oamenii 
■muncii au înfierat acțiunile dușmănoase ale impe
rialiștilor americani și englezi.

Ticăloasele intenții ale cercurilor agresive de a des- 
lănțui războiul atomic sînt condamnate cu tărie și de 
oamenii muncii din regiunea Suceava. Pină în prezent, 
și-au pus semnăturile pe Apelul de la Viena peste 
200 000 de cetățeni de diferite categorii, sociale din re
giune. „Noi care am simțit grozăviile și ororile răz
boiului — a spus printre altele țăranul muncitor Du
mitru Petruț din comuna Reuseni — vrem ca sem
năturile noastre puse pe Apel să constituie un sever 
avertisment adresat celor care vor distrugerea ome
nirii'1.

Cetățenii regiunii Craiova se pronunță tot mai ho
tărît împotriva războiului atomic. In fiecare zi, nu
meroase echipe formate din cetățeni de diferite pro
fesii string semnături pe Apelul Consiliului Mondial 
ai Păcii. Pînă în prezent, numai în raionul Cujmir 
s-au strîns peste 22.000 de semnături pe Apelul de la 
Viena.

SEMNATURI IN RAIONUL MOINEȘTI
din comuna Grigoreni, raio
nul Moinești. Minerii din 
bazinul carbonifer Comă
nești, întrunindu-se în mi
tinguri, au condamnat cu 
tărie politica imperialiștilor 
care propovăduiesc 
rea energiei atomice 
pur; războinice.

La un asemenea 
muncitoarea Negri Roza din 
Comănești văduvă de război 
a arătat: „Sînt împotriva 
războiului atomic așa cum 
de altfel sînt toate mamele 
din lume dornice să apere 
viața și viitorul copiilor lor. 
Am 3 copii și vreau ca toți 
să trăiască fericiți.

folosi- 
în sco-

miting

Semnînd Apelul petroliștii 
de pe Valea Zemeșului și-au 
luat angajamentul să lupte 
pentru a da patriei mai mult 
țiței. Utemistul Retecău Ion, 
șeful secției IV de tineret 
de la oficiul I producție Ze- 
meș, după semnarea Apelu
lui a chemat la întrecere pe 
muncitorii oficiului I pro
ducție. La această chemare 
a' răspuns întregul colectiv 
de muncitori și tehnicieni 
care s-au angajat să fie în 
fruntea luptei pentru apă
rarea păcii.

Pînă în prezent în raionul 
Moinești s-au strîns peste 
35.000 de semnături.

parte din țăranii muncitori 
și-au așternut pe Apelul de 
la Viena semnăturile lor.

Astfel în comunele Izvorul 
și Ciomăgești peste 3000 ce
tățeni au depus semnăturile 
lor pentru pace, împotriva 
folosirii energiei nucleare în 
scopuri războinice. In între
gul raion Vedea de la des-

chiderea acțiunii pentru 
strîngerea semnăturilor și 
pînă în prezent au semnat 
pentru o viață bună și feri
cită, pentru pace în lumea 
întreagă un număr de peste 
18.000 de cetățeni.

Corespondent 
I. DUMITRAȘCU

MUNCITORI SEMNEAZĂ APELUL

să-și primească pedeapsa
tră condamnă cu hotărîre alături de între
gul nostru popor atacul banditesc îndrep
tat împotriva legației noastre de la Berna. 
Acesta este un atac îndreptat împotriva 
prieteniei și păcii între popoare. El a fost 
pus la cale de cercurile agresive în vederea 
încordării situației internaționale. Noi 
recunoaștem în această acțiune jos
nică, gangsterească crimele fasciști
lor care în anul 1940 au săvîrșit asupra 
populației din București numeroase fapte 
tîlhărești: Țăranii muncitori din comuna 
noastră cer să fie predați autorităților din 
R.P.R. ucigașii lui Aurel Șețu, precum și 
toți acei care au atacat și devastat lega
ția RP.R. de la Berna.

Asemenea adunări au mai avut loc și Ia 
fabricile „Encel Mauriciu”, „Bernat An
drei”, „Ludovic Minschi”, precum șl la 
Institutul medico-farmaceutic din Tg. 
Mureș.

Au vorbit după aceea muncitori tineri 
și vîrstnici printre care și tînăra ingineră 
Ionescu Lucia de la secția construcții. Tn 
încheierea mitingului, muncitorii Uzine
lor de Reparat Utilaj Minier din Petroșani 
au adoptat o moțiune de protest.

* '
Muncitorii, tehnicienii, inginerii și func

ționarii combinatului metalurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej” din Hunedoara au primit 
cu adîncă indignare vestea atacării de 
către bandele fasciste legionare a sediu
lui legației R.P.R. de la Berna. La mitin
gul ce a avut loc cei prezenți au înfierat 
acțiunea criminală de la Berna și au cerut 
guvernului elvețian să dea pe mina jude
cății noastre populare banda de fasciști 
legionari. Laminatorul Dănică Ion, ingi
nerul Rădulescu Ion, oțelarul Drîngă 
Alexandru și alții și-au spus cu tărie 
cuvîntul. Ei au condamnat cu vehemență 
atacurile banditești fără precedent de la 
Berna. Ei au cerut aspra pedepsire a cri
minalilor.

Tn întreaga țară oamenii mun
cii își aștern semnăturile pe 
Apelul Păcii de la Viena, împo
triva războiului atomic.

In fotografie: Tovarășa lor- 
dache Maria țesătoare fruntașă 
de la fabrica Țesătura-lași sem
nează Apelul.

INTARESC 
SEMNĂTURILE 

PRIN FAPTE
două luni în urmă, agitatori 

s-au strins
Cu 

comuniști și utemiști 
după terminarea lucrului la sediul 
organizației de partid. în ziua aceea 
trebuiau să discute o problemă deo
sebită: construirea unei mașini.

Utemistul Jan Constantinescu, 
desenator explică celor de față 
proiectul unui cernător mecanic, 
după un desen sovietic : „Cer- 
nătorul mecanic pe care l-an 
proiectat noi este foarte simplu. Sita 
ciurului se învîrtește în jurul unui 
ax, avînd în interior rame de care 
este fixată sita. Ciurul are formă 
prismatică și este acționat de un 
electromotor. Mișcarea de turație, 
trecînd printr-o cutie de viteză, re
duce turația electromotorului. El 
poate fi transportat ușor pe o linie 
decauville".

Fiecare a venit cu cîte o propu
nere.

Munca a început. Desenatori, mo. 
delieri, turnători, frezori, montori și 
alții din colectivul de agitatori ai 
uzinei au dovedit că nu sînt meșteri 
doar la vorbe, ei în primul rînd la 
fapte. In timpul liber, utemiștii Jan 
Constantinescu și Victor Măndoi au 
muncit cu însuflețire la desene, co
muniștii Constantin Nedelea și Ion 
Tănăsescu au turnat piesele, comu
nistul Vasile Oprișoreanu și ute
mistul Gheorghe Burlacu au mun
cit la frezarea roților de la cutia de 
viteză ; alături de alți muncitori, 
utemistul Constantin Vilcov a mun. 
cit pentru scoaterea la timp a mo
delelor ; instalația electrică a fost, 
făcută de tovarășul Max Herman. 
La construirea cernătorului meca
nic au contribuit și numeroși teh
nicieni și ingineri ai uzinei.

Punerea în funcțiune a cemăto- 
rului mecanic, care înlocuiește 
munca a șase oameni, cei peste 7.000 
lei economisiți prin construi
rea în mod voluntar a mașinii — 
toate acestea dovedesc că munci
torii uzinei „7 Noiembrie" din 
Craiova întăresc zi de zi semnătu
rile puse pe Apel cu noi și noi rea
lizări în producție.

SIRBU OPREA 
corespondentul „Scîntell 

tineretului" pentru regiunea 
Craiova

Adunare cu prilejul sărbătoririi 
Zilei Armatei Sovietice

Cu prilejul Zilei Armatei Sovietice, Co
mitetul orășenesc București al U.T.M. în 
colaborare cu Comitetul orășenesc ARLUS 
a organizat miercuri după amiază, în sala 
Filimon Sîrbu, o adunare în cadrul căreia 
a vorbit ofițerul Constantin Șandru.

Conferențiarul a subliniat că ziua de 23 
februarie 1918, cînd a luat ființă Armata 
Sovietică, este aniversată cu bucurie de 
poporul sovietic, de popoarele țărilor de 
democrație populară șț de întreaga ome
nire progresistă, care văd in Armata So
vietică straja de neclintit a păcii și liber
tății popoarelor.

In încheiere vorbitorul a subliniat că 
Armata noastră populară, făurită după 
exemplul glorioaselor forțe armate sovie
tice, stă în slujba apărării muncii pașnice 
a poporului nostru, care sub conducerea 
partidului construiește socialismul. La 
baza activității armatei noastre populare 
stau știința și arta militară sovietică, glo
rioasa experiență a Armatei Sovietice eli
beratoare.

Adunări în cinstea „Zilei Armatei Sovie
tice” au mai avut loc în Capitală la în
treprinderile „Boleslaw Bierut”, „21 De
cembrie” .țElectrocablul”, Depoul C.F.R. 
„Chivu Stoica”, Atelierele Centrale I.T.B., 
„Postăvăria Romînă” și altele.

(Agerpres)

De la Prezidiul Marii Adunări 
Naționale a R. P. R.

Printr-un decret al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a fost conferit post
mortem lui Aurel Șețu, căzut la datorie, 
ordinul „Steaua R.P.R." cl. a 3-a.

Printr-un alt decret al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale s-a acordat o pensie 
viageră tovarășei Rozalia Șețu, văduva Iul 
Aurel Șețu, asasinat de fasciști. j

(Agerpres) j



Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale
Cuvîntul deputatului Nîcolae Vasu

După ce a subliniat realizările înfăp
tuite în cartierele circumscripției electo
rale Vitan pe care o reprezintă, vorbito
rul a spus :

Am călătorit în anii din urmă prin di
ferite regiuni ale țării. Peste tot înflo
rește patria noastră. Inima ți se umple de 
bucurie cind privești blocurile muncito
rești de la marginea Orașului Stalin, lo
cuințele muncitorești din Valea Jiului și 
din alte centre industriale.

Cine ar putea să nu se întoarcă cu gîn- 
dul înapoi, privindu-le ? Cine ar putea să 
le vadă, fără să se gîndească la mizeria 
din casele muncitorilor noștri in anii cind 
pe meleagurile acestea domnea gîrbaciul 
lui Malaxa și al lui Bujoiu, în anii cind 
ordinelor date de patronii din țară Ii se 
adăugau ordinele încă mai haine ale stă- 
pînilor americani și englezi, germani și 
francezi ? Hunedoara este un imens șan
tier. La Reșița, în puțini ani, nu vei mai 
recunoaște nici combinatul și nici orașul, 
în regiuni altădată înapoiate ale țării noa
stre se simte azi o viață nouă. Cum să 
nu te bucuri cînd vezi noua fabrică de 
reparat tractoare de la Medgidia I.M.U.M. 
și blocurile muncitorești înălțate pentru 
lucrătorii acestei fabrici, fabrica de rul
menți din Moldova, întreprinderile „7 
Noiembrie”, „Electroputere”, „Steagul 
roșu”, „Carbochim”, centralele electrice 
de la Ovidiu II și de la Doicești, de la 
Moroeni și de la Sîngeorgiu de Pădure, 
sondele noi ce se înalță sub cerul Moldo
vei atît de vitregită în trecut, falnicul pa
lat al „Casei Scînteii", școlile noi și clu
burile muncitorești,' teatrele noi și sta
dioanele, câsele de cultură și căminele cul
turale. Cînd, oare, în trecut, ar fi fost po
sibile toate acestea ?

Eu sînt un tînăr muncitor, strungar da 
meserie. Dar dacă în trecut, sub domnia 
burgheziei, un om ca mine era ținut în 
mizerie, în neștiință, azi, partidul și gu
vernul nostru creează oamenilor muncii cu 
fotul alte condiții de viață. întunecată era 
viața muncitorilor de la fostele uzine ,,Le- 
maître“. Cine dintre ei a uitat acciden
tele care au schilodit sau au curmat viața 
atîtor tovarăși lipsiți de mijloace de pro
tecție ? Cine a uitat de carcerele din 
țizițiă, care trebuiau șă sperie pe acei ce 
se revoltau împotriva condițiilor de muncă 
oferit? de patronii francezi și belgieni ? 
Azi, în loeui barăcilor mizere, friguroase, 
înăbușitoare, se înalță hale mari, spațioase 
și luminoase, cu aer condiționat. între
prinderea este utilată cu mașini ultramo
derne, iar în atelierele uzinei se constru
iesc motoare de mașini.

Copiii au creșă, muncitorii au dispensar 
și club și privesc cu mîndrie cum se .înalță 
primul lor bloc cu 16 apartamente. Pro
tecția muncii este azi la noi o problemă 
de stat. Asemenea transformări revoluțio
nare 6-au petrecut în întreaga țară.

Oamenii muncii din țara noastră știu că 
drumul pe care mergem astăzi sub în
drumarea înțeleaptă a Partidului Munci
toresc Romîn, drumul construcției so
cialismului, corespunde intereselor lor vi
tale și tocmai de aceea îl urmează. Noi 
Încredințăm partidul și guvernul de vo
ința noastră nestrămutată de a lupta cu 
toate puterile pentru traducerea în viață 
a directivelor partidului, a sarcinilor tra
sate de guvernul nostru. Noi încredințăm 
partidul și guvernul nostru că nu ne vom 
abate niciodată de pe drumul pe care am 
pornit, că vom ști să îjxfringem toate ob
stacolele pentru a atinge culmile însorite 
ale socialismului.

Noi sîntem siguri de victoria cauzei 
noastre, pentru că avem sprijinul perma
nent Și trainic al puternicei Uniuni So
vietice, pentru că alături de noi se află 
marea Chină populară, țările ’ de demo
crație populară .și celelalte popoare 
iubitoare de pace și libertate din întreaga 
lume.

Noi mai știm că pe lumea aceasta se 
mai află și oameni care nu' privesc cu 
ochi prietenești realizările noastre. Lor nu 
le sînt pe plac nici succesele noastre, nici 

' libertățile noastre democratice, cucerite cu 
atîtea jertfe, nici civilizația și cultura ai 
căror apărători, pasă-mi-te, susțin că ar 
fi ei.

Mult pălăvrăgesc acești înrăiți dușmani 
ai popoarelor despre așa zisa lor dorință 
de pace. Numai că una este ceea ce spun 
ei și cu totul alta ceea ce fac.

înnebuniți de setea de cîștig, ațîțătorii 
la război se străduiesc să refacă rămăși-

Cuvîntul deputatului
Sînt unul care m-am născut și am cres

cut la țară, am trăit o viață întreagă în 
mijlocul țărănimii — a spus vorbitorul. 
Vreau să spun că cei ce muncesc pe ogoare 
își dau seama prea bine că imperialiștii 
americani și din alte țări vor să arunce 
omenirea într-un nou măcel. Dar poporul 
romîn, țăranii muncitori nu vor război, 
ei urăsc războiul, ei vor să trăiască în 
pace. De aceea ei se simt alături de ma
rele popor sovietic, care ne-a eliberat 
țara și care luptă pentru menținerea și 
apărarea păcii. Țărănimea muncitoare știe 
eă politica guvernului sovietic, a surorilor 
noastre democrat-populare, politica guver
nului nostru este în interesul ei. Ea sus
ține această politică și este hotărîtă să 
lupte pentru pace din toate puterile sale.

