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asigurarea păcii șl securității in Eu
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— DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL

TOATĂ
GAZETELOR

ATENȚIA
DE PERETE!

DEODATA atelierul fu cuprins de în
suflețire. Cineva a strigat: „A apă
rut gazeta de perete 1“

în cîteva minute, în juru| ga
zetei s-a strîns un grup de tineri.

Se discută, se comentează se rîde.
Desigur, cititorule, și la locul tău de 

muncă ai avut prilejul să vezi asemenea 
lucruri. Te-ai bucurat și tu alături de to
varășii tăi de muncă, ai învățat din lip
surile pe care gazeta le șfichiuia și nu 
odată ai rîs în hohote de o caricatură 
reușită.

Astfel de gazete de perete cum sînt cea 
de la fabrica „11 Iunie" din Cisnădîe sau 
cea de la oficiul de extractie-Cîmplna, 
care a reușit prin articolele sale să în
drepte activitatea multor tineri petroliști, 
au cucerit dragostea ta și aceasta 
tocmai pentru că cele prezentate au fost 
ecoul propriilor tale năzuințe. Ele au 
fost pentru tine un sfătuitor, un prieten 
apropiat, un prețios ajutor In munca de 
zi cu zi.

Numeroase șl Interesante probleme tra
tează de exemplu gazeta de perete „Tînă- 
rul metalurgist" nr. 105, de la Uzinele 
Matyas Rakosi din București. Corespon
dentele scrise de Tăbîrcă Tănase (suc
cesele tinerilor în producție), Dragnea 
Vasile (munca culturală), scrisoarea din 
armată adresată colectivului din care 
face parte tov. Suia Ștefan, sau articolul 
legat de învă(ămîntul politic scris de tov. 
Mureșan Silvia au fost de un rea! folos 
cititorilor gazetei de perete.

Au fost însă zile cînd ai stat ne
căjit in fața gazetei: ai cercetat-o, dar 
ea n-a reușit să te însuflețească. Artico
lul de fond tratează din nou o problemă 
generală. începi să treci cu privirea mai 
repede, peste rîndurl, doar-doar vei citi 
ceva nou, legat de munca, de visurile, de 
aspirațiile tale. Din tot ce te-așteptai, 
nimic. în schimb, vezi aceleași fraze șa
blon, valabile pentru întreprinderea ta 
ca și pentru oricare alta, valabile astăzi, 
ca și în oricare altă zi. Nici caricatura 
nu e mai bună. Ea vorbește în general 
despre „unele” lipsuri, care mai persistă 
la „unii” tovarăși.

Nu sînt rare cazurile cînd găsești 
gazete de perete care au un singur 
articol și acesta scris numai cu ocazia 
unui eveniment de seamă, așa cum est 
de exemplu gazeta de perete de I 
C.S.C.P.A. din Brănești, regiunea Bucu
rești. Asemenea gazete de perete, ca și 
acelea care nu se schimbă cu lunile, în 
care chiar dacă păianjenii nu și-au făcut 
încă culcuș praful se lăfăiește în voie prin 
unghere, mai poți găsi și la uzinele Kirov 
din București, unde de pildă, gazeta sati
rică „Ariciul" este uitată într-un colț lin
gă poarță, și la secțiile de strungărie și 
turnătorie de la fabrica „Electropu- 
tere” șl la cooperativa de încăl
țăminte „I. C. Frimu" din Craio
va, la lecția suprafață a schelei pe
trolifere Cîmpina etc. Faptul că există 
asemenea lipsuri se explică în primul rînd 
prin atitudinea de subapreciere de care 
dau dovadă comitetele de redacție res
pective, care n-au fost ajutate să vadă că 
nu este de ajuns doar ca numele celor din

comitet să fie afișate lîngă titlul gazetei, 
ci este necesară o preocupare permanentă 
pentru schimbarea și înoirea articolelor, 
pentru atragerea la scoaterea gazetei a 
unui număr cît mai mare de tineri din lo
cul de muncă respectiv.

Sînt comitete de redacție care se men
țin la vechile tipare, care nu dau aripi 
inițiativei creatoare. Ele neglijează mun
ca inovatorilor, experiența fruntașilor în 
producție, a utemlștilor și tinerilor care 
luptă pentru îndeplinirea și depășirea 
planului, pentru folosirea rezervelor in
terne în scopul ridicării productivității 
muncii. La întreprinderea de țesătorie 
„Teleorman” din Roșiorii de Vede, re
giunea București, colectivul de redacție 
nu colaborează cu organizația de bâză 
U.T.M.. iar comitetul raional U.T.M. nu 
ia măsuri eficiente pentru schimbarea a- 
cestei situații.

Gazetele de perete au ca sarcină prin
cipală promovarea noului, să prezinte re
zultatele întrecerii pentru îndeplinirea la 
timp a pianului de stat pe anul 1954, să 
le popularizeze și, în același timp, să 
critice pe risipitori, pe birocrați; să nu 
lipsească din coloanele lor criticarea tn- 
tîrziaților, a nedisciplinaților, să fie ară- 
tați tuturor cei ce frînează dezvoltarea 
producției și implicit mersu] nostru 
înainte.

Orice bătălie în producție trebuie să fie 
șl o bătălie a gazetei de perete. In fie
care zi și chiar în fiecare oră, în fabrică, 
pe șantier și în orice alt loc de muncă 
sau învățătură se petrec evenimente noi, 
noi inițiative în muncă, noi și noi fapte 
de vitejie în muncă ale comuniștilor, ale 
tinerilor. Colectivul de redacție trebuie să 
dea dovadă de operativitate, să consem
neze asemenea fapte, fără a aștepta apa
riția unui număr special.

Gazeta de perete trebuie să stimuleze ri
dicarea nivelului politic, ideologic și cul
tural, să dezvolte și pe această Cale gus
tul tineretului pentru artă, pentru frumos. 
Cu regularitate gazeta trebuie să pre
zinte cărțile noi apărute, scurte cronici 
ale pieselor de teatru, ale filmelor etc.

In munca gazetelor de perete trebuiesc 
găsite forme noi și atractive. Bine proce
dează colectivele acelor gazete de perete 
care publică regulat grafice, statistici cu 
Itema: „Ce înseamnă un minut întîrziere" 
sau „Ce înseamnă 50 grame ulei risipit", 
cu referiri concrete la cei care nu știu 
sau nu vor să înțeleagă cît de impor
tante sînt chiar șl cele mal mici lucruri. 
E bine să se dea grupaje de scrisori pe 
diferite teme propuse de corespondenții 
din unitatea respectivă, scurte foiletoane 
satirice, anchete pe diferite probleme, să 
se inițieze discuții pe anumite teme etc.

Organizațiile U.T.M. să folosească ga
zetele de perete ca o importantă armă 
în lupta împotriva lipsuril ce mai dăi
nuie în unele locuri. Orf uațiile U.T.M. 
au datoria să se ocup* _ atenție de ac
tivitatea utemiștilor membri ai comitete
lor de redacție criticînd pe cei ce nu-și 
fac datoria, actlvizînd pe delăsători.

Să facem din fiecare tovarăș de muncă 
și prieten, un sprijinitor al gazetei de 
perete, un corespondent al el I

El... De mult voiam să vă povestesc 
despre o nouă metodă de stimulare pe 
care o folosesc tovarășii de la secția 
de învățămînt a sfatului popular ra
ional Pogoanele.

Se apropia ziua cînd pe foile mele 
(mă numesc un ștat de premieri) tre
buia să se aștearnă numele celor mai 
buni învățători. Așteptam cu sufletul 
la gură să fiu scos din sertar, căci su
ratele mele, circularele și situațiile, mă 
cam asfixiaseră cu birfelile lor. Ba că 
inspectorul Andrei Cristea face totul 
după cum îl tăie capul, ba că face fa
voritism și cite altele.

In sfirșit mi-am luat ziua bună de 
la ele și am poposit pe biroul inspec
torului Andrei. Ce a scris el nu am 
putut vedea. M-a mișcat gingășia cu 
care se purta cu mine. De ce oare ?

Dupâ citva timp mi-am revăzut su
ratele.

— Ai venit, fericitule ? E drept că 
afară ninge 7

Ca să scap de avalanșa de întrebări 
m-am furișat intr-un colț Dar și aci 
nu-mi dădeau pace

— Ce noutate ne-ai adus ? Hai, 
lasă-ne să te privim..

Din slăbiciune m-am învoit.
— Ați văzut, suratelor, dreptu-i cum 

spuneam eu ? Cristea Andrei iar șt-u 
trecut nevasta la primă. Măi, măi, ha
lal de așa gospodar.

O situație bună de gură rosti în
furiată.

— Puteți să-mi spuneți de ce este 
trecută pentru primă Andrei Aneta 1 
Hai 7 Păi să vă spun eu, că am aflat. 
Nu că ar munci prea bine, ci fiindcă-i 
soața inspectorului. Că în clasa ei de 
la școala din centrul comunei Pogoa
nele, unde este învățătoare, anul tre
cut a avut destul corijenți. De ce să-și

mai bată capul cu copiii ? Dacă nu 
pricep, treaba lor, prima tot vine I

Cheia s-a tnvirtit tn broasca birou
lui și am fost scos din nou cu binișorul 
afară.

De data aceasta am poposit pe bi
roul tovarășului Niță, inspectorul fi
nanciar. Tovarășul Niță are și el ne
fastă. Să-i trăiască. E învățătoare la 
Școala elementară nr. 3, tot în comuna 
Pogoanele. Nu știu, dar bănuiesc că in 
ultima consfătuire de familie hotărirea 
a fost luată : „mai mulți bani nu 
strică". Așa că dumnealui a scris apă
sat numele nevestei sale, Niță Elisa- 
beta.

Mă gîndeam că voi merge intre su
ratele mele și iar se vor deslănțui 
birjele. Cînd colo mă trezesc in mii- 
nile tovarășului Vlad Gheorghe, șeful 
secțiunii de învățămînt.

Tăceam chitic și in sinea mea mă 
gîndeam că nu se poate ca șeful să nu 
observe că premiul se dă după rude
nie Cînd și-a pus autograful am vrut 
să-mi spun părerea mea că „nu-i just, 
nu-i cinstit"

Am tăcut însă; ce puteam face eu 
o biată hîrțoagi, dacă chiar conduce
rea sfatului popular raional și cei de 
la secția învățămînt regională nu spun 
nimic ’ M-am gîndit cit de nedreptă
țite sînt tovarășele Maria Bănică din 
satul Mine, comuna. Cilibia și Stanca 
Ion din comuna Căldărești, de pildă, 
care își văd de treabă, depun suflet 
in munca lor și care totuși au fost pre
miate cu sume mult mai mici. Singura 
lor lipsă este că nu au soți inspectori

Vă spusei despre noua „metodă", 
poate că așa șefii noștri se vor lepăda 
de ea.

După corespondența tovarășului 
BRATU ION

IN NUMĂRUL DE AZI.
R. P. POLONE, J. CYRANKIEWICZ, 
(pag. 5-6).

Popoarele Iubitoare de pace salut! 
Conferința de la Moșoova (pag. 6-a).

Cuvtntarea rostită de A. L Mikoiari 
la Helsinki (pag. 6-a).

Congresul Federației internaționale S 
luptătorilor din rezistență (pag. 6-a), 
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Vizita prirhulul ministru al Birma- 
niei în R. D. Vietnam (pag. 6-a).

Conferința tarilor europene 
pentru asigurarea păcii și securității in Europa

Ședința din Siua de 29 noiembrie
MOSCOVA 30 (Agerpres). — TASS 

transmite :
La 29 noiembrie s-a deschis la Moscova 

conferință țărilor europene pentru asigu
rarea păcii și securității în Europa. La 
conferință participă delegațiile Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste, Repu
blicii Populare Polone, Republicii Ceho
slovace, Republicii Populare Albania. 
Republicii Populare Bulgaria, Republicii 
Populare Ungare, Republicii Democrate 
Germane, Republicii Populare Romine.

La conferință participă de asemenea în 
calitate de observator un reprezentant al 
Republicii Populare Chineze.

Delegația Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste este condusă de V. M. Molotov, 
prim-vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și ministru al Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. Din delegația sovie
tică fac parte de asemenea : A. A. Gromî- 
ko, prim-)ocțiitor al ministrului Afaceri
lor Externe al U.R.S.S. ; A. M. Puzanov, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
R.S.F.S.R.; N. T. Kalcenko, ' președintele 
Consiliului de Miniștri al R. S. S. Ucrai
nene : K. T. Mazurov, președintele Consi
liului de Miniștri al R. S. S. Bieloruse ; 
V. T. Lațis, președintele Consiliului de Mi
niștri al R, S. S. Letone ; A. A. Miurisep, 
președintele Consiliului, de Miniștri al 
R. S. S.1 Estone : M. A. Gedvilas, -preșe
dintele Consiliului de Miniștri a! R. S; S. 
Lituaniene ; V. A. Zorin, locțiitor al minis- , 
trului Afacerilor Externe al U.R.S.S.

Delegația Republicii Populare Polone 
este condusă de Josef Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Polone. Din delegație fac 
parte — Marian Naszkowski, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe și Waclaw 
Lewikowski, ambasador extrabrdinar și ■ 
plenipotențiar al Republicii Populare Po- I 
lone în U.R.S.S. • .

Republica Cehoslovacă este reprezentată 
de delegația condusă de Vîliam Siroky, 
Pfimul ministru al Republicii Cehoslovace. 
Din delegație fac. parte Vaclav David, mi
nistru al Afacerilor Externe, Emanuel 
Slechta, ministrul Construcțiilor ; Josef 
Plojhar, ministrul Sănătății ; Jaromir Vo- 
saglick, ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Cehoslovace în 
U.R.S.S.

Delegația Republicii Democrate Germa
ne are în frunte Pe Otto Grotewohl, pri
mul ministru al R. D. Germane. Delegații 
este compusă din Walter Ulbrlcht, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri; dr.

Lothar Boltz, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru al Afacerilor Ex
terne ; Otto Nuschke și dr. Hans Loch, 
vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, 
Bertholt Rose, secretar general al partidu
lui țărănesc democrat din Germania, pre
cum și Rudolf Appelt, ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Republicii De
mocrate Germane în U.R.S S.

Delegația Republicii Populare Ungare 
este condusă de Andras Hegediis, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Ungare. Membrii de
legației sînt: Janos Boldoczky, ministru al 
Afacerilor Externe al Ungariei și Endre 
Sik, locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe. Din delegație face parte și Ferenc 
Muennich, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Ungare în-U.R.S S.

Delegația Republicii Populare Romîne 
este alcătuită din Chivu Stoica, prim-vice
președinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne (șeful delega
ției), Simion Bughici, ministru al Aface
rilor Externe; Grigore Preoteasa, prim 
locțiitor al ministrului Afacerilor Exter
ne, precum și Ion Rab, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al- Republicii 
Populare Romîne în U.R.S.S.

Delegația Republicii Populare Bulgaria 
este alcătuită din :Anton Iugov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Bulgaria (șeful delega
ției) ; Ghlorghi Traikov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Bulgariei; Min- 
cio Neicev, ministru al Afacerilor Externe: 
precum și Karlo Lukanov, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Republicii 
Populare Bulgaria în U.R.S.S.

Republica Populară Albania este repre
zentată de Manush Myftiu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Albania (șeful delegației) ; Behar 
Shtylla, ministru al Afacerilor Externe și 
Mihai Prifti, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Populare Al
bania în U.R.S.S.

Reprezentantul Republicii Populare Chi
neze la conferință este Cian Ven-fian, loc
țiitor al ministrului Afacerilor Externe 
al R. P. Chineze și ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al R. P. Chineze în 
U.R.S.S.

Prima ședință,,,a conferinței a fost des
chisă de V. M; Molotov, șeful delegației 
U.R.S.S. In numele guvernului Uniunii 
Sovietice el a salutat delegațiile țărilor 
care au acceptat propunerea guvernului

sovietic, adresată de comun acord cu gu
vernele Republicii Populare Polone și 
Republicii Cehoslovace, cu privire la con
vocarea la 28 noiembrie ia Moscova sau 
Paris a unei conferințe pe întreaga Eu
ropă pentru examinarea problemei cu 
privire la crearea unei sistem de securi
tate colectivă în Europa.

Exprimindu-și regretul că nu toate sta
tele cărora li s-au trimis invitații au 
socotit posibil să participe la examinarea 
acestei probleme importante care frămintă 
popoarele Europei, V. M. Molotov a decla
rat că în actuala situație țările iubitoare 
de pace nu se pot limita Ia măsurile pe 
care le-au luat pină în prezent pentru a- 
sigurarea păcii și securității lor și că, în 
legătură cu aceasta, după părerea dele
gației sovietice, conferința statelor euro
pene pentru asigurarea păcii și securității 
în Europa trebuie să se țină cu partici
parea statelor care au acceptat sus-amin- 
tita invitație.

V. M. Molotov a cerut participanților 
la conferință să-și spună părerea în a- 
ceastă privință.

J. Cyrankiewicz, șeful delegației Repu
blicii Populare Polone, a sprijinit pro
punerea ca conferința să se țină cu parti
ciparea reprezentanților statelor care au 
sosit la Moscova.

In numele delegației Cehoslovace, V. 
Siroky a declarat că convocarea confe
rinței țărilor europene în problema creă
rii unui sistem de securitate colectivă în 
Europa este în prezent foarte necesară, 
din cauza presiunii exercitate de puterile 
occidentale cu scopul de a grăbi ratifi
carea acordurilor de la Paris. De aceea, 
delegația cehoslovacă consideră ca fiind 
pe de-a întregul întemeiată propunerea 
delegației sovietice cu privire la necesi
tatea ținerii actualei conferințe cu parti
ciparea delegațiilor prezente.

Reprezentanții delegațiilor Republicii 
Democrate Germane, Republicii Populare 
Ungare, Republicii Populare Bulgaria, Re
publicii Populare Albania, Republicii 
Populare Romîne și Republicii Populare 
Chineze au sprijinit de asemenea propu
nerea delegației sovietice.

Apoi, V. M. Molotov, șeful delegației 
Uniunii Sovietice, a făcut o declarație 
care a fost ascultată cu mare atenție de 
către participanții la conferință.

După cuvintărea lui V. M. Molotov a 
lua: cuvintul J. Cyrankiewicz, șeful de
legației R. P. Polone. Apoi ședința a luat 
sfirșit.

Comunicat
cu privire la schimbul

de reprezentanje diplomatice 
între' R P. R și India

Guvernul Republicii Populare Rbmîhe șl 
guvernul Indiei în dorința de a mențin» 
și întări relațiile de prietenie deja exis
tente între cele două țări, au hotărtt să 
facă schimb de reprezentanțe diplomatice, 
cu gradul de legații.

(Agerpres) •:

Dekgaiia R. P. R. la sesiunea Csnsilitfol
Msndial al Păcii a sosit in Capita!!

Luni noaptea s-au înapoiat *tn Capitală 
membrii delegației țării noastre la lucră
rile sesiunii Consiliului Mondial al Păcii 
ce a avut loc între 13-23 noiembrie, la 
Stockholm : prof. univ. Lotar. Rădăceanu; 
vicepreședinte al Comitetului Permanent 
pentru Apărarea Păcii d,in R.P.R.. prof, 
univ. Sorin Toma, prof. univ. Flcrica Me- 
zincescu, membri ai Consiliului Mondial al 
Păcii, acad. St. Milcu și preot Alexandru 
Ionescu, membri ai Comitetului Perma
nent pentru Apărarea Păc.ij din R.P.R. ■

In Gara de Nord membrii delegației au 
fost salutați la sosire de reprezentanți a! 
Comitetului Permanent pentru Apărarea. 
Păcii din R.P.R., oameni ai științei ți cul- 
turii și alții. '' ‘ ..

„SĂPTĂMÂNA

Ședința din ziua de 30 noiembrie
MOSCOVA 30 (Agerpres). r- TASS 

transmite : La 30 noiembrie a avut loc cea 
de a doua ședință a Conferinței ■ țărilor 
europene pentru asigurarea păcii și -secu
rității în Europa. Ședința a fost prezidată 
de J. Cyrankiewicz, președintele Consi

liului de Miniștri al Republicii Populare 
Polone, șeful delegației poloneze.

In cadrul ședinței au făcut declarații 
Viliam Siroky, primul ministru al Repu
blicii Cehoslovace-, șeful delegației ceho

slovace, și Otto Grottewohî. primul mi
nistru al Republicii Democrate Germane, 
șeful delegației Republicii Democrate Ger
mane.

Ședința următoare va avea loc la 1 de
cembrie, ora 14.00,

DE PE ÎNTINSUL PATRIEI

Politica națională marxlst-leninistă a partidului nostru dă bogate roade, 
asigurînd dezvoltarea în cele mal bune condiții a învățămîntului in limbile 
minorităților naționale.

Iată un grup de studențl ai Institutului medico-farmaceutic din Tg. Mureș 
(Regiunea Autonomă Maghiară) luînd notițele Pe baza studiului Ia microscop.

Fcto : AGERPRES

A sosit caravana cinematografica
HUNEDOARA (de la 

corespondentul nostru).
„Atențiune !■ Caravana 

nr. 1 a întreprinderii re
gionale cinematografice 
prezintă astă seară în co
muna dumneavoastră fil
mul sovietic „Cavalerul 
stelei de aur" Filmul va 
rula în sala căminului 
cultural!“ Anunțul acesta 
transmis prin două difu
zoare era spus printre 
cîntecele de la stația de 
radioficare a caravanei, 
care sosise atunci în Șoi- 
muș.

In sat se răsptndl nebă
nuit de repede, vestea, a- 
jungînd chiar pe vale, la 
cele mai îndepărtate case.

Au mai fost aici și alte 
caravane însă una ca asta 
cu radio și difuzoare, atît 
de frumoasă, cu atitea a-

parate strălucitoare și 
complicate, poate să spună 
oricine că șoimeșenilor nu 
le-a mai fost dat să vadă.

Urmărit și studiat înde
aproape, tinărul operator 
Crăciun Nicolae, și-a trans
portat din mașină apara
tele instalîndu-le cu înde- 
mînare în sala căminului 
cultural, răspunzînd în a- 
celași timp la Întrebările 
ce i se puneau.

— E nouă mașina asta 
tovarășe ?

— Precum vedeți I
— Dar aparatele de un

de le aveți 7
— Tot de acolo de unde 

a venit și mașina I
Pe urmă gindind că 

trebuie totuși să-i lămu
rească pe tineri, Crăciun 
răspunse:

<— Ne-a fost trimisă

din Uniunea Sovietică așa 
cum o vedeți, cu tot ce are 
înăuntru și afară.

Curînd a început filmul.
Să vă mai spun și ce 

impresie a făcut filmul 
„Cavalerul stelei de aur"? 
Dacă l-ați văzut vă închi
puiți fiecare.

Sătenii au urmărit ac
țiunea lui — viața col
hoznicilor sovietici, drumul 
lor spre belșug, spre comu
nism.

La sfîrșitul filmului, 
tinărul operator Crăciun, 
trăgînd cu urechea la 
cele ce spuneau sătenii 
despre film și-a strîns cu 
grijă aparatele, așezîn- 
du-le la Ioc in caravana 
care peste cîteva minute 
avea să alerge mai depar
te pe drumur-lle de țară.

Invățămîntul agricol 
de masă 

în regiunea Ploești
Zilele trecute, tn raionul Ploești s-a des

chis anul de învățămînt agricol de masă. 
La cursuri participă peste 1200 de colec
tiviști, întovărășiți și țărani muncitori cu 
gospodării individuale. Cursanțil sînt re
partizați în 38 de cercuri agrotehnice pe 
lîngă căminele culturale, iar 4 cursuri 
pentru culturi mari și 2 cursuri legumi
cole funcționează pe lîngă gospodăriile 
agricole colective.

