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Să strîngem mai repede 
recoltele de toamnă!

DE DIMINEAȚĂ și pină seara, troz-. 
nind sub povara încărcăturii, se 
îndreaptă spre sate care, căruțe, 

camioane, purtînd rodul cules de colecti
viști, întovărășiți și țărani muncitori. 
Cîmpul, înveșmîntat de cîtăva vreme în 
ruginiu este lucrat și își schimbă iarăși 
culoarea. Lanurile de porumb sînt culcate 
la pămînt. Negrul ogorului se întinde 
treptat, punînd stăpînire pe cîmpul ne
mărginit.

Abia s-a terminat o etapa încordată de 
muncă — recoltarea cerealelor — și alta 
la fel de importantă a început. Porumbul, 
îloarea-soarelui, cartofii, bumbacul, rodul 
muncii fără preget a muncitorilor ogoa
relor, așteaptă să fie cules și depozitat 
cit mai grabnic, ca ploile și vremea rea să 
nu-1 apuce pe cîmp. Aceasta este dealt- 
minteri în interesul țărănimii muncitoare 
care a așteptat plină de speranțe momen
tul culesului.

Tot acum se pregătește și soarta recol
tei anului ce u.'.nează. Se seamănă ce
reale de toamnă, se pregătește terenul 
pentru culturile de primăvară. Masele de 
tineri de la sate se avîntă în întrecerea 
socialistă Și patriotică în cinstea Con
gresului P.M.R. și a zilei de 7 Noiembrie. 
Bogăția roadelor anului viitor atîrnă de 
aratul, de îngrășatul ogoarelor, de lucra
rea pâmîntului, in toamnă, potrivit regu
lilor agrotehnice. Tn acest an s-a dovedit 
mai mult ca altădată cîtă însemnătate 
are respectarea indicațiilor științei pentru 
sporirea rodniciei pămînt'ului, chiar și 
atunci cînd condițiile de climă sînt puțin 
prielnice. E o învățătură care dovedește 
cît de justă este prevederea din Proiectul 
de Directive ale celui de al 11-lea Con
gres al Partidului cu privire la dezvolta
rea agriculturii in următorii 2—3 ani, 
care arată necesitatea de a se îmbună
tăți în mod hotărit agrotehnica culturii 
cerealelor, prin introducerea și respecta
rea peste tot a regulilor agrotehnice". 
Este deci in interesul ridicării nivelului 
de trai al întregului popor muncitor apli
carea întocmai a acestei indicații a parti
dului nostru în așa fel încît, prin pre
gătirile ce le facem acum, să asigurăm o 
recoltă sporită pentru anul următor.

Ploile căzute in ultimul timp sînt un 
semnal al toamnei care se face tot mat 
simțită, ele sînt un îndemn de a grăbi 
recoltarea. Ăsigurînd umezeala solului, 
aceste* ploi au creat condiții foarte bune 
pentru semănatul cerealelor de toamnă. 
A nu le folosi ar fi o mare greșeală care 
ne poate aduce pagube.

Se obișnuiește ca după ce se culege 
porumbul să se semene grîu. Cei care 
lucrează pe ogoare au învățat pe baza 
propriei experiențe că această rotație este 
prielnică pentru grîu. Știința oonfirmă 
acest adevăr. Se impune, deci, ca recol
tarea porumbului să fie grăbită tn toată 
țara și, mai ales, în regiunile rămase în 
urmă. Să fie lăsat liber locul pentru se
mănat. în momentul de față rămînerea 
în urmă a recoltării porumbului împie
dică îndeplinirea planului la arăturile de

însămtnțare și la ogoarele de primăvară 
In regiunile Pitești, Constanța, Galați, 
precum și în altele, multe organizații 
utemiste nu iau în seamă acest fapt. 
In situația existentă obligația lor este să 
mobilizeze întreg tineretul de la sate și 
să grăbească recoltarea porumbului. Să 
nu se considere îndeplinită această sar
cină decît atunci cînd recoltarea porum
bului va fi terminată. Prezența ia muncă 
a tuturor tinerilor colectiviști, adaptarea 
combinelor pentru strînsul porumbului 
la gospodăriile de stat, acolo unde există 
condiții, stimularea oricărei inițiative ti
nerești — toate acestea au o mare însem
nătate în această perioadă.

O mare grijă trebuie să acorde tinere
tul culesului la timp a bumbacului. 
Ploaia a întrerupt desfacerea capsulelor 
bumbacului. Zilele de căldură ce au ur
mat ploii vor determina deschiderea unui 
mare număr de capsule. Și nu numai 
atît. Peste alte cîteva zile va începe pe
rioada grea de recoltare a bumbacului.

Anul trecut organizațiile U.T.M. au 
izbutit să antreneze mulți tineri la strîn
sul bumbacului, dînd uneori ajutor sim
țitor gospodăriilor de stat. Anul acesta 
nevoile sînt și mai mari. Pentru un 
randament superior este necesar să se 
extindă folosirea metodei comsomoliste1 
Bastia Baghirova la strîngerea recoltei 
do bumbac.

Nu poate fi trecută cu vederea nici în
semnătatea recoltării celorlalte culturi, 
nici muncile de pregătire a semințelor, 
de pregătire a inventarului, a mașinilor 
și tractoarelor, cu deosebire în regiunile 
Bîrlad, Cluj, Suceava, Autonomă Ma
ghiară, Iași, Hunedoara, regiuni rămase 
in urmă.

începutul toamnei este o perioadă de 
muncă încordată cînd alături de vîrstnici 
tinerii muncitori de la sate sînt chemați 
să-și dăruiască cu elan puterea de muncă, 
să-și manifeste din plin simțul gospo
dăresc, chibzuiala, priceperea, inițiativa.

E o perioadă în care organizațiile 
U T M sînt chemate să ridice munca de 
educare a tineretului, să sporească com
bativitatea tinerilor, atît împotriva lipsu
rilor și defecțiunilor din muncă, cit și 
împotriva feluritelor uneltiri ale dușma
nului de clasă, care îneălcînd legile, caută 
să pună piedici luptei noastre pentru 
strîngerea la timp a recoltei și pentru 
pregătirea celei viitoare.

Comitetele regionale și raionale ale 
U.T.M. sînt chemate ca, sub conducerea 
organelor de partid, să lupte pentru gră
birea ritmului de recoltare a culturilor 
de toamnă și a pregătirilor recoltei vii
toare. Atenția să fie îndreptată spre aju
torarea efectivă, concretă la fața locului 
a organizațiilor de bază, spre sprijinirea 
tuturor inițiativelor tinerești. A obține ca 
tineretul să aducă o contribuție cît mai 
însemnată la recoltarea culturilor de 
toamnă — tn aceasta constă una din 
sarcinile ceîe maf actuale.

Fier de călcat de voiaj Pentru studenții Ieșeni

In cinstea Congresului al ll-lea al P. M. R. și a zilei de 7 Noiembrie

SPRE NOI SUCCESE IN ÎNTRECERE
* ★ ★ ★

Primele realizări

GALAȚI (de la ■ corespondentul 
nostru).

Au trecut doar cîteva zile șl an
gajamentele tinerilor de la atelierele 
C.F.R. „Grivița Roșie“-Galatl au înce
put să prindă viată.

Peste cîteva zile, tinerii care lucrează 
în secția bunurilor de larg consum, vor 
termina cele 50 de sobe-masă pentru gă
tit.

Cei de la cazangerie au lucrat pină 
acum 88 căzănele pentru sobe. De aseme
nea, după pornirea întrecerii, 220 cazane 
și 600 ligheane au fost lucrate aci în în
tregime, rămînînd doar ca ele să fie li
pite. O contribuție de seamă o aduc ute- 
miștii Gheorghe fana, Gheorghe Măncaș 
și alții.

Contul de economii 
a! celor de po locomotive 1.501.04

CRAIOVA (de la corespondentul 
nostru.

Tinerii feroviari de la Depoul de , 
locomotive Turnu-Severin sînt hotărîti ca 
în cinstea celui de al II-lea Congres al 
Partidului să obțină însemnate economii. 

Astfel, echipa de muncitori care deser
vește locomotiva cu seria 1 501.04, condusă 
de tovarășul Mihai Stănică, s-a angajat 
să realizeze economii de 30 tone com
bustibil și să remorcheze regulat toate 
trenurile.

De asemenea tînărul mecanic Zaharla 
Nicolae și-a luat angajamentul ca îm
preună cu echipa de pe locomotiva pe 
care o deservește să economisească 20 

tone combustibiL

Intr-o cooperativă 
din Sa’onta

RADEA (de la corespondentul 
nostru).

întrecerea socialistă care a cu
prins toate secțiile Cooperativei „Ener
gica" din Salonta își arată din plin roa
dele. Muncitori tineri și vîrstnici din sec
ția tinichigerie — condusă de tovarășul 
Teodor Szabo — au confecționat zilele 
trecute peste prevederi 25.000 bucăți 
șnapere pentru noptiere, 2400 bucăți clești 
de cuie, 300 cazane de rufe și alte arti
cole de uz casnic, în valoare de 35.983 
lei. Muncitorii acestei cooperative des
fășoară o intensă activitate pentru recon- 
diționarea mașinilor agricole, necesare 
Ș.M.T.-urilor, gospodăriilor agricole co
lective, întovărășirilor și țăranilor munci
tori din raion. In atelierele cooperativei 
au fost reparate astfel 10 semănători me
canice și alte mașini agricole care vor 
contribui la desfășurarea în bune condi- 
țiuni a campaniei agricole de toamnă.

IN NUMAI CITEVA ZILE Cuvîntul tineretului

PITEȘTI (de la trimisul nostru). — In întrecerea socialistă pornită în cinstea 
Congresului Partidului și a zilei de 7 Noiembrie, utemiștii din cadrul oficiu
lui II-foraj-Pitești depun toate eforturile pentru sporirea producției de petrol. 

Tinerii petroliști sînt în primele rînduri ale întrecerii socialiste. Ei sînt mindri că 
oficiul lor a primit de curînd din partea Consiliului Central al Sindicatelor Dra
pelul Roșu de producție.

Mărețele evenimente ce se apropie ei le cinstesc prin îndeplinirea angajamen
telor luate pentru a da patriei mai mult țiței. Brigada de foraj condusă de tova
rășul Ioan Mirea — care a obținut cel mai mare record republican (7621,42 metri 
granic lunar) — și-a luat angajamentul să depășească norma cu 30% prin aplicarea 
forajului rapid și a forajului cu apă. Lucrînd la forarea sondei 252, în timp de 18 
ore de lucru, această brigadă a forat peste 100 metri liniari și a tubat coloana de 
suprafață.

Utemiștii Tudor Dobre, maistru sondor și Constantin Vlad podar, membri ai 
acestei brigăzi și-au întrecut cu mult angajamentele luate. Astfel, în numai 8 ore 
de lucru ei au avut o depășire a normelor de 200 la sută în loc de 30 la sută cît 
s-au angajat. In întregime brigada și-a depășit normele de lucru in medie cu 350 
la sută. Sondorul șef Ion Dudău a forat împreună cu tovarășii săi 700 metri în 
36 ore.

La sonda 643 — sonda tineretului — din cadrul oficiului I, forajul s-a început 
cu 6 zile in urmă. Tinerii de aici în frunte cu brigadierul Ion Buligă și utemistul 
Ion Petre, luptind pentru cîștigarea titlului de „cel mai bun tinăr sondor" s-au 
angajat ca :

• sonda 648 să fie forată cu 14 zile mai devreme, astfel ca să fie dată produc
ției pină la data de 24 octombrie.

• să reducă timpul de extragere și introducere a garniturii cu 50 la sută.
• să îngrijească utilajul in vederea înlăturării accidentelor tehnice și să facă o 

economie de 30 litri unsori.
încă din primele zile de lucru echipele de sondori s-au întrecut între ele. Echipa 

condusă de utemistul Tudor Răcășan, absolvent al unei școli medii tehnice „a bătut 
recordul", cum spun tovarășii lui de muncă. Ea a forat cu 131 metri mai mult față 
de pian intr-un singur schimb, iar echipa utemistului Ion Petre cu 83 metri mal 
mult față de plan.

ZAHAR. DIN NOUA RECOLTA
TylRLAD (De la cores- 

J_J pondentul nostru).
Ne găsim în perioada 

recoltării produselor agri
cole de toamnă. O serie de 
întreprinderi a căror ma
terie primă o formează în
seși aceste produse, se 
pregătesc intens pentru a 
produce cit mai multe bu
nuri de larg consum.

La fabrica de zahăr „Tu
dor Vladimirescu" din Sas- 
cut regiunea Bîrlad, para
lel cu munca de achizițio
nare a sfeclei de zahăr, a 
fost revizuit întreg utilajul 
fabricei.

Lucrările necesare au 
fost terminate complet la 
data de 15 septembrie. Vn 
aport deosebit de însem
nat a fost adus de brigada 
utemistă nr. 2 de la secția 
ateliere care a asigurat la 
timp toate piesele nece-

lare reparărilor. Utemiștii 
Gheorghe Corobană, Ale
xandru Pavel și Toader 
Popa, s-au evidențiat în 
mod deosebit.

Acum la fabrica de za
hăr „Tudor Vladimirescu" 
din Sascut sînt în curs noi 
lucrări, care vor duce la o 
sporire considerabilă a ca
pacității de producție. A 
fost deja instalat un nou 
elevator de sfeclă, s-au 
făcut rame noi la mesele 
de tăiat sfeclă și este în 
curs de instalare un nou 
evaporativ cu o capacitate 
mai mare decît cel vechi. 
Fabrica a fost totodată în
zestrată cu noi cărucioare 
pentru transport. Toate a- 
ceste lucrări vor face ca 
in anul acesta să crească 
producția fabricii iar mun
ca muncitorilor de aci să 
fie mult ușurată.

DE SFECLA
Paralel cu pregătirea 

utilajului din fabrică, au 
fost reparate 30 la rută 
din locuințele muncitorești, 
baia a fost revizuită, s-a 
îmbunătățit și cantina care 
are asigurată aproape în
treaga aprovizionare pen
tru iarnă.

Fabrica a sprijinit 5 fa
milii de muncitori să-și 
construiască locuințe indi
viduale prin împrumuturi, 
întregul colectiv al fabricii 
de zahăr „Tudor Vladimi
rescu" din Sascut se stră
duiește acum să pună la 
punct ultimele pregătiri 
(angajarea muncitorilor se
zonieri, formarea schimbu
rilor și a echipelor) pentru 
ca la 28 octombrie să 
plece către oamenii muncii, 
în cinstea Congresului Par
tidului și a zilei de 7 No
iembrie, primele lăzi și saci 
cu zahăr din noua recoltă.

Față de angajamentele luate de între
prinderea noastră, ca răspuns la che

marea unor întreprinderi din re
giunea Stalin, anallzînd posibilitățile șl 
condițiile existente în întreprinderea 
noastră, îndrumați șl ajutați de organiza
ția de parltd, tinerii se angajează în cin
stea Congresului Partidului șl a zilei de 
7 Noiembrie să realizeze:

— 2 motoare prototip de bicicletă.
— 1 tractor (repararea iul generală) 

cu resurse locale în mod voluntar.
— confecționarea a 2 pompe de in

jecție tip l.Â.R.
— introducerea la 5 strunguri a dis

pozitivului cu desprinderea din mers.
— colectarea a 30.000 kg. metal prin 

muncă voluntară;
— toate brigăzile și echipele de tine

ret vor discuta despre extinderea contu
rilor colective de economii. De asemenea 
vor fi deschise conturi de economii pe 
sectoare de producție.

— organizarea de cursuri de minim 
tehnic unde vor fi incluși 80 tineri.

— antrenarea în întrecerile socialiste a 
unul număr de 350 tineri, iar în întrece
rile pe profesii, a unul număr de 20 strun
gari, 10 mecanici șl 5 electricieni.

(Din angajamentele comitetului 
organizației de bază U.T.M. de la 

întreprinderea metalurgică 
de utilaj-Medgidia)

Pianul lunar va fi îndeplinit 
mai devreme

TG. MUREȘ, (de la corespondentul 
nostru).

întreprinderile forestiere pentru 
industrializarea lemnului din Tg. Secuiesc 
și Lunca Bradului și-au luat angaja
mente însemnate. Așa de pildă, munci
torii de la Tg. Secuiesc s-au angajat să-și 
îndeplinească pe luna octombrie planul 
la toți indicii și să realizeze o depășire a 
planului de producție de 10 la sută.

Colectivul de muncitori s-a mai anga
jat ca prin folosirea rațională a mate
riilor prime, să facă economii in valoare 
de 38.000 lei.

Muncitorii tineri și vîrstnici din Lunca 
Bradului sînt hotărîti ca începînd din 
ziua de 28 octombrie să dea cherestea 
în contul zilei de 7 Noiembrie 1954.

Prin utilizarea rațională a consumului 
specific se va realiza pină la 30 octom
brie o economie la materia primă in va
loare de 12.000 leL

Adunarea festivă cu prilejul Zilei Forțelor Armate ale R. P. R.
Cu prilejul sărbătoririi Zilei Forțelor 

Armate ale R.PR. șl împlinirii a 11 ani 
de cînd au luat ființă primele unități ale 
Armatei noastre Populare, sîmbătă seară 
a avut loc în Capitală, în sala Teatrului 
C.C.S., o adunare festivă.

La adunare au luat parte general de ar
mată Emil Bodnăraș, general locotenent 
AL Drăghici, Mihail Dalea, Dumitru Pe
trescu, acad. Prof. dr. C. I. Parhon, Mihai 
Mujic, general maior Ion Vințe, membri 
ai guvernului, generali și ofițeri ai For
țelor noastre Armate, reprezentanți ai or
ganizațiilor obștești, oameni ai munciL

A luat parte general locotenent D. 1

Smirnov, atașat militar al U.R.S.S. la 
București.

Au luat de asemenea parte membri ai 
Ansamblului Artistic al Armatei Populare 
Chineze de Eliberare în frunte cu gene
ralul Cen I, conducătorul Ansamblului.

Adunarea a fost deschisă de general lo
cotenent Leontin Sălaj an, prim locțiitor al 
ministrului Forțelor Armate.

Despre însemnătatea Zilei Forțelor Ar
mate ale R.P.R. a vorbit general locote
nent Gh. Ștefănescu, locțiitor al ministru
lui Forțelor Armate.

A urmat un concert festiv prezentat de 
Ansamblul de cîntece și dansuri al Forțe
lor Armate ale R.P.R.

apărării vieții libere și fericite a poporu
lui nostru, cauza construirii socialismului.

Izvorul principal al tăriei armatei noa
stre este legătura de nezdruncinat cu po
porul, pe care îl slujește cu devotament.

Armata noastră Populară își trage tăria 
din trăinicia și viabilitatea regimului de
mocrat-popular, a cărui temelie este alianța 
dintre clasa muncitoare și țărănimea mun
citoare.

Unind în rîndurile ei pe fiii oamenilor 
muncii de la orașe și sate, indiferent de 
naționalitate, șl invățindu-1 să simtă fie
care răspunderea pentru întărirea capaci
tății de apărare a patriei, Armata noastră 
este în același timp o minunată școală de 
educație cetățenească și patriotică.

Armata Republicii Populare Romîne ur- 
mînd pilda invincibilei Armate Sovietice 
pune la baza pregătirii de luptă știința mi
litară sovietică, știința de a cuceri victoria.