Ținutul în care m-am născut era stă- 
pînit de moșierul Leonida Mihălceanu și 
de casa regală. Țărănimea de aci — ca 
și în toată țara — era goală, desculță și 
flămîndă, persecutată de moșieri, arendași 
și jandarmi. Produsele intrau în hamba
rele boierilor și ale lui vodă — iar din ce 
le rămîneg țăranilor" după dijmă, după 
toată truda lor, nu le ajungea nici să cum
pere cămăși și opinci pentru ei și copiii 
lor. Din cauza mizeriei, a lipsei de hrană 
și îmbrăcăminte, bolile făceau ravagii și 
își arătau colții în fiecare casă. Doctori 
erau numai la orașe, iar țăranii nu aveau 
cu ce să plătească nici îngrijirea, nici 
medicamentele Iată ce a fost viața țăra
nilor noștri pe timpul regimului burghe- 
zo-moșieresc !

Astăzi, țărănimea se bucură de cele mai 
mari drepturi și libertăți, de roadele mun
cii ei. Partidul clasei muncitoare, statul 
nostru de democrație populară ne ajută 
cu semințe selecționate, cu credite ieftine, 
cu mașini și tractoare, pentru ca să pu
tem munci pămîntul mai bine, mai ușor, 
să putem avea o producție mat mare la 
hectar, pentru ca viața muncitorilor și a 
țăranilor, să fie mai bună. Partidul ne 
învață că muncind pămîntul în comun, în 
asociații, întovărășiri, gospodării colective, 
munca noastră va fi mai cu rod și țăra
nul va avea din belșug tot ce-i trebuie în 
casa lui. în regiunea noastră s-au format 
74 gospodării colective, 193 întovărășiri și
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țele fostei armate hitleriste, cu ajutorul 
acelorași generali și mareșali naziști, care 
au înecat in sînge orașele ți satele Euro
pei, în anii celui de al doilea război mon
dial. Generalii și diplomații din Statele 
Unite, Anglia și Franța ar voi să ne con
vingă că asasinii hitleriști de ieri ar fi 
devenit peste noapte niște mielușei blinzi. 
Cum aș putea să cred că barbarii lui 
Hitler s-au domesticit numai pentru că 
ne asigură despre aceasta generalul Ei
senhower ? O vorbă înțeleaptă romînească 
ne învață că „lupul își schimbă părul, dar 
năravul ba !“

Pe cine se mai sprijină incendiatorii im
perialiști ? Am văzut cu toții, chiar în 
zilele din urmă, cum cercurile imperia
liste folosesc pentru realizarea planurilor 
lor mîrșave pe criminalii legionari, de pe 
urma cărora patria noastră a avut atît de 
mult de suferit. Fugiți din țară de teama 
poporului, ei au devenit uneltele josnice 
folosite de imperialiști pentru a ataca Le
gația noastră din Berna, pentru a orga
niza provocări .împotriva artiștilor noștri 
care duc frumusețile artei romînești pe 
scenele din Occident și pentru alte acțiuni 
ticăloase îndreptate împotriva țării noas- 

,tre. însuși președintele Senatului smeri» 
can a declarat nu de mult că „sarcina de 
a sprijini pe fugari trebuie să preocupe 
în cel mai înalt grad" pe diplomații și 
generalii americani. Adică, sarcina de a 
face din aceste bande de asasini, spioni 
buni de parașutat pe pămîntul țărilor pe 
care ei le-au trădat. Și iată cum se ade
verește o altă zicală din popor : „Cine se 
aseamănă, se adună".

Uniunea Sovietică, țările lagărului so
cialist, șu dus întotdeauna o politică de 
pace și colaborare între popoare. Recenta 
declarație a Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
constituie o nouă inițiativă menită să con
tribuie la destinderea încordării interna
ționale, ța întărirea legăturilor de priete
nie .între state, la întărirea păcii.

Uniunea Sovietică și țările de democra
ție populară s-au pronunțat întotdeauna 
pentru o politică de coexistență pașnică 
între state cu sisteme sociale diferite. Gu
vernul Statelor Unite a creat numeroase 
baze militare, pe teritorii străine în jurul 
Uniunii Sovietice și al țărilor de demo
crație populară. Oare aceasta dovedește 
dorința de pace a conducătorilor ameri
cani ?

Față de repetatele declarații și fapte 
care demonstrează voința Uniunii Sovie
tice și a celorlalte țări din lagărul so
cialist de a coopera pe baze pașnice cu 
toate țările care sînt de acord eu aceasta, 
senatorul american Knowland susține că 
„drumul împăciuirii nu este drumul pă
cii". Senatorul ațîțător la război ar vrea 
să-l credem pe cuvlnt cum că numai bom
bele atomice ar fi acelea care ar putea 
asigura pacea omenirii.

Nu, noi nu putem să acceptăm ideea că 
distrugerile, suferințele provocate de 
război ar fi idealul omenirii. Omenirea 
vrea să se bucure de viață, să muncească 
liber, să se bucure de progresele științei 
și culturii. Noi vrem pace și sîntem con
vinși că toate problemele internaționale 
se pot soluționa pe calea tratativelor în
tre oameni de bună credință. Noi vrem 
pace, pentru că numai în condițiile păcii 
ne putem bucura de binefacerile culturii 
și, civilizației. Nouă, muncitorilor, ne place 
să construim, nu să distrugem. Dar în 
același timp noi vrem să apărăm ce am 
construit. Prea ne sînt scumpe aceste bu
nuri, pentru a sta cu mîinile în sin atunci 
cînd monștrii omenirii încearcă din nou 
să arunce popoarele în moara sîngeroasă 
a războiului. Să știe incendiatorii nesă
țioși că poporul nostru muncitor urmă
rește eu vigilență planurile lor criminale 
și că nu va ezita să le răspundă cum se 
cuvine. Și să mai știe că. pentru aceasta, 
noi avem tot ce ne trebuie.

Vom munei neobosit pentru înflorirea 
economiei noastre, pentru întărirea indus
triei grele, baza dezvoltării economiei 
noastre naționale. Noi, muncitorii, sîntem 
conștienți că numai prin dezvoltarea in
dustriei grele se poate asigura dezvoltarea 
celorlalte ramuri ale economiei naționale 
și în primul rînd a agriculturii, deoarece 
industria grea este aceea care produce 
tractoarele, combinele, și celelalte mașini 
necesare agriculturii. Sîntem convinși că 
numai pe această eale se poate asigura ri
dicarea nivelului de trai al poporului 
muncitor. (Aplauze).

Gheorșhe Pruteanu
25 asociații pentru cultivarea sfeclei de 
zahăr, legumelor și orezului.

Vorbitorul. a subliniat în continuare 
succesele obținute de țăranii muncitori din 
regiunea Bîrlad în sporirea producției la 
hectar

Ca de la cer la pămînt se deosebește 
viața noastră de azi de cea din trecut. 
Mai avem greutăți, mai avem mult de 
făcut. Dar țărănimea muncitoare știe că 
sub conducerea partidului, ajutată de clasa 
muncitoare, muncind cu hărnicie, își va 
face viața mereu mai frumoasă. Ea este 
hotărîtă să nu se mai întoarcă niciodată 
la viața de robie din trecut. Ea știe că 
apărind pacea, viața sa pașnică, își apără 
pămîntul, libertatea, drepturile pe care 
le-a cîștigat, viața ei frumoasă de azi și 
viața ei mai frumoasă de miine. Pentru 
aceasta țăranul muncitor și întregul nos
tru popor muncitor sînt pentru pace, pen
tru menținerea ei

Domnii imperialiști pălăvrăgesc vrute și 
nevrute, cum că ei ne îndrăgesc și ci-că. 
vor să ne elibereze. Oare le sîntem noi 
așa de dragi ? Poporul nostru nu crede 
acest lucru Lor le sînt dragi bogățiile ță
rii noastre, petrolul, cărbunele, minereu- 
rile, le mai sînt dragi griul și tot ce produc 
prin munca loi oamenii muncii. Noi le 
spunem că nouă „libertatea” lor nu ne 
mai trebuie. (Aplauze). Căci noi ne-am 
eliberat odată pentru totdeauna cu aju
torul glorioasei Armate Sovietice, prin 
lupta poporului nostru, condus de partid, 
și ne-am făurit orînduirea în țară după 
placul nostru.

Noi vedem că imperialiștii vor să dez
lănțuie un nou război nu de dragul „li
bertății” noastre ci de dragul trădătorilor, 
de dragul foștilor moșieri și capitaliști, al 
legionarilor .— asasini aciuiați în țările 
lor, Acești criminali au fugit din țară de 
frică să nu fie trași la răspundere, și pe
depsiți așa cum merită pentru nelegiui
rile pe care le-au săvîrșit. Ei se tîrăsc 
acum pe la ușile lui Dulles, Churchill și 
alții, să le dea îndărăt ce au pierdut șl să 
pcată instaura din nou dijma și robia, să 
ne pună din nou sub harapnicul vechilului, 
al patronilor, jandarmilor și poliției

Ar trebui să le spunem precum vechea 
zicală romînească „mortul de la groapă nu 
se mai întoarce”. (Aplauze).

Poporul romîn și-a cîștigat drepturile 
și libertatea prin lupta partidului, cu sa
crificiul de sînge al multor fii din cei mai 
buni. Poporul romîn prețuiește și în caz
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de nevoie este hotărît să apere aceste 
drepturi și libertatea ca ochii din cap.

Tocmai de aceea fiecare. țăran va munci 
cu mai multă dragoste, eu mai mult de
votament, căci muncind mai bine, produ- 
cînd mai mult, muncim pentru apărarea 
păcii, pentru viitorul nostru și pentru 
viitorul copiilor noștri.
• în anul 1955 noi trebuie să realizăm și 
vom realiza o recoltă de 10 milioane tone 
de grîu și 
contribui 
scumpe.

în lupta

porumb. Prin aceasta noi vom 
la întărirea patriei noastre

noastră noi nu sîntem singuri.

Alături de noi se află marea și puternica 
Uniune Sovietică, China populară cu 600 
milioane de locuitori șj țările de demo
crație populară. Domnii imperialiști ar tre
bui să se gîndească din vreme că lagărul 
păcii și socialismului, în frunte cu Uniu
nea Sovietică, este mai puternic ca oricînd, 
el are alături în voința și lupta pentru 
pace milioane de oameni cinstiți din ță
rile capitaliste și din colonii. De aceea, 
noi le spunem imperialiștilor să nu se 
mai joace cu focul. Dar dacă îi va împinge 
păcatul să-l ațîțe, să toarne benzină peste 
el, apoi se vor pîrli ca șobolanii. (Aplauze)

Cuvîntul deputatului Kovăcs Gyorgy
Declarația Sovietului Suprem al Uniunii 

Sovietice a fost primită cu unanimă apro
bare de întreaga populație a țării noas. 
tre. Poporul nostru își dă seama de răs
punderea istorică care îi revine în apăra
rea păcii.

Poporul nostru cunoaște prea bine pe 
aeei care agită torțe incendiare, încercînd 
să acopere cu foc și pară pămîntul mare
lui popor chinez și ridică baze militare în 
diferite părți ale globului împotriva țări
lor pașnice.

Agenții acelor cercuri agresive care 
vor să submineze pacea popoarelor, au dat 
cuțitul în mîna lepădăturilor fasciste fu
gite din țară, ca să comită atacul bandi
tesc împotriva legației noastre din Berna 
și să-1 ucidă pe Aurel Șețu, fiu credin
cios al Republicii noastre Populare.

Cetățenii țării noastre cer cu hotărîre 
unanimă ca guvernul elvețian să aresteze 
și să extrădeze pe ațentatori. Poporul 
nostru răspunde provocării de la Berna 
strîngîndu-și și mai mult rîndurile în ju
rul partidului și guvernului, întărind și 
mai mult regimul nostru de democrație 
populară, ca acesta să poată îndeplini ro
lul măreț ce-i revine în apărarea păcii,

în țara noastră se desfășoară o muncă 
pașnică, creatoare. Datorită muncii po
porului nostru harnic, ogoarele noastre 
dau din an în an roade mai bogate. Odi
nioară, recolta bogată de pe cîmpurile 
noastre lua drumul spre hambarele gro
filor și boierilor, iar pămîntul era stro
pit de lacrimile poporului-

Azi, fețe fericite, strălucitoare de bucu
rie se apleacă asupra uneltelor de muncă. 
Pe câmpiile Regiunii Autonome Maghiare, 
cîntecele răsună în trei limbi, Romîni, 
maghiari și germani, muncesc împreună, 
au bucurii comune, brațele lor puternice 
apără cu hotărîre viața lor nouă, liberă, 
întreaga activitate a poporului nostru 
este pătrunsă de dorința de a dezvolta și 
întări necontenit economia națională, de 
a ridica mereu nivelul de trai al oameni
lor muncii. în lupta comună și în munca 
constructivă comună se făurește o puter
nică unitate morală și politică a poporului 
romîn cu minoritățile naționale. Țara 
noastră nu cunoaște astăzi naționalități 
lipsite de drepturi. în baza învățăturii le- 
ninist-staliniste, partidul și guvernul nos
tru au înfăptuit egalitatea deplină în 
drepturi a tuturor naționalităților.

în toate compartimentele vieții, alături de 
fiii poporului romîn muncesc fiii și fiicei®

minorităților naționale. Ej lucrează eu 
entuziasm pentru construirea socialismu
lui și ridicarea continuă a nivelului de 
trai. Prin eforturile lor unit®, ei întăresc 
zi de zi statul nostru demoeratepopular, 
scump ca lumina ochilor fiecărui om al 
munclj fără deosebire de naționalitate.

Poporul nostru urăște războiul. El știe 
eă străduința cercurilor agresive imperia
liste de a reînvia militarismul german în 
Europa, este calea războiului. Cizmele mi- 
litariștilor germani poartă încă urme din 
sîngele popoarelor. Aceste cizme au tre
cut în două rînduri peste pămîntul scump 
al patriei noastre. Primul război mondial 
ne-a cauzat pagube materiale de 31 mi
liarde lei aur și a dus la moartea fiecă
rui al zecelea locuitor al țării. Valoarea 
bunurilor distruse în cel de al doilea 
război mondial echivalează cu bugetul ță
rii noastre pe 12 . ani, . iar pierderile în 
vieți omenești se ridică la 1.225.000 oa
meni, Nu există însă unitate de măsură 
pentru cântărirea lacrimilor vărsate și 
nici o statistică nu poate aprecia sufe
rințele ascunse în spatele acestor cifre.

Poporul țării noastre luptă împotriva 
politicii de reînviere a militarismului 
german, știind că singura posibilitate a 
rezolvării problemei germane este reuni
rea Germaniei pe baze pașnice, democra
tice, renunțarea la blocuri agresive mili
tare și organizarea securității colective în 
Europa, în cadrul căreia Germania va 
trebui să ocupe locul ce i se cuvine.

