
Proletari din toate țările, uniți-vă !
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Locuitorii Galațiului și-au luat rămas bun 

de la ostașii sovietici care se întorc în patrie

GALAȚI (de la trimisul nostru special). — Duminică dimi
neața, locuitorii vechiului port dunărean, zeci de mii de oameni 
ai muncii din Galați, și-au luat rămas bun de la trupele sovie
tice care se întorc în patrie.

Din primele ore ale dimineții, toate drumurile duceau spre 
stadionul „Portul Roșu“, unde urma să se desfășoare adunarea 
festivă. Mulți dintre miile de cetățeni care au luat loc în tribu
nele stadionului ca și în șirurile nesfîrșite de gălățeni care aștep
tau de-a lungul B-duIui Republicii cu buchete mari de flori în 
mîini, întîmpinau cu 14 ani în urmă glorioasele oști sovietice eli
beratoare. Atunci, orașul Galați era un oraș sugrumat de lipsu
rile uriașe impuse de război. Pe fețele celor care ieșiseră atunci 
pe străzi în întîmpinarea Armatei Sovietice se putea citi bucuria 
eliberării de fascism, încrederea în ziua de mîine, dar în același 
timp erau întipărite suferințele enorme și mîhnirea adîncă pen
tru incalculabilele distrugeri făptuite de fasciști. In ura lor tur
bată față de poporul care-și scutura jugul, trupele fasciste au 
făcut tot posibilul ca să transforme orașul Galați într-un morman 
de ruine. Intrarea armatelor eliberatoare punea capăt unui coș
mar de nedescris. Trupele sovietice au ajutat la normalizarea 
vieții și au sprijinit eforturile locuitorilor din acest important 
centru economic pentru refacerea orașului grav atins de război. 
Ajutorul sovietic a permis dezvoltarea întreprinderilor din oraș. 
Intre populație și trupele sovietice staționate în oraș s au stabilit 
relații calde de amiciție, de colaborare prietenească.

Și iată că astăzi a venit ziua despărțirii. Prietenii care ne-au 
ajutat în momentele cele mai critice, care au împărțit adesea 
nîinea lor ostășească cu locuitorii Galațiului, se pregătesc să se 

I întoarcă acasă. Animați de cele mai calde gînduri de recunoș
tință fată de Armata Sovietică, față de eroicul popor sovietic, ma
rele prieten al poporului frate romîn, locuitorii Galațiului au 
socotit ci o datorie de onoare a lor să-și exprime dragostea 
fierbinte față de glorioșii ostași sovietici care se întorc acasă.

Adunarea festivă de pe stadionul „Portul Roșu“ a constituit 
t o puternică manifestare a dragostei și recunoștinței locuitorilor 
| Galațiului față de eroicii ostași sovietici.

M. ZAMFIR

Pe stadionul „Portul Roșu", în 
așteptarea începerii mitingului 
de rămas bun, miile de oameni 
ai muncii aflați pe gazonul sta
dionului șj în tribune scandează 
lozinci slăvind prietenia romîno- 
sovietică. Tribuna este pavoazată 
cu steaguri romînești și sovieti
ce. cu portretele tovarășilor N. S. 
Hrușciov, Gh. Gheorghiu-Dej și 
Chivu Stoica.

In fața tribunei oficiale sînt 
aliniate unități ale armatei sovie
tice, precum și unități ale arma
tei noastre populare. Militarii au 
adus cu ei drapelele de luptă ale 
unităților lor. simbol al vitejiei 
și gloriei de care s-au acoperit 
în luptele duse în războiul anti
fascist.

Pentru a participa la festivită
țile prilejuite de plecarea trupe
lor sovietice au sosit la Galați 
tovarășii: Chivu Stoica, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R.. președintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Apostol, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor, general 
colonel Leontin Sălăjan, membru 
supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., ministrul Forțe
lor Armate, Atanase Joja, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul Invățămîntului 
și Culturii, Avram Bunaciu, mi
nistrul Afacerilor Externe, Ion 
Cozma, ministrul Agriculturii și 
Silviculturii, Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al A.R.L.U.S., Ca- 
rol Loncear, adjunct al ministru
lui Industriei Grele, general ma- 

r Ioan Șerb, adjunct al minis- 
ului Afacerilor Interne, Dioni- 

sie Ionescu, șeful Ceremonialului 
de Stat.

De asemenea a sosit A. A. Epl- 
șev, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București.

In tribuna special amenajată

iau loc oaspeții din Capitală 
și conducătorii organelor locale 
de partid și de stat: Anton Sto- 
ianovici, prim-secretar al Comite
tului regional Galați al P.M.R., 
Nicolae Găneț, președintele Co
mitetului executiv al sfatului 
popular regional, general-locote- 
nent V. G. Arhipov, general-maior 
A. S. Kirsanov. general-mamr A. 
G. Drujkov, din Armata Sovie
tică, general-maior Marcu Stan, 
general-maior Petre Mălăianu, 
Pavel Popescu, prim-secretar al 
Comitetului orășnnesc Galați al 
P.M.R., Nicolae Rusu, președin
tele Comitetului executiv al sfa
tului popular orășenesc, conducă
tori ai organizațiilor obștești, 
fruntași în producție, oameni 
artei și culturii, ziariști romîni 
și străini.

Muzicile militare sovietică și 
romînească reunite au intonat Im
nul de Stat al R.P. Romîne și 
Imnul de Stat al U.R.S.S.

Tov. Anton Stoianovici a des
chis mitingul arătînd că oamenii 
muncii s-au întrunit la această 
mare sărbătoare a prieteniei pen
tru a-și exprima caldele lor sim
țăminte față de Uniunea Sovie
tică și față de bravii ostași ai 
armatei sovietice care se întorc în 
patrie.

In aplauzele îndelungate ale 
participanților la miting a luat 
cuvîntul tovarășul Chivu Stoica.

In numele trupelor sovietice a 
vorbit general-maior A. G. 
Drujkov.

Tov. Constantin Chicoș, mun
citor fruntaș la fabrica de piese 
de schimb C.F.R., a adus milita
rilor sovietici salutul muncitorimii 
gălățene.

Vă încredințăm, scumpi prie
teni, că oamenii muncii din ora
șul și regiunea Galați, alături de 
întregul nostru popor muncitor, 
urmînd cu fermitate politica în
țeleaptă a partidului, vor munci

(Continuare în pag. 3-a)

La Focșani, o pionieră scrie cîte va rinduri prietenești, după ce a 
dăruit o cravată purpurie.unui ofițer sovietic _
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Se string prietenește mîini tinere, se dăruiesc f-ori

Cuvîntarea tovarășului Chivu Stoica
DRAGI TOVARĂȘI,
OSTAȘI ȘI OFIȚERI AI AR

MATEI SOVIETICE,
OAMENI Al MUNCII 

ORAȘUL GALAȚI,
DIN

In numele Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Rcmin 
și aL Guvernului Republicii Popu
lare Rpmine, în numele întregului 
popor romîn adresez un călduros 
salut ostașilor sovietici care se 
întorc în patrie.

Poporul nostru își manifestă și 
cu acest prilej prietenia și recu
noștința sa față de poporul so
vietic, față de Armata Sovietică 
eliberatoare. Poporul romîn nu va 
uita niciodată că Armata Sovie
tică a fost aceea care l-a ajutat 
să-și scuture jugul fascist și să-și 
ia soarta în propriile mîini. 
In anii celui de-al doilea război 
mondial Armata Sovietică, urmă
rind armatele fasciste și dîndu-le 
lovituri nimicitoare a pășit pe te
ritoriul țării noastre. In condițiile 
favorabile create de înaintarea 
victorioasă a Armatei Sovietice, 
forțele patriotice din Romînia în 
frunte cu clasa muncitoare, sub 
conducerea Partidului Comunist

Romîn, au înfăptuit insurecția ar
mată de la 23 August 1£44, răs- 
turnind dictatura fascistă. Astfel 
s-a înfăptuit o cotitură istorică în 
viața poporului romîn, care a 
pornit pe drumul revoluției popu
lare, pe drumul construirii vieții 
noi, drumul socialismului.

Intorcind armele împotriva 
dușmanului hitlerist, armata r>- 
mînă a luptat cot ia cot cu ar
matele sovietice1 pentru zdrobirea 
fasdisnîului'. Frăția de arme și 
prietenia de nezdruncinat dintre 
poporul romîn Și poporul sovietic 
este cimentată prin sîngele văr
sat în comun în luptele împotriva 
hoardelor hitleriste.

După înfrîngerea Germaniei 
fasciste, relațiile de prietenie și 
alianță trainică 
Uniunea 
care le-a 
de jugul 
principala piedică în calea inter
venției imperialiste în treburile 
interne ale tinerelor state de 
democrație populară. Statul so
vietic a apărat cu consecvență 
dreptul tuturor popoarelor de 
a-și construi viața potrivit cu 
voința și năzuințele lor, 
a se bucura de adevărată inde-

pendență și suveranitate națio
nală.

Iată de ce Uniunea Sovietică 
este privită de poporul nostru, 
de popoarele celorlalte țări so
cialiste, de întreaga omenire îna
intată drept bastion al libertății 
și independenței popoarelor, bas
tion al păcii, democrației :și so- 
cia.ismuiui.

închegate între 
Sovietică și țările pe 
ajutat să se elibereze 
fascist au constituit

de

TOVARĂȘI,
Problema țea mai arzătoare a 

ziielcr ncasire este problema a- 
părării păcii. Năzuițița spre pace, 
conștiința că pacea este bunul 
cel mai de preț a! omenirii, că ea 
e vital necesară tuturor popoare
lor, unește in vremea noastră 
sute de milioane de oameni 
diferite concepții, credințe și 
reri politice.

Aceasta este cauza pentru 
re politica neabătută de apărare 
a păcii, dusă de Uniunea Sovie
tică și de celelalte țări socialiste, 
printre care și țara noastră, se 
bucură de un înalt prestigiu și 
de o simpatie fierbinte In toate

(Continuare în pag. 3-a)

de 
pă-

ca-

Cuvîntarea generalului-maior A. G. Drujkov
DRAGI TOVARĂȘI, 
PRIETENI.
Permiteți-mi ca In numele tu

turor militarilor sovietici, să mul
țumesc din inimă tuturor oame
nilor muncii din orașul și regiu
nea Galați, militarilor armatei 
populare romîne care au venit la 
acest miting și celor care au or
ganizat această întîlnire festivă 
de rămas bun cu trupele sovie
tice.

Tovarăși, în luna mai 1958, la 
consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia, a 
fost aprobată hotărîrea guvernu
lui sovietic, luată de comun acord 
cu guvernul Republicii Populare 
Romîne, privitoare la retragerea 
trupelor sovietice din R. P. Ro
mînă. Retragerea tuturor trupelor 
sovietice din Romînia și a unei 
divizii din Ungaria, reducerea e- 
fectivului forțelor armate ale ță
rilor lagărului socialist cu încă 
419.000 de oameni, constituie un 
nou aport concret al statelor so
cialiste la slăbirea încordării in
ternaționale, la întărirea păcii în 
lumea întreagă. Aceste măsuri au 
avut un larg ecou în rîndul opi
niei publice internaționale.

îndeplinind hotărîrea guvernu
lui său, comandamentul sovietic a 
început retragerea trupelor sale 
din Romînîa. Astăzi conducem 
primele eșaloane, ne despărțim 
de prietenii noștri romîni.

sovietici au rămas întotdeauna 
credincioși principiilor internațio
nalismului proletar, s-au străduit 
să întărească și să dezvolte prie
tenia sovieto-romînă și frăția de 
arme dintre armatele țărilor noas
tre. In aceasta ne-am bucurat în
totdeauna de sprijinul poporului 
romîn. Am simțit în permanență 
ajutorul tovărășesc și grija deo
sebită din partea Partidului Mun
citoresc Romîn, a guvernului 
R. P. Romîne, din partea tuturor 
oamenilor muncii din Romînia. 
Acest lucru a contribuit la înde
plinirea cu succes a sarcinilor 
puse în fața trupelor sovietice. 
Pentru toate acestea vă mulțu
mim, tovarăși, din tot sufletul.

Romînă și noi ne-am străduit să 
fim la înălțimea încrederii 
care ne-a acordat-o Partidul 
munist al Uniunii Sovietice.

STIMATE TOVARĂȘE
, CHIVU STOICA,

In numele comandamentului și 
al secției politice a trupelor 
vietice din R. P. Romînă, în

(Continuare în pag. 3-a)

Solemnitățile
DRAGI PRIETENI, înmînării de ordine

DRAGI TOVARĂȘI.
Este cunoscut tuturor faptul 

prietenia dintre popoarele rus 
romîn are un caracter tradițional. 
Această prietenie își are rădăci
nile in lupta împotriva înrobito
rilor otomani.

Prietenia sovieto-romînă s-a 
consolidat în lupta aspră împotri
va cotropitorilor fasciști și a de
venit mai trainică ca oricînd a- 
vînd o bază nouă, socialistă.

Indeplinindu-și misiunea pe te
ritoriul R. P. Romîne, militarii

că
Și

In inimile noastre vom păstra 
pentru totdeauna cele mai calde 
amintiri despre harnicul popor 
romîn, despre minunata și boga
ta voastră țară, care merge cu 
încredere pe calea arătată de 
Marx, Lenin. Vom urmări cu a- 
tenție toate succesele și realizări
le voastre în construirea vieții 
noi. Ne vom bucura de fiecare 
nouă izbîndă a prietenului și a- 
liatului nostru, 
frate.

Tovarăși, am aflat că Prezidiul 
Marii Adunări 
un decret cu privire la decorarea 
militarilor sovietici cu ordine și 
medalii romînești. Aceasta este o 
mare onoare pentru noi. Apreciem 
acest act ca o dovadă a prieteniei 
crescînde dintre popoarele noas
tre. Atribuim aceste decorări în- 
trutotul iubitului nostru Partid 
Comunist care educă pe militarii 
sovietici în spiritul devotamentu
lui și al dragostei nețărmurite 
față de patria noastră, în spiri
tul internaționalismului proletar 
și al respectului față de oamenii 
muncii din alte țări.

Partidul ne-a învățat zi de zi 
să întărim prietenia cu oamenii 
muncii din Republica Populară

poporul romîn

Naționale a emis

medalii
unor

ale R.P.R
ofițeri

și personalului

Reducerea prețurilor 
la unele articole 

de sport
Hotărîrea C..C al P.M.R. și a 

Consiliului de Miniștri din iu
lie 1957, -cu privire la reorgani
zarea mișcării de cultură fizică 
și sport, prevede ca sarcină ree
xaminarea prețurilor la materia
lele sportive în sensul reducerii 
lor.

Pentru îndeplinirea acestei sar
cini, Consiliul de Miniștri a apro
bat printr-o recentă hotărîre, re
ducerea prețurilor cu amănuntul 
la unele articole de sport, în me
die cu 10 la sută.

„9.......................

Pe șantierul național
AL TINERETULUI

de la conducta magistrală

spre Moldova

:
:

:

:

:

:

O școală care va purta 
numele lui 

Ștefan Gheorghiu
La Școala medie nr. 6 din car

tierul muncitoresc al uzinelor de 
autocamioane „Steagul Roșu“ din 
Orașul Stalin, a avut loc duminică 
o festivitate în cadrul căreia acea
stă școală a primit numele luptă
torului pentru cauza clasei munci
toare din țara noastră, Ștefan 
Gheorghiu.

In holul școlii s-a dezvelit un 
bust al lui Ștefan Cheorghiu.

tabăra 
la Sin
de far

de la

în-

La Cluj s-a deschis 
o expozifie închinată 
revoluției din 1848
La Palatul culturii din Cluj a 

fost deschisă duminică o expozi
ție organizată cu ocazia împlini
rii a HO ani de la revoluția din 
1848.

Expoziția cuprinde numeroase 
documente. arme, fotografii, arti
cole din presă, care înfățișează 
diferite aspecte din revoluția de 
la 1848, precum și activitatea re
voluționară pe care au desfășu
rat-o în acest timp Nicolae Băl- 
cescu, Petoffi, Kossuth și Avram 
Iancu.

Duminică dimineața, 
tinerilor brigadieri de 
zieni a îmbrăcat haină 
bătoare. Sculați încă 
revărsatul zorilor, băieții au în
tins peste tot ghirlande verzi 
de brad, au cules flori din 
poienile apropiate, au instalat 
o scenă in aer liber și au pa
voazat întreaga tabără cu dra
pele roșii și tricolore. Eveni
mentul era cunoscut. „Astăzi 
are loc adunarea festivă cu pri
lejul declarării șantierului con
ductei magistrale de gaz metan, 
șantier național al tineretului“.