Soldații, sergenții, ofițerii și generalii 
Forțelor noastre Armate sînt conștienți că 
slujesc o cauză înaltă. Această conștiință 
îi însuflețește în întreaga lor activitate, le 
întărește devotamentul nemărginit față de 
patrie și hotărîrea nestrămutată de a nu-și 
precupeți nici sîngele și nici viața pentru 
apărarea păcii, a muncii pașnice, 'construc
tive, a poporului romîn.

Militarii armatei noastre, alături de în
tregul popor muncitor, sînt hotărîți să 
păzească ca lumina ochilor prietenia cu 
Uniunea Sovietică. Dorința lor vie este să 
întărească necontenit frăția de arme ro- 
mîno-sovietică, să învețe din experiența 
glorioșilor ostași șl ofițeri ai marelui stat 
socialist.

Oamenii muncii din țara noastră se pre
gătesc să întîmpine al II-lea Congres al 
P.M.R. Ei dau un nou avînt întrecerii so
cialiste și patriotice pentru sporirea pro
ducției industriale și agricole, exprimîn- 
du-și astfel încrederea nestrămutată în 
partidul clasei muncitoare, în care văd pe 
conducătorul de nădejde pe calea făuririi 
unei vieții din ce în ce mai fericite.

La rîndul lor ostașii și ofițerii armatei 
noastre intimpină Congresul partidului 
obținînd noi succese in pregătirea de luptă 
și politică, întărind disciplina militară 
fermă.

Ziua Forțelor Armate ale R.P.R. este 
sărbătorită anul acesra in condițiile inten
sificării luptei pentru pace a popoarelor, 
în condițiile creșterii continue a influen
ței și prestigiului marelui lagăr al păcii 
și democrației, în frunte cu marea Uniu
ne Sovietică, în lupra pentru destindere 
în relațiile internaționale.

Apariția noii puteri mondiale — China 
populară — cu un popor de 600 milioane

de oameni a întărit considerabil forță la
gărului păcii.

Uniunea Sovietică șl țările de demo
crație populară duc o politică fermă de 
pace șl colaborare internațională în ve
derea slăbirii continue a încordării in re
lațiile internaționale.

Republica Populară Romînă, ca și ce
lelalte țări ale lagărului democrat, con
sideră că principiul posibilității coexis
tenței pașnice a celor două sisteme și 
metoda tratativelor dau putința rezolvării 
pașnice a oricăror litigii între state în in
teresul menținerii păcii.

Dar, contrar politicii de pace pe care 
o duc țările lagărului democratic, cercu
rile agresive imperialiste, în frunte cu 
cele americane, continuă să intensifice 
pregătirile de război, înjghebează tot fe
lul de pacte și organizații agresive și gră
besc refacerea Wehrmachtului hitlerist — 
căruia îi rezervă rolul principal în răz
boiul pe care-1 pregătesc împotriva Uniu
nii Sovietice și a țărilor de democrație 
populară. Politica aceasta este condam
nată de opinia publică mondială.

Cererea pe care guvernul romîn a adre
sat-o celei de a 9-a sesiuni a O.N.U. ca 
Romînia să Intre în O.N.U. ca stat suve
ran și iubitor de pace se bazează pe un 
drept legitim al statului nostru. Nimeni 
nu poate contesta că Romînia îndepli
nește toate condițiile pe care Charta 
O.N.U. le reclamă în legătură cu primirea 
de noi state membre în O.N.U.

Partidul și guvernul Republicii noastre 
democrat-populare duc o politică fermă de 
pace, luînd în același timp măsuri de în
tărire a statului nostru democrat-popular, 
a capacității de apărare a patriei noa
stre. Noi nu avem nici un drept să uităm 
că cercurile agresive se străduiesc să men
țină și să adîncească încordarea interna
țională, uneltesc în vederea unui nou 
război îndreptat împotriva țărilor lagă
rului democratic. De aceea, întărirea vi
gilenței de masă a poporului nostru, întă
rirea statului nostru democrat-popular 
și a capacității sale de apărare consti
tuie o sarcină principală a poporului 
romîn. Conștienți că servind în rîndu
rile Armatei Populare slujesc cauzei păcii 
și fericirii poporului, soldații, sergenții, 
ofițerii și generalii muncesc neobosit pen
tru a-și ridica și mai mult pregătirea lor 
militară, pentru întărirea disciplinei și or
dine!, a vigilenței revoluționare, dornici 
să răspundă cu cinste grijii și încrederii 
pe oare le-o acordă poporul nostru, parti
dul șl guvernul ILP.R.

Energiei
Industriei

Ministerul 
Electrice și 
Electrotehnice a pus de 
curînd în comerț, prin 
magazinul său de pre
zentare și desfacere din 
Bulevardul Magheru, un 
nou produs deosebit de 
original și practic. Este

vorba de fierul de călcat de voiaj cu 
multiple întrebuințări, produs al fabricii 
„Electroaparataj“ din Capitală. De dimen
siuni mici, potrivit pentru călătorii, el 
poate fi adaptat numai printr-o simplă 
mînuire la orice tensiune de curent:
110—120 v., 150 v., și 220 v.

Ajuns în camera sa de la botei, voia
jorul își va călca hainele, iar de va în
toarce fierul de călcat prin răsturnare, își 
va putea face o omletă pe plita încinsă. 
De asemenea, mașina are adaptat un dis
pozitiv pentru încălzirea rapidă a fieru
lui pentru coafat părul.

Toate aceste întrebuințări, calitatea ma
terialelor, atenția cu care a fost lucrat, 
precum și prețul accesibil, fac din acest 
fier electric un obiect comod și folositor.

Spre marginea lașu
lui, pe Copou, se înalță 
în mijlocul unei gră
dini, clădirea albă, ma- 
jestoasă, a Institutului 
Agronomic — o mîn- 
drie a bătrînului oraș, 
vestit centru universi
tar. Ca și clădirea In
stitutului de Planificare și multe alte con
strucții noi ce s-au ridicat în vechiul oraș, 
Institutul Agronomic este o realizare a 
regimului nostru democrat-popular. Sînt 
prevăzute încă o serie de lucrări care vor 
îmbunătăți condițiile de trai ale stu
denților.

S-a început de curînd construcția a 
trei corpuri de clădiri construite pe locul 
viran din fața Institutului Agronomic. Ele 
vor cuprinde 720 de camere cu tot con
fortul, săli de lectură, club, bibliotecă etc. 
Pe acest șantier întreprinderea de con
strucții- nr. 141 a introdus mașini și sis
teme mecanizate de lucru care vor grăbi 
ritmul lucrărilor.

TELEGRAME
Vicepreședintelui 

general de armată 
ministrul Forțelor

Consiliului de Miniștri 

EMIL BODNĂRAȘ 
Armate ale R. P. R.

Stimate tovarășe ministru, vă rog să primiți

Cuvîntarea rostită de general-locotenent Gh. Șteîănescu

Stimate tovarășe ministru, vă rog să primiți felicitări cordiale cu prilejul 
sărbătoririi Zilei Forțelor Armate ale Republicii Populare Romîne și cele mai 
bune urări de succese in opera de întărire a puterii de luptă a Armatei Popu
lare Romine.

N. BULGANIN

Vicepreședintelui Consiliului de Miniștri 

general de armată EMIL BODNÂRAȘ 
ministrul Forțelor Armate ale R. P. R.

Armata Populară Romînă este apărătoarea fermă a construcției socialiste și 
a cauzei păcii. Cu ocazia Zilei Forțelor Armate ale R.P.R., vă transmit, în numele 
Armatei Populare Chineze de Eliberare, atît dv. cît și tuturor ostașilor Armatei 
Populare Romîne, călduroase felicitări.

PIN DE-HUAI 
ministrul Apărării Republici'.

Populare Chineze

Poporul romîn șl militarii Armatei 
noastre Populare sărbătoresc astăzi „Ziua 
Forțelor Armate ale R.P.R.". Această 
mare sărbătoare militară și populară con
stituie o minunată manifestare a dragos
tei cu care oamenii muncii din patria 
noastră înconjoară armata populară — 
apărătoarea sigură a cuceririlor revolu
ționare — o strălucită manifestare a 
unității indestructibile dintre armată ți 
popor.

Ziua de 2 octombrie are pentru poporul 
romîn o profundă semnificație. La 2 oc
tombrie 1943, Guvernul Uniunii Sovietice 
a aprobat cererea de a se forma pe terito
riul U.R.S.S. unități militare de volun
tari care să lupte alături de glorioșii 
ostași sovietici, pentru eliberarea patriei 
noastre, pentru victoria definitivă asupra 
hitleriștilor. Astfel, s-a constituit pe. pă- 
mîntul Uniunii Sovietice, Divizia de vo
luntari „Tudor Vladimirescu", al cărui 
drum glorios de luptă, alături de neîn
vinsele unități sovietice, constituie o mîn- 
drie patriotică pentru poporul nostru.

Pilda măreață de înaltă principialitate 
politică dată de Uniunea Sovietică, care 
n-a confundat niciodată clica de trădă
tori fasciști ce guverna Romînia cu po
porul romîn, a făcut ca în inimile oame
nilor muncii din țara noastră să se nască 
un sentiment de veșnică recunoștință și 
stimă față de poporul sovietic.

Intorcînd armele împotriva cotropi
torilor fasciști, ostașii armatei noastre, 
luptind alături de vitejii ostași sovietici 
pentru eliberarea patriei noastre și în
frângerea fascismului, au înscris o pa
gină nouă, glorioasă, în istoria poporu
lui romîn. Luptele duse în comun de 
ostașii romîni alături de ostașii sovietici 
au făcut ca firul secularei frății de arme

romîno-ruse să fie reluat, punîndu-se ba
zele de nezdruncinat frăției de arme din
tre armata romînă șl armata sovietică.

Prietenia dintre poporul romîn și ma
rele popor sovietic a devenit pentru noi 
bunul cel mai de preț, garanția sigură a 
succesului construirii socialismului în 
patria noastră.

In condițiile eliberării țării noastre, 
oamenii muncii din Romînia, conduși de 
Partidul Comunist Romîn, au doborît de 
la putere pe moșieri și capitaliști șl au 
instaurat puterea populară.

în fața tînărului nostru stat «-a ridi
cat necesitatea creării unei armate de 
tip nou, devotată trup șl suflet poporu
lui muncitor, gata oricînd să apere cuce
ririle revoluționare, să garanteze liniștea 
și pacea, atît de necesare muncii pașnice 
constructive.

Invățînd din bogata experiență a Uniu
nii Sovietice în făurirea primei armate a 
muncitorilor și țăranilor eliberați, Parti
dul Muncitoresc Romîn a creat Armata 
Populară, mîndrie a întregului popor 
muncitor.

Ofițerii armatei noastre sînt recrutați 
din rîndurile oamenilor muncii de la 
orașe și sate și au aceleași interese de 
clasă ca și soldații pe care îi comandă. Re
lațiile dintre militarii noștri de orice 
grad se bazează pe o înaltă principiali
tate, pe a disciplină militară fermă și pe 
simțul răspunderii personale pentru apă
rarea patriei.

Armata noastră Populară este continua
toarea celor mai glorioase tradiții din is
toria poporului romîn. Ea se deose
bește fundamental de armatele burgheze, 
instrumente de cotropire și de subju
gare a altor popoare. Armata noas
tră slujește celei mai nobila cauze, cauza



PROBLEMELE PRODUCȚIEI
IN DISCUȚIA ADUNĂRII UTEMISTE
In cinstea zilei de 23 August întreprin

derea regională de transporturi Auto-Cluj 
a primit drapelul C.C.S. de întreprindere 
fruntașă pe țară. Lucrul acesta ne-a 
bucurat pe toți

La noi In întreprindere lucrează mulți 
tineri și fără îndoială că ei au adus un 
aport însemnat la obținerea drapelului. 
Am avut brigăzi fruntașe ca cea condusă 
de tovarășul Vereș Dionisie și mulți tineri 
fruntași în cadrul întrecerii socialiste. Cu 
toate acestea, în munca unor brigăzi ute- 
miste și a unor tineri antrenați în între
cere au existat multe deficiențe. Iată un 
caz. Brigada tovarășului Vereș și-a luat 
de nenumărate ori angajamentul să mă
rească producția și să îmbunătățească ca
litatea produselor. Aceste angajamente 
însă nu au fost urmărite cu atenție nici 
de către noi, nici de către comitetul sin
dical. De asemenea brigada condusă de 
tov. Vereș a fost antrenată în întrecere 
cu brigada de întreținere de la garajul II 
și iarăși rezultatele nu au fost urmărite 
cu regularitate.

Așa se făcea că noi nu știam concret 
cum își îndeplinesc aceste brigăzi angaja
mentele, care sînt rezultatele muncii lor. 
In întrecerea socialistă mulți tineri erau 
încadrați formal, lucru care a făcut ca 
unii dintre ei să uite numai după cîteva 
zile că sînt în întrecere.

Hotărîrea Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R. cu privire la activitatea U.T.M. 
arată că în activitatea organizațiilor 
U.T.M. există mult formalism și superfi
cialitate în antrenarea tineretului în pro
ducție. Aceste lipsuri existau și în între
prinderea noastră. Trebuia tăcut ceva 
pentru ca această stare de lucruri să fie 
lichidată. După ce am studiat cu atenție 
Hotărîrea Biroului P itic al C.C. al P.M.R, 
cu privire la activitatea U.T.M. și docu
mentele Conferinței pe țară a U.T.M. 
nc-am gîndir, într-o ședință de comitet, 
că lucrul cel mai bun pe care îl avem de 
făcut este să discutăm aceste probleme 
cu toți utemiștii.

Așa s-a născut ideee organizării unei 
adunări generale U.T.M. Cu această temă.

în această direcție aș vrea să subliniez 
și următoarea problemă. Pînă acum te
mele adunărilor noastre generale le fixam 
la înttmp’are sau mai precis țineam adu
nări în care făceam „analiza" muncii pe 
perioada trecută și prelucram sarcinile de 
viitor. Nu alegeam pentru adunările noa
stre o temă izvorîtă din noianul de preo
cupări ale tinerilor, din nenumăratele pro
bleme care frămîntă viata internă a între
prinderii noastre. De aceea multe din 
adunări nici nu-și prea atingeau scopul. 
Adunarea de acum insă răspundea fră
mântărilor majorității tinerilor, își punea 
ca obiectiv discutarea și reglementarea 
unor probleme ca acelea a superficialită
ții și birocratismului existent în antrena
rea tinerilor în întrecerea socialistă și a 
deficiențelor din munca brigăzilor U.T.M.

Ca adunarea să-și atingă tntr-adevăr 
scopul nu ne puteam mulțumi numai cu 
fixarea temei Trebuia să o și pregătim cu 
multă seriozitate. In primul rtad tinerii 
trebuiau să știe de această adunare, să cu
noască ordinea ei de zi. Pentru aceasta, 
noi am scos cu cîteva zile înainte o foaie 
volantă în care am arătat pe larg ce pro
bleme ne propunem să dezbatem în adu
narea generală $i pentru că întreprinde
rea noastră este împărțită în cinci locuri, 
■membrii comitetului U.T.M au fost re
partizați pe fiecare subunitate pentru a

Va crește producția de cartofi în regiunea București
Intre culturile agricole principale care 

joacă un rol important In alimentația oa
menilor muncii de la orașe și sate, carto
ful ocupă un loc de frunte.

Nevoia de cartofi a regiunii București 
este deosebit de mare, insă producția lo
cală a fost și este încă deficitară. In fie
care an condițiile climaterice — seceta în 
deosebi — impun aducerea cantităților de 
cartofi necesare însămințării și consumu
lui, din alte regiuni Deși există o zonă 
potrivită pentru cultura cartofilor — în 
raionul Răcari — producția este nesatis
făcătoare. Media la hectar s-a menținut 
în permanență sub 10.000 kg. la hectar, 
iar în anii de secetă nu se realiza uneori 
nici sămînța.

Rezolvarea problemei culturii cartofu
lui în regiunile secetoase din U.R.S.S. și 
bogata experiență a colhozurilor și sovho
zurilor au permis o cotitură însemnată 
ta cultura cartofului șl ta țara noastră.

Problema asigurării producției de car
tofi necesari consumului ca și a produ
cerii seminței a căpătat o soluție fericită 
prin introducerea metodelor plantării de 
vară și a obținerii de două recolte într-un 
an. S-a spulberat astfei credința înve
chită după care nu putem produce să- 
mînță în regiune, după care regiunea 
noastră este condamnată la producții slabe 
— 4.000-5.000 kg. la hectar — de cartofi 
„degenerați" Meritul revine stațiunilor 
experimentale Mărculești și Moara Dom
nească care, introducînd . noile metode 
au obținut producții de peste 20.000 kg. 
cartofi Ia hectar, chiar în anii secetoși.

în primul an al aplicării plantării de 
vară, gospodăria agricolă colectivă din 
comuna Șoidanu. regiunea București, a 
obținut 36.000 kg. cartofi la hectar.

Aceste începuturi pline de succese dau 
an de an cîștig de cauză culturii carto
fului, extinderii culturii pe suprafețe tot 
mai mari. Măsurile luate de partid și gu
vern pentru stimularea culturii cartofu
lui — prin prețurile avantajoase la achi
ziții, posibilitățile de a vinde liber sur
plusul de producție pe piață etc., au mă
rit Interesul producătorilor pentru acea
stă cultură. Suprafața cultivată cu car
tofi a crescut în regiunea București de 
la 6125 hectare ta 1952. la 7507 hectare 
în 1953 șl la 11.085 hectare in 1954, iar 
producția medie a crescut de la 7000 kg. 
la hectar în 1952, la 9600 kg. în 1953 și 
va depăși 10.000 kg. în 1954. Cu toate 
acestea, producția actuală de cartofi a re
giunii București este încă departe de a 
satisface necesitățile de alimentație ale 
populației șl nevoile de materie primă 
ale industriei dta regiune.

„Scînteia tineretului"
Pag. 2-a 3 octombrie 1954

Viața U. T. M.

discuta cu tinerii In vederea acestei adu
nări.

Problema mobilizării și pregăririi tineri
lor constituie însă numai o latură a pre
gătirii adunării generale. Cealaltă latură, 
și nu de mai mică importanță, o consti
tuie pregătirea referatului. Este știut că 
de felul cum este întocmit referatul, de 
problemele pe care el le ridică, depinde 
într-o bună măsură reușita adunării ge
nerale. De aceea, noi ne-am gîndit (atunci 
credeam că facem bine) ca întreg comite
tul să se ocupe de această problemă. Am 
strîns datele necesare, am întocmit refera
tul consultînd în această direcție și pe 
unii responsabili de brigadă. Abia în adu
nare ne-am dat seama că lucrul acesta 
a fost prea puțin. Trebuia să antrenăm 
un colectiv mult mai mare de utemiști și 
tineri care să ajute la pregătirea refera
tului. Nimeni nu ne-ar fi împiedicat, de 
pildă, să însărcinăm un responsabil de 
brigadă sau un inginer tînăr cu întocmi
rea acestui referat, să-l ajutăm să-și for
meze un colectiv de utemiști și tineri care 
să ajute la întocmirea referatului. în fe
lul acesta referatul ar fi fost mult mai 
bogat, mult mai interesant. Dar pe viitor 
așa o să facem.

Și iată că veni și ziua adunării generale, 
în sală tinerii erau veseli. Rîdeau, glu
meau.