Pentru fiecare cere organizat, sfaturile 
populare au repartizat loturi de teren 
unde cursanțil experimentează, cu ajuto
rul tehnicienilor agronomi, diferite meto
de. Printre cercurile fruntașe din raionul 
Ploești se numără cercul legumicol din 
satul Moara Domnească, comuna Rîfov, 
care se află tn al treilea an de studiu.

Acest cerc, care este condus de Vladi
mir Jelea, tehnician la gospodăria de stat 
din comună, cuprinde 23 de țărani munci
tori. Cercul a fost premiat în anul de în
vățămînt 1953—1954 pentru activitatea 
bogată pe care a desfășurat-o. Rezultate 
bune au înregistrat și cercurile agroteh
nice din comunele Dărmănești, Cojasca, 
Tinosu, Romînești și Brazi.

Trei vagoane de pește 
peste plan

Muncitorii pescari de la secția Tatomir 
a întreprinderii piscicole d:n Tulcea au 
obținut în luna noiembrie succese fru
moase înainte de a pleca în larg, in ghio
lurile și bălțile Deltei, pescarii și-au pre
gătit sculele necesare, precum și îmbră
cămintea groasă care să-i apere da frig.

Datorită unei munci organizate, ei și-au 
realizat în întregime, pină la 20 noiem
brie, sarcinile de plan, pescuind totodată 
aproape 3 vagoane de pește peste preve
derile planului.

Brigăzile de pescari conduse de Ion Pe- 
rijoc, Timofei Zambura, Ifrlm Simionov 
și Nichlta Ivanov au pescuit cele mal mari 
cantități de pește, sltutndu-se în rindul 
brigăzilor fruntașe de pescari.

ȘTIINȚEI BULGARE'

în cadrul „Săptăminji științei bulgare", 
marți seara, în aula Academiei i R.P.R., 
academicianul Sava Ganovski, membru al 
Consiliului de conducere ăl Academiei, d» 
Științe a R. P. Bulgaria, deputat ia 
Adunarea Populară a R. P. Bulgaria, lau
reat al Premiului Dimitrov, a conferen- 
țiat despre „Revoluția culturală în Bulga
ria".

La conferință au luat parte acad. prof, 
dr. C. I. Parhon, președinte de onoare al 
Academiei R.P.R., acad. Mihail Sadoveanu, 
vicepreședinte al Apadpniei R.P.R., acad. 
Șt. Vencov, prim secretar al Academiei 
R.P.R., numeroși academicieni, membri co
respondenți ai Academiei R.P.R., colabo
ratori ai institutelor științifice ala Acade
miei R.P.R., profesori universitari și stu- 
denți.

Au fost de față membrii delegației oa
menilor de știință din R. P. Bulgaria car» 
participă la „Săptămîna științei bulgare", 
precum șl M. Krumov, prim secretar al 
Ambasadei R. P. Bulgaria la București.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit d< 
acad. prof. dr. C. I. Parhon.

Conferința academicianului Sava Ga- 
novski a fost urmărită cu mult interes.

In numele celor prezențl, acad. prof. dr. 
C. I. Parhon a mulțumit călduros oaspe-" 
telul.

în încheierea conferinței au fost pre
zentate 3 filme documentare care înfăți
șează aspecte din realizările obținute în 
diferite domenii în R. P. Bulgaria. ,,ș 

(Agerprgș)

Vizita la Prezidiul C. C. S. 
a unei delegații sindicale din Suedia

Delegația sindicală din Suedia, care la 
invitația Consiliului Central al Sindicate
lor din R.P.R. ne-a vizitat țara, a făcut 
ieri o vizită Prezidiului C.C.S.

Delegația compusă din: Harald Almgren,’ 
Alle Burman, Erik Alderin, Lars Petter
son, Goesta Forsberg, Ethel Sevensson, a 
fost primită de tov. Stelian Mdraru, pre
ședintele Consiliului Centra! al Sindicate
lor, și de tov. Liuba Chlșinevschi, secretar 
al CC.S.

Cu această ocazie, oaspeții suedezi au 
împărtășit impresii din vizita lor. Erik 
Alderin a arătat că membrii delegației au 
fost profund impresionați de căldura șl 
prietenia cu care au fost primiți, pre-, 
tutindeni pe unde au fost. „Ne-arri dat 
seama de marile cuceriri ale poporului 
muncitor din țara dv" — a spus Erik 
Alderin. „Am vizitat fabrici care au fost 
construite în ultimii 10 ani și am văzut 
elanul cu care lucrează muncitorii pentru 
ridicarea permanentă a productivității 
muncii".

Vorbitorul a arătat de asemenea că de
legația suedeză a fost foarte plăcut im
presionată de grija ce se poartă in R.P.R. 
pentru condițiile de lucru și de trai ala 
oamenilor muncii. Vorbitorul a arătat că 
membrii delegației și-au putut da seama 
de rolul deosebit de mare al sindicatelor 
in construirea vieții noi din R.P.R.

„Am căpătat o impresie cu totul nouă 
despre Rominia — a spus Erik Alderin — 
și această impresie o vom transmite mun
citorilor noștri din" Suedia. Le vom arăta 
că muncitorii din Rominia luptă cu în
suflețire și cu mult succes pentru pac» 
și prietenie între popoare".

Luînd cuvîntul, Goesta Forsberg a scol 
în evidență realizările sindicateldr din 
R.P.R. pentru culturalizarea maselor.

In cadrul întrevederii, tov. Stelian Mo- 
raru a lămurit oaspeților unele problem» 
în legătură cu activitatea sindicatelor din 
R.P.R. in opera de construire a socialii-, 
mulul rl apărarea păcii.

(Agerpres)
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Să asigurăm buna adăpostire a animalelor pe timpul iernii

să asl-

în vederea 
unei tern
are numi- .

o umi- 
anima-

ruginite sau rupte și ză
cu altele făcute în atelie- 
ale gospodăriei.
a tocului de la uși va fi

în aceste adăposturi
vor lua toate măsurile care 
buna întreținere a căilor de acces 

ieșiri, evitînd formarea noroaielor și

Organizația U. T, M. 
în îmbunătățirea muncii

Cu toate că «onerla * anunțat de multă 
vreme terminarea orelor de curs, un grup 
de elevi mai zăbovea în cabinetul di
rectorului școlii. Ca și în preajma altor 
adunări generale, secretarul organizației 
de bază U.T.M„ împreună cu alți mem
bri din comitetul U.T.M., au venit la to
varășul director pentru a-1 cere sfatul 
în legătură cu problemele ce urmează a fi 
dezbătute în adunare.

Răsfoind filă cu filă jurnalul școlii medii 
mixte de 10 ani din Tg. Ocna, secretarul 
U.T.M. se mai uită odată peste situația 
frecvenței și a învățăturii la fiecare clasă 
în parte, ultimele abateri disciplinare, di
feritele comunicări ale direcției privind 
activitatea școlară...

— Frecvența sută la sută... întirzierl 
puține și motivate... Clasa X-a A frun
tașă pe școală la învățătură. Ghinea Con
stanta, Marioar* Covaci, Gîndu Doina din 
clasa X-a A au numai note de cinci... — 
reciti ca pentru el tovarășul Doldu.

— Rezultatele-s bune, îșl spuse părerea 
tovarășul director Harapu. dar mai avem 
încă destui elevi certați cu disciplina și 
cu unele materii de curs. Tocmai îndrep
tarea-lor trebuie să fie obiectivul princi
pal pe care să se axeze adunarea gene- 
rală.'..-
• Colaborarea organizației de bază U.T.M. 
cu conducerea școlii este strînsă și rod
nică. Datorită ei, organizația U.T.M. a reu
șit să îndrepte pe mulți indisciplinați și 
delăsători la carte ; în fiece an crește nu
mărul elevilor fruntași la învățătură și în 
toate acestea o bună parte din merit re
vine organizației U.T.M.

Nu totdeauna însă au stat așa lucru
rile.

Cu doi-trei ani în urmă, comitetul 
U.T.M., în loc să colaboreze cu conducerea 
școlii, ducea o activitate sectară, ruptă de 
preocupările școlare, uneori chiar în con
tradicție cu măsurile luate de conducerea 
școlii.

Adunările generale U.T.M. se țineau 
neregulat și aveau un caracter eu totul 
formal. In afară de probleme organiza
torice sau prelucrarea diferitelor mate- _____  _______
riale din presă, utemiștii nu discutau alt- ■ tul neadmise în școala noastră, 
ceva în adunările lor. Activitatea orga
nizației se rezuma la întocmirea perio
dică a planurilor de muncă șl a dărilor 
de seamă, la mobilizarea elevilor pentru 
diferite acțiuni 'inițiate de comitetul ra
ional U-T-M. sau demonstrații. învățătura 
șe considera că privește numai corpul 
didactic și era lăsată în seama direcțiu
nii. Cum era și firesc, această stare de fapt 
se resimțea din plin în pregătirea ele
vilor. Pînă în 1952 situația la învățătură 
.a școlii era considerată printre cele mai 
slabe din întreaga regiune.

In ultimii doi ani treburile s-au schim
bat. Noua conducere a școlii, înțelegînd 
rolul organizației U.T.M., a căutat de la 
bun început să antreneze comitetul 
U.T.M. în acțiuni legat* efecttv de preo
cupările elevilor.

Văzînd — de pildă — că într-o adunare 
generală U.T.M. se discută numai pro
bleme nelegate da munca elevilor, direc
țiunea a sfătuit comitetul U.T.M. să pună 
în discuție, activitatea profesională a unui 
utemist, problema disciplinei într-o clasă, 
folosirea timpului liber și alte subiecte 
privind sarcina de frunte a tineretului 
studios: învățătura.

Sub îndrumarea organizației de bază 
P.M.R., comitetul organizației de bază 
U.T.M. a muncit pentru a ajuta rezolva
rea problemelor de bază ale școlii: !m-

bunătății»* învățăturii, frecvenței șl dis
ciplinei elevilor.

E drept, n-a fost tocmai ușor. Răs
punderea car* apăsa pe umerii utemiștl- 
jor era mare și * trebuit multă perse
verență pentru a desrădăcina diferitele 
apucături rele ale unor elevi ca Roșea 
Gh., Inimosu, Bujor H, Smîndu și alții 
din clasa a IX-a B, renumiți în obrăznicii 
și încălcări ale disciplinei școlare. N-a 
fost mai lesne nici cu Stoian Cornelia, Mi. 
hallov Larisa și Doru Petru, candidați la 
repetențle, pentru a-1 scoate la liman. 
Ajutat însă de direcțiunea școlii comi
tetul U.T.M. a reușit să organizeze în așa 
fel îndrumarea și urmărirea studiului in
dividual al elevilor slabi, îneît mulți din
tre ei au promovat clasa.

Buna pregătire a elevilor Școlii medii 
mixte de 10 ani din Tg. Ocna a ieșit în 
evidență mai ales în 1953, cînd din 42 
absolvenți ai clasei a Xl-a care s-au pre
zentat la examenul de admitere la Insti
tute de învățămînt superior 39 au reușflf 
să fie admiși cu calificative bune. 
In anul școlar Î953—1954 munca or
ganizației U.T.M. pentru mobilizarea ele
vilor la o cît mai temeinică însușire a tu
turor obiectelor de învățămînt a fost în
cununată de un și mai frumos succes. La 
încheierea cursurilor, din cei 90 de elevi 
ai claselor X și XI nici unul n-a avut 
vreo medie nesatisfăcătoare. Apreciind 
după rezultatele primului pătrar, situația 
școlară se va îmbunătăți mai mult 
acest an.

Organizația U.T.M. se străduiește șl 
cum să mobilizeze masa de utemiști 
lupta împotriva lipsurilor. Și în bună 
parte a reușit aceasta. Cînd elevul Petrică 
Bogdan din clasa a X-a B a încercat să 
copieze la o lucrare de control la limba 
franceză, clasa a luat atitudine arătîn- 
du-i că aceasta este o reminiscență a șco
lii vechi, burgheze cu care nu se poate îm
păca școala noastră nouă, că a copia în
seamnă nici mai mult nici mai puțin de
cît a fura. Tînărul în cauză a fost averti
zat că în clasă nu este nevoie de elevi care 
practică asemenea obiceiuri urîte, cu to-

Gazetele de perete, prin articolele lor, 
au reușit să sprijine munca corpului di
dactic din școală. Ele cuprind de obicei 
articole despre programul zilnic al elevu
lui, scrise de cei mai buni elevi, ca Victor 
Davidescu, Ioan Doldu ere. Articolele sa
tirice și caricaturile au avut o înrîurire 
pozitivă asupra celor certați cu cartea seu 
cu disciplina. Elevele clasei a IX-a A. 
bunăoară nu erau destul de atente la 
unele ore de curs. Atunci pe lingă faptul 
că comitetul U.T.M. a stat serios de vorbă 
cu ele, li s-a făcut și o caricatură la ga
zeta de perete care arăta cum în ore, unele 
eleve spărgeau nuci, altele admirau na
tura, citeau la alte obiecte sau mîncau... 
Efectul a fost peste așteptări. Cele care 
s-au recunoscut în caricatură n-au mai 
dat a doua oară prilejul să le mai apară 
chipurile la coltul satiric al gazetei.

Tot datorită ajutorului dat de organiza
ția U.T.M., elevi anul trecut mediocri la 
învățătură, ca Davidescu, Simionescu, 
Emilia Colibaru, sînt astăzi printre frun
tașii claselor, iar Maria Caraseli și Elena 
Cioș, anul trecut corigente, au acum nu
mai note bune. Disciplina a ajuns să nu 
mei constituie o problemă dificilă In 
școală.

Vorbind despre activitatea școlii medii 
din Tg. Ocna nu putem trece cu vederea 
bogata activitate extrașcoleră care prin

în școală
qfelul cum e organizată ajută pe elevi în 

consolidarea șl adâncirea cunoștințelor lor 
dar și să se recreeze.

Sint o mîndrie a școlii cercurile pe ma
terii de fizico-matematici și literatură, in 
mijlocul cărora au crescut tineri ce fac fală 
școlii. Alexandru Butucelee, student In 
anul I al Facultății de fizico-matematici, 
a Îndrăgit fizica șl matematica în această 
școală. Anul trecut cînd era în clasa Xl-a, 
el a făcut o lucrare proprie despre „Pre
siunea radiațiilor" care a fost publicată în 
revista „Matematică și Fizică".

Nu mai puține succese a avut cercul li
terar în care s-au dezvoltat tinere talente 
ca Dumitru Zară și Rodlca Asandi, actual
mente studenți la Facultatea de filologie, 
seu ca Tamara Popa, elevă tn clasa X-a 
A, care a reușit să compună cîteva poezii 
apreciate.

Este bine cunoscută In Tg. Ocna șl sa
tele învecinate : Ripile, Tg. Trotuș, Dof- 
teana, Slănic, echipa artistică e școlii, 
programele ei frumoase de oîntece și dan
suri. De anul acesta a luat ființă și o 
echipă de teatru care a pregătit deja pri
ma sa piesă.

De o mare popularitate se bucură colec
tivul sportiv al școlii. Nici o echipă școla
ră din regiune nu-1 întrece la baschet 
fete, la, aruncarea discului etc.

Nici un moment organizația U.T.M. nu 
e scăpat din vedere folosul pe care-1 poate 
aduce patriei prin activitatea sa obștească. 
Drept dovadă sînț cei 3.000 puieți plantați 
în acest an de către elevi, ajutorul dat 
construirii teatrului de vară din locali
tate, reparării conductei de apă potabilă 
Doffeena-Tg. Ocna. Elevii sprijină și ac
țiunea de difuzare e cărții- în satele înve
cinate : Oituz, Vîlcelele, Bogd&neștl și al
tele.

în munca sa organizație de bază U.T.M. 
• școlii medii din Tg. Ocna a fost perma
nent condusă de organizația de partid, 
care analizează periodic activitatea comi
tetului U.T.M., indieîndu-i metodele de 
muncă cele mai potrivite. Anul trecut, 
spre exemplu, pentru a urmări îndea
proape situația frecvenței, s-eu înființat 
brigăzi-fulger care făceau raiduri pe la 
locuințele elevilor absenți de la școală. 
Ca urmare a acestui fapt, în foarte scurt 
timp frecvența a crescut, ajungînd chiar 
să fie de sută le sută.

Pentru a asigura o concordanță desă
vârșită între acțiunile întreprinse pe linie 
școlar-administrativă și cele de organiza
ție, Ia analiza lunară a planului de muncă 
U.T.M., făcută în cadrul unej ședințe a 
comitetului U.T.M. participă de obicei și 
tovarășul director Harapu, discutînd punct 
cu punct toate realizările, lipsurile și 
greutățile constatate în perioada ce »-a 
scurs. Direcțiunea școlii sprijină munca 
organizației U.T.M. și, Ia rîndul său, ori 
de cîte ori se ridică probleme dificile pri
vind comportarea elevilor din școală sau 
fn afară, directorul cere sprijinul orga
nizației.

încrederea acordată tinerilor din acti
vul U.T.M. el școlii a fost pe deplin în
dreptățită. Datorită muncii lor perseve
rente în școală e un lucru obișnuit să ln- 
tîlnești elevi Întotdeauna bine pregătiți șl 
disciplinați ca Tamara Popa și Doina Gin- 
du dintr-a X-a A, Silvia Onofrei din clasa 
IX-a A, Gheorghe Ciocan din clasa X-a B, 
Mihai Bercovici sau Eugen Salahoru din
tr-a VHI-a C. Școala medie mixtă de 10 
ani din Tg. Ocna a reușit să fie fruntașă 
pe regiune.

Frumoase sînt obiectele de artă popu
lară lucrate cu multă migală dar și cu 
neasemuită pricepere de tinerele noas
tre țărance. In costumele naționale sau 
în țesătura’covoarelor, ele îșl pun toată 
măestrla lor creatoare.

In fotografie: tinăra Boceanschl Lu- 
creția, una din cele mal iscusite țesă
toare din comuna LeȘu, regiunea Cluj, 
lucrind un covor. Foto: AGERPRES.

INFORMAȚII
Luni seara a părăsit Capitala prof. univ. 

dr. Benedict Menkes, membru corespon
dent al Academiei R.P.R., care va parti
cipa la o conferință a biologilor ce 
loc la Casa Oamenilor de 
blice (R. Cehoslovacă) 
cembrie a. c.

★

La invitația Institutului 
Relațiile Culturale cu Străinătatea, 
noaptea au sosit in Capitală Ella Hadamas 
și Șandor Szabo, specialiști în problemele 
de învățămînt, care, în cadrul acordului 
cultural dintre R.P.R. și R.P. Ungară, vor 
face un schimb de experiență cu specia
liști in problemele de învățămînt din țara 
noastră.

în Gara de Nord, oaspeții maghiari au 
fost întîmpinați de reprezentanți ai Mi
nisterului Invățămîntului și ai Institutului 
Romîn pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea. (Agerpres)

Moliere în interpretarea

Telegramele adresate guvernului R. P. R. de muncitorii 
unor întreprinderi din R. D. Germana

Muncitorii și funcționarii de la mal 
multe întreprinderi industriale din R.D. 
Germană au adresat Guvernului Republi
cii Populare Romîne telegrame prin care 
îi mulțumesc acestuia pentru participarea 
sa la Conferința de la 29 noiembrie, pro
pusă de U.'R.8:S. în scopul realizării unul 
pact de securitate colectivă în Europa. 
De asemenea, ei se adresează Guvernului 
R.P.R. cu rugămintea de a sprijini cu cea 
mai mare căldură străduințele Uniunii 
Sovietice pentru asigurarea securității co
lective în Europa.

Asemenea telegrame au trimis munci
torii de la Industria de mobile Wilkau- 
hasslau, personalul uzinei de filatură de 
lînă pieptănată din Zuickau Lichten- 
tannesachs, muncitorii și funcționarii uzi
nelor de postav Roedelbachtal Kircherb- 
sachs.

în telegrama lucrătorilor de la uzinele 
de postav Roedelbachtal Kircherbsachs se 
spune:

„Ultima notă a Uniunii Sovietice vor
bește de-e dreptul din inimă poporului 
german, în anii de după 1945, ca dealtfel

încă de la începutul existenței sale, Uniu
nea Sovietică a dovedit zi de zi că in toate 
acțiunile sale ea pune pe primul plan 
cauza menținerii păcii. Aceasta găsește 
asentimentul tuturor forțelor iubitoare de 
pace din lume. De aceea vă adresăm dvs.. 
rugămintea de a sprijini cu cea mai mare 
căldură străduințele Uniunii Sovietice în; 
legătură cu securitate* colecții’! în Eu
ropa, dă a contribui în măsură și mai mare 
la realizarea unității patriei noastre, de 
• asigura prin aceasta pacea în Europa și 
în lumea întreagă".

Organizare și metode
Angajamentele muncitorilor de la fa

brica de marmeladă din Vidra raionul 
Vrancea au fost îndrăznețe — „80 tone 
de marmeladă și 2 tone de gems peste 
plan". Pentru îndeplinirea lor au 
toate măsurile. Astfel, munca a fost 
părțită pe brigăzi. Au luat ființă 3 
gâzi care lucrează în 3 schimburi și 
în fabrică majoritatea muncitorilor 
tineri — două dintre ele sînt conduse de 
utemiști.

In brigăzi planul a fost defalcat pe oa
meni — astfel fiecare știa ce avea de 
făcut.

Întrecerea a început. Fruntașă a fost 
brigada tovarășului Petre Iordăchiță. 
Brigada utemistului Gheorghe Paring a 
intrecut-o insă realizînd o depășire de plan 
de 20 la sută.

Printre fruntașii întrecerii sînt mulți 
utemiști. Numele lor îl poți citi pe panoul de 
onoare : Vasile Paring, Maria Pislaru, Flo- 
rea Popa, Iova Chiriac, Victoria Ene, Va- 
silica Voinea. Zamfir Ene, Aurel Chiriac, 
Savin Nistorescu; toți au depășiri între 121 
șl 138 la sută. Nu trebuie să uităm nici 
de eforturile depuse de tinerele Simioana 
Cojocaru șef de producție, sau Marla 
Ichim. r

Acești tineri au putut obține asemenea 
rezultate și datorită aplicării metodelor 
înaintate de muncă. Metoda Antoninei Jan- 
darova, Voro.șin, inițiativa fruntașei In 
producție Victoria Doroftei de Ia fabrica 
„Flora" — sînt de acum bine cunoscute. 
Ele, asigură tinerilor realizare* cantita
tivă și calitativă a planului.

Datorită măsurilor organizatorice șl a 
metodelor înaintate de șpupcă, muncito
rii de 1* fabrica da mantieiadă „Vidra" 
au reușit nu numai să-și îndeplinească 
angajamentul ci șl să-1 depășească.

artiștilor germani din Timișoara
Pentru artiștii secției germane * Tesăru- 

lui dă Stat din Timișoara, luna aceasta 
a foot bogată în evenimente : S-a sărbă
torit cea de-a 100-a reprezentație cu piesa 
„D:e Karlstehiifer" de Heinrich Laube, 

jl ca cr.se și-au încăput activitatea 
in iu nie 1953, și a avut loc premiera piesei 
^Bolnavul închipuit" de Moliere.