Cuvîntarea tovarășului Gh. Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P.R., este izvorîtă din cele mai sin
cere și nobile năzuințe ale poporului 
nostru. Din adîncul inimii răspund DA 
la acest cuvînt, Sîntem convinși că pacea 
va putea fi apărată pe drumul trasat de 
propunerile cuprinse în Declarația Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

Noi susținem politica de pace a guver
nului țării noastre care are drept țel 
să contribuie la destinderea încordării în 
relațiile internaționale, să realizeze prin 
toate mijloacele extinderea legăturilor e- 
conomice, politice și culturale între po
poare.

Privim cu încredere fermă spre viitorul 
nostru și vedem după atîtea suferințe 
înflorirea primăverii victorioase a ome
nirii. (Aplauze).

„internațional" pentru cercetări în dome
niul fizicii nucleare. Cei admiși să lu- 
ereze în acest institut sînt în prealabil 
controlați de F.B.I.-ul american.

Pentru politica lor „de pe poziții de 
forță" S.U.A. au nevoie de sclavi științi
fici, care să trudească pentru atingerea 
țelurilor 
Americii 
pe care 
oamenii 
volta la 
aplicații, cum este fizica nucleară.

Statele Unite ale Americii au monopo
lizat depozitele de thoriu din Brazilia, 
pe care-1 livrează guvernului Germaniei 
occidentala pentru fabricarea bombelor 
atomice-

Hotărîrea U.R.S.S. de a da ajutor și al
tor țări pentru crearea de baze științifice 
în vederea dezvoltării cercetărilor în do
meniul fizicii nucleare și al folosirii ener
giei atomice în stopuri pașnice vine în 
momentul cînd puterile occidentale. Ame
rica, Anglia, Franța, intenționează șă se
pare lumea în două blocuri înarmate, os
tile și să folosească arma atomică în orice 
conflict.

Poporul nostru dorește pacea și va 
lupta pentru apărarea și întărirea ei, pen
tru că prea a suferit în decursul istoriei 
sal® de pe urma cotropitorilor Și răz
boaielor.

Poporul nostru nu v® lăsa să fie tulbu
rat în mersul lui înainte, către o viață de 
care n-a avut parte în trecut.

Poporul nostru, având la îndemână ener_ 
gia atomică, va avea în viitor putința să-ș”i 
întețească lupta pentru construcțiile sale 
pașnice. Gmdul mă duce la timpul cînd 
agricultura și industria vor dispune de o 
rezervă imensă de energie pentru dezvol
tarea lor nestingherită, cînd pădurii®, de
pozitele de cărbuni și petrol vor putea fi 
economisite ca surse de energie, pentru a 
fi folosite ca materii prime în industrie. 
Mecanizarea și electrificarea agriculturii 
vor putea fi înfăptuite într-un ritm mai

lor agresive. Statele Unite ale 
au confiscat depozitele de uraniu 
le posedă Belgia în Congo, iar 
de știință belgieni nu pot dez- 
ei în țară o ramură cu atîtea

viu. Elementele radioactive artificiale, pe 
care vom avea putința să le fabricăm pen
tru că avem depozite bogate de materii 
prime, vor ajuta la sporirea recoltelor și a 
producției animale, pentru 
consumului sporit de alimente 
niter. Ele vor fi la îndemâna 
pentru vindecarea bolilor, vor 
propășirea industriei chimice,
alimentare, în industria electrotehnică și 
a mijloacelor de telecomunicații, în indus
tria construcțiilor și a materialelor de 
construcții, la centrolul proceselor de pre
lucrare a metalelor, la controlul uzurii 
normale și anormale a pieselor mobile ale 
mașinilor, în prospecțiunile hidro-geolo- 
gice și petrolifere, în tehnica construcției 
de aparate etc.

Țuturor ramurilor de știință li se lăr
gește orizontul și li se asigură putința 
atingerii țelurilor celor mai îndepărtate 
prin folosința energiei închise în atom.

Clădirea orânduirii socialiste impune fo
losirea la maximum a tehnicii, ceea ce 
este un temei din ce în ce mai puternic 
pentru propășirea științei, cum o dove
dește și activitatea desfășurată în institu
tele Academiei R.P.R., în universități, în 
școli tehnice, în instituții departamentale 
din țara noastră, sub regimul democrat- 
popular.

Cînd vom avea putința de a folosi ener
gia atomică în at’tea domenii de activi
tate tehnică se vor crea noi condiții mai 
prielnice pentru creșterea vocațiilor știin
țifice ale poporului nostru.

Noi sarcini se pun pentru organizarea 
funcției sociale a cercetărilor științifice, 
legate de marile probleme ale colectivi
tății. Oamenii noștri de știință șj tehni
cienii vor ști — sînt convins ■— să folo
sească mijloacele ce li se pun la dispoziție, 
vor manifesta o îndrăzneală sporită în 
cercetare și pătrunși de simțul interesului 
social vor aplica descoperirile lor la pro
pășirea societății, care-i înțelege și-i 
ajută.

Țara noastră va deveni măi bogată, mal 
puternică, iar poporul ștăpîn pe soarta 
lui își va clădi viitorul fericit, va fi fău
ritor activ al păcii.

Sîntem încrezători în viitorul fericit al 
omenirii, în triumful bunului simț, sîn
tem siguri că acțiunea hotărîtă, dusă de 
mai bine de jumătate din populația glo
bului, va sfîrși prin a învinge și omenirea 
va fi apărată de dezastrul ireparabil al 
unul război atomic. Oamenii de știință, 
tehnicienii, scriitorii, artiștii, medicii, ală
turi de întreg poporul nostru, sînt în totul 
de acord cu declarațiile Sovietului Su
prem al Uniunii Sovietice și le vor spri
jini cu toată convingerea.

în calitate de președinte al Academiei 
Republicii Populare Romîne, în calitate 
de muncitor în ogorul științei pentru care 
am robotit o viață întreagă, atrag atenția 
oamenilor de știință și cultură de pretu
tindeni asupra răspunderii morale pe care 
o au in fața istoriei și le cer să folosească 
toate mijloacele ce le stau la îndemînă 
pentru înlăturarea primejdiei ruinării ci
vilizației, strinsg și crescută cu trudă și 
jertfă timp de milenii, pentru împiedica
rea asasinării a milioane de ființe fără 
apărare.

La răscrucile actuale ale istoriei ome
nirii, facla ridicată de U.R.S.S. luminează 
pentru toate popoarele și deci și pentru 
poporul nostru calea măreață, a erei ato
mice. Să ne pregătim ca sg putem folosi 
marea putere pe care o vom avea Ia în- 
demînă. Pregătindu-ne din vreme, cu con
știința vie a răspunderii, vom servi patria 
și poporul, ^ale căror cuceriri le vom 
apăra, vom întări pocea și asigura pro-, 
greșul.
(Aplauze).

Cuvîntul deputatului general locotenent 
lacob Teciu

Cuvîntul deputatului Traian Săvulescu
Amintind despre hotărîrea guvernului 

sovietic de a acorda ajutor altor țări 
printre care și țării noastre — pentru 
crearea de baze științifice experimentale 
în vederea dezvoltării cercetărilor din do
meniul fizicii nucleare și al folosirii ener
giei atomice în scopuri pașnice, vorbitorul 
a spus:

Această hotărîre a uluit cercurile ațîță- 
toare la război, vrăjmașe păcii, potrivnice 
înțelegerii dintre oameni. Dar ea prezintă 
o importanță istorică mondială, stîrnmd 
nădejdi fierbinți în mintea și-n inima 
tuturor acelora care trudesc pentru mer
sul mereu ascendent al omenirii, pe calea 
ce duce la un viitor luminos, cu adevărat 
demn de numele de om.

Istoria va înregistra faptul că, datorită 
Uniunii Sovietice, energia atomică va fi 
folosită pentru scopuri pașnice. Țările 
doritoare de pace, avînd posibilitatea să 
primească din U.RS.S informații tehnice 
și utilajul necesar, vor fi mult ajutate în 
dezvoltarea lor nestingherită.

Și S.U.A au partea lor însemnată pen
tru dezvoltarea fizicii nucleare și a lăr
girii aplicațiilor ei, dar nu în scopul folo
sirii ei pașnice, ci pentru fabricarea ar
melor de distrugere în masă a oamenilor. 
Ele forțează guvernele Franței să sugrume 
cercetarea în domeniul fizicii nucleare, 
îndepărtând de le conducerea Comisiei 
pentru energia atomică pe descoperitorul 
principiului care stă la baza fabricării 
corpilor radioactivi artificiali și a reac
țiilor în lanț, pe care se sprijină fabrica
rea generatorului energiei atomice, pe ma
rele învățat Jolict-Curie

în țara în care au înflorit atîtea genii 
— Lavoisier, Pasteur Claude Bernard, 
Rabelais. Descartes, Lamark, Langevin — 
care au dat omenirii impuls să meargă

mereu înainte, astăzi, știința, artele, lite
ratura, presa, sînt supraveghiate de ser
viciul de spionaj american, iar mijloacele 
necesare progresului cultural au fost ca
tastrofal coborîte, sporindu-se in schimb 
mijloacele destinate înarmărilor ordonate 
de S.U.A.

Serviciul de spionaj american întreține 
și organizează pe teritoriul țărilor, pe 
care le-a subjugat economicește și poli
ticește bande de criminali internaționali, 
pe care le folosește în scopul creării da 
diversiuni și sporirii tensiunii dintre po
poare.

La Paris, aeeste bande au căutat să 
tulbure manifestările artistice ale Ansam
blului romînesc de cîntece și dansuri, care 
se găsea în Franța.

în Elveția, o bandă de nemernici legio
nari, criminali de rînd au ocupat și de
vastat Legația noastră din Berna, omorind 
un muncitor brav și credincios poporului 
lui. Acțiunea criminalilor „selecționați" 
de către serviciul de spionaj american 
pentru săvîrșirea unor acte nedemne nu 
va zdruncina cu nimic mersul poporului 
nostru pe calea păcii, în frontul al cărui 
steag îl poartă Uniunea Sovietică. (Vii 
aplauze).

Oamenii de știință francezi au protestat 
în repetate rînduri împotriva situației 
create țării lor de către S.U.A. Guvernele 
care s-au perindat la conducerea Franței 
n-au ținut seamă de aceste proteste și de 
voința maselor. Sub un văl pacifist minci
nos, S.U.A. au inițiat diferite acțiuni de 
camuflare a tendințelor de subjugare a 
popoarelor europene și a acelora din în
treaga lume Sub auspiciile organizației 
UNESCO a luat ființă pe teritoriul Elve
ției un institut patronat de S.U.A. zis

Răspunzînd intereselor construirii so
cialismului în țara noastră, Partidul Mun
citoresc Romîn și Guvernul Republicii 
Populare Romîne duc o neobosită poli
tică de pace și prietenie între popoare. 
Această politică — a spus vorbitorul — 
întrunește aprobarea călduroasă și spri
jinul unanim al maselor largi ale po
porului nostru.

Ducînd o consecventă politică de pace, 
țările_ lagărului socialist sînt nevoite să 
țină însă seamă de faptul că politica ex
ternă agresivă a statelor capitaliste și în 
primul rînd a S.U.A. reprezintă o primej
die pentru popoarele noastre. De aceea 
țările lagărului socialist sînt nevoite să 
ia măsurile necesare pentru a nu fi sur
prinse de evenimente. ♦

In cazul ratificării acordurilor de la 
Londra și Paris, țările noastre vor pro
ceda la organizarea corespunzătoare a 
forțelor lor armate și Ia înființarea unui 
comandament militar unic.

Dacă va fi nevoie, colaborarea pe tă- 
rîm militar între țările lagărului socialist 
se va dovedi tot atît de frățească și de 
rodnică, cum este colaborarea lor pe tă- 
rîm politic, economic și cultural.

Lagărul mondial al socialismului dis
pune de toate mijloacele necesare pentru 
a da o ripostă zdrobitoare oricărui agre
sor. Uniunea Sovietică a descoperit de 
mult tainele energiei atomice și este pri
ma țară din lume care a subordonat for
țele atomului silindu-le să lucreze pentru 
om, să lucreze pentru scopuri pașnice.

Mergînd cu consecvență pe drumul fo
losirii energiei atomice în scopuri paș
nice, U.R.S.S. a propus de nenumărate 
ori interzicerea armelor atomice și cu hi
drogen, precum și a altor arme de ex
terminare în masă. S.U.A. și Anglia re
fuză însă cu încăpăținare aceste propu
neri, mergînd pe linia pregătirii unui 
război atomic.

Propovăduitorii războiului atomic tre
buie să țină seama de faptul că războiul 
atomic este tot atît de periculos pentru cei 
atacați ca și pentru cei care atacă, că ță
rile Europei occidentale și centrele lor 
economice și industriale, îngrămădite 
unele lîngă altele și cu populația lor 
densă, repartizată pe spații restrânse, sînt 
mult mai vulnerabile acțiunilor de distru
gere ale armelor atomice. Congresmanilor 
și, generalilor americani le țin, bine înțe
les, isonul și foștii generali hitleriști care 
urmează să fie puși în fruntea armatei 
revanșarde vest-germane Unul dintre 
aceștia zugrăvește războiul viitor ca 
o plimbare ușoară după tipicul fali
mentarelor planuri fulger și ultra fulger 
ale răposaților Keitel și Jodl. Acelora 
care reeditează asemenea planuri și patro

nilor lor americani, trebuie să li 
mintească următorul fapt : zeci și 
mii de ostași hitleriști, în frunte

se rea 
sute de 

. . - -------  cu ofi
țerii și generalii lor, au ajuns ce-i drept 
la Moscova, dar, cu două deosebiri : în pri
mul rînd nu chiar la data planificată și 
în al doilea rînd nicidecum în calitate de 
cuceritori, ci în jalnice coloane de prizo
nieri ! (Risete, aplauze).

Faptul că cercurile conducătoare din 
S.U.A. recurg la generalii hitleriști ca la 
nădejdea lor de bază, faptul că recurg la 
acei generali care au pierdut războiul re
cent terminat, faptul că se dedau cu 
nerușinare la provocări și amenințări cu 
războiul atomic, toate acestea dovedesc nu 

putreziciuneaputerea, ci slăbiciunea și 
lagărului capitalist.

Poporul romîn, conștient 
sale vitale, socotește ca 
onoare, să-și dea din plin .. ...... ....
.întărirea forței comune a lagărului socia
list, la înfăptuirea măsurilor elaborate în 
urma hotărîrilor conferinței de la 
Moscova.

Alături de glorioasa Armată Sovietică 
și de celelalte armate populare, stă mîn- 
dră și hotărîtă Armata Republicii Populare 
Romîne. Forțele noastre armate stau de 
strajă cuceririlor istorice ale oamenilor 
muncii din țara noastră, muncii pașnice 
și creatoare a poporului romîn, indepen
denței, securității și suveranității patriei 
noastre.

Conștienți de măreția misiunii ce o 
soldați!, sergenții, ofițerii și generalii 
matei noastre Populare, care iubesc 
înflăcărare și devotament nemărginit pa
tria noastră liberă, se străduiesc să întă
rească neîncetat disciplina și ordinea mi
litară, să-și ridice măiestria militară și 
conștiința politică, să învețe a st'ăpîni și 
a folosi tehnica modernă de luptă. Ei sînt 
conștienți că astfel își aduc contribuția lor 
la înfăptuirea politicii de apărare a păcii, 
suveranității și independenței de stat a 
Republicii Populare Romîne.