S-a citit referatul, s-au pus întrebări 
și s-a trecut la discuții. Eram emoționați. 
Partea aceasta a adunării constituie ba
rometrul care ne indică eficacitatea pre
gătirilor noastre,, șl-n ultimă instanță — 
eficacitatea adunării. Tinerii care începu
seră să ia cuvintul ridicau probleme im
portante. Pe unele dintre ele le cunoșteam 
și noi, membrii comitetului, pe altele nu. 
I s-a dat cuvintul lui Chifor Ion, norma- 
tor Ia garajul I Autobuse. își recunoștea 
partea lui de vină în faptul că rezultatele 
brigăzilor nu întotdeauna au fost urmă
rite și popularizate la timp. Se simțea vi
novat. Foarte bine. Pe viitor o să fie mai 
conștiincios. Apoi ni s-a adresat nouă: 
„comitetul U.T.M. nu s-a ocupat de bri
găzi, nu le-a urmărit activitatea și nu 
le-a ajutat practic să și-o îmbunătățea
scă". Avea dreptate. Puteam oare să-i re
proșăm ceva ? Multe brigăzi au fost des
completate, nu au avut program de 
muncă, iar consfătuirile se țineau numai 
de formă sau nu se țineau deloc. La sfîr- 
șitul cuvîntului său, el a propus să reîn
ființăm colțurile roșii și graficele brigăzi
lor. M-am uitat la tovarășii care făceau 
proiectul de hotărîre. Toate propunerile 
trebuiau notate clar și concret. Cit mai 
concret cu putință ca să poată fi studiate 
șl aplicate. Apoi a început să vorbească 
tehnicianul Cuibuși Vaier.

„Brigăzile ar putea da mult mai mult. 
Băieții sînt de față și pot să spună. Dar 
ce facem cu materialele ? Sînt cazuri de
stule cind nu avem materiale și stăm". Mă 
gîndeam : are și ei dreptate. Dar treaba 
asta nu mai depinde de not Ce putem 
face 7 Nu putem obliga întreprinderea să 
scoată piese pe care nici ea au le are 
Sînt și condiții obiective. Printre tineri 
începură trămintări. Se auzeau șoapte 
aprobatoare. Gneva spuse ceva despre 
D A C. Ar fi o idee. Acolo sir.t multe ma
șini stricate, iar piesele lor ne-ar putea 
folosi. Unele recondiționate, altele așa cum 
sînt, pentru că multe stat bune. Prin asta 
s-ar putea rezolva multe lucruri Da. da. 
Cum nu ne-am gîndit ptaă acum ia 
DAC. ? Băieții au dreptate. Trebuie nea

Pa earțiBoa PrsiecUisi de Directive

Regiunea București are ta inima ei Ca
pitala țării, care absoarbe mari cantități 
de cartofi Dacă la populația Capitalei 
adăugăm și populația celor 8 orașe din 
regiune precum și restul populației de 
la sate, ne apropiem de circa 3 milioane 
locuitori care au nevoie — la un consum 
de 60 kg. pe cap de locuitor — de cca. 
180.000 tone cartofi anual, adică produc
ția a 18.000 hectare la un randament me
diu de 10.000 kg. cartofi la hectar, fără 
a mai socoti nevoile industriei și ale hra
nei animalelor Trebuie spus că Proiectul 
de Directive, ca și legea pentru dezvol
tarea creșterii animalelor, prevăd folosi
rea în măsură tot mai mare a cartofului 
in hrana animalelor, in deosebi a porci
lor și a vacilor de lapte. Calculele de mai 
sus, privite în lumina indicațiilor parti
dului, arată cu prisosință necesitatea 
sporirii producției de cartofi în regiunea 
București.

Ce posibilități există pentru sporirea 
producției de cartofi 7

In viitorii 2—3 ani, suprafață cultivată 
cu cartofi în regiunea București poate 
fi ușor extinsă la 14—15.000 hectare și 
chiar mai mult, pe seama terenurilor noi 
identificate sau a celor redate agricul
turii prin lucrările de ameliorație. Există 
în această privință mari posibilități de 
extindere a cartofului in raioanele : Că
lărași, Oltenița, Giurgiu, Turnu Măgu
rele și Zimnicea, unde pe terenurile de 
aluviuni, bogate în substanțe hrănitoare, 
se pot obține recolte bogate de cartofi

Sarcina inginerilor și tehnicienilor este 
să identifice ațele terenuri cultivate azi 
cu alte plante. . mai puțin rentabile și 
care nu asigură producții satisfăcătoare 
la hectar și să introducă cultura carto
fului pe toate terenurile potrivite acestei 
culturi.

De o deosebită importanță este pro
blema extinderii culturilor irigate ca mij
loc sigur de sporire a producției de car
tofi. Irigarea cartofilor este necesară mai 
ales în bazinele legumicole din jurul ora
șelor și centrelor muncitorești, unde su
prafețele sînt limitate. Prin irigare, cultu
rile de cartofi folosesc bine îngrășămin- 
tele și dau o producție de 3-5 ori mai 
mare și de bună calitate. în această pri
vință există mari posibilități in regiu
nea București Avem suprafețe însemnate 
în tot lungul cursului Dunării, al Dîm
boviței, Ialomiței, Argeșului, foarte potri
vite pentru cultura irigată a cartofilor. 
Culturile irigate de cartofi asigură re
colte bogate, încă necunoscute în raioa
nele și comunele regiunii București. în 
comuna Basarabi, regiunea Constanța, s-a 
obținut prin udare cu 8 ape o producție 
de 50.000 kg. cartofi, față de 9.000 kg. cît 
s-a obținut în cultura neirigată.

O atenție deosebită trebuie îndreptată 

părat propus conducerii întreprinderii și 
organizației de partid lucrul acesta.

In sală era din nou liniște și tinerii 
ascultau atenți. Vorbea acum tovarășul 
Gheorghe Gavrilă, directorul tehnic, al 
întreprinderii noastre. „Faptul că nu 
există materiale întotdeauna și mai ales 
la timp, este într-adevăr lipsa conduce
rii întreprinderii. Voi ați arătat și con
dițiile obiective și cele subiective care au 
dus la această lipsă. Propunerea cu 
D.A.C.-ul, mie mi se - pare foarte intere
santă și promit să o studiem. Aș vrea să 
mai ridic cîteva probleme. în primul rind 
este vorba de slaba preocupare a voastră, 
a utemiștilor și tinerilor față de ridicarea 
nivelului profesional".

Multă dreptare avea și tovarășul Ga
vrilă. La noi în întreprindere au venit 
mulți tineri noi care nu au o pregătire su
ficientă. Dar ce am făcut noi, comitetul 
U.T.M., pentru ridicarea calificării profe
sionale a tineretului 7 Mai nimic. Va tre
bui să ne gîndim serios la acest lucru. „Și 
mai este ceva — continuă tov. Gavrilă — 
calitatea produselor. Cunoașteți și voi 
cazuri cind uneori lucrul este dat peste 
cap". Unii dintre tinerii prezenți în sală 
își plecară vinovați capul. Le era rușine. 
Dar nu-i nimic — mă gîndeam — asta o 
să Ie ajute. Altădată o să dea lucru de 
bună calitate.

Au mai luat cuvintul și alții. Unii au 
spus lucruri noi, alții au vrut să subli
nieze unele probleme „foarte importante" 
spuse de cei care au vorbit mai înainte...

Lista celor înscriși la cuvînt se termi
nase. Se dădu citire proiectului de hotă
rîre. Tinerii erau atenți. Se sintetizau doar 
dezbaterile noastre din timpul adunării. 
Se stabilea programul nostru de acti
vitate. Proiectul s-a discutat, a fost com
pletat cu noi propuneri și pus Ia vot. 
Odată votat, devenise o hotărîre obliga
torie pentru toți utemiștii.

Am hotărît să reorganizăm brigăzile. 
Trei la număr. Acum sînt reorganizate, iar 
pe lîngă ele ara mai înființat încă patru 
Și muncesc mult mai bine ca înainte. Tre
buia urmărită mai îndeaproape calitatea 
produselor. Un poet utemist de control 
putea face multe lucruri în această direc
ție. S-a hotărît să-1 organizăm și acum 
acționează din plin. S-a trecut în hotă
rîre sarcina de a folosi și recupera unele 
piese de la D.A.C. Acum avem ma
șini reparate cu piese de acolo. Ba am 
făcut chiar și un mptor Inițiativa s-a do
vedit a fi bună. Pentru calificarea tineri
lor s-a hotărî, o serie de măsuri printre 
care și ținerea de conferințe tehnice. Și 
astfel la cabinetul tehnic tinerii au în
ceput să se strîngă din ce în ce mai des. 
Au ascultat conferința tov. Gavrilă Gh. 
„Uleiurile și teoria ungerii", conferința 
tov. Mureșsanu Ion despre „Exploatarea 
auto", o altă conferință adresată in special 
tinerilor șoferi despre „Tehnica securi
tății conducerii" și altele.

Proiectul de hetărire întocmit în felul 
acesta a constituit pentru noi într-adevăr 
un bun program de activitate. Această 
adunare, cu toate lipsurile avute atit în 
pregătirea cit și in desfășurarea ei. ne-a 
ajutat să InbunăMtEB simțitor activitatea 
organizației noastre U.T.M. in domeniul 
antrenării mai active a tineretului in pro
ducție.

ION LAPUȘEA.NU 
membra in eomiieml organizației 

de bază U.TAL de la întreprinderea 
regională de transporturi Auto-Cluj
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asupra pregătirii soiului, care trebuie fă
cută inceptad cu dezmlriștitul; arătura 
adincă la 25—27 cm. e absolut necesară, 
în regiunea noastră este de asemenea 
necesară reținerea zăpezii pe ogoare prin 
parazăpezi, deoarece pămintul trebuie să 
înmagazineze o cit mai mare rezervă de 
apă.

Cartoful este o plantă care cere un pă- 
mint bine îngrășat, deoarece el folosește 
din pămînt mari cantități de substanțe 
hrănitoare. Cel mai bun ingrâșămint pen
tru cartof este gunoiul de grajd din care 
avem în regiune mari rezerve ce se iro
sesc. Ingrășarea de bază trebuie făcută 
odată cu arătura adtacâ. Intrucît sintem 
în toamnă, timp in care se execută in
grășarea de bază și arătura adîncă, ingi
nerii, tehnicienii agronomi și țăranii 
muncitori care cultivă cartofi, trebuie să 
ia măsuri de pe acum pentru a asigura o 
bună pregătire a terenului pentru cultura 
catrofilor.

Aprovizionarea cu sămtață este una 
din operațiunile importante care întîm- 
pină în fiecare an mari greutăți ta re
giunea București Organele agricole de la 
raioane și din unitățile agricole socia
liste trebuie să-i dea toată atenția, să 
termine pînă la 31 octombrie cel mai 
tîrziu aprovizionarea cu cartofi de să- 
mînță de soi, depozitîndu-i în pivnița 
sau silozuri In regiunea noastră soiurile 
timpurii : săpunari, ghiulbaba, viola, roz 
de vară, galben timpuriu dau cele mai 
bune recolte, iar tuberculii ajung la ma
turitate în luna iunie, scâpind de căldu
rile mari din această epocă.

Iarovizarea este o altă metodă agro
tehnică ce trebuie generalizată în cultura 
cartofului din regiunea noastră. Cartofii 
larovizați răsar cu 10—20 zile înaintea 
celor neiarovizați, formează tuberculi 
mai devreme, scăpînd de perioada călduri
lor din prima jumătate a verii. In acest 
fel producția poate spori cu 50 la sută 
și chiar mai mult. Tehnicienii și specia
liștii din agricultură trebuie să populari
zeze astfel această metodă incit în scurt 
timp să nu mai existe nici o gospodărie 
care să nu iarovizeze sămînța de cartofi

Un aport important în sporirea produc
ției îl aduce semănatul in cuiburi așe
zate în pătrat, metodă introdusă în acest 
an și în regiunea noastră. La stațiunea 
experimentală Moara Domnească s-a ob
ținut, prin aplicarea acestei metode, un 
spor de producție de 20 la sută. Semă
natul în cuiburi așezate în pătrat per
mite prășitul mecanizat în ambele direc
ții și realizează mare economie de brațe 
de muncă.

Proiectul de Directive arată că in viitor 
trebuie să se dea o extindere tot mai 
mare metodei plantării de vară a carto
filor. în regiunea noastră, din cauza căl
durilor mari din vară, în plantările obiș
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Darea de seamă publică 
a delegației A.R L U.S. 

care a vizitat 
Uniunea Sovietică

Sîmbătă seara, la Casa Prieteniei Ro- 
mino-Sovietice din str. Batiștei, membri 
ai delegației A.R.L.U.S. care au vizitat 
de curînd Uniunea Sovietică, au făcut 
dări de seamă asupra acestei vizite. A 
asistat un mare număr de oameni ai 
muncii, muncitori, funcționari, oameni ai 
științei, artei și culturii, studenți, elevi 
etc.

A fost de față' E. N. Tihonov, reprezen
tantul permanent al VOKS-ului în R.P.R.

După cuvintul introductiv rostit de tov. 
N. Teșa, secretar al Consiliului General 
A.R.L.U.S., au luat cuvintul: acad. I. S. 
Gheorghiu, membru în Prezidiul Aca
demiei R.P.R., director al Institutului de 
Energetică al Academiei R.P.R., care a 
condus delegația, compozitorul Matei 
Socor, vicepreședinte al Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., membru corespondent 
al Academiei R.P.R., maestru emerit al 
artei din R.P.R., prof. univ. Mihai Mano- 
llu, secretar al Consiliului Central ASIT, 
și pictorul Octavian Angheluță, artist 
emerit al R.P.R., laureat al Premiului de 
Stat

Vorbitorii au înfățișat aspecte din 
uriașa activitate pe tărîm științific, in
dustrial, agricol, artistic, ce se desfășoară 
ta marea Țară a Socialismului, subli
niind bogatele învățăminte pe care le-au 
cules din această călătorie și din con
tactul cu oamenii de știință și artă din 
U.R.S.S. Expunerile au fost călduros 
aplaudate.

(Agerpres)
----•-----

De la Direcția Generală 
a Miliției

Direcțiunea Generală a Miliției aduce la 
cur.aș;mță că la data de 15 octombrie 
1954 va începe pe întreg teritoriul R.P.R. 
verificarea tehnică a autovehiculelor, trac
toarelor rutiere și motocicletelor.

Autovehiculele supuse verificării teh
nice vor fi prezentate la comisiile orga- 
mza’.e pe lingă Direcțiile Milițiilor de re
giuni. unde sînt înscrise în circulație.

Autovehiculele aflate in misiune în alte 
regiuni se vor prezenta la verificare In 
rața comisiilor organizate pe lîngă Direc- 
pa Miliției regiunii ta raza căreia se gă
sesc

Reprezentarea la verificare a autovehi
culelor, tractoarelor rutiere și motocicle
tele! atrage sancționarea proprietarilor 
sau deținătorilor acestora ta conformitate 
cu prevederile art 19 din Decretul nr. 
143 1951 

nuite tuberculii nu se pot forma normal, 
degenerează- Pentru a obține cartofi să
nătoși, buni de sămtață, trebuie să ex
tindem metoda plantării de vară elabo
rată de academicianul T. D. Lîsenco. De 
unde in culturile obișnuite pe care le 
prindeau căldurile de vară recolta era 
plafonată la 6—8.0C0 kg la hectar, expe
riențele dta ultimii doi ani au arătat că 
producția de cartofi poate fi dublată sau 
chiar triplată, obținîndu-se cartofi sănă
toși, de dimensiuni enorme (pînă la 1 
kg.) La gospodăria agricolă colectivă din 
comune Găneasa s-au obținut 15.000 kg. 
la hectar, la gospodăria colectivă din 
comuna Progresu 14 640 kg. la hectar. 
Colectiviștii care au intîmpinat cu neîn
credere această metodă, au extins-o pe 
suprafețe mari ta anul 1954. Astfel gos
podăria colectivă Șoidanu, de la mai puțin 
de 2 hectare, ta 1953, a plantat ta acest an 
aproape 9 hectare cartofi, după metoda 
plantărilor de vară. în toată regiunea 
București, de la 30 hectare ta 1953 s-a reu
șit să se planteze în acest an peste 70 hec
tare.

In regiunea București trebuie de ase
menea introdusă și extinsă metoda obți
nerii a două recolte pa an (cartofii ce 
se recoltează în vară se tratează cu anu
mite substanțe și se seamănă în luna 
iulie). In acest fel se obțin două recolte : 
una de cartofi timpurii (semănatul se 
face în primăvară, de vreme, cu sămință 
tarovizată) și alta de cartofi de toamnă 
(semănatul se face cu cartofi din prima 
recoltă). Se obțin astfel. în două recolte, 
30—40.000 kg. de cartofi de hectar.

Această nouă metodă, ca și plantările 
de vară, necesită aplicarea unei agro
tehnici superioare, folosirea masivă a în
grășămintelor.

Introducerea acestor metode va nece
sita o muncă intensă din partea ingine
rilor și tehnicienilor agronomi. Prin toate 
mijloacele — consfătuiri, demonstrații 
practice, ajutor la pregătirea lucrărilor de 
însămințare — în fiecare gospodărie se pot 
obține rezultate din cele mai bune. Țărani: 
muncitori din raionul Răcari și din alte 
raioane au primit cu interes aceste me
tode ; începutul bun care s-a făcut tre
buie continuat cu toată vigoarea.

Problema cartofului în regiunea Bucu
rești poate fi rezolvată în mod fericit. 
Știința și tehnica sovietică ne-au dat 
căile rezolvării ei, iar Proiectul de Di
rective creează condițiile necesare extin
derii șl creșterii producției de cartofi. 
Prin măsurile ce se vor lua trebuie ca 
în următorii 2—3 ani să îndeplinim toate 
obiectivele arătate de partid, contribuind 
astfel la satisfacerea tot mai mare a nevoi
lor populației și industriei din regiunea 
noastră.

Ing. F .CONSTANTINESCU 
șeful serviciului agricultură din 

Direcția regională agrioolă-Bucureștl

A 5-a aniversare a Republicii Populare Chineze

Cuvîntarea tovarășului Gh. Apostol 
la ședința solemnă de la Pekin

PEKIN 1 (Agerpres). — Luind cuvintul 
la ședința solemnă consacrată celei de a 
5-a aniversări a constituirii Republicii 
Populare Chineze, tov. Gh. Apostol, prim 
secretar al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, conducătorul 
delegației guvernamentale a Republicii 
Populare Romine, a rostit următorul cu
vînt de salut :

Dragi tovarăși și prieteni,
Din însărcinarea Guvernului Republicii 

Populare Romine și a Comitetului Central 
ai Partidului Muncitoresc Romin, delega
ția guvernamentală romină are cinstea să 
transmită marelui popor chinez, Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare Chineze, 
Comitetului Central al Partidului Comu
nist Chinez și personal tovarășului Mao 
Tze-dun, Președintele Republicii Populare 
Chineze, cel mai iubit fiu al poporului 
chinez, un fierbinte salut frățesc cu pri
lejul celei da a 5-a aniversări a întemeie
rii Republicii Populare Chineze. Poporul 
romîn își exprimă prin noi adlnca bucurie 
de care este însuflețit la sărbătorirea a- 
cestui măreț eveniment, care a deschis po
porului chinez drumul spre construirea 
unei vieți noi, fericite și a înscris în isto
ria omenirii o pagină de însemnătate mon
dială. Prin victoria revoluției populare, 
poporul chinez, sub conducerea Partidului 
Comunist Chinez în frunte cu tovarășul 
Mao Țze-dun, a sfărîmat pentru totdeauna 
jugul imperialismului, feudalismului și ca
pitalului birocratic care stăpîneau și ți
neau marea, frumoasa și bogata Chină în
tr-o stare de înapoiere și întuneric. China 
a devenit dintr-o țară semicolonială și de
pendentă, un stat puternic, independent și 
suveran. Victoria revoluției populare chi
neze a dat un nou și puternic avînt luptei 
antiimperialiste de eliberare națională a 
popoarelor înrobite din Asia și de pe alte 
continente. Agresorii imperialiști nu mai 
pot să înrobească nepedepsiți popoarele 
Asiei. Datorită alianței trainice dintre cla
sa muncitoare și țărănimea muncitoare și 
marii uniri a întregului popor în Frontul 
Democrat Popular, harnicul și talentatul 
popor chinez, sub conducerea clasei mun
citoare, a refăcut economia țării ruinată de 
jaful imperialist și de anii îndelungați de 
război și, printr-un entuziasm general de 
muncă creatoare, înfăptuiește cu succes 
primul plan cincinal de dezvoltare a eco
nomiei naționale.