Chiar dacă n-ai urmărit pas cu pas ac
tivitatea acestui tânăr coleetiv format în 
majoritate din actori riaicați din rîndul 
artiștilor amatori, cîteva rînduri însem
nate pe marginea spectacolului cu piesa 
„Bolnavul (închipuit", pot da- indieji asu
pra continuului progres al'teatrului.

Moliăre a scris „Bolnavul închipuit" la 
sfîrșitul vieții,. în perioada maturității sale 
artistice. Aducînd pe scenă oameni și în
tâmplări din Franța timpului său (sec. 
XVII) el a înfierșt eu arma rîsului viciile 
și năravurile? societății în. care a trăit, lă- 
sînd moșteflîre omenirii o operă a cărei 
vervă și ascuțime n-au pălit prin trece
re* anildț. ' Ci L.

Acțiunea se petreoe Jn casa unui bur
ghez bătrîn, Argan, care este de fapt și 
personajul central al, comediei. Egoist și 
titan, veșnic preocupat de persoana lui. 
de bolile imaginare pe care le are, Argan 
vrea să-și mărite fiica — pe frumoasa 
Angelique — cu fiul tont al unui medic, 
pentru ca astfel să-și știe asigurată sănă
tatea. Angelique se opune intențiilor ta
tălui ei, dorind să-1 ia de bărbat pe iu
bitul ei Cteahte, băiat chipeș, cu senti
mente alese

De aici pornesc firele unui șir întreg 
de întimplări și situații prin care se rea
lizează ridiculizarea egoiștilor, care — ca 
și Argan — sînt veșnic preocupați de boli 
imaginare, șt pretind de la cei din jur, pe 
carg îi terorizează, o atenție cu totul exa
gerată. Moliere țintuește totodată la 
stîlpul infamiei pe medicii șarlatani, a- 
ciuiați pe lingă familiile bogate pentru a 
stoarce bani. •> '

încă de la început remarci la creatorii 
spectacolului străduința de a zugrăvi cît 
mai veridic epoca In care se desfășoară 
acțiunea, de a îmbina caracteristicile tea
trului clasic cu jocul realist; capabil să 
dezvăluie complexitatea ideilor cuprinse 
in piesă. Astfel, regizorul Rudolf Schatl, 
îndreptîndu-și eforturile spre realizarea 
unității spectacolului, a reușit în ciuda 
relațiilor oarecum convenționale dintre 
personaje, dictate de maniera teatrului 
clasic, să realizeze scene în care eroii sînt 
firesc legați prin, ideile șl sentimen
tele lor. Astfel, sînt: Angelique și Clean te, 
Beline, soția lui Argan și notarul. Cel mai 
reușit este însă conceput grupul doctorul 
Diafoirus — Thomas, fiul lui. Thomas, 
prost și incapabil, se uită mereu în ochii 
tatălui, îi cere din priviri Încuviințarea 
pentru orice acțiune sau gest, așteaptă ca 
acesta să-i sufle din spate complimentele 
pe care trebuie să le adreseze viitorilor 
lui socri.

La crearea reușitului, cuplu un aport 
foarte -însemnat aduc actorii Karlfritz 
Eitel (Diafoirus) și tînărul actor Rudolf 
Krauser ifThomas). Privind mai atent la 
jocul lori 'observi trăirea adevărată a per
sonajelor pe care le întruchipează. La 
Diafoirus simți prefăcătoria și înfumura
rea, cinismul cu care filozofează despre 
prostia șl incapacitatea fiului său. încer-

cînd să le prezinte drept virtuți. Jocul 
celui de al doilea reliefează mărginirea și 
Ignoranța Iui Thomas care cu un zîmbet 
prostesc pe buze a pornit să cucerească 
inima frumoasei Angelique.

Tendința spre o interpretare cît mal | 
realistă a comediei clasice, spre trăirea " 
veridică și emoționantă a rolurilor s-a 
vădit și la alți actori cum ar fi Irmgard 
Schați (subreta Toinette). Interpreta ne 
face să îndrăgim chipul acestei femei sim
ple, inteligente și simțitoare, a cărei iste
țime vine de hac năravurilor Iui Argan.

Oprindu-ne și asupra interpretării pe 
care o dă actorul Ottmar Strâsser rolului 
lui Argan, vom observa că acesta a reu
șit să ne zugrăvească cîteva din caracte
risticile „bolnavului închipuit" cum ar fi: 
îngimfareă, capriciul, plăcerea de a sa 
lăsa lingușit. Se pare însă că actorul, în- 
groșînd peste măsură latura comică a 
personajului, a neglijat înțelegerea adîncă 
a sufletului lui meschin, prezentîndu-ni-1 
doar drept un om caraghios, fără să ne 
lase să întrevedem cu claritate ce se as
cunde în acest suflet. Asta a făcut ca ac
torul să aibă un joc artificial, de multa 
ori căutînd gesturi exagerate, de un co
mic ieftin. Nesondînd cu pricepere textul 
extrem de bogat In idei al monologului 
lui Argan de la începutul piesei, actorul 
s-a văzut nevoit să recurgă la diverse ar
tificii teatrale deja învechite, cum ar fi în- J 
groșarea sau subțierea vocii, strigăte as- " 
cuțite, priviri aruncate publicului, care 
scad din veridicitatea rolului și îl fac 
neconvingător.

Unilaterală este și concepția rolului Be- 
linei, cea de a doua soție a lui Argan, 
jucat de Hella Sessler. Actrița n-a văzut 
la Băline latura contradictorie a sufletu
lui el, nu ne-a redat altceva decît vulga
ritatea, lăcomia și prefăcătoria ei, n-a în- 1 
țeles că această femeie tinără, căsătorită 
cu un moșneag, aspiră la fericire și că e 
intr-un fel firesc să dorească moartea lui 
Argan pentru a-1 moșteni și a căuta după 
aceea să-și făurească o viată cu mai mul
te bucurii. S-ar mai putea obiecta aici 
jocul cam prea ostentativ al artistei atunci 
cînd se preface că e îngrijorată de sta
rea sănătății bătrînului. Aici Băline se 
demască singură, făcîndu-te să te întrebi 
cum putea s-o creadă sinceră bărbatul ei.

Merită subliniată interpretarea tinerei 
artiste Charlotte Varga. înzestrată cu 
multă sensibilitate, ea realizează în Ange
lique chipul gingaș, plin de poezie al fii
cei lui Argan, blinda și cinstită, care știe 
să lupte cu hotărîre pentru dragostea ei.

Mal trebuie remarcat aportul pe care-1 
aduc la spectacol tinerii actori Astrid 
Cramer (Louison), Ernst Kraus (Cleante), 
Peter Schuch (Beralde) etc., dirijorul or
chestrei Richard Oschanitzky ale cărui 
aranjamente muzicale au contribuit la 
stabilirea unei atmosfere specifice epocii 
în care se desfășoară acțiunea, precum și 
a lui loan Clapan care semnează decoru
rile.

Colectivul secției germane a Teatrului 
de Stat din Timișoara a realizat Un spec
tacol vesel, plin de vervă și prospețime, 
dovedind frumoase perspective de dezvol
tare. El dovedește odată mai mult înflo
rirea artei minorităților naționale în țara 
noastră.

SUZANA VOINESCU

Sportivii din sate|| raionului Mediaș

Pentru ca animalele să dea producții ri
dicate și în timpul Iernii, o importanță 
mare o prezintă asigurarea condițiilor cit 
mai bune de adăpostire în această peri
oadă. Adăposturile trebuiesc revizuite și 
amenajate ca să ofere animalelor cele 
mai bune condiții în ceea ce privește: 
căldura, -umezeala, lumina, aerisirea, mă
rimea necesară atit pentru funcționarea 
normala a organismului animalelor, cit și 
pentru desfășurarea în condiții bune a în
tregului proces de muncă, legat de hrăni- 
rea și îngrijirea lor.

Temperatura va trebui să fie între 8-12 
grade în grajdurile de vaci și maternitățile 
de scroafe, admițîndu-se ca în cazuri de 
ger, ea să scadă pînă la 6 grade la vaci și 8 
grade la scroafe In grajdul iepelor mame 
ea trebuie să fie în jurul a 10 grade, iar 
pentru celelalte cabaline cel puțin 6 
grade, în saivanele de oi între 3—5 grade, 
iar în compartimentele unde au loc fătă- 
rile să fie între 8—12 grade.

Umjdjtatea va trebui să fie între 75—85 
1* sută. O umiditate mai mare face să 
crească numărul cazurilor de îmbolnăvire, 
mai ales la animalele tinere, duce la stri
carea rapidă a adăposturilor, îngreunează 
menținerea curățeniei și crează un aer 
nesănătos In grajd.

Pentru asigurarea luminii în adăposturi, 
suprafața ferestrelor trebuie să fie a ze
cea parte din suprafața podelii la grajdu
rile pentru animalele de prăsilă, anima
lele tinere, cele ce alăptează și cele ges- 
tante (pline); a cincisprezecea parte la 
grajdurile animalelor de muncă și ale ce
lor puse la îngrășat și a douăzecișicincea 
parte la saivanele de ol.

Sistemul de aerisire va trebui să per
mită pe cît posibil menținerea în perma
nență a unei atmosfere curate, deoarece

aerul stricat duce la îmbolnăvirea anima
lelor și le scade simțitor productivitatea.

Pentru asigurarea condițiilor mai sus 
arătate sînt necesare o serie de măsuri 
care să ducă la îmbunătățirea adăpostu
rilor astfel incit ele să corespundă regu
lilor științifice:

Se va începe astfel cu verificarea tutu
ror părților clădirii, făcîndu-se reparațiile 
necesare acolo unde e cazul.

Mai întîi se va controla acoperișul. în- 
cepînd cu partea inferioară a podului, ve- 
rificînd rezistența lemnăriei de susținere 
șl legăturile diferitelor piese între ele, în 
scopul evitării prăbușirii în cazul zăpezi
lor abundente. Apoi se vor controla și re
para locurile pe unde ar putea pătrunde 
ploaia sau zăpada.

Pentru menținerea căldurii în grajd tre
buie ca tavanul să Izoleze cît mai bine în
căperea grajdului de podul adăpostului. 
Pentru aceasta Jn pod se va pune un strat 
izolator de pămînt sau zgură, dacă rezis
tența tavanului permite, gros de 10—15 
cm. sau numai un strat de paie ori pleavă, 
de 20—30 cm Nu se vor folosi ca adăpos
turi construcțiile care nu au tavan. Une
ori în loc de scînduri, se pot folosi 
pentru construirea tavanelor lemne cio
plite pe jumătate, așezate cu fața netedă 
în jos și nivelate deasupra cu un strat de 
lut. Dacă nicj acest lucru nu este posibil, 
se va construi un tavan provizoriu din co
ceni, trestie sau paie, așezate pe grinzi- 
șoare întărite cu stîlpi de susținere. Tava
nul va fi așezat la o înălțime de trei me
tri și jumătate în grajdurile de cai, trei 
metri în cele de bovine si 2.20 m. în cele 
pentru porci

Se vor astupa și repara eventualele cră
pături din pereți, care apoi se vor vărui 
de c.îteva or.i împreună cu tavanul și tot 
interiorul grajdului, în scopul dezinfectă
rii și asigurării luminii.

Ușile și ferestrele vor fi revizuite, avînd 
grijă ca ele să se Închidă cît mai bine, 
pentru a împiedica formarea curentilor și 
Intrarea zăpezii In adăpost. Se va revizui 
iistemul lor de închidere șl ie vor înlo-

cui balamalele 
voarele defecte 
rele de fierărie

Partea liberă _ ___  ... ______
rotunjită, cu scopul de a evita rănirea 
animalelor, cînd ele se înghesuie la ie
șirea sau intrarea in adăpost. La saivanele 
de oi se va așeza în fața ușii un dispozitiv 
din scînduri, de formă triunghiulară, care 
dirijează turma în două direcții sau se vor 
pune în dreptul tocurilor niște suluri de 
lemn care se învîrtesc pentru a evita stri
virea animalelor între ele. Prin așezarea 
acestor dispozitive se evită in mare mă
sură cazurile de avort care s-ar putea ivi 
pe această cale. Geamurile sparte vor fi 
înlocuite, neadmițîndu-se ca în locul lor 
să se pună scînduri, carton sau tablă, de
oarece lumina scăzută în adăpost îngreu
nează munca de îngrijire a animalelor și 
are urmări rele asupra dezvoltării lor

în grajdurile în care este introdus cu
rentul electric se va revizui rețeaua, de
oarece izolarea se poate strica ușor dato
rită umezelii și astfel pot avea loc scurt 
circuite. In vederea unei bune adăpostiri, 
o mare atenție se va da și pardoselei. care 
trebuie reparată și nivelată. Pardoseala 
de lut galben se poate folosi foarte bine 
în grajdurile cailor și boilor de muncă, 
precum și in boxele reproducătorilor Ea 
trebuie să aibă însă o înclinație mai mare 
pentru scurgere, iar în boxe să se pună 
un așternut mai bogat pentru a nu fi mă
cinat.

In grajdurile construite după toate ce
rințele tehnice se va verifica sistemul de 
scurgere și colectare a urinei, precum și 
sistemul de aerisire, asigurîndu-se buna 
funcționare a lor. Existenta unul bun sis
tem de ventilație și scurgere a urinei dă 
posibilitatea ca aerul din grajd să fie lip
sit de umiditatea mare care se crează în 
timpul iernii și să se asigure astfel o adă
postire higienică a animalelor.

O importantă destul de mare 
menținerii unui aer sănătos și 
paraturi potrivite in adăpost o 
rul animalelor care sînt ținute In aceeași 
încăpere. Supraaglomerarea adăposturilor

cu un număr prea mare de animale duce 
la mărirea umezelii și stricarea aerului, 
fapt care face ca rezistența animalelor 
față de boli să scadă. Totodată supraaglo
merarea duce Ia stricarea Intr-un timp 
foarte scurt a adăposturilor.

Introducerea unui număr de animale 
mai mic decît capacitatea adăpostului 
iarăși nu este economică, deoarece nu se 
poate păstra în grajd o temperatură potri
vită și animalele vor fi nevoite să consume 
mai mult nutreț pentru a-și menține căl
dura necesară corpului. In asemenea ca
zuri se recomandă construirea unui perete 
provizoriu din scînduri sau leasă lipită cu 
lut sau mortar, ori din trestie și paie îm
pletite, în raport cu posibilitățile locale.

In timpul iernii pentru a evita aluneca
rea animalelor, se va presăra pe aleile de 
circulație ale grajdului rumeguș sau praf 
de var nestins. Se recomandă folosirea 
varului nestins 'sub formă de praf sau 
bulgări așezați în adăpost, deoarece el ab
soarbe umezeala ,din aer. Acest procedeu 
va fi întrebuințat în special în grajdurile 
de animale tinere și în cele construite de 
curînd, deoarece datorită pereților care 
pot fi insuficient uscați se produce 
ditate exagerată prin introducerea 
lelor

Se 
gure 
spre 
înzăpezirile.

în timpul iernii, va trebui dusă o luptă 
serioașă împotriva rozătoarelor, deoarece 
trț acest timp șoarecii și șobolanii de pe 
cîmp se retrag spre adăposturile de ani
male. provocînd pagube însemnate prin 
consumarea și degradarea nutrețurilor, 
aducînd și transmitted totodată o serie de 
boli Iqfecțioase la animale

Luînd șl îndeplinind la timp toate mă
surile de ordin tehnic și organizatoric 
vom asigura buna adăpostire a animale
lor în timpul iernii..

V S1RBULESCU 
Inginer zootehnist

Nu-i deloc ușor să străbați într-o zi, 
pe jos sau cu vreo ocazie, cîteva sate din 
raionul Mediaș. Sînt kilometri întregi, 
care trebuiesc parcurși. Auzisem însă 
că munca sportivă îp. satele raionului Me
diaș a cuprins mase tot mai. largi de ti
neri țărani muncitori, că în problema 
aceasta există multă preocupare din par
tea activiștilor utemiști șî ai comitetului 
raional pentru cultură fizică și sport 
Atunci, kilometrii nu mai constituie o 
problemă, mai ales cînd ai un tovarăș de 
drum, cu multă poftă de vorbă, care e 
bucuros că are prilejul să-ți vorbească 
despre tinerii minunați ai gospodăriei 
agricole colective din comuna Moșna.

Utemistul Popescu Petre — pentru că 
de el ește vorba — se arătă. foarte mul
țumit de faptul că cineva se interesează 
de tinerii colectiviști. Mai ales în pro
bleme sportjve. E și firesc. Popescu Petre 
este profesor de educație fizică.

— La noi în1 gospdelărie tinerii — băieți 
și fete — iubesc sportul. Sîntem cu toți 
peste o sută. Și avem o zicală care se 
adeverește zi de zi. Cine-i bun la muncă, 
e bun și la sport — și invers. 85 de tineri 
din gospodăria noastră au cucerit insig
nele G.M.A. și F.G.M.A. ; .

Tovarășul de c 
bun cunoscător al 
oamenilor. Firește, qi .: 
problemele legate ’ țlă 
sport’. Lăsăm în urma 
Nou, Șeica Mare, Valea Lungă, Vorumloc, 
tomune cu o intensă activitate sportivă. 
Mărturie stau frumoasele baze sportive 
pe care Zeci de tineri țărani muncitori se 
Întrec în timpul liber.

In fiecare iarnă sînt înființate în raio- 
foul Mediaș centre de schi, utilate cu tot 
materialul tehnic necesar. Deci activitatea 
pentru trefcerea normelor G.M.A. con
tinuă cu aceeași intensitate și iarna. în 
Bceite centre de ski (3-4 comune înveci
nate formează un centru) care în raionul 
Mediaș sînt în număr de 8, vin tinerii

drum se dovedi foarte 
locurilor și chiar al 

,atît mai, mult în, 
cultură fizică și 

i comunele Ighișul

Semifinalele Cupei
Astăzi se vor desfășura jocurile semi

finalelor popularei competiții „Cupa 
R.P.R." de fotbal. Din cele 2339 echipe, 
care au participat anul acesta la întrecere, 
au mai rămas In luptă pentru cucerirea 
invidiatului titlu, 4 echipe. Cele două me
ciuri, care au loc la București și Reșița 
stîrnesc un mare interes în rîndul ama-

țărani muncitori pentru a învăța tehnica 
schiului de la instructorii special reparti
zați pentru aceasta. în cele 8 centre s-au 
prezentat lama trecută peste 800 de ti
neri, dintre care 400 și-au 
bele G.M.A. la schi.

O activitate deosebit de 
tele raionului există însă 
funcționează multe 
unde sute și mii de 
pentru cucerirea insignei G.M.A. Un cen
tru de 
pentru 
să aibă 
nwnele 
mîndri 
care le 
pentru trecerea normelor G.M.A. se desfă
șoară la un înalt nivel tehnic. Numeroși 
arbitri și instructori tehnici stau la 
dispoziția tinerilor țărani muncitori, dor
nici să ajungă sportivi de frunte. Tinerii 
aleargă, aruncă grenada, trec peste ob
stacole. Așa s-au petrecut lucrurile și 
acum nu de mult, într-o zi de toamnă 
tîrzie," cind tinerii colectiviști din comu
na Moșna ca și cei din alte părți, s-au 
întrecut în cadrul unui concurs G.M.A. 
Zeci de tineri, băieți și fete, fie din Moș- 
ha, fie din Ighișul Nou sau din altă parte, 
se întreceau cu ardoare. Iată-1 pe tînărul 
colectivist Racoczi Liviu din comuna 
Moșna. Din mina lui grenada zboară la 
zeci de metri. Acum este rîndul tînărulul 
Bucșe Cornel din comuna Ighișul Nou. 
Aceeași dorință : să arunce departe, cit 
mai departe.

De obicei concursurile pentru trecerea 
probelor G.M.A. au loc duminica. Atunci 
toți tinerii se întrec pentru obținerea 
normelor. După fiecare concurs G.M.A., 
artiștii satului —- 
tică a căminului 
fața numeroșilor 
gram artistic.

trecut și pro-

intensă în sa
și vara. Vara 

centre pe comune, 
tineri se pregătesc

comune unde se țin concursuri 
trecerea probelor G.M.A. trebuie 
o bază sportivă bine utilată. Co- 
Valea Lungă și Vorumloc se pot 
cu frumoasele baze sportive pe 
au. Pe aceste baze, concursurile

tinerii din echipa artis- 
cultural — prezintă în 
sportivi un frumos pro-

R. CALARAȘANU

R. P. R. la fotbal
torilor de sport din întreaga țară

Cel mai interesant meci are loc în Ca
pitală pe stadionul Dinamo cu începere de 
la ora 13,30. Echipa Dinamo București ~ - 
mește vizita echipei Flacăra Ploești, care 
duminică a reușit o performanță re— 
oabilă, eliminînd din competiție pe cam
pioana țării. Flamura Roșie Arad.

Azi, reuniune de box
Meciul triunghiular de box dintre echi

pele C.C.A.. Dihamo și reprezentativa 
asociațiilor sportive sindicale se încheie 
astă seară cu începere de la ora 19 în sala 
sporturilor de la ÎToreasca, odată cu des
fășurarea ultimei reuniuni.

în reuniunea de astăzi vor evolua 
ring cei mai valoroși boxeri din țară 
frunte cu maestrul emerit al sportului 
Fiat (C.C.A.), maeștrii sportului

în 
în 
G. 
V.

Șchiopu (C.C.A.), V. Tiță (C.C.A.), E. Măr
gărit (asoc. sindicale), F. Ambruș (C C , 
precum și cunoscuții pugiliști C lordac.re 
(asoc. sindicale), campion R.P.R., E. 
doveanu (Dinamo), A. Blank (asoc sindi
cale) și alții.

înaintea reuniunii finale, clasa 
competiției se prezintă astfel: 1
sportive sindicale 19 puncte: 2. CC A .3 
puncte: 3 Dinamo 8 puncte

Atee.

Fotbaliștii sovietici învingători în R. P. Albania
Pe

R.P. 
brie 
dintre echipă selecționată a orașului Ti
ran* șl echlp* «ovietică Rezervei* de

stadionul Kemal Stafa din capitala 
Albaniei s-a disputat ■ la 28 noiem- 
întîlnirea internațională de fotbal

Muncă Leningrad. Jocul a avut Ioc 
drul manifestărilor organizate cu pr-c.— 
aniversării a 10 ani de la eliberarea . - 
băniei.

întîlnirea a luat sfîrșit cu rer. ‘
1—0 în favoarea fotbaliștilor sovtetitL

Scinteia tineretului*'
Pag. 2-a 1 decembrie 1954



CONFERINȚA TARILOR EUROPENE PENTRU ASIGURAREA PĂCII 
Șl SECURITĂȚII IN EUROPA

Conferința de presă de la Moscova
— TASS

i MOSCOVA SO (Agerpres). — TASS filor celorlalte delegații, rostite la începu- 
transmite textul cuvintării de deschidere . .. „
rostită de V. M. Molotov și cuvîntările șe- 29 noiembrie.

) Cuvîntarea de deschidere
rostită de V. M. Molotov

Tovarăși I
! în numele Guvernului Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste, delegația sovie
tică salută delegațiile Republicii Populare 
Polone, Republicii Cehoslovace, Republicii 
Democrate Germane, Republicii Populare 
Ungare, Republicii Populare Romine, Re
publicii Populare Bulgaria, Republicii 
Populare Albania, prezente aici. Salut de 
asemenea pe reprezentantul Republicii 
Populare Chineze, al cărui guvern a con
simțit să trimită la conferință un repre
zentant al său în calitate de observator. 