La ora nouă și treizeci de 
minute, brigăzilor de la Sin
zieni li s-au alăturai și cele de 
la sectorul cel mai apropiul. 
Turba, și într-o aliniere perfec
tă, în sunetul fanfarei au în
chis careul in jurul catargului.

Satul părea aproape pustiu, 
întreaga viață pulsa acum în 
tabără. Veniseră aci băieți și 
fete imbrăcați în straie de săr
bătoare, bătrini cu părul că
runt, pionieri cu cravate pur
purii la gît, mame cu copii in 
brațe, nu numai din Sinzieni ci 
și din Tg. Secuiesc și din sate
le din împrejurimi.

După raport a fost înălțat

:

întreprinderi harnice
Numeroase în

treprinderi industria
le din țară vestesc 
îndeplinirea înainte 
de termen a planu
lui de , producție pe 
primul semestru al a- 
cestui an.

• Colectivul uzi
nei cocso-chimice a 
Combinatului side
rurgic Hunedoara a 
dat în primul schimb 
al zilei de 14 iunie, 
ultimele tone de cocs 
în contul primului se
mestru al acestui an.

In primele cinci 
luni ale anului la 
această- uzină pro
ductivitatea muncii 
a sporit față de plan 
cu 9,51 la sută, iar 
prin reducerea pre
țului de cost au fost 
realizate economii de 
4.300.000 de lei.

Cu 20 de zile îna
inte de termen au în-

pri- 
al

de plinit planul 
mutui semestru 
anului și muncitorii 
de la fabrica de aglo
merare a minereuri
lor de fier din Com
binatul siderurgic 
Hunedoara.

9 Minerii din Uri- 
cani, care sint în 
fruntea întrecerii so
cialiste ce se desfă
șoară între minerii 
din Valea Jiului, au 
extras primele tone 
de cărbune în contul 
semestrului doi încă 
de la IO iunie. Pro
ductivitatea muncii a 
fost depășită cu 11,1 
la sută, iar valoarea 
economiilor este de 
aproape 600,000 de 
lei.

• Cu 18 zile îna
inte de termen au 
îndeplinit sarcinile 
planului de producție 
pe primul semestru

al anului și minerii 
din bazinul carboni
fer Schitu Golești.

• Colectivul de 
muncă ai fabricii 
„Țesătura" din Iași, 
care aplică acțiunea 
de sporire a randa
mentului mașinilor, a 
îndeplinit încă de la 
data de 13 iunie pla
nul producției glo
bale pe primul se
mestru al anului.

Prin aplicarea unor 
măsuri tehnico-orga- 
nizatorice randamen
tul mașinilor a cre
scut în această în
treprindere la secto
rul filatură cu 4,1 la 
sută iar la țesătorie 
cu 9,5 la sută față 
de realizările ultimei 
luni a anului trecut. 
Drept urmare pro
ductivitatea muncii 
a sporit față de plan 
cu 5 la sută.

:

:

:

:

:
:

drapelul și festivitatea a 
ceput.

Au luat cuvîntul cu acest 
prilej tovarășii : Ion Dumitru, 
adjunct al ministrului Indus
triei Petrolului și Chimiei, 
losif Stemmer, secretar al 

Comitetului raional Tg. Se
cuiesc al P.M.R., Firgil 
Trofin, prim secretar al C.C. 
al U.T.M., Pasile Chiroiu, di
rectorul întreprinderii montije 
de conducte 
Orașul Sbalin, 
comandantul 
zieni precum 
dieri Mi hai Ionescu, Gheorghe 
Cremene și alții.

Privirile tuturor se îndrep, 
tau cu admirație și res
pect către raidurile compacte 
de flăcăi, tineri brigadieri cure 
la chemarea partidului au ve
nit să construiască conduct-a 
magistrală de gaz metan Nadeș- 
Onești. luminarea de către 
tovarășul Pirgil Trofin, prim 
secretar al C.C. al U.T.M. a 
Drapelului roșu pe care cu ani 
în urmă tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej l-a înmînat bri
gadierilor de la Agnita-Botor 
ca precum și a drapelului roșu 
al șantierului național a con
stituit un 
impresionant, 
brigadierii de față 
fost și 
Nu se 
Grigore Bugeag din briga 
da nr. 2 ‘
din regiunea Ploești, a venit pe 
șantier cu cei din Galați. Lu 
era acolo pe șantierul de re 
construcție al orașului. Aici la 
Sinzieni a lucrat o bună bu 
cată de timp cu întreaga briga
dă. într-un sector mlăștinos. 
Pompele nu reușeau să absoar
bă apa din șanțul săpat și a- 
tunci băieții și. au asvîrlit ciș
mele din picioare și au intrat 
în apa rece ca gheața. Alături 
de brigada nr. 2 a lucrat și 
brigada nr. I. Obstacolul a fost 
însă trecut și conducta a fost 
montată cu succes și în acest 
sector.

Echipa de gălățeni a lui Cor
nel Dumitrescu, echipă frunta 
șă pe sector care la Galați a 
lucrat la canalul colector, la o 
adîncime de 13 metri a făcut 
în prima zi de lucru spre ui
mirea multora, trei norme. Fie
care dintre cei peste 700 de ti
neri brigadieri care lucrează 

șapte sectoare ale șan-
PETRE MARIN

magistrale din 
(irigare Ionescu, 
sectorului Sin- 
și tinerii briga-

moment
Mulți

pe 
tem

alte 
de

solemn, 
dintre 

au mai 
șantiere, 
greutăți.

Sinzieni, deși est«
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Foto: N. STELORIANMoment solemn tn viața brigadierilor de la Sinzieni

unităților militare sovietice staționate
Duminică după-amiază a avut 

Ioc la Galați, în incinta unei uni
tăți a armatei sovietice, solem
nitatea înmînării de ordine și 
medalii ale R.P.R. unor ofițeri 
și personalului unităților militare 
sovietice staționate în garnizoana 
Galați,

După citirea Decretului Pre
zidiului Marii Adunări Naționale 
a R.P. Romîne, tov. Nicolae Gă
neț, președintele Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular regio
nal, a înmînat distincțiile respec
tive militarilor sovietici din gar
nizoana Galați. Felicitîndu-i pe 
decorați, tov. Nicolae Găneț a a- 
rătat că acordarea acestor dis
tincții reprezintă o expresie a 
prieteniei și recunoștinței poporu-

lui nostru, a partidului și guver
nului pentru ajutorul internațio
nalist dat de Armata Sovietică 
țării noastre în lupta pentru eli
berarea sa de sub jugul fascist.

Din partea soldaților, sergenți
lor și ofițerilor romîni din Ga
lați, militarii sovietici au fost fe
licitați de locotenent colonelul 
Ion Trofin.

In numele celor decorați, loco
tenent colonelul N. M. Korneev 
și colonelul D. I. Osatiuc au 
mulțumit Partidului Muncitoresc 
Romîn, guvernului R.P. Romîne 
pentru înaltele distincții acordate.

In încheierea solemnității, for
mații ale unităților militare so
vietice au defilat prin fața tribu
nei unde se aflau reprezentanți

în țara noastră
ai organelor locale de partid și 
de stat, ofițeri ai armatei noastre 
populare.

★

dimineața a avut 
militară sovietică

loc, 
din 
în-

Duminică 
Ia unitatea 
Rîmnicu Sărat solemnitatea 
minării ordinelor și medaliilor 
conferite de Prezidiul Marii A- 
dunări Naționale, unor ofițeri și 
ostași sovietici.

După citirea decretului Prezi
diului Marii Adunări Naționale, 
tov. Grigore Stanciu, deputat în 
Marea Adunare Națională, a în
mînat înaltele distincții. Un nu
măr de ofițeri și sergenți au fost 
decorați cu ordinul „Apărarea 
Patriei“ cl. HI, ordinul „Steaua

Republicii“ cl, IV și ordinul 
„Steaua Republicii“ cl.

Personalul militar și 
unității a fost decorat 
lași decret cu . medalia 
rea de sub jugul fascist“.

In numele ostașilor și ofițeri, 
lor decorați au mulțumit pentru 
înaltele distincții decernate, loco
tenentul Alexandrov . Boris șî 
sergentul Anatolie Daev. Cei pre- 
zenți la solemnitate au primit 
apoi defilarea trupelor sovietice 
din această unitate.

V-a.
civil al 
prin ace- 
„Elibera.

★

La Focșani a avut loc dumi
nică solemnitatea 
ordine și medalii ale R. P. Ro
mîne unor ofițeri și personalului

înmînării de

(Continuare în pag. 2-a)



O regiune fruntașă

I.DRAGOȘ
O desfășurare interesanta 
a oferit ștafeta feminină

în activitatea sportivă de masă

I
Pe șantierul național 
al tineretului 
de la conducta 
magistrală 
de gaz metan 

spre Moldova

Pe marginea desfășurării SpaHachiadei tineretului în regiunea Baia Mare
La sediul Comitetului regional 

'U.T.M. Baia Mare, în biroul pri
mului secretar, se află o uriașă 
cupă sportivă care atrage atenția. 
Anul trecut, Comisia centrală de 
organizare a Spartachiadei de vară 
a tineretului a conferit Comitetu
lui regional U.T.M. Baia Mare cu
pa pentru cea mai mare mobiliza
re a tinerilor la întrecerile com
petiției. Recent, Comisia centrală a 
Spartachiadei a acordat regiunii 
Baia Mare și cupa pentru cea mai 
bună antrenare a tinerilor la cea 
de-a 111-a ediție a Spartachiadei 
de iarnă a tinerelului. Și din nou 
pe bună dreptate. La întrecerile 
Spartachiadei de iarnă a tineretu
lui a fost antrenat un număr spo
rit de tineri. La prima etapă a 
întrecerilor s-au înregistrat 161.952 
de participanți dintre care 22.046 
fete. Cifrele acestea întrec pe cele 
obținute la edițiile precedente ale 
competiției. Explicația e simplă. 
Comisia regională și-a organizat și 
desfășurat activitatea cu mult mai 
bine. în plus a fost folosită din. 
plin 
drul edițiilor trecute ale competi
ției. Desigur, experiența acumula
tă a fost îmbogățită anul 
cu noi inițiative și acțiuni intere
sante, întreprinse de tineri în 
cursul desfășurării întrecerilor. 
Despre cîteva dintre acestea vrem 
să vă vorbim mai pe larg.

în primul rînd, a fost extinsă 
inițiativa de a se discuta în cadrul 
organizațiilor de bază U.T.M. atît 
regulamentul competiției cît și 
sarcinile pe care acestea le au. 
Dar nu numai atît. Cu prilejul a- 
cestor discuții au fost stabilite pla
nuri concrete de organizare și des
fășurare a întrecerilor, planuri de 
perspectivă pentru dezvoltarea 
activității sportive generale din u- 
zînele, instituțiile, orașele și sa
tele din regiune. De exemplu, dez
baterea în adunările organizațiilor 
U.T.M. a problemelor sportului de 
masă a influențat în mod pozitiv 
asupra rezultatelor bune înregistra
te în comunele Ferneziu, Remeți, 
Someșuileac și altele.

Trebuie să remarcăm 
menea activitatea comisiilor raio
nale (Sighet, Vișeu, Șoncuța Mare, 
Cehul-Silvaniei și altele) care în 
ciuda greutăților — e vorba de 
timpul nefavorabil desfășurării 
unor întreceri — au obținut re
zultate bune. Comisiile s-au ocu
pat intens de popularizarea între
cerilor, de organizarea cît mai bu
nă a concursurilor primei etape. 
Forma atrăgătoare în care au fost 
organizate întrecerile, caracterul 
festiv al acestora au contribuit la 
antrenarea unui număr și mai ma
re de participanți. în acest sens 
putem da exemplu comuna 
Berbești, raionul Sighet, Uzinele 
„1 Mai“ Ferneziu, comuna Recea, 
raionul Șoncuța Mare, Craidorolți 
și altele. Felul în care a organi
zat întrecerile din cadrul Sparta
chiadei Școala tehnică de exploa
tare C.F.R, din Satu Mare a consti. 
tuit un exemplu pentru toate co
lectivele din oraș.

După ce s-au încheiat întrecerile 
Spartachiadei de iarnă a tineretu
lui, comisia regională Baia Mare 
nu și-a încetinit activitatea ocupîn- 
du-se în continuare de desfășura
rea întrecerilor celei de a IlI-a e- 
diții a Spartachiadei de vară a ti
neretului. Și rezultatele nu s-au

experiența acumulată în ca-

acesta

l lăsat mult așteptate. Au fost în-
■ scriși mii și mii de tineri la dife- 
i rite probe. Ultimele date arată că
■ au și participat peste 60.000 de ti

neri din regiune la diferite probe. 
Dintre aceștia, 48.000 sînt tineri

■ muncitori și țărani. în număr și 
mai mare au participat de data a- 
ceasta tinerele fete, depășind cifra 
de 12.000. în mod deosebit s-au 
evidențiat în mobilizare și felul 
cum au muncit, orașul Baia Mare, 
raioanele Satu Mare, Sighet etc. 
Colectivul sportiv „Străduința“ din 
Baia Mare a reușit să mobilizeze 
peste 300 de participanți, acest 
colectiv participînd între altele 
cu 13 echipe de volei. Rezultate, 
bune au obținut și elevii Școlii me
dii nr. 2 Baia Mare. în mod deo
sebit s-a evidențiat la 100 m. plat 
eleva Sthein Ildiko. De asemenea 
rezultate bune a obținut Seheib 
Attila la 100 m. plat și la sări
tură în lungime. Și se mai pot da 
foarte multe asemenea exemple.

In cadrul lunii construcțiilor și
• amenajărilor de baze sportive, s-a 

desfășurat de asemenea o largă 
actjvitate pentru asigurarea bazei 
materiale necesare bunei desfășu
rări a întrecerilor celei de a IlI-a 
ediții a Spartachiadei de vară a 
tineretului. în comuna Farcașa, 
de pildă, 50 de tineri au partici
pat cu mult entuziasm la construi
rea unui teren de fotbal și volei, 
a unei piste pentru trecerea pro
belor G.M.A. în raionul Oaș s-au 
construit cu această ocazie 13 noi 
diferite baze sportive. în total, în 
întreaga regiune au fost construite 
încă 120 de baze sportive noi.

Avînd ca bază experiența bună 
obținută în trecut, Comitetul re
gional U.T.M. Baia Mare este ho- 
tărît ca, mobilizînd organizațiile 
de bază U.T.M. și întregul tineret 
din regiune, să obțină și în acest 
an noi succese în antrenarea tine
rilor în activitatea sportivă de 
masă.

0 VALOROASĂ
întrecere școlară

DE ATLETISM
Orașului. Ploești i-a revenit cin

stea de a găzdui Campionatul re
publican de atletism școlar care a 
întrunit la startul său aproape 600 
de tineri concurenti din toate col
turile tării. Tinerii școlari parti- 
cipanfi la concurs — speranțe cer
te ale atletismului nostru — s-au 
întrecut cu ardoare timp de două 
zile pentru cucerirea titlului de 
campion republican școlar strădu- 
indu-se să înscrie rezultate cit 
mai valoroasă în istoria sportu
lui școlar din 
Ploaia care a 
denfă în cursul 
inundînd pur și 
alergări, nu i-a

fara noastră, 
căzut din aburi* 
zilei de sîmbătă, 
simplu pista de 
împiedicat totuși

:

Festivitatea de închidere a Câmp iernatelor republicane de atletism 
pentru școlari

„Cursa Munților“
L. Zanoni a îmbrăcat tricoul galben

ORAȘUL STALIN (Prin telefon de la trimisul nostru). — „Cursa 
Munților“ a început ieri după-amvază printr-o etapă de 160 km. 
(Orașul Stalin — Cîmpina — Orașul Stalin) și a revenit pe ultimii 
50 de metri ciclistului Zanoni Ludovic după ce surîsese în decursul 
celor peste 4 ore de întrecere pe rînd lui Tdrdk, Constantin DumU 
trescu, Gabriel Moiceanu, Gheorghe Șerban și altora.