Adoptarea de către' Adunarea reprezen
tanților populari din întreaga Chină a pri
mei Constituții democratice din istoria 
Chinei, consfințește cuceririle poporului în 
construcția economică și politică a statului 
său democrat popular și exprimă voința sa 
nestrămutată de a-și transforma patria în
tr-un mare stat socialist. însuflețit de 
această măreață năzuință, poporul chi
nez, strîns unit sub conducerea înțe
leaptă a Partidului său Comunist, con
stituie o forță pe care nimeni și nimic nu 
o poate opri din drumul său istoric. Lup
ta hotărîtă a Chinei populare împotriva 
uneltirilor și agresiunilor imperialiste, 
lupta ei pentru apărarea și independența 
Coreei democrate, aportul adus la restau
rarea păcii în Indochina, politica ei con
secventă pentru micșorarea continuă a 
încordării ta relațiile internaționale și

Recepția de la Ambasada R. P. Chineze 
din Moscova

MOSCOVA 2 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 1 octombrie, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Populare Chineze in U.R.S.S., Cian 
Ven-tian, a oferit o recepție cu prilejul 
sărbătorii naționale a Chinei — cea de a 
5-a aniversare a proclamării Republicii 
Populare Chineze.

La recepție au participat conducători 
ai Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice și ai Guvernului Sovietic: K. E. Voro- 
șilov, L. M. Kaganovici, G. M. Malenkov, 
V. M. Molotov, M. G. Pervuhin, M. Z. Sa
burov ; M. P. Tarasov, M. D. Ciubinidze, 
vicepreședinți ai Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.; I. F. Tevosian, vice
președinte al Consiliului de Miniștri al
U. R.S.S. ; miniștri ai U.R.S.S. : S. A Ako
pov, S. F. Antonov, P. I. Antropov, N. K. 
Baibakov, V. G. Bakaev, I. A. Benediktov, 
B. P. Be3cev, K. P. Gorșenin, P. V. De
mentiev, N. A Dîgai, V. G. Javoronkov, 
A G. Zverev, A A. Ișkov, I. G. 
Kabanov, N. S. Kazakov, V. D. Kal- 
mîkov, A L Kozlov, I. K. Koziu- 
lia, L. R. Komieț, A L Kostousov, I. A. 
Llhacev, P. F. Lomako, E. S. Novoselov, 
L I. Nosenko, A S. Pavlenko, P. I. Par- 
șin, N. S. Rîjov, S. M. Tihomirov, D. F. 
Ustinov, Z. A. Sașkov; A. M. Vasilevski,
V. D. Sokolovski, mareșali ai Uniunii So
vietice ; A N. Nesmeianov, președintele 
Academiei de Științe a U.R.S.S. ; A A. 
Volin, președintele Tribunalului Suprem 
al U.R.S.S. ; L. N. Soloviov, vicepreședinte 
al C.C.S. din U.R.S.S.; A. N. Șelepin, se
cretar al C.C. al U.T.C.Ie. din U.R.S.S. ; 
N. G. Palgunov, conducător responsabil al 
agenției TASS ; V. P. Moskovski, redactor 
sef al ziarului „Krasnaia Zvczda" ; B. S. 
Burkov, redactor șef al ziarului „Trud", 
L A Kairov, ministrul Invățămîntului al 
R.S.F.SJL ; G. P. Kosiacenko, vicepreșe 
dinte al Comitetului de Stat al Planificării 
al U. RS. S.; locțiitori ai miniștrilor ai 
U.R.S.S.: S. A Borisov, I. G. Bolșakov, 
K. K. Vinogradov, A A. Gromîko, V. F. 
Garbuzov, V. A Gonciarenko, I. D. Go- 
țiridze, V. A. Zorin, G. A Karavaev, S. V. 
Kaftanov, V. V. Kuznețov, M. A Kuz
min, A. S. Kuzmici, P. N. Kumikin, A N. 
Kurșev, I. I. Lebed, M. A. Leseciko, V. V. 
Mațkevici, V. A Nikiforov, D. V. Pavlov, 
N. F. Peșceanîi, D. A Rîjkov, I. F. Semi- 
ciastnov, K. I. Sergheiciuk, V. N. Stole- 
tov, M. V. Hrunicev, A. I. Șahurin ; ma
reșalul aviației P. F. Jigarev, mareșalul 
aviației N. S. Skripko ; generalii de ar
mată K. S. Moskalenko, V. V. Kurasov, 
M. S. Malinin ; generalul-colonei F. F. 
Kuznețov ; V. G. Iakovlev, prim vicepre
ședinte al Conducerii V.O.K.S.-ului; N. V. 
Popova, președinta Comitetului antifascist 
al femeilor sovietice; A. S. Gundorov, 
președintele Comitetului slav din U.R.S.S.;

Seară de literatură chineză
In cadrul Săptămînii culturii chineze, 

sîmbătă, la Casa Scriitorilor din Capitală, 
a avut loc o seară de literatură chineză 
la care au participat oameni de cultură 
și artă precum și alți oameni ai muncii.

Scriitorul Aurel -Baranga, laureat al 
Premiului de Stat a vorbit despre „As
pecte ale literaturii noi din R. P Chi
neză", iar poeții Eugen Frunză, secretar 
al Uniunii Scriitorilor și Veronica Po- 
rumbacu, laureațl ai Premiului de Stat 

stabilirea de raporturi normale între toate 
statele indiferent de regimul lor social, 
arată rolul de mare putere mondială al 
Republicii Populare Chineze și constituie 
o contribuție esențială la cauza păcii și 
securității popoarelor din Orient și din 
întreaga lume Marea prietenie și alianța 
de neclintit dintre Uniunea Sovietică și 
China populară, unirea frățească dintre 
toate țările lagărului păcii, democrației 
și socialismului, constituie bastionul de 
neînvins și cea mai înaltă cucerire a po
poarelor iubitoare de pace și progres, 
împreună cu întreaga omenire progre
sistă, poporul romîn se bucură din toată 
inima de marile victorii ale poporului 
chinez frate, așa cum se bucură de pro
priile sale victorii. Poporul romîn a su
ferit și el jugul greu al imperialismului 
cotropitor. Victoria istorică a Uniunii So
vietice asupra fascismului și eliberarea 
Rornîniei au creat condițiile ca poporul 
romîn, condus de Partidul Comunist Ro
mîn, să-și ia soarta in propriile sale 
mîlni, să sfărîme definitiv dominația im
perialistă, să instaureze regimul de de
mocrație populară și să treacă cu succes 
la construirea socialismului. In timpul 
puterii populare, datorită elanului creator 
al oamenilor muncii de la orașe și sate, 
datorită ajutorului frățesc al Uniunii So
vietice și colaborării cu țările de demo
crație populară, Rominia a făcut pași 
mari înainte în construcția socialistă a 
țării. Producția industrială a depășit ta 
1953 de 2,5 ori producția din 1938, a apă
rut și crește continuu sectorul socialist 
în agricultură, înfloresc și se dezvoltă ar
tele, știința și literatura.

Partidul Muncitoresc Romîn și Guver
nul Republicii Populare Romine mobili
zează toate forțele creatoare pentru lichi
darea rămînerii în urmă a agriculturii și 
pentru dezvoltarea producției de larg con
sum, în interesul creșterii tot mai mari a 
bunăstării poporului. Poporul romîn, care 
nutrește stimă și dragoste frățească pen
tru poporul chinez, îi urează călduros de
plin succes în realizarea mărețelor sale 
țeluri de construire a marii lui patrii so
cialiste și îi dorește bunăstare și fericire.

Sîntem încredințați că țările noastre, 
călăuzite de principiul întăririi continuie 
a prieteniei și colaborării frățești dintre 
țările marelui lagăr al păcii, democrației 
și socialismului în frunte cu U.R.S.S își 
vor strînge și își vor dezvolta tot mai 
mult legăturile multilaterale ce le unesc, 
în folosul cauzei comune.

Să trăiască și să înflorească prietenia 
de nezdruncinat, dintre poporul romîn și 
marele popor chinez!

Trăiască marele popor chinez, făurito
rul Chinei noi!

Trăiască Republica Populară Chineză 
liberă și independentă 1

Trăiască Consiliul de Stat al Republi
cii Populare Chineze I

Trăiască eroicul Partid Comunist Chi
nez, îndrumătorul șl conducătorul po
porului chinez pe drumul luminos a! so
cialismului, și Comitetul său Centra) I

Trăiască conducătorul iubit al poporu
lui chinez, tovarășul Mao Țze-dun !

Trăiască lupta popoarelor pentru trium
ful cauzei păcii in Întreaga lume și pen
tru progresul omenirii I

A. F. Gorkin, locțiitor al secretarului Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.: 
A. P. Volkov, președintele Sovietului re
gional Moscova de deputați ai oamenilor 
muncii; N. I. Bobrovnikov, vicepreședinte 
al Sovietului din Moscova ; generalul-ma- 
ior I. S. Kolesnikov, comandantul orașului 
Moscova ; funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe al U.R.S.S., Mi
nisterul Comerțului Exterior, Ministerul 
Apărării al U.R.S.S., Ministerul Culturii 
al U.R.S.S., reprezentanți ai vieții pu
blice, inovatori din industria Moscovei, 
oameni ai științei și artei, corespondenți 
ai presei sovietice și străine.

Din partea chineză au participat la re
cepție consilierii ambasadei Ven Nin, 
Siui Te-min, Li Tao, consilierii comerciali 
Liu Fan, Siui Da-șen, locotenent-colonelul 
Și Sia, adjunct al atașatului militar, și 
funcționari superiori ai ambasadei R. P. 
Chineze la Moscova.

Printre oaspeți au fost de asemenea am
basadorii extraordinari si plenipotențiari; 
M. Ohn (Uniunea Birmană), Lim He (Re
publica Populară Democrată Coreeană), 
Nguen Long Bang (Republica Democrată 
Vietnam), W. Lewikowsk! (Republica 
Populară Polonă), J. Vosahlik (P,epublica 
Cehoslovacă), E. T. de Mattos (Olanda), 
D. Adilbiș (R. P. Mongolă), D. Vidici (Re
publica Populară Federativă Iugoslavia), 
R. Appelt (Republica Democrată Ger
mană), W. Hayter (Marea Britanie), K. T. 
Lukanov (Republica Populară Bulgaria), 
Subandrio (Republica Indonezia), S. Elia- 
șiv (statul Israel) ; trimișii extraordinari 
și miniștri plenipotențiari : R. Blum (Lu
xemburg), O. Gartz (Finlanda), F. El. 
Hani (Siria) ; însărcinați cu afaceri ad- 
interim : S. Ekeland (Norvegia), M. Ahmad 
(Pakistan), I. Kovacs (Republica Populară 
Ungară), S. Hairo (Republica Populară 
Albania), Abdul Kaium (Afganistan), Ș. 
Ducu (Republica Populară Romină), S. 
Eiler Șelpin (Suedia), P. N. Kaul (Repu
blica India), J. de Stoutz (Elveția), G. 
Larsen (Danemarca), precum și alți mem
bri ai ambasadelor și legațiilor străine.

La recepție au participat de asemenea 
R. Sanusi, șeful delegației economice a Re
publicii Indonezia : Țerendorj, șeful dele
gației oamenilor de cultură din Republica 
Populară Mongolă ; Tran Hiui Lie, șeful 
delegației Asociației pentru prietenia 
vietnamezo-sovietică.

Cian Ven-tian, ambasadorul extraordi
nar al Republicii Populare Chineze în 
U.R.S.S., a rostit o cuvîntare consacrată 
bilanțului realizărilor Republicii Popu
lare Chineze.

Au rostit cuvîntări de răspuns K. E. 
Voroșilov, G. M. Malenkov, și V. M. 
Molotov.

Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă 
de caldă prietenie.

au citit din poeziile proprii închinate ma
relui popor chinez.

George Vraca, artist emerit al R.P.R. 
laureat al Premiului de Stat și Ana Bar- 
can de la Studioul Actorului de Film 
„Constantin Nottara" au recitat din li
rica nouă a R. P. Chineze

In încheiere s-a prezentat filmul „Ste
pa în flăcări", realizat de studiourile din 
R. P. Chineză după o nuvelă de Mara- 
chinfu. (Agerpres)



Cu privire la încheierea unei convenții internaționale (tratat) in problema reducerii armamentelor 
și a interzicerii armelor atomică, cu hidrogen și a celorlalte tipuri ce arme de exterminare in masă

Cuvîntarea rostită de A. I. Vîșinski în ședința plenară a Adunăm Generale a O. N. U. din 30 septembrie
NEW YORK 2 (Agerpres). — TASS 

transmite textul cuvîntării rostite de de
legatul U.R.S.S. la O.N.U., A. I. Vîșinski, 
In ședința plenară din 30 septembrie a 
Adunării Generale O.N.U.

Domnule președinte 1
Domnilor delegații
Potrivit obiceiului stabilit, Adunarea 

Generală iși tncepe lucrările prlntr-o dis
cuție generală, care dă delegațiilor posi
bilitatea de a-și expune pozițiile tn pro
blemele pe care le consideră ca £iind cele 
mai importante

Unele delegații s-au și folosit de această 
posibilitate și cu acest prilej nu au lip
sit nici încercările de a face o analiză a 
situației internaționale actuale, de a apre
cia rolul care a revenit în aceste eve
nimente Organizației Națiunilor Unite și 
de a căuta să se stabilească perspectivele 
cum s-ar spune istorice ale evoluției eve
nimentelor pe viitor, care se deschid în 
fața Organizației Națiunilor Unite șl a 
lumii întregi.

Menționînd că pe ordinea de zi a celei 
de a 9-a sesiuni figurează o serie de pro
bleme cu care Organizația Națiunilor 
Unite a mai avut de a face la sesiunile 
anterioare și clasificînd aceste probleme 
în limbaj botanic ca „plante perene", nu
meroși delegați n-au încercat însă să ex
plice acest fapt, șl chiar dacă au tăcut 
astfel de încercări, după părerea noastră, 
aceste încercări cu greu ar putea fi re
cunoscute ca reușite. Se înțelege că nu se 
poate considera reușită o analiză a eve
nimentelor mondiale în care procesul is
toric este prezentat sub forma unei în
grămădiri incoherente de fapte generate 
de reaua voință a unor oameni care se 
străduiesc, după cum s-au exprimat aici 
unii delegați, să turbure ordinea lumii 
șl care obligă astfel, prin atitudinea lor 
turbulentă pe reprezentanții înțelepți și 
binevoitori ai altor state să se îndeletni
cească cu ocupații ca cursa înarmărilor, 
acumularea de bombe atomice și cu hi
drogen, înjghebarea de noi blocuri, orga
nizarea de baze noi pe teritorii străine, 
elaborarea de planuri pentru un nou răz
boi mondial.

Asemenea idei despre evoluția eveni
mentelor mondiale, nu au, se înțelege, ni
mic comun cu adevărata înțelegere a 
procesului evoluției istorice a societății. 
Cei care judecă în felul acesta, în înțele
sul deplin al cuvîntulul nu văd pădurea, 
din cauza copacilor. Ei nu văd legile care 
acționează în procesul evoluției Istorice.

Nu se poate să nu se sublinieze și o 
împrejurare ca Încercările de a elogia ac
tivitatea O.N.U. în anii precedenți, cu 
toate că și acest lucru este în contradic
ție vădită cu toate faptele cunoscute, care 
dovedesc că Organizația Națiunilor Unite, 
ca, organizație internațională chemată să 
mențină pacea și securitatea internaționa
lă, a jucat în numeroase cazuri un rol 
trist, încălcîndu-și obligația de a acționa, 
după cum o cere Carta O.N.U.

In cuvîntarea sa din 23 septembrie, Dul
les a declarat că poporul S.U.A. crede 
sincer în țelurile și principiile expuse în 
Carta O.N.U. Noi nu ne îndoim că poporul 
S.U.A. crede sincer în țelurile și princi
piile O.N.U., dar poporul american are 
puțin de a face cu astfel de probleme. Iar 
cei, care au de a face în S.U.A. cu pro
blemele O.N.U., nesocotesc adesea princi
piile acestei organizații, Încâlcind aceste 
principii și depărtîndu-se mult de țelurile 
Organizației Națiunilor Unite. Nu dove
dește oare acest lucru povestea cu invi
tarea Republicii Populare Chineze pentru 
a-și ocupa locul legitim în Organizația Na
țiunilor Unite care se repetă an de an de 
cîtevâ sesiuni ? Rezistenta îndîrjită a 
unor delegații care sprijină în această 
problemă poziția Statelor Unite ale Ame- 
ricii, ilegală și potrivnică principiilor Car
tei O.N.U. și dreptului internațional, con
firmă faptul că aceste delegații nu sînt 
dispuse să tină seama de necesitatea de 
a fi credincioase principiilor O.N.U.

Noi vom semnala neobosit această si
tuație anormală. Sîntem profund convinși 
că cererea justă de a nu împiedica R.P. 
Chineză să-și ocupe locul ce i se cuvine 
de drept în O.N.U., trebuie satisfăcută, șl 
că participarea reprezentanților Guvernu
lui Popular Central Chinez la lucrările 
noastre va constitui o contribuție din cele 
mai serioase la eforturile țărilor care își 
propun ca țel al activității lor în cadrul 
O.N.U. sprijinirea păcii, înfăptuirea cola
borării internaționale în rezolvarea pro
blemelor internaționale de ordin econo
mic, social, cultural și umanitar.

Printre aceste probleme figurează unele 
de o importanță excepțională, a căror re
zolvare poate duce la înlăturarea pri
mejdiei unui nou război mondial și la în
tărirea păcii generale. Printre măsurile 
care trebuie luate în acest scop sînt unele 
de o însemnătate excepțională, ca interzi
cerea armei atomice, a armei cu hidrogen 
și a celorlalte tipuri de arme de extermi
nare în masă, concomitent cu scoaterea 
lor din armamentele statelor, reducerea 
substanțială a armamentelor și instituirea 
unul control asupra aplicării acestor ho- 
tărîri, precum și o serie de alte măsuri.