Guvernul sovietic, de comun acord cu 
guvernele Republicii Populare Polone și 
Republicii Cehoslovace, care sint state 
limitrofe cu Germania, a adresat la 13 no
iembrie guvernelor tuturor statelor euro
pene, precum și guvernului Statelor Unite 
ale Amerlcii propunerea cu privire la con
vocarea neîntârziată la Moscova sau Paris 
a unei conferințe pe întreaga Europă. S-a 
propus ca la această conferință să se exa
mineze problema creării unui sistem de 
Kcuritate colectivă în Europa.

Guvernele statelor reprezentate aici eu 
acceptat această propunere, lucru pentru 
care îngăduiți-mi să exprim mulțumiri in 
numele guvernului sovietic. Acest fapt do
vedește înțelegerea profundă a răspunderii 
pentru cauza păcii, și totodată înțelege
rea profundă a primejdiei care este legată 
de situația creată actualmente în Europa.

Este regretabil faptul că nu toate statele 
care au fost invitate au găsit necesar să 
participe la examinarea importantei pro
bleme sus-menționate, care frămîntă po
poarele Europei.

După cum știm, acestui fapt 1 s-au dat 
diferite explicații.

Unele dintre aceste state au avut o ati
tudine pozitivă față de ideea creării unui 
sistem de securitate colectivă în Europa 
la care să participe toate statele europene, 
deși au făcut totodată unele rezerve sau 
altele. Noi am vrea să sperăm că între 
efesre state și statele reprezentate aici se 
va realiza în viitor o mai mare înțelegere 
reciprocă în ceea ce privește comunitatea 
de interese a țărilor europene în cauza 
apărării păcii și securității colective în 
Europa.

Alte state nu eu considerat posibil să 
accepte invitația dat fiind faptul că sarci

nile acestei conferințe se deosebesc de li
nia politicii lor externe in Europa în mo
mentul de față. Dintre acestea fac parce 
în primul rind Statele Unite ale Americii. 
precum și Anglia și Franța. Cercurile ofi
ciale ale acestor state au făcut mult și 
pentru a împiedica ca Ia conferință să 
participe un număr cir mai mare de state.

Este firesc ca în rîndurile tuturor dele
gațiilor prezente aici să se nască între
barea, ce hotărîre să adopta în legătură 
cu faptul că nu toate satele invitate la 
cnferință au acceptat această invitație.

în ceea ce-1 privește, guvernul sovirtic. 
se menține la părerea că situația creată in 
momentul de față in Europa necesită cea 
mai serioasă atenție din partea tuturor 
statelor iubitoare de pace. Mu trebuie să 
se treacă cu vederea că din partea cercu
rilor agresive ale puterilor cunoscute tu
turor, au fost puse în funcțiune Mate Btif- 
loacele de presiune pentru a grăbi reali
zarea planurilor de militarizare a Germa
niei occidentale și de închidere • ei ta 
grupările lor militare imperialiste. Intr-o 
asemenea situație, țările iubitoare de pace 
nu se pot limita la acele tninri pe care 
le-au luat pînă acum pentru asigurarea 
păcii și securității lor. Acum aceste mă
suri sint insuficiente. Sfiit necesare nod 
măsuri pentru asigurarea păci și secu
rității în Europa.

în legătură cu aceasta, delegai sovie
tică consideră că coeferizța statelor eu
ropene pentru asigurarea păci; și secu
rității în Europa trebuie să aibă Ioc is 
acea componență pe care o avem în Mo
mentul de față. Aceasta o cer atât intere
sele asigurării securități, popoarelor noas
tre cit și interest's ■ ■nfrjfrf șt conso
lidării păcii tn Europa, ta ansanbia. 
Acele state care vor dtti să adere la acea
stă operă vor putea tace aceasta in Tutor.

Dr legația sovietică vă cere, stinate de
legații, să vă exprimetâ părerea îa Uscă
tură cu aceasta.

Delegația scrieSeă îr exprc-ni convin
gerea că conferința se va acMta cu suc
ces de importantele wcx ee-i stau ia 
față. Această încredere se tateuseiază pe 
sprijinul cresc'nd pe tare pcpnatele Eu
ropei și întreg i lur-i n artra tct sau 
mult eforturilor indreptate spre cocscL- 
darea păcii.

privire la convocarea conferințe! generale 
europene a fost făcută de guvernul sovie
tic tacă Ia 24 iulie, adică de mal bine de 
patru luni.

Convocarea unei astfel de conferințe 
este necesară ta cei mai înalt grad având 
în vedere presiunea puterilor occidentale 
care caută să obtână ca ratificarea acor
durilor de ia Paris să fie accelerată și

Cuvîntarea rostită

efectuată încă în decembrie ax. De seeea. 
delegația Cehoslovacă consideră perfect 
întemeiate recomandările și declarațiile 
legate de acestea ale conducătorului de
legației Uniunii Sovietice, Molotov, și 
este de acord eu el în ce privește necesi
tatea desfășurării acestei conferințe cu 
participarea delegațiilor prezente.

de Otto Grotewohl

— MOSCOVA 30 (Agerpes), 
transmite :

La 29 noiembrie a avut loc la Casa Cen
trală a Ziariștilor din Moscova o confe
rință de presă în legătură cu deschiderea 
conferinței țărilor europene pentru asi
gurarea păcii și securității In Europa. La 
conferința de presă au asistat peste 100 
de corespondenți de presă sovietici și 
străini.

Corespondenții au fost Informați desprd 
deschiderea conferinței șl 11 s-a făcut • 
expunere a conținutului declarațiilor fă
cute In prima ședință de către delegația 
Uniunii Sovietice și delegația Republicii 
Populare Polone.

In încheiere s-a răspuns la întrebările 
puse de corespondenți.

Nfita U. R. S. S. adresată S. U. A. 
In problema folosirii energiei atomice

Cuvîntarea lui Josef Cyrankiewicz
Guvernul polonez salută cu adîncă sa

tisfacție inițiativa Unîunii Sovietice, 
luată de comun acord cu el. cu privire 
la convocarea conferinței europene pen
tru discutarea problemei securității co
lective în Europa.

Fără îndoială că ținerea unei astfel de 
conferințe este in interesul tuturor po
poarelor însetate de securitate și pace.

Totuși, întrucît o serie de guverne nu 
au considerat posibil să participe la o 
astfel de conferință, guvernul Republicii 
Populare Polone consideră necesar ca, in 
această situație nouă, avînd în vedere 
ratificarea plănuită în grabă a acorduri
lor de la Paris și «militarizarea Germa
niei occidentale legată de aceasta, confe
rința să se țină cu participarea statelor

care și-au trlm'j atei dejegatiue. stete 
conștiente de răsptEtderea joc fată de 
cauza pârii și securității, să ae îa
comun probleme adoptărn de către aceste 
state a unor măsuri aai care se vor do
vedi necesare pentru astg—’are» apirirtâ 
țărilor noastre Impocri» a primejdie* care 
apare tn legătură cu trsa-marea Germa
niei occidentale.

Iată de ce delegația po'.toeză împărtă
șește întru totul propunerile guvernului 
sovietic prezentate de ministrul Molotov 
de a se ține conferința cu participarea 
statelor iubitoare de pace ale căror dele
gații au sosit aid. Delegația poloneză îm
părtășește de asemenea părerea ministru
lui Molotov cu primire la faptul că ac
tuala conferință iși va îndeplini cu suc
ces sarcinile.

Cuvîntarea lui Viliam Siroky
Afirmațiile repetate că data de 29 no

iembrie propusă de Uniunea Sovietică 
pentru convocarea conferinței generale 
europene a fost prea apropiată, timpul 
fiind insuficient pentru pregătirea unei 
asemenea conferințe sint neîntemeiate,

deoarece se știe că încă la conferința de 
la Berlin guvernul sovietic a tăcut pro
punerea de a se convoca o conferință ge
nerală europeană pentru crearea unui sis
tem de securizate colectivă tn Europa. Ia 
afară de aceasta, se știe că propunerea cu

Guvernul Repubbe.: Democrate Ger
mane saiuU ic modul cei mai câiduroa 
co- vocarea aceste: conferințe și aceasta
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Cuvîntarea rostită
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pentru rezolvarea pe cale pașnică a tutu
ror problemelor. Noi ștn câ *ară pace vri 
putem rezolva problemele de Importanță 
vitală al? pcporu'ui german. De aceea, 

rea problemei cu privire la crearea mini 
sistem de securitate colectivă în E-rrpa 

convins eă * d**v*t*"ate
ale German ei șf te special Republica 
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Cuvîntarea rostită de Anton lugov
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de Manush Myftiu

Cuvîntarea rostită de Chivu Stoica
Guvernul Republici! Populare Pxenfne 

salută fierbinte Inițiativa guiTt cuiul so
vietic cu privire la convocarea aceste: con
ferințe.

Guverna! Repcbuttâ Populare Roafne 
eens-.ieră că actuala rltuatie politiei in- 
terizțtcaâ este de așa natură Ind: face

Cuvîntarea rostită
î= n-uBeie gwerachz! Repoblteti Prcn- 

lire C3i nrae salut ca djdurl eoetferința 
convocată din inițiativa guve.ri.ubti soaie- 
tic. Cocslde? că des; S.CA, Anglia. 
Franța s alta țări Ca Europa occidentală 
aa refuzat să participe la conferință, ae-

necesară luarea unor măsuri ma! eficace 
in vederea asigurări: păcii și securității 
colective ta Europa. Delegația pomină îm
părtășește propunerea și punctul de ve
dere al delegație: Uniunii Sovietice cu pri
vire Ia faptul că actuala conferință să 
aîbă loc cu participarea țărilor prezente.

de Cian Ven-tian
țoala conferință va avea, fără îndoială, 
o mare Importantă pentru asigurarea secu- 
ritătii colective in Europa șt a păci: în în
treaga le— Prirtro acest fapt sprijin în 
întregime propunetea tovarășuhti Molotov 
de a se începe lucrările conferinței cu 
participarea statelor reprezentate aici.

— MOSCOVA 30 (Agerpres), — TASS 
transmite:

La 29 noiembrie, V. M Molotov, Mini
strul Afacerilor Externe al UJLS.S, a 
primit pe W N Walmsley, însărcinat cu 
Afae—ri ad-interim ai SUA In U.R.S.S., 
și i-a î"minat o notă memorials a Gu

vernului Sovietic în problema folosirii 
energiei atomice în scopuri pașnice.

Nota memorials a guvernului Sovietic 
este un răspuns la memorandumul cores
punzător al guvernului S.U.A., remis la 
Washington la 3 noiembrie 1954 de secre
tarul de stat al S.U.A., Dulles, ambasa
dorului sovietic in S.U.A., G. N. Zarubin.

Acord comercial între U. R. S. S. și Afganistan
K ARIN. 30 (Agerpres1. — TASS trans

mite : In urma tratativelor încununate de 
—m, la S noăembrie ax. a fost sem
nat la Kabul un protocol eu privire îa 
schimbe, comerctel intre U.RS5 și Af-
g»~ etan pentru o nouă perioadă de timp. 

Potrivit acestui protocol Uniunea So
vietică va Livra Afganistanului în special

produse petrolifere, metale, zahăr, țesă
turi de bumbac, automobile, utilaj, medi
camente. Afganistanul va livra U.R.S.S. 
lină, bumbac, piei brute, fructe uscate, 
semințe de plante oleaginoase.

Livrările reciproce de mărfuri sint spo
rite în comparație cu anul trecut

Depunerea unei coroane la Mauzoleul V. I. Lenin 
ți L V. Stalin, de către delegația R. P. R.

MOSCOVA 31 (Agerpres). — La 30 no- 
.embrie. delegata Republici: Populara 
v-r-'n- conferința țărilor europene 
pentru as^urarea păei: și securității in 
Europa a foet la Mausoleu: V. L Lenin și

L V. Stalin șl a depus o coroană de flori 
cu următoarea inscripție: „Lui Lenin Șl 
Stalin — Inteipetetorii Marii Uniuni So
vietice, bastionul invincibil al păcii șl in
dependenței popoarelor. Din partea gu
vernului Republicii Populare Romine“.

Răspunsul guvernelor S.U.A., Franței și Angliei 
la nota guvernului sovietic

MOSCOVA 30 (Agerpres). — TASS 
rra-.cm-t»- La 29 notembne. ambasadele 
SUA^ Franței și Angliei la Moscova au 
trims pria poște Ministerului Afacerilor 
Exteme ai U R-SS- textele notelor de 
răspuns ale guvernelor acestor țări la no- 
tele gu ternului sovietic din 23 octombrie 
și 13 na embrie a. c.

Ia aceste note cu conținut analog, gu
vernele S.UA Franței și Angliei de
clară eă sint hotărite ^ă pună cit mai 
repede la aplicare acordurile de la Paris".

Deelarîrsd eă doresc ^sâ rezolve proble
mele litigioase pe calea tratativelor duse 
îa spiritul respectării reciproce a intere
selor tur.damentaie ale tuturor partici- 
panțUori, guvernul S U A. precum și gu
vernele Franței și Angliei afirmă totodată 
că, după părerea lor, la prezent n-ar 
evi«te .baza necesară pentru succesul 
unei conferințe atât pentru Germania sau 
Austria, cit și pentru celelalte aspecte ale 
securității europene".

Tn încheiere, în notele de răspuni se 
arată că guvernele sus-amintitelor trei 
puteri consideră că este cu putință 
să se țină o conferință a celor 
patru miniștri ai Afacerilor Externe după 
crearea unei asemenea baze — „de îndată 
ce se va constata că există o perspectivă 
reală de a găsi soluții și după ratificarea 
acordurilor de la Paris de cățre statele 
respective".

„Tn ee privește conferința țărilor euro
pene pentru crearea unui sistem de secu
ritate colectivă, guvernele celor trei pu
teri declară in notele lor că, după părerea 
lor, este posibilă și „o conferință mai lar
gă a puterilor europene și a altor stata 
interesate". Și de data aceasta insă se face 
o rezervă în sensul că o asemenea con
ferință poate fi ținută numai după confe
rința celor patru miniștri al Afacerilor 
Externe și dacă aceasta „se va dovedi 
utilă".

Nofe'e de răspuns ale guvernelor unor fări europene 
la nota guvernului sovietic

MOSCOVA 30 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 29 noiembrie. Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R-S.S. a primit din partea 
ambasadelor și legațiilor respective la 
Moscova notele de răspuns ale guvernelor 
Danemarce:, Norvegiei și Belgiei la nota 

I guvernului Uniunii Sovietice din 13 noiem
brie a. c.

Tn aceste note, guvernele sus-amintite, 
I respingind propunerea guvernului sovie
tic de a se ține o conferință pe întreaga

Europă în problema creării unui sistem de 
securitate colectivă în Europa, Iși moti
vează neparticiparea la conferință prin 
aceleași argumente care sînt formulate în 
notele de răspuns ale guvernelor S.U.A., 
Angliei și Franței.

In aceeași zi, note de răspuns analoaga 
din partea guvernelor Italiei, Islandei, 
Turciei și Luxemburgului au fost remise 
repre-entanților diplomatici ai U.R.S.S. in 
aceste țări.

A UTODEMASCARE
„Toate vechiturile au fost din nou dez

gropate. Un loc însemnat in acest teatru 
de marionete îl ocupă sperietoarea bolșe
vismului. Din fericire, nu ne vine greu 
să recunoaștem acest manechin vopsit în 
culori țipătoare. El este un vechi cunos
cut ,care a apărut în primele zile ale re
gimului nazist... El era folosit pentru a 
speria Europa... Acum, această sperie
toare roșie este scoasă din nou la iveală, 
de data aceasta legată de o altă figură. 
Ni se propune să-l considerăm pe Hitler 
salvatorul civilizației europene... Salvato
rul civilizației — ce bătaie de joc!“.

Aceste rînduri care ridiculizează propa
ganda reacționară n-au fost oare scrise 
astăzi, cînd se încearcă din nou în fel și 
chip să se sperie Europa occidentală cu 
„pericolul roșu", cînd au fost luate toate 
măsurile pentru a-1 reabilita pe Hitler, ai 
cărui generali sînt de pe acum gata să-și 
pună epoleții wehrmachtului în curs de 
reînviere ? Nu, aceste cuvinte tăioase care 
nimeresc bine ținta au fost rostite în fe
bruarie 1943. Ele aparțin ministrului Afa
cerilor Externe al Angliei, Eden. Repre
zentantul guvernului englez a chemat pe 
htunci atît soldații sovietici, cit și pe cei 
englezi la lupta comună „împotriva ame
nințării groaznice pentru întreaga civili
zație occidentală" și la „victoria finală pe 
fare o vom cuceri împreună".

! Iată însă că astăzi sînt din nou dezgro
pate „toate vechiturile", „in acest teatru 
pe marionete" și de data aceasta „un loc 
însemnat" îl ocupă „sperietoarea bolșe
vismului". Persoanele interesate in reîn- 
f.erea wehrmachtului intimidează Anglia 
r; această sperietoare și declară fără e- 
Lrare că salvatorii civilizației occidentale 
L nt chemați să fie generalii hitleriști care 
b. fost înfrînți și succesorii lor. Ele a- 
Ermă însă din cînd în cînd că imediat 
b.pă ratificarea acordurilor de la Paris 
I după ce va fi creată o armată vest- 
fermană revanșardă de 500.000 de oa- 
feeni, iar tancurile, avioanele și tunurile 
> vor putea fi întoarse spre Răsărit, ele 
b vor ocupa chipurile de stabilirea... prie- 
fctiei cu Uniunea Sovietică. De aceea, 
I» numesc wehrmachtul în curs de re- 
fcviere „puntea spre pace".
I Toate aceste manevre propagandistice 
krsolane sînt atît de vechi și neîndemî- 
F-’.ice incit poate că nici n-ar fi nevoie 
L ne referim la ele dacă în ultimele zile 
l. s-ar fi ivit un fapt nou: primul mi- 
br.ru al Angliei, Churchill, a considerat 
k :sibil și admisibil să ia cuvîntul în pu- 
b c pe tema așa-zisei utilități a alianței 
I ::re Anglia și revanșarzii germani, tn- 
b rotată împotriva U.R.S.S.
I fezvoltînd asemenea planuri, Churchill 
r-.tr s-a lăudat In discursul său de la 
3 xdford: „Am fost Rrimul dintre oa-

I. Pavlov

menii de stat cunoscut! care au declarat 
în mod fățiș că noi trebuie să avem Ger
mania de partea noastră împotriva agre
siunii comuniste ruse". Prioritatea lui 
Churchill in această chestiune este Insă 
îndoielnică : cu mult înainte, ideea unei 
lupte comune a Germanie: și Angliei îm
potriva U R.S.S. a fost dezvoltată de unul 
din cei mai apropîați acoliți ai lui Hitler. 
Hess, condamnat ca criminal de război la 
închisoare pe viață de către Tribunalul 
Internațional de Ia Numbexg.

Dar. după cum se vede. Churchill nu 
dorește să cedeze acum iui Hess lauri: 
întâietății. El es:e gata să citeze fapte 
care i-ar convinge pe toți că este 
vechi adept al ideii colaborării cu naziș
tii în lupta împotriva U1LS.S. „încă îna
inte de terminarea războiului, in tunp ce 
germanii se predau cu sutele de mii", a 
declarat Churchill, el a trimis un ordin 
feldmareșalului Montgomery, cerindu-i: 
„Să adune cu grijă armele germane și să 
le depoziteze pentru ca ele să poată fi 
ușor distribuite din nou soîdaților ger
mani, cu care ar fi trebuit să colaborăm 
dacă ofensiva sovietică ar fi continuat".

In februarie 1945, cînd trupele sovie
tice desfășurau ofensiva lor victorie aă. 
nimicindu-i pe hitleriști pe teritoriul 
Germaniei, Churchill scria : „Arma:a Ro
șie iși sărbătorește cea de a 27-a aniver
sare prin victorii triumfale, care au stâr
nit admirația nemărginită a aliaților ei 
și care au hotărit dinainte soarta milita
rismului german. Generațiile viitoare vor 
recunoaște datoria lor față de Armata Ro
șie toț atît de indiscutabil cum o recu
noaștem noi, martori ai succeselor ei 
glorioase".

Citind aceste rînduri, oamenii sovietici 
nu presupuneau însă că peste două luni 
Montgomery, comandantul suprem e^ 
glez, va începe din ordinul iui Churchill 
„să depoziteze cu grijă" armele luate de 
la dușman și să ia măsuri pentru a le 
pune din nou în mîinile dușmanului, pre- 
gătindu-se să colaboreze cu cei pe care 
Churchill i-a numit cu dispreț „huni săl
batici".

In timpul războiului, personalități ofi
ciale engleze declarau următoarele in 
discursurile lor publice : „In ultima fază 
a propagandei germane s-a făcut auzită 
încă o temă : așteptați încă puțin și an- 
glo-saxonii și rușii se vor despărți. După 
cum știți cu toții aceste speranțe s-au nă
ruit". Iată însă că acum aflăm de 
la Churchill că în scrisoarea tri
misă la 5 mai 1945 ministrului Afacerilor 
Externe ol Angliei, Eden, el scrie urmă- 

toareie vorbind despre „taneurGe er.gte» 
rapide" care «e grăbeau să ocupe Daae- 
saarca: _Not vom bara prietenGer noștri 
sovietic calea și ta acest punct-. Așa 
privea Churchill datoria sa de aliat

Oamenii sovietici înțelegeau insă cu to
tul altfel datoria de aliat Este suficient 
să am:nt-m un singur exemplu. La sfirsi- 

au lansat o ofensivă pe frontul de vest in 
regiunea Arienilor. au spart frontul, jm- 
nind intr-o grea situație trupele angio- 
americane. In legături eu aceasta, la < 
ianuarie 2M5. Chureiul! i-a adresat lui 
L V. Stai n rugămintea ca trupele sovie
tice. dezlănțuind o mare ofens.nră. să sal
veze de înfrângere trupele angio-ameri- 
cane. Comandamentul Suprem a! Lupt 
lor sovietice a teotărft să înceapă la 12 
ianuarie o mare ofensivă a trupelor so
vietice pe un front larg, de la Marea Bal
tică pint la Carpati. Această puternică lo
vitură de la est a obligat comandamentul 
german să-ș: retragă trupele de pe frontul 
de vest pentru a le îndrepta împotriva 
Armatei Sovietice. In felul acesta ofen
siva trupelor germane in vest a eșuat 
(Publicăm mai jos documentele referitoa
re la acest episod memorabil al celui de 
al doilea război mondial).

Ziarul Jtheinîscher Merkur". purtăto
rul de cuvânt aî Get manie: occidentale re
vanșarde. i! 'audă acum pe Churchill pen
tru „ura față de comunism" de care dă 
dovadă. După părerea ziarului „Rheini- 
scher Merkur". această calitate lăudabilă 
din punctul de vedere al revanșarzilor 
germani explică in întregime atitudinea 
lui Churchill din timpul războiului.

Că Churchill este un dușman al comu
nismului. este un lucru cunoscut de mult 
oamenilor sovietici. Toți cunosc acest 
lucru de pe vremea cînd tînăra Republică 
Sovietică. înconjurată de state capitaliste, 
lupta împotriva intervenționiștilor apă- 
rîndu-și dreptul la existență. Unul din or
ganizatorii intervenției celor 14 state îm
potriva Țării Sovietelor era Churchill. In 
treacăt fie zis, toată lumea știe cum s-a 
terminat această intervenție — oamenii 
sovietici au nimitit pe intervenționiști.