La startul primei etape s-a prezentat un număr de 54 de rutieri 
printre care 10 oaspeți de la cluburile Dozsa-Budapesta și Gwardia- 
Varșovia. înainte de a vă relata etapa de luni trebuie încă de la 
început să precizez că organizarea celei de-a IV-a ediții a „Cursei 
Munților“ de către clubul Dinamo-București se dovedește a fi ex
celentă.

în ceea, ce privește spectaculozitatea etapei și combativitatea ru
tierilor din cele 16 echipe aliniate la start, acestea nu s-au ridicat 
la nivelul scontat. După primele 50 de minute consemnăm urmă
toarea ordine la primul sprint de cățărare : Constantin Dujnitrescu, 
Gheorghe Șerban, Ion Stoica, Ludovic Zanoni. Conform tradiției so
cotelile sînt amînate pentru drumul de întoarcere de la Cîmpina cînd 
așteptam să vedem plutonul desfăcîndu-se. Acest lucru însă nu s~a 
întîmplat nici o singură dată ieri după amiază.

Cu cîțiva kilometri înainte de Orașul Stalin neastâmpăratul Tdrdk 
Gozo țîșnește puternic dar cedează pe ultimele sute de metri iar 
Zanoni Ludovic îmbracă tricoul galben în urma unui sprint reușit.

Astăzi are loc etapa a 11-a ; Orașul Stalin — Sibiu 142 km.

pe concurenți să realizeze rezul
tate deosebit de bune in compara
ție cu concursurile precedente.

Recentul concurs a dovedit încă 
odată că se impune necesitatea or
ganizării mai dese a concursurilor 
interșcola^e, dar ar fi și mai bine 
ca aceste concursuri să nu fie or. 
ganizate in perioada examenelor.

Campionatul școlar a scos tn e- 
vidență cîteva elemente care este 
necesar să fie analizate de foru
rile competente. Astfel, se impu
ne necesitatea ca pe viitor aceste 
întreceri să fie mai echilibrate ca 
virstă și potențial fizic al concu- 
rentilor — eventual prin instituirea 
a două categorii. Considerăm, de 
asemenea, că ar fi necesară inclu
derea pe lista participan(ilor la 
întreceri și a elevilor din școlile 
medii tehnice și profesionale, fapt 
care ar amplifica caracterul aces
tor întreceri sportive între elevi. 
Apoi numărul zilelor afectate în
trecerilor sportive este prea mic. 
Eforturile pe care trebuie să le 
facă elevii în trei jumătăți de zi se 
dovedesc a fi prea mari, fată de 

'posibilitățile lor fizice. Este de 
dorit să se afecteze cel puțin 4 ju
mătăți de zi la viitoarele între
ceri, în felul acesta putîndu-se a- 
sigura o mai echilibrată dozare a 
eforturilor fizice și, implicit, re
zultate mai valoroase.

Actualul campionat a scos la 
iveală ascensiunea unor regiuni 
care, deși se bucură de o frumoa
să tradiție în atletism, nu s-au 
evidențiat prin evoluția lor atle
tică din ultimii ani. Remarcăm, 
astfel, regiunile Cluj și Timișoara, 
in vădită ascensiune sub aspectul 
rezultatelor obținute la recentul 
concurs, spre deosebire de Craiova 
și orașul Sibiu care anul acesta 
s-au prezentat mai slab ca în edi
țiile precedente. Concursul de la 
Ploești a evidențiat elemente care 
promit performante valoroase în 
viitorul apropiat ca, de exemplu, 
E. Kincses (R.A.M.), 
Cristina 
(Craiova) 
deosebit 
care, cu
promit rezultate valoroase în scurt 
timp.

Recentul campionat a mai ridicat 
și cîteva probleme de organizare. 
Probele feminine, de exemplu (400 
și 800 m. plat) au fost progra
mate la un interval de 15 minute, 
fapt care a dezavantajat concu
rentele ce intenționau să participe 
la ambele probe. La fel s-a întim- 
plat 
fiind 
cări 
altă
gramată nici o aruncare. La ace
lași capitol imputăm organizato
rilor insuficienta preocupare pen
tru condițiile de cazare a concu- 
renților, fapt care a umbrit buna 
organizare tehnică a întrecerilor.

Reprezentanții regiunilor țării 
prezenti la actuala ediție a Cam
pionatelor republicane școlare de 
atletism au avut prilejul de a teu
ge învățăminte valoroase din acest' 
concurs. Anul viitor, plecînd de la 
experiența acumulată, sperăm că 
criteriile acestor întreceri vor fi 
îmbunătățite atit sub aspect re
gulamentar cit și sub cel organi
zatoric. (inindu-se cont de defec- 1 
(iunile semnalate.

E. PITULESCU

Macsai 
(Bistrifa), Rațiu Emil 
etc., relevlndu-se în mod 
săritoarele la înălțime 
condiția perseverentei,

M. ZONIS

și cu aruncările, duminică 
prevăzute în program arun- 

la ciocan, suliță și disc, în 
jumătate de zi nefiind pro-

:

:

(Urmare 

tierului știu 
la. început de drum.

Conducta va traversa de
multe ori Tîrnava Mare, Oltul, 
Oituzul ; va traversa șapte 
căi ferate și cincizeci și noua 
de șosele, nouă rîpi mari cu o 
deschidere de 45—90 metri și. 
va trebui instalată pe o dis
tanță de 41 km. numai, in stîn* 
că. Sînt lucruri bine știute de 
tinerii brigadieri. Ei știu că 
sînt chemați să înfrunte și vi 
învingă asemenea obstacole. 
Dar dragostea față de patrie a 
acestora, devotamentul lor față 
de partid îi înflăcărează și le 
dă hotărîrea de a învinge.

Tinerii brigadieri au trimis 
o telegramă C.C. al P.M.R. în 
care își exprimă mulțumirea 
pentru încrederea ce le-a fost 
acordată de a participa la în
făptuirea acestui important ■ 
obiectiv. Ei se angajează ca în • 
cinstea zilei de 23 August, ală
turi de muncitorii, inginerii și 
tehnicienii șantierului, să rea
lizeze 80 km. de conductă 
montată, depășind astfel sar
cina de plan cu 10 la sută.

După terminarea festivității 
pe scena instalată în aer liber 
în tot cursul zilei s-au urcat 
echipe culturale din satele în
vecinate cu frumoase progra
me, s-a cîntat și s-a dansat, ti
nerii brigadieri legînd trainice 
prietenii cu tinerii săteni.

Asemenea adunări festive au 
avut loc nu numai la Sînzieni, 
ci și pe celelalte sectoare ale 
șantierului.

Tinerii brigadieri sînt hotă- 
rîți ca, îndrumați de organiza
țiile U.T.M. sub conducerea 
partidului să nu precupețească 
nici un efort pentru îndeplini
rea sarcinii de mare răspunde
re care le-a fost încredințată.

MECIURI PALPITANTE
în campionatul mondial de fotbal

Niciodată întrecerile pentru 
campionatul mondial nu au fost 
atîț de disputate ca l.a actuala e- 
diție din Suedia. Milioane de a- 
matori al sportului cu balonul 
rotund -au așteptat cu emoție să 
cunoască cele 8 echipe calificate 
pentru sferturile de finală, dar 
curiozitatea lor nu a fost satis
făcută, deoarece au fost desem
nate numai 5 echipe, în timp ce 
alte 6 păstrează încă șanse, ur- 
mînd să treacă marți examenul 
dificil al meciurilor de baraj. 
Trei echipe din America Latină 
au fost eliminate, Argentina, Pa
raguay. Mexic, una singură a ră
mas mai departe în cursă : Bra
zilia. Dintre cele 4 echipe brita
nice niciuna n-a reușit să obțină 
pînă acum calificarea: Scoția a 
fost eliminată, iar alte 3, Anglia, 
Irlanda de Nord, 
vor susține meciuri 
sfîrșit Franța. R. 
Suedia, Iugoslavia 
preliminarii, dar și
emoții. Meciurile ultimei etape au 
fo-t atît de echilibrate, atît de în-

Țara Galilor 
baraj. In 
Germană, 
trecut de 
cu multe

de 
F.
au 
ele

dîrjite, incit era imposibil pînă 
în ultimul minut să se știe cine 
va fi eliminat și cine se va cali
fica. Două; mari surprize s-au 
înregistrat duminică : victoria 
Cehoslovaciei cu 6—1 asupra Ar
gentinei și meciul nul obținut 
Austria în fața Angliei, care 
trebui să întîlnească pentru 
treia oară în decurs 
lecționata Uniunii 
Moscova, în meci 
Gdtteborg scorul a 
1—1 și 2—2. Ce va 
ceasta ?

Lată rezultatele de
Boras (17.000 spectatori) Aus

tria — Anglia 2—2 (1—0).
Gotteborg (53.000 spectatori) 

Brazilia — U.R.S.S. 2—0 (1—0).
Sandviken (30.000 spectatori) 

R. P. Ungară — Mexic 4—0 
(1—0).

Stockholm (30.000 spectatori); 
Suedia — Țara Galilor 0—0.

Eskilstuna (25.000 spectatori) 
Iugoslavia — Paraguay 3—3 
(2-1).

de 
va 

a 
se- 
La .

de o lună 
Sovietice.
amical și la 

fost egal: 
de data a-fi

duminică :

Orebro (20.000 de spectatori) 
Franța — Scoția 2—1 (2—0).

Malmoe (40.000 . spectatori) 
R. F. Germană — Irlanda de 
Nord 2—2 (1—1).

Haelsingborg (30.000 specta
tori) Cehoslovacia — Argentina 
6—1 (3—0).
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VIZITELE DELEGAȚIEI PARLAMENTAREÄ REPUBLICII DEMOCRATE GERMANE
Membrii delegației parlamen

tare a R. D. Germane în frunte 
cu Gerald Gotting, vicepreședin
te al Camerei Populare însoțiți de 
Filip Geltz, membru al Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale și 
Heinz Lippold, secretar al Amba
sadei R. D. Germane la București 
au sosit duminică dimineața la 
Sibiu.

Pe aeroportul orașului oaspeții 
au fost întîmpinati de Nicolae 
Iorga, președintele Sfatului popu
lar al regiunii Stalin, Miron Vîl- 
cu, secretar al Comitetului regio
nal Stalin al P.M.R., Mihail 
Schuster și Florica Lazu, deputatf 
în Marea Adunare Națională, lo- 
sif Șerban, președintele Sfatului 
popular al orașului Sibiu și de 
alți reprezentanți ai autorităților 
locale de partid și de stat.

Mii de cetățeni, înșiruiți 
străzile ce 
șului au 
germani o 
simpatie.

In pia{a 
avut loc un miting la care 
participat peste 10.000 de oameni 
ai muncii.

Luînd cuvîntul, tov. Nicolae 
Iorga a relevat succesele obținute 
de oamenii muncii din țara noa- 
tră în anii puterii populare.

Vă rog să transmiteți poporu
lui frate german, a spus în în
cheiere vorbitorul, caldele noastre 
sentimente de dragoste priete
nească 
succese 
maniei, 
cite și 
man“.

A vorbit apoi în limba germa

.... pe 
duc spre centrul ora- 

făcut parlamentarilor 
caldă manifestație de

centrală a orașului a 
au

și urări sincere de noi 
pe drumul unității Ger- 
al construirii vieții feri- 
pașnice a poporului ger-

nă prof. Andrei Koffer care a 
spus între altele: „Populația 
muncitoare germană din R. P. 
Romînă are toate condițiile pen
tru a-și desfășura liber toate for
țele sale creatoare pe care le pune 
în slujba înfloririi patriei comu
ne iubite. Cetățenii țării noastre 
urmăresc cu atenție succesele pe 
care le obțin în construirea so
cialismului oamenii muncii din 
primul stat german al muncitori
lor și țăranilor“.

Prof. Bartoș Iosif a salutat pe 
oaspeți în limba maghiară.

Primit cu aplauze îndelungi, a 
luat cuvîntul Gerhard Gruneberg, 
membru al secretariatului C.C. al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania.

„R. D. Germană este un 
pașnic, stat al muncitorilor 
țăranilor. El este un
pașnic, căci acolo unde
construiește socialismul nu 
loc pentru 
Prin succesele lor, oamenii mun
cii din R. D. Germană dovedesc 
oamenilor muncii din R. F. Ger
mană că viitorul nu aparține im
perialismului și războiului, ci so
cialismului și păcii“.

Avem convingerea — a spus în 
încheiere vorbitorul — că în po
porul din R. P. Romînă avem un 
aliat și prieten credincios și sîn- 
tem mîndri de aceasta, deoarece 
numai în strînsă prietenie vom 
putea menține pacea și desăvîrși 
construirea socialismului 
le noastre“.-

★
La amiază Comitetul 

al Sfatului popular al

stat 
Ș' 

stat 
se 

este 
ațîțători la război.

în țări-

executiv 
regiunii

Tinerii participă cu însuflețire la înfăptuirea sarcinilor

trasate de partid pentru dezvoltarea agriculturii

PRIMELE SUCCESE
în raionul Slobozia

documente 
la Constanța 
nou imbold

ale 
au 
în 
Pe
In

Importantele 
Consfătuirii de 
constituit un 
muncă și pentru tinerii de 
ogoarele raionului Slobozia,
urma planului de măsuri elaborat 
de către comitetul raional U.T.M., 
organizațiile <le bază U.T.M. din 
unitățile socialiste de stat și coo
peratiste au organizat adunări ge
nerale deschise în care utemișlii 
și tinerii și-au luat angajamente 
precise. Sub îndrumarea organiza
țiilor de partid, tinerii de pe ogoa. 
rele raionului Slobozia au și obți
nut importante succese.

Iată cîteva din principalele 
obiective pe care s-au angajat să 
le înfăptuiască tinerii din raionul 
Slobozia.

— Vor răspunde de 2400 hecta
re loturi semincere, dintre care 
1600 hectare în gospodării colec
tive și 800 hectare în întovărășiri 
— adică toată suprafața de cul
turi semincere din raion.

— Vor depozita în platforme, 
pe întregul an. 40.700 tone gunoi 
de 
tone 
tone

voluntară
7900 

adică toată su-

vor
hectare

grajd din totalul de 55.650 
planificate, dintre care 20.000 
prin muncă voluntară.
Prin muncă

curăța și întreține 
pășuni și islazuri, 
prafața din raion.

— întreaga cantitate de 59.130 
tone de furaje planificată pe ra

ion, va fi însilozată de tineri, din
tre care 10.000 tone prin muncă 
voluntară.

Numai contravaloarea zilelor de 
muncă voluntară prestată de tine
rii din gospodăriile colective și de 
stat din raion se 
1.500.000 lei.

★
A doua zi după 

adunările generale 
organizațiilor de 
aproape în fiecare 
cola socialistă tinerii au început o 
activitate entuziastă pentru înfăp
tuirea angajamentelor luate. Roa
dele n-au întîrziat să se arate și 
odată cu ele aprecierile organiza
țiilor de partid, ale colectivelor de 
conducere ale unităților respective, 
ale vîrstnicilor. Și cei mai sceptici 
și-au dat seama că tinerii, îndru
mați și ajutați cu grijii pot aduce 
un aport deosebit la înfăptuirea 
unor obiective deosebit de impor
tante.

Intr-adevăr, buna organizare a 
muncii, îndrumarea permanentă și 
un control riguros al modului în 
care sînt îndeplinite angajamentele 
constituie cheia succeselor înregi
strate de tinerii de pe ogoarele ra
ionului Slobozia. Iată un exemplu: 
La G.A.C. Căzănești, după ce 
adunarea generală deschisă a or
ganizației de bază U.T.M. s-a sta
bilit ce parte anume din planul 
de producție aJ gospodăriei îri 
propun să realizeze tinerii, s-au 
împărțit sarcini fiecărui tînăr, fie
cărui grup de tineri în parte, iar 
gospodăria a predat tinerilor, pe 
bază de procese 
atelaje, unelte etc.

Periodic, biroul organizației 
bază U.T.M. analizează felul 
rare sînt îndeplinite sarcinile 
ia operativ măsurile necesare.

Această organizare a muncii 
dat posibilitatea utemiștilor și ti
nerilor colectiviști din G.A.C. Că 
zănești să-și realizeze și în unele 
sectoare să-și depășească angaja
mentele. Activitatea aceasta susți 
nută este caracteristică majorității 
organizațiilor de bază U.T.M. din 
unitățile agricole socialiste din 
raionul Slobozia. Datorită ei tine
rii au putut obține pînă acum ur 
mătoarele rezultate :

— Au plivit buruienile de pe o 
suprafață de aproximativ 7000 
hectare însămînțate cu grîu.