Permiteți-mi să vorbesc ca deputat și 
ca militar, încredințat că exprim senti
mentele unanime a*e tuturor fiilor oame
nilor muncii care-și fac datoria către țară, 
sub drapelul sfînt al patriei : sîntem fe 
riciți că Partidul Muncitoresc Romîn și 
Guvernul țării iau toate măsurile nece
sare întăririi neîncetate a patriei, în ve
derea asigurării libertății și independenței 
ei. Răspunzînd prețuirii și dragostei de 
care se bucură Forțele Armate din par
tea oamenilor muncii, încredințăm orga
nul suprem al puterii de stat a Republicii 
Populare Romîne, Marea Adunare Națio
nală, că Armata Romînă va fi oricînd 
gata să apere interesele de stat ale scum
pei noastre patrii, Republica Populară Ro
mână. (Aplauze).

de interesele 
o datorie de 
contribuția la

au, 
Ar- 

cu



Se pregătesc pentru alegerea 
organelor de conducere U.T.M.
Biroul organizației de secție U-T.M. 

nr. 1 de la Rafinăria nr. 2 Ploești. se 
pregătește intens pentru adunarea gene
rală de dare de seamă și alegeri.

De curînd s-a ținut o ședință lărgită a 
biroului organizației de secție la care au 
fost invitați cei mai buni utemiști din 
secție, muncitori fruntași, tehnicieni etc. 
In această ședință, pe baza Instrucțiuni
lor C.C. al U-T-M. cu privire la pregă
tirea și desfășurarea alegerilor, s-a întoc
mit un plan concret de muncă și s-a for
mat comisia care să .întocmească darea 
de seamă și proiectul de măsuri.

în urma instruirii lor, agitatorii și pro
pagandiștii au organizat convorbiri pe 
locul de producție și discuții în ședințele 
cercurilor politice, despre importanța ale
gerilor și despre faptul că în cinstea aces
tui eveniment din viața organizației noas
tre. utemiștii au datoria să-și intensifice 
munca în producție. La gazeta de perete 
din secție au fos,t afișate unele articole 
scrise de membrii biroului organizației de 
secție, care vorbesc despre importanța 
alegerilor organelor conducătoare și des
pre felul în care se pregătesc unii ute- 
miști să întâmpine această zi. Astfel, a 
fost dat exemplu utemistul lăcătuș Cos- 
tache Dumitru, care dînd dovadă de dis
ciplină în muncă, reușește să-și depă
șească zilnic norma cu 1Q0 la sută ; de 
asemenea, și utemistul Popa Nicolae me
canic de pompe, fruntaș în întrecerea so
cialistă, care are o depășire medie de 100 
la sută.

în secție au fost afișate lozinci mobili
zatoare, care vorbesc despre faptul că 
utemiștii și întreg tineretul din secție este 
chemat să întîmpine alegerea organelor 
conducătoare U.T.M. prin creșterea pro
ductivității muncii, reducerea prețului de 
cost și întărirea disciplinei în muncă.

Acum, în zilele care au mai rămas pînă 
la alegeri, majoritatea tinerilor din secție 
și-au mdeplinit toate sarcinile de produc
ție. Au fost de asemenea lichidate în în
tregime lipsurile de* la lucru. S-a colectat 
2000 kg fier vechi și 200 kg. metale ne
feroase, nefolosite pînă acum.

Așa îniimpină utemiștii care muncesc în 
această secție, adunarea generală de dare 
de seamă și alegere a noului organ de con
ducere U.T.M. Ei sînt un exemplu demn 
de urmat pentru ceilalți tineri muncitori 
din secție.

Un îndemn în munca
GALAȚI (de ia corespondentul nostru).
Utemiștii din organizația de bază lăcă- 

tușerle din sectorul mecanică grea de la 
U. M „Progresul” Brăila se pregătesc in
tens pentru alegerea noului organ de con
ducere al organizației lor- Pentru ei, ale
gerea ce va avea loc în curînd constituie 
un îndemn în muncă, atît în producție cît 
și în problemele vieții de organizație. 
Utemiștii au hotărît în adunările lor să 
activizeze brigăzile de producție precum 
și postul utemist de control al cărui res
ponsabil este Bălănică Vasile, membru în 
biroul organizației. De atunci postul ute
mist de control a și întreprins 2 raiduri. 
De curînd in adunarea generală s-au pri 
mit noi membri în organizație printre 
care și tinerii Grozavu Trifan și Burlacu 
Nicolae și alți fruntași în producție. Deși 
pînă la data- 'cînd se va ține adunarea 
de alegere utemiștii din această organi
zație se angajaseră să realizeze economii 
în valoare de 10 000 lei, pînă în ziua de 
19 februarie au și realizat economii în 
valoare de peste 6.000 lei. Fruntași în ac
țiunea de economii sînt utemiștii Nicolaie 
Nicolae și Savin Eugen care au obținut 
cele mai mari economii de materiale fe
roase și neferoase. Antrenați în întrecerea 
socialistă de către org. U.T.M. ei reali
zează succese deosebite în îndeplinirea 
planului de producție.

Astfel, tinerii Dăileanu Ion, Preda 
Gheorghe și alții depășesc zilnic norma 
cu cîte 100—110 la sută. Fiecare tînăr care 
face parte din organizația U.T.M. lăcă- 
tușerie din sectorul mecanică grea de la 
U. M. „Progresul” se pregătește să întîm
pine alegerile organelor conducătoare 
U-T.M. cu depășiri de plan, cu realizări 
de economii și înlăturarea rebuturilor. 
Aceste angajamente ei le și traduc în fapte 
Zi de zi.

ANGAJAMENTE UITATE
„Mă angajez să fiu demn de încre

derea ce mi-ați acordat-o, să-mi duc cu 
cinste la îndeplinire sarcina de secretar 
al organizației de bază U.T.M.“

Așa a vorbit tovarășul Pșenid Nicolae 
cînd a fost ales secretar al organizației 
de bază U.T.M. din Săcele-Cematu, raio
nul Stalin. De atunci a trecut însă multă 
vreme și în cadrul acestei organizații nu 
s-a schimbat nimic. Dimpotrivă, viața de 
organizație a slăbit.

Pșenid Nicolae, în prezent elev la școa
la de normatori din oraș, nu și-a respec
tat angajamentul luat în fața adunării 
generale U.T.M. După ce a fost ales se
cretar nu l-a mai interesat nimic. Ute
miștii îl vedeau tot mai rar. Cînd i s-a 
atras atenția de către ceilalți membri din 
comitet, Pșenid le-a răspuns prompt:

— Lăsați-mă în pace. Ce fără mine nu 
puteți munci ?

— Cum așa, faci parte din organizația 
noastră, ești secretar și 1| adunările ge
nerale nu vii, cotizația nu ți-aj mai plă- 
tit-o de citeva luni ?

— Asta mă privește pe mine, răspunse 
el.

în comitetul organizației U.T.M. au mai 
rămas doi membri : Nistor Radu, care ține 
loc de secretar și Zoldi Irina. Nistor Radu 
este și director al căminului cultural, 
răspunzînd și de activitatea a încă trei 
cămine culturale Așa că munca de or
ganizație a lăsat-o și el pe ultimul plan. 
Toată activitatea organizației se rezumă 
la cîteva adunări generale, și acestea la 
intervale de cite două-trei luni, unde se 
prelucrează planul de muncă, care apoi 
rămine doar... scris pe hîrtie. In decurs 
de aproape un an s-au primit doar două 
tinere în organizație. In total numărul 
utemiștilor cu cele două noi membre, a 
ajuns la 15.

Te întrebi, și pe bună dreptate, oare 
aci nu sint tineri care ar putea deveni 
utemiști ? Răspunsul ți-1 dă însuși to
varășul Nistor Radu :

— Sînt tovarășe și încă mulți, peste o 
sută, cum ar fi de exemplu Benedec Ion, 
Kobloș loan și alți țărani muncitori. 
Dar...

Intr-adevăr în Săcele-Cernatu sînt 
mulți tineri care ar putea și ar dori să 
devină utemiști. Ei desfășoară o intensă 
activitate culturală. In corul de 100 per
soane care s-a clasat pe primele locuri 
la concursul regional în anul trecut, ma
joritatea sint tineri. Echipele de dansuri 
romîne și maghiare sînt de asemenea 
compuse din tineri și tinere. Comitetul 
organizației U.T.M. nu se ocupă însă de 
acești tineri, cum de altfel nu se ocupă 
de nimic...

Nu încape îndoială că utemiștii din Să

ț E ora 8 dimineața Aerul rece iți în- 
» gheață răsuflarea. Totuși, în fața dis-
• pensarului din comuna Curățele, rato- 
ț nul Beiuș s-au adunat cîțiva bolnavi.
• Cu toții așteaptă pe felceriță. Poate că 
? azi va veni mai devreme și-i va con-
• sulta. Și timpul trece. Unii renunță să 
ț. mai aștepte și pleacă. Alții mai răbdă-
• tori iscodesc drumul.
? E ora 9... Deodată își face loc printre 
■ oameni o fată îmbrăcată in pantaloni 
I de schi și bundiță. Toți o cunosc. E
• mult așteptata felceriță, tânăra Elisa- 
? beta Silaghi. Privește încruntată în jur. 
I Nici la salut nu răspunde. Pare foarte 
I preocupată. Gindește : Iar s-au adunat 
| ăștia. Și tocmai cînd mă grăbesc. — 
j Parcă-s mai mulți ca oricînd Ar fi fost
• mai bine nici să nu fi trecut pe aici. 
? Da, dar prezența ? Ah ’ de n-ar mai fi 
î și prezența asta ! Și cei de afară aș- 
t teaptă Felceriță îți continuă gîndurile: 
? Seara, voi vedea un film...
I Gîndurile o năpădesc Ce bine o să 
î petreacă...
• In fine iși amintește și de cei de 
’ afară. începe să primească bolnavii.
• Nici nu-i atentă la ce-i spună unul sau 
î altul. Mintea ei construiește „un plan 
J ingenios”. Peste puțin se ridică.
i — E târziu. Plec pe teren. Restul ve- 
f niți mîine. 

cele-Cematu ar putea desfășura o 
adevărată viață de organizație dacă 
comitetul U.T.M. s-ar preocupa cî- 
tuși de puțin de acest lucru, dacă ar fo
losi în activitatea lui metode și inițiative 
care să contribuie la îmbogățirea conți
nutului adunărilor generale U.T.M., să 
tacă viața tinerilor mai interesantă.

Cîte lucruri frumoase, care să atragă 
tinerii spre organizație n-ar fi putut în
treprinde aci comitetul organizației de 
bază U.T.M. In timpul iernii, de exem
plu, în Săcele-Cernatu s-ar putea orga
niza antrenamente la diferite discipline 
sportive și în special la schi, pentru tre
cerea normei la schi în cadrul sparta- 
chiadei de iarnă a satelor. Comitetul or
ganizației U.T.M. n-a făcut însă nimic. 
Utemiștii și tinerii n-au fost îndrumați 
de a se înscrie la nici o formă de învă- 
țămînt politic. în acest an. Cît privește 
organizarea timpului liber cu folos, prin 
ținerea de recenzii asupra unor cărți, a 
unor conferințe atrăgătoare urmate de 
reuniuni tovărășești etc. aceasta nu a 
stat nici pe de parte în centrul atenției 
comitetului organizației U.T.M,, deși con
diții și posibilități sînt, și încă destul 
de bune.

Această situație este cunoscută și la 
comitetul raional U.T.M., ai cărui activiști 
deși au fost aci pe teren, n-au luai nici o 
măsură. I s-a spus doar tovarășului Nis
tor Radu să țină el locul de secretar, 
pînă una. alta. Și așa au rămas lucrurile 
de cîteva luni.

Nu de mult, tovarășul Wai Carol, ac
tivist al comitetului raional U.T.M., a 
fost prin această organizație. El s-a mul
țumit doar să pună citeva întrebări to
varășului Nistor.

— Ei cum merge treaba pe aici ?
— Prost tovarășe, am după cum știți 

atîtea sarcini. Secretarul Pșenid nu mai 
activează, membri avem tot 15 cîți știți, 
v-am așteptat să veniți pentru a lua mă
suri, cum era vorba.

— Mai așteaptă tovarășe, o să luăm 
șl măsuri, dar acum n-am venit pentru 
asta, sînt în trecere pe aici, nici pe la 
sediu nu pot veni. Vedeți deci, să meargă 
treaba.

Și cei doi se despărțiră.
Cît mai are oare de g.înd Comitetul ra

ional U.T.M Stalin (prim-secretar Sam
son Ion și șeful secției organizațiilor 
U.T.M., Coca Ion) sj tolereze asemenea 
neajunsuri ale activității acestei organi
zații. ?

POPA GAVRIL 
corespondentul „Sclnteil tineretului" 

pentru regiunea Stalin

Felceriță „voiajor“ |
Intr-adevăr încalecă pe cal și plea- j 

că. Lasă vorbă că se duce în satul mo- • 
țese Cresuia Dar asta pînă ce cotește • 
ulița. Apoi pornește pe alt drum, spre • 
Beiuș. ■

încet, încet, dispensarul se golește. ; 
Vorbește despre ea tot satul. Unii j 

spun că odată, în loc să viziteze ea j 
acasă copiii sub 3 ani, ar fi dat „ordin” • 
ca mamele să vină cu ei, bolnavi sau j 
sănătoși, la dispensar. Alții spun că : 
fiind chemată la un bolnav grav, ar fi * 
răspuns : „Să-l ducă la spital. Cum, să * 
mă „deranjez” eu pentru el. Eu nu mă ț 
deranjez nici pentru frate-meu”. ?

Și multe, foarte multe, se spun des- ! 
pre ea Se spune că și președintele sfa- * 
tului popular ar fi încercat să-i arate Ț 
lipsurile... dar răspunsul dat de Eli- * 
sabeta Silaghi „nu primesc dispozițiuni • 
de la dumneata” l-a redus la tăcere, ț

Nu știu unde este acum felceriță- : 
Poate că este la Beiuș. S-ar putea de ; 
asemenea să fie la dispensar. Așteptăm • 
ca secția sanitară a raionului Beiuș să • 
o găsească și să-i transmită „recom- • 
pensa" meritată. •

FOTINA TUDOR j
■ după o corespondență trimisă 

de D. COSTEA !

In preajma alegerilor din Uniunea Sovietică

La un punct de agitație
Ca peste tot în Sverdlovsk, la ora cînd 

muncitorii ies de la lucru, străzile din ra
ionul uzinei Verh-Isetsk se umplu de tre
cători. Unii merg spre casă sau la plim
bare, alții se îndreaptă spre o clădire unde 
deasupra intrării a apărut de cîtva timp 
o tăbliță roșie pe care scrie : „Punct de 
agitație"

Am intrat la „punctul de agitație” îm
preună cu cîțiva tineri care veniseră să 
asculte o conferință organizată pentru 
alegători. încăperea e pavoazată sărbăto
rește ; afișe, tablouri, vitrine cu cărți, o 
mică expoziție de fotografii despre reali
zările oamenilor sovietici în timpul celui 
de al cincilea cincinal. Pe un perete — 
un ecran pe care adesea se proiectează 
filme.