Un om de stat cu experiență cum este 
Churchill știe toarte bine că funcția de 
prim-ministru obligă la respectarea nor
melor relațiilor prevăzute în tratatele în
cheiate cu statele aliate, independent de 
faptul dacă îi place sau nu orinduirea lor 
socială. Nu trebuie uitat că U.R.S.S. și 
Anglia erau aliate în timpul cînd mareșa
lul Montgomery, din ordinul lui Churchill, 
strîngea pe cîmpurile de luptă armele 
aruncate de fasciștii germani zdrobiți, cu 
scopul de a-i înarma din nou și de a-i 
împinge împotriva oamenilor sovietici. 
Acest lucru schimbă în mod fundamen
tal lucrurile: nu este vorba de atitudinea 

hti - .rier Churchil față de comunism, 
c despee atirud.nea șefului guvernului 
Mi ru Bv.tonii față de aliați.

Cten să =u-ti aduci aminte, tn această 
aeduie de :ăeu ee spune in memoriile sale 
despre Church U omul de stat englez 
L-oyd George. încă in perioada primului 
răzr<x saoodteL cînd s-a pus chestiunea 
ca ChurcaAl să fie inclus in guvern, pro
blema se punea in felul următor, după 
spusele hi: Lloyd George : cum este mai 
putin per.ruios Churchill, ca adversar sau 
ca altei ’ Liderul din acea vreme al con
servator or Bonar Law, declara în mod 
categoric: _As prefera de fiecare dată 
să-l am ca adversar*’. Lloyd George 
adsugă eă Churchill era considerat pe 
aiaoci .nu ca o mărime pozitivă care tre
buie folosită intr-un ceas de pericol, ci 
ca un pericol in plus de care trebuie să 
te ferești".

Să facem insă abstracție de cele ce spu
neau despre Churchill colegii săi de ca
binet ta perioada primului război mon
tai Tn ce privește planurile sale din 
timpul celui de al doilea război mondial 
de a înarma pe fasciștii germani și de 
a-i îndrepta împotriva U.R.S.S. — opinia 
pub'-teă sovietică nu poate rămine indi
ferentă față de ele.

Cum apreciază oamenii sovietici aceste 
planuri ale lui Churchill ? Nu încape dis
cuție că acesta este cel mai simplu plan 
de reînviere a militarismului german, pe 
loc. pe cimpul de luptă de pe care nu fu
seseră incă ridicați aliații răniți in lupta 
comună. încă nu se risipise fumul rău mi
rositor de la cuptoarele de la Maldanek 
și Auschwitz în care au fost arse de vii 
milioane de victime ale fascismului, și 
Churchill s-a și grăbit să înapoieze ar
mele acelora care visau să împînzească 
întreaga Europă cu o rețea de lagăre de 
concentrare.

Nu d:n vina lui Churchill înfăptuirea 
acestui plan „simplu" a întârziat cu nouă 
ani de zile. Si acum încă adepții acestui 
plan agresiv sînt nevoiți să camufleze în 
fel și chip planurile de reînviere a Wehr
machtului german de teama că popoarele 
vor face ca ele să eșueze.

Există însă și altă trăsătură caracteris
tică in planurile lui Churchill din peri
oada de la sfîrșitul războiului și actualele 
sale planuri de reînviere a militarismului 
german. Această trăsătură caracteristică 
nu poate ti nici ea prin nimic ascunsă, ea 
este clară pentru toți oamenii cinstiți. 
Acestei trăsături i se poate spune pe 
nume : în rusește ea se cheamă perfidie.

La omul sovietic această trăsătură nu 
este la loc de cinste. Ea nu este la loc 
de cinste nici la englezii care consideră 
discursul lui Churchill de la Woodford ca 
o autodemascare a acestui politician, care 
nu odată iși camufla planurile agresive 
prin fraze fățarnice.

Declarațiile fățișe ale lui Churchill, a 
spus deputata Barbara Castle, dovedesc că 
rușii aveau toate motivele să nu aibă în
credere in el incepînd din anul 1945. In 
același spirit se pronunță șl. mulți alți 

oameni politici englezi, precum și multe 
organe de presă.

Nu încape îndoială că popoarele Iubi
toare de pace vor aprecia la justa sa va

Schimbul de scrisori dintre W. Churchill și I.V. Stalin în perioada 
operațiunilor militare din regiunea Ardenilor în ianuarie 1945
După cum se știe, la sfîrșitul lui decem

brie 1944, trupele hitleriste au întreprins 
o ofensivă pe frontul de vest în regiunea 
Ardenilor, punînd intr-o situație grea tru
pele anglo-americane. După cum spuneau 
aliații, nemții voiau, dînd o lovitură asupra 
Liege-ului, să distrugă armata l-a ameri
cană, să se apropie de Anvers, să izoleze 
armata a 9-a americană, armata a 2-a bri
tanică și armata l-a canadiană și să pre- 
gătescă aliaților un al doilea Dunkerque 
pentru a scoate Anglia din război.

In legătură cu aceasta, la 6 ianuarie 1945, 
W. Churchill a adresat un mesaj lui I. V. 
Stalin, cu următorul conținut:

„Lupte foarte grele se dau în Occident 
și comandamentul suprem poate fi silit tn 
orice moment să ia hotărîri grave. Dus. 
știți prea bine din propria Dus. experiență 
cit de alarmantă este o situație in care 
trebuie să aperi un front foarte larg, după 
ce ai pierdut tn mod trecător inițiativa. 
Generalul Eisenhower are dorința cea mai 
trie și se găsește în nevoia de a ști în linii 
generale ce intenționați să faceți, căci 
aceasta va avea bineînțeles repercursiuni 
asupra tuturor deciziilor importante, atît 
ale sale cit și ale noastre. După informa
ții primite, trimisul nostru, mareșalul prin
cipal de aviație Tedder, se afla ieri seară 
la Cairo, unde era reținut din cauza con
dițiilor atmosferice. Călătoria sa a fost 
mult prelungită, nu din vina sa. Dacă pînă 
acum el nu a sosit la Dvs. v-aș fi recu
noscător dacă ați putea să-mi comunicați 
dacă putem conta pe o mare ofensivă rusă 
pe frontul Vistulei sau în oricare altă 
parte, în cursul lunii ianuarie, precum și 
orice alte informații Pe care ueți bine
voi poate, să ni le transmiteți.

Eu nu voi comunica nimănui această 
informație strict confidențială, afară de 
feld-mareșalului Brook și generalului Ei
senhower cu condiția de a o ține in cel 
mai strict secret. Consider această chesti
une urgentă".

La 7 ianuarie 1945 I. V. Stalin a adre
sat lui W. Churchill următorul răspuns :

„Am primit în seara de 7 ianuarie me
sajul dvs. din 6 ianuarie 1945.

Din nefericire, mareșalul principal de 
aviație, domnul Tedder, nu a sosit incă la 
Moscova.

Este foarte important să utilizăm împo
triva nemților superioritatea noastră in ar
tilerie și aviație. Pentru aceasta este ne
voie de vreme frumoasă pentru aviație și 
de lipsa unor nori joși care să împiedice 
artileria să aibă un tir reglat. Ne pre
gătim de ofensivă, dar pentru moment 
timpul nu este favorabil ofensivei noas
tre. Cu toate acestea, lutnd tn consider 

loare discursul lui Churchill, care are ca 
scop să dea mină liberă acelor forțe care 
sînt purtătoare ale politicii de agresiune 
și ură intre popoare.

rație situația aliaților noștri pe frontul de 
Vest, cartierul general al Comandamentu
lui Suprem a hotărit să termine pregătirile 
intr-un ritm accelerat și, fără să țină 
seama de condițiile atmosferice, să declan
șeze mari operațiuni ofensive împotriva 
nemților pe tot frontul central nu mai tir- 
ziu de a doua jumătate a lunii ianuarie. 
Puteți să fiți încredințați că vom face tot 
posibilul pentru a acorda ajutor glorioa
selor noastre trupe aliate".

în mesajul de răspuns către I. V. Stalin, 
W. Churchill scria la 9 ianuarie :

„Vă sunt profund recunoscător pentru 
mișcătorul mesaj. L-am trimis genera
lului Eisenhower, pentru ca el singur să 
ia cunoștință de dînsul. Fie ca cel mai 
complet succes să însoțească nobila Dvs. 
inițiativă!“

Dorind să ajute cit mai repede trupele 
aliate din Vest, Comandamentul Suprem 
al trupelor sovietice a hotărit să schimbe 
data ofensivei împotriva nemților pentru 
frontul sovieto-german la 12 ianuarie în 
loc de 20 ianuarie.

La 12 ianuarie a început o mare ofen
sivă a trupelor sovietice pe un front larg 
de la Marea Baltică la Carpați. 150 de di
vizii sovietice, înzestrate cu o mare can
titate de artilerie și de aviație, au intrat 
în acțiune, au spart frontul german și au 
împins trupele nemțești cu sute de kilo
metri înapoi.

La 12 ianuarie, pe frontul de vest, tru
pele germane, inclusiv armatele a 5-a și 
a 6-a de tancuri care se pregăteau să dea 
o nouă lovitură, și-au întrerupt ofensiva 
și în 5—6 zile au fost retrase de pe front 
și transferate în Est, împotriva trupelor 
sovietice care înaintau. Ofensiva trupelor 
germane în Vest eșuase.

La 17 ianuarie W. Churchill scria lui 
I. V. Stalin:

„Vă sint profund recunoscător pentru 
mesajul dvs. și sint foarte bucuros ci 
mareșalul de aviație Tedder a produs asu
pra Dvs., o impresie atît de favorabilă.

In numele guvernului Maiestății Sale și 
din tot sufletul țin să vă exprim mulțu
mirile și felicitările noastre cu prilejul 
uriașei ofensive pe care ați început-o pe 
frontul de Est..."

(Din Nota Istorică a Biroului Sovietic 
de Informații, 1948).

(■Articol publicat in ziarul „Pravda")
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CONFERINȚA ȚÂRILOR EUROPENE PENTRU ASIGURAREA PÂCÎÎ 
Șl SECURITĂȚII ÎN EUROPA

Declarația ministrului Afacerilor Externe al U. R. S. S., V. M. Molotov
' MOSCOVA 50 fAgerpres). — TASS 
transmite declarația făcută la 29 noiem
brie 1954 de V. M. Molotov la conferința 
țărilor europene pentru asigurarea păcii 
*1 securității în Europa.

Tovarăși I
Guvernul "Uniunii Sovietice, de comun 

«cord cu guvernele Republicii Populare 
Polone și Republicii Cehoslovace, a adre
sat statelor europene precum și guvernu
lui S.U.A. invitația de a participa la o 
conferință pe întreaga Europă în pro
blema creării unui sistem de securitate 
colectitfă în Europa. Această propunere
• fost dictată de faptul că situația care 
•-A- creat în prezent în Europa provoacă

îngrijorare legitimă în rîndurile tutu- 
Tor popoarelor iubitoare de pace.

Evoluția evenimentelor în Europa ur
inează o cale primejdioasă pentru cauza 
păcii, întrucît unele state occidentale, și 
In primul rînd Statele Unite ale Americii. 
precum și Anglia și Franța au adoptat 
un curs bine determinat — spre remto- 
tarizarea Germaniei occidentale și atra
gerea ei în grupările lor militare opuse 
altor state europene.

Acesta este sensul fundamental al acor
durilor pregătite la Londra ț. semnate la 
23 octombrie Ia Paris. Aceste acorduri 
«int prezentate acum spre ratificare pen
tru a se trece apoi Ia realizarea lor.

In prșaent, cel* trei puteri octrcentaie, 
•prijinite.de alte țări din blocul nord- 
atlantic, ,hu intrat ta alianță Rv«ă c j n$- 
litarișt^y din Germania occidentală.

Acordurile de la Londra și Paris !n- 
dT'Zptate spre reînvierea militarismului 
Sărman și includerea Germaniei occiden
tale remilitarizate în blocul agresiv al 
Atlanticului de nord și în „Un-.mea Eu
ropei occidentale”, auxiliară a acestui 
bloc nu pot fi calificate altfel. Toate 
acestea repetă în mare măsură politica 
dusă de statele vest-europene in anii care 
•u precedat cel de al doilea rlzbo, moă- 
<iaL

Pe atunci, guvernele puterilor vest- 
europene nu numai că au refuzat să în
treprindă împreună cu Uniunea Sovietică 
eforturi care ar fi putut infrina pe m 
tariștii germani și împiedica agresiunea 
hitleristă, dar, dimpotrivă, au ccntribuii 
de fapt la dezvoltarea militarismului ger
man. Ele au respins propunerile guver
nului sovietic care urmăreau ca, prin 
eforturile colective ale statelor europene 
Interesate în menținerea păcii, să se ba
reze calea dezlănțuirii unui nou război de 
către Germania militarist*. Ele scontau 
ea folosească pe Hitler și planurile lui 
agresive în scopurile lor antisovietice, in— 
tenționînd să întoarcă agresiunea h.ile- 
ristă spre răsărit, împotriva Uniunii So
vietice. In acest scop, ele pășeau pe calea 
oricăror tranzacții cu Hitler — în reali
tate dind înapoi in fața lui, pas cu pas. 
Ele au sacrificat Austria. Aceasta a fost 
preludiul tranzacției rușinoase de la 
Miinchen, cu ajutorul căreia ocupa:.*,:: 
hitleriști au înrobit Cehoslovacia. Aceasta
• dus la atacul militariștilor germani îm
potriva Poloniei, deși guvernul polon de 
pe atunci avea așanumitele „garanții" din 
partea guvernanților vest-europeni.

Cel de al doilea război mondial l-au 
dezlănțuit militariștii germani. Stat în
deobște cunoscute numele principalilor 
criminali de război, înfierați la procesul 
de la Ndrenberg după terminarea războ
iului.

Nu putem uita însă faptul cj guvernele 
de pe atunci ale statelor vest-europene, 
eare adoptaseră înainte de începerea 
războiului o poziție dușmănoasă neîmpă
cată față de Uniunea Sovietică, poartă o 
mare răspundere pentru faptul că nu au 
Împiedicat agresiunea hitleristă. Lor le 
revine pentru aceasta o deosebită răspun
dere, deoarece ele au refuzat să acțio
neze în comun cu Uniunea Sovietică pen
tru ca, prin eforturile colective ale state
lor europene, să împiedice militarismul 
german de a tîri popoarele din Europa, iar 
apoi și alte popoare, în cel de al doilea 
război mondial.

Nu au trecut decît nouă ani de la ter
minarea celui de al doilea război mondial, 
care a adus popoarelor europene nenumă
rate nenorociri. Nu putem uita zecile de 
milioane de victime omenești, marea du
rere a mamelor, văduvelor, orfanilor, pri
cinuită de acest război. Distrugerile ma
teriale și pierderile suferite de popoare, 
provocate de război, sînt fără seamăn. 
Urmările acestui război se fac simțite și 
pînă în ziua de astăzi. Numeroasele orașe 
ți sate de pe teritoriile Uniunii Sovietice 
ți Poloniei, Franței și Angliei, Iugosla
viei și Cehoslovaciei, Belgiei șl Olandei, 
precum și ale unei serii de alte state eu
ropene care au suferit de pe urma ocu
pației fasciste sînt încă departe de n fi 
reconstruite. Germania însăși face parte 
din statele care au suferit cel mai mult.

Este datoria noastră să amintim astăzi 
«ceasta. Noi trebuie să amintim mereu 
«nii foarte apropiați ai celui de al doilea 
război mondial, pentru a împiedica pla
nurile criminale ale militariștilor de astăzi, 
care pregătesc sub ochii noștri un nou 
război mondial.

Nu putem să nu arătăm că în cursul 
celui de al doilea război mondial puterile 
occidentale și Uniunea Sovietică, împre
ună cu alte state care au fost victime ale 
agresiunii, au format o puternică coaliție 
«ntihftleristă care a asigurat victoria asu
pra agresorului.

Este oare nevoie de o altă dovadă mal 
convingătoare a faptului că interesele 
tuturor statelor europene care prețuiesc 
pacea, printre care Uniunea Sovietică și 
Franța, Anglia și Polonia, Cehoslovacia 
ți Iugoslavia, precum și alte țări, coincid, 
deoarece este vorba de lupta împotriva 
agresiunii germane și de menținerea păcii 
în Europa ? Putem oare închide ochii în 
fața faptului că in prezent pe avanscena 
Germaniei occidentale acționează din nou 
Intens aceiași oameni care în trecutul atit 
de apropiat erau organizatori și com
plici ai agresiunii fasciste împotriva sta
telor iubitoare de pace atit din răsăritul, 
cât și din apusul Europei ?

Din toate acestea rezultă că asigurarea 
«ecurității în Europa și rezolvarea justă 
a problemei germane sînt indisolubil le
gate între ele. Nu se poate asigura cu 
adevărat securitatea în Europa dacă nu 
va fi găsită o rezolvare a problemei germa
ne care să corespundă Intereselor tuturor 
«țațelor europene iubitoare de pace, pre
cum și intereselor forțelor iubitoare de 
pace ale poporului german însuși, Acea
sta înseamnă că amînarea permanentă a 
rezolvării acestei probleme nu poate co

respunde scopurilor asigurării păcii ți 
securității în Europa.

Planurile elaborate acum de guvernele 
Statelor Unite ale Americii, Angliei și 
Franței urmăresc remilitarizarea Germa
niei occidentale și atragerea ei atît în 
grupările militare imperialiste existente, 
cit și în cele pe cale de a fi create. Pri
mejdia Pe care o prezintă aceste planuri 
pentru cauza păcii în Europa este absolut 
evidentă. Pentru a evita această primej
die și pentru a contribui cu adevărat la 
rezolvarea problemei germane și asigu
rarea păcii și securității în Europa, Uniu
nea Sovietică propune să se renunțe la 
aceste planuri și să se ajungă la un 
acord pe baza următoarelor principii fun
damentale :

în primul rir.d. Să nu se admită în 
nici un cat reînvierea militarismului ger
man. care a dezlănțuit primei și ai doilea 
război mondial și să se treacă in sfîrși: 
la rezolvarea cu perseverentă și răbdare 
a problemei germane pe baza realizării 
unei înțelegeri înainte de toate tata» cele 
patru puteri, care poartă o răspundere 
deosebită pentru aceasta, tmplrei: și pen
tru asigurarea pecii și securități ta En
ron a.

In al doilea rini Să se creeze un «te- 
ua da «ecur-.tate colectivă in Europa cu 
participarea tuturor statelor europene in
teresate in menținerea s întăttjța păta, 
mdiferetrt de orind rire» WdsMi și 9t>- 
ț.«.:\. V. cere «cep «ă se țpaminexe eu 
toată atentia atît prosectu; soviete exis
tent ir. legătură eu „Tratatul general eu
ropean cu privire 11 securitatea caJectavă 
in Europa", cit și propunerile altor pâr. 
care vor fi prezentate în areastă pro
blemă.

In «ceste două propuneri are guvema- 
lui sovietic, struts legate între ele. nu 
există nimic care să 5e îndreptat Împo
triva intereselor vreunui stat european 
mu neeurepeea. Beenr rea «au acacă CJ 
privire la aceste propuneri ns poare fi 
cousiăeraiă o ctesriune simplă sau ușoa
ră. t*,r nimeri as va reun să demonstreze 
că nu se poate realiza o Înțelegere asu
pra acestor propuneri. între toate statele 
care năzuiesc spre pare S- securitate în 
Europa.

Aceste prep* inert «Je Oaîcmfi Sovietice 
se deosebesc în mod radical de acordu
rile eare au fort adoptate la ccnfermțele 
de la Paris. Cele două propusese — atfi 
propunerea cu privire la nesdmitere» 
retE’.leriJ măirtariscculai german, cit ș: 
propunere» eu privire la crearea untn sis
tem de securitate colectivă ta Europa — 
au un tei ccmun : să asigure menunerra 
și consolidarea păcii ta Europa.

La baza acordurilor de la Paris, dim
potrivă. stau alta scopuri.

Aceste acorduri pornesc de la renunța
rea la principiile securității colective eu
ropene și slujesc planurilor de remul.ta- 
rizare a Germaniei occidentale și de a- 
tragere a ei ta grupările na- tare ale uncr 
puteri occidentale. Astfel, aceste acorduri 
slujesc nu intereselor menținerii și c-mso- 
îhJărîi păcii, ei unor «eoș-tr. e-ametral 
opuse. Acordurile de la Par» poraeac de 
la opunerea uncr state ecrepene altor 
state europene, de la ațitarea coctraeic- 
țiiior între tie și de la cooriauarei cursei 
îaancăritor, ceea ce poate fi dictat de 
planurile de pregătire a nci agrest m. a 
unui nou război.

Guvernul sovietic șt-a expus atiriudinea 
dezaprobatoare față de ac:rd-r.-e ie Ia 
Paris în netele adresate guvernelor S.UA- 
Angliei și Franței ia 23 octbmiree și 13 
noiembrie.

Oricît s-ar căzni inspiratorii accrdurilcr 
de la Paris, care au mizat pe reinv.tre: 
militarismului german, nu pcate fi ascuns 
faptul fundamental că aceste acordur. re
prezintă o amenințare la adresa cauza, 
menținerii păcii în Europa si de aceea ele 
sînt incompatibile cu cerințele asigurării 
securității statelor europene. Pes oare »- 
cordurile de la Paris să servească reml- 
vării problemei germane «au să cst.tr.nuje 
în vreo măsură oarecare ta acest sens ’ 
Răspunsul nostru la această iztreoare 
este : nu, nu pot

Asemenea acorduri nu mimai că tm pot 
servi acest scop, dar tafăptare» iac va 
deveni principalul obstacol și ta ca‘ga re
zolvării problemei ee’.e! me. urezote 
în calea restabilirii mutării starului ger
man pe baze pașnice si <le-_’ii‘ttoe Iz 
prezent nimic nu pcate tapiediea mtr-c 
asemenea măsură restab-Hree umtăril 
Germaniei ea înfăptuire» arcrf urilor de 
la Paris cu privire la remllitartoare» Ger
maniei occidentale

După cum se știe, conform «eer-uruee* 
de la Paris, ta Germania occidentali ur
mează să fie create îh virtarci aproț-at 
forțe armate cu un efectiv de 5BC»‘— 
520.000 de oameni. Cercurile gasman* 
de la Bonn declară acum în mod țeserile 
oă după constituirea un:*.4t*-Joe m2:-are 
prevăzute, armata vest-germană re fi 
mărită de cîteva ort Aceste decis "arii se
bizue pe ceva anume.

încă de pe acum, în Germania occiden
tală există trupe de poliție cu un efec
tiv de aproximativ 200.009 de eassseni ri 
în afară de aceasta, a«a-zisele „miităti de 
serviciu” și alte organizați m litarirste 
auxiliare, care numără pini la 259 yx de 
oameni. împreună cu armata vest-re —»- 
nă de paste 500.000 de oameni, ta e«r» de 
creare conform acordurilor ce la Paris 
Germania occidentală va avea de fapt 
încă în viitorul apropiat apsekiaMMv 
1.000.000 de oameni în armata «a.