2400 
au a- 

fiecare

13.0ÜU

— Au însămînțat cele 
hectare loturi semincere și 
plicat primele lucrări la 
cultură în parte.

— Au plantat aproape 
pomi fructiferi.

— Au curățat și întreținut 3.180 
hectare islaz din cele 7900 ha. 
Acțiunea se desfășoară acum sub 
lozinca „Nici un mărăcine pe is
laz“.

Munca 
acum în 
luează la 

Acestea 
realizări ale entuziaștilor tineri de 
pe ogoarele raionului Slobozia.

Fără îndoială că ele ar fi fost 
mult mai mari dacă din partea 
activiștilor U.T.M. exista o mai 
atentă preocupare pentru sprijini 
rea organizațiilor de bază U.T.M. 
Controlul permanent, urmărirea 
modului în care se îndeplinește 
fiecare angajament, ar fi dus la 
rezultate și mai bune.

Din păcate, unii instructori ca 
llie Toma, Victor Cojoacă și alții 
desfășoară o muncă slabă în orga
nizațiile U.T.M. din sectorul lor 
de activitate.

îqtr-o privință este necesar să 
fie îmbunătățite angajamentele 
tuturor organizațiilor de bază 
U.T.M. din unitățile agricole so
cialiste din raion. La culturile 
prășitoare și îndeosebi la porumb 
care ocupă o suprafață de peste 
15.000 hectare, tinerii, conform 
angajamentelor, aduc o contribuție 
prea mică. Or, aici este nevoie de 
un mare volum de muncă. De 
aceea este necesar ca forțele tine- 

verbale. animale. , retujui să fie călăuzite și 
ceasta direcție.

Angajamentele pe care și 
în continuare tinerii din 
sînt bine venite. Dar cel mai im 
portant lucru în etapa actuală, 
este acela ca pe toate căile, cu 
toate forțele să se desfășoare o 
luptă pasionată, pentru ca fie
care punct din angajamentele ute
miștilor și tinerilor să fie îndepli
nite la termenul stabilit.

Această acțiune a tineretului 
din agricultură trebuie să fie în
cununată de succes, ea constituind 
nu numai o contribuție directă a 
tineretului la realizarea sarcinilor 
de producție, ci și un mijloc de 
educație a tinerilor din unitățile 
agricole socialiste.

NICOLAE BARBU

va ridica la

ce s-au ținut 
deschise ale 
bază U.T.M., 

unitate agri-

voluntară prestată pînă 
diferite acțiuni se eva- 
200.000 lei.
sînt cîteva din primele

în

de 
în
Și

le iau 
raion

Stalin a oferit un prînz' în cins
tea delegației Camerei Populare 
a R.D. Germane.

După amiază membrii delega
ției au făcut o vizită la Sfatul 
popular al regiunii Stalin, unde 
s-au întîlnit cți membri ai Co
mitetului executiv.

Seara la Orașul Stalin Ansam
blul german de cînțece și d; 
suri a oferit în cinstea delegația 
Camerei Populare a R. D. Ger
mane un spectacol intitulat „Te 
slăvim, patrie I“. Spectacolul a 
cuprins cîntece. dansuri și reci
tări care dau glas bucuriei oame- 
nilor muncii de naționalitate ger
mană de. a munci și a trăi în 
R. P. Romînă, precum și piese in
spirate din tradițiile populației 
germane din țara noastră.

Luni dimineața, du,pă o scurtă 
plimbare în oraș care a cuprins 
și vizitarea renumitei Biserici Ne
gre, parlamentarii din R. D. Ger
mană au sosit la uzinele de trac
toare „Emst Thälmann“. Vizita 
la această, mare întreprindere a 
început cu o întîlnire a membri
lor delegației cu conducătorii uzi
nei, care le-au vorbit despre dez
voltarea și perspectivele acesteia.

Solemnitățile înmînării 
de ordine și medalii 
ale R.P.R. unor ofițeri 

și personalului 
unităților militare 

sovietice staționate 
în țara noastră

(Urmare din pag. l-a)

unităților armatei sovietice sta
ționate în acest oraș.

S-a dat citire Decretului Prezi
diului Marii Adunări Naționale, 
după care tov. Mihai Dumitriu, 
deputat în Marea Adunare Națio
nală, a înmînat distincțiile con
ferite militarilor sovietici.

Locotenent-colonelul Dumitru 
Fotescu a felicitat pe cei deco
rați din partea soldaților, sergen
ților și ofițerilor Forțelor Armate 
ale R. P. Romîne.

In numele ofițerilor și persona
lului unităților militare sovietice 
col. I. P. Manjelei a mulțumit 
pentru distincțiile acordate, ară- 
tînd că le consideră ca un simbol 
al prieteniei veșnice dintre po
poarele romîn și sovietic, al fră
ției de arme romîno-sovietice.

k
Tot duminică au fost înmlnate 

ordine și medalii. ale R. P. Ro
mîne unor ofițeri și ostași ai 
unei unități 
la Brăila.

Locotenent 
stantinescu a 
nicia frățească de arme ramîno- 
sovietică.

Tov. Istrate Cambur, prim-se- 
crelar al comitetului orășenesc 
Brăila al P.M.R., a dat apoi ci
tire Decretului Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a R. P. Rornî- 
ne privind conferirea ordinului 
„Steaua R. P. Romîne“ unor ofi
țeri sovietici. Prin același decret 
a fost conferită tuturor soldaților, 
sergenților și ofițerilor unității 
medalia „Eliberarea de sub ju
gul fascist“.

Tn numele militarilor sovietici, 
colonelul Popadik a mulțumit 
pentru distincția acordată.

(Agerpres)

sovietice staționate

colonelul Ioni Con
vorbit despre trai-

Semnarea acordului 
aerian între

R. P. R. și Norvegia
In ziua de 16 iunie a.c. a avut 

loc Ia Departamentul Transportu
rilor Rutiere, Navale și Aeriene 
din București, semnarea acordu
lui între guvernul Rep,ubl.cii 
Populare Romîne și guvernul Re
gal al Norvegiei relativ la tran
sporturile aeriene civile.

Din partea romînă acordul a 
fost semnat de către frig. C. Sa- 
fer, șeful Departamentului, iar 
din partea norvegiană de către 
Dag R. Bryn, trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar al Nor
vegiei la București.

La semnare au fost de față 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe și Depar
tamentul Transporturilor Rutiere, 
Navale și Aeriene.



Emoționante manilcslärl ale indestructibilei prietenii
romtiio-sovietic

Cuvîntarea tovarășului Chivu Stoica
(Urmare din pag. I-a)

colțurile lumii. Sînt cunoscute nu
meroasele inițiative și măsuri 
concrete îndreptate spre micșora
rea încordării internaționale pe 
care le-au luat în ultima vreme 
Uniunea Sovietică și celelalte 
țări socialiste. Una din aceste 
măsuri este hotărîrea guvernului 
Uniunii Sovietice coordonată cu 
guvernul Republicii Populare Ro
mîne de a retrage trupele sovie
tice care au staționat vremelnic 
pe teritoriul țării noastre, în con
formitate cu prevederile Tratatu
lui de la Varșovia.

La această hotărîre a guverne
lor sovietic și romîn și-au dat 
acordul și celelalte state partici
pante la Tratatul de la Varșovia 
în cadrul recentei lor Consfătuiri 
de la Moscova.

In același timp statele partici
pante la Tratatul de la Varșovia 
au hotărît să-și reducă forțele ar
mate cu 419.000 de oameni. Con
sfătuirea a hotărît să adreseze 
statelor care fac parte din 
N.A.T.O. propunerea cu privire la 
încheierea unui pact de neagre
siune intre statele participante la 
Tratatul de la V arșovia și statele 
membre ale N.A.T.O., considerînd 
că un astfel de pact ar constitui 
un pas înainte în asigurarea pă
cii și securității în Europa. Prin 
aceste măsuri de deosebită în
semnătate, statele membre ale 
Tratatului de la Varșovia urmă
resc să determine o cotitură în 
direcția întăririi încrederii și co
laborării pașnice între state.

Opinia publică mondiajă

lor Consfătuiri

în

Opinia publică mondiaja a 
primit cu vie aprobare hotărîrile 
Comitetului Politic Consultativ 
al Tratatului de la Varșovia care 
arată din nou lumii întregi con
secvența și fermitatea politicii de 
pace a statelor socialiste. Iniția
tivele de pace ale țărilor lagăru
lui socialist, în frunte cu Uniu
nea Sovietică, constituie un fac
tor de cea mai mare importanță 
al întăririi forțelor păcii în în
treaga lume, In țările occidentale 
crește curentul opiniei publice 
care cere cu insistență tot mai 
mare guvernelor,S.U.A. și Angliei 
să urmeze exemplul Uniunii So
vietice, să înceteze experiențele 
cu armele atomice și termo
nucleare, să efectueze la rîndul 
lor reducerea forțelor armate și 
a armamentelor și să-și retragă 
trupele de pe teritorii străine, să 
accepte, ducerea tratativelor 1 
nivel, înalt..

Statele occidentale-în frunte cu 
S.U.A. continuă să nesocotească 
voința popoarelor, perseverează 
în politica falimentară a războiu
lui rece, intensifică cursa 
mărilor, tergiversează în

chip organizarea conferinței la 
nivel înalt. Dar această politică, 
discreditată în ochii popoarelor, 
este sortită eșecului. Creșterea in 
întreaga lume a forțelor hotărîte 
să zădărnicească planurile agre
sive ale cercurilor imperialiste și 
să apere pacea, este o realitate 
a vremii noastre.

Depunînd necontenite eforturi 
pentru a crea condiții favorabile 
slăbirii încordării internaționale, 
țările socialiste nu-și slăbesc vi
gilența față de uneltirile cercu
rilor imperialiste agresive. Dim
potrivă, așa cum se arată în De
clarația statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, situația 
internațională este de așa natu
ră, îneît adoptînd noi măsuri în 
direcția lichidării stării de „răz
boi rece", reducerii forțelor ar
mate și creării condițiilor pentru 
coexistența pașnică, noi trebuie 
să manifestăm luciditate și răs
pundere pentru securitatea țări
lor noastre socialiste. Este nece
sar și pe viitor să se facă totul 
pentru ca adepții politicii „de pe 
poziții de forță“ să nu poată re
curge la folosirea forței față de 
statele socialiste. Acționînd nea
bătut pentru destinderea încordă
rii internaționale, statele partici
pante la Tratatul de la Varșovia 
nu vor slabi cu nimic grija pen
tru securitatea popoarelor lor. 
Guvernele țărilor care se bazea
ză pe politica „de pe poziții de 
forță“ și care încearcă să facă 
echilibristică .la „marginea răz
boiului" să știe că războiul îm
potriva țărilor socialiste poate 
duce agresorul numai la pieire.

Poporul romîn, strîns unit în 
jurul partidului și guvernului, 
muncind cu avînt pentru dezvol
tarea puterii economice a țării, 
pentru consolidarea continuă a 
regimului democrat-popular, adu
ce o contribuție activă la cauza 
apărării păcii și a destinderii în
cordării internaționale. Republi
ca Populară Romînă și-a redus 
anterior efectivul trupelor
60.000 de oameni, iar recent în 
conformitate cu cele stabilite la 
Consfătuirea de la Moscova a ță
rilor participante la Tratatul de 
la Varșovia a procedat la o nouă 
reducere de 55.000 de oameni. 
Guvernul Republicii Populare 
Romîne dezvoltă legăturile de 
cooperare multilaterală cu diferi
te țări pe baza principiului 
coexistenței pașnice între state cu 
sisteme sociale diferite. Impre- 

fa ună cu popoarele celorlalte țari 
socialiste, poporul romîn consi
deră drept o datorie sfîriță ’întă
rirea continuă a unității și coezi
unii de nezdruncinat a lagărului 
socialist în frunte cu Uniunea 
Sovietică, unitate care reprezintă 
chezășia independenței naționale

și construirii victorioase a socia
lismului în fiecare din țările so
cialiste, un factor fundamental în 
lupta pentru apărarea păcii

DRAGI TOVARĂȘI,
SOLDAȚI ȘI OFIȚERI AI AR

MATEI SOVIETICE.

cu

în ar
fei și

Poporul romîn își ia rămas 
bun de la voi cu un sentiment 
de adincă prietenie și de stimă,, 
pe care ați cîști gat-o în ochii oa
menilor muncii din țara noastră 
în timpul cit v-ați aflat printre 
noi. Crescuți și educați de Parti
dul Comunist al Uniunii Sovie
tice în spiritul internaționalismu
lui socialist, ostașii și ofițerii 
sovietici care s-au aflat pe teri
toriul țării noastre au constituit 
un exemplu de atitudine și ținu
tă demnă de fiii marelui popor 
sovietic, de ostașii marii puteri 
socialiste — Uniunea Sovietică 
Intre ostașii sovietici și popu
lația țării noastre s-au înfiripat 
trainice relații prietenești. Oame
nii muncii din țara noastră nu 
vor uita întîlnirile cu generalii, 
ofițerii și soldații Armatei Sovie
tice, frumoasele manifestări ale 
colectivelor ei artistice, sentimen
tele de prețuire exprimate de os
tașii sovietici față de poporul no
stru, față de roadele luptei 
muncii sale 
socialismului.
dragi tovarăși sovietici, că și voi 
v-ați simțit în mijlocul oamenilor 
muncii din Romînia ca 
frați și prieteni.

La întoarcerea voastră 
trie, poporul romîn vă 
vouă și întregului popor 
noi și strălucite succese în gran
dioasa operă de construire a 
comunismului.

Aducînd un cald omagiu de 
prietenie ostașilor sovietici care 
se întorc în patrie, poporul no
stru își exprimă sentimentele de 
profundă dragoste și recunoștin
ță față de Armata Sovietică elibe
ratoare, față de marele popor 
sovietic, hotărîrea fermă de a 
întări necontenit prietenia, cola
borarea și alianța cu Uniunea 
Sovietică, cu toate țările marelui 
lagăr al socialismului. Nepieri
toare va fi amintirea eroicilor fii 
ai poporului sovietic care și-au 
vărsat sîngele pentru eliberarea 
Romîniei. Sîntem prieteni și frați 
în lupta noastră comună și astfel 
vom fi mereu I

Trăiască prietenia și alianța de 
nezdruncinat dintre poporul ro
mîn și popoarele Uniunii Sovie
tice !-

Trăiască în veci frăția de 
me romîno-sovietică !

Trăiască unitatea lagărului so
cialist în frunte cu marea Uni
une Sovietică !

Trăiască

Și 
pentru construirea 

Sintern siguri.

printre

în pa- 
urează 

sovietic

ar-

pacea între popoare !

Cuvîntarea generalului-maior A. G. Drujkov
(Urmare din pag. l-a)

mele tuturor soldaților, sergenți
lor, ofițerilor și generalilor, vă 
mulțumesc pentru onoarea care ni 
s-a făcut și vă rog să transmiteți 
mulțumirile și recunoștința noas
tră sincer
Comitetului
Prezidiului Marii Adunări Națio-

și din toată inima,
Central al P.M.R.,

nale și Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne, pen
tru marele ajutor dat trupelor so
vietice în tot timpul staționării 
lor pe teritoriul Romîniei prie
tene.

Puteți fi convinși că aveți îh 
poporul sovietic și în armata sa, 
aliații cei mai credincioși și de 
nădejde, prieteni devotați gata

să-și îndeplineascăîntotdeauna 
datoria internaționalistă.

Să se întărească și să se dez
volte prietenia veșnică și de ne
zdruncinat sovieto-romînă!

Trăiască frăția de arme dintre 
forțele armate sovietice și romîne!

Salut frățesc oamenilor muncii 
din Republica Populară Romînă 
care construiesc socialismul!

Locuitorii Gaiațiului și-au luat rămas bun de la ostașii sovietici 
care se întorc în patrie

(Urmare din pag. l-a) 

eu abnegație pentru construirea 
socialismului în patria noastră, și 
vom lupta cu hotărîre pentru apa. 
rarea celui mai de preț bun al 

• omenirii — pacea.
Din partea soldaților și sergen

ților din armata sovietică, a ros
tit un cuvînt de bun rămas ser
gentul Valentin Kuprienko.

General-maior Marcu Stan 
a transmis trupelor sovietice sa
lutul frățesc al armatei romîne.