în așteptarea conferinței, vizitatorii stau 
de vorbă, citesc ziare sau cer informații 
în legătură cu alegerile în Sovietele Su
preme ale republicilor unionale și au
tonome și în Sovietele locale care vor 
începe la 27 februarie. Printre aceștia din 
urmă sînt mulți tineri de 18 ani care 
peste cîteva zile vor vota pentru prima 
dată in viața lor.

După conferință am rămas în sală să 
răsfoiesc o revistă. Deodată, în spatele 
meu aud o voce :

— Aha, Altai. Am Șj eu o fată acolo...
Intr-adevăr, in revistă se aflau foto

grafii de la un S.MT. din Altai. Omul 
care mă întrerupsese din citit era un bă- 
trîn înalt, spătos, cu mîini puternice de 
muncitor. Fața-i vioaie era în bună parte 
acoperită de o mustață stufoasă.

Am intrat în vorbă și curînd am aflat 
că-1 cheamă Ivan Egorovici, că a muncit 
mulți ani la uzina Verh-Isetsk și că acum 
nu mai lucrează la uzină dar primește o 
pensie din care trăiește îndestulat. Mi-a 
vorbit despre viața grea din tinerețea lui, 
cînd lucra la patron, mi-a povestit că a 
învățat să scrie și să citească de-abia după 
Revoluție. Tot atunci s-a și calificat, deși 
nu mai era tînăr.

— Acum, spune el, e altfel... Copiii 
mei sint oameni cu carte, nu ca mine. Stai 
să vezi ce mîndrețe de copii am. Băgă 
apoi mîna repede în buzunarul hainei, se 
scotoci puțin și scoase o fotografie care 
înfățișa un bărbat tînăr și două fete. Col
țurile îndoite și puțin roase ale fotografiei 
arătau că Ivan Egorovici are obiceiul să 
arate destul de des această poză.

— Acesta-i băiatul meu. E inginer. La 
mijloc e fiica cea mai mică. S-a fotogra
fiat cu fratele și sora ej înainte de a ple
ca în Altai. A terminat școala de zece ani, 
a lucrat în uzină vreun an și acum cîteva 
luni a plecat să lucreze la desțelenire în 
Altai. Cealaltă e tot fata mea — e învă
țătoare. Dar uite-o că vine...

în momentul acela pe ușa „punctului de 
agitație” tocmai intrau cîteva fete. Pe 
una din ele, îmbrăcată cu un palton ne
gru cu guler de blană am recunoscut-o 
imediat: era fata din fotografie.

îmbujorată de ger, fata se apropie de

SERI CINEMATOGRAFIC^
La cinematograful „Maxim Gorki” din 

orașul Aiud a rulat de curînd filmul so
vietic „Examen de maturitate”. Interesul 
pe care tineretul din orașul Aiud l-a ma
nifestat față de acest film, a inspirat co
mitetului orășenesc U.T.M. ideea ca îm
preună cu corpul didactic de la liceul 
mixt romîn și maghiar să organizeze o 
seară cinematografică de discutare a pro
blemelor educației elevilor în școli, după 
care să ruleze filmul sovietic „Examen 
de maturitate”

La această seară cinematografică au 
fost invitați și părinții elevilor din școală 
și alțr elevi din localitate, care au adus 
în discuție diferite probleme în legătură 
cu educația elevilor în școli, sugerate de 
filmul „Examen de maturitate”. Din 
aceste discuții, profesorii, elevii și părin
ții au putut trage o seamă de învăță
minte.

Pentru ca aceste învățăminte să fie în
sușite și mai temeinic, comitetul organi
zației U.T.M. a organizat un ciclu de 
scurte conferințe în cadrul cărora s-au 
putut discuta cele mai esențiale proble

noi și după ce ne-am salutat, Ivan Ego
rovici o întrebă ce mai e nou pe la 
școală.

— Azi ne-am întîlnit cu candidata noas
tră.

— Cu tovarășa Krîmskaia ?
— Da, cu Vera Petrovna.
— Să știi că v-ați gîndit bine cînd ați 

propus-o, — iși dădu cu părerea Ivan Ego
rovici.

— Cred și eu. E vreun învățător în tot 
Sverdlovskul care să n-o cunoască și să 
nu o stimeze pe Vera Petrovna ? Doar e 
de 30 de ani la catedră.

Am rugat-o pe fiica lui Ivan Egorovici 
să-mi povestească cîte ceva despre Vera 
Petrovna Krîmskaia. Din povestirea ei am 
putut să-mi dau seama că Vera Petrovna 
e pentru tinerii învățători o pildă de con
știinciozitate. de entuziasm și de abnega
ție în muncă. Mulți tineri pedagogi do
resc să-i semene Verei Petrovna, prin 
mîinile căreia au trecut sute de elevi, de 
la care sute de copii au învățat tainele 
scrisului. Vera Petrovna e un pedagog 
minunat. Cu ce dragoste de mamă se a- 
propie ea de elevi, cum știe să educe la 
ei patriotismul, cinstea, dragostea de carte.

Vera Petrovna Krîmskaia nu e numai 
un bun pedagog, ea, este, și un om de știin
ță de valoare. Acum cîțiva ani și-a sus
ținut disertația de candidat în științe, iar 
de curînd a fost aleasă membru-corespon- 
dent al Academiei de Științe pedagogice 
a R.S.F.S.R. Statul Sovietic a apreciat 
mult munca rodnică a Verei Petrovna, a 
decorat-o de cîteva ori și i-a acordat ti
tlul de învățătoare emerită.

— Și noi ne-am întîlnit astăzi cu can
didatul nostru în Sovietul regional, știi, 
cu Abakulov. — spuse Ivan Egorovici.

— Se bucură de multă autoritate Kon
stantin Andreevici...

— Cum să nu aibă autoritate, — e unul 
din cei mai buni maiștri din uzină. Cîte 
metode înaintate n-a introdus el în pro
ducție, cîți tineri muncitori n-au fost ca
lificați de el! A fost decorat cu ordinul 
Lenin și cu „Steagul Roșu al Muncii”.

După ce fiica lui Ivan Egorovici a ple
cat. am rămas să maj stăm de vorbă.

— Da, alegerile sînt pentru noi o mare 
sărbătoare, — spuse Ivan Egorovici. — Și 
ca orice sărbătoare, le întîmpinăm cu fapte 
deosebite în muncă. Oamenii își iau noi 
angajamente, pe care, fără îndoială,, le 
vor duce la bun sfîrșit. Muncitorii de la 
Verh-Isetsk — eu și acum, deși sînt pen
sionar, mă interasez cum merg treburile 
la ei, — și-au luat angajamentul să în
treacă normele. Fiul meu mi-a povestit 
că la ei, la uzina „Vorovski" vor da în 
cinstea alegerilor 150 la sută peste plan. 
Frumos, nu ? Așa e obiceiul la noi: o săr
bătoare o întîmpinl nu numai cu haine noi 
și frumoase dar și cu succese noi și fru
moase în producție.

DAN LAZĂRESCU
Sverdlovsk, februarie 1955 

me ale educației elevilor din școli. Așa 
au fost de pildă conferințele: „Educa
ția copiilor în familie”, ținută de profe
sorul Deak Francisc, „Educația copiilor 
în școală” despre care a vorbit profeso
rul Bărbuțiu Traian și „Rolul organiza
ției U.T.M. în școală”, ținută de instruc
torul comitetului orășenesc U.T.M., Or- 
beanu N.

Pentru a putea fi înțelese și folosite pe 
deplin aceste conferințe au fost expuse 
atît în limba romînă cît și în maghiară, 
folosindu-se exemplificări concrete, cu 
scene din film proiectate fragmentar pe 
ecran. De asemenea, aceste conferințe au 
fost urmate de discuții și propuneri care 
au fost de un real folos în acțiunea în
treprinsă de comitetul orășenesc U.T.M. 
pentru intensificarea muncij de educație 
a elevilor în școlile din Aiud.

Această acțiune s-a bucurat de o mare 
popularitate în rîndurile elevilor, educa
torilor, profesorilor și părinților din acest 
oraș.

Corespondent 
GROSU GHEORGHE

Din activitatea 
brigăzilor artistice 

de agitație

De curînd s-a desfășurat în orașul 
Baia-Mare concursul brigăzilor artistice 
de agitație din regiune. Fotografiile 
noastre reprezintă cîteva aspecte de la 
acest concurs.

Echipa de dansuri a brigăzii artistice 
de agitație de la fabrica „Solidaritatea" 
din Satu-Mare interpretînd un dans, 
(fotografia 1).

Tinerii Eva GBr și 
Vasile Costiniuc de la 
întreprinderea de pa
nificație din Sighet 
interpretînd cu mul
tă pricepere un cear- 
daș, (fotografia 2).

Cea de a treia fo
tografie ne înfățișea
ză pe tinerii Teodor 
David și Stela Petru 
din brigada artistică 
de agitație a Comite
tului sindical sanitar 
din Baia Mare execu
tând un cîntec, acom- 
paniați de chitară..

ION TEOHARIDE 
corespondentul „Scîntell tineretului" 

pentru regiunea Baia-Mare

Informații
Azi 24 februarie a.c. orele 13,30 va avea 

loc în Piața Sf. Ștefan din Capitală, dez
velirea pietrei comemorative închinată 
actorului Mihai Popescu.

★

Vineri 25 februarie, ora 19, va avea loc 
la Casa Scriitorilor din calea Victoriei nr. 
115 o seară de poezii inedite pe tema lup
tei pentru pace.

Vor citi poeții Maria Banuș, Mihai Be- 
niuc, Mareei Breslașu, Radu Boureanu, 
Mihu Dragomir, Eugen Frunză, Eugen Je- 
beleanu, Erik Majtenyi Tudor Măinescu, 
Veronica Porumbacu, Nicolae Tăutu, Ci
cerone Theodorescu, Gh. Tomozei, Victor 
Tulbure și alții.

★

Casa de cultură a sindicatelor din Bucu
rești organizează în ziua de joi 24 februa
rie ora 18 o întîlnire între scriitorii, poeții 
și criticii literali, colaboratori ai revistei 
„Viața Romînească” (Revista Uniunii Scrii
torilor din R.P.R.) și cititorii ei.

Se vor pune în discuție materialele apă
rute în anul 1954.

întîlnirea va avea loc la sediul Casei de 
Cultură a Sindicatelor din Bulevardul 6 
Martie nr. 25.

(Agerpres)

24 FEBRUARIE 1945
Se împlinesc 10 ani de la ziua de 24 fe

bruarie 1945 cînd poporul nostru munci
tor, sub conducerea Partidului, a făcut să 
eșueze odiosul complot al imperialiștilor 
americani și englezi, care, în cîrdășie cu 
regele, partidele „istorice" și călăul fas
cist Rădescu — au pus la cale o lovitură 
de stat menită să instaureze o dictatură 
fascistă și să readucă Romînia in situația 
dș semicolonie a imperialismului ameri- 
cano-englez.

24 februarie 1945 se înscrie ca o dată 
memorabilă în istoria luptei poporului 
nostru pentru democrație, pace, libertate 
și .ndependență națională

Evenimentele de la 24 februarie s-au 
desfășurat spre sfirșitul celui de al doi
lea război mondial. Ne amintim bine 
zilele acelea de februarie ale lui 1945. Pri
mele vești ale primăverii se răspindeau 
luminoase pe plaiurile țării aducind cu 
ele întruparea năzuințelor noastre Sub 
privirile pline de admirație ale întregii 
omeniri iubitoare de pace și libertate 
glorioasa Armată Sovietică, făcind minuni 
de vitejie, dădea lovituri nimicitoare fia
rei fasciste care se retrăgea in birlogul ei. 
Planurile imperialiștilor americano-englezi 
cunoscute sub numele de „varianta 
Churchill" — care urmăreau să înlocu
iască jugul hitlerist în țările din sud- 
esiul Europei cu cel al trusturilor anglo- 
americane, fuseseră spulberate. Ofensiva 
fulgerătoare a Armatei Sovietice elibera
toare a dat popoarelor din aceste țări prin
tre care și poporului nostru putința de 
a-și lua soarta în propriile mîini. Luptind 
pentru cucerirea unei adevărate demo
crații și independențe naționale, poporul 
romîn s-a alăturat cu însuflețire eforturi
lor pentru zdrobirea hitlerismului. Pe 
front, ostașii romîni luptau eroic cot la 
cot cu ostașii sovietici, contribuind la în- 
frîngerea armatei hitleriste. In țară, par
tidul mobiliza masele largi ale clasei mun
citoare și țărănimii muncitoare la luptă 
pentru distrugerea organizațiilor legio- 
naro-fasciste și desfășura o activitate neo
bosită pentru demascarea partidelor bur- 
ghezo-moșierești precum și a social-demo- 
crației de dreapta, pentru izolarea lor de 
masele largi și atragerea acestor mase sub 
conducerea clasei muncitoare. La chema-

Acad prof. 
Petre Constantinescu • lași

rea și sub conducerea Partidului Con^u- 
nist Romîn, masele muncitoare, infruntînd 
lipsuri grele. își încordează forțele in 
munca plină de abnegație și avint, pentru 
sprijinirea frontului antihitlerist, pentru 
refacerea economiei distruse de război și 
de jaful fascist

Eforturilor erdice ale Întregului popor 
muncitor li se opuneau insă cu înverșu
nare imperialiștii americano-englezi și 
reacțiunea internă în plin război antihi
tlerist, „aliații" anglo-americani n-au pre
getat să uneltească pentru a împiedica 
prăbușirea completă a armatelor hitleriste 
pe frontul de răsărit.

Clasele exploatatoare, executind po
runcile imperialiștilor americani și englezi 
sabotau participarea Romîniei la războiul 
antihitlerist, dezorganizau economia na
țională, sabotau producția industrială și 
producția agricolă, provocau inflație. 
Acești dușmani înrăiți ai poporului romîn, 
avind in mîinile lor puterea economică și 
deținind posturile cheie in guvernele cu 
majoritate reacționară încercau din răs
puteri să agraveze ruina economică pro
vocată de cotropirea hitleristă și de odio
sul război antonescian Ei vroiau să su
grume prin foame și mizerie lupta po
porului, sg pregătească terenul in vederea 
menținerii mai departe a regimului bur- 
ghezo-moșieresc urît de popor. în vede
rea înrobirii țării de către imperialiștii 
americani sub masca așa ziselor „planuri 
de ajutorare". Agitînd în mod demagogic 
lozinci patriotarde de soiul „regele și pa
tria”, încercind să ațîțe în același timp 
șovinismul cel mai deșănțat, încercînd să 
otrăvească conștiința tineretului, reacțiu- 
nea vroia să înșele poporul și să-l tîrască 
înapoi în bezna trecutului blestemat al 
dictaturii burghezo-moșierești. în același 
timp forțele reacțlunii burghezo-moșie
rești, partidele „istorice", regele, în strîn- 
să cîrdășie cu cercurile imperialiste apu

sene pregăteau cu înfrigurare o lovitură 
de stat pentru a rupe Romînia de Uniu
nea Sovietică, pentru instaurarea dicta
turii fasciste, pentru a smulge poporului 
libertățile pe care le-a cucerit. Tocmai în 
acest scop a fost adus în fruntea guver
nului fascistul Rădescu.