în afară de aceasta, în uîtimri tr.i ta 
Germania occidentală au căpătat o largă 
răspindire organizațiile militariste de tri. 
soiul ca, de pildă, „Uniunile soldățești* s 
„Societățile tradiționale", care reunesc pe 
participanții unor sau altor formați: mi
litare ale fostelor trup» titlen-re care 
s-au pătat în timpul războiului eu Clime 
sîngeroase și bestialități m:r.*.mrese. A- 
ceste „Uniuni soldățești* și ^■ocelli, m- 
diționale”, formate din parriripar.’i ai „di
viziei de grenadieri a ffibrer-uta!-. -di
viziei de apărare a ftihrer-uiui". d.-.-i- 
ziei de tancuri Hermann GOctag* ai tru
pelor hitleriste ,.SS“ și altele aaesnlnă- 
toare, sprijină in fel și chip trad riRe fas
ciste aie hitlerismuluL Numărul pari.c:- 
pan'ilor la aceste organizații taflltaKMe a 
și atins 2.000.000 de oameni. Dan toate a- 
cestea rezultă că deși acordurile de la Pa
ris anunță crearea unei armase vest-ger- 
mane de 500 000 de oameni, prin aceasta 
nu se spune încă întregul adevăr în ca
zul realizării acestor acorduri, in Germa
nia occidentală va fi creată in «cur: timp 
o armată de cel puțin 1.000 000 de oameni 
La aceasta trebuie adăugați cei 2.000000 
de oameni din organizațiile militariste 
existsnte formate din foști: răriri panți ai 
armatei tțitlerist». care menita și acum 
tradițiile fasciste ale hitlerismuiuL îndată 
ce va începe aplicarea acordurilor de la 
Paris, militariștii germani vor avea la 
dispoziția lor aceste milleane de oameni 

pentru a încerca din nbu să-i folosească 
drept carne de tun în scopurile unei noi 
agresiuni, în scopurile revanșei și cuceri
rii de teritorii străine.

Acordurile de la Paris dau de fapt ml- 
litariștilor vest-germanl dreptul de a re
învia statul major general german. Con
secințele acestui fapt nu vor întirzia să 
se facă simțite.

Acesie acorduri dau totodată militariș
tilor vest-germani posibilitatea de a dez
volta fără nici o îngrădire industria de 
război. Monopolișți vest-germani ca 
Krupp, Abs, Zangen. Dinckelbach și alții, 
care au fost principalii organizatori ai mi
litarizării economiei germane ta ajunul 
celui de aț doilea război mondial, joacă 
de pe acum un rol conducător in resnili- 
tarizarea Germaniei occidentale. Amploa
rea pe care o capătă aici remilitarizarea, 
reiese chiar și numai din următoarele : 
dacă în șase ani, îucepind din 1933 ptaă 
ta 1939, Hitler a cheltuit pentru pregă
tirea războiului 90 miliarde mărci, acum, 
cercurile guvernante de la Bonn pro.ee- 
tează să cheltuiască ta scopuri mil.tore 
numai in cursul următorilor trei ani peste 
100 miliarde mărci. Statele Unite ale A- 
mericîi îr-cep deja să livreze Germaniei 
occideuiate armamact ta valoare «ie mi
liarde de dolart- La fel. ea și înaintea ce
hii de al doilea război mondial, milita- 
HșOj vest-germam se bucură de un larg 
spr.jm Bsaierial din partea celor mal 
-nare znooopoiuri din S.U A. care obțin de 
pe «cum prefituri consjderabOe ce pe
rea Ger— =nte; occidental». Na este teiim- 
piătoe fapem că ta uluma vreme asupra 
poiiririi ÎUA exercită o tnflueață tot 
mai mare toznai acele monopoluri ame
ricane care stat legate de cercurile vest- 
germane cete ma. agresive și care fău
resc arme pentru «mata vest-germani ta 
curs de creare

Orientarea spre remi'-.tarizare duce Ia 
creșterea coettauă in Germania occidea-
va-șa-rte care^ de pe xr-r <șț tatensîfică

zii m.jnăra pep-tare impeartra refirer 
wehrmaAtcfui «au ta uazefi tateriSfiicC
uiptei 
ti rf

mare 
âtăți:

a
•ax 

de

a
«f

va

becărită 
«rma-ei oc-

Kaiser.

«spu

miniștri de la Bonn 
Hallstein, a unor ge

nerai: hi-Jerișt: ca von Faixenhausen și 
K——ț—y șj ale multor altora dovedesc 
et leeansartii și adepții cuceririi de te-

- • -T iu îaaNM "ie să-ș:
? s: 1.1--:.'? agresive.

Bad ș»SteriMțB> oficiale din Franța 
șt Aeg*8» ca și dta alte state ale blocu- 
tai AftastieaM de nord, se străduiesc să 
■•amdt popoantar lor aceste fapte care 
d-redesc Czis-ența unui pericol pentru

- ----- ți:.. :-. Lrrița. sau se stră- 
ese să mascheze caracterul lor agre-

aceasta nu face decît să mărească 
tunderea personalităților menționate 
i33 eensecmțele acordurilor de la Pa- 

Cu cit mai repede va fi demascată 
■ttl tașelare a popoarelor, cu atît mai 
e va E pentru cauza păcii și securltă- 
popcarelor Europei.

?e

Ceretri’e conducătoare din Anglia 
Franța s: S U.A induc in eroare opinia 
publică vorbind despre anumite „garan- 

acordurile de la Paris, care ar 
țre-ren posibilitatea unei agresiuni din 
partea Germaniei occidentale remilitari- 
:ate_ Nu este intimplător faptul Că ni
meni nu dă crezare acestor faimoase 

•ara.-.*!: După cum se știe, tratatul de
a Versailles conținea mult mai multe în

grădiri în privința reînvierii puterii mi
litare a Germaniei. Potrivit tratatului de 
'.a Versailles, efectivul întregii armate 
germane nu trebuia să depășească 100.000 
de oameni. O serie de tipuri de arma
ment printre care aviația, tancurile, ar
tileria grea erau cu totul interzise pentru 
armata germană. Au fost stabilite îngră
diri substanțiale pentru producția de 
război în Germania. Existau de aseme
nea angajamente formale din partea Ger
maniei de a nu comite o agresiune îm
potriva altor țări europene. Existau șl 
garanții formala din partea Angliei ți 

Franței, de pildă, in privința Poloniei și 
Cehoslovaciei. în pragul celui de al doi
lea război mondial. Anglia și Franța au 
semnat chiar o declarație de neagresiune 
cu Germania hitleristă.

Ce a rezultat din toate acestea ? Re
zultatele sînt cunoscute tuturor.

Militariștii germani, mai ales cu aju
torul monopolurilor americane și-au re
făcut puterea militară și, după aproxi
mativ două decenii de la terminarea pri
mului război mondial, au aruncat din 
nou Europa, iar apoi întreaga lume, îh- 
tr-un răzb'oi sîngeroS și pustiitor, fără 
precedent în istoria mondială.

In condițiile actuale, remilitarizarea 
Germaniei occidentale capătă un carac
ter și mai periculos de cît înainte. Este 
suficient să spunem că la dispoziția ar
matei vest-germane se pun toate tipurile 
de arme, mergîndu-se pînă la a i se a- 
corda posibilitatea de a folosi arma ato
mică. într-o asemenea situație nu trebuie 
mult pentru a dezlănțui războiul atomic 
cu mîinile acelor militariști-călăi care au 
trecut prin școala hitleristă a crimelor 
de război, care au făcut să piară milioane 
de oameni pașnici cu totul nevinovați în 
lagărele lor ale morțil, în camerele de 
gazare, la Maidanek, Auschwitz și în 
cănite alte lagăre. Se poate oare uita că 
acești monștri au făcut să curgă torente 
de singe omenesc, încercînd să distrugă 
națiuni întregi, popoare întregi?

înirucît acum se desfășoară nu numai 
remilitarizarea Germaniei occidentale, ci 
și atragerea ei în grupări militare îndrep
tate împotriva altor state europene, nu 
trebuie subestimate consecințele negative 
ale unei asemenea situații. Aceasta în
seamnă că Sub ochii tuturor are loc un 
tirg direct între militariștii germani și 
cercurile agresive aîe cîtorra state occi
dent?.e în «copul pregătirii unor noi a- 
renturi militare. Primind la dispoziția 
lor resursele Germaniei occidentale și 
sprijinul corespunzător din partea acestor 
siate occidentale ți, in primul rînd, din 
partea cercurilor agresive ale S.U.A., mi
litariștii și revanșarzii germani consideră 
nu fără temei că aceasta le va asigura 
tacă ta viitorul apropiat supremația mi
litară in Europa occidentală, cu ajutorul 
căreia vor călca dta nou în picioare orice 
acorduri care îi leagă.

Gu-.-emul sovietic a atras de pe acum 
atenția asupra faptului că acordurile de 
la Paris sînt tacomnatbile cu tratatul 
franco-sovietic de alianță șl asistență mu
tuali dta anul 1944 și cu tratatul anglo- 
■»-«tic dta 1942 de colaborare și asis- 

mutuală postbelică. Ambele aceste 
tratate, la tel ca și acordurile de la Port- 
dîta. pe care $i-a pus semnătura și gu- 
remu: S.UA. prevăd dta partea Franței, 
Kng_e.. SUA și UJLSS. luarea unor 
zAsurt comune îndreptate spre preint'm- 
; unei noi agresiuni din partea
Germanie: ș: spre prevenirea reînvierii 
rril.tarjmnîu: german. Acordurile de la 
Pars nd nu numai că au tos*, adoptate 
SH part: «area VRSA dar tăișul lor 
este ndreptat Sțiș împotriva Urnunu So- 
vj&uce k. —irnr*«ri taăeczxv» «j-ar «za ta
ț — nu pec sa nu xubcx^ez» Încrede 
rea U ’—uni și nu pot sț nu d.screu— 
teza pal. -ta »_.emelac car» :«calcă tr»-

âe-uau. ad mEuarismul ta Gemania 
•ccăăestalâ. eercur-Ge guvernante dta 
Sil A, Anglia s: Franța «eclata că ele ar 
*iza apeasta fitad vă.'iurte d» ^ntere- 
«t- apdriru Europe: occidentale". Guver- 

M-seue • ss.bluu*t nu odată cit de 
Mta-rine «te ș: ta^e stat acest» afirma
ta cit de m~'-. «int ta eoaxraxcere cu

Azert lucra reiese dta faptul d nici 
ata <tn rtetti» participante >• acordu
ri d» la Para nu a fon si nn este »- 
■m "ițit de njQ un fel de agresiune, de 
«act ca tel 6» atac. IStet unul dm aceste 
etate na a declarat și nu are temeiuri 
să declare că ar exista pentru «l o ase
menea pn-mejd-e Prin «mate, detțjre 
-mtereseie apărării' te vorbește ta carii 
de tapă numai penirj a j unifica cit de 
il ta acbu «puuez ptahiire asemene» «c* 
i-uc-

Dacd acordurile «I» la Paris, la fel ea 
li alte piatuari nulitar» ale blocului At- 
lam.cula. de nord, nu pot fi justificate 
prm referiri false la interesele apărării*', 
anine:, pe de altă parte, nu «in: greu de 
tațetat adevăratele lor «copuri. Este cu 
tarul evident că atragerea Germaniei oc
cidentale in cura de remilitarizare ta gru
pată militare, urmărește aceleași scopuri 
ca ș: orgazuzarea de numeroase baze mi- 
’itaxe pe teritorii situate în apropiere de 
frontierele Uniunii Sovietice și ale țări
lor de democrație populară. Și trebuie re
cunoscut că nu este intimplător faptul că 
toate acestea stat însoțite de apeluri la 
cursa înarmărilor și de noi și noi decla
rații agres.ve eu privire ia necesitatea de 
a stabili relațiile cu alte țări, bazindu-se 
pe forță, pe creșterea continuă a înar
mărilor. Ce mai lipsește oare pentru a 
'nțelege că acordurile de la Paris, la fel 
ca și cetalalte planuri ale blocului At
lanticului de nord, nu servesc cauzei pă
cii ci pregătirii unui nou război ?

Acordurile de la Paris dovedesc că 
cercurilor agresive din S.U A-, precum șl 
celor din Anglia și Franța le stat străine 
interesele restabilirii unității Germaniei, 
ca și. ta general, interesele poporului ger
man Transformarea Germaniei occiden
tale intr-un star militarist face imposi
bilă unificarea ei cu Republica Democra
tă Germană iubitoare de pace într-o Ger
manie unită, iubitoare de pace, demo
crată. Pe aceste cercuri le interesează nu
mai posibilitatea de a folos* Germania 
occidentală în scopuri proprii. Din acea
stă cauză, totul se bazează pe abandona
rea definitivă a ideii restabilirii unității 
statului german pe baze democratice și 
iubitoare de pace, restabilire pe care o 
urmărește U.R.S.S. însăși refacerea mili
tarismului german le este necesară pen
tru ca pe această bază să încheie un tîrg 
cu militariștii germani și cu ajutorul gru
părilor militare pe care le crează cu par
ticiparea Germaniei remilitarizate, să in
tensifice presiunile de tot felul asupra 
Uniunii Sovietice șl altor țări europene 
care nu făc parte din grupările lor mili
tare. Aceasta este ceea ce ele numesc 
politica „de pe poziții de forță". 
S-ar părea că a sosit de mult timpul să 
se înțeleagă că nici un fel de amenințări 
nu pot intimida poporul sovietic șl ță
rile democratice, cate înfăptuiesc puterea 
clasei muncitoare în alianță cu țăranii 
muncitori și care pășesc cu suedes înainte 
in opera de construire a socialismului 
Daca încercările de acest gen s-au termi
nat cu un eșec în trecut, cu atît mai mult 
sînt lipsite de speranță toate planurile 
agresive de acest tel in momentul de față, 
cînd marea Uniune Sovietică ți țările de 
democrații popular* Mat mal figura ca 

oricînd de situația lor șl de succesele lor 
continue în construirea socialismului. Nu 
există în lume forță care să .poată în-, 
toarce înapoi roata istoriei.

Respingind Orice planuri de refacere a 
militarismului german și orice încercări 
de folosire a unei sau altei părți a Ger
maniei în interesele vreunei grupări mili
tare, Uniunea Sovietică susține ca Franța, 
Anglia și S.U.A., împreună cu U.R.S.S., 
să treacă la rezolvarea problemei ger
mane. Pentru aceasta vor trebui învinse 
greutăți destul de mari, dar în primul 
rînd trebuie realizat un acord între cele 
patru puteri în problema restabilirii uni
tății Germaniei pe baze pașnice și demo
cratice. Aceasta cere Ia .rîndul ei realiza
rea unei înțelegeri în problema ținerii de 
alegeri libere pe întreaga Germanie, pe 
baza cărora să fie ales un parlament pe 
întreaga Germanie și să fie format un gu
vern democratic al întregii Germanii.

Este oare posibil un asemenea acord în
tre cele patru puteri în problema ger
mană, care să corespundă intereselor 
securității europene, precum și interese
lor naționale ale poporului german ? Gu
vernul sovietic consideră că un aseme
nea acord este posibil. Un asemenea a- 
cord este pe deplin posibil dacă în locul 
planurilor de remilitarizare a unei părți 
sau a alteia a Germaniei, toate cele pa
tru puteri își vor pune drept scop să a- 
jungă la o înțelegere cu privire la resta
bilirea unității Germaniei ca stat iubitor 
de pace și democrat.

Tocmai de aceea, guvernul sovietic a 
propus din nou la 23 octombrie convoca
rea unei conferințe a celor patru puteri 
în problema restabilirii unității Germa
niei și a ținerii în acest scop a unor ale
geri libere pe întreaga Germanie, precum 
și în problema asigurării securității co
lective în Europa, deoarece aceste două 
sarcini sînt legate între ele în modul cel 
mai strîns. Cu toate că a trecut deja mai 
mult de o lună, la această propunere nu 
s-a primit încă răspuns. Pe de altă parte, 
se face totul pentru a se trece cît mai 
grabnic la remilitarizarea Germaniei oc
cidentale, ceea ce urmărește în mod vă
dit să împiedice un acord al celor patru 
puteri în problema restabilirii unității 
Germaniei.

Se spune că experiența conferinței de 
la Berlin ar fi arătat că nu există temei 
de a conta pe un acord între cele patru 
puteri în problema restabilirii unității 
Germaniei. Cu acest lucru nu putem fi 
de acord.

In legătură cu aceasta, trebuie amintit 
că piedica in calea unui acord o consti
tuiau atunci planurile S.U.A., Angliei ți 
Franței cu privire ia crearea „comunității 
defensive europene", al cărei principal 
icop era refacerea militarismului german, 
lucru care a fost, fitețte, reSpins de 
Uniunea Sovietică. Dar, de cînd sub pre
siunea opiniei publice, planul „comuni
tății defensive europene" a eșuat, s-au 
creat premize mai favorabile pentru rea
lizarea unei înțelegeri în problema resta
bilire unității Germaniei. Se înțelege că 
ăespee premize Intr-adevăr favorabile se 
v» putea verbi numai la cazul în care 
tot C abandonate cric» planuri de re
facere i mii țarismului german. Atunci 
vor fi ere** tatr-adevâr premizele ne
cesare pentru examinarea concretă a con- 
difiilor de ținere a unor alegeri libere 
pe fntieaga Germanie și pentru exami
narea propunerilor pe care le-au avut sau 
le au toate cele patru puteri ta această 
problemă.

Uniunea Sovietică tinde spre un acord 
Cu Franța, Anglia și S.U.A. în problema 
Germaniei și. în primul rînd, în problema 
restabiliri; unității statului german. Un 
asemenea acord poate fi realizat dacă 
toate cele patru puteri vor acționa în di
recția apropierii Germaniei răsăritene și 
apusene și vor căuta ea Germania unifi
cată sg fie un stat cu adevărat iubitor 
de pace și democrat.

Izcă ta primii ani după terminarea 
rAzb::uIui ta Europa, S.U.A„ Anglia și 
Franța au obținut scindarea statului ger
man într-o parte apuseană și una răsă
riteană. Acum, oricine vede ce scopuri au 
fost urmărite cînd puterile occidentale 
urmau cu atita incăpăținare politica de 
dezmembrare a Germaniei. Prin această 
politică de dezmembrare ele au dus lucru„ 
rite pînă la situația că, în Germania occi
dentală puterea a încăput în mîinile mi- 
litariștilor germani, împreună cu care 
cercurile agresive ale puterilor occidentale 
creează acum alianțe militare îndreptate 
împotriva statelor iubitoare de pace din 
Europa. în prezent, S.U.A., Anglia și 
Franța trec la remilitarizarea Germaniei 
accidentale, la includerea ei în grupările 
lor militare și la opunerea Germaniei oc
cidentale Germaniei răsăritene, la opu
nerea țărilor vest-europehe altor state 
europene. Aceasta este calea care duce nu 
numai la un război fratricid între ger
mani, ci și la un nou război mondial.

ta prezent, se desfășoară pregătiri in
tense în vederea ratificării acordurilor 
de la Paris. Cercurile agresive ale puteri
lor occidentale fac totul pentru a trece 
cit maj grabnic la realizarea acordurilor 
menționate și, prin urmare, la desfășura
rea fățișă a remilitarizării Germaniei oc
cidentale și la atragerea ei în grupări 
militare.

Aceasta înseamnă că ratificarea și apli
carea acordurilor de la Paris vor aduce 
complicații serioase în întreaga situație 
internațională.

Din momentul în care Germania occi
dentală remilitarizată va intra atît în blo
cul militar nord-atlantic, cît și în noua 
alianță militară vest-europeană în curs 
de creare, caracterul agresiv al grupărilor 
militare pe care le crează Statele Unite 
ale Americii, Anglia și Franța, se va in
tensifica în mate măsură.

Deoarece în țările care fac parte din 
grupări militare agresive vor fi sporite 
armatele, aviația militară și alte mijloace 
de înarmare și în special, deoarece aceste 
grupări militare își fac un aliat din mili
tarismul in curs de refacere în Germania 
occidentală, alte state ale Europei vor ti 
nevoite să ia măsuri eficace pentru auto
apărare, pentru preintîmpinarea unui 
atac.

O asemenea situație creată în urma 
politicii puterilor occidentale nu poate să 
nu ducă la intensificarea continuă a 
cursei înarmărilor, la sporirea armatelor 
și bugetelor militare ale statelor europene, 
ceea ce va mări considerabil povata im
pozitelor și a altor greutăți pentru toate 
popoarele Europei.

Toate acestea arată că fără a se renunța 
la politica de creare de grupări militare 
a unor state europene opuse altor state 
europene, nu pot fi asigurate interesele 
păcii în Europa.

în locul unor asemenea grupări militar», 
« căror creare duce la un nbu război, este 

necesar ca statele europene să-și uneasdB 
eforturile pentru organizarea securități” 
colective în Europa. Crearea unui sistem 
de securitate colectivă europeană — iată 
calea care duce spre menținerea și conso
lidarea păcii în Europa.

tacă la conferința de la Berlin a celor 
patru puteri, de la începutul acestui an, 
Uniunea Sovietică a propus discutarea 
proiectului principiilor fundamentale al» 
„Tratatului general european cu privire 
Ia securitatea colectivă în Europa", pre
zentat de ea. Cu toate că acest proiect 
nu a primit sprijinul necesar din partea 
Franței, Angliei și S.U.A., problema creă
rii unui Sistem eficace de securitate colec
tivă îh Europa continuă să se situeze de 
atunci îh centrul atenției tuturor po
poarelor europene.

In proiectul de tratat se prevede că pot 
fi părți în acest tratat statele europene, 
indiferent de orînduirea lor socială, care 
recunosc scopurile tratatului și își asumă 
obligațiile corespunzătoare. Se prevede 
de asemenea că pînă la unificarea Ger
maniei, Republica Democrată Germană 
și Republica Federală Germană pot fto 
părți cu drepturi egale în acest tratat, iafl 
după unificarea Germaniei, statul unire 
german poate deveni parte în acest 
tratat.

Proiectul acestui tratat prevede în con
tinuare că statele părți în acest tratat se 
Obligă să Se abțină de la orice atac îm
potriva altuia, de Ia amenințarea cu forța 
și că, în conformitate cu Carta O.N.U, 
să rezolve toate litigiile care se pot ivi 
intre ele, prin mijloace pașnice. în cazul? 
unui atac armat îfi Europa, împotriva 
unuia sau a cîtorva state părți în tratat, 
fiecare parte în tratat este obligată să 
acorde ajutor statului sau statelor supus» 
unui asemenea atac, prin toate mijloa
cele de care dispune, inclusiv folosirea 
forței in scopul restabilirii și menținerii 
păcii internaționale și securității în Eu
ropa. Statele părți Sn tratat se obligă să 
nu participe la nici un fei da coaliție sau 
alianță și să nu încheie nici un fel de 
acorduri ale căror scopuri ar fi contrara 
scopurilor tratatului cu privire la sec'JL 
ritateă colectivă în Europa.

Acest proiect, sau un alt proiect simi
lar de principii fundamentale ale unul 
tratat general european poate deveni, 
după părerea guvernului sovietic, baza 
pentru crearea unui astfel de sistem da 
securitate colectivă care să dea o garan
ție reală pentru pacea și securitatea po
poarelor Europei.

Prezentînd proiectul de tratat mențio
nat, guvernul sovietic a declarat că est» 
gata să examineze și eventuale alte pro
puneri care ar putea contribui la realiza
rea unui acord între toate statele inte
resate. Este necesar totuși să se subli
nieze că în ciuda repetatelor propuneri 
făcute de guvernul sovietic guvernelor 
S.U.A., Angliei și Franței de a trece la 
examinarea unei probleme atît de impor
tante pentru cauză păcii, guvernele men
ționate se eschivează de Ia aceasta.

Inițial, obiecțiunile împotriva proiec
tului prezentat de guvernul sovietic sa 
refereau, după cum se știe, în primul rînd 
la participarea S.U.A. la sistemul de secu
ritate colectivș europeană și, în al doilea 
rînd, la poziția guvernului sovietic față 
de Uniunea nord-atlantieă. Cînd însă gu
vernul sovietic s-a pronunțat, încă în 
martie, în favoarea participării S.U.A. la 
Tratatul general european și a declarat 
că este gata să examineze împreună cu 
guvernele interesate problema participării 
U.R.S.S. la tratatul nord-atlantic, guver
nele celor trei puteri occidentale au în
ceput să caute noi pretexte pentru a res
pinge examinarea în comun a problemei 
creării unui sistem de securitate colec
tivă în Europa.