Ostașii sovietici — a spus vor
bitorul — lasă o amintire plă
cută ce va dăinui mereu în sufle
tul militarilor romîni, în sufle
tul întregului nostru popor.

In aceste clipe emoționante, cal
da noastră îmbrățișare înseamnă 
nu numai manifestarea sentimen
telor ce ne cuprind inimile, ci și 
legămîntul că vom păstra ca pe 
un lucru de mare preț prietenia 
și frăția de arme romîno-sovietică. 
Alături de Uniunea Sovietică și 
celelalte țări socialiste vom sta 
de strajă cu vigilență apărării 
securității țărilor noastre și păcii 
în întreaga lume.

Mitingul s-a încheiat cu into
narea „Internaționalei“.

A urmat apoi defilarea unor u- 
nități ale armatei sovietice și ale 
armatei noastre populare.

Pionierii și elevii aflați pe sta- 
militarilor sovie- 

trecut prin fața 
roșii și buchete

stat și de partid, conducători ai 
organizațiilor obștești, numeroși 
ofițeri.

Au fost de asemenea prezenți

corespondență vești despre reali
zările lor viitoare.

Răsunau vesel cìntecele fanfa
relor.

Pe peron era aliniată o gardă 
de onoare cu muzică și drapel al A. A. Epișev, ambasadorul Uniu- 
forțelor noastre armate.

La plecarea trenului au fost 
prezenți tovarășii : general-colo
nel Leontin Sălăjan, ministrul 
Forțelor Armate ale R.P.R., gene
ral-maior Ioan Serb, adjunct al 
ministrului Afacerilor Interne, 
general-maior Marcu Stan, gene
ral-maior Petre Mălăianu, condu
cători ai organizațiilor locale de

nii Sovietice la București, pre
cum și general-locotenent V. G. 
Arhipov, general-maior A. S. Kir
sanov, general-maior A. G. Druj
kov din armata sovietică.

In cìntecele fanfarelor, trenul 
se pune în mișcare. Salutați căl
duros de prietenii lor din Romî- 
nia, militarii sovietici se în
dreaptă spre patrie.

dion au oferit 
tici. după ce au 
tribunei, cravate 
de flori.

Pe la miting 
s-au îndreptat spre gara orașului 
peptru a-și lua rămas bun de la 
primul eșalon ai . trupelor sovie
tice care se înapoiază in patrie.

în gara Galați, în fața trenului 
în care duce spre patrie pe mili
tarii sovietici, domnea o mare în
suflețire. Numeroși locuitori au 
oferit ostașilor sovietici amintiri. 
Tinerii au schimbat adrese, și-au 
făgăduit să-și împărtășească prin

oamenii muncii

condus pe ostașii sovietici

aRecunoștință
In gara Iași, o impresionantă mulțime i-a

eliberatorilor prieteni nedespărtiți

Nu vom uita niciodată 
jertfele ostașilor sovietici 

care ne-au eliberat“

RÎMNICU SĂRAT (prin tele
fon de la trimisul nostru). Dumi
nică, încă de dimineață, piața In
dependenței din Rîmnicu Sărat 
era plină de oameni. Veniseră aici 
mii de oameni ai muncii din în
treprinderi, instituții, pionieri și 
școlari, gospodine, harnici colecti
viști din comunele apropiate, re
prezentanți ai Forțelor Armate ale 
R.P.R., pentru a-și lua rămas bun 
de la ostașii sovietici ce se reîn
torc în patrie. Cuvîntările rostite 
de general maior D. S. Zrajevski, 
Dumitru Balalia, membru al C.C- 
al P.M.R., prim-secretar al Comi
tetului regional Ploești al P.M.R., 
sergent major S. U. Liuban, gene
ral maior Gheorghe Lefter, inginer 
Constantin Andras și Grigore Stan- 
ciu, președintele G.A.C. „Vasile 
Roaită“ din comuna Ziduri, au 
fost în nenumărate rînduri subli
niate de puternice 
vații.

„In cursul celor i 
eliberarea1 patriei 
de sub jugul fascist

aplauze și o-

14 ani de la 
dumneavoastră 

_ : — a spus to
varășul general maior D. S. Zra- 
jevski, prietenia frățească dintre 
poporul romîn și popoarele sovie
tice, care' are rădăcini în istoria 
popoarelor noastre s-a întărit și 
dezvoltat mai mult. Intre Uniunea 
Sovietică și R.P.R. s-au stabilit 
relații de prietenie de tip nou. A- 
ceste relații șe bazează pe princi
piile leniniste ale colaborării mul
tilaterale, ale ajutorului reciproc, 
egalității depline în drepturi, nea
mestecului în treburile interne și 
respectării suveranității naționale. 
Noi, oamenii sovietici — a spus 
în continuare vorbitorul — ne 
bucurăm din toată inima de mă
rețele succese pe care le obține 
poporul romîn frate deoarece fie
care victorie a sa reprezintă 
ruință a popoarelor marelui 
socialist“.

Vorbind despre dragostea 
porului romîn față de armată so
vietică și popoarele Uniunii Sovie
tice, tovarășul Dumitru Balalia a 
arătat printre altele: „Noi pre
țuim frăția de arme și prietenia 
romîno-sovietică pentru că acestei 
prietenii îi datorăm viața fericită 
pe care poporul nostru muncitor 
și-o făurește sub oonducerea parti
dului. Nu vom uita niciodată că 
victoriile armatei sovietice asupra 
hoardelor hitleriste au dat putința 
forțelor patriotice conduse de 
P.C.R. să înfăptuiască insurecția 
armată de la 23 August 1944, care 
înseamnă începutul revoluției 
populare și care a făcut din po
porul nostru asuprit în trecut un

o bi- 
lagăr

po-

popor liber, stăpîn pe destinele 
sale“.

Mitingul de la Rîmnicu Sărat 
s-a transformat într-o caldă mani
festație a prieteniei de nezdrunci
nat dintre poporul romîn și po
poarele Uniunii Sovietice — prie
tenie cu rădăcini adînci în trecu
tul nostru istoric și cimentată pen
tru totdeauna 
scurs decînd glorioasele armate 
sovietice ne-au eliberat de sub ju
gul fascist.

...Flori, peste tot flori. Gospodi
nele au adus nu numai flori, ci 
și numeroase daruri 
harnicele lor mîini.

Am citit în ochii 
o puternică emoție, 
sînt colectiviști din 
Aceștia luptaseră cot la cot cu 
ostașii sovietici pe frontul anti
hitlerist — Ilie Jandea, Nichita 
Chivulescu, Constantin Popa și 
alții.

...Este ora 14. Spre gară se în
dreaptă coloane nesfîrșite de oa
meni, care înconjoară cu nețărmu
rită dragoste pe cei de care se 
vor despărți peste puțin timp. Nu 
se mai țin cuvîntări dar îmbrăți
șările fierbinți între oamenii sovie
tici și romîni, schimburile Renunță- 
rate de cadouri și adrese exprimau 
impresionante legături frățești pe 
care nimeni și nimic nu le poate 
destrăma.

Largul peron al gării a devenit 
cu totul neîncăpător. Bravii ostași 
sovietici și familiile lor sînt obiec
tul unei fierbinți manifestații de 
dragoste și prietenie.

Intr-un colț al peronului s-a în
cins „Perinița“. în joc s-au prins 
Anatoli Vladimir, Sașa Buivalenko, 
Victor Savrasov, Ioana Băruș, E- 
lena Tomovei, Mioara Dicianu și 
alții.

în mîna tînărului sergent Jenea 
Bacicariov văd o carte „Florile 
pămîntului“ de Zaharia Stancu. O 
deschid. Pe prima pagină o dedi
cație simplă dar grăitoare : „A- 
mintire din Rtn. Sărat“. Semnează 
Domnica Badiu, muncitoare la 
fabrica de țigarete.

Minutele trec. Mai sînt doar 
cîteva clipe pînă la plecarea tre
nului. Florile au inundat pur și 
simplu vagoanele. Un fluierat scurt 
și garnitura care duce spre patrie 
pe ostașii sovietici se pune în 
mișcare.

M. SPIRIDON

FOCȘANI (de la tri
misul nostru special). 
Duminică, încă de dimi
neață, străzile Focșani
lor au cunoscut o deo
sebită animație. Purtînd 

brațe flori, localnicii 
grăbeau. Aveau să-și 
rămas bun de la osta
și ofițerii sovietici

în anii care s-au

lucrate de

unor oameni 
Am aflat că 
satul Fleva.

tovarăși !

O insignă prinsă pe tunica fratelui de arme va face și mai de neșters amintirea prieteniei 
care-i leagă pe ostașii noștri de ostașii sovietici. Asemenea ima gini au înregistrat mai multe 

aparate de fotografiat duminică la Brăila.

BRĂILA — (de la trimisul 
G nostru special). — Dimineață 

de vreme, la 
C mai este încă 
G tiparniță a

chioșcuri un număr nou al zia- 
f? rului local. L-am răsfoit și pe 
G o pagină întreagă am intîlnit 
jo grupate articolele mai multor 
C oameni ai muncii din portul 
G dunărean. Tema le era comu- 
g nă : evocarea unor amintiri iz. 
C vorîte din frățeasca prietenie 
Jo romîno-sovietică. Rînduri emo- 
ț° ționante, scrise cu o adincă 
C sinceritate. Puțin mai tîrziu, pe 
jo străzile orașului, am încercat a- 
Iceeași emoție și am înregistrat 

aceleași sentimente în gesturile 
și cuvintele oamenilor. La 7 di
mineața cea mai mare parte a 
populației orașului se afla pe 
străzile centrale pentru a-și lua 
rămas bun de la trupele sovie
tice ce se întorc în patrie. Mo 
mentul acesta a prilejuit pu
ternice manifestări ale 
niei romîno-sovietice, 
țări spontane generate 
gostea și recunoștința 
lui nostru pentru poporul 
vietic și glorioasa sa 
Erau aci pe străzile 
mulți din cei ce i-au 
nat pe ostașii sovietici 
eliberării patriei. Ei au cunos-

IAȘI (De fa trimisul nostru special). — Sînt 14 
ani de cînd primii ostași sovietici au ajuns în Iași 
eliberînd orașul. Dar amintirile momentului acela în 
care lacrimile bucuriei eliberării brăzdau fețele 
supte de suferințe ale ieșenilor sînt mereu vii.

In acel august 1944 locotenentul Stepanov a așter
nut cu mîna lui pe zidul Bibliotecii Centrale cu
vintele : „Nu-i minat“. Clădirea fusese minată de 
fasciști dar el și tovarășii săi de luptă au mai scă
pat de la distrugere Teatrul Național, Universitatea, 
cîteva poduri, șosele. Prieteni buni, minunați tova
răși de luptă ostașii sovietici au pus umărul alături 
dc muncitorii ieșeni la reconstruirea orașului. Uzina 
electrică, uzina de apă, conductele de apă au fost 
refăcute cu sprijinul trupelor sovietice eliberatoare. 
Atunci în 1944 prin părțile lașului bîntuia foametea 
iar tifosul exantematic Secera pe capete. Pîinea os
tașilor sovietici alina foamea copiilor iar echipe de 
medici luptau împotriva exantematicului. Textiliștii 
ieșeni n-aveau cu ce lucra. Guvernul sovietic ne-a 
trimis bumbac.

Sînt cîteva mărturii doar, cîteva dovezi ale aju
torului de frate pe care l-am primit de la poporul 
sovietic. Exprimîndu-și profunda recunoștință pe 
care o poartă ostașilor sovietici, hotărîrea de a în
tări neîncetat prietenia romîno-sovietică locuitorii 
orașului lași și-au luat rămas bun de la ostașii so
vietici care se reîntorc în patrie. Ghirlande de flori, 
drapele romînești și sovietice, pancarte mari cn 
inscripții în limba romînă și rusă, lozinci chemînd 
la continua întărire a prieteniei romîno-sovietice, — 
împodobeau sărbătorește gara. împreună cu miile 
de muncitori, intelectuali, militari ai Forțelor noastre 
Armate se aflau aici conducătorii organelor locale de 
partid și de stat : D. Gheorghiu, membru supleant 
al C.C. al P.M.R., prim secretar al Comitetului re
gional Iași al P.M.R., C. Nistor, președintele Comi
tetului executiv al sfatului popular al regiunii Iași, 
Emil Mazilu, prim secretar al Comitetului orășenesc 
Iași al P.M.R., Octav Iliescu, președintele Comite
tului executiv al sfatului popular al orașului Iași, 
conducătorii organizațiilor obștești din localitate, ai 
întreprinderilor și instituțiilor de învățăinînt și cul
tură ieșene, ofițeri superiori.

Este de față V. F. Nikolaev, consilier al Ambasa
dei Uniunii Sovietice la București.

Se apropie ora 13. Sosește trenul cu militarii so
vietici. După intonarea imnurilor de stat ale R.P.R. 
și U.R.S.S. începe un mare miting.

Vorbind ostașilor și ofițerilor sovietici în numele 
locuitorilor regiunii Iași, tov. D. Gheorghiu a spus 
printre altele : „Oamenii muncii din regiunea noa
stră ca și cei din întreaga patrie, nutresc pentru 
glorioasele popoare sovietice o prietenie și dragoste 
fierbinte. Nu vom uita niciodată jertfele ostașilor 
sovietici care și-au vărsat sîngele cot la cot cu os
tașii romîni pentru ca poporul nostru să devină li
ber, stăpîn în țara sa și pe destinele sale“.

în numele militarilor sovietici a luat cuvîntul 
generalul maior R. N. Gabrilianț care a spus : „în 
timpul staționării trupelor sovietice în Romînia noi 
am simțit în permanență ajutorul tovărășesc și grija 
deosebită din partea Partidului Muncitoresc Romîn, 
a guvernului Republicii Populare Romîne, din par
tea tuturor oamenilor muncii din Romînia. Aceasta 
a contribuit la îndeplinirea cu succes a misiunilor 
puse în fața trupelor sovietice. Pentru toate acestea 
vă jnulțumim, tovarăși, din tot sufletul. Vom păstra 
cele mai calde amintiri despre poporul romîn, des
pre minunata d-voastră țară. Puteți fi convinși, iu
biți tovarăși, că aveți în poporul sovietic și în arma, 
ta sa pe aliații cei mai credincioși și de nădejde, 
prieteni devotați, gata oricînd să îndeplinească în
datorirea lor internaționalistă, chiar cu sacrificiul 
vieții lor“.

Au mai vorbit cu acest prilej locotenent colonel 
Gh. Logofătu, muncitorul ceferist Grigore Bunduchi 
de la atelierele C.F.R. „Ilie Pintilie“, profesor uni
versitar Cristofor Simionescu, membru corespondent 
al Academiei R.P.R., rectorul Institutului Politehnic 
din Iași, țăranul muncitor Nicolaie Enache președin
tele G.A.C. „9 Mai“ din Cucuteni, care au exprimat 
în cuvinte pline de căldură prietenia și dragostea 
pe care o nutrește tineretul nostru, întregul nostru 
popor, față de armata marelui popor sovietic.

Apoi soldatul sovietic E. V. Tiurin a transmis sa
lutul militarilor din unitatea sa. Sînt momente greu 
de așternut pe hîrtie.

_ ...Căpitanul Volodea Stării l-a cunoscut abia acum 
cîteva clipe pe tîmplarul Gheorghe Artenie. Dar uite 
și-au schimbat adresele și cîteva amintiri : țigări, 
ilustrate, insigne. Volodea poartă la gît o cravată 
pionierească, iar în brațe cîteva buchete de flori. 
Mă apropii de un ostaș romîn, caporalul Dinu Gh. 
Ține în mîini o statuetă care înfățișează pe un ostaș 
sovietic legînd rănile unui ostaș romîn. Caporalul 
Dinu îmi mărturisește că a modelat această statuietă 
cu mîinile sale.

E un dar al meu pentru un tovarăș sovietic.
Peste cîteva clipe l-am văzut pe caporalul Dinu 

îmbrățișat de generalul sovietic căruia Dinu i-a în- 
mînat darul său.

Trei ore au trecut de cînd trenul militar sovietic 
a poposit în gara lașului. Din nou răsună urale, se 
flutură batiste' în semn de bun rămas fraților noștri 
sovietici și trenul pornește spre Unghcni.