Poporul romîn se afla atunci in fața a 
două drumuri un drum ducea înapoi 
spre trecut, sub jugul claselor exploata
toare și al capitalului străin ; celălalt 
drum ducea inainte. spre democrație și 
socialism, spre cucerirea unei vieți tot 
mai bune pentru oamenii muncii de la 
orașe și sate. Pe acest drum, pe drumul 
democrației populare, al libertății și pro
gresului. pe drumul socialismului chema 
partidul comuniștilor poporul muncitor. 
Și poporui i-a urmat pe comuniști Masele 
largi populare s-au convins in focul lup
tei împotriva reacțiunii că Partidul Co
munist este singurul și adevăratul apără
tor al independenței naționale, al intere
selor vitale ale oamenilor muncii. Parti
dul Comunist era pe atunci in minoritate 
în guvern. Dar această minoritate se spri
jinea pe forța partidului în continuă 
creștere. Puterii deținute de guvernele cu 
majoritate reacționară i se opunea puterea 
maselor populare conduse de partid.

Comuniștii arătau zi de zi maselor că 
singura chezășie a refacerii economiei, a 
democratizării țării și a dobîndirii unei 
adevărate independențe naționale e in
staurarea unui guvern democratic. Sub 
conducerea comuniștilor se intensifica în 
întreaga țară ofensiva maselor populare 
pentru cucerirea unei democrații adevă
rate. Făcind zid in jurul partidului și sub 
conducerea acestuia, clasa muncitoare a 
organizat uriașe demonstrații de stradă 
afirmindu-și cu tărie hotărîrea de a nu 
îngădui ca țara să fie împinsă inapoi pe 
drumul fascismului. Mii de echipe de 
muncitori impinzeau satele îndrumi nd pe 
țărani să împartă între ei pămîntul mo
șierilor. In focul luptei pentru reforma 
agrară țăranii muncitori își dădeau seama 
că numai în alianță cu clasa muncitoare 

și sub conducerea acesteia pot scutura 
jugul moșieresc dobindindu-și o viață mai 
bună. Sub conducerea partidului, în fostele 
județe Dolj, Teleorman, Mehedinți, Con
stanța și în alte părți, muncitorii și 
țăranii muncitori înfruntînd gloan
țele ocupau primăriile și prefectu
rile, izgonind slugile fasciștilor. Pre
tutindeni, la orașe și sate, in mitinguri 
și demonstrații oamenii muncii cereau 
izgonirea guvernului Rădescu și aducerea 
la cîrma țării a unui guvern democratic. 
In fața puternicului avint de luptă al ma
selor, reacțiunea, grupată în jurul regelui 
și a lui Rădescu — agent a; „Intelligence 
Service“-ului .încă din anul 1928 — și-a 
întețit provocările încercînd să se opună 
cu forța voinței poporului. Dar nici un 
fel de provocări și amenințări n-au putut 
intimida masele populare. In capitală, la 
24 februarie 1945 a avut loc o uriașă de4 
monstratie la care au participai peste 
500.000 de oameni în timp ce coloanele 
nesfirșite de demonstranți străbăteau ca
lea Victoriei cerînd demisia lui Rădescu, 
de la ferestrele Prefecturii Poliției, ale 
Ministerului de Interne și ale palatului 
regal, mitralierele au început să reverse 
ploaie de gloanțe asupra mulțimii. Din 
nou a curs singe muncitoresc. Dar [upta 
poporului n-a putut fi înăbușită Chiar în 
Piața Palatului al cărui caldarîm era încă 
înroșit de sîngele celor răpuși de mitra
lierele fasciste, masele de oameni ai mun
cii s-au legat in fața conducătorilor par
tidului veniți în mijlocul lor să nu înce
teze lupta pînă la instaurarea unui gu
vern democratic. în fața mîniei poporului, 
călăul Rădescu a implorat ajutorul stăpî- 
nilor lui imperialiști care l-au ajutat să 
fugă din țară

Zdrobind complotul fascist, zădărnicind 
lovitura de stat pregătită de reacțiune, 
masele populare au adus la putere un gu
vern democratic în care clasa muncitoare 
avea rolul conducător, și au pășit sub 
conducerea partidului înainte, în lupta 
pentru desăvîrșirea revoluției burghezo- 
democratice și trecerea la construirea so
cialismului.

Anii care au trecut de la 24 februarie 
1945 și pînă astăzi au fost ani de lupte și 
victorii sub conducerea partidului clasei 
muncitoare Sub conducerea partidului a 
fost răsturnată puterea claselor exploa
tatoare Regimul de democrație popu
lară. rod al luptei eroice a poporului s-a 
consolidat definitiv. Poporul romîn se bu
cură de o reală și deplină independență 

și suveranitate națională, de cele mai largi 
drepturj și libertăți democratice. Alianța 
între clasa muncitoare și țărănimea mun
citoare care s-a închegat și s-a călit în 
focul luptei pentru înfăptuirea reformei 
agrare și zdrobirea uneltirilor reacțiunii 
este b^za de neclintit a puterii populare, 
izvorul forței și trăiniciei acesteia. Avind 
în permanență sprijinul frățesc al Uni
unii Sovietice poporul nostru muncitor în
făptuiește politica partidului de industria
lizare socialistă a țării, dobindește suc
cese continue în lupta pentru transforma
rea socialistă a agriculturii, pentru obți
nerea unui avînt al producției agricole, 
pentru continua ridicare a nivelului de 
trai al celor ce muncesc.

Preocupați de munca noastră creatoare, 
oașnică noi ținem însă bine minte 24 fe
bruarie 1945 și caldarimul înroșit de singe 
al Pieței Palatului. Și noi știm că cei care 
au uneltit complotul fascist din februarie 
1945 n-au încetat și nu vor să înceteze 
urzelile lor banditești. Faptul că poporul 
nostru a devenit stăpîn pe soarta sa și 
cucerește mereu noi victorii în lupta pen
tru socialism sporește și mai mult furia 
imperialiștilor și a slugilor lor. Rîvnesc 
desigur domnii imperialiști la „vremurile 
bune" cînd tăiau și spînzurau pe melea
gurile noastre formînd guverne si parla
mente după gustul și interesul lor, stabi
lind bugetul, dictînd politica economică 
și acordurile diplomatice ca la ei acasă. 
Ei nu se pot împăca de fel cu faptul că 
nu mai pot jefui bogățiile patriei noastre. 
De aceea acești domni în frunte cu mag
nații americani alocă în fiecare an mi
lioane de dolari in vederea finanțării ac
tivității de subminare împotriva țării 
noastre și a celorlalte țări democratice. 
De aceea activizează ei elementele fasciste 
și reacționare care au fugit din țară de 
teama răzbunării poporului. Cît de de
parte au ajuns imperialiștii și slugile lor 
în provocările lor furibunde împotriva 
patriei noastre o arată mișelescul atac să- 
vîrșit de o bandă de criminali legionari 
împotriva legației R.P.R. din Berna. Ace
leași lepădături de soiul lui Mihail Fărcă- 
șanu — care a participat la complotul 
fascist de la 24 februarie 1945 — au ata
cat după cele mai tipice metode legionare 
legația RP R. ia Berna. Se vede treaba 
că năimiți! dolarului au constatat că este 
prea riscant pentru pielea lor să se mai 
lase parașutați sau strecurați pe alte căi 

în Republica Populară Romînă unde arde 
pămîntul sub picioarele lor. Ei au preferat 
să atace banditește legația patriei noastre 
în Elveția, așa cum, nu de mult, s-au de
dat la acte huliganice împotriva ansam
blului romînesc de cîntece și dansuri 
populare care a întreprins un turneu .în 
Franța.

Zvîrcolirl zadarnice ! Nimeni și nimic 
nu poate întoarce poporul nostru din dru
mul său ferm spre socialism! Zadarnic 
visează cercurile agresive americane la 
restaurarea în țara noastră a orînduirii 
capitalisto-moșierești și a jugului imperia
list. Poporul nostru care a cunoscut li
bertatea, care a învățat să-și făurească o 
orînduire socială și de stat conformă cu 
voința sa, care e chemat de fiecare dată 
să-și spună părerea asupra celor mai im
portante acte de stat știe și va ști să-și 
apere patria și cuceririle revoluționare, să 
zădărnicească orice uneltiri și provocări 
banditești.

Trăgînd învățăminte din evenimentele 
de la 24 februarie 1945, urmărind cu vigi
lență uneltirile dușmanilor patriei, po
porul nostru este hotărît să apere cu străș
nicie viața sa nouă, liberă, mersul său 
înainte spre socialism

Partidul ne învață că ascuțirea vigilen
ței față de orice uneltire a dușmanilor in
terni și a cercurilor agresive din străină
tate este o datorie de căpetenie a fiecărui 
patriot, a fiecărui om al muncii Partidul 
ne învață să muncim neîncetat pentru în
tărirea necontenită a statului democrat- 
popular, pentru întărirea capacității de 
apărare a patriei, pentru întărirea alian
ței clasei muncitoare cu țărănimea mun
citoare, pentru întărirea unității tuturor 
celor ce muncesc.

In rîndurile uriașului lagăr al păcii și 
socialismului în frunte cu Uniunea Sovie
tică, poporul nostru pășește ferm inainte 
pe calea socialismului El întărește necon
tenit legăturile de prietenie frățească cu 
U.R.S.S., cu țările de democrație populară 
și cu toate popoarele iubitoare de pace — 
chezășia apărării neștirbite a independen
ței naționale, marilor sale cuceriri revo
luționare, a viitorului său fericit și lu
minos.
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O victorie electorală 
a P, C. Francez

■ PARIS 23 (Agerpres). — Ziarul „L’Hu- 
tnanite” anunță succesul Partidului Co
munist Frăncez în alegerile municipale 
parțiale din comuna Fraize (departamen
tul Vosges). In primul și al doilea scrutin 
al votului, care au avut loc la 13 și 20 
februarie, candidați! blocului sprijinit de 
partidul comunist au obținut o victorie de
plină. In Consiliul municipal au fost aleși 
toți cei 14 candidați care au candidat pa 
lista acestui bloc. Astfel, .în Consiliul mu
nicipal al comunei Fraize, în care se nu
mără în total 23 de membri, blocul spriji
nit de comuniști, va avea acum majorita
tea locurilor.

------- O--------

Ajuforul U. R. S. S. 
acordaf sinistrafilor din Indonezia

DJAKARTA (Agerpres). — TASS trans
mite : După cum se știe, o serie de re
giuni ale Indoneziei au avut de suferit de 
pe urma inundațiilor care au provocat 
pagube deosebit de mari pe insulele Su
matra, Java, Borneo.

La 23 februarie, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al U.R.S.S. în In
donezia, D. D. Jukov, l-a vizitat pe pri
mul ministru al Indoneziei, Aii Sastroa- 
midjojo și în numele guvernului Uniunii 
Sovietice și-a exprimat regretul în legă
tură cu inundațiile care au avut loc in
tr-o serie de regiuni ale țării.

Ambasadorul a comunicat că Comitetul 
jexecutiv al Uniunii Asociațiilor de Cruce 
Roșie și Semilună Roșie din U.R.S.S. a 
alocat pentru fondul de ajutorare a sinis- 
traților suma de 40.000 rupii indoneziene. 
Această sumă a fost depusă în contul 
Băncii de Stat a Indoneziei.

Primul ministru Sastroamidjojo a expri
mat în numele poporului și guvernului 
Indoneziei recunoștință profundă poporu
lui și guvernului Uniunii Sovietice pen
tru ajutorul acordat sinistraților.

In Camera deputaților 
din Italia

ROMA 23 (Agerpres). — TASS trans
mite : In Camera deputaților din Italia 
a început discutarea proiectului de lege 
cu privire la ratificarea convenției asu
pra creării așa-numitei „Organizații eu
ropene pentru cercetarea nucleului ato
mic”.

In vara anului 1953, 12 țări vest-euro- 
pene (printre care Anglia, Germania, Ita
lia, Franța și altele), au semnat această 
convenție care prevede construirea unor 
laboratoare în apropiere de Geneva.

In cadrul discuțiilor a luat cuvintul de
putatul comunist Natoli care a subliniat 
că această organizație este necesară Sta
telor Unite pentru a controla cercetările 
oamenilor de știință europeni în domeniul 
fizicii nucleare și pentru a folosi rezulta
tele lucrărilor lor în scopur'le lor mili
tare. Comuniștii, a declarat Natoli. nu 
pot să voteze pentru această convenție. 
Ei ar aprcba-o numai dacă țările capita
liste ar accepta propunerea Uniunii So
vietice cu privire la interzicerea armei 
atomice și distrugerea stocurilor existente 
de arme și cu privire la folosirea ener
giei atomice exclusiv in scopuri pașnice.

MStlUl PEPKTt MOTAWilF.

Sub presiunea opiniei publice 
autoritățile braziliene n-au putut 

împiedica tinerea festivalului 
din țările Americii de sud

MONTEVIDEO 23 (Agerpres). — TASS 
transmite: După cum s-a mai anunțat, au
toritățile braziliene au interzis la ordinul 
americanilor organizarea festivalului tine
retului din țările Americii de sud. Acea
stă hotărîre a stirnit o largă mișcare de 
protest in rindurile diferitelor cercuri ale 
opiniei publice braziliene. In senat și în 
Camera deputaților au luat cuvintul se
natorul Paulo Fernandez și deputatul 
Mendoza, care au arătat că hotărîrea au
torităților este antidemocratică și anticon
stituțională. Pe adresa guvernatorului sta
tului Sao-Paolo, orașul unde soseau partici- 
panții la festival, s-au primit sute de pro
teste scrise împotriva interzicerii festiva
lului.

Datorită acestor proteste ale opiniei pu
blice, autoritățile nu au putut împiedica 
ținerea festivalului. La festival au luat, 
parte delegațiile de tineret ale Braziliei, 
Argentinei, Chile, Venezuelei, Boliviei, Uru- 
guayului, Paraguayului. Din partea tinere
tului din Argentina, la festival au parti
cipat 83 de delegați, din Uruguay — 60, 
din partea districtului federal al Braziliei 
— 70 etc. Festivalul s-a transformat în
tr-o demonstrație a tineretului pentru apă
rarea prieteniei și năzuințelor comune de 
independență ale țărilor din America La
tină.

-----o-----

Scurte știri
• După cum anunță agenția Reuter, 

sindicatul național al feroviarilor din An
glia. nesocotind obiectivele Congresului 
sindicatelor britanice, a hotărît să trimită 
o delegație in Republica Populară Chi
neză cu prilejul Zilei de 1 Mai.

• Vîntul puternic și furtuna au prici
nuit pagube mari într-o serie de regiuni 
ale Italiei. In orașele Pistoia și Lucea 
(Toscana) au fost avariate rețeaua elec
trică și telefonică. La Livorno, din cauza 
vîntului puternic, care a atins 100 km. pe 
oră. vapoarele nu pot părăsi portul, la de
barcadere toate lucrările au fost între
rupte.

• La 21 februarie. Salah Salem, mi
nistrul Orientării Naționale a Egiptului, 
care se află la Beirut, a declarat reprezen
tanților presei, după întilnirea sa cu Cha- 
meun. președintele Libanului, Selh, primul 
ministru al Libanului și Naccache, mi
nistrul Afacerilor Externe al Libanului, 
că Egiptul este gata să prezinte spre exa
minare țărilor arabe un nou plan de unire 
militară și politică a statelor arabe, fără 
alăturarea lor la pactele militare ale pu
terilor occidentale.

