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Să dăm cuptoarelor Martin 
cît mai mult fier vechi!

I N ANII PUTERII POPULARE, sub
: îndrumarea partidului și cu sprijinul 

entuziast al întregului popor, indus
tria noastră grea — coloana vertebrală a 
întregii economii naționale — cu pivotul 
său principal — industria constructoare 
de mașini, a crescut și s-a dezvoltat, ser
vind cu cinste cauza construirii socia
lismului, independenței patriei noastre ș' 
apărării păcii.

înfăptuirea programului de măsuri al 
partidului nostru cu privire la ridicarea 
agriculturii, dezvoltarea industriei ușoare 
și alimentare, în vederea ridicării continue 
a nivelului de trai, material și cultural al 
oamenilor muncii ca și întărirea capaci
tății de apărare a patriei depind în cea 
mai mare măsură de dezvoltarea indu
striei grele, chezășia dezvoltării tuturor 
ramurilor economiei naționale.

Este știut faptul, că pentru îndeplinirea 
acestor sarcini, este necesară înzestrarea 
pe mai departe a agriculturii noastre în 
plină dezvoltare cu mai multe tractoare, 
cu mai multe mașini și unelte agricole.

Deși în cursul anului 1954 stațiunile de 
mașini și tractoare și gospodăriile agri
cole de stat au fost înzestrate cu 5600 
tractoare (socotite în tractoare de 15 C.P.) 
cu peste 3100 pluguri de tractor, 460 com
bine autopropulsate, 900 batoze, 1310 se- 
cerători-legători, numeroase cultivatoare, 
semănători și alte mașini și unelte, agri
cultura noastră ce se dezvoltă zi de zi, 
are nevoie de tot mai multe mașini și 
unelte. Dezvoltarea impetuoasă a celor
lalte ramuri industriale, construcțiile ce 
se fac pe cuprinsul patriei cer de ase
menea noi și numeroase mașini și unelte, 
utilaje de mare randament, care să asi
gure creșterea continuă a productivității 
muncii, cer sporirea continuă a produc
ției de metale.

Comunicatul Direcției Centrale de Sta
tistică de pe lîngă Consiliul de Miniștri 
al R.P.R. cu privire la îndeplinirea planu
lui de stat pe anul 1954 a arătat că deși 
planul Ministerului Industriei Metalurgice 
și Construcțiilor de Mașini a fost depășit 
în unele domenii, totuși la o serie de pro
duse și sortimente n-a fost îndeplinit. 
Astfel planul n-a fost îndeplinit integral 
la fontă și oțel din cauza insuficientei fo
losiri a tehnicii avansate cu care sînt în
zestrate uzinele noastre siderurgice, pre- 
lungindu-se reparațiile unor furnale și 
cuptoare peste termenul planificat, din 
cauza nerăspîndirii pe scară largă a ex
perienței înaintate precum și a nereali- 
zării depline a planului de colectare a fie
rului vechi.

După cum se știe îndeplinirea planului 
de producție al întreprinderilor metalur
gice depinde și de aprovizionarea lor cu 
fier vechi — materie primă principală 
pentru producerea fontei și a oțelului.

Fierul vechi nu trebuie considerat ca 
ceva nefolositor, ci dimpotrivă, ca un 
material deosebit de valoros. In el trebuie 
văzută șuvița incandescentă de oțel ce se 
scurge din cuptoarele Siemens Martin. 
Din multe asemenea șuvițe se vor cons
trui noi mașini și utilaje de diferite tipuri 
și mărimi, noi tractoare și pluguri, noi 
piese de schimb și bunuri metalice de larg 
consum. Dintr-o singură tonă de fier 
vechi se pot produce 2 tone de oțel bun, 
sau peste o tonă și jumătate de laminate, 
sau șenile pentru 10 tractoare, sau 15 
pluguri etc., etc. Iată ce mare însemnă
tate are colectarea și expedierea fierului 
vechi.

Deseori, în depozitele uzinelor, pe șan
tiere, în parcurile S.M.T,-urilor și în di
ferite alte locuri, se pot observa mari can
tități de fier vechi care se irosesc fiind 
lăsate pradă ruginii. Putem noi trece, 
oare nepăsători pe lîngă ele? Fără îndo
ială că nu.

Tineretul nostru, pionierii din multe re
giuni ale patriei n-au lăsat această valo
roasă bogăție să se risipească. Ei au 
strîns-o ca niște buni gospodari și au tri
mis-o ca hrană cuptoarelor înroșite.

In cinstea zilei de 7 Noiembrie și 30 
Decembrie 1954, tineretul din regiunea 
Ploești a strîns și trimis cuptoarelor Sie
mens Martin peste 100.000 kg. fier vechi.

In fruntea acestei acțiuni s-au situat ute- 
miștii și tinerii din schelele petrolifere 
Boldești, Moreni, Berea și Dragomirești 
care au colectat peste 69.103 kg. fier vechi. 
De asemenea numai unitatea de pionieri 
nr. 10 din Galați (instructor tovarășa Pa
triciii Lucreția) a strîns nu de mult peste 
1000 kg. fier vechi. Numeroase exemple de 
acest fel, sînt și în alte regiuni și raioane 
ale patriei.

Multe organizații utemiste, detașamente 
și unități de pionieri nu au dat însă im
portanța cuvenită acestei acțiuni patrio
tice, ocupîndu-se de acest lucru doar pe 
campanii, iar unele organizații chiar de
loc. Datorită lipsei de preocupare a unor 
comitete regionale, raionale și orășenești 
U.T.M. în unele locuri, deși s-au adunat 
cantități importante de fier vechi, nu au 
fost expediate la centrele de colectare, 
munca tineretului rămînînd astfel nefolo
sită. Asemenea neglijențe duc la demobi
lizarea tineretului, la slăbirea entuzias
mului său.

Biroul Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Muncitor, analizînd participa
rea tineretului, pionierilor și școlarilor la 
acțiunea patriotică de stringere și expe
diere a fierului vechi a adoptat de curînd 
o hotărîre în care cere comitetelor regio
nale, raionale, orășenești și organizațiilor 
de bază U.T.M. să considere acțiunea de 
stringere și expediere a fierului vechi, nu 
ca o campanie de scurtă durată, ci ca o 
acțiune de zi cu zi, deosebit de importantă 
pentru economia noastră națională.

Biroul C.C. al U.T.M. cere comitetelor 
regionale, raionale, orășenești și organi
zațiilor de bază U.T.M. să desfășoare o 
intensă muncă politică de lămurire de la 
om la om, folosind în acest sens gazetele 
de perete, conferințe, stațiile de radioam
plificare, să se organizeze vizite ale tine
rilor și pionierilor la întreprinderile meta
lurgice, întîlniri între oțelari și tineri, ară. 
tîndu-se pe larg importanța pe care o are 
colectarea și expedierea fierului vechi, 
pentru industria noastră metalurgică.

Toate comitetele regionale U.T.M. tre
buie să organizeze în acest sens întrece
rea între comitetele raionale, organizațiile 
de bază U.T.M. și organizațiile de pionieri, 
organizînd tinerii, pionierii și școlarii în 
forme care stimulează munca — echipe 
și brigăzi — să controleze în mod per
manent felul cum se desfășoară această 
acțiune și să întocmească o evidență 
clară a rezultatelor obținute.

Este o mare cinste pentru tînărul, pio
nierul sau școlarul, pentru organizația 
U.T.M., sau unitatea de pionieri, care va 
reuși să strîngă cea mai mare cantitate 
de fier vechi. întrecerea organizată în 
acest scop poate și trebuie să capete un 
caracter de masă cuprinzînd tineri mun
citori și funcționari, studenți și școlari, ti
neri țărani muncitori.

Organizațiilor U.T.M. și de pionieri 
fruntașe în acțiunea de stringere a fieru
lui vechi, C.C. al U.T.M. în colaborare cu 
organele I.C.M., le va acorda premii: 
materiale sportive, culturale precum și 
premii în bani. De asemenea tinerilor și 
pionierilor fruntași în această acțiune li 
se va decerna Diploma de Onoare a C.C. 
al U.T.M.

Rezultatele întrecerii se vor totaliza în 
urma unei analize făcute de comitetele re
gionale U.T.M. de două ori pe an: la 1 
aprilie și 1 octombrie.

Organizațiile U.T.M. vor trebui încă de 
la început să explice pe larg tineretului 
însemnătatea colectării și expedierii fie
rului vechi, să arate tineretului că în 
felul acesta, indiferent de locul de muncă, 
fiecare tînăr, pionier și școlar, poate să-și 
dea contribuția — alături de întregul 
popor — la sporirea producției de metale, 
la asigurarea unor importante cantități 
de fier vechi necesare dezvoltării pe mai 
departe a industriei noastre metalurgice.

Tineri și tinere, pionieri șl școlari 1 
Nici un kilogram de fier vechi nu tre
buie să rămînă nefolosit. Nu uitați că 
locul cel mai potrivit al oricărei cantități 
de fier vechi — fie ea cît de mică — este 
în cuptoarele Siemens Martin. Partici
pați cu toții la această acțiune patriotică I

Pentru grăbirea reparațiilor 
în raionul Giurgiu
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Au terminat repararea 
uneltelor agricole

Țăranii muncitori din comuna 
Slobozia pot raporta cu mîndrie că 
au terminat reparațiile uneltelor 
agricole și sînt pregătiți pentru 
a începe însămînțările de primăva
ră. încă de la începutul lunii fe
bruarie, ei reușiseră să îndeplineas
că planul de reparație în proporție 
de 99 la sută avînd toate căruțele, 
460 de pluguri, 225 grape, 1700 sape, 
cele 2 semănători și altele reparate. 
In prezent ei au terminat complet 
repararea uneltelor agricole.

Acest succes ăl celor din Slobozia 
se datorește muncii politice pe 
care organizațiile de masă, sfatul 
popular și cooperativa au dus-o sub 
îndrumarea organizației de partid. 
Comuniștii, printre care Și tovarășul 
Lucian Vîlcan. au știut să insufle 
tineretului imbold în muncă chemîn- 
du-1 să vină în ajutorul sfatului 
popular și să ducă muncă de lămu
rire printre țăranii muncitori. Orga
nizația de bază U.T.M. a luat măsuri 
din timp în urma sfaturilor primite 
de la comuniști și a format echipe 
de agitatori pe fiecare circumscrip
ție electorală, echipe care și-au dus 
activitatea și pe lîngă cele cinci cen
tre de reparat unelte existente în 
comună. Printre tinerii agitatori s-au 
evidențiat Rădoi Iordan, Betu An- 
ghel și Cune Anghel care după ce 
și-au lămurit părinții și rudele lor 
să nu lase treaba de pe o zi pe alta, 
au mers din casă în casă în secto
rul în care au fost repartizați și au 
lămurit și pe ceilalți tineri și vîrst- 
nici să-și repare uneltele.

Tineretul din comuna Slobozia a 
folosit ca un mijloc de mobilizare 
a celorlalți tineri și activitatea de 
la căminul cultural, cercurile de ci
tit ; învățătorii au vorbit elevi
lor despre datoria de a aminti pă
rinților că grabpica reparare a 
uneltelor va duce la reușita campa
niei de primăvară. Tovarășii Stoian 
Ilie, președintele sfatului popular, 
și Vasile Florea, secretarul organi
zației de partid au organizat munca 
la centrele de reparat unelte și au 
luat măsuri pentru aprovizionarea 
cu combustibil și materiale a cen
trelor prin cooperativă. Controlînd 
calitatea reparațiilor și felul cum 
își face datoria fiecare țăran mun
citor, s-au putut înlătura toate greu
tățile îndeplinindu-se în întregime 
planul de reparații a uneltelor agri
cole.

In felul acesta comuna noastră se 
află printre cele fruntașe din raion. 
Țăranii muncitori pregătesc acum 
sămînța și sînt gata pentru a ieși 
la arat și semănat

GRECU ROMICA 
corespondent voluntar

MUNCA POLITICĂ 
A ORGANIZAȚIEI U. T. M.

Tineretul din comuna Stănești a depus o 
muncă intensă pentru ca repararea uneltelor în 
cele opt centre de reparat care au luat ființa 
în comuna noastră să fie terminate cît mai 
grabnic posibil. Pentru ca munca politică să se 
desfășoare cît mai bine, organizația de bază 
U.T.M. a luat măsuri pentru a asigura mobili
zarea tineretului în munca de lămurire a tutu
ror țăranilor muncitori. S-a reușit ca pînă de 
curînd să se repare toate plugurile, toate gra
pele, 2 trioare din cele trei, 2 secerători simple, 
din cele trei și o secerătoare-legătoare din cele 
două. Trebuie spus că nu toți țăranii muncitori 
au trebuit să-și repare toate uneltele. De exem
plu în comuna noastră sînt peste 639 pluguri 
și 543 de grape. Datorită grijii pe care o au 
mulți țărani muncitori pentru uneltele lor s-au 
făcut reparații la numai o treime din uneltele 
agricole existente în comună. In comuna 
noastră au fost de asemenea reparate cele 

639 de căruțe. Munca țăranilor muncitori 
nu s-a mărginit în acest timp numai la 
repararea uneltelor agricole. Ei au selec
ționat mii de kilograme de sămînță. Astfel au 
fost selecționate printre altele 3200 kg. sămînță 
de ovăz, 4200 kg. sămînță de floarea soarelui 
„Jdanov" precum și 700 kg. mazăre. S-a mai 
cărat la cîmp o cantitate de 178 de tone bălegar.

Aceste realizări pe care le-au obținut țăranii 
muncitori din comuna Stănești se datoresc și 
activității organizației U.T.M.

Organizația de bază U.T.M. și-a întărit munca 
politică prin agitatori, prin gazeta de perete și 
căminul cultural. Echipele de agitatori cum ar 
fi de exemplu cele conduse de Mălureanu Petre, 
Pecea Ene și Gheorghe Maria, au lămurit pe 
mulți țărani muncitori să-și repare uneltele la 
timp. De exemplu, utemistul Pecea Ene l-a lă
murit pe Guță Anghel că trebuie să se gră
bească cu pregătitul uneltelor. Acum Guță An
ghel și-a terminat tot ce avea de reparat. Ute- 
miștii au demascat de asemenea pe chiaburul 
Radu Sin care nu-și repara un trior, vrînd cu 
tot dinadinsul să nu poată fi folosit.

In munca de lămurire s-au evidențiat și Ma
rin Ologu și tinerele Gheorghe Maria, Mărăci- 
neanu Elena, care au ajutat foarte mult comisia 
de femei de pe lîngă sfatul popular.

Gazeta de perete a mobilizat de asemenea pe 
tineri să participe la campania de reparare a 
uneltelor. Au fost scrise articole din trei în trei 
zile care vesteau despre mersul reparării unel
telor, arătînd totodată care sînt avantajele ter
minării la timp a reparării uneltelor și ieșirea 
la însămînțări la timpul cel mai potrivit. Pecea 
Ene, Marin Bologean, Petre M. Cristea au scris 
și ei articole la gazeta de perete. Tineretul din 
comuna noastră a urmat exemplul comuniștilor 
fruntași din comună Ion T. Bărîngă, Petre M. 
Cristea și alții.

Datorită muncii politice dusă sub conducerea 
organizației de partid, organizația de bază U.T.M. 

și-a adus contribuția, astfel ca în comuna noastră 
terminarea reparării uneltelor să devină o ches
tiune de cîteva zile.

BALUȚA TUDOR

In S.M.T. Băneasa-Giurgiu 
reparațiile trebuiesc grăbite

GIURGIU (de la corespondentul 
nostru).

Curînd va sosi primăvara. Munca 
celor care lucrează în agricultură 
va continua cu marea bătălie a însă- 
mînțărilor. Și tinerii de la S.M.T.- 
Băneasa-Giurgiu vor trebui să par
ticipe la această bătălie. Dar cum 
vor putea munci ei cu spor dacă nu 
s-au pregătit? Organizația de bază 
U.T.M. nu a știut să mobilizeze pe 
tineri spre a depune toate eforturile 
pentru terminarea la timp și în bune 
condițiuni a reparațiilor tractoare
lor, a mașinilor și uneltelor agri
cole. Munca politică dusă de organi
zația de bază U.T.M. în această pe
rioadă a fost formală.

La S.M.T. Băneasa-Giurgiu sînt 
tineri ca Vătafu Gheorghe, Dumitru 
Marin, Novac Paștiu și alții, despre 
care nu se poate spune că au lucrat 
efectiv la reparații. Organizația de 
bază U.T.M. nu a discutat cu acești 
tineri, arătîndu-le importanța înde
plinirii planului de reparații la timp.

Tovarășii de la S.M.T. Băneasa au 
început să se intereseze de ce anu
me piese au nevoie ca să-și repare 
tractoarele și mașinile agricole, abia 
în ianuarie. Șefului mecanic, Vasile 
Constantin, de pildă, i-a trebuit o 
săptămână întreagă s’ă se deplaseze 
la București după piese. Cît privește 
repararea mașinilor din S.M.T. me
canicul șef e optimist și te încredin
țează, fără temei, că totul se va 
termina cu bine. Dar cum se va 
realiza aceasta, și pînă cînd, — iată 
o problemă nelămurită. Pînă în pre
zent nu s-a reușit să se repare nici 
jumătate din tractoare, pluguri, cul
tivatoare, grape, discuitoare etc.