Uniunea Sovietică este profund con
vinsă că există toate posibilitățile pentru 
realizarea unei înțelegeri asupra proble
melor nereglementate, care să corespundă 
intereselor întăririi păcii și securității 
internaționale, cu condiția respectării 
principiului egalității suverane a statelor 
și al neamestecului în treburile altor sta
te, al respectării reciproce a drepturilor 
și intereselor statelor și al îndeplinirii o- 
bligațiilor internaționale asumate. In a- 
ceste condiții, perspectiva reglementării 
problemelor internaționale nerezolvate 
este o perspectivă pe deplin reală. Sîntem 
încredințați de acest lucru. Convingerea 
noastră că această perspectivă este reală, 
se bazează în primul rînd pe încredința
rea că toate popoarele sînt interesate in 
pace și în colaborarea internațională, în 
dezvoltarea unor relații internaționale 
pașnice.

în această convingere a noastră ne ba
zăm pe învățătura leninistă cu privire la 
posibilitatea coexistenței pașnice a state
lor, indiferent de deosebirile dintre orin- 
duirile lor sociale. Această convingere iși 
găsește confirmarea in practica de aproa
pe 40 de ani a U R.S S in ceea ce privește 
menținerea unor relații de bună vecină
tate cu multe țări, cu toată deosebirea de 
crînduire socială Adeseori se fac încer
cări de a minimaliza importanta princi
piului coexistentei pașnice Se declară 
după cum a făcut-o cu totul fără temei 
dl. Dulles în discursul pe care l-a rostit 
la 15 mai anul acesta la Williamsburg că, 
chipurile, „coexistenta nu este prevăzută 
de teoria sau de practica comunistă so
vietică și poate însemna doar că necomu- 
Oiștilor li se permite existența fizică".

La rîndul său, delegatul chilian a tra

tat chestiunea coexistenței pur și simplu 
ca o lozincă formulată, după cum s-a ex
primat el, de mașina de propagandă a 
unui agresor. Nici una, nici cealaltă din 
aceste observații nu au absolut nici un fel 
de temei, tn sprijinul acestei afirmații 
numeroase fapte pot fl citate. Dar va a- 
Junge poate să amintim că încă în 1922 
V. I. Lenin, vorbind despre posibilitatea 
unei apropieri pe baza intereselor econo
mice între Republica Rusă și țările capi
taliste, în speță Anglia, a declarat urmă
toarele într-un interviu acordat corespon
dentului ziarelor „Observer" și „Manches
ter Guardian": „...Sîntem de părere că re
lațiile cu totul prietenești cu cele două 
puteri (era vorba de Anglia și Franța) 
sînt întru totul posibile șl formează țelul 
nostru... Sîntem de părere că interesele 
just înțelese ale Angliei și Franței vor 
acționa de asemenea în această direcție..."

Pe atunci, problema se punea tn telul 
următor: este oare de conceput existența 
unei republici socialiste în încercuirea 
capitalistă ? La această întrebare marele 
organizator al Statului Sovietic, V. I. 
Lenin, a răspuns: „Acest lucru părea de 
neconceput atit sub raportul politic, cit 
și sub cel militar. Că acest lucru este po
sibil sub raportul politic, ca și sub cel 
militar, a fost dovedit, este un fapt. Dar 
din punctul de vedere al comerțului ? 
Dar din punctul de vedere al schimburi
lor economice ? Dar legăturile, ajutorul, 
schimbul de servicii între Rusia agrară, 
ruinată, înapoiată și un grup de puteri 
capitaliste înaintat, bogat din punct de 
vedere industrial — oare aceste lucruri 
sînt cu putință ? N-am fost oare ame
nințați că vom fi înconjurați cu sîrmă 
ghimpată și că, de aceea, nu vor exista 
nici un fel de relații economice ?“

Au vorbit, au amenințat și au încercat 
să acționeze în consecință. Dar încă ex
periența de atunci a dovedit în mod con
vingător că toate încercările de a neso
coti importanța relațiilor de stat și eco
nomice dintre Republica Sovietică și ce
lelalte state ale lumii occidentale — toate 
aceste încercări nu au dat nici un rezul
tat. Statele occidentale au trebuit să re
cunoască posibilitatea coexistenței state
lor, indiferent de orînduirea lor socială.

în ceea ce privește Uniunea Sovietică, 
ea s-a situat întotdeauna și se situează 
șl astăzi pe această poziție. Toată evolu
ția ulterioară a relațiilor dintre Statul 
Sovietic și țările capitaliste a confirmat 
importanța, realismul și necesitatea prin
cipiului coexistenței.

In prezent, numai ultrareacționarii din 
țările occidentale continuă să se opună 
recunoașterii acestui principiu important, 
care prezintă o serioasă însemnătate prac
tică, care a jucat întotdeauna și trebuie 
să joace și de acum înainte un rol impor
tant în dezvoltarea unor relații interna
ționale normale.

îndreptîndu-și toate eforturile spre dez
voltarea viguroasă a construcției econo
mice pașnice în Uniunea Sovietică, Gu
vernul Sovietic ia totodată toate măsu
rile îndreptate spre asigurarea unor re
lații normale în domeniul politicii exter
ne cu celelalte state, îndreptate spre nor
malizarea relațiilor internaționale.

„Noi, a spus președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. G. M. Malenkov, 
într-o ședință a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., ducem în mod consecvent o po
litică de pace și de întărire a colaborării 
internaționale".

Iată baza și țelul întregii politici ex
terne a Statului Sovietic.

In viața internă a Uniunii Sovietice, 
țelul politicii sovietice este ridicarea con
tinuă a nivelului economic al economiei 
noastre naționale, a nivelului material și 
cultural al oamenilor sovietici, al între
gii societăți sovietice.

Cea mai mare parte a fondurilor de 
stat este afectată cheltuielilor legate de 
creșterea producției industriale, agricul
turii și schimbului de mărfuri, precum și 
a circulației mărfurilor cu toate mijloa
cele de transport. Sume enorme, care se 
cifrează la miliarde și miliarde de ruble, 
sînt cheltuite pentru acțiuni social-cultu- 
rale, pentru învățămintul public, pentru 
pregătirea cadrelor, pentru dezvoltarea 
științei și artei, pentru asigurările sociale 
și pensii, pentru ajutoarele acordate ma
melor cu mulți copii și mamelor singure 
și așa mai departe, și așa mai departe.

In bugetul Uniunii Sovietice pe anul 
curent, cheltuielile pentru nevoile social- 
culturale depășesc cu 40 la sută cheltuie
lile pentru nevoile apărării, iar cheltuie
lile pentru nevoile apărării reprezintă 
doar 17,8 la sută, adică cu 2,6% mal puțin 
decît în anul trecut.

O asemenea politică exclude predomi
narea cheltuielilor afectate scopurilor mi
litare în bugetul Statului Sovietic, ex
clude cu atît mai mult orice fel de măsuri 
legate de cursa înarmărilor, de organi
zarea de baze militare pe teritorii străine, 
de organizarea de blocuri militare. Uniu
nea Sovietică respinge o asemenea poli
tică și în principiu și în practică. Prin 
aceasta se explică și eforturile perseve
rente pe care le depune Uniunea Sovie
tică căutînd să obțină interzicerea armei 
atomice și a celorlalte arme de extermi
nare în masă, interzicerea propagandei 
de război, reducerea substanțială a arma
mentelor și forțelor armate.

Uniunea Sovietică este convinsă că 
numai o politică bazată pe principiile sus 
menționate poate duce la întărirea încre
derii internaționale și a colaborării inter
naționale, la înlăturarea împărțirii țări
lor lumii în lagăre ostile unul altuia

In această ordine de Idei nu se poate 
să nu reamintim cuvintele lui V. M 
Molotov din declarația sa cu privire la 
rezultatele conferinței de la Berlin ■

..Noi dorim ca în problema apărării pă
cii să nu existe două lagăre nici in Eu
ropa, nici In întreaga lume Noi chemăm 
toate statele europene să renunțe la crea
rea de grupări militare îndreptate una 
împotriva alteia, deoarece crearea unor 
asemenea grupări nu poate să nu ducă la 
război. In loc de aceasta, noi propunem 
constituirea unui lagăr unic al 'tuturor 
statelor europene care tind spre asigura
rea securității lor și spre întărirea păcii 
în Europa" Acest lucru este valabil pen
tru toate statele lumii

Pornind de Ia recunoașterea faptului că 
in domeniul menținerii păcii trebuie să 
existe un singur lagăr, guvernul sovietic 
a obiectat și obiectează împotriva creării 
de grupări separate. închise ale unor 
state ca de pildă „comunitatea defensivă 
europeană", care se opun altor state și 
care nu sînt altceva decît blocuri militare 
ou scopuri vădit agresive.

O asemenea situație este în contradic
ție cu principiile fundamentale ale dreptu
lui internațional și ale relațiilor interna
ționale, pe care se bazează politica ex
ternă a Uniunii Sovietice.

Acolo unde domnesc aceste principii, 
domnește colaborarea pașnică prietenească 
între popoare, care favorizează întărirea 
încrederii internaționale și a respectului 
reciproc, întărirea păcii generale și a secu
rității internaționale. In această ordine de 
idei nu se poate să nu reamintim cele cinci 
principii pe care au găsit necesar să le 
pună la baza relațiilor dintre ele India, 
Republica Populară Chineză și Birmania 
în urma tratativelor care au avut loc la 
Delhi șl Rangoon în iunie a.c. Aceste prin
cipii sînt următoarele: 1. Respectarea re
ciprocă a integrității teritoriale și a suve
ranității ; 2. neagresiunea ; 3. neamestecul 
unuia în afacerile interne ale altuia ; 4. 
egalitatea și avantajul reciproc; 5. coexis
tența pașnică.

Salutăm călduros aceste principii.
Actuala sesiune a Adunării Generale 

și-a început lucrările în condițiile unei oa- 
recari slăbiri a încordării în relațiile in
ternaționale in legătură cu încetarea răz
boiului din Coreea și restabilirea păcii în 
Indochina.

Este incontestabil că anul 1954 a înce
put sub semnul slăbirii încordării interna
ționale.

La Berlin s-a făcut numai puțin, dar 
ceea ce s-a făcut acolo are o mare impor
tanță internațională. Principalul este că 
conferința de la Berlin a rupt stăvilarul 
care împiedica întîlnirile reprezentanților 
celor patru puteri și a deschis calea spre 
Geneva. Meritul conferinței de la Berlin 
constă și In faptul că a arătat mai clar 
decît se vedea pînă la ea legătura orga
nică dintre soluționarea unor asemenea 
probleme ca problema germană și pro
blema securității europene.

Bineînțeles că aceste probleme au o im
portanță internațională foarte mare și de 
aceea este deosebit de important să-ți re
prezinți clar și just și căile de soluționare 
a acestor probleme. Adevărul este că în 
cuvîntarea din 23 septembrie a secretaru
lui de stat al S.U.A. n-au fost arătate ast
fel de căi. Cele cîteva fraze fugitive, con
sacrate acestor probleme care au avut doar 
un caracter descriptiv fiind totodată în
tr-un anumit sens o improvizare în con
tradicție cu faptele, nu pot fi puse la soco
teală atunci cînd se discută mijloacele și 
metodele de soluționare a acestor pro
bleme. Referindu-se la problema germană, 
Dulles a declarat că „scindarea Germaniei 
nu poate fi veșnică fără un risc serios". Nu 
se poate să nu fii de acord cu acest lucru, 
în ce constă însă In realitate acest risc ? 
Oare nu în faptul că în locul restabilirii 
unei Germanii unite, iubitoare de pace, 
democrate, independente, condusă de un 
guvern al întregii Germanii, așa cum pro
pune Uniunea Sovietică, se va încerca să 
se creeze o Germanie ca stat militarist în 
frunte cu revanșarzi de tipul feldmareșa- 
lului Kesselring & Co ? O astfel de solu
ționare a problemei germane implică In
tr-adevăr un risc serios — riscul de a dez- 
lănțui foarțele militariste agresive care au 
supraviețuit în Germania occidentală după 
terminarea celui de al doilea război mon
dial, riscul ca aceste forțe să netezească 
drumul unui nou război, în ciuda intere
selor popoarelor europene, ca și a inte
reselor poporului german. Iată unde re
zidă în realitate adevărata primejdie pen
tru Europa, și nu numai pentru Europa, ci 
și pentru lumea întreagă. Dulles, atingînd 
în treacăt problema Germaniei, a încercat 
să prezinte lucrurile ca și cum propunerile 
Uniunii Sovietice ar adînci „scindarea pri
mejdioasă" a Germaniei. O astfel de con
cluzie este lipsită de orice temei. Dimpo
trivă, propunerile puterilor occidentale nu 
sînt în măsură să contribuie la unificarea 
Germaniei ca stat iubitor de pace, demo
crat, și independent și pot duce numai la 
consfințirea scindării Germaniei.

Iată dece Uniunea Sovietică avertizează 
atît de insistent și hotărît de primejdia 
ce amenință Europa și lumea întreagă care 
pornește din această parte, din vizuina fia
rei fasciste ce așteaptă să bată ceasul unui 
nou război.

Dulles a declarat de asemenea că „pro
blema păcii în Europa a devenit mai com
plicată datorită recentului eșec al creării 
„comunității defensive europene". O astfel 
de afirmație este de asemenea lipsită de 
temei, deoarece tocmai impunerea trata
tului „C.D.E." Europei complică problema 
păcii in Europa, datorită faptului că „co
munitatea defensivă europeană" este o 
primejdie evidentă pentru securitatea po
poarelor europene, care înțeleg bine acest 
lucru și luptă împotriva acestei primej
duiri atît a intereselor lor, cît și a inte
reselor tuturor popoarelor iubitoare de 
pace. „C.D.E." este prezentată ca „entitate 
organică", cuprinzînd forțele armate ale 
cîtorva state vest-europene, ceea ce, după 
cum a afirmat Dulles, ar asigura caracte
rul său neagresiv. Faptele spun însă alt
ceva. Faptele dovedesc că încă de pe acum 
militariștii vestgermani își încordează for
țele pentru a obține refacerea industriei lor 
de război și a potențialului lor militar. In
cluderea inițială a 12 divizii vest-germane 
în forțele armate ale „C.D.E.", iar apoi mă
rirea lor la 60 cu sporirea efectivului ge
neral al armatei vestgermane în decurs de 
2—3 ani pînă la 800.000 de baionete, după 
cum a declarat fățiș Blank, care este de 
fapt ministrul de război de la Bonn, — 
iată calea măririi torțelor armate ale vii
torului „Deutschland uber alles" care, fără 
îndoială, va încerca din nou să se facă sim
țit, năpustindu-se cu foc și sabie asupra 
vecinilor săi, asupra restului Europei.

Iată de unde pornește primejdia pentru 
securitatea Europei. Iată unde scînteiază de 
pe acum fulgerele furtunii războiului care 
se apropie ! Numai politicienii orbi sau a- 
venturierii politici, interesați in dezlănțu
irea unui nou război mondial, pot să nu 
vadă acest lucru. Refacerea potențialului 
militar german este, fără îndoială, după 
cum o arată istoria Europei, o primejdie 
pentru securitatea Europei și a lumii în
tregi Numeroase persoane, care gîndesc și 
judecă lucid faptele, făcînd parte chiar din 
marile cercuri de afaceri ale S.U.A. nu-și 
ascund acest lucru. Astfel, cunoscutul ban
cher american James Warburg a scris în 
cartea sa „Germania — cheia păcii” (1953) 
in legătură cu planurile restabilirii mili
tarismului german :

„Noi am creat sau am ajutat la crearea 
unei noi națiuni germane amputate care 
cuprinde 48 milioane de locuitori îngrijo
rați — un stat nefiresc, care amenință vii
torul poporului german in aceeași măsură 
ca și pacea in Europa șl. in ultimă instan
ță, și securitatea Statelor Unite... Această 
Germanie nouă a fost creată exclusiv de 
Occident sub conducerea noastră Ea nu 
este acea Germanie „nouă", democrată, 

pașnică, despre a cărei creare am vorbit cu 
ani in urmă. Ea este vechea Germa;. 
Germania care i-a dat naștere lui Hitler, 
Germania magnaților industriali și a biro- 
craților politici care au supraviețuit cumva 
în ciuda tuturor schimbărilor politice". 
Cunoscutul istoric englez și consilier al 
Downingstreet-ului, prof. Headlam-Mor- 
ley, a scris încă in anul 1925 in cartea sa 
„Eseuri asupra istoriei diplomației” : „Dacă 
Germania își va restabili întreaga-i putere 
militară, atunci așa cum s-a întîmplat și 
în trecut, ascuțișul armatei germane... va fi 
întotdeauna îndreptat împotriva Franței și 
Belgiei".

Dar militarismul german reprezintă o 
primejdie nu numai pentru bunăstarea 
Franței și a Belgiei ci și pentru cea a altor 
țări europene ea de exemplu : Polonia, Ce
hoslovacia, Anglia, Uniunea Sovietică.

Se vorbește despre garanții împotriva 
primejdiei de război pe care o implică pen
tru popoarele europene militarismul ger
man reînviat Se vorbește despre acorduri 
speciale, de felul celui de la Locarno. Tra
tatul de la Locarno a fost doar și el pro
clamat drept „începutul unei ere noi în 
Europa și în întreaga lume", in graba de 
a atrage Germania în Liga Națiunilor. In 
realitate, tratatul de la Locarno, după cum 
a spus I. V. Stalin, n-a fost decit un plan 
de repartizare a forțelor în vederea unui 
nou război și nu în vederea păcii Locarno, 
a spus Stalin, purta în el primejdia unui 
nou război. Pînă și Clemenceau a calificat 
acordul de la Locarno drept „un petec d? 
hîrtie, pe care Germania il va rupe cînd 
va avea nevoie de acest lucru".

Așa s-a și întîmplat, atunci cînd, 10 ani 
mai tîrziu, Germania hitleristă a rupt în 
mod unilateral tratatul de la Locarno, fă
cînd acest pas hotărltor pe calea pregătirii 
noului război mondial, care a și izbucnit în 
1939—1941. Și, chiar și în prezent, nu se 
fac oare încercări de a justifica războiul 
tîlhăresc al fasciștilor germani împotriva 
țărilor democratice și în special împotriva 
Uniunii Sovietice, prezentînd atacul să- 
vîrșit de Germania împotriva Uniunii So
vietice in 1941 ca un pretins „război de
fensiv", dictat într-o anumită măsură de 
considerente privitoare la viitoarea situa
ție demografică a Germaniei In compara
ție cu aceea a adversarilor ei ?

Nu se găsesc oare in unele țări din Oc
cident, inclusiv în S.U.A. așa-ziși „savanți" 
care nu se jenează să pledeze pentru 
cauza aventurilor războinice, care umplu 
piața literară cu maculatura lor pseudo- 
științifică, cum sînt alde Speakman, Pos- 
soni, Strausz-Huppe și alții de teapa lor ? 
Acești domni au mers atît de departe in
cit să susțină că in cel de al doilea război 
mondial „demografia a fost o armă de 
luptă" și că „războiul este arbitrul prin
cipal care predetermină soarta națiuni
lor", iar mijlocul de care depinde hotărî- 
rea acestui arbitru, este forța. In S.U.A., 
ca urmare a încurajării unor influente 
cercuri americane militariste, agresive, 
marfa cea mai cotată pe piața literară 
este maculatura iarg răspîndită de care 
am amintit mai sus.