VASILE RANGA

feră flori ostașilor și ofi
țerilor sovietici. Un puști 
ține emoționat în brațe 
crini și garoafe. Nu se 
hotărăște cărui prieten 
romîn, de-o seamă cu 
el, să le ofere. O pio
nieră se apropie de ser
gentul sovietic I. I. 
Tinkov și-i prinde de tu
nică o insignă a U.T.M. 
O secundă, acest mo
ment merită să fie re
produs. Și un ofițer so
vietic îndreaptă aparatul 
fotografic spre cei doi. 
Amintire.'

Răsună „Internațio
nala“.

Peste cîteva clipe, în 
sunetele unui marț ostă
șesc, grupele de ostași 
sovietici, avind interca
late grupe de ostași ro
mâni, simbolizînd frăția I 
de arme, defilează prin 
fața mulțimii, în drum 
spre gară. In calea lor 1 
se așterne covor de flori. 
Populația Focșanilor își 
manifestă recunoștința 
față de eliberatori. Băr
bați și femei își șterg pe 
furiș lacrimile. Ei nu pot 1 
uita în veci ziua cînd, 
alungindu-i pe fasciști, 
tancurile sovietice și-an 
făcut intrarea glorioasă 
în orașul lor, pe strada 
Mare a Unirii, solvind 
viața oamenilor, împăr
țind hrană populației în
fometate, părăsite de au
toritățile burghezo-moșie- 
rești.

Gara Focșani. La fe
reastra vagoanelor de 
tren ostașii și ofițerii so
vietici, familiile lor îm
part și primesc daruri, 
se îmbrățișează cu local
nicii. Un ceferist fuge în 
goană acasă, in preajma 
gării, smulge o creangă 
de trandafir și-o oferă ' 
brațelor încărcate de]a : 
cu gladiolo și crini ale 
celor de la ferestre. Un 
fluierat scurt și trenul . 
se pune în mișcare. 
Drum bun, dragi tova- ■ 
răși, vom fi pe veci 
frați, prieteni nedespăr- 
țiți. Același soare al ma
relui Octombrie ne în
călzește astăzi. A noastră 
e cea mai puternică fa
milie, familia țărilor so
cialiste in fruntea că
reia se află U.R.S.S.

în
se 
ia 
șii 
care părăseau orașul, în- 
toreîndu-se in patrie. 
Către ora 9, piața din 
fața sfatului popular o- 
rășenesc s-a umplut de 
oameni. Ondulate de 
vint, dogorind în bătaia 
razelor unui soare stră
lucitor, drapelele trico
lore și roșii, înfrățite, 
împodobeau tribuna ri
dicată in mijlocul pie- 
ții. în așteptarea începe
rii mitingului, ostași și 
ofițeri sovietici stăteau 
prietenește de vorbă cu 
tineri și 
Focșani, 
împreună.
9—10 ani ținea in mîini 
o imagine din orașul ei 
pe care are de gînd s-o 
dăruiască unui ostaș oas
pete. Pe ea scria : „A- 
mintire din orașul Foc
șani, regiunea Galați, de 
la pioniera Constanți- 
nescu Mariana, Școala 
nr. 5“.

V orbitorii care s-au 
urcat la tribună — co
lonelul sovietic I. P. 
Manjelei, Ion Aposto- 
latu, secretar al Comi
tetului regional Galați 
al P.M.R., locot. col 
Dumitru Fotescu, sergen
tul sovietic I. 1. Tinkov, 
muncitorul C o s t i c ă 
Ghimeș — au rostit cu
vinte calde, evocatoare 
despre rolul pe care l-au 
avut glorioasele armate 
sovietice în eliberarea 
patriei noastre, despre 
ajutorul multilateral pe 
care l-a dat și îl dă Uni
unea Sovietică țării 
noastre în construcția so
cialistă, prietenia in
destructibilă care ne lea
gă astăzi în cadrul in
vincibilului lagăr al so
cialismului, despre ospi
talitatea și dragostea cu 
care poporul nostru a 
găzduit trupele elibera
toare.

Fetițe și băiețași, cU 
cravate purpurii pe care 

eț scrie „Trăiască priete- 
nia romîno-sovietică“ o-
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ora cînd orașul 
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pornit către
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orașului 
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în zilele

cut inima de frate a omului 
sovietic în anii grei de după 
război cînd nu de puține ori 
în port ancorau vasele cu aju
tor sovietic. Despre roadele co
laborării cu Uniunea Sovietică, 
despre succesele obținute gra
ție folosirii înaintatei expe
riențe a oamenilor sovietici, 
vorbește tuturor însăși dezvol
tarea industrială a orașului.

Ce fapte să înregistrezi mai 
întîi ? Priveam un grup nume
ros de tineri in plină anima
ție. Fotografii, zeci de foto
grafii schimbate. Pe bucățele 
de hîrtie se înscriau adrese. 
Flori umpleau brațele milita
rilor sovietici, flori ale priete
niei.

In Piața Lenin are loc mi
tingul oamenilor muncii. După 
cuvîntul de deschidere rostit 
de președintele comitetului 
executiv al Sfatului popular 
orășenesc Brăila lancu Patri
ciii, vorbește in numele mi
litarilor sovietici și fami
liilor lor lacotenent-colonel 
Eladimir Trifonovici Grab. 
cenco care subliniază prie
tenia . oamenilor sovietici față 
de poporul nostru, bucu
ria lor pentru succesele pe care 
republica noastră populară le 
obține pe drumul socialismu
lui. Din, partea Forțelor Arma 
te ale R.P.R. vorbește loco- 
teneht-colonel Ion Constanti- 
nescu care evocă frăția de ar-

me romîno-sovietică și reliefea
ză forța de nezdruncinat a 
prieteniei dintre popoarele ro
mîn și sovietic. Din cuvîntul 
strungarului Miron Dumitru, a 
țăranului colectivist Dobre du
rea ca și din cuvîntul sergen
tului major sovietic Ivan Iva- 
novici Bucinev reiese aceeași 
hotărîre fermă de a întări 
neîncetat prietenia romîno-so
vietică. Ion Gaie, secretar al 
Comitetului regional Galați al 
P.M.R., arată că poporul nostru 
muncitor va lupta și pe mai 
departe, condus de iubitul no
stru partid, pentru consolidarea 
uriașului lagăr al socialismului 
în fruntea căruia se află Uni
unea Sovietică.

Unite, fanfarele romînești și 
sovietice cîntă „Internationa. 
la“. După ■aceea, începe defila
rea unor unități militare romî
nești și sovietice. în drumul 
lor se așterne un covor de flori. 
Pionierii agață cravate roșii la 
gîtul ostașilor sovietici. Lo
zinci închinate prieteniei po
poarelor noastre răsună neîn
cetat. Militarii romîni și sovie
tici se îmbrățișează, se mai fo
tografiază încăodată. promit 
să-și scrie și să se viziteze reci
proc.

Pe străzile Brăilei trupele 
sovietice trec în uralele mulți
mii. Mii de oameni oferă flori 
militarilor sovietici care se 
reîntorc în patrie. în fața uzi-

nelor „Progresul“ locuitorii 
cartierului, cu o fanfară, își iau 
rămas bun de la ostașii aflați 
în mașinile blindate.

intr-un car de luptă un 
ostaș sovietic cîntă la armoni
că. Gintă o melodie populară 
rominească. Modest omagiu a- 
dus prieteniei noastre. îl pri
vesc cu atenție. De gît are 
prinsă o cravată roșie de pio
nier iar armonica este împodo. 
bită cu flori.

Mașinile cu ostași sovietici 
pășesc pe șoseaua către Galați. 
La Baldovinești țăranii așteaptă 
la marginea satului. Flori, mu
zică, lozinci. Un tînăr s-a suit 
pe un pom și fotografiază. Vrea 
să aibă o amintire.

Șiretul curge alene. O tăbli
ță indicatoare : Galați — 11 
km. Aci se află comuna Șen- 
dreni. Copii oferă flori. Solda- 
ții sovietici răspund în romi- 
nește : „Mulțumesc“. Din goa
na mașinii, colegul de la cine
matografie înregistrează pe pe
liculă momente impresionante.

Sînt mărturii puternice ale 
unei prietenii pe care nimeni 
și nimic n-o va putea zdruncina 
— prietenia cu marele popor 
sovietic.

EUGENIU OBREA
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Propunerile guvernului sovietic
i».4.

în problemele ce ar urma 
să fie examinate Ia

conferința șefilor de guverne
MOSCOVA 16 (Agerpres). — TASS tran

smite s La 5 mai au fost remise guvernelor 
S.U.A., Marii Britanii fi Franței prin amba
sadorii lor la Moscova propunerile guvernu
lui sovietic în problemele ce ar urma să fie 
examinate la conferința șefilor de guverne.

Guvernul sovietic ținînd seama de schimbul

de păreri care a avut loc în problema con
vocării conferinței la nivel înalt fi străduia- 
du-se să contribuie la desăvîrșirea într-un 
termen cit se poate de scurt a lucrărilor pre
gătitoare în vederea acestei conferințe, pre
zintă spre examinare la conferință următoa
rele probleme :

COMUNICA TUL
Ministerului de Justiție al R. P. Ungare cu privire 
la procesul lui Imre Nagy și al complicilor săi

încetarea imediată a experiențelor cu armele 
atomică și cu hidrogen; renunțarea la folosirea 
tuturor tipurilor de arme atomice, cu hidrogen 
și rachete; crearea în Europa centrală a unei 
zone în care să nu existe arme atomice, cu hi
drogen și rachete; încheierea între state'a unui 
pact de neagresiune; interzicerea folosirii spa
țiului cosmic în scopuri militare; lichidarea ba
zelor militare străine pe teritorii străine și co
laborarea internațională în domeniul studierii 
spațiului cosmic; reducerea efectivelor trupelor

străine aflate pe teritoriul Germaniei și pe te 
ritoriile altor state europene; încheierea unui 
tratat de pace cu Germania; preîntîmp narea 
unui atac prin surprindere de către un stat îm
potriva altui stat; măsuri pentru lărgirea legă
turilor comerciale internaționale, dezvoltarea le
găturilor și contactelor dintre țări; încetarea 
propagandei de război, de învrăjbire și de ură 
între popoare; căile slăbirii încordării în re
giunea Orientului Apropiat și Mijlociu.

A sosit timpul ca puterile 
occidentale să-și precizeze 
poziția față de conferință

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite: In mesajul a. 
dresat la 11 iunie președintelui 
S.UA., Dwight Eisenhower, Ni- 
kita Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
declară că în domeniul pregătirii 
conferinței la nivel înalt „conti
nuăm să batem pasul pe loc, iar 
în fond într-o serie de probleme 
mergem chiar înapoi". In acea
stă situație, arată N. S. Hrușciov, 
mulți se întreabă dacă nu cumva 
propunerea puterilor occidentale 
privitoare la tratative prelimina
re pe căi diplomatice nu urmărea 
să creeze noi dificultăți in calea 
spre convocarea conferinței la 
cel mai înalt nivel.

Șeful guvernului sovietic con
sideră că „A SOSIT TIMPUL 
SA SE LAMUREASCA COM
PLECT ȘI CU TOATA SINCE. 
RITATEA POZIȚIILE PĂRȚI
LOR FAȚA DE PROBLEMA 
PRINCIPALA: OARE INTR-A- 
DEVAR TOATE PĂRȚILE DO
RESC CONVOCAREA CONFE. 
RINȚE1 LA NIVEL ÎNALT“ ?

Hrușciov constată că propune
rile puterilor occidentale în legă
tură cu ordinea de zi și cele
lalte documente transmise Uniu
nii Sovietice de către aceste pu
teri au trezit Uniunii Sovietice 
serioase îndoieli în această pri
vință.

„Este greu să nu te gîn. 
dești — declară N. S. Hruș
ciov — că autorii propuneri
lor expuse în aceste docu
mente, nu s-ău călăuzit de 
dorința de a găsi Soluția cea 
mai acceptabilă pentru toate 
părțile ci, dimpotrivă, au cău
tat probleme pentru rezolva
rea cărora nu există încă con
diții, pentru a avea apoi posi
bilitatea să declare că au a- 
vut dreptate prevestind in
succesul întîlnirii șefilor de 
guverne“.

Menționînd problemele care, 
după părerea guvernului sovietic, 
ar trebui examinate la conferin
ța la nivel înalt, Hrușciov subli
niază că în prezent s-ar găsi .pu
țini oameni care ar cuteza să 
nege că realizarea unei înțele
geri în aceste probleme cores
punde pe deplin intereselor vi
tale ale fiecărei țări, ale fiecă
rui popor.

Hrușciov subliniază cît se poa
te de limpede că „DACA PU- 
TERILE OCCIDENTALE NU 
SINT IN PREZENT GATA SA 
REZOLVE TOATE PROBLE
MELE PE CARE 
SOVIETICA LE
SPRE EXAMINARE LA CON- 
FERINȚA, S.AR PUTEA ALE
GE UNELE DINTRE ELE ȘI SA 
SE AJUNGA LA O ÎNȚELEGE- 
RE ASUPRA LOR. CEEA CE 
NE-AR ÎNLESNI UN PROGRES 
PE CALEA ÎNTĂRIRII PĂCII“.

Președintele Consiliului de 
^lîniștri al U.R.S.S. constată 
cu profund regret că în docu
mentele primite din partea 
S.U.A., Marii Britanii și Fran
ței ca răspuns la propunerile 
guvernului sovietic din 5 mai, 
sînt formulate din nou pro
bleme care nu apropie, ci în-

UNIUNEA 
PROPUNE

depărtează posibilitatea unei 
înțelegeri.

Hrușciov atrage atenția asu
pra faptului că în .propunerile 
puterilor occidentale este ridica
tă din nou așa-numita problemă 
a situației din Europa răsăritea
nă. Șeful guvernului sovietic 
respinge noua încercare de a se 
impune discutarea unei probleme 
în privința căreia pozițiile păr
ților au fost de mult lămurite cu 
maximum de claritate. Aci nu 
există obiect de discuție, declară 
Hrușciov. El subliniază că „a 
stărui asupra amestecului în tre
burile altor state, asupra discu
tării treburilor lor interne de că
tre terțe țări, care nu au pentru 
aceasta nici un fel de împuterni
ciri — aceasta înseamnă a mer
ge pe calea încălcării flagrante a

Mesajul 
lui N.S. Hrușciov 

adresat lui
D« Eisenhower

Cartei O.N.U. care interzice un 
asemenea amestec, înseamnă a 
iua în deridere principiile Na
țiunilor Unite“.

Considermd poziția puterilor 
occidentali în această problemă 
ca o dovadă a intenției lor de a 
îninormîma în fașă conferința 
șefilor de guverne, N. S. Hruș- 
c.ov apreciază în mod similar și 
tendința guvernelor S.U.A., Ma
rii Britanii și Franței de a im
pune examinarea în cadrul con- 
lerinței la nivel înalt a proble
mei unificării Germaniei. Hruș- 
cioy arată că această problemă 
nu este de competența unei con
ferințe internaționale. Unificarea 
Germaniei nu poate fi decît un 
rezultat al eforturilor depuse de 
cele două state suverane existen
te astăzi pe teritoriul german.

In mesaj se spune că sensul 
propunerilor puterilor occidentale 
în problema securității europene 
se rezumă la aceea că aceste pu
teri vor să atragă întreaga Ger
manie în gruparea lor militară 
și vor să liniștească popoarele 
Europei prin declarații cu privire 
la acordarea de „garanții“. Uniu
nea Sovietică subliniază Hruș- 
ciov, nu este un stat slab și în 
consecință nu are nevoie de ga
ranții, întrucît poate să-și apere 
singură interesele. Caracterul 
artificial al propunerii de a se 
acorda „garanții“ Uniunii Sovie
tice devine deosebit de clar, dacă 
se ține seama de faptul că rolul 
de garanți își propun să-l asume 
puteri care ocupă o poziție de 
comandă în cadrul grupării mili
tare nord-allântice, a cărei întrea
gă activitate este subordonată 
pregătirilor militare împotriva 
U.R.S.S. și a țărilor ce-i sînt prie
tene.

Hrușciov subliniază că sarcina 
constă în a asigura securitatea 
tuturor popoarelor europene. în 
a crea o situație în care Europa 
să nu poată redeveni teatrul unui 
nou război.