Rămînerea în urmă a reparațiilor 
se datorește și faptului că organiza
ția de bază U.T.M. nu a sezisat 
munca formală a brigăzilor și nu 
s-a ocupat de probleme ca dis
ciplina și calificarea la locul de pro
ducție al tinerilor. Organizația de 
bază U.T.M. putea să pregătească 
agitatori care să mobilizeze tinere
tul la repararea tractoarelor și ma
șinilor agricole. Trebuiau ținute, a- 
dunări deschise ale organizației de 
bază U.T.M. în care să se fi analizat 
munca tinerilor și să se fi luat mă
suri care să ducă la o îmbunătățire 
a muncii. Timpul nu așteaptă. Re
parațiile trebuiesc terminate cît mai 
curînd posibil ' și tineretul de la 
S.M.T. Băneasa-Giurgiu constituie 
o forță ce poate ajuta la ieșirea în 
campania de însămînțări la timp și 
în bune condițiuni. Țăranii munci
tori așteaptă de la tractoriștii 
de la S.M.T. Băneasa lucrări de 
calitate efectuate la vremea priel
nică însămînțărilor.

Din însemnările unui tînăr agitator

Consfătuire cu studenții fruntași la învățătură
In- cursul zilei de ieri a avut loc la Insti

tutul de petrol și gaze din București o 
consfătuire cu un grup de studenți frun
tași la învățătură din institut. Organizată 
din inițiativa conducerii institutului, cu 
sprijinul organizației de bază U T.M.. con
sfătuirea a avut ca principal obiectiv 
luarea in discuție a celor maj bune me
tode de învățătură pentru a fi extinse.

Discuțiile au scos. la iveală unele lip
suri în munca de învățătură, cauzele lor, 
arătându-se și metodele prin care se pot

remedia pentru ca un număr cît mai mare 
de studenți să devină fruntași.

In concluzii, tovarășa rector Alexandra 
Sidorovicj a subliniat ajutorul deosebit pe 
care l-au dat studenții în această consfă
tuire conducerii institutului pentru a ve
dea adevăratele cauze care împiedică să 
crească in ritm mai viu numărul frun
tașilor la învățătură, arătînd în același 
timp că propunerile făcute vor duce la îm
bunătățirea muncii.

Au început însămînțările
Timpul călduros care s-a menținut în 

ultimele zile și în raionul Mizil a determi
nat pe mulți țărani muncitori să înceapă 
însămînțările. Colectiviștii din satul Gă- 
genii de Sus, comuna Vintileanca, au în

ceput însămînțatul culturii de floarea 
soarelui. De asemenea, numeroși țărani 
muncitori din comuna Vintileanca, Baba 
Ana; Săhăteni și Fintinele au început în- 
sămințarea orzului și florii soarelui.

(Agerpres)

Pînă acum cîteva săptămîni utemistul 
Covrigel loan, tehnolog la sectorul 3 al 
uzinelor de construcții de mașini agricole 
„7 Noiembrie“-Craiova, nu a avut obiceiul 
de a-.»i însemna în carnețel faptele deose
bite de care să-și amintească cu plăcere 
mai tîrziu.

Abia la începutul anului acesta tînărul 
Covrigel a început să facă scurte însem
nări printre care unele subliniate.

Oare ce lucruri deosebite l-au determi
nat să-și noteze în carnet faptele din anu
mite zile ?

Să răsfoim puțin filele carnetului cu 
însemnări al tînărului loan Covrigel.

21 ianuarie 1955. La difuzor am ascul
tat cîteva fragmente din Documentele Se
siunii lărgite a Consiliului Mondial al 
Păcii de la Viena. Nu am putut asculta 
în întregime pentru că a trebuit să în
cep munca. Dar, totuși mi-au rămas înti
părite în minte cîteva fragmente din Ape
lul către popoarele lumii.

După terminarea programului, am 
cumpărat un ziar de la primul chioșc, 
care este în drum spre casă. Pînă am 
ajuns la locuința mea, am citit de cîteva 
ori Apelul Păcii.

Am ajuns acasă. Unchiul Iorgu la care 
locuiesc și care a împlinit de mult 80 de 
ani, măsura nervos camera în lung și în 
lat. Cum am intrat pe ușă mi-a arătat 
ziarul.

— Uite colea, ai citit... La voi la fabrică 
ce s-a hotărît ?

Nu credeam că tocmai unchiul care e 
foarte ursuz din fire să izbucnească așa. 
Aproape că nu am știut ce să-i răspund.

— Noi luptăm unchiule din toate pu
terile noastre și-i vom opri pe acești 
nelegiuiți înainte de a-și pune în aplicare 
planurile lor războinice.

Discuția a continuat pînă tîrziu.
22 ianuarie 1955. M-am întîlnit ou De

liu Ion, secretarul organizației de bază 
U.T.M. Se gîndește cum să pornim această 
campanie, cum să mobilizăm tinerii la 
lupta nobilă pentru apărarea păcii, pen
tru interzicerea războiului atomic. După 
amiază s-a anunțat un miting fulger în
chinat păcii.

Mie mi s-a încredințat sarcina de a pre
lucra în cadrul mitingului Apelul de la 
Viena.

La miting se adunaseră toți muncitorii 
de la sectorul 3. N-am vorbit niciodată 
în fața unei asemenea adunări, dar pen
tru a vorbi despre pace nu-i nevoie să fii 
orator. Am spus tot ce simt eu.

Le-am vorbit muncitorilor despre lupta 
oamenilor cinstiți din lumea întreagă, 
care prin diferite forme protestează împo
triva renașterii militarismului german și 
a ațîțătorilor la războiul atomic. Le-am 
vorbit, despre gestul nobil al Uniunii So
vietice care a hotărît să acorde ajutor 
țării noastre pentru folosirea în scopuri 
pașnice a energiei nucleare.

Au luat cuvîntul lăcătușul Gh. Rădu- 
lescu, Vintilescu Constantin, responsabilul 
brigăzii utemiste care lucrează la monta
rea grapelor cu colți.

Mi-a plăcut cum au vorbit cei doi mun
citori. Pe lîngă faptul că ei au arătat că 
vor fi necruțători față de orice încercare 
a agresorilor, au hotărît să-și depășească 
planul de producție.

Vintilescu s-a angajat în numele brigă
zii să dea 50 de grape cu colți peste plan.

25 ianuarie 1955. Am fost numit agita
tor. în fiecare zi merg prin secții și vor
besc cu muncitorii. Tinerii sînt la înăl
țime. Muncesc mai bine ca orieînd.

28 ianuarie 1955. Am citit chemarea Co
mitetului Permanent pentru Apărarea Pă
cii din R.P.R. Deci s-a început campania 
pentru strîngerea de semnături. Am for
mat mai multe echipe de tineri agitatori 
care să strîngă semnături pe Apelul Pă
cii. Cu o asemenea echipă voi merge și 
eu prin fabrică pentru semnături.

3 februarie 1955. Azi a fost prima zi 
cînd am mers prin secții cu listele pentru 
semnături.

Am mers la brigada de forjori, condusă 
de tînărul Costea Marin. Am vorbit cu 
responsabilul brigăzii. Priceput om e și 
Costea ăsta. Mi-a vorbit de succesele bri
găzii sale care își depășește zilnic norma 
de lucru.

— Nu ne pierdem noi cu firea în fața 
oricăror lăudăroși — ne-a spus Costea. 
Au mai fost și alții tot atît de grozavi — 
fasciștii nemți — care au pornit război, 
dar și-au găsit mormântul.

Toată brigada în frunte cu responsabilul 
ei a semnat Apelul.

Utemista Smarandache Aglaia nu are 
decît 22 de ani și e contabilă la secția 
3-a. O fată hotărîtă și tare apreciată de 
tovarășii ei. Alături de ceilalți tovarăși a 
semnat și ea Apelul.

Seara am mai privit odată numele cel- 
lor care au semnat lista. Am recunoscut 
semnătura șefului secției a 3-a, Muștiuc 
Petre, a lui Florescu Gh., maistru la hala 
tineretului șt mulți alții.

4 februarie. Șl azi au mai semnat mulți 
tovarăși Apelul de la Viena. Brigada ute- 
mistă de sudori condusă de tovarășul Po
pescu Ioan și-a luat angajamentul de a-și 
întări semnătura pe Apel cu noi succese 
în producție. Ei au hotărît să-și depă
șească zilnic planul.

Cînd a semnat Apelul, tînărul Vinti
lescu a avut grijă să ne amintească des
pre angajamentul lui :

— Să știți că angajamentul pe care ni 
l-am luat la miting va fi îndeplinit. Cînd 
ne propunem să realizăm ceva, apoi 
realizăm. Deci așa cum am spus vom da 
50 grape peste plan.

Alături de responsabilul brigăzii ute
miste au semnat toți ceilalți membri.

Azi am îhtîrziat cam mult la uzină. La 
ora 17 trebuia să trec pe la Dora, prie
tena mea, dar am ajuns mult mai tîrziu. 
Am încercat să-i cer scuze cum am ajuns 
acasă.

— Nu-î nevoie de scuze, mi-a spus ea, 
tu ai fost reținut de treburi care mă pri
vesc și pe mine. Mai bine spune-mi, în 
uzina voastră a început să se semneze 
Apelul ?

I-am spus și Dorei că dacă va fi nevoie, 
pentru a apăra frumusețea vieții de as
tăzi, pentru fericirea patriei, colectivul 
sectorului nostru va fi capabil să-ș; dove
dească și altfel tăria sa.

Aceeași părere o împărtășește și Dora 
și de aceasta-s bucuros, mi-am ales o to
varășă adevărată.

17 februarie 1955. Nu am mai făcut în
semnări mai multe zile. Azi însă trebuie 
să trec în carnețelul meu faptele munci
torilor din sectorul nostru.

Vintilescu și brigada lui de utemiști nu 
au dat numai 50 de grape cum a fost 
angajamentul, ci 70 și asta dovedește tă
ria noastră. Forjorii au dat peste plan 
piese pentru trei grape.

De asemenea lăcătușul Anghel Jean, 
strungarul Fratosticeanu Nicolae, sudorul 
Marinescu Dumitru și mulți alții și-au de
pășit cu mult sarcinile de plan.

★

însemnările se opresc aci. De sigur că 
ele vor fi continuate de faptele tovarăși
lor lui loan Covrigel. în carnetul său vor 
fi notate noile victorii ale muncitorilor 
de la sectorul 3, victorii care constituie 
o contribuție de seamă la lupta pentru 
apărarea păcii.

GH. NEAGU
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8 Tn magazinul „Delta Dunării" din 8 
8 Capitală intră zilnic sute de cumpără- ~ 
o tori. Sînt gospodine, tineri și tinere, 
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8 cumpăra de acolo. Toate raioanele sînt 
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zeturi și multe alte sortimente atrag pe 
cumpărători.

Raionul mezeluri este fruntaș pe ma- 8 
gazin. Aci muncește o brigadă ute-1 
mistă de bună deservire condusă de tî- 8 
nărui Radu Constantin pe care-1 vedeți 8 
în fotografia de mai sus. Intr-adevăr, g‘ 
tînărul Radu Constantin știe să orga- 8 
nizeze bine munca pentru a satisface | 
cerințele publicului consumator. Pen-» 
tru buna organizare a muncii, pentru 8 
atitudinea cinstită și politicoasă față | 
de consumatori, brigada tovarășului 8 
Radu Constantin este evidențiată pe 8 
întreaga întreprindere.
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8 I. C. S. Universal București. Ciornei | 
8 Paraschiva este fruntașă în muncă, de- 8 
8 pășind zilnic vânzarea cu 20 la sută. *
8 răbdarea cu care deservește pe consu- 
| matori, toate acestea fac ca volumul
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Utemista Ciornei Paraschiva — pe 8 
w care o vedeți în clișeul de față — a fost | 
8 repartizată la un raion de tricotaje și | 
£ articole pentru copii de la magazinul 8 
8 I. C. S. Universal București. Ciornei | 
ț"------i........................................—n, 2_
S pășind zilnic vânzarea cu 20 la sută. 
8 Atitudinea el cinstită, bunăvoința și 
t r--------- ---------- ------- . ____
| matori, toate acestea fac ca volumul 
8 mărfurilor vîndute să crească.

888
3
38
888

88888
8
888888888
8
888
888
888Vînzătoarea utemistă Văduva Sica 

de la magazinul O.C.L. Aprozar „6 g 
Martie" — pe care o vedeți în clișeu, 8 
face parte din brigada de bună deser-1 
vire. Văduva Sica se ocupă — în ca- 8 
drul brigăzii — de buna întreținere a 8 
mărfurilor din depozit precum și de | 
aprovizionarea cu marfă a magazinului, g 
Brigada de bună deservire în care 8 
muncește utemista Văduva Sica își | 
depășește zilnic planul de vânzare cu 8 
10 la sută. 8
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§ bună deservire. Brigada ei depășește în

Utemista Darie Ștefania, de la raio-| 
nul de încălțăminte al magazinului 8 
I.C.S. Universal Victoria este fruntașă? 
pe unitate. 8

Darie Ștefania, care a absolvit o | - „„1X ----IX -------A 3
1953 — este responsabila brigăzii de 8
Școală profesională de comerț în anul 8
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Tot mai multe bunuri de larg con- 8

8 medie norma la vînzare cu 50 la sută.
8

8 __________ ____________ o___ _
| sum sînt destinate oamenilor muncii din 8 
8 Capitală. Utemista Florescu Olimpia | 
8 de la raionul vase emailate din cadrul 8 
’ magazinului Tehno-metal, vinde zilnic 8 
3 numeroase obiecte de uz casnic — gă-1 
8 leți, crătiți, oale, tacîmuri etc. Prin 8 
8 munca ei conștiincioasă utemista Fio- 8 
| rescu Olimpia depășește zilnic planul | 
| de vînzare la produsele de uz casnic.
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Marele artist al cuvîntului - ALEXEI TOLSTOI
Incepîndu-și activitatea literară înain

tea Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie, marele scriitor sovietic Alexei Tols
toi a parcurs un drum greu de căutări. 
Iar în momentul izbucnirii revoluției ne- 
înțelegînd-o, el nu a putut lega ideea de 
revoluție de ideea de Patrie și a plecat 
în emigrație.

Dar a fi „pentru Rusia” și a fi departe 
de ea, era o contradicție prea flagrantă 
care i-a adus aces'tui patriot, chinuri cum
plite. El a căutat-să pătrundă sensul re
voluției, să înțeleagă soarta istorică a pa
triei lui. Dorul de patrie și sentimentul 
singurătății în mijlocul adunăturii cosmo
polite de emigranți ruși l-au chinuit pe A. 
Tols'toi și acest dor el și l-a revărsat în 
creațiile sale: primul volum din monu
mentala trilogie „Calvarul", un roman sa
tiric despre emigranți, „Copilăria lui Ni- 
chita” amintiri despre copilărie și despre 
patria lui. în aceste creații s-au oglindit 
căutările lui A. Tolstoi, atit cele politice 
cit și cele estetice.

Numai revenind în patrie în 1923, A. 
Tolstoi găsește ceea ce căutase cu atîta 
aviditate și devine nu numai 
„unul dintre cei mai mari și mai 
populari scriitori ai Țării Sovie
tice”, dar și unul dintre cei mai 
de seamă activiști pe tărtm 
obștesc. A. Tolstoi a fost membru 
al Academiei de Științe, a fost 
decorat cu mai multe ordine, a 
fost ales deputat în Sovietul Su
prem al U.R.S.S. în timpul răz
boiului el a fost membru în Co
misia Extraordinară de Stat pen
tru cercetare^ atrocităților fas
ciste.

„Dacă revoluția nu ar fi avut 
loc — a scris A. Tolstoi, — mă 
aștepta, în cel mai bun caz, soar
ta lui Potopenco : activitatea ce
nușie, incoloră,' a scriitorului 
mijlociu prerevoluțlonar. Revolu
ția din Octombrie mi-a dat mie, 
ca scriitor, totul”,

Alexei Tolstoi este acela des
pre care V. M. Molotov a spus la 
al VllI-lea Congres Unional al 
Sovietelor : „înaintea mea a vor
bit aici renumitul scriitor A. N. 
Tolstoi. Cine nu știe că el este 
fostul conte Tolstoi ? Și acum ? 
Unul dintre cei mai mari și popu
lari scriitori ai Țării Sovietice, 
tovarășul Alexei Nicolaevlci Tol
stoi”.

Petrecîndu-și copilăria la țară 
(aparținea unei familii de nobili 
scăpătați) A. Tolstoi se apropie 
de oamenii simpli, cunoaște „vis
colul din stepe, din satele pier
dute. bordeiele țărănești, ghicito- 
rile. poveștile, șurile cu miros'ul 
lor specific”, care lasă o ampren
tă. puternică în sufletul sensibil al viito
rului scriitor.