Acum nouă luni, guvernul sovietic a 
prezentat la conferința de la Berlin pro
punerile sale cu privire la crearea unui 
sistem de securitate colectivă în Europa. 
Guvernele S.U.A., Angliei și Franței nu 
au acceptat această propunere.

La 24 iulie, adică acum patru luni, gu
vernul sovietic a propus convocarea unei 
conferințe pe întreaga Europă în această 
problemă, iar apoi a prezentat propunerea 
de a se discuta în prealabil această pro
blemă la o conferință a celor patru pu
teri. Aceste propuneri ale Uniunii Sovie
tice nu au fost însă acceptate de cele trei 
puteri occidentale.

Deoarece în ultima Vreme a devenit 
limpede că se iau măsuri intense pentru 
a obține cît mai grabnic ratificarea acor
durilor de la Paris, care sînt îndreptate 
împotriva principiilor însăși ale securității 
colective în Europa, guvernul sovietic, 
după consultări corespunzătoare cu gu
vernele Poloniei și Cehoslovaciei, a pro
pus convocarea pentru 29 noiembrie a 
unei conferințe pe întreaga Europă ta 
această problemă. Noi știm acum că nici 
această propunere nu a fost acceptată da 
guvernele S.U.A., Angliei și Franței.

Așa dar, în cursul acestui an guvernul 
sovietic a propus în trei rînduri guverne
lor S.U.A., Angliei și Franței să discute 
împreună problema arzătoare și foarte 
urgenta a securității colective în Europa, 
însă aceste propuneri nu au primit nici o 
singură dată sprijin din partea guverne
lor menționate.

Guvernele S.U.A., Angliei și Franței nu 
se pot hotărî să respingă în mod direct 
propunerea privitoare la crearea unu: * =- 
tem de securitate colectivă în Eurona. 
Acest lucru se explică, probabil, prin 
aceea că ele nu pot să hu țină seama de 
faptul că în rîndurile popoarelor eurerene 
crește năzuința spre întărirea păci: și 
securității in Europa. Dar guvernele sta
telor menționate fae totul pentru a :u.r:e- 
dica organizarea securității colective ta 
Europa.

Nu putem să nu relevăm că ac* = *e gu
verne nu numai că se eschivează *> la 
examinarea proiectului de Tratat geoe-al 
eufopcaii cu privire la securitatea * ee- 
tivă in Europa prezentat de Ur. * ***■ So
vietică, dar nici nu prezintă vre* - - t i
nere proprie în această pn i Si 
acest lucfu nu este intimplător F.*- ;.* ’.e 
lor actuale sînt exprimate în artri-r’.» 
de la Paris cane au drept scop *• * : 
rarea securității colective și păci; - 
ropa, ci crearea unor asemenea :* târî 
militare în care să fie încinsă ■:
occidentală remilitarizată. et-r- * '.a
agravarea pericolului de răzb-: r. £ **șa 
și la o nouă intensificare a i-t-r-v * ta 
relațiile internaționale.

Este îndeobște cunoscut că ie t * * - ini 
există th Europa organiza* • - * * a 
blbcului agresiv al Atlartic-jix -t —d. 
Această organizație își are •*•*. său 
major militar, care elab*:*v.i * - e
unui nou război ta Europa, :v: *.-:zzâ
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CONFERINȚA ȚÂRILOR EUROPENE PENTRU ASIGURAREA PĂCII 
Șl SECURITĂȚII IN EUROPA

Declarația președintelui Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, J. Cyrankiewicz
MOSCOVA 30 (Agerpres). — TASS 

transmite declarația făcută de J. Cyran
kiewicz la conferința țărilor europene 
pentru asigurarea păcii și securității în 
Europa.

Stimați tovarăși!
Delegația guvernului Republicii Popu

lare Polone a venit la conferința țărilor 
europene pentru a discuta, împreună cu 
celelalte țări interesate, măsurile pentru 
asigurarea păcii și securității în Europa 
în legătură cu situația nouă care s-a creat 
în urma tîrgului pe care l-au încheiat gu
vernele puterilor occidentale, care tind 
prin toate mijloacele spre refacerea 
wehrmachtului agresiv neohitlerist.

Reînvierea wehrmachtului neohitlerist, 
remilitarizarea Germaniei occidentale pe 
baza ratificării acordurilor de la Paris 
amenință direct securitatea Poloniei, ame
nință poporul polonez, periclitează cauza 
păcii.

In fața unei asemenea primejdii, nici 
poporul polonez, nici guvernul Poloniei 
nu numai că nu pot rămîne indiferente, 
ci dimpotrivă ele trebuie să ia toate mă
surile pentru a da cu toată forța și ho- 
tărirea o ripostă acestui pericol.

Inițiativa Uniunii Sovietice de a con
voca o conferință în această problemă a 
corespuns de la început dorinței guver
nului polonez de a discuta împreună cu 
alte țări problemele legate de securitatea 
în Europa.

Guvernul polonez acordă o mare im
portanță acestei conferințe și este gata 
să-și aducă contribuția la adoptarea de 
comun acord a unor principii îndreptate 
spre coordonarea eforturilor noastre, ne
cesare pentru a asigura, în situația nouă, 
securitatea generală a statelor iubitoare 
de pace, și implicit securitatea Poloniei 
și a frontierelor sale, securitatea poporu
lui polonez. Poziția hotărîtă adoptată de 
poporul polonez se bucură de un sprijin 
deplin din partea celorlalte state care, 
împreună cu noi, pe baza experienței lor 
Istorice și a aprecierii realiste comune a 
planurilor agresive ale imperialiștilor 
americani care reînvie armata germană 
neohitleristă — ceea ce reprezintă o ame
nințare neîndoelnică atit pentru Polonia 
cit și pentru toate celelalte popoare din 
Europa și desigur nu numai din Europa— 
își exprimă voința nestrămutată de a 
bara calea acestui pericol.

Poporul polonez, fiind pe deplin con
știent de pericolul remilitarizării Germa
niei agresive, își exprimă în modul cel 
mai hotărît la mii de adunări, manifesta
ții și mitinguri poziția față de această 
problemă. O expresie a voinței poporului 
polonez este participarea delegației gu
vernului polonez la această conferință și 
sprijinul deplin pe care ea îi acordă po
ziției U.R.S.S., exprimată în declarațiile 
ministrului Afacerilor Externe, Molotov.

Nu este prima dată cind militarismul 
german amenință și aduce nenumărate 
nenorociri popoarelor Europei.

Din momentul în care militarismul și 
militarîșfii au căpătat definitiv suprema
ția în statul german. Europa s-a aflat de 
fapt într-o stare de permanentă alarmă. 
Agresiunea germană îndreptată împotriva 
Franței în 1870—1871 a fost doar prelu
diul pentru viitoarele acte de presiune 
politică, măsuri agresive și atacuri ar
mate pe care militariștii germani le-au 
săvîrșit în Europa. Trei mari războaie 
agresive în decurs de trei sferturi de 
veac, dintrp care două s-au transformat 
în conflicte mondiale și au costat ome
nirea zeci de milioane de victime ome
nești și distrugeri de nedescrîs — acestea 
constituie o dovadă suficient de convin
gătoare a primejdiei pe care militarismul 
german o prezintă pentru Europa, pentru 
pace, pentru civilizația și cultura mon
dială. De altfel, militarismul german nu 
și-a ascuns niciodată țelurile și a formu
lat cu o sinceritate brutală tendințele sale. 
S-ar putea cita zefci de declarații ale unor 
politicieni și militari germani cu răspun
dere, care cu cea mai mare nerușinare au 
aruncat lumii o sfidare. Iată cuvintele 
căpeteniei militarismului german, feld- 
mareșalul von Moltke, unul din organi
zatorii clicii militariste imperialiste ger
mane : „Pacea veșnică este un vis, și încă 
un vis nicidecum minunat Războiul este 
o verigă în ordinea divină pe pămint".

Acesta nu mai este un simplu zăngănit 
de arme, aceasta este o încercare de a 
fundamenta filozofic cea mai mare crimă 
împotriva omenirii — războiul agresiv, 
aceasta este o încercare de a ridica 
această crimă la rangul de poruncă di
vină. Această filozofie este crezul milita- 
riștilor germani, din timpurile lui Moltke 
și pină în ziua de astăzi.

Oamenii simpli din întreaga Europă au 
înțeles încă de mult acest adevăr des
pre militarismul german. Pentru aceasta 
ei nu au avut nevoie să studieze operele 
lui Moltke sau Hitler. Adepții concepții
lor acestora s-au străduit de trei ori în 
decurs de șaptezeci de ani să servească 
popoarelor Europei o lecție intuitivă. Acest 
lucru nu l-au uitat și nu au putut să-l 
uite oamenii simpli din țările care se în
vecinează cu Germania. După anii cum- 
pliți ai celui de al doilea război mondial, 
au rămas cuvinte a căror simplă pronun
țare face să se cutremure chiar ți astăzi 
orice polonez, francez, rus, ceh, slovac, 
Iugoslav și englez cinstit, oricine a încer
cat pe pielea sa grozăviile războiului. 
Oswiecin, Lidice, Oradour, regiunile de 
gheto rase de pe fața pămîntului, Varșo
via, Stalingrad, Coventry și zeci de alte 
orașe distruse amintesc grozăviile ale 
căror proporții nu pot fi micșorate de nici 
un fel de sofistică subtilă a diplomaților 
occidentali, care încearcă astăzi să justi
fice noile planuri de înarmare a acelora 
care profesează credința lui von Moltke, 
îmbogățită prin experiența lui Hitler.

Pentru noi, polonezii, a căror țară a fost 
primul cîmp de luptă al celui de al doi
lea război mondial, nu există nici un fel 
de argument care să ne poată convinge 
cît de cît că este cu putință ca militariștii 
germani să fie din nou înarmați, fără a 
crea primejdia de a împinge țările noas
tre și toate celelalte țări ale Europei în
tr-o nouă catastrofă. Fapt este că tocmai 
în ajunul agresiunii împotriva tării noas
tre, Adolf Hitler a dat un ordin de felul 
căruia nu pot fi găsite multe în întreaga 
istorie a omenirii. Nimicirea Poloniei — 
iată țelul imediat™ Vă voi oferi un pre

text propagandistic pentru începerea răz- 
boiului. Să nu vă faceți griji dacă acest 
pretext va părea sau nu verosimil. Fiți 
necruțători și cruzi. Dreptatea este de 
partea aceluia care este mai puternic. 
Acționați cu cea mai mare cruzime. Ni
micirea completă a Poloniei — iată țelul 
nostru militar".

Și în timp ce „garanțiile" statelor occi- 
' dentale au rămas pe hîrtie, criminalii de 
război hitleriști, executind ordinele lui 
Hitler, au silit poporul polonez să-și verse 
sîngele.

Acest ordin a fost executat cu precizie, 
în decurs de șase ani, noi l-am plătit 
cu 6 milioane de morți, cu distrugerea in 
proporții uriașe a țării, a orașelor și sate
lor ei. Poate oare cineva să admită even
tualitatea repetării unei asemenea situa
ții ? In ce privește poporul polonez, el res
pinge o asemenea eventualitate. Merită 
de asemenea să cităm exemplul Ceho
slovaciei. In urma completului mirșav de 
la Munchen, încă înainte de începerea 
formală a războiului. Cehoslovacia a fost 
dată pradă hitleriștilor și a simțit pe pro
pria ei piele grozăvia de a se tăia treptat 
bucăți din corpul ei viu, pină cind in cele 
din urmă Hitler a cotropit si ceea ce a 
maj rămas din ea, călcînd in picioare rele 
mai solemne promisiuni pe care le dăduse 
la Munchen oamenilor de stat ai Occiden
tului. Chiar și premierul Marii Britanii, 
care semnase acest tratat, a fost nevoit să 
se justifice după 15 martie 1939 în fața 
opiniei publice, declarând că ar fi fost 
înșelat. Se poate oare uita această lecție 
a istoriei în care s-a manifestat cu toată 
acuitatea valoarea promisiunilor militaris
mului german 7

Nu este oare de înțeles că în Untunes So
vietică, care a dus pe umerii ei principala 
povară a războiului împotriva cotropitori
lor hitleriști cuvântul remilitarizare rtir- 
nește minte și indignare, că oamenii string 
pumnii ? Ei, ostașii sovietici, stat doar 
aceia care au trebuit să străbată Europa 
de la Caucaz pină la Berlin pentru a da 
militarismului german lovitura nimici
toare.

Sau să luăm istoria Franței. Trei agre
siuni în decurs de șapte decenii. Parisul 
de două ori aruncat la picioarele învin
gătorului. călcat de cisma wehrmachtului 
Si fiecare agresiune plătită cu un număr 
uriaș de morți, cu sîngele unor generați: 
întregi ale tineretului francez. In anii 
dintre cele două războaie mondiale, poli
ticienii francezi au făcut un pas nefast 
pentru poporul francez, ale cărui urmări 
au venit fulgerător. Ele au fost sîngeroase 
și crude și au fost marcate prin umili
rea și jignirea fără precedent a mtadriei 
naționale a francezilor ta anii ocupației 
și ai regimului de la Vichy

Și, cu toate acestea. in Franța s-au gă
sit politicieni care stat gata să lupte pen
tru reînvierea forțe nefaste a militaris
mului german.

Printr-o situație asemănătoare a trecut 
Belgia, căzută de două ori victimă agre
siunii militariștilor germani care nu cu 
mult înainte de aceasta juraseră să res
pecte neutralitatea ei.

Tot astfel și Italia a cunoscut din pro
pria ei experiență valoarea „alianței" cu 
militarismul german, din care a ieșit slă
bită și pustiită de mîinile chiar ale pro
priului ei aliat

Amară și crudă este experiența popoa
relor europene care au căzut victimă mi
litarismului german. Poporul polonez și 
celelalte popoare iubitoare de pace au 
știut să tragă concluziile cuvenite din 
această experiență: lumea este prea în
gustă pentru a putea cuprinde în același 
timp popoare libere și militarismul ger
man.

Unii politicieni din Occident, care în
cearcă să aducă din nou militarismul ger
man pe arena istoriei, nu vor să tragă 
concluzii pe înțelesul tuturor popoarelor. 
Acesta este sensul acordurilor de Ia Lon
dra și Paris. Și nimic nu va putea ascunde 
acest adevăr.

In Germania occidentală ridică glasul 
aceleași forte care au determinat politica 
militarismului german de la Moltke pină 
la Hitler Acestea s'nt forțele pe care 
căuta să se sprijine Churchill, nu numai 
in anii dintre cele două războaie d. după 
cum se știe în prezent din propriile lui 
mărturisiri, el avea în vedere aceleași 
forțe în planurile sale perfide fată de 
aliatul său sovietic atunci cînd războiul 
împotriva hitlerismului era încă ta toi.

Orice om politic cu judecată care cu
noaște istoria secolului trecut trebuie să 
înțeleagă, indiferent dacă recunoaște sau 
nu, că forțele militarismului german, că- 
pătînd mină liberă, nu vor mai putea fi 
frînate de nimeni nici chiar de acei care 
au creat o asemenea situație

Este îndeobște cunoscut că militarismul 
german, pe care cercurile imperialiste 
anglo-americane și franceze l-au sprijinit 
în perioada celor 20 de ani dintre cele 
două războaie. în pregătirile sale pentru 
marșul spre răsărit — a aprins, imediat 
după începerea războiului, flăcările răz
boiului si pe teritoriul statelor ocriden- 
tale. Militariștilor germani le place să de
termine ei înșiși direcția loviturii. lucru 
de care au avut posibilitatea să se con
vingă acei care i-au protejat Doar cuvin
tele „garanții" și „control", atit de des 
repetate la conferințele de la Londra și 
Paris, constituie cea mai bună dovadă că 
politicienii vest-europeni nu au conștiința 
curată.

Militarismul german este într-adevăr 
un aliat primejdios de vreme ce partene
rii lui caută tot felul de măsuri de preve
dere și „garanții" îndreptate tocmai îm
potriva lui.

Este pe deplin limpede că toată această 
zarvă despre „control" și „garanții" ser
vește în primul rînd ca să adoarmă, mai 
precis, să inducă în eroare opinia publică, 
care este în cel mal înalt grad neliniștită 
de pericolul reînvierii militarismului ger
man

In spatele militariștilor vest-europeni 
se află cercurile agresive ale imperialis
mului american, care nu au nici frîne nici 
rezerve tn ce privește planurile militariș
tilor vest-germani. Pentru cercurile agre
sive anjericane, care caută doar pretexte 
pentru a dezlănțul o nouă aventură Inter
națională. noul wehrmacht reprezintă un 
aliat de neprețuit, deoarece acest aliat 
este lipsit de orice fel de „mustrări de 
conștiință" și este gata la orice Cercurile 
agresive din Statele Unite au nevoie de 
înarmarea Germaniei occidentale pentru 

a-și înfăptui planurile militare cu mîinile 
militariștilor germani Și nici acest fapt 
nu poate fi ascuns prin încercările con
ducătorilor politicii americane de a se 
erija ta postura de apărători ai țărilor 
din Europa occidentală care ar fi în peri
col Aceste țări stat, fără îndoială, ame
nințate de un pericol — ele stat însă ame
nințate numai și exclusiv de planurile mi
litare americane, potrivit cărora întreaga 
Europă trebuie să fie transformată înlr-un 
nou cimp de luptă. Pentru cercurile impe
rialiste americane, noul wehrmacht este 
nu mtmaf un instrument al planurilor lor 
agreeive, ci si jandarmul Europei. Aceasta 
este tocmai forța căreia unii doresc sâ-i 
încredințeze bucuros paza -ordinei" în ță
rile vest-europene unde glasul protestului 
popular împotriva agresiunii și războiului 
răsună atit de puternic împotriva bombei 
atomice și cu hidrogen, împotriva milita
rismului german, pentru coexistența paș
nică. pentru slăbirea încordării ta relațiile 
internaționale, pentru interzicerea arme
lor de exterminare ta masă, pentru de
zarmare și pace. Cercurile imperialiste au 
suferit o grea înfrângere atunci cind opinia 
publică franceză a dat o lovitură creării 
armatei europene și cînd a obținut încheie
rea armistițiului din Indochina. Cercurile 
imperialiste se străduesc să lichideze su
veranitatea popoarelor europene — ba
rieră ta calea înfăptuirii planurilor lor. 
Menținerea regimului de ocupație in Ger
man:! occidentală, articolele speciale din 
acordurile de la Paris care stipulează 
amestecul ta «facerile ei interne, deține
rea nozitiilor-ehe.e io economia Germanie! 
occidentale — toate acestea au drept scop 
aservirea totală a părții occidentale a 
Germaniei de către Statele Unite și folo
sirea e> ca instrument al politicii imperia
lismului american. Aceasta urmărește spo
rirea presiunii americane asupra Franței 
și celorlalte state din Europa occidentală, 
asigurtad totodată pentru Statele Unite 
ale Americi: controlul exclusiv asupra în
tregi: Europe occidentale.

Cercurile agresive americane consideră 
că wehrmachtul de la Bonn va acționa 
ta numele intereselor lor și că va putea 
taSMiți nemulțumirea popoarelor din Eu
ropa occidentală care îi înspăimintă pe a- 
gresori. Si iată că politicienii americani 
ocrotesc intru totu! pe confrații lor de la 
Bonn. Ei nu se îngrijesc nici de ochii lu
mii de vreun control sau de garanții. Iar 
dacă nu obiectează luiootiiva controlului 
și garanțiilor nu o fac decît pentru că stat 
convinși de necesitatea tratativelor cu 
privire la aceste garanții ta scopul indu
ceri: ta eroare a opiniei pebliee. precum 
și pentru faptul că ei stat convinși de 
caracterul joc ireal Politicienii ameri
cani. ea parteneri principali ai blocului 
occidental știu că ei, împreună cu mili
tarismul german, vor putea desființa ori- 
ctad orice ccntroL De altfel, ce valoare 
au aceste garanții ? Ele se reduc in fond 
la promisiunea dată de guvernul englez 
guvernului francez că pe continentul eu
ropean vor rămîne patru divizii engleze

Noi. polonezii, după cum a amintit aici 
tovarășul Molotov, avem o oarecare ex
periență ta ce privește garanțiile brita
nice ta perioada dinainte de război; a- 
tunci cind a trebuit să dăm o ripostă mi
litarismului german, aceste garanții s-au 
dovedit lipsite de orice importantă. Po
porul și soldatul polonez au luptat cu 
totul izolați De altfel tacă pe atunci po
liticieni englezi mai clarvăzători, ca fos
tul premier Lloyd George, nu și-au făcut 
nici o Hurie că asemenea garanții ar fi 
constituit altceva decît o ficțiune.

Dar ce arată experiența Franței ta pe
rioada 1939-1940 ? Pe teritoriul Franței 
staționau nici mai mult nici mai puțin 
decât patru divizii engleze Merită să a- 
mintim că cele patru divizii engleze n-au 
salvat Franța de la dezastru ; abia s-au 
salvat pe ele tașile.

La ce bun să vorbim Insă despre va
loarea acestor garanții și acestui control 
care. încă ta trecut s-au dovedit cu to
tul toefjeaee. cînd astăzi toate acestea slnt 
și mai accentuate de pericolul care de
curge din faptul că nvlitariștilor germani 
U se dau arme atomice.

Ministrul Afacerilor Externe al Marii 
Britanii. Eden, afirmă astăzi că, datorită 
garanțiilor engleze și sistemului de con
trol acordurile de la Paris vor feri ță
rile vest-europene de pericolul înarmării 
necontrolate a Germaniei. Merită să a- 
mintim că cu 21 de ani ta urmă, cînd 
Hitler a venit la putere. Simon, pe atunci 
ministrul Afacerilor Externe al Marii 
Britanii, a încercat în același mod să cal
meze opinia publică alarmată de înarma
rea Germaniei, folosind fraze care ulte
rior s-au dovedit a fi vorbe goale, cu 
privire la articolele speciale stipultad con
trolul asupra înarmării germane, artico
le rămase pină la urmă pe hîrtie.

Remilitarizarea Germaniei occidentale 
constituie un pericol de moarte pentru 
poporul german însuși. Poporul german 
trăiește azi tragedia dezmembrării. For
țele militarismului și agresiunii ridică un 
nou zid de-a lungul frontierei dintre Re
publica Federală și Republica Democrată: 
zidul remilitarizării. în Republica Demo
crată Germană, o parte a poporului ger
man se bucură pentru prima oară de o 
viață pașnică, fără tropăitul cismei cli
cii militariste germane, nu-și tacovoaie 
spinarea în fața primului feldwebel ieșit 
în cale Cu totul alte perspective promite 
însă cancelarul Adenauer poporului Ger
man în discursul rostit in ziua așa-numi- 
tului „trauertag" („zi de doliu" — N.R.) 
Iată aceste perspective: „In această zi, 
poporul german cinstește memoria celor 
șapte milioane de dispăruți și morți în 
perioada celui de al doilea război mon
dial și a celor două milioane de dispă
ruți în primul război mondial.

Numeroase victime zac ta pămint 
străin. în 53 de țări stat împrăștiate mor
minte germane".