® Potrivit relatărilor corespondentului 
din Hanoi al agenției Press Trust of In
dia. consulul general al Indiei la Hanoi, 
A. M. Sahai, a comunicat că guvernele 
Indiei și Republicii Democrate Vietnam 
discută posibilitatea stabilirii de relații 
comerciale între cele două țări.

• Ziarul turc. „Sen Posta” anunță că la 
Kalkîci, în apropiere de portul Izmir, a 
început construirea unui mare aerodrom 
militar destinat forțelor aeriene militare 
ale NATO.
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A 37-a aniversare a Armatei Sovietice 
și a Flotei Maritime Militare Sovietice 

Ordinul Ministrului Apărării al U.R.S.S.
MOSCOVA 23 (Agerpres). — TASS transmite Ordinul Ministrului Apărării al 

U.R.S.S. din 23 februarie 1955 :
Moscova
Tovarăși soldați și matrozi, sergenți și cartnici 1
Tovarăși ofițeri, generali și amirali 1
Poporul sovietic și Forțele sale Armate sărbătoresc astăzi cea de a 37-a aniver

sare a Armatei Sovietice și Flotei Maritime Militare.
Această aniversare glorioasă are loc în condițiile luptei încununate de succes 

pentru îndeplinirea înainte de termen și depășirea planului celui de al 5-lea cinci
nal, pentru o puternică dezvoltare continuă a industriei grele — temelia avîntului 
tuturor ramurilor economiei naționale, a întăririi puterii statului sovietic și a creș
terii bunăstării poporului nostru. împreună cu toate popoarele lagărului socialist, 
poporul sovietic luptă cu hotărîre și consecvență pentru cauza păcii în lumea în
treagă.

In același timp, forțele agresive ale țărilor imperialiste, în frunte cu monopo- 
liștii S.U.A., creează grupări politice, blocuri militare, se străduiesc din toate puterile 
să refacă militarismul german, pregătind în mod fățiș un nou război împotriva Uni
unii Sovietice, țărilor de democrație populară și Republicii Populare Chineze.^

In aceste condiții. Partidul Comunist și Guvernul Sovietic iau toate măsurile 
necesare pentru asigurarea securității trainice a patriei noastre.

Ostașii Armatei Sovietice și Flotei Maritime Militare, strîns uniți în jurul Par
tidului Comunist și Guvernului Sovietic, trebuie să fie întotdeauna gata să îndepli
nească cu cinste datoria lor militară de apărare a scumpei noastre patrii.

Cu prilejul Zilei Armatei Sovietice și Flotei Maritime Militare, felicit pe soldați 
și matrozi, sergenți și cartnici, ofițeri, generali și amirali.

Urez întregului efectiv al Forțelor Armate noi succese în perfecționarea măes- 
triei de luptă și în pregătirea de a da în orice moment o ripostă zdrobitoare ori
cărui agresor.

In cinstea celei de a 37-a aniversări a Armatei Sovietice și Flotei Maritime 
Militare, ordon :

Astăzi, 23 februarie să se tragă 20 salve de salut la Moscova, capitala patriei 
noastre. în capitalele republicilor unionale, precum și în orașele-erou Leningrad, 
Stalingrad, Sevastopol și Odesa.

Trăiască puternica noastră patrie — Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste 1
Trăiască marele popor sovietic și glorioasele sale Forțe Armate !
Trăiască iubitul nostru guvern sovietic !
Trăiască Partidul Comunist al Uniunii Sovietice — organizatorul și inspiratorul 

victoriilor noastre ! *
Ministrul Apărării al U.R.S.S., Mareșal al Uniunii Sovietice,

G. K. JUKOV

Deschiderea conferinței de la Bangkok 
a țărilor participante la pactul agresiv S.E.A.

BANGKOK 23 (Agerpres). — La 23 fe
bruarie s-a deschis la Bangkok — capi
tala Tailandei — conferința miniștrilor 
Afacerilor Externe ai țărilor participante 
la blocul militar al Asiei de sud-est 
(S.E.A.T.O.).

La conferință participă Franța, S.U.A., 
Anglia și dominioanele ei — Australia și 
Noua Zeelandâ și numai trei țări asiatice 
— Pakistan, Tailanda și Filipinele.

Celelalte țări din Asia, inclusiv India^, 
Indonezia și Birmania au refuzat, după 
cum se știe, să participe la S.E.A.T.O., 
dîndu-și seama că el este un bloc al pu
terilor coloniale pentru realizarea planu
rilor agresive ale imperialismului ameri
can în Asia de sud-est și pentru folosirea 
resurselor umane și materiale ale Asiei 
de sud-est în acest scop, pentru reprima
rea mișcării de. eliberare națională în ță
rile Asiei.

Potrivit relatărilor agenției France 
Presse, pe ordinea de zi a conferinței 
S.E.A.T.O. sînt înscrise următoarele 
puncte : 1. — Studierea situației generale 
a Asiei de sud-est. 2. — Stabilirea sediu
lui blocului S.E.A.T.O. 3. — Probleme 
militare referitoare la crearea unor forțe 
armate menite să înăbușe lupta pentru in
dependență națională a popoarelor din 
această parte a lumii. 4. — Probleme eco
nomice legate de așa-zisa „asistență teh
nică" a țărilor din această regiune.

Observatorii politici prezenți la Bang
kok remarcă faptul că punctele înscrise 
pe ordinea de zi a conferinței vor fi dis-

Violarea de către S.U.A. a acordului de armistițiu din Coreea
PHENIAN 23 (Agerpres).— TASS trans

mite : După cum anunță Agenția Centrală 
Telegrafică Coreeană cercetările la fața 
locului efectuate de echipa mobilă de in
specție a Comisiei neutre de supraveghere 
au stabilit că la 5 februarie aviația mi
litară a părții americane a violat acordul 
de armistițiu din Coreea, zburînd deasupra 
teritoriului de sub controlul părții co- 
reeano-chineze.

Trenul special care ducea la Paris an
samblul de cintece și dansuri populare 
din R.P.R. trece în goană prin necuprin
sa pustă maghiară. Ne găsim în miez de 
iarnă, dar cîmpurile nu sînt pustii. Băr
bați și femei, tineri și vîrstnici, îmbrăcați 
în scurte îmblănite și încălțați in cisme 
care ajung pînă la genunchi forfotesc pe 
ogoare. Unii îndreaptă gardurile menite 
să păstreze zăpada pe semănături, alții, 
ciocănesc la tractoarele pe care le repară 
in curțile S.M.T.-urilor.

In fața ochilor noștri se perindă cu 
iuțeală imagini de muncă intensă, care 
dovedesc că, ca și în țara noastră, satul 
în Republica Populară Ungară nu mai 
lîncezește în timpul iernii, ci se pregă
tește activ pentru arăturile și însămînță- 
rile de primăvară.

Străbatem teritoriul Austriei în toată 
lungimea sa, trecînd în vitezg prin gări 
mici și prost luminate. La auzul cîntece- 
lor și risetelor care răzbat din vagoanele 
noastre, călătorii care își așteaptă trenu
rile înalță spre noi priviri mirate, între
bătoare. Ne mirăm și noi de tăcerea po
sacă care domnește în aceste gări. Ne în
trebăm cu toții unde o fi dispărut oare 
acea faimoasa bună dispoziție a austrie
cilor, acel universal cunoscut „Gemitli- 
chkeit" ? Și tot noi ne răspundem că l-a 
strivit desigur povara scumpetei cres- 
cînde. a șomajului care cuprinde mase tot 
mai mari de oameni ai muncii, povara 
cursei înarmărilor.

Intrăm in minunata regiune muntoasă 
a Tirolului, cu povîrnișurile prăpăstioase, 
și înzăpezite ale Alpilor tirolezi. Nouă, pe 
care a și început să ne roadă dorul de 
casă, locurile prin care trecem ne evocă 
peisajul de iarnă al Văii Prahovei.

La un moment dat, trenul se oprește, 
nu se știe de ce. Avem astfel posibilita
tea să cercetăm cîteva minute în tihnă 
imprejurimde. Pe costișele abrupte sînt 
risipite colibe minuscule, întocmite din 
trunchiuri de brad și aplecate într-o rină 
parcă ar fi gata să se rostogolească. Prin 
niște hornuri mici și strîmbe ies limbi 
de fum pe care vîntul le risipește repede. 
In jurul fiecărei colibe o curte, mare cit 
o palmă, împrejmuita cu gard de nuiele.

T.O.
cutate în lumina politicii 'americane ela
borate pentru această regiune, adică pro
movarea politicii agresive „de pe poziții 
de forță" în Asia de sud-est.

Prima ședință a conferinței S.E.A.T.O. 
a fost prezidată de Phibul Songgram, 
primul ministru al Tailandei. Apoi au 
luat cuvintul Richard Casey, ministrul de 
externe al Australiei, Bonnet, reprezen
tantul Franței, Mc Donald, ministrul de 
externe al Noii Zeelande, Mohammed 
Aii, primul ministru al Pakistanului, Car
los Garcia, ministru de Externe filipinez, 
Anthony Eden, ministrul de Externe al 
Angliei și John Foster Dulles.

în discursul său, Dulles, care, după cum 
se știe, este inițiatorul blocului agresiv 
S.E.A.T.O., a încercat și de această dată 
să prezinte pactul agresiv al Asiei de sud- 
est drept o manifestare a politicii „de
fensive" a S.U.A. Referindu-se la politica 
S.U.A. în Asia, Dulles s-a străduit să 
motiveze tendințele imperialiste ale Sta
telor Unite. în ciuda faptelor îndeobște 
cunoscute, secretarul de stat al S.U.A. s-a 
străduit să prezinte pactele militare sem
nate cu regimurile din Asia aservite 
S.U.A. drept expresie a politicii „de pace" 
a S.U.A. Oprindu-se la planurile S.U.A. 
care urmăresc atragerea în blocul 
S.E.A.T.O. și a altor state asiatice ca In
dia, Indonezia și Birmania, țări care după 
cum se știe au refuzat să participe la 
acest bloc militar, Dulles a declarat că 
tratatul S.E.A.T.O. „va depăși zona tra
tatului".

La 15 și 16 februarie, echipa a intero
gat doi martori oculari, pe căpitanul Cian 
Ion Duk și pe locotenentul Li Suk Dum, 
din aviația armatei populare coreene. Ei 
au declarat că avioanele militare ale Sta
telor Unite nu numai că au pătruns adînc 
în spațiul aerian al părții coreeano-chi- 
neze, dar au și atacat avioane ale arma
tei populare coreene aflate în misiune de 
patrulare.

Note de drum (I).

Călătorind spre Paris
N. Minei

Iar foarte aproape, la mai puțin de o 
sută de metri, se înalță trufașă clădirea 
unui hotel luxos cu cinci etaje „Miami 
Gasthaus”. Prezența unui astfel de hotel 
aici ne-o explicăm amintindu-ne că Tiro- 
lul este unul din locurile preferate ale 
marilor bogătași ai lumii pentru vacan
țele lor de iarnă. Firma hotelului împru
mutată de la celebra plajă Miami de pe 
coasta Floridei (S.U.A.), — dovedește ab
surditatea unui astfel de nume (ce rost 
are o plajă în creierul munților). Dar 
probabil că proprietarilor hotelului nimic 

’nu li se pare absurd atunci cînd e vorba 
de a atrage pe cei mai avuți clienți ame
ricani.

Luxul țipător al hotelului alături de 
mizeria sfioasă a colibelor mi s-a părut 
un simbol al umilințelor pe care trebuie 
să le îndure poporul austriac de la îngîm- 
fațij și îmbuibați! de peste ocean.

Cită vreme trenul a stat locului, am 
ciulit cu toții urechea, doar-doar om 
prinde vreunul din acele strigăte prelungi 
și modulate ale muntenilor tirolezi, bine 
cunoscutele „jodlere". Din păcate n-am 
auzit niciunul, în schimb am prins frîn- 
turi din cele ce-și strigau cei cîțiva 
schiori, care se „antrenau" prin preajma 
hotelului: „Hello, Pat, hero-are you ?“ 
„Fine, thanks", (în engleză ; „Ce mai faci 
Pat ?“ „Bine, mulțumesc").

Cind trenul s-a urnit din nou am pă
răsit fără regret acest colțișor americani
zat din Austria. Numai că în tot restul 
drumului ochii mi s-au oprit asupra unei 
porțiuni mari de teren înconjurată de 
sîrmă ghimpată și purtînd într-unul din 
colțurile lor o simplă, dar grăitoare pan
cartă : „U.S Army". Sîrma ghimpată și 
pancarta își luau sarcina să ne aminteas
că de faptul că în această zonă de ocu
pație americană a Austriei războiul a în
cetat de mult să mai fie de domeniul tre
cutului, este o foarte ascuțită preocupare 
de viitor.

Din păcate pentru interesul și curiozi
tatea noastră atît la ducere cit și la în
toarcere am trecut prin Elveția noaptea. 

împotriva acordurilor 
de la Paris!

* *

SCRISOAREA P.C. DIN GERMANIA 
ADRESATĂ DEPUTAȚILOR 

BUNDESTAGULUI
BERLIN 23 (Agerpres). — A.D.N. trans

mite : Conducerea Partidului Comunist 
din Germania a adresat tuturor deputa- 
ților din parlamentul de la Bonn o scri
soare în care îi cheamă să voteze împotri
va acordurilor de la Paris, să se pronunțe 
pentru tratative imediate între cele patru 
puteri în problema germană și pentru rea
lizarea unui acord pe întreaga Germanie 
în scopul elaborării legii electorale pen
tru ținerea de alegeri libere în întreaga 
țară.

Adresîndu-se deputaților Bundestagului, 
conducerea P.C. din Germania arată în 
scrisoare: „Mare este răspunderea pe 
care o aveți în prezent în fața poporului 
nostru... Majoritatea covîrșitoare a po
porului german s-a pronunțat pentru uni
ficarea Germaniei în condițiile păcii și li
bertății, împotriva acordurilor de la Pa
ris, împotriva înarmării și recrutării în 
armată.

Făceți-vă datoria ca germani și ca de- 
putați ! Votați împotriva acordurilor de 
la Paris 1”.

CONFERINȚA DE PRESA 
DE LA BONN

BERLIN 23 (Agerpres). — La Bonn a 
avut loc o conferință de presă în cadrul 
căreia Jacques Duclos, secretarul Parti
dului Comunist Francez și președinte al 
fracțiunii comuniste din Adunarea Na
țională franceză, a vorbit în fața a 50 de 
reprezentanți ai presei germane și străine 
despre problemele privind lupta împotriva 
acordurilor de la Paris, relațiile germano- 
franceze, rezolvarea pașnică a problemei 
germane, problema Saarului și declarația 
de la Moscova. După ce conferința de 
presă a fost deschisă de Heinz Renner, 
fost deputat în Bundestagul de la Bonn, 
a luat cuvintul Jacques Duclos. Referin
du-se la mitingul de la Dortmund, Duclos 
a spus : „Partidul Comunist Francez con
sideră mișcarea de rezistență a poporului 
german împotriva reînarmării ca un fapt 
de mare importanță istorică”.