Marna scriitorului, o femeie foarte cultă 
și cu un vădit talent literar, îl îndeamnă 
mereu să scrie, ea dorea ca fiul ei să de
vină scriitor. Toate încercările literare de 
pe atunci ale fiului o dezamăgesc însă și 
ea moare în 1906, înainte de a vedea 
sîmburele viitorului mare talent.

Alexei Tolstoi încape să scrie în perioa
da studenției sale la Institutul Tehnologic 
din Petersburg. Dar acestea erau nișt 
încercări slabe — „versuri proaste"'— cum 
le va caracteriza mai târziu însuși scrii
torul. în 1908, după terminarea studiilor, 
alegerea între profesiunea de inginer și 
cea de scriitor era deja făcută. Începând 
cu anul 1909, A. Tolstoi publică mereu.

în primele creații — povești și cîntece 
— A. Tolstoi a vrut să pătrundă esența 
pămîntului și a soarelui. „Și, pătrunzând 
frumusețea lor, prin limba poporului, pu
ternică, simplă și plastică, să mă adresez 
omului, a cărui înțelegere nu-mi părea 
posibilă fără înțelegerea pămîntului și a 
soarelui".

Influența simbolismului asupra scriito
rului începător nu putea să nu se resimtă 
în anii triumfului reacțiunii, însă ea a 
fost de scurtă durată și, chiar în aceste 
prime creații, forța realismului său face 
să pălească elementele stilistice simboliste.

Galina Maevschi

Poveștile și cîntecele tînărului Alexei 
Tolstoi sînt realiste prin umorul lor, prin 
filonul satiric-social de care sînt străbă
tute, prin rezonanța lor folcloristică. Ani
malele despre care scrie și chiar și spiri
tele necurate sînt înzestrate cu trăsături 
omenești reale. Iar figura pdves'titorulu; 
optimist, care — abia reținîndu-și zîmbe- 
tul — povestește cu veselie despre lucrur 
înspăimântătoare și cu seriozitate despre 
lucruri hazlii, ne amintește de povestito
rii talentați ai basmelor populare.

Preocuparea de bază a lui A. Tolstoi a 
fost pătrunderea și înțelegerea caracteru
lui național rus. Caracterul național se 
formează — după concepția scriitorului— 
în epocile mari, creatoare, de-a lungul vie
ții unui popor; această concepție explică 
atracția lui A. Tolstoi pentru teme istorice. 
„Pentru a înțelege taina poporului rus, 
măreția lui, trebuie să cunoști bine și 

adînc trecutul lui: istoria noastră, momen
tele ei nodale, epocile tragice și cele crea
toare. în care se lega caracterul rus” — 
spunea scriitorul.

Multe exemple minunate ale caracterului 
rus au fost create de A. Tolstoi în epopeile 
„Calvarul” și „Petru I”, în povestirea dra
matică „Ivan cel Groaznic" și in „Poves
tirile lui Ivan Sudariov".

„Patru epoci mă atrag din aceleași mo
tive spre a fi reprezentate — arăta A. 
Tolstoi — epoca lui Ivan cel Groaznic, 
cea a lui Petru, cea a războiului civil din
tre anii 1918—1920 și a noastră de azi — 
nemaivăzută prin amploarea și prin impor
tanța ei”.

Reînviind mărețele caractere ale oame
nilor din trecutul îndepărtat, A. Tolstoi 
le regăsește și în realitatea contemporană 
lui, în figurile lui Lenin și Stalin („Calva
rul”, „Pîinea”. piesa „Drumul spre victo
rie”). înaintea Marelui Război pentru Apă
rarea Patriei, Tols'toi scria despre viitorul 
caracter rus pe care îl vedea profilîndu-se 
în copiii sovietici. „Omul viitorului este 
printre noi. Vocea lui se aude dis-de-dimi- 
neață cînd el aleargă cu cărți la școală".

A. Tolstoi strîngea mereu .material asu
pra caracterului rus în mijlocul contem
poranilor săi de toate vîrstele.

Pentru a înțelege mai bine caracterul 
rus, A. Tolstoi pătrunde adînc în trecutul 
îndepărtat. El studiază asiduu epoca lui 
Ivan cel Groaznic și cea a lui Petru I, epo
cile în care s-a format statul național și 
caracterul național rus. în creațiile lui A. 
Tolstoi, Petru I și Ivan cel Groaznic nu 
apar numai ca niște figuri puternice de 
conducători, ca figuri de eroi avînd pro
porții naționale; ei sînt în primul rînd oa
meni ruși, ei sînt întruchiparea spiritului 
creator al poporului rus, forța acestui po
por. Meritul mare al lui A. Tolstoi constă 
în aceea că, înarmat cu învățătura marxișt- 
leninistă, a știut să reînvie în culori 
adevărate aceste figuri istorice mari, să 
le privească prin prizma realității de as
tăzi.

Evoluția înțelegerii adinei și, complete 
a caracterului rus de către A. Tols'toi 
poate fi urmărită prin romanul „Calva
rul", epopeea războiului civil. Dașa și 
Katia, Teleghin și Roșcin, caută adevărul 
vieții, închiși în cercul strimt al preocu
părilor lor. Dar în anii războiului civil, 

cînd s-au așezat față în față cele 
două Rusii — Rusia capitaliști
lor și Rusia poporului. — pentru 
intelectualul rus s-a încheiat vre
mea răzvrătirilor individualiste 
și a pasivității. în fața lui se 
des'chidea larg arena luptei revo
luționare, unde el își putea mani
festa din plin cele mai frumoase 
trăsături ale caracterului, unde 
era dator nu numai să-și spună 
cuvântul, ci să și pornească la 
acțiune. Unii ca Ivan Telegh'n 
au intrat fără șovăieli în rându
rile poporului revoluționar, alții 
ca Vădim Roșcin și-au găsit lo
cul lor tot acolo, însă după multe 
chinuri și căutări; în fine alții 
— cei mai puțini — au rămas în 
lagărul dușmanilor poporului. 
Dașa și Katia au pășit și ele ală
turi de soții lor în rândurile po
porului. Alexei Tolstoi a Știut să 
zugrăvească cu mult meșteșug 
noua istorie a intelectualității 
ruse, după ce s-a încheiat tema 
conflictului dintre erou și masă 
temă dominantă în literatura tre
cutului. Dașa și Katia, Teleghin 
și Roșcin s-au contopit cu po
porul, cauza poporului devenind 
cauza vieții lor înșiși. Ei s-au 
contopit cu poporul pentru a-1 
înarma cu bogăția culturală și 
artistică, pentru a păși împreună 
cu el în viața muncii creatoare.

„Vom reconstrui lumea pentru fericire” 
— spun eroii lui A. Tolstoi. „Iubiți viața, 
luați-o cu toată pasiunea, faceți din ea fe
ricire" — aceste gînduri ale autorului ră
sună ca un leit-motiv prin întreg romanul.

Iar în zilele Marelui Război pentru Apă
rarea Patriei, cînd s-a verificat forța, băr
băția și curajul omului rus. Alexei Tolstoi 
scriind răscolitcarea povestire „Caracterul 
rus” exclama : „Iată caractere ruse ! Se 
pare că omul este simplu, iar cînd vine 
o nenorocire cruntă, în el se ridică o forță 
măreață — frumusețea omenească”.

Poet și prozator, autorul liric al „cânte
celor însorite” romancier — autor de epo
pei, de romane psihologice, utopica și de 
aventuri, autor de povestiri autobiogra
fice, povestitor, nuvelist și dramaturg, 
cîntăreț al frumosului și demascator cu 
arma satirei a tot ce e hidos, un mare 
maestru al romanului istoric contemporan, 
istoric, publicist și folclorist, scriitor pen
tru copii și pentru cei mari — această va
rietate de genuri a abordat-o și a reali
zat-o cu mult talent marele scriitor al 
Țării Sovietice, Alexei Nicolaevici Tolstoi, 
de la a cărui moarte se împlinesc acum 
zece ani.

Încălțăminte peste plan
PITEȘTI (de la corespondentul nostru). 

— Preocupat de îmbunătățirea calității 
produselor, creșterea productivității mun
cii și scăderea prețului de cost, colectivul 
de muncitori și tehnicieni de la fabrica 
de piele și încălțăminte „Tudor Vladimi- 
rescu" din Pitești au adus mai multe îm
bunătățiri procesului de producție. Au fost 
multe zile în care muncitorii nu și-au pu
tut îndeplini planul din cauza debitului 
insuficient de energie electrică furnizată 
de motoarele existente. Această greutate 
a fost înlăturată acum cîtva timp prin 
punerea în funcțiune a unui motor ve
chi Diesel de 45 cai putere, reparat de 
către muncitorii din fabrică. Alte îmbu
nătățiri au fost aduse de colectivul de 
muncitori condus de comunistul Negulescu 
Gheorghe și candidatul de partid Hala- 
man Dumitru. Ei au confecționat o ma
șină de scos calapoade iar folosirea aces
tei mașini a dus la creșterea productivită
ții muncii cu 50 la sută.

Prin înlocuirea curelelor de transmisie 
de la mașinile freze care erau înainte fă
cute din piele, cu alte curele de pînză, au 
fost înlăturate trepidațiile care dăunau 
calității produselor.

Pentru mărirea supleții (mlădierea) pie
lei s-a introdus la mașina de stoluit o 
rolă confecționată din deșeuri de cauciuc. 
Perfecționarea procesului de producție a 
contribuit la obținerea unor realizări cu 
mult, mai mari ca înainte. Secția tăbăcă- 
rie minerală a dat peste plan în 30 de 
zile 42,600 dm. pătrați piele bizon de bună 
calitate, evidențiindu-se în mod deosebit 
maistrul comunist Clucerescu Petre și 
muncitorul Stan Gheorghe de la mașina 
de stoluit. în secția croit, brigada „1 Mai" 
condusă de utemistul Patru Aristide a 
economisit în 30 de zile 6000 dm. pătrați 
piele din care s-au confecționat 210 pe
rechi bocanci.

Printr-o folosire rațională a materiei 
prime și materialelor auxiliare și prin 
valorificarea deșeurilor s-au făcut econo
mii pe întreaga fabrică în valoare de 
26.000 lei. Numai brigada condusă de mun
citorul Vasilescu Alexandru a economisit 
materiale în valoare de peste 3000 lei.

----- O-----

La uzinele „Gheorghi Dimiirov“
ARAD (de la corespondentul nostru). — 

Succesele obținute la uzinele „Gheorghi 
Dimitrov" în luna trecută sînt grăitoare. 
Planul global de producție a fost înde
plinit cu 119,5 la sută.

Aplicarea a trei inovații a adus între
prinderii o economie de peste 144.000 lei. 
Printre inovatori se află și strungarul 
Scurtu Valeriu de la secția sculărie care 
a confecționat un port cuțit pentru re
glare și schimbare rapidă și un dispozi
tiv cu 6 cuțite menit să mărească avan
sul la strung și să asigure pieselor o cali
tate superioară.

Din cele 14 brigăzi de tineret, brigada 
utemistă de la secția vagonaj condusă de 
tînărul Cosa Constantin lucrează în con
tul anului 1957.

Brigada a 2-a utemistă din secția fini
saj este cea mai tînără brigadă din uzină, 
în frunte cu responsabilul său, tînărul 
Copăcel Ion, realizează construirea unui 
acoperiș de vagon-marfă pe zi, nu în două 
zile cit era norma.

-----O-----

Brigăzi fruntașe
Fabrica de rulmenți din Moldova și-a 

îndeplinit planul pe luna ianuarie și pe 
prima decadă a lunii februarie la toți in
dicii. Brigăzile de tineret au fost mereu 
în frunte. Datorită membrilor acestor bri. 
găzi din care fac parte utemiștii Constan
tin Dumitru, Drutu Dumitru, Chicoș 
Gheorghe, Armeanu Gheorghe și alții, sec
ția de rectificare a primit steagul roșu 
de fruntașă pe fabrică.

Printre secțiile fruntașe se află și sec
țiile strungărie, controlul tehnic și altele.

Colectivul de muncitori al fabricii a în
deplinit planul de producție global pe 
luna trecută cu 102 la sută, iar pe sorti
mente cu 119 la sută.

Continuînd munca în întrecerea socia
listă, la 11 februarie dădeau produse în 
contul zilei de 18 februarie.

Lupta pentru însușirea cunoștințelor de bază constituie pentru pionierii pa, 
triei noastre datoria cea mai de seamă.

Iată pe pîonîera Georgescu Mariana din clasa III-a A, de la Școala elemerr 
tară nr. 114 de 7 ani din București, în ora de matematică. Ea răspunde plină 
de siguranță la una din întrebările puse de profesoară. Colegele ascultă cu luare 
aminte răspunsul el, pentru a putea contribui la lămurirea problemei.

-............................................................... I
„TRAINICA" COLABORARE I

Tinerii din comuna Almaș, raionul 
Huedin, n-au participat la concursurile 
Spartachiadei de iarnă a satelor. De ce ? 
Oare ei nu vor să ia parte la activitatea 
sportivă ? Nici că se poate pune o ase
menea problemă. Mai toți tinerii din co
mună știu să schieze. Ba almășenii și-au 
construit singuri schiurile cu care și-au 
pus chiar în gînd să concureze în cadrul 
Spartachiadei de iarnă a satelor.

— Cînd va lua ființă comisia de orga
nizare a spartachiadei? l-a întrebat — 
într-una din zile un tînăr, pe tovarășul 
Kadar Eugen, președintele colectivului 
sportiv.

— Asta-i treaba organizației U.T.M. — 
a răspuns liniștit președintele.

Dacă îl întrebi pe secretarul organizației 
U.T.M. de această problemă, pe loc îți va 
răspunde: „Colectivul sportiv are această 
datorie".

Tocmai cînd tinerii se găseau într-o ase
menea dilemă, iată că a sosit în comună 
instructorul Comitetului raional U.T.M. 
Huedin — tovarășul Constantin Dolhan. 
Tinerii l-au înconjurat pe activistul co
mitetului raional care nu mai prididea 
acum cu răspunsurile:

— Am venit la voi cu alte treburi mai

Tinerii sportivi așteaptă sprijin
întreprinderea Textilă „11 Iunie” Gava- 

na din orașul Pitești are un număr mare 
de fruntași în producție. Ei sînt mândria 
fabricii. Această întreprindere e renumită 
în întreaga regiune și datorită bogatei acti
vități sportive pe care o desfășoară tinerii 
muncitori. în fiecare zi crește numărul tine
rilor care practică organizat fotbalul, teni
sul de masă, voleiul și alte ramuri spor
tive. Baza activității sportive o constituie 
însă complexul G.M.A. în colaborare cu 
colectivul sportiv, organizația de bâză 
U.T.M. a reușit să antreneze peste 350 de 
tineri din întreprindere (dintre care 74 
fete) să cucerească insigna G.M.A. Dato
rită acestui fapt întreprinderea Textila 
„11 iunie" a fost declarată fruntașă .pe re
giune în domeniul trecerii normelor com
plexului G.M.A.

Cu cîtva timp în urmă tinerii au luat 
inițiativa de a amenaja o bază sportivă 
în apropierea întreprinderii.

Toate ar fi bune în acest domeniu. O 
problemă însă frământă mult pe tinerii 
sportivi de la Textila „11 Iunie" — și a- 
nume de ce nu primesc destul sprijin din 
partea conducerii întreprinderii (director 
tov. Mircea Ion) și a comitetului de între
prindere (președinte tov. Radu Ciubuc). 
Cînd este vorba de a sprijini activitatea 
sportivă din fabrică, tovarășul Mircea Ion 

importante. Dar o să mă ocup și de acea
stă problemă. Și pe loc începu să le vor
bească tinerilor despre importanța spar
tachiadei, despre rolul comisiei de orga
nizare care va trebui să ia ființă.

— în ceea ce privește faptul că până acum 
nu s-a format comisia comunală de or
ganizare, noi — spuse mai departe acti
vistul comitetului raional — vom trage la 
răspundere pe vinovați — și fără îndo
ială vom lua măsurile cuvenite.

Asta s-a petrecut acum vreo cîteva săp_ 
tămîni. Era de așteptat că în acest timp 
destul de lung instructorul comitetului 
raional U.T.M., împreună cu organizația 
de bază U.T.M. și colectivul sportiv din 
comună să treacă deîndată la treabă pen
tru ca și în această comună să înceapă 
întrecerile din cadrul Spartachiadei de 
iarnă a satelor. Au așteptat tinerii almă- 
șeni însă- degeaba. Promisiunile tovară
șului Dolhan au rămas doar... simple pro
misiuni, iar între organizația U.T.M. și 
colectivul sportiv aceeași „trainică” co
laborare.