Șeful guvernului U.R.S.S. 
declară că de mult există con
diții pentru rezolvarea unei 
astfel de probleme ca încheie
rea unui pact de neagresiune 
între statele participante la 
Tratatul de la Varșovia și 
statele făcînd parte din Uniu
nea nord-atlantică. încheierea 
unui astfel de pact ar aduce 
întregii situații internaționale 
elementul de stabilitate Ș> li
niște atît de necesar. Popoa
rele ar vedea astfel că statele 
cele mai puternice din punct 
de vedere militar au ajuns în
tre ele la un acord și nu vor 
război.

Referindu-se la propunerile pu
terilor occidentale în problemele 
referitoare la dezarmare. N. S. 
Hrușciov își exprimă îndoiala că 

1 aceste probleme în forma în care 
sînt puse, urmăresc să obțină în- 
tr-adevăr o hotărîre de comun 
acord în legătură cu ele.

Uniunea Sovietică a fost și 
rămîne adeptul rezolvării ra
dicale a problemei dezarmării, 
dar puterile occidentale nu au 
manifestat dorința de a se 
ajunge lâ un acord cu privire 
la un program atotcuprinzător 
de dezarmare, care să jncludă 
reducerea considerabilă a for
țelor armate și a armamente
lor, interzicerea armei alomice 
și cu hidrogen și măsurile a- 
decvate de control interna
țional. U.R.S.S. propune sin
gura calea realistă — de a 
se alege și soluționa în pri
mul rînd acele probleme pen
tru a căror rezolvare există 
condiții, iar apoi să se treacă 
la rezolvarea unor probleme 
mai complexe.

„AM DORI SA ȘTIM IN MOD 
PRECIS — se spune în mesaj — 
DACA GUVERNELE PUTERI
LOR OCCIDENTALE AU INTEN
ȚII SERIOASE IN LEGĂTURĂ 
CU ORGANIZAREA INTILN1RII 
LA NIVEL ÎNALT ȘI DUCEREA 
DE TRATATIVE, ALE CĂROR 
REZULTATE SÎNT AȘTEPTATE 
LITERALMENTE DE ÎNTREA
GA OMENIRE, SAU DACA 
EXISTA TENDINȚA DE A A- 
DORMI ATENȚIA POPOARE
LOR, DE A CREA IMPRESIA 
CA CONTACTELE AU FOST 
STABILITE, CA SE DUC TRA
TATIVE, IAR IN REALITATE 
SE PUN PROBLEME CARE 
DUC NU NUMAI LA SUBMI
NAREA PREGĂTIRII CONFE
RINȚEI CI ȘI URMĂRESC SA 
ÎMPIEDICE ÎNSĂȘI INTILN1- 
REA LA NIVEL ÎNALT PEN
TRU A ÎNVINUI APOI ȚARA 
NOASTRA DE „LIPSA DE DO
RINȚA DE A SE AJUNGE LA 
UN ACORD“.

Mesaje analoage au fost tri
mise primului ministru al Marii 
Britanii, MacMillan, și președin
telui Consiliului de Miniștri al 
Franței, De Gaulle.

BUDAPESTA 16 (Agerpres).— 
- M.T.I. transmite: Organele de 

justiție ale Republicii Populare 
Ungare au încheiat procesul gru
pului conducător al persoanelor 
care, în 1956, cu sprijinul activ 
al imperial.știlor, au ațîțat rebe
liunea contrarevoluționară armată 
cc urmărea răsturnarea orînduirii 
legale a Republ.cii Populare Un
gare.

Procurorul general al Republi
cii Populare Ungare în actul de 
acuzare, a acuzat pe Imre Nagy 
și complicii săi : Ferenc Donaih, 
Miklos Gimes, Zoltan Tildi, Pal 
Maleter, Sandor Kopacși, Iozsef 
Szilagyi, Ferenc Janosi, Miklos 
Vasarnelyi de organizarea unui 
complot'care urmărea răsturnarea 
orînduirii de stat democrat-popu- 
lare din Ungaria. In afară de a- 
ceasta, Imre Nagy este acuzat de 
trădare de patrie, Sandor Ko
pacsi și Pal Maleter de organi
zare, de rebeliune armată. Acțiu
nea inientată acuzatului Geza 
Losonczi a fost suspendată, deoa
rece acesta a decedat în urma 
unei boli.

Colegiul Tribunalului Popular 
de .pe lingă Tribunalul Suprem al 
R. P. Ungare, pe baza mărturii
lor acuzaților, a interogării a 29 
de martori, după ce a ascultat pe 
reprezentanții acuzării și ai apă
rării și a examinat un vast mate
rial de probe materiale în proce
sul lui Imre Nagy și al compli
cilor săi, a constatat: Imre Nagy 
și complicii săi cei mai apropiați 
— Geza Losonczi, Ferenc Donath, 
Miklos Gimes, Iozsef Szilagyi, au 
organizat în decembrie 1955 un 
complot antistatal al cărui scop 
era de a acapara prin violență 
puterea și de a răsturna Repu
blica Populară Ungară.

La proces s-a stabilit că Imre 
Nagy și complicii săi au avut un 
rol conducător în pregătirea și 
dezlănțuirea rebeliunii contrare
voluționare din octombrie 1956. 
In octombrie 1956, Zoltan Tildi 
și Pal Maleter, după ce au luat 
cunoștință de țelurile dușmănoase 
ale lui Imre Nagy și complicilor 
săi, s-au declarat de acord cu ele 
și s-au încadrat în mod activ în 
rebeliunea contrarevoluționară. 
Membrii grupului complotist, pu- 
nîndu-se în fruntea forțelor reac- 
țiunii interne și în alianță cu im
perialiștii străini, au făcut o ten
tativă de putch care urmărea 
răsturnarea Republicii Populare 
Ungare. _

Tribunalul a stabilit că, încă 
la sîîr'șițul anului 1955, Imre 
Nagy, cu scopul de a acapara 
prin violență puterea, a creat din 
rîndurile adepților săi cei mai 
apropiați un grup clandestin reș- 
trîns. Grupul clandestin _desfă; 
șura activitatea sa dușmănoasă 
folosind atît mijloacele și posibi
litățile legale, cît și cele ilegale. 
Pentru înfăptuirea țelurilor lor 
de răsturnare a puterii populare, 
ei au mobilizat și au atras de 
partea lor pe toți dușmanii orîn
duirii de sfat democrat-populare. 
In același timp, camuflînd în mod 
demagogic și mincinos adevăra
tele lor țeluri, proclamînd „lo
zinci socialiste“, ei au indus tem
porar în eroare și au folosit în 
scopurile lor antistatale^și oameni 
creduli.

Grupul de complotiști, în pri
mul rînd conducătorul grupului, 
Imre Nagy, a elaborat în mod a-

mănunțit platforma politică, sar
cinile imediate, metodele șt telu
rile ulterioare ale mișcării în
dreptate împotriva democrației 
populare. Acuzarea a prezentat 
Tribunalului documente secrete 
scrise în majoritate de Imre Nagy 
cu mina lui. A

In documentul scris in 1955 
(„Morala și etica“), Imre Nagy 
a’ calificat orînduirea de stat de- 
mocrat-populară o „putere^ bona- 
partistă degenerată“ și a îndem
nat la răsturnarea ei prin vio- 
Unintr-un alt document, scris în 
ianuarie 1956 („Unele probleme 
actuale“), el a trasat sarcina: a 
încheia alianță cu forțele care se 
opun democrației populare; el a 
renunțat la puterea clasei mun
citoare și și-a propus ca scop re
stabilirea sistemului de mai mul
te partide. In lucrarea sa, scrisa 
în ianuarie a aceluiași an, 195b, 
( Cele cinci principii fundamen.a- 
lè în relațiile internaționale ’) , sub 
pretextul „lichidării ponticii 
blocurilor“, Imre Nagy a trasat 
drept unul din scopurile grupu
lui aventurist lichidarea alianței 
defensive, Tratatul de la Var
șovia și predarea m mod t.ada- 
tor a țării imperialiștilor Pe ba
za dovezilor și depozițiilor, tri
bunalul a stabilit că, la indica
ția lui Imre Nagy. aceste docu
mente se multiplicau și se diiU; 
zau în secret printre complicii 
săi cei mai apropiați, prin.re e.e- 
mentele devotate lui.

In cursul procesului s-a dove
dit că organizația clandestina 
creată de Imre Nagy și compli
cii săi a desfășurat o activi
tate planificată de subminare m 
scopul slăbirii puterii muncito- 
rești-țărănești, descompunerii o- 
rînduirii democrat-populare lega
le, iar apoi al acaparării P[in 
violență a puterii. In activitatea 
lor de subminare, ei l-au atras pe 
Gabor Tancos și pe Balasz Nagy, 
care a fugit ulterior în Occident, 
și cu ajutorul lor au transfor
mat cercut Petoffi într;o adunătu
ră de elemente dușmănoase, in- 
tr-un organ pentru atacuri împo
triva partidului și statului, bun 
pretextul organizării , de discuții, 
ei înșiși au organizat manifesta- 
ri'e cercului Petóffi împotriva de
mocrației populare. Numeroase 
acțiuni dușmănoase, îndeosebi cu- 
vîntările lui Tibor Deri in așanu- 
mita discuție asupra, prob emelor 
presei, care ațîțau.tineretul la ac
țiuni contrarevoluționare, au fost 
din timp pregătite de ei împreu
nă cu Geza Losonczi și Sandor 
Haraszti. . , .

Cu ajutorul lui Tibor Deri, 
Gyula Hay, Tamas Aczel și altor 
elemente de aceeași teapă, dare 
acționau împotriva Republicii 
Populare, acest grup a pu
blicat în presă articole insti
gatoare. In aceste articole ei 
exagerau nemăsurat unele greșeli 
săvârșite în procesul construirii 
socialismului și calomniau con
tinuu orînduirea existenta- loa.e 
acestea urmăreau să submineze 
puterea, să discrediteze au.onta- 
tea statului, să mobilizeze ele
mentele ostile democrației popu
lare și să cucerească în felul a- 
cesta prin violență puterea. In 
septembrie 1956, Geza Losonczi 
a declarat în mod public ziaris
tului israelian Amos Elon care M

Grecia și-a retras personalul 
de pe lingă comandamentul NATO

Răscoala populară din Liban
1 A. • I • • 1 1crește în intensitate

BEIRUT 16 (Agerpres). — 
Toate agențiile de presă occiden
tale recunosc că răscoala popu
lară împotriva regimului actual 
în Liban a căpătat caracterul 
unui adevărat război civil. In 
special se anunță că, duminică, 
pentru cea de a doua zi consecu
tiv au continuat lupte foarte vio
lente de stradă in capitala țării, 
Beirut, unde răsculații atacă se
diile instituțiilor guvernamentale. 
In ciuda focului susținut de arti
lerie și al tancurilor guvernamen
tale care au provocat pagube se
rioase în cartierele de locuit, răs
culații au înregistrat succese. Lo
cuința primului ministru Sami 
Solh a fost incendiată, iar lupte 
grele continuă în jurul președin
ției Republicii unde, după cum 
informează agențiile americane, 
însuși președintele Șamun mînu-

jește mitraliera împotriva răs- 
culaților.

Agenția United Press Interna
țional anunță din Washington că 
președintele Eisenhower a discu
tat la telefon cu secretarul de 
stat Du'les despre situația din 
Liban și a avut o întrevedere cu 
generalul Nathan Twining, pre
ședintele grupului de șefi de stat 
major al armatei americane. In 
același timp la Londra a avut 
lcc o consfătuire asupra situației 
din Liban a primului ministru, 
Macmillan, ministru de Externe, 
Lloyd, ministrul Coloniilor, Len
nox-Boyd, ministrul de Finanțe 
Amory și ambasadorul S.U.A. la 
Londra, Whitney. Presa britanică 
de luni dezvăluie planurile inter
venției. Ziarul „Dally Express" 
subliniază că parașutiștii englezi

din Cipru și flota a Vl-a ameri
cană „sînt gata să se amestece 
în evenimentele din Liban“, dacă 
președintele Libanului va cere 
ajutor prin intermediul O.N.U., 
sau dacă cetățenii englezi și 
americani din Liban „se vor afla 
în pericol“. Corespondentul din 
Washington al ziarului „Daily 
Mail" scrie : „Dacă situația se va 
înrăutăți în mod serios, infante
ria marină americană va. debarca 
în Liban. In ultimele zile navele 
flotei a Vl-a din partea estică a 
Mării Mediteraneeau primit ordi
nul să fie gata pentru acțiuni ex
cepționale. Președintele Eisenho
wer a aprobat hotărîrea Consiliu
lui Național al securității în care 
se arată că America trebuie să 
fie pregătită a acorda Libanului 
maximum de ajutor“.

— Declarajia ministrului de Externe Averotf
ATENA 16 (Agerpres). — Mi- 

nistrul de Externe al Greciei, Ave- 
roff, a făcut duminică seara o 
declarație presei în legătură cu 
retragerea personalului grec de pe 
lîngă comandamentul N.A.T.O. 
pentru Europa de sud-est caie 
se află la Izmir. El a arătat că 
această măsură a fost determinată 
de „motive speciale și după repe
tate provocări turcești“.

Guvernul grec, a spus Averoff, 
nu va folosi mijloace inadmisi
bile de presiune pentru rezolva
rea problemei Ciprului ci măsuri 
politice și diplomatice prevăzute 
de regulile internaționale.

Corespondentul din Atena al a- 
genției France Presse relatează că 
în capitala Greciei hotărîrea de a 
rechema în țară pe membrii mi
siunii militare grecești de la Iz- 
mir este considerată ca „un prim 
pas spre ruperea relațiilor diplo
matice dintre Grecia și Turcia. 
Gestul guvernului grec, arată în 
continuare agenția citată, are 
drept scop esențial să demonstre
ze că Greciei îi este cu neputință 
în momentul de față să colabo
reze în cadrul N.A.T.O. cu Tur
cia din cauza atitudinii ostile a- 
doptate de guvernul turc față de 
populația greacă din Cipru“.

Un plan care ignorează drei tul
de autodeterminare al ciprioților

LONDRA 16 (Agerpres). — Pri
mul ministru britanic Harold Mac
millan a avut luni dimineață în
delungate întrevederi cu ministrul 
Coloniilor, Alan Lennox-Boyd, și 
cu ministrul de externe, Selwyn 
Lloyd. După cum precizează Reu- 
ter, cei trei oameni politici au 
examinat planul britanic cu privire 
la Cipru, care urmează să fie pre
zentat marți în parlament. Se știe 
că acest plan a fost vehement cri
ticat la Atena de cercurile politice, 
de presa și de opinia publică 
greacă pentru faptul că ignorează 
revendicarea fundamentală a 
populației cipriote — dreptul la 
autodeterminare. Planul britanic 
prevede după cum arată agenția 
Reuter, o foarte limitată autono
mie pentru populația cipriotă și 
permanentizarea ocupației brita
nice.

Tot agenția Reuter reproduce o 
știre, potrivit căreia guvernul grec

va prezenta contra-propuneri la 
planul britanic.

Pe de altă parte guvernul turc 
a respins și el planul britanic în- 
tr-o notă pe care ministrul de Ex
terne, Zorlu, a înmînat-o sîmbătă 
ambasadorului britanic la Ankara, 
Bowker. De asemenea guvernul 
turc a adresat un memorandum 
secretarului general al O.N.U., 
Hammarskjoeld, în care se afirmă 
că coexistența sub aceeași admini
strație a comunității turcești cu 
cea greacă este cu neputință și că 
Turcia cere împărțirea insulei.

In același timp pe insulă conti
nuă să fie în vigoare starea de 
asediu, trupele britanice primind 
noi întăriri. In afară de unitățile 
de parașutiști care continuă să so
sească în Cipru, potrivit agenției 
France Presse, unități ale flotei 
britanice de la Malta au părăsit 
duminică această bază îndreptîn- 
du-se.spre Cipru.

afla în Budapesta : „Dacă va fi 
nevoie, vom folosi împotriva gu
vernului violența“. La 20 octom
brie 1956, Iozsef Szilagyi a decla
rat în cadrul unei adunări clan
destine organizată de el : „Imre 
Nagy și adopții săi sînt gata să 
acapareze puterea“. Cunoscuta 
demonstrație de la 23 octombrie 
a început din Inițiativa lui Imre 
Nagy și a grupului său, care au 
folosit 
lor cu 
tuțiile
Iozsef Szilagyi de pildă, la a- 
dunarea care a avut loc în noap
tea de 22 octombrie la Institutul 
Politehnic a îndemnat personal, 
din însărcinarea lui Imre Nagy, 
la demonstrație. Demonstrația 
din 23 octombrie a fost condusă 
de grupul lui Imre Nagy prin 
intermediul lu Gabor, Tancos și 
alți complici.