Fidelitatea față de tratate nu prea este 
în mare cinste la monopoliștii imperia
liști. Germania occidentală în care au fost 
restabilite tradițiile vechii diplomații, în 
primul rînd ale celei hitleriste, nu consti
tuie o excepție în această privință. Ger
mania occidentală se află în mîinile mo
nopolurilor americane și vest-germane, în 
special ale celor din regiunea Rinului și 
a Ruhrului, — adevărații exponenți ai 
agresivității Kaiserului, moștenită și de 
politica hitleristă și de cea adenaueristă. 
La adăpostul vorbăriei pe tema „apărării" 
se desfășoară cu înfrigurare militarizarea 
Germaniei occidentale, fiind depuse efor
turi deosebite pentru refacerea puterii 
militare a Germaniei occidentale de către 
monopoliștii americani care au vechi legă
turi de colaborare fățișe și secretă cu mo- 
nopoliștii vest-germani în domeniul pre
gătirii războiului ce constituie un factor 
important pentru înfăptuirea planurilor 
americane de dominație mondială.

Această situație subliniază și mai preg
nant caracterul războinic, agresiv al 
„C.D.E." a cărei osatură urmează să o 
constituie forțele armate ale Germaniei 
occidentale ale cărei cercuri guvernante 
nutresc planuri revanșarde. Nu dovedește 
oare acest lucru de exemplu, următoarea 
rezoluție revanșardă a Bundestagului de 
la Bonn ? „Guvernul este însărcinat să 
aducă la cunoștința țărilor participante 
la tratatul cu privire la armata euro
peană că actualele granițe ale Germaniei 
atît în Răsărit, cît și în Apus, nu satis
fac nici decum Republica Federală".

Nu este de mirare că în toate țările, tn 
special în țările europene, inclusiv Fran
ța o largă mișcare socială care ține seama 
de învățămintele celor două războaie 
mondiale trecute se împotrivește cu ho
tărâre ratificării acestui tratat atît de pri
mejdios pentru poporul francez, pentru 
toate țările vecine cu Germania occiden
tală, pentru toate popoarele iubitoare de 
pace. Eșecul acestui tratat în Franța a 
constituit o mare victorie a forțelor pă
cii. Eșecul acestui tratat a fost totodată 
o lovitură serioasă dată politicii „de pe po
ziții de forță".

Problema securității europene este cu 
totul inseparabilă de problema germană, 
într-o problemă, ca și în cealaltă, există 
două linii politice, principial deosebite : 
una — pentru o Germanie unificată, iu
bitoare de pace, democratică și pentru 
crearea unui guvern provizoriu pe întrea
ga Germanie în scopul realizării acestui 
program, unificarea Germaniei urmînd a 
fi înfăptuită pe baza unor alegeri cu ade 
vărat libere și democratice în întreaga 
Germanie în vederea convocării unei adu
nări constituante pe întreaga Germanie. 
Cea de a doua linie și-a găsit expresia în 
planul celor trei puteri occidentale, care 
se caracterizează prin încercarea de a 
lega viitorul guvern al întregii Germanii 
pe termen de 50 ani prin obligația de a 
înfăptui, după cum se spune în plan — 
„drepturile șl îndatoririle internaționale” 
ale guvernului de la Bonn.

Firește că o asemenea situație exclude 
pentru Germania orice posibilitate de a 
acționa în cursul acestor 50 de ani în 
mod „liber și suveran" în adevărata ac
cepție a acestor cuvinte Pe de altă parte, 
acest plan nu prevede măsuri de natură 
să preîntîmpine sau să frîneze creșterea 
continuă a tendințelor militariste și re
vanșarde Trebuie să reamintim pe de altă 
parte că la baza tratatului general euro
pean propus de Uniunea Sovietică stă 
principiul apărării colective a statelm 
participante la tratatul general european 
împotriva unei agresiuni armate în Eu
ropa îndreptată împotriva unuia sau a 
cîtorva state participante ta tratat Sta
tele participante la tratat se obligă să nu ■ 
participe la nici o coaliție sau alianță, să 

nu încheie nici un fel de acorduri ale că
ror scopuri sînt in contradicție cu țelurile 
asigurării securității colective in Europa. 
Un asemnea sistem european ar crea ast
fel condiții reale de securitate în Europa. 
El ar constitui un pas serios înainte în a- 
ceastă problemă importantă și ar crea 
condiții mai favorabile și pentru regle
mentarea problemei germane pe baza 
creării unei Germanii unite, iubitoare de 
pace, independente și democrate. Viață în
săși arată că reglementarea problemei 
germane este posibilă numai cu condiția 
reglementării problemei securității in Eu
ropa. Trebuie să subliniem de asemenea 
că rezolvarea problemei germane ar în
lesni fără îndoială și rezolvarea proble
mei austriace.

In discursul rostit in Adunarea Gene
rală, Dulles a atins și problema austriacă, 
făcînd o încercare nereușită de a prezenta 
lucrurile ca și cum în momentul cînd se 
părea că tratatul austriac putea fi deja 
semnat, Uniunea Sovietică ar fi formulat 
noi condiții. Aceasta nu corespunde rea
lității. în ceea ce privește fondul tratatu
lui de stat cu Austria, cele patru puteri 
au căzut de acord încă în anul 1949, cu 
excepția a numai cîtorva puncte. Dar toc
mai puterile occidentale au fost acelea 
care au prezentat pe neașteptate noi pro
puneri sub forma așa-numitului tratat 
prescurtat atît de inacceptabil în esența 
lui incit de peste aproape doi ani S.U.A., 
Anglia și Franța au renunțat ele însele la 
acest tratat prescurtat. în această perioadă 
au avut însă loc evenimente care nu pu
teau fi ignorate și care reclamau ca în tra
tatul cu Austria să fie prevăzut ca Austriei 
să nu-i fie impuse planurile unui nou an- 
schluss cu Germania, unei noi alianțe mi
litare agresive între Germania și Austria 
și să fie asigurată calea spre o dezvol
tare democratică și pașnică a Austriei, 
împotriva acestui lucru obiectează insă 
cu încăpățînare S.U.A. Iată cum stau lu
crurile cu tratatul austriac.

O mare importanță are reglementarea 
problemei coreene.

După cum se știe, Ia Geneva nu s-a 
putut obține rezolvarea pozitivă a proble
mei coreene. Problema coreeană trebuie 
să fie însă grabnic rezolvată atît în inte
resul unificării naționale a Coreei, cît și 
in interesul asigurării păcii generale.

Acest lucru este cu atît mai necesar cu 
cit, după cum se știe, lisînmaniștii își con
tinuă încercările sistematice de a submina 
armistițiul din Coreea și a dezlănțui din 
nou războiul împotriva poporului coreean.

Necesitatea reglementării problemei co
reene a devenit extrem de acută. De aceea, 
Adunarea Generală trebuie să depună 
toate eforturile pentru a asigura rezolva
rea acestei probleme. La conferința de la 
Geneva delegațiile U.R.S.S., R. P. Chineze 
și R. P. D. Coreene au prezentat propu
neri constructive cu privire la reglementa
rea pașnică a acestei probleme. Cu ocazia 
discutării problemei coreene la conferința 
de la Geneva s-a ajuns la o apropiere 
între punctele de vedere ale delegațiilor 
sovietică și britanică, care au considerat 
în egală măsură că este important să se 
stabilească principiile fundamentale pentru 
realizarea unui acord în problema co
reeană. Aceasta ar constitui un pas înainte 
în pregătirea restabilirii unității naționale 
a Coreei. Totuși, reprezentanții altor dele
gații nu au sprijinit această poziție, iar 
delegatul belgian a mers pînă la a afirma 
că propunerile delegației sovietice ar avea 
„urmări dezastruoase" pentru Organizația 
Națiunilor Unite. In ciuda faptului că la 
conferința de la Geneva nu s-a reușit să 
se realizeze un progres în discutarea 
problemei coreene, delegația R. P. D. 
Coreene a prezentat propuneri con
crete în vederea reglementării aces
tei probleme, în completarea cărora 
delegația sovietică a propus proiec
tul ei de Declarație In care se spune : 
„Statele participante la conferința de la 
Geneva au căzut de acord ca pînă la re
glementarea definitivă a problemei co
reene pe baza creării unui stat coreean 
unit, independent și democrat, nu trebuie 
să fie întreprinse nici un fel de acțiuni 
care ar putea să pericliteze menținerea 
păcii în Coreea. Participanții la conferință 
își exprimă convingerea că atît Republica 
Populară Democrată Coreeană cît și Re
publica Coreea vor acționa, în conformi
tate cu prezenta declarație, în interesul 
păci!". Se impune de urgență reglementa
rea problemei coreene. Este în afară de 
orice îndoială că reglementarea problemei 
coreene este serios stînjenită de tratatul 
dintre S.U.A. și Coreea de sud cu privire 
la așa-zisa „apărare mutuală", tratat dic
tat de tendința de a folosi Coreea de sud 
ca bază strategică pentru operațiuni mili
tare în Extremul Orient.

Noi considerăm că statele respective 
trebuie să-și continuie eforturile in ve
derea realizării unor acorduri pentru re
glementarea pașnică a problemei coreene 
pe baza creării unui stat unit, independent 
și democrat. Eșecul „C D E.“ în Europa, 
precum și eșecul planurilor cercurilor 
reacționare de a nu admite încetarea ope
rațiunilor militare în Indochina, nu au 
împiedicat însă aceste cercuri de a tace 
noi încercări pentru a pune piedici în ca
lea slăbirii încordării internaționale, fa- 
vorizînd pregătirea unui nou război mon
dial. Este în afară de orice îndoială că o 
asemenea încălcare a constituit-o confe
rința de la Manilla, unde cîteva state în 
frunte cu S.U.A., au căzut de acord asu
pra organizării unui nou bloc care urmă
rește aceleași scopuri ca și blocul At
lanticului de nord. Propaganda americană 
încearcă să prăzinte acordul de la Manilla 
ca o victorie a cauzei apărării colective 
a Asiei de sud-est. Dar însuși faptul că 
la conferința de la Manilla, ca și la pac
tul de la Manilla, au refuzat, să participe 
majoritatea țărilor din Asia, printre care 
țări ca India și Indonezia cu o populație 
totală de aproape 450 milioane de oameni, 
precum și faptul că Republica Populară 
Chineză cu populația ei de 600 milioane 
de oameni se pronunță împotriva unor 
astfel de planuri agresive, demască în 
mod convingător falsitatea afirmațiilor 
potrivit cărora conferința de la Manilla 
și pactul semnat la ' Manilla de partici
panții la această conferință ar urmări 
țelul „apărării" țărilor din Asia de sud-est 
și ar corespunde intereselor popoarelor 
ei. Planul așa-numitei „apărări" a Asiei 
de sud-est. este conceput cu intenția de a 
înfăptui cu ajutorul cîtorva țări asiatice o 
intervenție armată în Asia, o intervenție 
ea să zicem așa. pe „bază colectivă" după 
expresia unor Inspiratori ai acestor pla
nuri. Acest plan este analog cu planul răz
boiului din Coreea organizarea unei in
tervenții străine cu participarea cîtorva 
țări asiatice neimportante pentru camu
flarea Interesului deosebit al colonialiști
lor în dominarea acestei regiuni: acest

« 

plan este un plan de Înăbușire a mișcării 
ds eliberare națională din țările Asiei de 
sud-est și este legat de planul perfid de 
a folosi popoarele asiatice unele împo
triva altora.

Referindu-se, pentru a-și camufla aceste 
țeluri, la necesitatea de a asigura, chipu
rile, „libertatea" și „independența" po
poarelor asiatice, inspiratorii acestor pla
nuri nu ascund totodată că nici nu se 
gîndesc la acordarea „independenței". Im
portant este numai să facă declarații de 
acest fel pentru a ușura recrutarea de 
soldați în armatele unor regimuri mario
netă și pentru a camufla astfel mai ușor 
propria lor participare Ia această aven
tură militară, Interesul lor pentru acest 
război. In acest scop se plănuiește din nou 
folosirea numelui și drapelului Organiza
ției Națiunilor Unite, care trebuie să dea 
„sancțiunea morală” acestei acțiuni răz
boinice, organizate pentru a apăra după 
cum au declarat reprezentanții Departa
mentului de Stat „unele importante in
terese puse în joc", ei avînd în vedere 
mai cu seamă interesele Statelor Unite. 
Ce fel de interese sînt acestea? Din pro
cesul verbal oficial al Comisiei senato
riale, dat atunci publicității, reiese că 
în legătură cu interesele S.U.A. în Indo
china, dl. Dulles a declarat următoarele : 

„Interesele Statelor Unite în această 
regiune sînt strîns legate din punct de 
vedere strategic de așa-numitul lanț al 
insulelor de lîngă litoral. Acest lanț al 
insulelor de lîngă litoral are în fond două 
baze continentale : la nord — Coreea con
tinentală, iar la sud — sperăm — Indo
china. Mai departe, între ele, sînt situate 
insule — Japonia, Riukiu, inclusiv Oki
nawa, Formoza, Filipinele, Australia și 
Noua Zeelandă. Statele Unite au într-o 
formă sau alta convenții eu privire la a- 
sigurarea securității cu fiecare din aceste 
regiuni, convenții care în unele cazuri nu 
există sub formă de tratat, „dar care sînt 
totuși foarte reale și toarte eficace". Ceva 
mai tirziu, dl. Dulles a vorbit din nou des
pre această chestiune. Despre Indochina el 
a spus : „Ea este o strachină de orez"... 
„Este o regiune bogată în materii prime 
ca cositor, petrol, cauciuc, minereu de 
fier". Pierderea Chinei continentale a fost 
pentru S.U.A. — potrivit spuselor lui — 
„o mare catastrofă” iar această „cata
strofă" ar fi agravată dacă 1 s-ar adăuga 
„pierderea a milioane de oameni, uriașe 
resurse economice și poziții strategice în 
Asia de sud-est și în insulele Pacificului".

Toate aceste mărturisiri nu lasă nici n 
îndoială asupra faptului că constituirea 
blocului de la Manilla urmărește scopul 
de a înlesni monopolurilor imperialiste 
posibilitatea de a exploata nestinjenite și 
pe viitor bogățiile naturale ale țărilor 
Asiei precum și popoarele acestor țări, 
ceea ce preocupă mai cu seamă monopo
lurile americane, pretendente la „condu
cerea lumii", lucru pe care îl împiediOă 
succesele mișcării de eliberare națională 
în Orient și în Asia.

Din aceste mărturisiri se vede clar că 
scopurile și planurile de felul acelora care 
îi călăuzesc pe inspiratorii pactului de la 
Manilla nu au nimic comun cu interesele 
păcii. Asemenea tratate care demască pla
nurile războinice ale organizatorilor șl 
participanților la ele nu pot inspira În
credere față de declarațiile despre nă
zuințe pașnice, despre scopurile „apără
rii" și „securității" popoarelor din regiu
nile care atrag în mod deosebit atenția 
monopolurilor americane, pe care le-ar 
urmări aceste tratate.

Onorabilul consilier juridic al Departa
mentului de Stat caută să convingă în 
acest memoriu că în asemenea ocazii se 
invocau de obicei umanitarismul, omenia, 
apărarea cetățenilor propriei țări și așa 
mai departe și altele de acest fel. Și în 
prezent se uzează mult de asemenea in
vocări.

La Manilla s-a făcut de asemenea în
cercarea de a camufla acest nou act agre
siv prin invocarea unor așa-zise scopuri 
de „apărare și securitate". Astfel de in
vocări nu pot induce pe nimeni în eroare.

Concomitent cu organizarea blocului 
de la Manilla se desfășoară activitatea 
practică a reprezentanților statelor ma
jore și altor specialiști In domeniul ela
borării planurilor tunui nou război mon
dial. Se încearcă totodată construirea în
tregului sistem al acestor măsuri mili
tare pe baza planului așa-zisei „contra- 
lovituri concentrate". Planul așa-zisei 
„contralovituri concentrate" nu este in 
esență altceva decît planul pregătirii unui 
război preventiv. Afirmațiile potrivit că
rora această lovitură ar fi o contralovitu- 
ră au un caracter vădit artificial. Ele sint 
menite să inducă In eroare opinia publi
că, să sugereze ideea că operațiunile mi
litare In curs de pregătire ar constitui 
doar răspunsul la o agresiune, deși mitul 
despre o agresiune care s-ar pregăti îm
potriva S.U.A. a fost de mult demascat. 
La baza planului așa-zisei „contralovituri 
concentrate" stă tendința vădită de a dez
lănțui un război preventiv: de a lovi pri
mul. Pregătindu-se pentru așa-zisa „con- 
tralovitură concentrată", organizatorii a- 
cestei pregătiri pornesc de la premiza că 
este in avantajul generalilor americani să 
înceapă ei înșiși războiul împotriva unui 
dușman imaginar.

Asemenea planuri constituie o repe
tare a dementelor planuri hitleriste ale 
războiului fulger sau a planurilor mili- 
tariștilor japonezi care au atacat S.U.A. 
la Pearl-Harbour. Făcînd publicitate 
acestor planuri de „contralovituri concen
trate", Dulles a declarat intr-unui din 
discursurile sale de la începutul acestui 
an că S.U.A. trebuie să lovească In orice 
parte a lumii — „in Arctica și Tropice, in 
Asia, în Orientul Apropiat și Europa, pe 
mări, pe uscat și în aer cu ajutorul arme
lor vechi și noi".

Aceste amenințări cu un atac fățiș nu 
demască oare sensul cu adevărat agresiv 
al așa-ziselor „contralovituri", potrivit 
expresiei preferate a lui Dulles, care, în 
fond, dacă se pune în felul acesta proble
ma. vor fi inevitabil nu contralovituri cl 
tocmai primele lovituri Afirmațiile potri
vit cărora acestea vor fi „contralovituri",. 
sint menite să camufleze pregătirile pen
tru dezlănțuirea războiului.

$i mai precis a dezvăluit sensul poli
ticii așa-zisei „contralovituri" fostul pre
ședinte al Comisiei pentru energia atomi
că, Gordon Dean, care întreține strînsa 
legături cu dl. Dulles, tn revista „Bule
tinul savanților atomiști". dl Dean a în-

(Continuare în pap. 4-a)
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Cuvintarea rostită de A. 1. Vișinski in ședința plenară
a Adunării Generale a 0. N. U. din 30 septembrie

(urmare din pag. 3-a)

demnat fățiș 1» un război atomic preven
tiv împotriva Uniunii Sovietica.

în conformitate cu orientarea spre o 
largă folosire a armelor atomice șl cu hi
drogen — această armă tipic ofensivă — 
se iau măsuri pentru introducerea la ma
ximum în armată a armei etomice, a ra
chetelor de artilerie cu Încărcătură ato
mică de tipul „Honest John", „Caporal", 
„Regules" etc., etc. Militariști înveterați 
ațîță patimile războinice prin propaganda 
In favoarea puterii artileriei atomice, 
care, spun el, va fi capabilă, pasă-mi-te, 
să facă „breșe uriașe" în frontul inami
cului în timp ce unitățile atacante se vor 
„năpusti" în aceste „breșe" pentru a de- 
eăvlrșl victoria...

Totul merge ca pe roate. Despre flecă
reala unor asemenea zurbagii, la noi se 
apune: „Pe hîrtie pare ușor, dar rîpele 
au fost uitate. Și totuși, ele trebuie tre
cute". într-adevăr, acest lucru nu tre
buie uitat.

Faptul că în politica S.U.A. problema 
stocării armelor atomice stă pe primul 
plan poate fi constatat din raportul se
mestrial al comisiei pentru energia ato
mică a S.U.A.