Acum e rîndul comitetului raional 
U.T.M. cît și a celui de cultură fizică să 
ia măsurile cuvenite, vorba tovarășului 
Dolhan.

ca și președintele comitetului de întreprin
dere găsesc nenumărate pretexte cum ar 
fi: „sînt alte probleme mai importante”, 
în felul acesta ©i nu fac altceva decîț să 
demobilizeze pe tineri, să-i îndepărteze 
de la activitatea sportivă.

Deși în magazia colectivului sportiv exis
tă echipament sportiv, acesta nu-i suficient. 
Comitetul de întreprindere n-a pus la dis
poziția colectivului sportiv în întregime 
fondul de bani stabilit la începutul anu
lui. N-a luat de asemenea măsuri împo
triva acelora care mai folosesc ca îmbră
căminte ș.i nu la antrenament, echipamen
tul sportiv. Uneori echipa de fotbal — care 
activează în cadrul campionatului raional 
— a trebuit să se deplaseze urgent într-o 
localitate, spre care mijloacele de trans
port sînt încă insuficiente. Atunci s-ar 
fi putut ca tinerii fotbaliști să se depla
seze cu o mașină a fabricii. De acest aju
tor al direcției fotbaliștii însă nu s-au 
bucurat.

Tinerii de la Textila „11 Iunie" pot să 
obțină noi succese în sport. Colectivul 
sportiv însă nu poate să-și îndeplinească 
sarcinile ce-i revin fără sprijinul condu
cerii și al comitetului de întreprindere. 
E firesc deci să-1 primească.

R. CALARAȘANU

In numerele 1786, 1789, 1792, 1794, 
1797, 1802 și 1805 din ziarul „Scânteia ti
neretului” au fost reproduse din revista so
vietică „Znanie-sila” nr. 10 1954 fragmen
te din povestirea științifico-fantastlcă des
pre o călătorie imaginară în Lună, care ar 
avea loc... în anul 1974.

In acest număr reproducem ultimul frag
ment din povestirea „Racheta „Luna-1“.

VIII

In ultimul moment, înainte de a se 
tipări revista noastră („Znanie-sila" 
din... 1974 — N.R), am primit o ș.ire 
îmbucurătoare: nava interplanetară 
„Luna-1” a ajuns la destinație și a ate
rizat pe Lună. Corespondentul nostru 
special pe bordul navei, T. A. Akopian, 
candidat în științe medicale, ne-a trans
mis un reportaj din spațiul cosmic și 
de pe Lună. Redăm aici primele sale 
comunicări, primite prin radio.

27 noiembrie, ora 11 și 12 minute, ora 
Moscovei. Bordul navei „Luna-1“.

Luna este aproape — iat-o în fața noa
stră ! Pe Pămînt am spune „deasupra noa
stră”. însă aici am pierdut de mult orice 
reprezentare despre „sus” și „jos", despre 
„deasupra" și „dedesubt", despre „dreap- 
ia“ și „stînga". Acum, de exemplu, se 
apropie din nou de mine, trăgîndu-se de 
minere, Alioșa Sokolov, pilotul și radio- 
fonistul nostru. El pretinde că vrea să 
supravegheze radioaparatajul. însă de fapt 
trage pur și simplu cu urechea la ceea ce 
transmit aici. E; stă cu picioarele în sus 
în raport cu poziția mea și bineînțeles, 
lui i se pare că eu stau „cu picioarele în 
sus".

In general, noi cunoaștem numai o sin-

.Scînteia tineretului"
Prg. 2-a 25 februarie 1955 

gură direcție reală — înainte, adică spre 
Lună.

Luna continuă să crească. Aproape ju
mătate din cerul nostru este acum aco
perit de discul ei. Adică nu, scuzați-mi 
eroarea, nu poate fi vorba de „disc” ! Pe 
Pămînt Luna arată ca un disc, pe cînd 
aici ea arată ca o sferă, o adevărată sferă, 
un glob Cu toată intensitatea identică a 
umbrelor se vede clar că marginile sînt 
mai depărtate decît mijlocul.

Este uimitor cit de bine se vede totul 
pe această planetă ! Claritatea este ne
obișnuită. Comparăm relieful care se pre
zintă în fața noastră cu hărțile fotografice, 
minunat executate de „lunografii" noștri, 
în care sînt notate toate denumirile. în
cepem de pe acum să ne „orientăm" în 
acest relief. Iată, chiar la margine este o 
parte întunecată — „Marea Crizelor", mai 
la stînga — „Marea Seninătății" și mai la 
stînga, dincolo de lanțurile munților 
„Caucaz” și „Apenini” se află „Marea Ploi
lor" — un șes întins întunecat. Aici, pe 
această „mare" uscată vom ateriza...

Da, aici nu e ca pe Pămînt. Aici totul 
este altfel. Un peisaj aspru, sălbatec, hao
tic. O mare parte a emisferei vizibile este 
o îngrămădire compactă de munți, un nu
măr infinit de cratere, gropi și prăpăstii 
adinei. Umbrele sînt acolo foarte intense 
și negre, ele arată ca niște găuri: aici ce
rul este de asemenea complet negru. Pe 
Pămînt nu există un negru atît de intens. 
Părțile iluminate au o culoare stranie, ce
nușie care de asemenea este „nepămîn- 
tească", moartă. Toate acestea au o anu
mită frumusețe. însă frumusețea aceasta 
e prea mohorîtă și îți provoacă un senti
ment de neliniște. Ce poate fi vesel și 
odihnitor pe această planetă, unde nu 
există o picătură de apă nici aer, nici 
ființe vii !

De altfel, nu peisajul ne inspiră senti
mentul de neliniște. Acum am înțeles des
pre ce este vorba. Luna se apropie de noi 
cu o viteză crescândă. Ne îndreptăm ver
tiginos spre ea cu boiul navei înainte 
Claritatea neobișnuită a contururilor ne 
face să nu putem aprecia bine distanta și 
de aceea ni se pare că este timpul să în
toarcem nava cu spatele spre Lună, să 
începem frînarea, pentru a evita o ca
tastrofă. Profesorul și Alioșa stau tot tim

pul lingă aparate, se sfătuiesc, probabil 
că se controlează unul pe altul pentru a 
nu greși în momentul hotărâtor. Și ei sînt, 
probabil, emoționați...

Nu înțeleg de ce este necesar să riscăm 
căci avem o oarecare rezervă de combus
tibil.. Ei știu mai bine, desigur, dar... 
Frumos dar am face patriei, dacă nu am 
reuși să ne întoarcem și am cădea pe 
această suprafață accidentată. Astronomii 
noștri ar observa de pe Pămînt o mică 
explozie, un nor de praf și apariția unui 
nou crater in Marea Ploilor...

Luna aceasta uriașă continuă să se 
apropie de noi. Interesant este că senza
ția de imobilitate totală în spațiu nu dis
pare. Chiar și enormitatea Lunei in fața 
noastră nu poate atenua această senzație. 
Trebuie spus că și aceasta este o senzație 
neplăcută. Din momentul în care a fost 
oprit motorul — după decolare — sen
zația de mișcare a dispărut în întregime. 
Ni s-a părui că nava noastră s-a oprit 
pur și simplu in spațiu, dedesubtul nos
tru Pămintul a început să se învîrtească 
și să se micșoreze, iar apoi a început să 
crească Luna... Cred că în viitor, cînd 
oamenii se vor fi obișnuit cu aceste im
presii vizuale, zborul cosmic va fi ceț mai 
plicticos dintre toate călătoriile. E ca și 
cum ai călători într-un tren care s-ar opri 
undeva, intr-o haltă, pentru două zile... 
însă noi totuși încă nu...

Ei, în sfirțit!..
Peisajul Lunei a început deodată să se 

miște și trece lin intr-o parte. Pămîntul, 
stelele, toate se mișcă in aceeași direcție 
in juruț nostru. . Motoarele laterale du
duie intermitent. Ne întoarcem cu partea 
din spate a navei spre Lună...

Iată... o rotație întreagă... Stop... A în
ceput să funcționeze motorul principal, 
căderea navei devine mai înceată, se sim
te vibrația...

A apărut greutatea ! în sfîrșit, toți pu
tem sta în picioare și acuma este clar : 
zburăm în jos. Iată Luna. Munții înde
părtați dispar treptat dincolo de orizont, 
iar cei mai apropiați de noi cresc. Nu de
parte apare un crater Sub aoi parcă e un 
șes. luri Nikolaevici face semn profe
sorului. Alioșa rotește aparatul de filmat 
Aha, profesorul a cuplat șasiul: acum ies 
din navă trei picioare. Ele amortizează 

șocul Și nu permit ca nava să se răs
toarne...

încă cîteva secunde și — aterizăm...
Deocanalată întrerup.

★
27 noiembrie, ora 12 și 55 minute.
Sintem pe Lună ! Pe Lună cu adevărat !
Aterizarea a decurs perfect, totul este 

în deplină ordine.
De abia am terminat transmisia prece

dentă și profesorul a dat comanda :
— Toți pe locurile voastre ! Legați-vă 

cu curele !
Am executat această comandă cu pre

cizia și rapiditatea pe care le-am dobîndit 
încă pe Pămînt, la repetițiile pe care 
le-am făcut. Este uimitor cit de bine coin, 
cide totul cu prevederile specialiștilor noș
tri ! N-a trebuit să așteptăm mult. Șocul 
lin, totuși destul de puternic, ne-a arun
cat jos, spre cîrmă. Arcurile au scîrțîit. 
Scaunele moi și curelele rezistente ne-au 
ferit de eventuale contuziuni.

Racheta s-a înclinat ușor — probabil 
că un picior al șasiuluî. a intrat în vre-o 
adîncitură — și a încremenit. Motorul s-a 
oprit.

Am aterizat pe Lună.
E greu de redat sentimentul care ne-a 

cuprins pe toți. Ne-am uitat unul la al
tul, ne-am îmbrățișat. Era un entuziasm 
fără margini. Simțeam că trăim un mo
ment istoric. Avea loc un eveniment ia 
care multe generații nu îndrăzneau nici 
să viseze, pe care îl considerau un lucru 
imposibil de realizat — să sări de pe Pă
mînt pe Lună ! Și aceasta am înfăptuit-o 
noi... Pentru prima oară omenirea a pă
șit în cosmos, pe o altă planetă !

Peste puțin timp vom ieși din navă.
Se scoate aerul din ecluza dublă. Din

colo de pereții rachetei este vid și nu 
poți să te dai jos tot atit de ușor ca din- 
tr-un avion. Iată, totul este gata. In ca
mera strimtă — o mică porțiune din spa
țiul cosmic fără aer — stă Mihail An- 
dreevici Sedov, gata de ieșire ; în costu
mul său seamănă cu un scafandru sau 
cu un robot fantastic.

Se deschide trapa exterioară, se aruncă 
afară 0 scară flexibilă. Cu precauție, di- 
buind fiecare treaptă, el coboară jos. Ul
timul pas și piciorul său încălțat într-o 
cizmă metalică atinge suprafața Lunei.

Comandantul nostru se oprește, privind 
împărăția fără viață a Lunei cunoscută 
și necunoscută totodată. Oare așa au ară
tat acești munți în ocularul telescopului, 
pe fotografii și pe desene ? Ei seamănă 
așa cum seamănă o fotografie luată de 
departe cu fața unui om viu. Lumina este 
mai puternică și umbrele sînt mai intense, 
nimic nu tulbură liniștea eternă a acestei 
planete adormite.

Profesorul șe apleacă .. Cu mănușa sa el 
ia un pumn de praf de pe Lună, îl pri
vește. Ce este praful de pe Lună ? Cițî 
ani au discutat și cite ipoteze au emis 

astronomii privindu-1 de la o distanță de 
380.000 kilometri! Apoi, profesorul pune 
proba într-un buzunar special al costumu. 
lui și ne face semn: „Se poate ieși".

Ieșim, Alioșa Sokolov și cu mine — al 
doilea și al treilea om care au pășit pe 
Lună. Iuri Nikolaevici rămâne deocamdată 
pe navă.

Mă uit la urmele tălpilor noastre, pri
mele urme ale unor pași de om — care 
s-au imprimat în stratul de praf milenar 
ce acoperă ca un giulgiu Luna. Vor trece 
zeci de ani, noi vom fi morți și uitați, însă 
urmele picioarelor noastre vor rămîne pe 
Marea Ploilor. Nimic nu le va șterge, ni- 
ciun vînt nu va spulbera praful care 
poartă aceste urme; poate că numai un 
meteorit căzut din întâmplare, licărind ca 
o stea strălucitoare din cauza ciocnirii cu 
piatra, va lăsa o nouă urmă, tulburînd 
liniștea învelișului de praf, care păstrează 
amintirea sutelor de milenii.

Privirea noastră caută Pământul — Pă
mîntul pe cerul Lunei. O aureolă albăs
truie înconjoară globul pământesc. Pe el 
clocotește viața. Oceanul aerian freamătă, 
iau naștere viscole șl furtuni, se aprinde 
într-un joc măreț de culori aurora bo
reală. Zorile vestesc prin culori trandafirii 
și purpurii trecerea nopții și venirea zilei. 
Se deșteaptă pădurea, prima rază de soare 
se strecoară prin desișul copacilor. Se tre
zește o lume în care există o bogăție 
nesfârșită de culori, o lume plină de su
nete, o lume a cărei frumusețe poate fi 
contemplată la nesfîrșit.

Ce contrast cu liniștea de moarte a de
șertului de pe. Lună ! în jurul nostru se 
află un șes presărat cu stînci ascuțite, un 
haos de pietre cu zigzaguri de crăpături. 

Din partea redacției revistei „Znanie-sila“
Dragi cititori !
Va trebui să părăsim Luna, pe profesorul Sedov și pe tovarășii săi și să ne 

întoarcem în anul 1954.
Noi am călătorit cu gindul în viitor, peste mulți ani; în realitate, nava 

„Luna-1" nu a fost construită și nici măcar nu se proiectează. Dar citind acest 
număr al revistei ați aflat despre realizările tehnicii care încă de pe acum au 
făcut să fie posibilă trimiterea unui ra ehetop'.an pe Lună, ați aflat despre dificul
tățile care stau încă în calea călătoriei interplanetare. Aceste dificultăți nu au 
fost încă învinse dar ele vor fi învinse cu siguranță.

Recunoaștem de asemenea că profesorul Sedov, inginerul Tamarin, doctorul 
Akopian, pilotul Sokolov și celelalte persoane numite de noi nu există in reali
tate , ei au fost născociți în redacție deoarece nu cunoaștem încă numele viito
rilor călători interplanetari. Insă nu ne îndoim că ei s-au născut deja și unii 
dintre ei vor ține poate în mină această revistă.

Majoritatea covârșitoare a cititorilor noștri participă prin munca lor crea
toare (sau vor participa în curind — după terminarea studiilor) la dezvoltarea 
economiei naționale și prin aceasta își aduc aportul la progresul tehnicii și al 
științei, deci și ța pregătirea pentru cucerirea spațiului cosmic. Desigur că mulți. 
dintre cititorii noștri vor lua parte la construirea viitoarei nave interplanetare, 
vor trimite pe Lună piese făurite de mîinile lor. Vă dorim succes în muncă 
fruntași ai viitoarelor decenii și sperăm că veți depune toate eforturile pentru 
ca o navă adevărată, nu una imaginară. să fie trimisă, cit mai aurind pe Lună, 
iar noi să putem publica o dare de seamă reală, nu una fantastică, despre primul zbor interplanetar.

Privim în adâncimea neagră... Cum am 
dori să găsim acolo apă, cît de mult ne-ar 
fi ușurat zborul spre Lună, dacă ar fi 
existat posibilitatea de a găsi aici apă I 
Oare n-ar fi bine să cobori m ? Dar Sedov 
ne cheamă înainte — spre munți, spre o 
ramificație a Alpilor de pe Lună. Sărim 
ca niște mingi pe pietrele ascuțite. Această 
întindere ar fi de nestrăbătut dacă fiecare 
săritură nu ne-ar permite să străbatem 
distanța de 10—15 metri. Ajungem totuși 
pină la creasta cea mai apropiată. Pri
vim împrejur: Luna acoperită de nenu
mărate stînci, cratere, crăpături, este lip
sită de viață.

Tovarășii mei sînt ocupați. Alioșa a lă
sat la o parte aparatul de filmat, Mihail 
Andreevici a strîns un săculeț destul de 
mare cu probe de roce de pe Lună. Acum 
el întinde harta pe o stâncă netedă. Unde 
este aici nordul ? Profesorul arată o stea 
care, pe cerul Lunei, joacă rolul stelei 
noastre polare. Alioșa se uită pe o busolă 
obișnuită. încotro arată acul ? Și iată că 
am făcut prima descoperire — pe Lună 
există un câmp magnetic. Unde se află 
polul magnetic al Lunei ? Coincide el cu 
Polul Nord al Lunei ? Alioșa măsoară cu 
atenție devierea. în acest moment ia naș
tere o nouă știință — magnetologia Lunei. 
Comparînd magnetismul pămintesc cu cel 
al Lunei, savanții vor găsi probabil expli
cația faptului că planeta noastră este un 
magnet.