In această perioadă, aproape 
zilnic, iar uneori de cîteva ori pe 
zi, aveau loc ședințele secrete 
ale grupurilor de complotiști. In 
zilele de 19, 20 și 22 octombrie 
1956, din inițiativa lui Imre 
Nagy, Geza Losonczi, Ferenc 
Donath, Miklos Gimes cu parti
ciparea altor membri ài complo
tului, au trecut la elaborarea 
programului guvernului creat 
de el.

In dimineața de 23 Octombrie 
1956, la ședința secretă care a 
avut loc la locuința lui Geza Lo
sonczi, la care în' afară dé Imre 
Nagy au participat Miklos Gi
mes, Miklos Vasarhelyi, Ferenc 
Ianos și Sandor Haraszti a fost 
întocmită lista membrilor guver
nului căruia, după răsturnarea 
prin violență a guvernului ungar 
legal, complotiștii intenționau 
să-i predea puterea. Pe lista se
cretă a membrilor guvernului, 
Imre Nagy s-â trecut ca prim- 
ministru. Funcțiile de miniștri au 
fost împărțite între membrii 
grupului de complotiști.

Pentru conducerea nemijlocită 
a rebeliunii armate, dezlănțuită 
simultan cu demonstrația și la a- 
dăpostul ei. particip'anții la com
plot au creat cîteva centre clan
destine speciale. Un astfel 
centru ai cărui membri .. 
fost Sandor Kopăcsi, Iozsef Szi
lagyi, Miklos Gimes, Gyorgi 
zecas și Tamas Aczel a fost 
ganizat la Direcția Poliției 
Budapesta. Sandor Kopacsi, 
cînd jurămîntul, abuzând r 
funcția sa de șef al Direcției 
Poliției din Budapesta și i.ndți- 
cînd în eroare pe cei affati în 
subordine, îndeplinea sarcinile 
trasate de cèntrul clandestin.

In interesul înarmării grupuri
lor dușmane democrației populare, 
și în același timp în scopul dezin
tegrării forțelor armate devotate 
socialismului, el a dat ordin di
recțiilor de poliție raionale sa riu 
opună rezistență rebelilor, ci 
dimpotrivă, să le predea armele 
și sediile de poliție. In felul a- 
cesta. Sandor Kopacsi a distri
buit rebelilor peste 20.000 de 
arme de foc din stocurile poliției.

Cu acest grup a colaborat în 
mod strîns un alt centru auxi
liar, creat la 24 octombrie 1956, 
ai cărui membri erau Geza Lo
sonczi, Ferenc Donath și Ferenc 
Ianos. Acest centru a 
special activitatea de 
în rîndurile armatei și în același 
timp a transmis cu regularitate 
rebelilor planurile militare ale 
forțelor armate care apărau Re
publica Populară.

încă cu mult înainte de rebeliu
nea din octombrie, Imre Nagy și 
complicii săi au stabilit legături 
secrete și au dus tratative cu 
adepții restaurării burgheze, cu 
care au încheiat o alianță în ve
derea acaparării prin violență a 
puterii. In cursul acestor tratati
ve, de pildă, Geza Losonczi și 
Sandor Haraszti s-au înțeles în 
iulie 1956, personal, iar mai tîr- 
ziu prin intermediul lui Istvan 
Erdei cu Anna Keth'.y ca ea să 
participe la guvernul creat de 
Imre Nagy. In decembrie 1955, 
Imre Nagy a hotărît să restabi
lească vechile partide, așa-numite 
de „coaliție“ și să formeze îm
preună cu ele guvernul. Imre 
Nagy a mers însă mult mai de
parte după ce, sprijtnindu-se pe 
forțele contrarevoluționare, a ocu
pat prin violență și înșelăciune 
postul de prim-ministru. Necuno- 
scînd limile; el a permis și a fă
cut posibilă în decurs de cîteva 
zile de contrarevoluție crearea 
prin încălcarea Constituției a 
70 de partide și organizații dife
rite inclusiv a unor faimoase 
partide burghezo-fasciste — in
terzise prin tratatul de pace — 
ca partidul vieții ungare, partidul 
creștin-democrat, partidul creștin- 
ungar, partidul popular ungar, 
lagărul național, frontul creștin, 
partidul catolic popular, partidul 
creștin-popular, iar în otașul.Gyor 
— partidul crucilor cu săgeți.

Pentru a-și asigura puterea, 
grupul complotist al lui Imre 
Nagy a încheiat o alianță Și cu 
alte grupuri ale reacțiunii celei 
mai extremiste. El a .,reabilitat“ 
și a dat posibilitate să acționeze 
împotriva Republicii Populare 
pînă și fostul cardinal Iozsef 
Mindszenty ce fusese condamnat 
în mod legal. După ce prin inter
mediul lui Zoltan Tildi, grupul 
luj Imre Nagy a ajuns la înțele- 
gere cu Mindszenty, acesta a ex
pus la 3 noiembrie la posturile

în acest scop legăturile 
cercul Petöffi și cu insti- 
de învățămînt superior.
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de radio programul de restaurare 
a capitalismului. Imre Nagy și 
complicii săi au ajuns de aseme
nea la o înțelegere cu emigrația 
fascistă burgheză ungară aflată 
în slujba imperialiștilor. Despre 
aceasta stă mărturie declarația 
din 28 octombrie 1956 a lui Bela 
Varga, președintele așa-numitului 
„comitet național", în care acesta 
a declarat: „Membrii comitetului 
mențin o legătură permanentă cu 
conducătorii rebeliunii ungare“.

După aceasta, Zoltan Tildi s-a 
înțeles pe cale telefonică cu Fe
renc Nagy, care sosise la Viena 
pentru a sprijini contrarevoluția, 
că emigrația este de partea gu
vernului Imre Nagy.

In calitate de prim-ministru, 
eălcînd jurămîntul dat, Imre 
Nagy a îndepărtat de la condu
cere organele conducătoare con
stituționale ale țării — Adunarea 
ds Slat, Prezidiul R. P. Ungare 
și guvernul și a creat pe ca'.e ile
gală, în calitate de organ pro
priu de conducere, un așa-numit 
„cabinet“. De la încăput acest 
„cabinet“ a fost alcătuit în așa 
fel îneît în el predominau forței; 
reacționare, deși, pentru a înșela 
masele, .Imre Nagy a inclus în 
el persoane devotate soc.alismu- 
Țui. La 2 noiembrie însă, el a 
reman.at și acest cabinet, a in
trodus în el noi reprezentanți ex
tremiști ai restaurării burgheze și 
conducători ai rebeliunii contra
revoluționare. In această perioa
dă, membri ai cabinetului, în a- 
fară de Imre Nagy, Geza Lo
sonczi, Zoltan Tildi au fost și 
Anna Kethly, Istvan Szabo, Ist
van Bibo și ca ministru al Apă
rării Pal Maleter, comandantul 
forțelor armate ale rebelilor con
trarevoluționari.

După descompunerea și înlătu
rarea organelor centrale ale pu
terii Republicii Populare, Imre 
Nagy și grupul său complotist au 
trecut la lichidarea organelor lo
cale ale puterii. Ei au lichidat 
organele legale ale puterii de stat 
— consiliile locale, organele con
ducerii economice și le-au înlo
cuit prin așa-numitele „comitete 
revoluționare“, create în special 
âin elemente burgheze, fasciste, 
și prin așa-numitele consilii mun
citorești, menite să- înșele clasa 
muncitoare.

Prin activitatea sa trădătoare 
și șubversivă, Imre Nagy și com
plicii Săi, după ce au obținut or
dinul de încetare a focului, au 
paralizat în cele din urmă forțele 
armate care apărau Republica 
Populară.

In același timp, ei au organi
zat, au aprovizionat cu arme $i 
însfîrșit, au legalizat forțele con
trarevoluționare ale rebelilor. In 
așa-numita „gardă națională“ ei 
au adunat criminali de război și 
dușmani ai poporului, deținuți 
care s-au eliberat din închisori 
și tot felul de dușmani ai demo
crației populare. După aceasta în 
Budapesta și pretutindeni în țară 
a început teroarea albă.

Potrivit datelor stabilite pînă 
în : prezent, în timpul dominației 
de scurtă durată a lui Imre Nagy 
și a grupului său, detașamentele 
teroriste au ucis în med bestial 
234 de cetățeni lipsiți de apăra
re. In aceleași zile au fost arun
cați în închisoare 3.000 de cetă
țeni progresiști, devotați orindui. 
fii. democrat-populare, a căror 
execuție fusese prpiectată pentru 
zilele următoare. In afară de a- 
ceasta, pînă la 4 noiembrie <au 
fost pregătite liste pe care figurau 
peste 10.000 de oameni ce urmau 
să fie uciși în masă.

în timp ce Imre Nagy și corn- 
plicii săi adunau în jurul lor 
forțele reacționare, contrarevolu
ționare, ei stabileau de asemenea 
largi legături și colaborarea cu 
diverse cercuri, Organe și repre
zentanți ai imperialiștilor. Unul 
din membrii grupului de complo
tiști, Laszlo Kardos era în le
gătură cu Cope, fost funcționar 
al misiunii engleze la Budapes
ta, cu sprijinul căruia aU fost 
scoase prin contrabandă în Occi
dent materialele politice, antista
tale scrise de Imre Nagy. Prin 
intermediul lui Pal Maleter, ei 
erau în legătură cu Cowley, ata-, 
șatul militar englez, care a par
ticipat nemijlocit la conducerea 
militară a rebeliunii. Prin inter
mediul lui Geza Losonczi s-a sta
bilit legătura și colaborarea cu 
prințul von Lowenstein, repre
zentant al imperialiștilor vest- 
germani, trimis în Ungaria. Pe 
baza tratativelor duse cu Geza 
Losonczi, prințul von Lowenstein, 
luînd cuvîntul la postul de radio 
Kossuth, i-,a asigurat pe rebelii 
contrarevoluționari de sprijinul 
capitalului vesi-german.

Totodată, timp de mulți ani, a- 
nuanite cercuri imperialiste, în 
frunte cu imperialiștii americani, 
au sprijinit prin activitatea în
tregului lor aparat de propagan
dă și spionaj pe reprezentanții 
orientării contrarevoluționare din 
Ungaria denumită de ei „comu
nism național“— grupul lui Imre 
Naigy. încă din septembrie 1956, 
„Universitatea de la Strassbourg“, 

organ al serviciului de spionaj a- 
merican, a elaborat programul re
beliunii contrarevoluționare, care 
era răspîndit clandestin în țară. 
In timpul contrarevoluției, îm
preună cu coletele Crucii Roșii, ei

au strecurat în țară prin contra
bandă mari cantități de arme. 
Totodată, presa și radioul im
perialist au pornit o campanie de 
popularizare a persoanei lui Imre 
Nagy. Ei scoteau în evidență 
faptul că puterilor occidentale le 
convine ca ruperea Ungariei de 
lagărul socialist să fie înfăptuită 
de „un grup care să se numeas^ 
că comunist“. Faimosul post de 
radio „Europa Liberă“, în emi
siunile sale în limba ungară, cu 
ajutorul baloanelor a căror lan
sare era organizată de acelaș 
post, a pregătit terenul pentru 
rebeliunea contrarevoluționară, 
iar , după aceea, cînd aceasta a 
fost dezlănțuită, i.a condus pe 
rebeli și le-a dat indicații cu ca-
racter militar. Grupul complotist 
a executat aceste indicații.

Pentru a-și atinge obiectivei» 
și pentru a deschide pe deplin 
calea unui amestec imperialist, 
Imre Nagy și grupul său trădător 
au încerca; în mod nelegal să 
denunțe Tratatul de la Varșovia 
—alianță defensivă din care face 
parte și R.P., Ungară. Punctul 
culminant al acestei tentative l-a 
constituit discursul pe care Imre 
Nagy l-a rostit la radio, la 4 
noiembrie 1956, și în care îi 
îndemna pe imperialiști la 
acțiune armată fățișă împotriva 
guvernului revoluționar muncito
resc țărănesc și a trupelor sovie
tice chemate în ajutor de acest 
guvern.

După înfrîngerea rebel'unii ar
mate contrarevoluționare, gru
puri izolate de complotiști, ca cel 
al lui Imre Nagy, au căutat re
fugiu acolo de unde și pînă 
atunci căpătaseră sprijin. Dintre 
participanții la lovitura antista
tală Bela Kiraly, Anna Kethly, 
Iozsef Kovago, pentru a scăpa de 
răspundere, au fugit în Occident. 
Potrivit celor cunoscute de auto
ritățile ungare, Iozsef Mindszenty 
s-a ascuns la misiunea americană 
de la Budapesta, iar Istvan B. 
Szabo a încercat să se ascundă 
la misiunea engleză din Buda
pesta. Grupul luj Imre Nagy,care 
pînă atunci acționa sub steagul 
pirateresc al „comunismului na
țional“. a fugit de răspundere as. 
cunzîndu-se la ambasada iugosla
vă din Budapesta.

Este caracteristic că complotiș
tii perfizi nu și-au încetat activi
tatea contrarevoluționară nici 
atunci cînd poporul ungar, sub 
conducerea guvernului revoluțio- 
nar muncitoresc,-țărănesc, a tre
cui la restabilirea, or.dinei legale, 
la asigurarea viițfi pașnice a po
porului și la lichidarea grelelor 
pagube pricinuite de contrarevo
luționari. Anna Kethly, Bela Ki
raly, Iozsef Kovago și complicii 
lor din Occident, Imre Nagy, 
Geza Losonczi și alții din 
clădirea ambasadei Iugoslaviei, 
dădeau instrucțiuni pu privire la 
continuarea rezistenței armate, la 
organizarea de greve care să pa
ralizeze viața, la organizarea ac
tivității subversive clandestine. 
Astfel, de pildă, Imre Nagy și 
Geza Losonczi în timp ce se 
aflau în clădirea ambasadei iugo
slave au stabilit prin Miklos Gi
mes și alți complici ai lor legătu
ra cu „consiliul muncitoresc cen
tral din Budapesta“, cu postul ue 
radio „Europa, Liberă“ și au în
ceput chiar să editeze un nou ziar 
clandestin „23 Octombrie“.

Toate acestea au fost dovedite 
prin fapte incontestabile în 
cursul anchetei, desfășurate ulte
rior și la proces.

Materialele anchetei și proce- , 
sul au arătat și confirmat că 
Imre Nagy și complicii săi, po
trivit vechilor lor concepții poli
tice revizioniste, burghezo-națio- 
naliste, au ajuns în mod firesc 
pînă într-acolo îneît s-au aliat 
cu cele mai reacționare forțe im
perialiste ale burgheziei, aU tră. 
dat orînduirea democrat-pcpulară, 
poporul, muncitor ungar și patria 
socialistă.

La proces, acuzații Ferenc Do
naih, Miklos Gimes, Zoltan Tildi, 
Sandor Kopacsi, Ferenc Ja
nosi, Miklos Vasarhelyi , expri- 
mîndu-și regretul și-au recunos- 
cut întru totul vinovăția. Imre 
Nagy, Ioszef Szilagyi și Pal Ma
leter și-au nbgat Vinovăția, în 
cursul procesului ei au fost însă 
demascați prin depozițiile com
plicilor și martorilor, precum și 
prin probele materiale și în de
clarațiile lor au recunoscut par
țial crimele săvîrșite.

Colegiul Tribunalului Popular 
de pe lîngă Tribunalul Suprem al 
R.P. Ungare, luînd în conside
rare gravitatea crimelor, circum
stanțele agravante și atenuant^, 
pe baza materialelor procesului 
i-a recunoscut pe inculcați vino- 
vați de săvîrșirea crimelor ce au 
constituit obiectul acuzării, și a 
condamnat:

Pe Imre Nagy — la moarte, pe 
Ferenc Donath — 12 ani închi
soare, pe Miklos Gimes — la 
moarte, pe Zoltan Tildi — la 6 
ani închisoare, pe Pal Maleter — 
la moarte, pe Sandor Kopacsi — 
la închisoare pe viață, pe d-rul 
Iozsef Szilagyi — la moarte, pe 
Ferenc Janosi — la 8 ani închi
soare, pe Miklos Vasarhelyi — 
la 5 ani închisoare.

Sentința este fără drept de a- 
pel. Condamnările la moarte au 

fost executate.
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