Din acest raport aflăm, de pildă, că „re
zervele naționale de arme atomice, care 
cresc rapid din punct de vedere al can
tității generale, oglindesc tendința spre o 
sporire a varietății și multilateralității a- 
cestor arme. Dezvoltarea acestei „fami
lii de arme" a lărgit sfera folosirii în sco
puri militare a materialelor dezagregabile 
accesibile. Concomitent cu dezvoltarea ar
melor atomice, începînd din 1950 s-au e- 
fectuat lucrări de cercetare coordonate 
în domeniul armelor termonucleare. A 
fost adoptată o hotărîre politică națională 
de a folosi toate posibilitățile pentru a 
asigura Statelor Unite posibilitatea de 
a-și menține superioritatea. Președintele 
a dat comisiei dispoziții ca, potrivit aces
tei hotărîri, să continuie în cursul anului 
1954 producția de arme atomice".

După cum se știe, bugetul este cea mal 
fidelă oglindă a vieții unui stat. Fără a 
tntra acum în amănunte eSte cazul să 
amintesc că în bugetul sta'telor occidentale 
se reflectă limpede politica militaristă. 
Acest lucru este adevărat mai ales în ce 
privește bugetul S.U.A. Dacă se compară 
cheltuielile militare ale S.U.A. pe anul 
bugetar curent cu cheltuielile bugetare 
pentru asigurările sociale, ocrotirea sănă
tății, învățămîntul public și construcția 
de locuințe, rezultă că bugetul alocă pen
tru toate aceste scopuri doar 4,2% din to
talul cheltuielilor, în timp ce 66% sînt pre
văzute pentru scopuri militare directe. 
Această comparație vorbește de la sine. 
Nu este întimplător că, după cum se află 
din surse competente, în S.U.A. va fi pus 
în funcțiune un reactor atomic pentru pro
ducția de energie electrică abia peste 3-4 
ani, In timp ce U.R.S.S. a și construit o 
centrală electrică care funcționează pe 
bază de energie atomică. Punerea în func
țiune a acestei centrale electrice în 
U.R.S.S. a marcat începutul unei adevă
rate revoluții tehnico-industriale. Acest 
fapt a întărit credința în mărețul viitor 
al energiei atomice pusă în slujba nevoi
lor pașnice ale omenirii, dar a stîrnit tot
odată o serioasă neliniște în lagărul mill- 
tariștilor, care, după cum se știe, nu sînt 
interesați în dezvoltarea producției de 
energie atomică în scopuri pașnice.

încă anul trecut, în legătură cu propu
nerea * din 8 decembrie. Guvernul So
vietic a scos în evidență marea însemnă
tate a unui fapt ca posibilitatea practică 
de folosire a energiei atomice în scopuri 
pașnice, declarîndu-se de acord să înceapă 
tratative în această problemă. La 30 ia
nuarie — 2 februarie 1954, guvernul so
vietic a remis guvernelor S.U.A., Angliei 
și Franței proiectul unei declarații cu pri
vire la renunțarea necondiționată la folo
sirea armelor atomice, cu hidrogen șl a 
celorlalte arme de exterminare în masă.

Totodată s-a subliniat năzuința de a 
contribui prin toate mijloacele la folo
sirea descoperirilor științifice în domeniul 
energiei atomice numai în scopuri pașnice 
pentru binele popoarelor, pentru ușura
rea condițiilor lor de trai. Guvernul So
vietic a pornit In această problemă de la 
principiul că nu numai o parte, ci în
treaga masă de materiale atomice tre
buie să fie destinată In întregime scopu
rilor pașnice. Guvernul Sovietic pornește 
de la faptul că aceasta ar deschide po
sibilități nemaiîntâlnite pentru ridicarea 
industriei, agriculturii și transporturilor, 
pentru folosirea în medicină, pentru per
fecționarea tehnicii și progresul continuu 
al științei. Guvernul Sovietic pornește 
totodată de la faptul că propunerea 
S.U.A. din 8 decembrie nu contri
buie la înlăturarea primejdiei războiu
lui atomic, car» provoacă în multe țări 
neliniște tot mai mare, mal cu seamă da
torită apariției noilor tipuri de arme 
atomice și cu hidrogen cu o putere de 
distrugere tot mai sporită. In ce privește 
noul punct de pe ordinea de zi „Colabo
rarea internațională în chestiunea folosi
rii pașnice a energiei atomice" la această 
problemă ne vom întoarce mal tîrzlu, 
după primirea unor propuneri mai con
crete șl a materialelor în legătură cu 
ele.

Recent s-a dat publicității corespon
dența dintre U.R.S.S. șl S.U.A. cu privire 
la această problemă. Această corespon
dență oferă deplina posibilitate de a cu
noaște pe de-a întregul poziția Uniunii 
Sovietice In problema măsurilor îndrep
tate spre folosirea energiei atomice în 
scopuri pașnice. In acest sens nu poți de- 
cît să-ți exprimi mirarea față de încer
cările făcute de dl. Dulles în cuvîntarea 
rostită în Adunarea Generală, precum și 
de dl. Lodge în Comitetul General, care 
au declarat că Guvernul Sovietic ar fi 
respins propunerea privind tratativele 
asupra măsurilor pentru folosirea în sco
puri pașnice a energiei atomice. Pentru 
a' arăta întreaga lipsă de temei a unor 
asemenea afirmații este suficient să ne 
referim, de pildă, la pasajul din Nota Me- 
morială a Guvernului Sovietic remisă 
Statelor Unite ale Americii la 27 aprilie 
în care se spune: „Intrucît năzuința per
manentă a Guvernului U.R.S.S. este de a 
contribui la întărirea păcii între popoare, 
iar în actualele condiții de a contribui în 
special la înlăturarea primejdiei războiu
lui atomic, Guvernul Sovietic a declarat 
că este gata să ia parte la tratativele res
pective".

în Nota Memorială din 22 septembrie, 
al cărei conținut era desigur cunoscut și 
d-lui Dulles șl d-lui Lodge încă din ajunul
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cuvîntărllor lor de la OJJ.U, se spune ex
plicit că Guvernul Sovietic „este gata să 
continue aceste tratative pentru examina
rea atît e propunerii guvernului sovietic, 
cît și a propunerii guvernului S.U.A.".

Sînt de asemenea lipsite de orice temei 
încercările de a prezenta poziția Uniunii 
Sovietice în această problemă ca o poziție 
legată de anumite condiții prealabile în 
ce privește participarea Uniunii Sovietice 
la măsurile în vederea folosirii în scopuri 
pașnice a energiei atomice. Nu poate să 
rămînă nerelevat nici faptul că propune
rea din 8 decembrie trece sub tă
cere problema inadmisibilității folosi
rii armelor atomice și ignorează ce
rerile insistente ale popoarelor de 
a se interzice arma atomică și de a o 
scoate din armamentele statelor. O astfel 
de poziție în această problemă nu cores
punde intereselor menținerii păcii și asi
gurării securității popoarelor. Uniunea So- 
vidtică consideră necesară realizarea unui 
acord internațional care să asigure inter
zicerea folosirii energiei atomice în sco
puri militare și să facă posibilă folosirea 
ei numai pentru necesități pașnice. Nici 
pe departe nu sînt epuizate posibilitățile 
de realizare a unui acord cu privire la co
laborarea internațională în problema folo
sirii pașnice a energiei atomice. Aceasta 
este convingerea noastră profundă. In ce 
privește propunerea noastră ca statele să 
renunțe la folosirea armelor atomice și cu 
hidrogen, nu poate să existe îndoială că 
necesitatea unui asemenea acord nu 
numai că nu a dispărut, dar a devenit și 
mai imperioasă. Nu 6e pcate admite ca 
măsurile în vederea folosirii în scopuri 
pașnice a energiei atomice să se trans
forme în folosirea energiei atomice pen
tru continuarea cursei înarmărilor ato
mice. Or, un asemenea pericol există. 
Acest fapt este arătat și de d. Bernard 
Baruch, coautor al cunoscutului plan de 
control al energiei atcmice — Acheson- 
Baruch-Lilienthal — care în broșura, sa 
„Filozofia timpurilor noastre" recunoaște 
un lucru important în această broșură d. 
Baruch scrie: „Ori care ar fi contribuția 
adusă Ia acest pool internațional, diferi
te state ar mai păstra o mare parte a 
materialelor dezagregabile existente pen
tru a da dezvoltare armei atomice și altor 
arme nucleare. Primejdia unui atac ato
mic nu ar scădea, cursa înarmărilor ato
mice nu ar slăbi".

Anul care a trecut a arătat că în de
cursul întregii perioade care a urmat pro
punerii cu privire la pool-ul atomic, 
S.UA nu numai că nu au slăbit cursa 
înarmărilor, acumulările de arme nucleare 
și celelalte măsuri militaro-agresive, ci 
le-au intensificat în special în ce privește 
armele nucleare.

Numeroase fapte din anul acesta arată 
că în politica lor externă S.UA se ba
zează ca șl In trecut pe politica de forță. 
Potrivit cu aceasta, în centrul acestei po
litici plănuind diferite măsuri de stat cu 
caracter militar este pusă arma atomică, 
declarată în mod oficial drept bază a unei 
desfășurări eficace a politicii externe a- 
mericane. O asemenea politică dă naș
tere în țară ur.ei psihoze de război, ațîță 
vrajbă și ură față de alte popoare, încu
rajează propaganda în favoarea unui nou 
război mondial, ceea ce inevitabil atrage 
după sine goana înarmărilor, organizarea 
de noi și noi baze pe teritorii străine, în
jghebarea de noi blocuri militare

Succesele conferinței de la Geneva, care 
a răsturnat calculele agresive ale adepți- 
lor politicii „de pe poziții de forță", pre
cum și eșecul suferit de politica externă 
americană in lupta pentru ratificarea 
tratatului cu privire la așa-zisa „comuni
tate defensivă europeană", cît și eșecul 
eforturilor de a se împiedica încetarea 
focului în Indochina, împing cercurile 
reacționare din anumite țări, Inclusiv 
S.U.A. și aliațil lor occidentali, la noi în
cercări de a nu admite slăbirea încordării 
internaționale și normalizarea relațiilor 
internaționale.

Este în afară de orice îndoială că șl 
aceste încercări sînt sortite eșecului, în-

„Cu privire la încheierea unei convenții (tratat) internaționale 
în problema reducerii armamentelor și interzicerii armelor 

atomică, cu hidrogen și a celorlalte tipuri de arme de exterminare 
în masă.

I. Adunarea Generală însărcinează Co
misia O.N.U. pentru dezarmare să elabo
reze ?i să prezinte spre aprobare Consi
liului de Securitate un proiect de con
venție (tratat) internațională, care să aibă 
drept scop întărirea păcii și securității 
internaționale ți care să prevadă inter
zicerea armelor atomice, cu hidrogen ți a 
celorlalte tipuri de arme de exterminare 
în masă, cu înlăturarea lor din armamen
tele statelor, reducerea simțitoare a arma
mentelor ?i instituirea unui control in
ternațional asupra înfăptuirii acestor ho
tărîri, luîndu-se drept bază propunerile 
Franței ți Angliei din 11 iunie 1954.

In conformitate cu aceasta, convenția 
(tratatul) urmează să cuprindă următoa
rele principii fundamentale :

1 înfăptuirea concomitentă a măsurilor 
arătate mai jos: a) statele reduc în de
curs de șase luni (sau un an) armamen
tele, forțele lor armate și alocațiile pen
tru necesități militare prevăzute în bu
getele de stat, în proporție de 50 la sută 
din normele convenite. Reducerea arma
mentelor și forțelor armate se efectuează 
pornindu-se de la nivelul armamentelor 
și forțelor armate existent la 31 decem
brie 1953, iar reducerea alocațiilor, por
nind de la nivelul cheltuielilor efectuate 
pentru necesități militare în decursul a- 
nului care a luat sf.îrșit la 31 decembrie 
1953.

b) pentru a supraveghea îndeplinirea de 
către state a obligațiilor privind reduce
rea armamentelor și forțelor armate, pre
văzute în subpunctul „a", se înființează 
pe lingă Consiliul de Securitate o comisie 
internațională provizorie de control cu 
dreptul de a cere din partea statelor in
formațiile necesare referitoare la aplica
rea măsurilor de reducere a armamente
lor și forțelor armate. Comisia va lua mă
surile necesare pentru a supraveghea în
deplinirea de către stat a obligațiilor 
asumate cu privire la reducerea arma
mentelor și forțelor armate și a alocații
lor pentru necesități militare. Statele vor 
prezenta periodic comisiei, în termenele 
stabilite, informații asupra aplicării măsu
rilor prevăzute în convenție.

2) Se prevede ca după efectuarea mă
surilor arătate în punctul I să se efec
tueze concomitent următoarele măsuri:

a) statele reduc în decurs de șase luni 
(sau un an) armamentele și forțele lor 
armate precum și alocațiile pentru nece
sități militare prevăzute în bugetele de 
stat pentru restul de 50 la sută din norme
le convenite, pornind de la nivelul arma
mentelor și forțelor armate existent la 
31 decembrie 1953, iar alocațiile pornind 
de la nivelul cheltuielilor efectuate pen

trucît voința de pace a popoarelor se în
tărește tot mai mult, iar forțele războiu
lui slăbesc tot mai mult.

Fenomenele de criză din S.U.A. exer
cită o serioasă influență negativă șl asu
pra situației economice din celelalte țări 
occidentale, precum și asupra situației 
economice a țărilor agrare și coloniale. 
Politica economică a S.U.A. cu tarifele ei 
ridicate, cu legile care prevăd achiziționa
rea preferențială a mărfurilor americane 
etc., îngreunează exportul Europei occi
dentale în S.U-A., provoacă o „foame de 
dolari", la o cărei intensificare contribuie 
măsurile S.U.A. cu privire la îngrădirea co
merțului, embargoul față de R. P. Chineză 
și R.P.D. Coreeană și celelalte măsuri si
milare care pricinuiesc pagube mari țări
lor din Europa occidentală. Europa occi
dentală ar putea ușor să desființeze „foa
mea de dolari" dacă ar fi eliberată de res
tricțiile impuse comerțului ei cu U.R.S.S., 
R. P. Chineză și țările de democrație 
populară. Potrivit calculelor experților, 
restabilirea importului din Europa răsări
teană, UJtS.S., R. P. Chineză, sub forma 
in care a existat înainte de intrarea in vi
goare a legii Battle și a celorlalte măsuri 
restrictive asemănătoare, ar da țărilor 
din Europa occidentală posibilitatea să l 
economisească numai la asemenea mărfuri ; 
ca gr iu, porumb si orz, tutun brut, mate
rial lemnos, petrol brut și produse de pe- ’ 
trol. cea. 6C0 milioane de dolari.

Este limpede necesitatea urgentă a înlă
turării barierelor artificiale din calea nor
malizării relațiilor comerciale și a celor ■ 
economica în general. Aceasta corespunde î 
Intereselor vitale fundamentale, ale tutu- j 
ror popoarelor. In această privință comer
țul constituie un factor important care 
apropie oamenii, înlătură neîncrederea 
reciprocă, asigură posibilitatea unei cola
borări pașnice reale între ei.

După cum a arătat experiența ultimu- , 
lui an, cercurile de afaceri din lumea în- I 
treagă, în majoritatea lor covârșitoare, 
tind spre lărgirea legăturilor comerciale > 
și economice cu U.R.SS-. R. P. Chineză și 
țările de democrație populară.

Atunci domnilor, despre ce este vorba ? . 
în ce constă problema ? Ea constă în ba- - 
rierele de genul legii Battle, de genul di- ’ 
feritelor restricții care trebuie înlăturate 
pentru a justifica speranțele de pace.

Uniunea Sovietică pășește pe această 
cale, lărgind și dezvoltând relațiile sale 
cu toate țările dispuse să acționeze în a- i 
ceeași direcție.

Uniunea Sovietică lărgește an de an re
lațiile sale comerciale cu străinătatea. I 
Actualmente volumul comerțului exterior . 
al Uniunii Sovietice a sporit de peste două 
ori în comparație cu anul 1943. Relațiile | 
externe ale U.RS.S. cu țările occidentale 
se dezvoltă necontenit, împrcspătînd at
mosfera politică internațională cu un su
flu de încredere și respect față de In- | 
teresele și avantajele reciproce.

Uniunea Sovietică apără cu fermitate 
și consecvență poziția păcii, insistînd a- 
supra luării unor măsuri serioase și ra
dicale în stare să înlăture primejdia unul 
nou război mondial, să preintîmpine ast
fel noi dezastre fără număr și pieirea a 
milioane și milioane de oameni.

La fiecare sesiune Uniunea Sovietică 
și-a consacrat activitatea și și-o consacră 
și în prezent eforturilor in vederea rezol
vării cu succes a acestei sarcini im
portante. Uniunea Sovietică este profund 
încredințată că Adunarea Generală tre
buie și poate rezolva această sarcină, în
deplinind voința popoarelor care cer pace 
și securitate.

Potrivit cu cele expuse, delegația Uniu
nii Sovietice prezintă spre examinare ce
lei de a 9-a sesiuni a Adunării Generale 
următorul proiect de rezoluție: 

tru necesități militant în decursul anu
lui cart a luat sfîrșit la 31 decembrie 
1953;

b) se înfăptuiește interzicerea totală a 
armelor atomice, eu hidrogen și a celor
lalte tipuri de arme de exterminare în 
masă, cu interzicerea producției acestor 
tipuri de arme și înlăturarea lor completă 
din armamentele statelor; toate materia
lele atomice existente se folosesc numai 
în scopuri pașnice.

înfăptuirea acestor măsuri trebuie ter
minată nu mai tîrzlu decît înfăptuirea 
măsurilor pentru reducerea armamente
lor și forțelor armate, prevăzute în punc
tul 2 (a), iar producția de arme atomice 
și cu hidrogen încetează imediat ce în
cepe reducerea armamentelor și forțelor 
armate și a alocațiilor pentru necesități 
militare, cu restul de 50% din normele 
cuvenite;

c) statele înființează un organ in
ternațional permanent care să înfăptuias
că controlul asupra îndeplinirii conven
ției (tratatului) cu privire la interzicerea 
armelor atomice, cu hidrogen și a celor
lalte tipuri de arme de exterminare în 
masă, la încetarea producției acestor ti
puri de arme, cu înlăturarea lor din ar 
mamentele statelor și cu privire la redu
cerea armamentelor, forțelor armate și 
alocațiilor pentru necesități militare. Un 
asemenea organ internațional va dis
pune permanent de împuternicirile de a 
exercita un control, inclusiv dreptul de 
inspecție, în măsura necesară pentru a 
asigura îndeplinirea de către toate sta
tele a convenției menționate.

II. In ce privește propunerea cuprinsă 
in memorandumul franco-englez din 11 
iunie 1954, cu privire la „interzicerea fo
losirii armei. nucleare, cu excepția folo
sirii acesteia în scopuri de apărare îm
potriva agresiunii", Adunarea Generală 
însărcinează Comisia O.N.U. pentru 
dezarmare să studieze și să precizeze a- 
ceastă problemă și să prezinte recoman
dările sale".

Domnule președinte, domnilor delegați,
Prezentînd aceste propuneri, delegația 

Uniunii Sovietice este ferm convinsă că 
ele vor fi primite cu cea mai mare aten
ție, că aceste propuneri reprezintă calea 
care va ajuta O.N.U. să-și îndeplinească 
datoria ei .în lupta împotriva primejdiei 
folosirii armei atomice, în lupta împotri
va cursei înarmărilor, în lupta împotriva 
primejdiei unui nou război, pentru pace 
și securitatea popoarelor.