Noi, oamenii de pe Pămînt, trimiși ai 
Uniunii Sovietice, am sosit in aceasiă lume 
moartă, care nu este necesară nimănui. 
Am văzut-o, începem s-o cunoaștem... Tn 
viața Lunei începe o epocă nouă — epoca 
umană.



Lucrările celei de a 5-a sesiuni 
a Marii Adunări Naționale

Cuibul de șerpi își va găsi sfîrșitul

Cuvîntul deputatei 
Maria Moraru

In actualele împrejurări, pe fiecare din- 
re noi, ca pe oricare om cinstit din lu
nea întreagă, îl preocupă soarta păcii, 
tu toții vrem ca pacea să fie menținută 
i consolidată. Poporul nostru iubitor de 
iace, ale cărui interese de stat sînt ex- 
>rimate și apărate cu consecvență de că- 
re guvernul Republicii Populare Romine, 
alută cu bucurie orice inițiativă, orice 
as îndreptat în mod real spre destinde- 
ea încordării internaționale.
Exprimîndu-mi încrederea în izbînda 

orțelor păcii, țin ca în numele alegăto- 
ilor din circumscripția mea electorală și 
1 tuturor femeilor din patria noastră, 
a-mi afirm deplina adeziune la Declara
ta Sovietului Suprem al U.R.S.S. Această 
tecla rație a fost adoptată în condițiile în 
are forțele agresiunii își intensifică și-și 
îmulțesc provocările, amenințînd cu 
ăzboiul atomic, în condițiile în care în 
imea întreagă crește mînia și lupta îm- 
otriva acestei primejdii care amenință 
menirea.
în aceste zile întreg poporul nostru 

amnează Apelul de la Viena al Consi- 
ului Mondial al Păcii, pentru interzicerea 
rmei atomice.
In rîndurile Întregului nostru popor 

smnează acest apei și femeile, care așa 
im spune declarația Comitetului Femei- 
ir Democrate din R.P.R., „prețuiesc 11- 
‘iștea căminelor lor, doresc ca viitorul 
opiilor lor să fie senin și muncesc pentru 

crește copii sănătoși și fericiți, patrioți 
țflăcărați ai scumpei noastre patrii”.
Noi sîntem mîndre de puterea patriei 
oastre, de minunatele realizări ale po- 
orului nostru. Noi sîntem mîndre că țara 
oastră face parte din marele și invinci- 
Jul lagăr al democrației și socialismului, 
oi sprijinim cu toată convingerea poli- 

, ca de pace a guvernului nostru, conș- 
enți fiind că între interesele naționale 
e Republicii Populare Romîne și inte
nsele păcii generale, nu există nici un 
>1 de contradicție, ci, dimpotrivă, o per- 
;ctă identitate. Noi considerăm că alianța 

prietenia noastră de nezdruncinat cu 
area Uniune Sovietică, bastionul păcii și 
bertății popoarelor, cu marea Chină 
jpulară, cu toate țările democrat-popu- 
re, este garanția cea mai însemnată a 
jsfășurării continue și a triumfului aces- 
i politici de pace
Sîntem convinși că războiul nu este 
evitabil, că forța imită a popoarelor 
>ate și trebuie să-l oprească. De la tri
ms Marii Adunări Naționale, vreau 
-mi exprim convingerea că popoarele 
mii vor lua cauza păcii în propriile 
r mîini și o vor apăra pînă la capăt.
Noi cei care iubim pacea, care luptăm 
>ntru ea, sîntem o mare forță, o forță 
im n-a mai cunoscut omenirea. Cu noi 
nt și uriașa putere economică a țărilor 
cialismului și înțelepciunea adincă a 
►poarelor și cuceririle cele mai înaintate 
a științei și armele cele mai perfecțio- 
ite și superioritatea morală și legile de 
zdruncinat ale istoriei, cu noi sînt ini
ile mamelor de pretutindeni. Noi vom 
Vinge. In numele celor pe care-i repre- 
fit, declar că noi aprobăm întru totul 
jlitica de pace a guvernului nostru, po- 
ică de dezvoltare a economiei naționale 

drumul socialismului, de ridicare con- 
îuă a nivelului de trai al oamenilor 
meii, de întărire a patriei noastre, 
intru realizarea acestei politici nu vom 
ecupeți nici un efort. (Aplauze)

Cuvîntul deputatului 
Anton Breitenhoffer
Sînt doar cîteva zile — a spus vorbi- 
‘ul — de cînd m-am reîntors din cir- 
nscripția mea electorală. Am vizitat 
ilte comune, gospodării agricole de stat, 
i stat de vorbă cu sute de țărani, cu 
meni de diferite categorii, romîni, ger- 
■ni, maghiari, sîrbi etc. Am putut să 
jstat interesul deosebit de mare cu care 
nenii simpli din țara noastră urmăresc 

. sfășurarea evenimentelor internaționa- 
Am putut să-mi dau seama de însu

șirea cu care poporul patriei noastre 
■ ' iijină Apelul Consiliului Mondial al 

fcii pentru interzicerea armei atomice, 
’acea lumii este acum amenințată de 
itica agresivă a puterilor imperialiste 
e urmăresc reînvierea militarismului 
man în Germania occidentală, include- 

acestei părți a Germaniei în grupă- 
militare războinice create sub egida 

.A.

Oamenii muncii aderă cu entuziasm 
la Declarația Marii Adunări Naționale a R. P. R.

In Capitală
Marii Adunări Naționale a 

•R. continuă să fie dezbătută in adu- 
. și convorbiri ale oamenilor muncii, 
: își exprimă cu entuziam adeziunea 

de politica externă a guvernului ță- 
hoastre.
uncitorii uzinelor metalurgice „Steaua 
e“ din Capitală au organizat joi, 

2 lăsarea lucrului, convorbiri pe locul 
producție cu privire la Declarația 
iii Adunări Naționale a R.P.R.

atelierul I de strungărie, s-au adunat 
.eroși muncitori de la secțiile strun
ii I și II.
ipă citirea Declarației, strungarul Pe- 
Corbu, fruntaș în muncă, a spus în
altele : „Am citit cu mare bucurie De- 
tția Marii Adunări Naționale și cu- 
irea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej. 
știm că luptînd pentru pace, luptăm 
fu nimicirea planurilor celor care iși 
ipuie c§ mai pot introna in țara noas- 
xploatarea burghezo-moșierească. Oa- 
i muncii din țara noastră iși vor 
eforturile în producție pentru a con- 

i la dezvoltarea cuceririlor noastre, 
ptărirea statului democrat-popular", 
iecare om al muncii — a spus apoi 
Irul H Edelman, fruntaș in intrece- 
socialistă — a primit cu căldură a- 
'ă Declarație Sîntem conștient! că 
t va fi asigurată dacă toate guver- 
se vor alătura principiilor cuprinse 
eclarația din 9 februarie a Sovietului 
gm al URSS.
bim sincer pacea — a spus controlo- 
. Dumitrescu — pentru că pacea ne

Dacă acum cîțiva ani imperialiștii ame
ricani și englezi mai încercau să-și camu
fleze manevrele, astăzi, ei au trecut în 
mod deschis Ia refacerea militarismului 
banditesc german Stăpîni ai Germaniei 
occidentale sînt astăzi din nou marile con
cerne ca: Thyssen, Krupp, Mannesmann, 
Kldckner etc, Alături de monopoliștii ger
mani se află marii monopoliști americani 
și englezi, care s-au infiltrat adînc în ma
joritatea întreprinderilor vest-germane.

In Germania occidentală există însă un 
număr incomparabil mai mare de oameni 
cinstiți, care sînt sătui pînă în gît de răz
boi, există clasa muncitoare germană, po
porul german, care are cu totul alte nă- 
zuinți.

In țară noastră trăiesc alături de po
porul romîn și un număr de minorități 
naționale, printre care și minoritatea de 
naționalitate germană. Nu există o fami
lie germană la noi în țară care să nu aibă 
de plîns pe un apropiat al ei, căzut în 
războiul criminal hitlerist.

Anii care au trecut au marcat în rîn
durile populației muncitoare germane din 
țara noastră schimbări profunde. Munci
torii de naționalitate germană își fac 
datoria cu cinste și însuflețire în fabrici 
Și uzine. Mii de țărani muncitori de na
ționalitate germană sînt recunoscători 
partidului și guvernului pentru că le-a 
fost arătată și deschisă calea gospodăriei 
agricole colective. Mii de țărani muncitori 
de naționalitate germană muncesc cu fiv- 
nă și cinste în gospodăriile agricole de 
stat. In țara noastră exista sute de mii de 
cărți, apar ziare și reviste, destinate ne
voilor populației germane.

Toate acestea arată că populația mun
citoare germană din țara noastră care 
consideră R.P.R. ca patria sa, participă 
din plin la lupta întregului popor pentru 
pace și socialism.

Partidul și guvernul Republicii Popu
lare Romîne pot avea deplina convingere 
că în lupta pe care o duce țara noastră 
în cadrul lagărului păcii, democrației și 
socialismului, în frunte cu Uniunea So
vietică, se pot sprijini cu toată încrederea 
pe voința unită și de neclintit a poporului 
romîn, a tuturor minorităților naționale, 
inclusiv a minorității germane. (Aplauze).

Cuvîntul deputatului 
Teodor Iordăchescu

Declarația Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
— a spus vorbitorul — este un act isto
ric, chemarea solemnă pe care o mare pu
tere, conștientă de răspunderea ce o are 
pentru binele omenirii, o adresează tutu
ror forurilor supreme ale statelor spre a 
a ie atrage atenția asupra părții lor de 
răspundere în existența civilizației umane.

In toate țările din lume, masele largi 
ale populației din cele mai diferite pături 
ale societății își ridică glasul pentru in
terzicerea armelor atomice și a celorlalte 
arme de distrugere în masă.

Ca urmare a puternicii acțiuni a mase
lor, crește împotrivirea din sinul partide
lor social-democrate împotriva conducerii 
de dreapta.

O moțiune favorabilă Comunității De
fensive Europene (C.D.E.) propusă de con
ducerea de dreapta a grupului parlamen
tar laburist a întrunit 113 voturi, contra 
104 și 18 abțineri, ceea ce constituia o 
adevărată rebeliune a masei partidului 
contra conducerii.

In special, se manifestă o pronunțată 
atitudine contra reînarmării Germaniei 
occidentale în organizațiile de jos ale par
tidului și sindicatului, organizații în con
tact mai direct cu masele nevoiașe ale 
populației.

Atitudinea hotărîtă a maselor vest 
germane contra înarmării și pentru 
unificarea Germaniei a silit pe Ollen- 
hauer să respingă stăruințele extraordinar 
de active depuse de Guy Mollet și Morriș- 
son la Conferința de la Amsterdam a așa- 
zisei internaționale socialiste de a accepta 
ratificarea tratatului de la Paris. Măreața 
grevă de 24 de ore de la 22 ianuarie care 
a cuprins un milion de oameni ai muncii 
la Ruhr, Renania și alte mari centre mun
citorești, au arătat fără putință de tăgadă 
marile rezerve de care dispune proleta
riatul vest-german și de care partidul 
social democrat nu poate să nu țină 
seamă.

In țara noastră întregul popor munci
tor, liber și stăpin pe soarta lui luptă pen
tru pace.

In trecut, în țara noastră parlamentele 
nu reprezentau nici năzuințele, nici inte
resele poporului romîn. Nici muncitorii și 

asigură condițiile pentru construirea vie
ții noi, socialiste. Declarația Marii Adu
nări Naționale arată odată mai mult că 
politica guvernului nostru este o politică 
fermă de pace, de prietenie și colaborare 
frățească cu marea Uniune Sovietică și cu 
celelalte țări ale lagărului păcii, o poli
tică îndreptată spre slăbirea încordării in
ternaționale. pentru înțelegere reciprocă 
între popoare.

★

Joi la amiază, la sfîrșitul schimbului 
întîi, muncitoarele secției confecții de la 
fabrica de tricotaje „Bela 3rainer“ din 
Capitală s-au adunat pentru a discuta re
zultatele lucrărilor sesiunii Marii Adu
nări Naționale.

„Voința unanimă a poporului nostru de 
a apăra pacea — a spus muncitoarea Don_ 
ca Zidaru — se oglindește in Declarația 
Marii Adunări Naționale. Planurile cercu
rilor agresive din occident, se vor lovi de 
forța puternică a țărilor lagărului păcii 
și democrației, din care face parte și Re
publica Populară Romînă".

A vorbit apoi muncitoarea Elisabeta 
Cobalt, care a spus : „Noi vom lupta pen
tru a apăra pacea și a împiedica dezlăn
țuirea unui nou război. Vom munci cu 
rivnă pentru îndeplinirea planului cin
cinal, contribuind astfel la înflorirea pa
triei, la întărirea capacității ei de apă
rare".

Au mai luat cuvîntul muncitoarele Leo
nora Soare, Aneta Medeleț și altele

Adunări asemănătoare au avut loc și la 
alte întreprinderi și instituții din Capi
tală.

nici țăranii nu-și aveau pe băncile acestei 
incinte pe reprezentanții lor autentici. 
Parlamentul era un instrument de consa
crare a politicii de exploatare a muncito
rilor și țăranilor. Sub acele parlamente 
s-au săvîrșit masacrele de la Lupeni și de 
la Grivița. Sub acele parlamente țărăni
mea a fost jefuită, exploatată, menținută 
în întuneric și în ignoranță. Sub acele par
lamente s-au Succedat tranzacții prin care 
erau jefuite de capitalul străin bogățiile 
unei țări lipsită de independență și suve
ranitate națională.

Acele parlamente au încurajat ascensiu
nea gărzii de fier deoarece întreaga po
litică a partidelor reacționare care s-au 
succedat la cîrmă în preajma celui de al 
doilea război mondial a constat în a netezi 
calea dictaturii fasciste.

Prin lupta maselor muncitoare, sub con
ducerea partidului clasei muncitoare, în 
urma eliberării țării noastre, acest trecut 
întunecat a fost însă lichidat pentru tot
deauna. în Republica Populară Romînă 
puterea aparține poporului iar Marea 
Adunare Națională este adevărata expre
sie a voinței poporului nostru. Poporul 
romîn are deplină încredere în aleșii săi, 
exponenții autentici ai muncitorimii, ță
rănimii, ai intelectualității, — romîni și 
din rîndurile minorităților naționale — 
care înmănunchează toate forțele și toate 
energiile creatoare ale țării noastre an
gajate într-o operă de construcție pașni
că, de făurire a unei vieți noi. (Aplauze)

Cuvîntul deputatului 
N. Gh. Lupu

Declarația Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
— a spus vorbitorul — adresată parla
mentelor statelor, aceste foruri supreme 
cărora în orice țară civilizată le revine 
marea răspundere de a încuviința sau nu 
legiuirile ce pot aduce războiul sau pacea, 
constituie un document de o uriașe în
semnătate internațională.

în prezent, mai mult ca oricînd, popoa
rele nu pot să nu fie îngrijorate de si
tuația care se crează ca urmare a poli
ticii de forță dusă de cercurile imperia
liste agresive.

Hotărîrea fermă a fiecărui fiu al po
porului romîn de a apăra pacea o dove
desc semnăturile puse pe Apelul Consi
liului Mondial al Păcii.

Numărul total de semnături strînse 
în țara noastră pînă la această dată se 
apropie de 3 milioane. Acțiunea continuă 
cu avînt nestăvilit în întreaga țară.

Sînt convins că nu poate exista vreun 
popor, vreun parlament care, dacă ia în 
considerare interesele naționale ale țării 
pe care o reprezintă să nu se pronunțe cu 
fermitate împotriva folosirii armelor ato
mice și a celorlalte arme de exterminare 
în masă.

E mult de cînd șantajul atomic s-a do
vedit a fi falimentar. Se știe că în ce pri
vește producția armei cu hidrogen, oa
menii sovietici au obținut asemenea suc
cese îneît nu Uniunea Sovietică, ci S.U.A. 
se află în poziția celui rămas în urmă. 
Orice om cu judecată limpede știe că orice 
aventură legată de dezlănțuirea unui nou 
război mondial va sfirși inevitabil rău 
pentru agresor.

Ca om de știință, ca medic, care de 
peste o jumătate de veac am căutat și 
caut să alin suferințele oamenilor, să com
bat bolile și să aduc cît mai multă sănă
tate omului, nu pot decît să mă alătur a- 
celora care vor să oprească folosirea ar
melor de distrugere în masă.

Este fără îndoială că încetarea propa
gandei în favoarea unui nou război, pro
pagandă pe care Organizația Națiunilor 
Unite a declarat-o de mult inadmisibilă, 
ar contribui la îmbunătățirea considera
bilă a situației internaționale.