La o întrebare a corespondentului ziaru
lui „Stuttgarter Zeitung", Duclos a răs
puns că problema reunificării Germaniei 
este de cel mai mare interes pentru în
tregul popor francez. „Nu vrem, a de
clarat Jacques Duclos, ca între Germania 
răsăriteană și cea apuseană să fie creată 
o nou paralelă 38, care să fie punctul de 
plecare al unui nou război în Europa". 
Acordurile de la Paris, a spus Duclos, nu 
reprezintă altceva decît o alianță între 
fabricanții de tunuri, o alianță între 
Krupp și Schneider-Creuzot. In legătură 
cu problema Saarului Duclos a arătat că 
numai cu o Germanie democratică, iubi
toare de pace se va putea găsi o bază de 
înțelegere și asupra regiunii Saar.

întrebat ce crede despre posibilitatea 
unei conferințe a celor patru puteri după 
ratificarea acordurilor de la Paris, Duclos 
a relevat lipsa de seriozitate a acestor 
declarații menite să inducă în eroare 
opinia publică din Franța și Germania 
occidentală.

O SAPTĂM1NĂ DE LUPTĂ 
IN FRANȚA ÎMPOTRIVA 

RATIFICĂRII ACORDURILOR 
DE LA PARIS

PARIS 23 (Agerpres). — Intre 14 și 20 
februarie s-a desfășurat în Franța săptă- 
mîna de luptă împotriva ratificării acor
durilor de la Paris. In tot cursul acestei 
săptămîni au fost organizate în întreaga 
țară mitinguri și manifestații, în cadrul 
cărora s a făcut din nou auzită hotărîrea 
poporului francez de a lupta împotriva re- 
militarizării Germaniei occidentale. Mem
brii Consiliului Republicii au fost vizitați 
de nenumărate delegații, care au expri
mat voința populației din toate departa
mentele, cerîndu-le să voteze împotriva ra
tificării acordurilor de la Paris.

In cursul acestei săptămîni au fost 
adresate senatorilor un mare număr de 
apeluri și scrisori în care li se cere să 
voteze împotriva ratificării acordu
rilor de la Paris. în departamentul Bou- 
ches-du-Rhone astfel de apeluri au fost 
semnate de 31 de primari și 480 de consi
lieri municipali. în numeroase localități 
din acest departament ;— relatează ziarul 
„LHumanite” — aceste apeluri au fost 
semnate de toți locuitorii.

N-am putut vedea deci din această țară 
decît niște gări reci și neprimitoare, niș
te vameși nepoliticoși și niște ruine re
cente, a căror explicație nu am putut-o 
afla.

în schimb am avut prilejul să facem 
cunoștință cu un tînăr controlor de cale 
ferată care participase la Festivalul Mon
dial al Tineretului și Studenților de la 
București. El a fost cel dinții dintr-un 
lung șir de prieteni ai țării noastre care 
au cunoscut-o și îndrăgit-o cu ocazia Fes_ 
tivalului și pe care aveam să-i întîlnim 
în cursul călătoriei noastre.

★

_ Franța ne primește cu un cer posomo
rit ce nu amintește cu nimic de celebrul 
albastru, care a dat acestei culori nuanța 
„bleu-Frahce". Plouă, plouă necontenit de 
citeva săptămîni, făcînd să se umfle 
apele rîurilor și fluviilor, scoțîndu-le din 
matcă și aruncîndu-le peste maluri.

Franța întreagă luptă cu inundațiile. 
S-au revărsat Rinul, Loara, Sena... Alte 
riuri amenință și ele să iasă din albie. Pe 
întinderi mari se vede acum numai fața 
lucie a apei printre care răsar din loc în 
loc case izolate în podul cărora s-au re
fugiat locatarii, grajduri de unde se aud 
mugete jalnice de vite, mici colibe în 
care s-au îngrămădit înspăimîntate tot 
felul de sălbăticiuni.

Mai tîrziu vom afla că populația luptă 
singură, cu propriile sale mijloace, împo
triva acestei calamități a naturii. Guver
nul, gata oricînd să aloce sume cît de 
mari pentru înarmări, nu a făcut nimic 
pentru a preîntîmpina primejdia inunda
țiilor. Din 1910 cînd au mai avut loc ase
menea revărsări de ape nu s-a luat nici 
o măsură pentru construirea de.diguri sau 
baraje și populația a rămas exact în a- 
ceeași situație ca acum 45 de ani. la dis
creția forțelor oarbe ale naturii.

Multouse... Chaument... Troyes... Me- 
lun... unul după altul lăsăm în urmă 
orașele Franței răsăritene. în zori, cînd 
ziua se îngîna cu noaptea, zărim în de
părtare un buchet imens de lumini care 
clipesc făcîndu-ne parcă semn de bun 
sosit.

E Parisul.

gdgar Faure a obținut învestitura 
Adunării Raționale franceze

PARIS 23 (Agerpres). — După o criză 
de guvern care a durat aproape trei săp
tămîni, radicalul Edgar Faure a obținut 
învestitura Adunării Naționale cu 369 de 
voturi contra 210.

Din noul guvern fac parte printre alții 
Robert Schumann, Antoine Pinay, Pflimlin 
Bonnefous, despre care ziarul „Combat” 
scrie că sînt „cunoscuți adepți ai C.D.E.- 
ului și acordurilor de la Paris". De altmin
teri se știe că atît Pinay cît și Pflimlin au 
eșuat în încercările de a forma un guvern 
în timpul crizei ministeriale. în ceea ce 
privește pe Edgar Faure, el a mai fost 
prim ministru în 1952, durata guvernului 
său fiind de numai 40 de zile.

în programul expus miercuri după 
amiază în fața Adunării Naționale, Faure 
a declarat că Intenționează să obțină rati
ficarea acordurilor da la Paris privitoare 
la reînarmarea Germaniei occidentale. 
Edgar Faure a anunțat că va depune toate 
eforturile pentru a obține traducerea în 
fapt a acordului încheiat la 23 octombrie 
1954 între Franța și Germania occidentală 
cu privire la Saar". Programul lui Faure 
pe plan intern cuprinde o serie întreagă 
de promisiuni care figurează de ani de zile 
în programele diferitelor partide burgheze 

Știri sportive
SOFIA 23 (Agerpres). — BTA transmite: 

La Sofia a luat sfîrșit un concurs de 
baschet la care au luat parte cele mai 
bune echipe de băieți și fete din capitala 
R. P. Bulgaria. în grupa echipelor mascu
line, pe primul loc, s-au clasat baschet- 
baliștii asociației „Akademik". La ’femei, 
victoria a revenit echipei asociației 
„Udarnik",

■ j. ’ ' ■ ' ‘ ■’*.
PRAGA 23 (Agerpres). — PAP trans

mite : Comitetul de organizare a celei de 
a VIII-a ediții a „Cursei Păcii" Praga- 
Berlin-Varșovia a anunțat că pînă acum 
și-au anunțat participarea la marea com
petiție ciclistă echipele reprezentative a 
13 țări (în afara echipelor R. Cehoslovace, 
R. D. Germane și R. P. Polone). Acestea 
sînt : U.R.S.S., R. P. Bulgaria, R.P.R.,
Anglia, Austria, Belgia, Danemarca, 
Franța, India, Luxemburg, Suedia, Fin
landa și Norvegia.

Uniunea ciclistă din Elvdția a trimis o 
scrisoare prin care anunță că nu posedă 
o echipă ciclistă amatoare atît de puter
nică, pentru a putea face față dificultăți
lor acestei curse și din această cauză este 
nevoită să decline invitația.

★

MOSCOVA 23 (Agerpres). TASS trans
mite : Fotbaliștii sovietici au început jocu
rile pe terenurile acoperite cu zăpadă. De 
curînd, a avut loc la Minsk o întilnire 
între echipele „Spartak" Minsk și „Spar
tak" Vilnius. Meciul, desfășurat pe un 
timp geros, a luat Sfîrșit cu rezultatul de 
3—0 în favoarea fotbaliștilor din Minsk.

La Leningrad se desfășoară în prezent 
o competiție de fotbal dotată cu „Premiul 
campionatului de iarnă" în care.se întrec 
șase echipe. Printre acestea se găsește și 
selecționata studenților din Leningrad 
„Nauka", care activează' în categoria B a 
campionatului unional de fotbal.

★

MOSCOVA 23 (Agerpres;.—TASS trans, 
mite ; La Moscova a luat sfîrșit construc
ția celui mai mare bazin de înot acoperit 
din Uniunea Sovietică. Avînd o lungime 
de 50 m. și o lățime de 20 m., bazinul per
mite organizarea concursurilor de înot și 
polo pe apă, după principiile regulamen
telor internaționale ale acestor sporturi. 
De asemenea, săritorii de pe trambulină

-----o-----

SPECTACOLE
JOI 24 FEBRUARIE

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al R.P.R. : 
Boema; Teatrul de Stat de Operetă: Vînt de liber
tate; Național „i. L. Caragiale" (Studio) : Platon 
Krecet; Național „I. L. Caragiale" (Comedia) : 
Doamna nevăzută; Municipal; Treizeci de arginți ; 
Tineretului: Neisprăvitul; Studioul actorului de film 
,,C. Nottara-" Cei ce caută fericirea; Armatei (B-dul 
G-ral Magheru): invazia; Armatei (Calea 13 Sep
tembrie): Cîntec despre marinarii Mării Negre ; 
Ansamblul de estradă al R.P.R. : să cînte muzica 
(în sala din .Calea Victoriei nr. 174). Concert „Pe 
7 note" E. ionescu (in sala „Libertatea" din str. 
Dobrogean» Gherea nr. 4) și Magazin de stat (in 
sala din str. Alex. Popov nr. 23); Circul de Stat : 
Primul spectacol; Teatrul „Țăndărică": Frații Liu 
(ora 16, in sala „Orfeu"),

CINEMATOGRAFE : Patria: Aventurile vasului 
Bogatîr; I. C. Frimu: Expresul de NQrnberg, Gelozia, 
bat-o vina; Alex, Sahia: Roma, orele 11; Republica, 
București, Tineretului, Flacăra: Dama cu camelii; 
Înfrățirea intre 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, Boleslaw 
Bicput: Comedianții; Lumina: Destinul unor femei; 
Victoria: Suflete zbuciumate; Gh. Doja : Sadko ; 
Alex. Popov: Mikluno Maklai; 8 Martie: Alexandru 
Nevski; Vasile Roaită, Tudor Vladimirescu: Ordinul 
Anna; Aurei Viaicu: Castelul de cărți; Munca : 
Chestiunea rusă; Arta: Alarmă la circ; Popular : 
banfan la Tulipe; Mihail Eminescu: Antilopa de aur; 
Miorița: Jucătorul de rezervă; Moșilor: Amiralul 
Nahimov; 23 August, Unirea: Desfășurarea, $i Ilie 
f.?.ce «s,p?rt; Donca Sinio: De doi bani speranță ; 
Ilie Pintilie: Ernst Thâlmann; Volga, Gh. Coșbuc: 
Septembriștii; 1 Mai: Copiii partizanului; Libertății: 
Bănuțul; N. Bălcescu: Mai tare ca noaptea; Rahova: 
Primăvara pe gheată; Olga Bancic: Răzbunarea. 
La cinematograful înfrățirea între popoare rulează 
complect a re jurnalul „Conferința de la Moscova 
a *?r europene pentru asigurarea păcii și secu
rității în Europa**.

care s-au perindat la cîrma Franței. AsV 
fel se vorbește de „ridicarea nivelului da 
trai", de „revizuirea sistemului fiscal" 
etc. Observatorii de presă arată că aceste 
promisiuni sînt incluse în program dato
rită faptului că în curînd vor avea loe 
alegeri pentru consiliile departamentale și 
pentru consiliul republicii. In ce privește 
problemele coloniale. Faure a promis „că 
va continua tratativele cu privire la refor
mele în Africa de Nord dar a avertizat 
că „orice manifestări vehemente" care 
s-ar produce în aceste țări vor fi pedep
site cu asprime.

In încheiere Faure a menționat intenția 
sa de a sprijini „tratative” cu răsăritul. 
Cu acest prilej el a dovedit însă din nou 
că este un fidel adept al politicii ameri
cane „de pe poziții de forță”, declarîn- 
du-se pentru obținerea cît mai grabnică 
a ratificării acordurilor de la Paris. Din 
programul expus în fața Adunării rezultă 
că Edgar Faure care a votat pentru C.D.E. 
și pentru acordurile de la Paris, inten
ționează să continue politica lui Mendds- 
France de sprijinire a înarmării Germa
niei occidentale, de goana înarmărilor, de 
menținere a Franței în blocurile militare 
îndreptate împotriva țărilor lagărului de
mocratic.

vor avea posibilitatea să efectueze salturi 
de la înălțimea de 10 m. în bazin vor pu
tea înota în același timp 100 de sportivi.

I ★
MOSCOVA 23 (Agerpres). — TASS 

transmite : La Casa centrală de cultură 
a feroviarilor s-a desfășurat la 22 februa
rie cea de a 8-a rundă a finalei campio
natului de șah al U.R.S.S. Numeroși spec
tatori care se aflau prezenți în sală și-au 
îndreptat atenția îndeosebi către partida 
în care campionul mondial Botvinik în- 
tîlnea pe tînărul maestru Boris Spasski.

Cu albele, Botvinik a ales un sistem de 
desfășurare liniștit, în deschiderea Reti. 
Căutind să se îndepărteze de la căile teo
retice cunoscute, Spasski a jucat deschi
derea într-un chip original, Apoi la mu
tarea 13 el a sacrificat pe neașteptate un 
pion. După mutarea de răspuns, se părea 
că datorită avantajului material, Botvinik 
ar putea să-și creeze un avantaj decisiv. 
Totuși, campionul mondial n-a reușit să 
rezolve această sarcină. Talentatul său 
adversar s-a apărat cu ingeni6zitate, cre- 
înd cu fiecare mutare noi complicații. In 
criză de timp, Botvinik a propus la mu
tarea 33-a remiza, pe care Spasski a'-'ac-' 
ceptat-o.

Foarte interesantă a fost partida Keres- 
Taimanov. Marele maestru Keres a jucat 
subtil deschiderea și a luat inițiativa. 
După ce negrele au făcut rocada mare, 
Keres a declanșat un atac combinat îm
potriva regelui. La mutarea 24-a el a sa
crificat o piesă, manevră care a dus la 
dezorganizarea totală a lanțului de pioni 
de pe aripa regelui negru. Poziția lui Tai- 
majiov a devenit în curînd imposibil de 
apărat și acesta s-a recunoscut învins.

într-o partidă de manevre complicate, 
Kotov și Averbach au intrat amîndoi în 
criză de timp chiar în momentul culmi
nant al jocului și ei au fost obligați să 
facă mutările cu o mare rapiditate. Aver
bach a găsit însă mutări mai bune în 
această situație dificilă și Kotov, care a 
suferit pierderi materiale, a trebuit să 
cedeze.

O bună partidă pozițională a cîștigat 
Furrnan_ la Scerbakov. Partidele Petro- 
sian-Smîslov, Mikenas-Ilivițki, și Anto- 
șin-Flohr s-au terminat remiză. Partidele 
Gheller-Simaghin, Kan-Korcinoi și Lisi- 
țîn-Borisenko au fost întrerupte.
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