Scrisoarea adresată de ^4. I» Vișinski 
președintelui Adunării Generale a O.N. U.

NEVJ YORK 2 (Agerpres). — TASS 
transmite : A. I. Vișinski, șeful delegației 
U.R.S.S. la cea de a 9-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., a adresat pre
ședintelui Adunării Generale o scrisoare 
in care se spune :

„Prin prezenta am onoarea a vi ruga 
si includeți pe ordinea de zi a celei de a 
9-a sesiuni a Adunării Generale, ca o pro
blemă importantă și urgentă, punctul „Cu

Vizita delegației engleze la Moscova
MOSCOVA 2 (Agerpres).— TASS trans

mite : La 1 octombrie, N. I. Bobrovnikov, 
vicepreședinte al Comitetului Executiv 
al Sovietului orășenesc de deputați ai oa
menilor muncii din Moscova a primit de
legația engleză condusă de lordul Cole
raine.

N. I. Bobrovnikov a întâmpinat pe oas
peți cu un salut de bun sosit in Uniunea 
Sovietică, declarind că li se va oferi de
plina posibilitate de a cunoaște viața din 
capitala sovietică. Lordul Coleraine a 
mulțumit pentru cuvintele de salul.

In cadrul convorbirii, N. I. Bobrovnikov 
a răspuns la numeroase întrebări ale 
oaspeților englezi, cu privire la activita
tea Sovietului din Moscova, la dezvolta
rea serviciilor comunale, la construcția 
de locuințe, dezvoltarea comerțului pre
cum și la sistemul de a alege deputății și 
la activitatea acestora.

In aceeași zi, delegația membrilor Par
lamentului englez a asistat la sesiunea 
Sovietului orășenesc de deputați al oa
menilor muncii din Moscova.

Conferința de la Londra
LONDRA 2 (Agerpres). — Contrar celor 

anunțate, Conferința de la Londra care 
discută problema reînarmăril Germaniei 
occidentale, ale cărei lucrări urmau să se 
încheie simbătă, nu s-a terminat. Refe- 
rindu-se la cauzele care au determinat 
prelungirea lucrărilor, agenția France 
Presse relata ca un purtător de cuvînt 
britanic a anunțat că „în cursul zilei de 
vineri au intervenit mari dificultăți cu 
prilejul descutării problemei controlului 
armamentelor".

Ziarele franceze subliniază în unanimi
tate „ivirea unor serioase dificultăți de 
ultimă oră".

Subliniind „dificultățile de ultimă oră 
care s-au ivit la conferința celor nouă", 
ziarul „Franc Tireur" arată că „primul 
ministru francez nu-și poate permite să 
se întoarcă în Franța cu promisiuni vagi 
asupra controlului și producției de arma
ment a statelor participante la un viitor 
organism european, căci toate rezultatele 
conferinței de la Londra ar fi respinse de 
Adunarea Națională franceză".

Încheierea conferinței partidului laburist
SCARBOROUGH 2 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 1 octombrie, în cadrul șe
dinței de închidere a celei de a 53-a con
ferințe anuale a partidului laburist, dis
cuția s-a purtat în jurul unei probleme 
care brezintă în primul rînd o importanță 
politică internă. In cursul discuțiilor a ie
șit la iveală nemulțumirea membrilor de 
rînd ai mișcării laburiste față de politica 
conducerii partidului. Acest lucru s-a vă
zut mai ales cu prilejul discutării rezo
luției în problema costului vieții, prezen
tată în numele a trei organizații locale 
ale partidului laburist. Rezoluția cerea ca 
viitorul guvern laburist să reducă costul 
vieții, intrcducînd un control asupra pro
fiturilor și să reducă de asemenea chel
tuielile pentru înarmare. Rezoluția cerea 
luarea de măsuri imediate în vederea re
vizuirii sistemului existent de stabilire a 
indicelui costului vieții, care nu oglindește 
creșterea prețurilor la mărfurile șl servi
ciile de care depinde mai ales bunăsta
rea muncitorilor. Astfel, un vorbitor a 
arătat că dacă chiriile se majorează cu 
50% indicele costului vieții crește cu 3,5%.

Un vorbitor, ocupindu-se de povara 
grea care apasă asupra muncitorilor ca 
urmare a cheltuielilor uriașe pentru înar
mare, a declarat că a sosit timpul ca acea
stă povară să fie ușurată. Comitetul Exe
cutiv s-a pronunțat împotriva acestei re

Cuvintarea lui A. Bevan la mitingul din Scarborough
LONDRA 2. (Agerpres). — La 29 sep

tembrie a avut loc Ia Scarborough un 
miting Ia care au participat aproximativ 
2.000 de persoane. La miting a luat cu
vântul A. Bevan, lider al partidului la
burist.

„Partidul nostru laburist, a spus Bevan 
în aplauzele asistenței, trebuie *ă hotă
rască precis asupra drumului pe care vrea 
să-1 urmeze. Dacă el nu dorește decît să 
semene cit mal mult cu partidul conser
vator, atunci eu nu vreau să mal fiu mem
bru al acestui partid".

Bevan a condamnat grupul liderilor sin
dicali reacționari care influențează parti
dul laburist dispunând de un bloc de vo
turi cu ajutorul căruia se adoptă In mod 
nedemocratic hotărîri de importanță vi
tală. El a vorbit despre felul in care a- 
cești lideri sindicali asigură alegerea oa
menilor lor în secția sindicală a Comite
tului Executiv al partidului laburist. Ale
gerile pentru aceaștă secție, a spus el, sînt 
o parodie a unor alegeri democratice.

în continuare, Bevan a criticat decla
rația făcută de Ernest Johns, președintele 
sindicatului național al minerilor, care, 
luind cuvintul la conferința partidului la
burist, a calificat pe adversarii remilita- 
rizării Germaniei din sinul mișcării labu
riste drept „comuniști și simpatizanți".

In aplauze furtunoase Bevan a spus: 
„Declar lui Ernest Johns : In timpul vo
tului din această săptămînă (pentru reml- 
litarizarea Germaniei și împotriva rezo
luției care condamnă S.E.A.T.O. — N.R.) 
d-ta nu ai reprezentat pe minerii Marii 
Britanii".

Bevan a criticat hotărîrile adoptate 
săptămînă aceasta la conferința partidu
lui laburist cu privire la problemele de 
politică externă.

Vorbind despre sprijinul pe care parti
dul laburist îl acordă pactului agresiv al 
Asiei de sud-est (S.E.A.T.O.). Bevan a 
subliniat: „De fapt, noi am consimțit la 
crearea unui pact asiatic de la care , 
au fost înlăturate țările Asiei". 

privire la încheierea unei convenții in
ternaționale în problema reducerii arma
mentelor și interzicerii armelor atomică, 
cu hidrogen și a celorlalte tipuri ăe arme 
de exterminare in mată".

Vă rog, domnule președinte, să dispu
neți difuzarea proiectului de rezoluție a- 
nerat in această problemă ca document 
oficial al Adunării Cenerale".

MOSCOVA 2 (Agerpres).— TASS trans
mite : In seara zilei de 30 septembrie, 
membrii delegației parlamentare engleze 
au asistat la prezentarea operei „Decem- 
vriștii" de Iuri Șaporin pe scena Teatru
lui Mare al U.R.S.S. La spectacol au fost 
de față de asemenea W. Hayter, ambasa
dorul extraordinar al Marii Britanii în 
U.R.S.S., cu soția precum și personalul 
ambasadei.

La 1 octombrie, membrii Parlamentului 
englez au vizitat Galeria Tretiakov, unde 
au avut prilejul să cunoască creația emi- 
nenților pictori ruși Briullov, Repin, Vas- 
nețov, Vrubel și a altora. Atentia oaspe
ților a fost atrasă de marea afluență de 
vizitatori la Galerie. Oaspeții englezi și-au 
exprimat dorința de a mai vedea odată 
tezaurul artei rusești.

In seara zilei de 1 octombrie, membrii 
delegației parlamentare engleze au asistat 
la prezentarea baletului „Fîntîna din 
Bahcisarai" de B. Asafiev. la Teatrul 
Mare al U.R.S.S.

Unele ziare engleze exprimă nemulțu
mirea cercurilor conducătoare anglo-ame- 
ricane față de obiecțiile aduse de delega
ția franceză proiectului Spaak care este 
sprijinit de S.U.A., Marea Britanie și Ger
mania occidentală.

în speranța că va urni conferința de 
la punctul mort la care a ajuns, minis
trul de externe belgian Spaak a elaborat 
un nou proiect în problema armamente
lor pe care l-a prezentat spre examinare 
in ședinței* de simbătă ale conferinței.

în ciuda diverselor afirmații lansate din 
surse americane că s-ar fi ivit posibili
tatea unui acord, informațiile oficiale 
anunță că anumite probleme dezbătute 
la conferința de la Londra — printre care 
și cea a controlului armamentelor — vor 
fi remise spre examinare comisiilor de 
experți.

Simbătă după amiază Mend^s-France 
a părăsit conferința in toiul dezbaterilor 
anunțînd că este bolnav.

Lucrările conferinței continuă dumi
nică.

zoluții. Procedindu-se la vot, ea a fost 
respinsă (rezoluția a întrunit 2.132.000 vo
turi, contra 3.753.000).

După aceea au fost prezentate 17 rezo
luții și amendamente care reflectă nă
zuința fierbinte a poporului englez spre 
pace. Vorbitorii cere au luat cuvintul în 
sprijinul acestor rezoluții au arătat că 
acum cind a intervenit o slăbire a încor
dării internaționale, este timpul să se re
vizuiască sistemul serviciului militar. O 
delegată a declarat că organizația parti
dului laburist din care ea face parte, se 
pronunță împotriva folosirii trupelor en
gleze, în Kenya, Malaya și Guineea Bri
tanică in interesul monopolurilor.

Aceste rezoluții eu fost trimise spre 
examinare Comitetului Executiv.

Conferința și-a încheiat lucrările, fără 
a lua în discuție o mare parte a chestiu
nilor care au figurat pe ordinea de zi. 
Importante rezoluții în problema naționa
lizării și în problema învățămîntulul au 
fost trimise spre examinare noului Co
mitet Executiv.

La conferință l-a anunțat că In ședința 
noului Comitet Executiv care a avut loc 
săptămînă aceasta, Edith Summerskill, a 
fost aleasă președința Comitetului Execu
tiv, iar vicepreședinte — Percy Knight, 
reprezentantul sindicatului național al 
marinarilor.

Bevan •-* referit la rezoluția extraor
dinară a Comitetului Executiv cu privire 
la problema remilitarizăril Germaniei, 
rezoluție care a fost adoptată cu o ma
joritate infimă de voturi. El a declarat: 
„Am curajul să spun că majoritatea vo
turilor date pentru programul de înar
mare a Germaniei a fost atît de neînsem
nată Incit, ținlnd seama de caracterul sta
tutului nostru, se poate afirma cu temei 
că majoritatea covirșitoare a partidului 
nostru este împotriva rezoluției".

Bevan a subliniat că în rezoluție nu 
este menționată în mod concret remllita- 
rizarea Germaniei și a afirmat că rezo
luția a fost redactată în termeni prudenți 
pentru ca să poată fi strecurată la con
ferință. Bevan a declarat că Statele Unite 
și-au construit baze militare aeriene în 
numeroase țări din lume dar că frămîn- 
tările sociale din întreaga lume pun în 
primejdie aceste baze.

El a spus : „în lumea actuală primejdia 
comunismului nu este provocată de pri
mejdii militare, ci în primul de calami
tăți politice și economice. După părerea 
mea, ca și după părerea membrilor orto
docși ai delegației laburiste, Malenkov și 
Mao Țze-dun nu pregătesc un război ge
neral".

Feldmareșalii englezi, a remarcat el, au 
declarat că în anul 1953 „primejdia rusă" 
se va extinde asupra întregii Europe pînă 
la porturile de pe litoralul Canalului Mi- 
necii. Anul 1953 a trecut și acum toți de
clară că încordarea internațională a slă
bit. In continuare, Bevan a spus : „Cu ce 
a contribuit mișcarea laburistă săptămînă 
aceasta la slăbirea încordării ? Noi nu am 
contribuit cu nimic la această slăbire, noi 
am acționat în direcția opusă".

„Declarăm Americii, a spus în conti
nuare Bevan, că poporul englez nu va 
sprijini permanentele disensiuni ideolo
gice cu lumea comunistă. Noi nu vom lua 
nici o măsură care ar putea agrava în
cordarea".

In încheiere, Bevan a cerut mișcării la
buriste „să nu facă nici un pas irepara
bil" care ar îngreuna posibilitatea asigu
rării păcii în întreaga lume.

Cea de a 9-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U.

NEW YORK 2 (Agerpres). — TASS 
transmite : La ședința plenară din 30 sep
tembrie a Adunării Generale a O.N.U. au 
continuat discuțiile generale la care au 
luat parte reprezentanții Indoneziei, Uni
unii Sovietice și Greciei.

---- •------

In legătură cu tratativele 
franco-americane de la Washington

WASHINGTON 2 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, la Washington au 
luat sfirșiț tratativele franco-americane 
cu privire la Indochina, care s-au desfă
șurat între 27 și 29 septembrie. Din rela
tările presei reiese că în cadrul acestor 
tratative s-au discutat probleme politice, 
militare și economice privind Indochina.

Potrivit comunicatului dat publicității 
la sfîrșitul tratativelor, Franța își . va 
menține forțele sale armate în Laos, Cam- 
bodgia și Vietnamul de sud „în proporții 
care urmează să fie stabilite". Din comu
nicat reiese că S.U.A. vor finanța stațio
narea trupelor franceze în aceste trei 
state și vor acorda „sprijin forțelor ar
mate" ale fiecărui din aceste state.

In cercurile ziaristice se atrage atenția 
asupra faptului că cele stabilite în cadrul 
acestor tratative încalcă spiritul acordu
lui de la Geneva cu privire la încetarea 
operațiunilor militare in Vietnam.

In comunicat se elogiază tratatul de , la 
Manilla, care a pus bază alianței militare 
a Asiei de sud-est

---- •-----

încheierea unui acord comercial 
foire organizațiile conercizic 

sovietico și iugosiavo
MOSCOVA 2 (Agerpres). — TASS 

transmite: In urma tratativelor dintre 
reprezentanții organizațiilor sovietice pen
tru comerțul exterior și ai Camerei pen
tru comerțul exterior al Republicii Popu
lare Federative Iugoslavia, la 1 octombrie 
a.c. a fost semnat la Belgrad un acord cu 
privire la livrări reciproce de mărfuri în 
compensație de către organizațiile pentru 
comerțul exterior sovietice și iugoslave.

Potrivit acestui acord, U.R.S.S. va livra 
Iugoslaviei țiței, bumbac, minereu de man- 
gan, antracit, hîrtie de ziar, iar Iugosla
via va livra U.R.S.S. — carne, fuior de 
cinepă, tutun, sodă caustică, sodă calci
nată, alcool etilic, carbură de calciu.

Cea mai mare parte a mărfurilor va fi 
livrată de cele. două părți pînă la sfârși
tul anului curent.

SPORT
CIRCUITUL CICLIST 

AL R.P.R.
Marea competiție de ciclism pe etap-1 

„Circuitul ciclist al R.P.R." începe astăzi 
dimineață. Timp de aproape două săptă- 
mini cei mai valoroși cicliști din țara 
noastră și alături de ei 6 dintre cei mai 
buni cicliști bulsari se vor întrece de-a 
lungul a peste 1700 km. impărtiti in 12 
etape.

Printre cei 71 de concurențl, se numără 
o serie de alergători valoroși, care, dato
rită pregătirii lor și a experienței acumu
late în întrecerile internaționale, vor ri
dica nivelul competiției la un înalt grad. 
Marin Niculescu (Flamura Roșie) cîșcigă- 
torul primei ediții a circuitului. N. Vasl- 
lescu (Dinamo) învingătorul de anul tre
cut, C. Șandru (Flamura Roșie) ciștigâto- 
rul „Cursei Scinteii", N. Maxim (Dina
mo), C. Istrate (Progresul), E. Norhadian 
(C. C. A.), C. Dumitrescu (Progresul), C. 
Datcu (C.C.A.), și alții se numără printre 
principalii protagoniști' ai acestei dificile 
întreceri sportive. Alături de ei. cicliștii 
bulgari vor contribui ca lupta pentru „tri
coul galben", care se acordă primului cla
sat să fie mai dirză, mai pasionantă.

Startul in această mare întrecere sa 
va da astăzi dimineață la ora 12 în piața 
Universității. Apoi, cicliștii se vor întreca 
in prima etapă pe distanța: București— 
Ploeștl—Buzău).
CAMPIONATUL CATEGORIEI A 

DE FOTBAL
Campionatul categoriei A de fotbal con

tinuă astăzi cu desfășurarea jocurilor din 
cadrul celei de a IV-a etape a returului.

In București se dispută întîlnirea din
tre echipele Locomotiva-Grivița Roșie și 
Dinamo Orașul Stalin, care va avea loc 
cu începere de la ora 15,45 pe stadionul 
din Giulești. Celelalte echipe din Capi
tală susțin jocuri în provincie. Astfel, 
echipa C.C.A. se deplasează la Cluj, unde 
va intîlnl valoroasa echipă a studenților 
din localitate, Știința, iar echipa Ditiamo 
la Hunedoara. Dinamoviștii bucureșteni 
vor juca cu echipa Metalul.

Restul partidelor se vor desfășura după 
următorul program: Timișoara: Știința- 
Locomotiva Timișoara ; Tg. Mureș: Ldco- 
motiva-Flacăra Ploești; Oradea: Progre- 
sul-Flamura Roșie-Arad; Cimpia Turzii: 
Metalul-Minerul Petroșr.ni.
întîlnirea internaționala

DE ATLETISiM DE LA PRAGA
PRAGA (Agerpres). — Ceteka trans

mite : La 1 octombrie a început pe sta
dionul Armatei din Praga întîlnirea in
ternațională de atletism dintre echipele 
selecționate de băieți și fete ale R. Ce
hoslovace și Suediei.

Campionul cehoslovac Ianecek a par
curs distanța de 100 m. plat în timpul de 
10”7/10, clasîndu-se pe primul loc. Sue
dezul Carlsson s-a clasat al doilea cu 
10”9/10.

Un rezultat remarcabil a obținut în 
proba de săritura cu prăjina, atletul sue
dez Lundberg, care s-a clasat primul cu 
o performanță de 4,40 m. Cursa de 5000 
m. plat a fost cîștigată de Emil Zatopek 
în timpul de 14’24”.

După prima zi de întreceri, cehoslovacii 
conduc atît la băieți cît și la fete. In în
trecerea băieților scorul este de 54—52, 
iar în cea a fetelor 43—23.

ÎNTÎLNIREA DINTRE ECHIPELE 
FEMININE DE BASCHET 

BELGIA — R. P. R.
Pe terenul din incinta velodromului 

„Dinamo" s-a disputat simbătă întîlnirea 
internațională de baschet dintre echipele 
reprezentative feminine ale' Belgiei și 
R.P.R. Aproape 4.000 de spectatori au asis
tat la acest joc care a prii-'juit o luptă 
.sportivă foarte disputată. Victoria a re
venit sportivelor belgiene cu scorul de 
68—54 (23—22).

Astăzi, cu începere de la ora 17, p9 
același teren, se va desfășura întîlnirea 
dintre echipele masculine ale R. P. R. și 
Belgiei.

(Agerpres)
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