Poporul romîn consideră de asemenea 
că ocrotirea și finanțarea unor elemente 
trădătoare, folosirea lor pentru a săvîrși 
diferite acțiuni criminale de felul atacului 
și crimei odioase săvîrșite la Berna, nu 
pot decît dăuna bunelor relații între state, 
cauzei destinderii internaționale și păci

Noi sprijinim cu tărie propunerile de 
asigurare a securității colective în Europa 
și în întreaga lume. De aceea, noi sîn
tem pe deplin de acord cu declarația So
vietului Suprem al U.R.S.S., adresată par
lamentelor tuturor statelor.

Noi sîntem gata să participăm activ la 
toate acțiunile concrete destinate să ducă 
la slăbirea încordării internaționale, la 
stăvilirea primejdiei de război, la consoli
darea păcii. Considerăm că aceasta este 
sarcina primordială a parlamentelor tu

turor popoarelor. (Aplauze)

In regiunea Stalin
Cu multă încredere și bucurie au 

fost primite -și în orașele și satele 
regiunii Stalin cuvîntarea tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej și Declarația Marii Adu
nări Naționale.

„Aceste două documente de mare im
portanță pentru viața noastră politică, a 
spus muncitoarea Iuliana Istok de la 
Iprofil Măgura Codlei exprimă cele mai 
puternice sentimente ale poporului nos
tru : dragostea de pace și hotărîrea de a 
lupta pentru apărarea și consolidarea ei. 
Ne angajăm să sprijinim prin munca și 
lupta noastră politica de pace și priete
nie intre popoare promovată de guvernul 
nostru".

Iohan Boltros, membru în gospodăria 
agricolă colectivă din comuna Cristian, a 
spus : „Lucrările recentei sesiuni a Marii 
Adunări Naționale ne îndeamnă să mun
cim astfel îneît să contribuim la obține
rea celor 10.000.000 tone de cereale care 
trebuie să se recolteze în acest an.

în cadrul unui miting care a avut loc 
joi la amiază, muncitoarele fabricii „Par
tizanul Roșu1 din Orașul Stalin și-au ex
primat adeziunea unanimă la Declarația 
Marii Adunări Naționale. Muncitoarele 
Rozalia Ungvary, Ilona Wolf, Iuliana 
Szabo, Ema Forro, inginerul Constantin 
Teculescu și alții și-au exprimat hotărî
rea neclintită de a apăra cuceririle revo
luționare ale poporului nostru muncitor, 
de a lupta .pentru apărarea păcii în lume.

(Agerpres)

Fruntea îngustă, troglodită sub șuvițele 
unui păr vîlvoi, cămașa verde înzorzo
nată cu centuri și diagonale, la șold pis
tol și cuțit, mîna înarmată cu secure și 
ciomag — aceasta a rămas în amintirea 
tuturor celor care i-au văzut, înfățișarea 
haidamacilor legionari. Din totdeauna, 
schingiuirea și omorul au alcătuit punc
tele „programului” lor politic, promovînd 
cuțitul de măcelărie la rangul unei pagini 
de Constituție. S-a spus că sînt antisemiți, 
dar ei l-au căsăpit și pe Iorga și pe Mad- 
gearu, ei au turnat petrol pe mantăile a 
nenumărați soldați, aprinzînd dramatice 
torțe vii pe străzile Capitalei în zilele lui 
ianuarie 1941. S-au declarat singurii în
dreptățiți să se numească patrioți, dar au 
terfelit acest sentiment, predînd legat po
porul romîn batalioanelor S.S. ; și au în
tins pe tavă concernelor Krupp și Goe
ring, avuțiile poporului romîn. Ortacul 
lor de pogromuri, Antonescu, a căsăpit cu 
sînge rece și cinism, contigente întregi 
de soldați, trimiși cu forța în războiul 
nelegiuit de pe frontul din Răsărit, împo
triva Țării Socialismului biruitor.

Nu mai uit, apoi, după 23 August 1944, 
în sectorul de front din preajma Turzii, 
la Bădeni și Mihai Viteazu, cum urla, din 
liniile hitleriste, un megafon al haidama
cilor legionari, îndemnînd la trădare. Nu 
mai uit cu cîtă nepotolită și aprinsă mî- 
nie le-a răspuns un om simplu, un ostaș, 
ridicat pe marginea tranșeii, cu pumnii 
strinși îndreptați către jalnicul gramofon 
legionăresc ; — O să vă găsim noi și în 
bîrlogul lui Hitler 1

Cît de grăbită și înspăimîntată a fost 
fuga rămășițelor fasciste atunci 1 Și cît 
de îndreptățită a fost cerința poporului 
nostru muncitor ca toate scursorile fas
ciste să fie trimise pachet îndărăt în țară, 
să fie judecate de popor pentru crimele 
lor odioase, pentru nenumăratele lor fără
delegi. Dar scursorile fasciste și-au găsit 
repede noi stăpîni. Și proaspeții lor stă
pîni, la care au intrat cu aceeași ab
jectă simbrie a trădării, s-au dovedit a fi 
urmași demni ai lui Himmler și Hitler, ai 
lui Goering și Todt. Istoria ultimilor zece 
anj a arătat limpede că între mîna de 
gangsteri din Wall-Street și mîna de in
cendiatori din fruntea celui de al 3-lea 
Reich nu există deosebiri decît de ordin 
vestimentar: în locul rufăriei cafenii, noii 
hitleri sînt îmbrăcați în cămășile de jal-
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Fotografia de mai sus, reprodusă din ziarul „Berner Tagwacht" din 17 II. 1955, 
înfățișează pe doi dintre atacanți în mașina poliției din Berna. Unui dintre ei este 
mascat, pe cînd celălalt s-a acoperit cu un Duffelcoat. In față se află un detectiv 
al poliției.

Informații
Joi dimineața au sosit în Capitală artiștii 

plastici maghiari Szabo Ivan, profesor la 
Școala superioară de arte plastice din 
Budapesta, și Csernus Tibor, distinși cu 
Premiul „Munkacsy".

Oaspeții, invitați ai Institutului Romîn 
pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea 
în cadrul planului pentru aplicarea con
venției culturale dintre R.P.R. și R. P. 
Ungară, au fost întîmpinați la sosire de 
reprezentanți ai Institutului Romîn pen
tru Relațiile Culturale cu Străinătatea și 
ai Ambasadei R. P. Ungare la București.

★

Vineri la ora 18, scriitorul Mihai Beniuc, 
secretar al Uniunii Scriitorilor din R.P.R., 
va conferenția in aula Facultății de Științe 
Juridice din Capitală, despre : „Proble
mele literare discutate la cel de al II-lea 
Congres unional al scriitorilor sovietici".

Conferința este organizată de către 
cercul A.R.L.U.S. al Facultății de Filo
zofie.

★

Joi la amiază a părăsit Capitala îndrep- 
tîndu-se spre Budapesta scriitoarea Maria 
Banuș, membră a Comitetului Permanent 
pentru Apărarea Păcii din R.P.R., pentru 
a participa la cel de al IV-lea Congres al 
Partizanilor Păcii din R. P. Ungară, care 
va avea loc în zilele de 26-27 februarie.

(Agerpres, 
-----O-----

In Editura de Stat 
pentru Literatură Politică

a apărut în colecția :
„In ajutorul celor ce studiază în învă- 

țămîntul de partid” :
Modul de sporire a bazei furajere în 

R.P.R. și justa ei folosire.
48 pag., 50 bani.
„In ajutorul celor care studiază materia

lismul dialectic și materialismul Istoric" :
V. K. Kozlov: — Ce sînt națiunile bur

gheze și ce sînt națiunile socialiste.
60 pag., 90 bani.

Petru Vintilă

nice și sadice sperietori ale organizației 
Ku-Klux-Klan-ului. încolo, îi însuflețesc 
aceleași nesăbuite pofte de dominație 
mondialg și mînuiesc cu același entuziasm 
hitlerist pistolul și cuțitul. E adevărat că 
urmașii din Wall- 
Street ai lui Hitler, 
au căutat să trimită 
îndărăt în țară pe 
unii fasciști romîni. 
Legați., de parașute. 
Nu cu mandate de 
arestare, ci cu man
datul de a încerca 
făptuirea unor noi 
crime, cu mandatul 
de a împiedica prin 
sabotaje lupta po
porului nostru mun
citor, unanim în dra
gostea lui pentru 
pace, unanim în e- 
fortul măreț al con
struirii socialismu
lui. Se știe cum au 
sfîrșit toți acești „ar
hangheli” căzuți din 
cerul negustorilor de 
sînge și de tunuri 
din Wall-Street.

De curînd, în ura 
lor furibundă, în pa
tima lor desnădăj- 
duită de a cășuna cit 
mai mult rău po
porului romîn, odi
oasele rămășițe legio
nare, la ordinul stă- 
pînilor lor din Wall- 
Street, au făptuit la 
Berna o nouă crimă. 
Sub ochii binevoitori 
ai poliției helvetice, 
sub îndrumarea spio
nilor americani, un 
pumn de trădători de 
patrie a atacat lega
ția R.P.R. din Berna, 
a devastat localul ei 
și a ucis cu lovituri 
de cuțit pe un fiu 
credincios al patriei 
noastre, pe tovarășul 
Aurel Șețu.

Istoria relațiilor di
plomatice cunoaște 
puține cazuri asemă
nătoare și cu atît mai 
mult crima devine 
mai reprobabilă, mai Inumană, mai odi
oasă. Uneltele care au făptuit crima 
mîrșavă și cei care le-au îndemnat 
la aceasta, coboară, în văzul între

In întîmpinarea Zilei internaționale a femeii
în întîmpinarea Zilei internaționale a 

femeii, în numeroase fabrici și organi
zații comerciale din orașul Craiova au luat 
ființă brigăzi de femei care au primit nu
mele de „8 Martie". Astfel de brigăzi s-au 
înființat la depozitul de fermentare a 
tutunului, la fabrica „Electroputere", la 
fabrica de încălțăminte „Independența", 
la magazinul Universal din Craiova etc.

Brigăzile „8 Martie", înființate de cu
rînd, desfășoară larg întrecerea socialistă 
și se străduiesc să obțină noi realizări în

Consfătuirea cu fruntașii recoltelor bogate
Zilele acestea a avut loc în aula Uni

versității „Bolyai" din Cluj o consfătuire 
la care au participat peste 200 de fruntași 
din regiune în cultura griului, porumbu
lui, cartofului, sfeclei de zahăr și florii 
soarelui.

în referatul prezentat, inginerul Ovidiu 
Luca a scos în evidență o serie de rezul
tate obținute în mărirea producției de 
cereale, porumb, cartofi, sfeclă de zahăr 
și floarea soarelui.

Au luat apoi cuvîntul numeroși parti-

Succesele brigăzilor utemiste
ORADEA (de la corespondentul nostru). 

La fabrica „Ceramica" din Vadul Crișu- 
lui, se produc nenumă'-ate articole din 
faianță și în special articole casnice de 
menaj.

Succesele acestei fabrici în ultima pe
rioadă sînt însemnate. în perioada 1-10 
februarie, brigada utemistă de la turnare, 
condusă de utemista Mehesz Maria, frun
tașă în producție și cea de curățat arti
colele turnate, condusă de utemista Pop 
Maria, au turnat și curățat 1617 articole 
de menaj din faianță, depășindu-și pla
nul în proporție de aproape 200 la sută. 
La sortimentul căni de apă — mărimi di
ferite — a fost depășit planul cu 210 
bucăți, iar la solnițe de masă cu 127 bu
căți în mod deosebit s-a evidențiat tînăra 
Ciupe Eugenia din brigada utemistă 
de turnare. In ultima perioadă au fost

gii omeniri consternate și mîniate, 13 
nivelul omului din caverne, la vîrsta săl
băticiei. Nu este om cinstit în patria mea 
și în toate țările din lume, care să nu 
vadă, îngrețoșat de scîrbă și oroare, con
diția subumană, dementă și tîlhărească a 
unui asemenea atentat, care să nu înfie
reze și să nu țintuiască la stîlpul infamiei 
pe făptași și pe inspiratorii lor din înșelă
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Această fotografie reprodusă dintr-un ziar elvețian repre
zintă clădirea legației R.P.R. din Berna în timpul atacului 
fascist. Unul din bandiții care au atacat legația a ieșit pe 
balcon avînd în mină un pistol automat. Asta în timp ce 
clădirea era înconjurată de poliția elvețiană, care însă a 
rămas pasivă.

toarea și inabila umbră la adăpostul că
reia s-au ascuns.

Pe adresa Legației R.P.R. din Berna con
tinuă să sosească scrisori și telegrame de 
protest împotriva mîrșavuluj atentat, scri
sori și telegrame în care oameni simpli 
și savanți, medici și studenți, își arată 
simpatia profundă față de cauza dreaptă 
pe care a apărat-o Aurel Șețu cu prețul 
vieții sale.

In țară, solemnitatea înmormîntării lui 
Aurel Șețu s-a transformat spontan în
tr-o impresionantă manifestație împotriva 
regenerării fascismului, într-o manifes
tație patetică în care zeci de mii de oa
meni îndurerați de pierderea tovarășului 
lor au cerut extrădarea ticăloșilor crimi
nali. Nu este hotărîre mai îndreptățită de
cît aceea de pedepsire aspră, exemplară, 
a criminalilor legionari. O cere setea de 
dreptate a poporului nostru, o cere ne
istovita sa voință de a-i răsplăti cum se 
cuvine pe acei jalnici trădători care și-au 
încununat nesfîrșitul lor lanț de crime, cu 
o nouă crimă.

Poporul romîn se ridică plin de scîrbă 
și hotărîre împotriva ațîțătorilor la un 
nou război, împotriva odioșilor atentatori 
la viața și munca sa creatoare, pașnică. 
Să știe dușmanii înrăiți și trădătorii de 
profesie ai patriei și poporului romîn, că 
nu există forță în lume care să se poată 
împotrivi vieții fericite și libere pe care 
și-o făurește azi poporul muncitor din 
Republica Populară Romînă.

Asasinii fasciști trebuie să-și primească 
pedeapsa 1 Asasinii fasciști își vor primi 
pedeapsa I 

întîmpinarea Zilei internaționale a femeii. 
Nici una din muncitoarele acestor brigăzi 
nu lucrează sub normă, marea lor majo
ritate fiind confirmate fruntașe în pro
ducție. Din primele zile de activitate mun
citoarele din brigada „8 Martie" de la sec
ția bobinaj transformator a fabricii „Elec
troputere", printr-o mai bună organizare 
a muncii și prin aplicarea unor metode 
înaintate de muncă, și-au depășit norma 
zilnică cu 45 la sută.

cipanți la consfătuire, fruntași ai recol
telor bogate.

Participanții la consfătuire au adoptat 
o chemare către toți oamenii muncii de 
pe ogoarele regiunii Cluj, pentru a rea
liza în acest an producții sporite la hec
tar. Cei prezenți s-au angajat ca produc
ția medie la porumb să fie de 2.000 kg. 
de boabe la ha., iar pe luncile Someșului, 
Mureșului șj pe celelalte văi din regiune 
să se obțină peste 2.500 kg. de porumb 
boabe la hectar.

puse în fabricație articole decorative ca 
un nou sortiment. Turnarea articolelor 
decorative a fost încredințată brigăzii ute_ 
miște conduse de utemista Costin Maria, 
în ciuda faptului că noul sortiment cere 
mult mai multă atenție și îndemînare. bri
gada și-a depășit planul decadei cu 240 
bucăți figurine.

Tînăra Hasas Elisabeta, fruntașă în pro
ducție din această brigadă, ca dealțfel 
toți tinerii de la fabrica „Ceramica" din 
Vadul Crișului, sînt hotăriți să întărească 
semnătura pe Apel cu noi succese în pro
ducție. dînd oamenilor muncii tot mai 
multe articole de menaj din faianță.
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împotriva acordurilor de Ia Paris, 
pentru unificarea pașnică a Germaniei!

Cuvîntarea lui Wilhelm Pieck
BERLIN 24 (Agerpres). — A.D.N. trans

mite : — La 23 februarie, Wilhelm Pieck, 
președintele Republicii Democrate Ger
mane, s-a adresat într-o cuvîntare radio
difuzată poporului german, în legătură cu 
examinarea în a doua citire a acordurilor 
de la Paris în Bundestagul de la Bonn.

In cuvîntarea sa Wilhelm Pieck a spus 
printre altele:

In fața întregului popor german, mă 
adresez în primul rînd deputaților Bun- 
destagului care încep la 24 februarie exa
minarea în a doua citire a așa-ziselor 
acorduri de la Paris. Deputății Bundesta- 
gului vor trebui să ia o hotărîre de o 
uriașă importanță pentru viața și viitorul 
națiunii noastre. Fiecare german, și în 
special fiecare deputat al Bundestagului, 
trebuie, înainte de a lua această hotărîre 
să-și pună întrebarea : care sint scopurile 
și consecințele acordurilor de la Paris ?

Scopul principal al acordurilor de la 
Paris este crearea unui nou wehrmacht. 
Reînarmarea Germaniei occidentale tre
buie să aibă loc potrivit dorinței imperia
liștilor străini, și înainte de toate, a celor 
americani.

în conformitate cu acordurile de la Pa

BERLIN 24 (Agerpres;1. — Ziarele pu
blică declarația făcută de Max Reimann, 
prim secretar al conducerii Partidului Co_ 
munist din Germania, în legătură cu 
dezbaterile asupra acordurilor de la Paris 
care au început ieri în Bundestag.

Referindu-se la afirmația lui Adenauer 
care a spus că după ratificarea acordu
rilor de la Paris intenționează să ceară 
convocarea unei conferințe a celor patru 
puteri în problema reunificărij Germa
niei, Max Reimann a arătat că asemenea

HAMBURG 24 (Agerpres). — In seara 
Zilei de 23 februarie, la numai cîteva ore 
înainte de începerea dezbaterilor din 
Bundestag în legătură cu ratificarea acor
durilor de la Paris, în marele centru 
muncitoresc Hamburg a avut loc o pu

PARIS 24 (Agerpres). — în aceste zile 
cînd, contrar voinței poporului, în Franța 
a fost format un nou guvern reacționar, 
cînd în Bundestagul vest-german au în
ceput dezbaterile în problema ratificării 
acordurilor de la Paris, poporul francez 
își intensifică lupta împotriva reînvierii 
militarismului german. In diferite regiuni 
ale țării au loc demonstrații și mitinguri 
de protest împotriva acordurilor de la 
Paris, se adoptă rezoluții și se string sem
nături pe petiții de protest, se trimit dele
gații la membrii Consiliului Republicii, ce- 
rîndu-li-se să respingă acordurile nefaste.

Oameni de cele mai diferite convingeri 
politice iau atitudine împotriva remilitari- 
zării Germaniei. Astfel, în departamentul 
Drome împotriva acordurilor de la Paris 
s-au pronunțat șase consilieri generali 
(dintre care doi independenți, doi socia
liști, un radical și un comunist), 59 pri

In Bundestagul de la Bonn
BERLIN 24 (Agerpres). — în dimineața 

zilei de 24 februarie au început în Bun
destagul de la Bonn dezbaterile în a doua 
citire în problema ratificării acordurilor 
de la Paris. Primul a luat cuvîntul depu
tatul Carlo Schmidt, vicepreședinte al 
Bundestagului. care a prezentat în numele 
partidului social-democrat o moțiune în 
care se cere amînarea dezbaterilor în pro
blema acordurilor de la Paris, și ținerea 
de tratative între cele patru puteri îna
inte de ratificare. După aceea a urmat la 
tribună deputatul creștin-democrat Kurt 
Kiesinger președintele comisiei de afaceri 
externe a Bundestagului. El s-a dedat la 
atacuri împotriva partidului social-demo
crat. declarînd că partidele coaliției de la 
Bonn vor urma calea acordurilor de la 
Paris. Majoritatea din Bundestag a res
pins propunerea privind amînarea dezba
terilor. Au luat apoi cuvîntul cei trei ra
portori ai comisiei de afaceri externe. 
Hans Furier a prezentat textele privind
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7 ani de Ia evenimentele din februarie în R. Cehoslovacă
Oamenii muncii din R. Cehoslovacă 

sărbătoresc împlinirea a 7 ani de la eve
nimentele din februarie.

Au trecut 7 ani de cînd a fost în- 
frîntă încercarea reacțlunil burgheze 
din Cehoslovacia sprijinită de cercurile 
imperialiste agresive de a acapara pu
terea. Incercînd să ia puterea prlntr-o 
jalnică lovitură de stat, politicienii bur
ghezi sperau să readucă în Cehoslovacia 
rînduielile dinainte de eliberarea țării 
de către Armata Sovietică. Planurile 
lor au fost date însă peste cap. Strînși 

ris, Germania occidentală urmează să fie 
inclusă în blocul militar atlantic, în așa- 
zisul N.A.T.O. Pînă și majoritatea comi
siei juridice, credincioasă guvernului, a 
fost nevoită să recunoască în raportul pre
zentat Bundestagului că așa-zisa aderare 
la occident nu poate decît să adîncească 
contradicțiile între Germania răsăriteană 
și cea apuseană.

Astăzi, în al 10-lea an după terminarea 
celui de al 2-lea război mondial, toate po
poarele Europei cer tot mai stăruitor limi
tarea înarmărilor și dezarmarea generală

In timpul regimului lui Hitler, milita- 
riștii germani au mai răspuns odată nă
zuinței internaționale spre dezarmare arin 
reînarmarea lor. Prin această politică mi
litarists, Germania și-a atras ura tuturor 
popoarelor iubitoare de pace, această po
litică s-a soldat prin catastrofa '•elul de 
al doilea război mondial. Mergînd alături 
de cancelarul Adenauer pe urmele lui 
Hitler, deputății Bundestagului își asumă 
o vină pe care poporul nostru nu le-o va 
ierta niciodată. Poporul nostru nu-și va 
atrage din nou ura celorlalte popoare prin 
ducerea unei politici a militarismului și 
înarmării. EI cere o hotărîre limpede în 
favoarea păcii și înțelegerii reciproce în

Declarația lui Max Reimann
afirmații constituie o încercare de a in
duce în eroare populația Germaniei occi
dentale, de a slăbi lupta ei împotriva 
acordurilor de la Paris. Adenauer, a spus 
în continuare Reimann, vrea să liniștească 
pe deputății din Bundestag și să ascundă 
populației adevăratele sale intenții.

Guvernul U.R.S.S., a subliniat Reimann, 
a declarat limpede că ratificarea acordu
rilor de la Paris va lipsi de obiect trata
tive cu privire la reunificarea Germaniei.

Dacă deputății Bundestagului sînt con

Protestul tineretului vest-german
ternică manifestație împotriva înarmării 
Germaniei occidentale.

Purtînd torțe în mîini, mii de tineri 
vest-germani au manifestat pe străzile 
Hamburgului, exprimîndu-și hotărîrea de 
a se opune planurilor de transformare 
a tineretului Germaniei occidentale în 

Lupta poporului
mari și peste 400 consilieri municipali, 
în departamentul Ain — opt consilieri 
generali, 48 primari și 331 consilieri mu
nicipali.

La Vimy (Pas-de-Calais) a avut loc o 
adunare cantonală de protest împotriva 
acordurilor de la Paris. în vederea acestei 
adunări a fost adoptat un apel, semnat de 
11 primari, de directori de școală și de alți 
activiști pe tărîm social. In apel se arată 
că în departamentul Pas-de-Calais există 
648 cimitire militare unde sînt înmormin- 
tați peste 400.000 soldați francezi, en
glezi, belgieni și germani. In timpul răz
boiului. peste 20.000 case au fost complet 
distruse, aproape 80.000 parțial dis
truse.

In urma războiului mii de copii au ră
mas orfani, mii de femei văduve. Aminti
rea vie a acestor grozăvii întărește hotărî
rea locuitorilor acestui departament în 

statutul de ocupație și staționarea trupe
lor străine. Willi Brandt (P.S.D.G.) a ex
pus opinia majorității și minorității din 
comisie cu privire la intrarea Republicii 
Federale în N.A.T.O. și Uniunea Europei 
Occidentale. Karl Pfleiderer a vorbit de
spre acordul în problema Saarului.

Pe marginea dezbaterilor a luat apoi cu
vîntul deputatul social-democrat Wehner 
care a arătat că problema germană tre
buie reglementată printr-o înțelegere în
tre est și vest. (Germania reunificată, a 
subliniat el, trebuie să adere la un sistem 
de securitate colectivă). „Nu trebuie, a spus 
el, să minimalizăm importanța declarației 
sovietice că după ratificarea acordurilor 
de la Paris, tratativele dintre cele patru 
puteri vor fi lipsite de obiect”. Vorbind 
în numele așa numitului „Bloc al refugia- 
ților” (partid din coaliția guvernamentală) 
deputatul Seebahn a declarat că cea mai 
mare parte din membrii fracțiunii parla
mentare a acestui partid vor vota împo
triva protocolului privind Saarul.

în jurul Partidului Comunist Ceho
slovac, oamenii muncii au pus mîna pe 
arme pentru apărarea cuceririlor lor re
voluționare. Luptele din februarie 1948 
au arătat clar dorința hotărîtă a poporu
lui cehoslovac de a merge pe calea con
struirii socialismului, calea păcii și fe
ricirii. Victoria poporului cehoslovac 
în februarie 1948 a arătat că orice 
uneltiri ale imperialismului american 
sînt sortite unui sfîrșit rușinos în țările 
în care popoarele au cunoscut liberta
tea. Acest lucru a fost dovedit și de 
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tre popoare, în favoarea asigurării unei 
păci trainice printr-un tratat european de 
securitate colectivă. Poporul german cere 
deputaților Bundestagului să se gîndească 
la uriașa răspundere pe care și-o asumă 
în fața popoarelor Europei.

Există posibilitatea ca incă in 1955 să se 
țină alegeri libere pe întreaga Germanie 
în vederea restabilirii unității Germaniei. 
Dar, pentru ca posibilitatea să se trans
forme în realitate, este necesar ca toți 
germanii conștienți de răspunderea lor să 
acționeze de comun acord.

De aceea, noj propunem ca ambele părți 
ale Germaniei să formuleze cererea de a 
se întruni neîntîrziat o conferință a celor 
patru puteri în cadrul căreia cu partici
parea unor reprezentanți germani să fie 
examinată problema germană. Germanii 
din partea apuseană și răsăriteană a tării 
pot și trebuie să ajungă la o înțelegere cu 
privire la tinerea unor alegeri libere pe 
întreaga Germanie.

Noi întindem mina tuturor compatrioți- 
lor noștri din Germania occidentală în 
vederea unei asemenea înțelegeri reci
proce. cu respectarea punctelor de vedere 
ale ambelor părți.

știenți de răspunderea ee le revine, dacă 
ei vor reunificarea pașnică a Germaniei, 
la 24 februarie ei trebuie să scoată de pe 
ordinea de zi problema ratificării acordu
rilor de la Paris. în loc de aceasta, ei tre
buie să discute propunerile Camerei 
Populare a Republicii Democrate Germa
ne. Aceasta ar corespunde intereselor na
țiunii, intereselor realizării unei cit 
mai grabnice reunificări a Germaniei.

carne de tun pentru realizarea planurilor 
agresive ale imperialismului. Tineri cu 
cele mai diferite convingeri politice și 
sindicaliști fără partid au cerut într-un 
singur glas respingerea de către Bun
destag a acordurilor de la Paris care pun 
bazele reînvierii wehrmachtului nazist.

lupta împotriva politicii de reînarmare a 
criminalilor hitleriști.

în orașele Franței se pot vedea scrise 
pretutindeni cu litere mari cuvintele: „Să 
nu se dea arme naziștilor !”

Prin greve de protest de scurtă durată, 
oamenii muncii își exprimă de asemenea 
hotărîrea de a împiedica militarismul ger
man să creeze un nou wehrmacht revan
șard la frontierele țării lor

Lupta împotriva remilitarizării duce la 
întărirea unității de acțiune a oamenilor 
muncii. „Aceasta ne-ă permis — a decla
rat una din participantele la greva de la 
întreprinderile „Marchal” muncitoarea 
Marinette Jannequin — să rezolvăm unele 
divergențe de păreri care ne separau de 
ani de zile... Scurta grevă de astăzi împo
triva acordurilor de la Paris are o mare 
importantă în lupta noastră de mîine pen
tru satisfacerea revendicărilor noastre”.

In senatul italian
ROMA 24 (Agerpres). — în după amiaza 

zilei de 24 februarie au început dezbaterile 
în senatul italian cu privire la ratificarea 
acordurilor de la Paris.

Potrivit relatărilor agențiilor de presă 
occidentale, dezbaterile au început într-o 
atmosferă încordată, guvernul Scelba mo- 
bilizînd puternice detașamente de poliție 
„gata să intervină” pentru a risipi mani
festațiile de protest ale oamenilor muncii 
italieni împotriva acordurilor de la Paris.

în preajma începerii dezbaterilor din 
senatul italian, și în deosebi în dimineața 
zilei de 24 februarie, sute de delegații ale 
oamenilor muncii italieni, femei, văduve 
ale celor căzuți în război și ale eroilor din 
rezistență, s-au prezentat într-un șir neîn
trerupt la Palazzo Madamma (reședința 
senatului italian — n.r.). cerind senatori
lor să voteze împotriva acordurilor care 
pun bazele reînvierii wehrmachtului na
zist.

în zeci de întreprinderi industriale din 
Roma s-au desfășurat în tot cursul zilei 
de 24 februarie greve de protest împotriva 
acordurilor de la Paris.

eșuarea altor încercări ale spionajului 
l american în anii care au urmat.

Poporul cehoslovac își construiește 
astăzi o viață nouă sub conducerea Par
tidului Comunist. Cehoslovacia populară 
este o țară înfloritoare, al cărei presti
giu internațional crește mereu.

Cu ocazia împlinirii a 7 ani de la 
evenimentele din februarie, tineretul din 
R.P.R. salută poporul și tineretul ceho
slovac si le urează noi izbînzi în lupta 
pentru socialism si pace.

★
în clișeul de sus putem vedea un 

aspect de la o Școală de artă din Praga. 
In clișeul din stingă un dans interpre
tat de tineri artiști din ansamblul „Lu_ 
cinița" din Bratislava.
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A 37-a aniversare a Armatei Sovietice 
și a Flotei Maritime Militare

Recepția oferită de mareșalul Sokolovski, 
șeful Marelui Stat Major

MOSCOVA 24 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 23 februarie, mareșalul 
Uniunii Sovietice, V. D. Sokolovski, șeful 
Marelui Stat Major, a oferit o recepție cu

Solemnitatea de
PORT ARTHUR 24 (Agerpres). — China 

Nouă transmite : La 23 februarie, cu pri
lejul celei de a 37-a aniversări a armatei 
sovietice și flotei maritime militare, la 
Port-Arthur a avut loc, într-un cadru so
lemn. punerea pietrei fundamentale a mo
numentului prieteniei chino-sovietice.

Go Mo-jo, locțiitor al conducătorului de
legației guvernamentale, a rostit o cuvîn
tare. După ce a salutat în numele poporu- 
lu: chinez marele popor sovietic și forțele 
sale armate, Go Mo-jo a spus:

Nu încape nici o îndoială că prietenia 
frățească dintre popoarele noastre, care 
numără 800 milioane de oameni, prietenie 
cimentată de sîngele eroilor care au căzut 
pe cîmpul de luptă, constituie o chezășie 
trainică a realizărilor noastre revoluțio
nare și în muncă, o chezășie trainică a

Adunarea festi
DALNÎI 24 (Agerpres). — China Nouă 

transmite : La 22 februarie, în orașul Dal
nîi a avut loc o adunare festivă consa
crată celei de a 37-a aniversări a Arma
tei Sovietice și Flotei Maritime Militare.

La această adunare au participat mem
brii delegației guvernamentale a Republi
cii Populare Chineze, reprezentanți ai co
mandamentului, soldați și ofițeri ai tru
pelor sovietice care se află în regiunea 
Port-Arthur-Dalnîi, lucrători din institu
țiile sovietice, reprezentanți ai vieții pu
blice din Dalnîi și Port-Arthur. ziariști chi
nezi și sovietic:.

Adunarea festivă a fost deschisă de ge
neralul Siao Hua, șef adjunct al Direcției 
politice principale a Armatei Populare 
Chineze de Eliberare. După intonarea im
nurilor de stat ale U.R.S.S. și R.P. Chineze, 
s-a dat cuvîntul conducătorului delega
ției guvernamentale a R. P. Chineze, Pîn 
De-huai, locțiitor al premierului Consiliu
lui de Stat și ministru al Apărării al R.P. 
Chineze.

Astăzi, a spus Pîn De-huai, sărbătorim 
a 37-a glorioasă aniversare a creării Ar
matei Sovietice. în numele guvernului Re
publicii Populare Chineze, al poporului 
chinez și al președintelui Mao Țze-dun, 
transmit un cald salut eroicei Armate So
vietice și exprim sincera lor recunoștință 
și cele mai bune urări tuturor militarilor 
din Forțele Armate sovietice care se află 
la baza maritimă militară Port-Arthur.

Din primele zile ale existenței sale. Ar
mata Sovietică a luat asupra sa o misiune 
sfîntă — cauza apărării securității țării 
sale și a menținerii păcii în lumea în
treagă.

Astăzi, Armata Sovietică este armata cea 
mai bună și cel maj bine înzestrată din 
lume, cu o mare putere de luptă. Armata 
Sovietică este puternică și de neînvins nu 
numai pentru că dispune de cele mai mo
derne armamente și materiale de război, 
ci, și acest lucru este mai important, pentru 
că ea este călăuzită de știința militară 
marxist-leninistă.

Clica agresivă americană consideră me
reu că eforturile depuse de China și

Conferința de
NEW YORK 24 (Agerpres). — TASS 

transmite: Potrivit relatărilor ziarelor 
americane, la conferința miniștrilor Afa
cerilor Externe ai țărilor participante la 
tratatul militar al Asiei de sud-est 
(S.E.A.T.O.), care are loc la Bangkok, au 
început ședințele secrete. Ele au fost pre
cedate de o ședință deschisă cu caracter 
de paradă, la care s-au ținut discursuri 
despre „năzuința spre pace” și despre 
„bunăstarea popoarelor prietene”. La șe
dințele secrete, Statele Unite, care sînt 
organizatorul și conducătorul efectiv al 
acestui bloc militar agresiv, au cerut crea
rea „unor forțe militare mobile” și folo
sirea bazelor militare din țările S.E.A.T.O. 
După cum anunță Bigart. corespondentul 
ziarului „New York Times”, secretarul de 
stat al S U.A., Dulles, a ținut un amplu 
discurs la ședința secretă din 23 februa
rie, în care a subliniat străduința Statelor 
Unite de a ține concentrate forțele lor 
armate în zona Oceanului Pacific ca „for
ță de șoc centrală”. Dulles a încercat de 
asemenea să dovedească „necesitatea” 
menținerii Formozei și a Coreei de sud ca

Un ziar iugoslav despre
BELGRAD 24 (Agerpres). — TASS 

transmite : Ziarul „Oslobodjenie”, refe
rindu-se la conferința țărilor membre ale 
blocului militar al Asiei de sud-est — 
S.E.A.T.O. — scrie: Autorii pactului de 
la Manilla susțin că scopul conferinței de 
la Bangkok ar fi „sa dea viață pactului 
S.E.A.T.O. și să-1 transforme într-un rea- 
zim al păcii și libertății”. Se pune însă 
întrebarea : In actualele condiții pactul 
de la Manilla poate oare să servească în
tr-adevăr drept „reazim al păcii și liber
tății ?“

întreaga lume știe astăzi bine că blocu
rile (or pactul de la Manilla nu este decît 
filiala din Extremul Orient a blocului oc
cidental) nu numai că nu sînt și nu pot 
fi „o cale spre progres și fericire”, ci s-au 
transformat într-o sursă de primejdie de

SCURTE ȘTIRI
★ Ziarul „Unen” a publicat hotărîrea 

Consiliului de Miniștri al R.P. Mongole și 
Comitetului Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol cu privire la întă
rirea continuă economico-organizatorică a 
gospodăriilor agricole de stat.

★ în ședința din 22 februarie a parla
mentului sirian, primul ministru Sabri 
Asali a dat citire programului noului gu
vern. în program se subliniază că politica 
noului guvern urmărește menținerea in
dependenței naționale și a regimului repu
blican al Siriei și va fi îndreptată spre li
chidarea dependenței țărilor arabe de pu
terile străine.

★ După cum s-a anunțat, guvernul si
rian a hotărît să participe la conferința 
țărilor Asiei și Africii de la Bandung.

★ După cum anunță agenția. United 
Press, în ziua de 23 februarie 9.000 mun
citori de la cele trei uzine de cauciuc din 

prilejul celei de a 37-a aniversări a ar
matei sovietice și flotei maritime militare.

La recepție au participat atașați mili
tari, navali și ai aerului ai ambasadelor 
străine.

Ia Port-Arthur
păcii în Extremul Orient și în întreaga 
lume.

In încheiere. Go Mo-jo a rostit un cu- 
vînt de salut în cinstea forțelor _ armate 
sovietice, a prieteniei de nezdruncinat din
tre China și Uniunea Sovietică. în cins
tea păcii în întreaga lume.

A luat apoi cuvîntul ambasadorul 
U.R.S.S. în R. P. Chineză. P. F. Iudin.

Președintele conducerii centrale a Aso
ciației pentru prietenia chino-sovietică, 
Sun Țin-lin, a dezvelit postamentul de 
marmoră cu inscripția „Aici va fi înălțat 
un monument al prieteniei chino-sovietice. 
23 februarie 1955”.

în acordurile cintecului „Moscova-Pe- 
kin", pionieri sovietici și chinezi au depus 
pe postament buchete de flori. A fost apoi 
pusă piatra fundamentală a monumentului 
prieteniei chino-sovietice.

vă de la Dalnîi
Uniunea Sovietică pentru asigurarea păcii 
ar fi un semn de slăbiciune. Ea înar
mează intens Germania occidentală și re
învie militarismul japonez, ea creează de 
asemenea în toate părțile lumii blocuri 
agresive și baze militare pentru a ame
nința și încercui Uniunea Sovietică. Re
publica Populară Chineză și țările de de
mocrație populară.

Ea merge atît de departe îneît îndeam
nă la un război atomic. După ce au ocu
pat insula Taivan și insulele Penhuledao, 
care aparțin Chinei, S.U.A. au dislocat 
recent forțe armate în strîmtoarea Tai- 
vanului, încercînd ca prin amenințarea cu 
războiul și prin provocări armate să si
lească poporul chinez să se împace cu 
agresiunea americană și să renunțe la 
lupta lui dreaptă pentru eliberarea unui 
teritoriu al său — Taivanul. Se pare că 
Statele Unite consideră într-adevăr că 
ar putea să ne intimideze prin amenin
țări și șantaj.

Blocul agresiv american greșește însă. 
Poporul și forțele armate ale Chinei și 
Uniunii Sovietice au experiență în lupta 
împotriva agresiunii. Nici un fel de ame
nințări și șantaj nu ne-au intimidat nicio
dată în trecut și nu ne vor intimida în 
viitor. Popoarele celor două țări ale 
noastre se pot apăra întotdeauna și pot 
da contralovituri zdrobitoare acelora care 
atentează la libertatea și independența 
lor.

Apoi Pîn De-huai, locțiitor al premie
rului Consiliului de Stat și ministru al 
Apărării al R. P. Chineze, a înmînat re
prezentantului comandamentului sovietic, 
din partea președintelui Mao Țze-dun, 
un drapel purtînd inscripția : „Puternica 
Uniune Sovietică și Republica Populară 
Chineză sint o chezășie de nădejde împo
triva agresiunii imperialiste și un bastion 
invincibil al păcii în Asia și în întreaga 
lume, Mao Tze-dun”.

Pîn De-huai a înmînat de asemenea 
medalii unui grup de ostași ai Armatei 
Sovietice.

la Bangkok
bastioane „anti-comuniste” în Asia de 
sud-est.

Potrivit corespondentului, Dulles a afir
mat că Statele Unite dispun în prezent 
de forțe mai puternice în zona Oceanului 
Pacific decît în anul 1945. El a declarat 
că „dispersarea și divizarea acestor forțe 
armate ar fi o greșeală serioasă”, și a ce
rut crearea de „forțe mobile, care ar pu
tea fj repede folosite în orice loc și în 
orice moment, de îndată ce acest lucru 
va fi necesar”.

Bigart menționează că Dulles a declarat 
celorlalte țări participante la S.E.A.T.O. că 
„ele trebuie să țină seamă” de forțele ar
mate ale ciankaișiștilor din Formoza (Tai
van) și de trupele existente în Coreea de 
sud. Anumite persoane, a spus el, au o ati
tudine atît de critică față de Formoza și 
Coreea de sud, îneît propun chiar ca ace
ste bastioane anticomuniste să fie lichi
date. Pentru S.E.A.T.O ar fi de neînchi
puit acțiuni mai fatale, a spus Dulles. El 
a declarat că Taivanul și Coreea de sud 
sînt „două dintre cele trei fronturi” din 
Asia. El a numit Asia de sud-est al trei
lea front.

conferința de la Bangkok
război și contribuie la cursa înarmărilor.

In cazul de față cînd este vorba despre 
pactul de la Manilla, atenția este atrasă 
de faptul că țări ale Asiei ca India, Bir- 
mania, Indonezia și Ceylonul, care văd 
rezolvarea problemelor internaționale în 
coexistența pașnică, au refuzat să adere 
la pactul de la Manilla.

In legătură cu aceasta, scrie ziarul, tre
buie să avem în vedere apropiata confe
rință de la Bandung, la care participă 25 
țări ale Asiei și Africii și la care se vor 
discuta posibilitățile unei colaborări prie
tenești. La Bangkok însă se vor întruni 
cinci țări neasiatice și trei țări asiatice 
pentru a întări un pact militar. După 
cum se vede, deosebirea este extrem de 
mare...

orașul Akron (statul Ohio) ale societății 
„Goodrich Co“ au declarat grevă în spri
jinul revendicărilor lor privitoare la în
cheierea unui nou contract colectiv de 
muncă.

* Agenția France Presse anunță că la 21 
februarie patru mii de profesori din șco
lile secundare grecești și-au prezentat de
misiile ministrului educației naționale. Ei 
au luat această hotărîre în semn de pro
test împotriva condițiilor grele de exis
tență.

* Ziarul „Al-Ahram” anunță că la 20 
februarie, în timpul trecerii prin Canalul 
de Suez, de pe vasul francez de transport 
„Pasteur”, pe bordul căruia se aflau mi
litari din unitățile legiunii străine fran
ceze, un mare grup de soldați s-au arun
cat în apă și au înotat pînă la mal, refu- 
zînd să lupte împotriva patrioților tuni- 
sieni.

Sosirea lui A. A. Gromîko 
la Londra

LONDRA 24 (Agerpres). — TASS trani 
mite : La 23 februarie a sosit la Lond? 
A. A. Gromîko, prim-locțiitor al mini: 
trului Afacerilor Externe al U.R.S.S., ni 
mit reprezentant al Uniunii Sovietice i 
subcomitetul Comisiei O.N U. pentru d 
zarmare. Subcomitetul își va începe f. 
crările la 25 februarie.

---- o-----
Știri din R. P. R. 

într-un ziar olandez
AMSTERDAM 24 (Agerpres). — Ziart 

olandez „De Waarheid”. publică într-u 
număr recent o serie de știri din R.P.R 
în cadrul unei rubrici intitulată: „Nou 
tați din București” Printre altele ziaru 
publică o știre cu privire la stabilirea co 
municațiilor aeriene directe între R.P FI 
și Uniunea Sovietică pe linia aerian: 
București—Moscova, o știre cu privire li 
intrarea în funcțiune a unui nou cupto: 
„Siemens Martin” la Reșița, o informații 
despre turneul făcut în Egipt de ansam 
blul de muzică populară „Barbu Lăutaru” 
căruia postul de radio egiptean i-a consa^ 
crat mai multe emisiuni, precum și o știre 
în care arată că pentru prima dată vc 
fi traduse în Romînia operele complete 
ale marelui scriitor englez Schakespeare.

Lansarea unui vas sovietic 
în Belgia

BRUXELLES 24 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 22 februarie, la Tamise 
(Belgia) a fost lansat cargobotul „Nikola 
Ostrovski”, cu un deplasament de 520( 
tone, pe care firma belgiană „Boel” î 
construiește pentru Uniunea Sovietică.

La ceremonie au fost de față M. F. Ku 
cimin consilier al ambasadei U.R.S.S. îi 
Belgia, și V. I. Rodnov, reprezentant co 
merclal al U.R.S.S. Din partea belgian: 
au asistat reprezentanți ai guvernului ș 
ai direcției firmei „Boel”. La lansarea va 
sului au fost de față numeroși muncitor 
de la șantierele navale și locuitori ai ora 
șului Tamise.

---- O----
Lista noului guvern francez
PARIS 24 (Agerpres). — După cur 

transmite agenția France Presse lista nou 
lui guvern francez este următoarea :

Președintele Consiliului de Miniștri - 
Edgar Faure (radical socialist) ministr 
fără portofoliu — Gaston Palewski (..rept 
blican social”), ministrul afacerilor exte: 
ne — Antoine Pinay („republican indi 
pendent”), ministrul de justiție — Robe: 
Schuman („M.R.P.”), ministrul apărărp 
naționale și al forțelor armate — genei-, 
Iul Pierre Koenig („republican social” 
ministrul de interne — Maurice Bourg; 
— Maunoury (radical socialist), miniștri 
finanțelor și economiei — Pierre Pfliml 
(M.R.P.), ministrul educației naționale - 
Jean Berthoin (radical socialist), ministr 
teritoriilor de peste mări — Pierr» 
Henri Teitgen (M.R.P ), ministrul lucrăr 
lor publice și transporturilor — general 
Edouard Corniglion-Molinier („republice 
social”), ministrul industriei și comerți 
lui — Andre Maurice (radical socialis 
ministrul agriculturii — Jean. Sourb 
(membru al „grupului țărănesc indepe: 
dent”), ministrul muncii și asigurării' . 
sociale. Paul Bacon (M R.P), ministrul n 
construcțiilor și construcțiilor civile, R 
ger Duchet („republican independent' 
ministrul sănătății — Bernard Lafay (r 
dical socialist), ministrul pentru probi 
mele foștilor combatanți — Raymond Ti 
boulet („republican social”), ministrul pc 
telor, telegrafului și telefoanelor 
Edouard Bonnefous (U.D.S.R.), ministr 
flotei comerciale — Paul Antier (memb 
al grupului „țărănesc”), ministru pent 
Tunisia și Maroc — Pierre July („grup 
independent de acțiune republicană și s 
cială” — A.R.S.). Subsecretar la finali 
și economie — Gilbert Jules (radical £ 
cialist).

ȘTIRI SPORTIVE S
în cadrul campionatului masculin 

baschet al R.P.R, duminică vor avea • 
în sala Floreasca o serie de meciuri de 
sebit de interesante.

Cu începere ds la ora 15,30, echi 
Știința Iași va întîlni echipa Știința ț 
mișoara. In continuare se va desfăși 
partida dintre echipele Locomotiva P.T 
și C.C.A. Cel de al treilea joc va fi fi 
nizat de întilnirea Știința I.C.F.—Prog 
sul F.B.

în provincie vor avea loc următoar 
întîlniri ; Tg Mureș : Progresul Tg. IV 
reș—Dinamo București ; Oradea : Dinan 
Dinamo Tg Mureș ; Cluj : Constructo _ 
Sibiu—Progresul Orașul Stalin.

*

Campionatul republican de volei va c< 
tinua duminică cu desfășurarea jocuri 
din cadrul celei de a III-a etape. în 1 
pitală sînt programate 4 meciuri care 
avea loc cu începere de la ora 9 in s - 
sporturilor „Dinamo”. Ordinea jocuri 
este următoarea : Constructorul—Flam 
Roșie Iași (f) ; Progresul C P.C.S.—F 
greșul Cluj (f) ; Știința I.C.F.—Progrf 
Timișoara (f) ; C.C.A.—Metalul Ora
Stalin (b).

SPECTACOL!
VINERI 25 FEBRUARIE 1955

TEATRE î Teatrul de Operă șl Balet al R.F 
Călăretu1 de aramă; Teatrul de Stat de O per 
Lăsați-mă să etnt; Național „I. L. Carag 
(Studio); Nunta lui Krecinski: National „I. L.' 
ragiale" (Comedia); Matei Mi Ho sau Căruța 
paiațe"; Municipal : Cum vă place . Tineret' 
Iiavid CopperHeld (ora 19); Studioul actorulu 
film „C. Nottara**: Cei ce caută fericirea; Arr! 
(B-dul G ral Maghe'u): Mașenka; Armatei (4 
13 Septembrie) . Viaicu Vodă ; Muncitoresc C 
(Giulești): Piatra din casă și Chirița tn prF 
cie; Ansamblul de Estradă al R.P.R. : Fără 
nuși (ora 20. tn sala din Calea Victoriei nr.

CINEMATOGRAFE : Patria : Aventurile va. 
Bogatîr; I. C. Frimu: Expresul de Niîrnberg. Gel 
bat-o vina; Alex Sahia: Roma, orele 11; Reput 
București. Tineretului. Flacăra : Dama cu car? 
înfrățirea intre popoare : Nunta n-a avut 
Maxim Gorki : Cebov. Amicul meu Pierre ( 
plectaie); Timpuri Noi: Materiale eiiciente de 
structii O zt de odihnă la Leningrad. Colin 
turtă dulce; Elena Pavel Boleslav, Bierut : C 
dianțil; Victoria Suflete zbuciumate ; Gh I 
Sadko: Alex. Popov; Mikluho Meklat; « Ma! 
Alexandru Nevsk'; VesHe Roaită, Tudor Vladimir • 
Ordinul Anna; Aurel Viaicu: Castelul de c 
Munca: Chestiune» .usă, Arta: Alarmă la 
Popular: Fanian la Tuiipe ; Mihail Emine 
Antilopa de aur; Miorița: Jucăloiul de reze 
Moșilor: Amiralul Nahimcv: 23 August, Lin] 
Desfășurarea. Ș Ilie fa,e sport: Donca Simo 
doi bani speranță: Ilie Pintilie: Ernst Thâim 
Volga. Gh Coșbuc; Septembriștii; I Mai: C 
partizanului: Libertății: Bănuțul; N. Bălcescu: 
tare ca noaptea; Rahova: Primăvara pe glk 
Olga Banele: Răzbunarea. La cinematograful I 
tirea intre popoaie rulează tn comolectare Iu- 
..Conferința de la Moscova a țărilor europene 
tru asigutarea păcii și securității 1n Europa".