După cum se știe. în cel de al doilea 
război mondial au pierit de trei ori și Ju
mătate mai multi germani decît In pri
mul război. Cîte jertfe ar aduce poporu
lui german un al treilea război dacă 
imperialiștii americani și germani ar 
reuși să-1 dezlănțuie? Si în numele că
rei cauze? Numai pentru ca să apară din 
nou morminte germane in vreo 50 de țări 
străine? Și cum ar apare aceste morminte 
acolo? Ce oare a împins din urmă pe sol
datul german pe teritoriul celor 53 de 
țări? Dorința neînfrântă de putere și do
minație ■ militariștilor germani, ■ jefui

torilor germani care și-au întins mîinile 
spre pămint străin, spre bunul altora, 
spre viața altora și spre munca altora. 
Trebuie oare să se repete iarăși tragedia 
poporului german ai cărui fii. cu un secol 
și jumătate în urmă, erau vînduți colo
nialiștilor englezi pentru trei taleri de 
cap. pentru a Ie ajuta să nimicească pe 
soldații lui Washington. Lafayette și 
Kosciuszko. Astăzi guvernanții S.U.A., 
nedemni de numele lui Washington, vor 
din nou să cumpere soldatul german.

Remilitarizarea Germaniei înseamnă că 
politicienii și generalii vest-germani, pre
cum și protectorii lor americani, pregătesc 
poporului german un „trauertag" și mai 
îngrozitor decît cel comemorat recent. 
Aceasta mai înseamnă că ei vor să con
solideze scindarea Germaniei.

In prezent, în Germania occidentală 
acest lucru începe să fie înțeles și de oa
meni care pină nu de mult nu țineau sea
ma de avertismentele venite din Repu
blica Democrată Germană sau din alte 
țări ale lagărului păcii. Recentele decla
rații ale liderilor social-democrației ger
mane stat o mărturie a presiunii crescin- 
de a maselor și a împotrivirii lor față de 
remilitarizarea Germaniei occidentale, re
militarizare car? reduce la zero perspecti
vele unificării Germaniei. Glasuri ale po
liticienilor burghezi, ca acelea ale foștilor 
cancelari Wirth, Briining, Luther, sint de 
asemenea extrem de semnificative. Și, în 
sfîrșit. sînt destul de elocvente fricțiunile 
crescinde chiar in rîndul coaliției de la 
Bonn.

Și doar politicii germane, adică poli
ticii care corespunde intereselor poporu
lui german și nu celor ale guvernului a- 
merican și ale unui pumn de militariști 
și revanșarzi germani i s-ar putea deschi
de mari perspective. O asemenea politică 
ar putea duce la retragerea trupelor de 
ocupație, la crearea unui stat german 
unit și suveran. O asemenea politică ar 
lua de pe umerii poporului german po
vara cheltuielilor de ocupație șl l-ar cru
ța de necesitatea de a cheltui fonduri 
uriașe pentru crearea noului wehrmacht, 
pentru întreținerea și înarmarea luj.

In pofida tuturor suferințelor pe care 
ni le-a adus cel de al doilea război mon
dial, in pofida uriașelor dezastre care 
ne-au fost pricinuite de hitlerism și de 
militarismul german, poporul polon nu a 
nutrit și nu nutrește dorința de răzbunare 
și revanșă. El a știut să stabilească re
lațiile sale cu Republica Democrată Ger
mană pe baza recunoașterii și respectării 
reciproce a suveranității, frontierelor, 
drepturilor și intereselor naționale. Po
lonia numără de pe acum ani de coexis
tență pașnică și prietenească cu Repu
blica Democrată Germană. De Repubîica 
Democrată Germană ne-a unit năzuința 
comună spre pace și dorința de a 
colabora pe tărim politic, economic și 
cultural Cu legături de prietenie ne-a 
unit frontiera justă a păcii de pe Oder- 
Neisse. Polonia și-a exprimat în repetate 
rânduri năzuința de a menține relații de 
bună vecinătate cu întreaga Germanie. 
Ne-am exprimat această poziție încă la 
conferința adjuncților miniștrilor Aface
rilor Externe de la Londra din 1947 chiar 
în prima noastră declarație în problema 
reglementării problemei germane. Am 
dorit și dorim pace și prietenie, relații 
economice și culturale cu o Germanie 
iubitoare de pace eliberată de militarism 
ta ansamblul ei.

Se pune problema modului de a obține 
aceasta ta folosul reciproc al poporului 
german și al tuturor vecinilor săi apro- 
piați, precum și al celorlalte țări euro
pene. Consider că drumul spre aceasta a 
fost indicat de Uniunea Sovietică ta 
timpul conferinței de la Berlin și într-o 
serie de note diplomatice adrerate pute
rilor occidentale in cursul ultimilor luni, 
inclusiv ta nota sa din 23 octombrie a. c. 
Nu este necesar să mai amintim ac: ceea 
ce este știut prea btae de toată lumea. 
Există o cale clar trasată către unifica
rea Germaniei. Există Insă și o cale care 
duce in direcția opusă — aceea către 
care duce ratificarea acordurilor de la 
Paris. Această cale duce la consecințe 
extrem de primejdioase. In prunul rind, 
ea înseamnă menținerea scindării Ger
maniei. Iar menținerea scindării Germa
niei va duce la agravarea situației inter
naționale in Europa și, prin urmare, la 
sporirea pericolului de război tn al doi
lea rind. ratificarea acordurilor de Ia 
Paris înseamnă crearea unei noi grupări 
militare de state europene opuse altor 
state europene, inclusiv Poloniei Astfel, 
aceasta duce la scindarea Europei Atra
gerea unei Germanii occidentale înarmate 
in gruparea militară a țărilor occiden
tale prin admiterea ei ta uniunea Europei 
occidentale și includerea ei ta pactul At
lantic — accentuează puternic caracterul 
agresiv al acestor acorduri. Acesta este 
sensul politic, acestea stat consecințele 
politice ale celei de a doua căi — calea 
remilitarizării Germaniei occidentale.

Acest lucru trebuie declarat .cu toată 
fermitatea în fața întregii Europe pentru 
a exclude posibilitatea oricăror îndoieli 
sau iluzii. Tocmai acest lucru tl facem noi 
astăzi în cadrul conferinței noastre decla
rind limpede: atît timp cit n-a avut loc 
ratificarea acordurilor cu privire la remi
litarizarea Germaniei occidentale sint des
chise toate căile pentru reglementarea 
pașnică a problemei germane printr-o în
țelegere între puteri cu participarea Ger
maniei și ele pot duce la unificarea Ger
maniei pe o bază democratică și pașnică. 
Din momentul în care acordurile cu pri
vire la remilitarizarea Germaniei occiden
tale vor fi ratificate — aceste căi vor fi 
blocate. Se știe cine va purta răspunderea 
pentru situația ce s-ar crea.

Aceasta trebuie spus intr-un mod cu 
atit mai hotărît și mai limpede cu cit în 
rindurile politicienilor occidentali dom
nește convingerea și. în orice caz. se fac 
încercări de a se sugera convingerea că 
ratificarea acordurilor de la Paris ar con
stitui pasul inițial potrivit către tratative 
nu numai tn problema germană ci și în 
celelalte probleme. Această teză este fun
damental greșită. Ea este răspîndită de 
cei care se tem de reacția opiniei publice 
știind că aceasta cere tot mai insistent 
tratative pentru reglementarea problemei 
germane și a celorlalte probleme Interna
ționale Ei vor să Înșele astfel opinia pu
blică

Aceasta este poziția conducătorilor poli
ticii americane, engleze și franceze, fără a 
mal vorbi de Adenauer. De curând acea

stă poziție a fost din nou exprimată de 
președintele Eisenhower într-o conferință 
de presă la Washington, ca răspuns la pro
punerea primului ministru Mendes-Fran- 
ce de a organiza anul viitor o intîlnire a 
celor patru puteri. Chiar la începutul de
clarației sale, președintele Eisenhower a 
spus că una din condițiile realizării unei 
asemenea intîlniri este ratificarea preala
bilă a acordurilor de la Paris Același 
lucru l-au declarat premierii Franței și 
Angliei. La baza acestei declarații stă cu
noscuta teză cu privire la necesitatea du
cerii de tratative de pe așa-zisele poziții 
de forță.

In primul rind aș vrea să spun cîteva 
cuvinte despre acei care trag foloase din 
această politică de pe poziții de forță. In 
condițiile existente — înarmarea Germa
niei occidentale înseamnă o modificare a 
raportului de forțe în rindurile statelor 
occidentale în detrimentul Franței și Ma
rii Britanii, alături de care se ridică pe 
neașteptate un partener înarmat și care 
se înarmează intr-un ritm tot mai rapid. 
Datorită strînsei legături a acestui par
tener cu Washingtonul, poziția lui printre 
celelalte puteri occidentale se va întări tot 
mai mult Astfel, duo-ul Washington-Bonn 
va putea într-adevăr acționa de pe poziții 
de forță — în mai mare măsură decît 
pină acum — însă aceasta față de aliații 
lui de la Paris și Londra, fără a mai 
vorbi de Bruxelles, Roma și Haga

Dar, politicienii care consideră că pot 
fi duse tratative cu Uniunea Sovietică și 
țările lagărului păcii de pe poziții de forță 
nu sînt decît niște visători încorijibili 
pe care istoria nu i-a învățat nimic Pu
ternicul lagăr al statelor iubitoare de 
pace, care numără în prezent 900.000 000 
de oameni, cuprinde două continente și este 
pătruns de voința de pace, dovedește neîn
cetat că este gata să ducă tratative cu 
toate statele în vederea consolidării păcii, 
proclamă și traduce în fapt lozinca coexis
tenței tuturor statelor, indiferent de orîn- 
duirea lor.

Cercurile agresive ale puterilor occi
dentale trebuie insă să înțeleagă limpede 
că acela care va promova o politică de pe 
poziții de forță va întîmpina în calea sa 
forța lagărului păcii și a popoarelor sale 
unite în hotărîrea fermă de a găsi noi 
forme de coordonare în domeniul orga
nizării forțelor lor armate și alte măsuri 
îndreptate spre apărarea frontierelor, 
securității și independenței lor.

Dealtfel nu este greu de arătat că adep
ții așa-ziselor tratative de pe poziții de 
forță se îndeletnicesc cu o echilibristică 
verbală pe care fiecare o va putea desci
fra. Ei spun că năzuiesc spre tratative 
pentru a asigura popoarelor pacea și 
securitatea și în acest scop intenționează 
să reînvie wehrmachtul care subminează 
pacea și nimicește securitatea. Ei spun că 
Vor să reglementeze problema germană ; 
în acest scop ei intenționează să reînvie 
wehrmachtul care va face cu neputință 
reglementarea pașnică a problemei ger
mane.

Pentru a camufla și mai mult aceste 
vicleșuguri politice ale lor, politicienii 
blocului atlantic au scos din nou Ia lu
mina zilei născocirea despre pretinsul 
pericol de agresiune din partea statelor 
lagărului păcii Aceasta este una din cele 
mai stupide și absurde născociri ale pro
pagandei imperialiste.

Este surprinzător că tocmai acei care 
de multi ani nu fac altceva decît să răs
pândească propaganda de război atribuie 
lagărului păcii un caracter agresiv.

Și aceasta nu este numai o propagandă 
odioasă care înveninează atmosfera inter
națională și tncearcă să prindă popoarele 
ta mreaja minciunii. Războaiele sînt pro
vocate de acei care își leagă de ele anu
mite interese- Cine, așa dar, este interesa* 
în înarmări și războaie ? Cui aduc uriașe 
profituri războiul și acapararea de teri
torii străine ? Răspunsul este simplu: 
Acestea sînt, în primul rind, concernele 
producătoare de armament și întreprinde
rile legate de ele, cărora orice război le 
educ profituri de miliarde. Iată profitorii 
principali ai acestei afaceri sîngeroase. 
Nu degeaba în anii dintre cele două răz
boaie Ii s-a dat denumirea bine potrivită 
de neguțători de moarte

Propovăduitorii remilitarizării Germa
niei occidentale recunosc cinic că în înar
marea Germaniei occidentale sînt intere
sați printre alții, industriașii englezi de
oarece aceasta va duce la trecerea parțială 
a industriei vest-germane pe picior de 
război și va micșora.astfel pericolul concu
rentei exportului vest-german pe piețele 
mondiale. Să-i lăsăm pe germani să pro
ducă arme și mijloace de distrugere, deși 
din cauza lor pot pieri locuitori ai insu
lelor britanice, englezi și englezoaice, așa 
cum s-a mai tatimplsrt ta 1914-1918 și în 
1939-1945. Pentru aceste cercuri insă este 
important doar ea ta buzunarele fabri
canților de mărfuri engleze de export să 
intre mari profituri, deoarece va . slăbi 
poate concurenta germană care va fi ocu
pată eu producția de tunuri, de bombe, de 
proiectile dirijate V-l, V-2 și chiar de 
bombe atomice. Printre falsele argumente 
cu care politicienii occidentali încearcă 
să adoarmă opinia publică sînt și teorii 
fataliste răspindite de pildă ta Franța, 
care atribuie evenimentelor un caracter de 
neinlăturat și după care înarmarea Ger
maniei occidentale ar fi un lucru inevi
tabil

Primul ministru francez încearcă chiar 
să motiveze prin aceasta necesitatea unei 
apropieri franco-germane Este ciudată 
această formă de apropiere bazată pe 
înarmarea acestor forte care sint dușmane 
de moarte ale Franței, ta loc de a dezvolta 
formele de colaborare internațională care 
servesc unei reale apropieri între popoare.

Teoria inevitabilității înarmării Ger
maniei este fatalismul de la Sedan, fatalis
mul înfrângerii, pretins, inevitabile a 
francezilor. Pină în prezent istoria Fran
ței n-a cunoscut alt rezultat al creșterii 
militarismului german șl niciodată nu-i 
va cunoaște. Astfel, cînd primul ministru 
francez tncearcă să motiveze necesitatea 
refacerii wehrmachtului, el își asumă prin 
aceâsta răspunderea pentru reînvierea 
dușmanului de moarte al poporului său. 
Făcînd acest lucru premierul frar.eez de
vine atît de amabil incit, ținînd seama 
de rolul său tn restabilirea accelerată a 
wehrmachtului, el dă „permisiunea" sa 
pentru crearea așa-numitului „bloc răsă
ritean" arătlnd astfel cine este interesai 

de fapt în existența a două grupări mili
tare opuse în Europa. Această teză insă 
care are, chipurile, un caracter fatalist și 
care justifică pretinsa inevitabilitate a 
reînvierii militarismului german se ba
zează pe un fals grosolan, deoarece după 
cel de al doilea război mondial s-au ivit 
condițiile care au făcut cu putință ca 
militarismul german să fie stîrpit și făcut 
inofensiv odată pentru totdeauna. ȘI iată, 
de data aceasta același militarism este 
infiltrat în Germania occidentală în mod 
conștient și intenționat de către cercurile 
agresive atlantice, este propagat și crescut 
cu grijă ca să prindă rădăcini, să se dez- 
zolte și să înflorească vijelios. Niciodată 
poate n-a existat în istorie un exemplu 
de încercare mai conștientă de a reda 
vieții forțe dușmănoase caro atît de re
cent au fost învinse în urma unui război 
lung și ruinător. Ca să nu mai existe nici 
un fel de îndoieli trebuie spus cu toată 
hotărîrea cine pregătește lumii o nouă ca
tastrofă : sînt aceea care reînvie cu bună 
știință pe dușmanul omenirii — militaris
mul hitlerist.

împotriva acestei politici, politică de 
război, de profituri de război și de cursă 
a înarmărilor se pronunță lagărul păcii a 
cărei forță principală este Uniunea So
vietică.

Eforturile depuse de Uniunea Sovietică 
în această direcție au un lung istoric. Ele 
continuă de 37 de ani Uniunea Sovietică 
a dus această luptă (conferințele inter
naționale incepind cu cea de la Genova 
in 1922. urmind cu Geneva in 1928—1932 
și Londra în 1933). Ea a dus această luptă 
cu dîrzenie in anii creșterii pericolului 
agresiunii hitleriste pronunțîndu-se cu fer
mitate împotriva violenței și acțiunilor 
ilegale săvîrșlte rind pe rind față de vic- 
timile celui de al treilea Reich, oferind 
ajutorul său Cehoslovaciei și Poloniei care 
se aflau în primejdie în ajunul invaziei 
hitleriste. Uniunea Sovietică a prezentat 
planuri și propuneri concrete cu privire Ia 
organizarea unui sistem de securitate co
lectivă împotriva agresorului în timp ce 
puterile occidentale au zădărnicit acesJ „ 
planuri și propuneri, sprijinind forțele 
agresiunii și netezind calea spre cel de al 
doilea război mondial. In anii războiului 
împotriva hitlerismului, Uniunea Sovie
tică a fost forța hotărâtoare care a contri
buit la eliberarea popoarelor europene șl 
la restabilirea păcii in Europa Iar d’n 
ziua terminării operațiunilor militare Uni
unea Sovietică luptă neobosit și consec
vent pentru întărirea păcii ; ea duce acea
stă luptă la toate conferințele internațio
nale, la Organizația Națiunilor Unite; 
această iuptă se manifestă la fiecare pas 
ta activitatea sa diplomatică.

După aceste principii de politică ex
ternă se călăuzesc toate țările lagărului 
păcii, iar printre ele și Polonia. Poziția 
noastră de nezdruncinat in problema apă
rării păcii și securității internaționale es-te 
strîns legată de năzuința spre ridicarea 
neîncetată a nivelului de trai, a culturii 
și bunăstării întregului popor. Princiniul 
securității colective și-a găsit oglindirea 
în primul document politic al Poloniei re
născute — manifestul Comitetului polonez 
de eliberare națională.

O contribuție a Poloniei la cauza secu
rității în Europa o constituie tratatele ei 
de alianță și asistență mutuală cu Uniu
nea Sovietică și cu țările de democrație 
populară. O contribuție a Poloniei la 
cauza securității europene o constituie co
laborarea noastră prietenească cu R. D. 
Germană Fixarea frontierei noastre pe 
Oder și Neisse a lipsit forțele agresive 
germane de un cap de pod pentru „mar
șul spre răsărit" Frontiera noastră de ne
clintit de pe Oder și Neisse constituie în 
prezent un element esențial al păcii și 
securității în Europa și factorul principal 
al colaborării pașnice cu poporul german.

Polonia a propus de asemenea Franței 
încheierea unui tratat de alianță și asis
tență mutuală care ar putea întări secu
ritatea ambelor țări și prin urmare secu
ritatea în Europa

Politica de pace a Polonie* și-a găsit 
oglindirea in notele trimise țărilor ‘limi
trofe cu Germania, precum și marilor 
puteri. In notele sale. Polonia a chemat la 
reglementarea pașnică a problemei ger
mane. In declarațiile sale din 9 martie. 8 
august și 16 noiembrie a.c., Polonia a spri
jinit, in interesul securității euronene. ini
țiativa Uniunii Sovietice in problema cre
ării ur.ui sistem de securitate colectivă ta 
Europa. Cauzei întăririi păcii ii servește 
de asemenea participarea activă a Polo
niei la numeroase organizații internațio
nale

Popoarele Europei care astăzi — după 
zece ani — simt încă urmările grele ale 
celui de al doilea război mondial și po
vara încordări* Internaționale provocată 
de politica „războiului rece" dezlănțuit 
și dus de statele occidentale — dore'c 
fierbinte asigurarea unei păci și secu
rități trainice pe continentul nostru. Sin
gura cale justă pentru atingerea acestui 
scop este crearea unui sistem generai de 
securitate colectivă Sistemul securității 
colective apropie popoarele, înlătură în
cordarea în relațiile Internaționale, dure 
la dezarmare. Iată platforma formulată 
de Uniunea Sovietică și de celelalte țări 
ale lagărului păcii.

Greșesc insă aceia care sînt dispuși să 
considere mina pe care țările noaslre le-o 
întind cu scopuri pașnice — drept o ma
nifestare de slăbiciune sau o Înclinare 
spre renunțarea la drepturile noastre su
verane. Nu există nimic mai fals decit o 
asemenea concluzie. Coexistența, firește, 
nu poate însemna dictatul unei părți fată 
de cealaltă. Sînt cu totul înșelătoare cal
culele privind posibilitatea sau reușita 
unor convorbiri de pe poziții de forță cu 
țările noastre.

Trebuie spus clar și precis guvernelor 
și parlamentelor Europei occidentale ca 
primejdie implică ratificarea acordurilor 
cu privire la înarmarea’Germaniei occi
dentale.

Trebuie de asemenea subliniat că gre
șesc guvernele acelor state care consi
deră că dacă ele se vor da înlături de

(Continuare în vag. 6-a)
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Declarația ministrului Afacerilor Externe 
al U. R, S. S., V. M. Molotov

Conferința unională a constructorilor sovietici

(Urmare tfin pag. 4-a)

Bumeroase baze militare aeriene șl ma
ritime In apropierea frontierelor U R-S..S. 
ți țărilor de democrație populară. Această 
grupare agresivă își are și comandantul 
ei suprem — un general american, care 
din cînd în cînd rostește cu plăcere dis
cursuri lăudăroase, războinice.

Acordurile de la Paris constituie etapa 
următoare și deosebit de periculoasă In 
pregătirea unui nou război In Europa. 
Popoarele Uniunii Sovietice, Poloniei și 
Cehoslovaciei, Ungariei și Rominiei, 
Bulgariei și Albaniei și Republica Demo
crată Germană, ale căror guverne sint 
reprezentate la această conferință știu că 
planurile actuale ale puterilor imperia
liste occidentale impun nu numai o deose
bită vigilență, ci și înfăptuirea unor ac
țiuni practice în vederea asigurării pro
priei lor securități. Acest lucru trebuie 
să-l știe și alte popoare ale Europei, și 
nu numai ale Europei.

La conferința noastră asistă un repre
zentant al Republicii Populare Chineze, 
a cărei participare la rezolvarea proble
melor internaționale importante cores
punde intereselor tuturor popoarelor iu
bitoare de pace. Dezvoltarea colaborării 
prietenești între țările europene s: Repu
blica Populară Chineză va contribui la 
consolidarea păcii in Europa și in lumea 
Întreagă.

Deoarece se pregătește deja pentru vii
torul apropiat ratificarea și aplicarea 
acestor acorduri de la Paris, popoarele 
europene iubitoare de pace nu se pot 
limita la măsurile pe care le-au luat pînă 
acum pentru asigurarea apărării lor. 
Aceasta se referă în primul rînd la sta
tele care sint reprezentate la această con
ferință. Firește că acest lucru se referă 
și la alte state iubitoare de pace, care nu 
vor să fie slugi sau complici la pregăti
rea și dezlănțuirea unui nou război în 
Europa.

Pentru a-și asigura în mod trainic secu
ritatea, statele iubitoare de pace din Eu
ropa trebuie să-și unească strîns forțele 
și să Ie întărească considerabil pentru 
eventualitatea ratificării și aplicării acor
durilor de la Paris. In acest scop, este ne
cesar să se pregătească in modul cuvenit

Declarația președintelui Consiliului de Miniștri 
al R. P- Polone, J. Cyrankiewicz

(Urmare din pag. 5-a)

la participarea la asigurarea securității 
și vor rămîne de o parte, aceasta le vn 
apăra de consecințele remilitarizării Ger
maniei Soarta pe care au avut-o state 
ca Belgia, Olanda, Danemarca și Norve- 
gia în războiul trecut constituie o pildă 
grăitoare. Militarismul german este un 
dușman al tuturor țărilor. Dacă în ciuda 
întregii experiențe istorice a popoarelor, 
dacă în ciuda opiniei publice din țările 
europene, politicienii occidentali vor ob
ține ratificarea acordurilor de la Paris, 
se va crea o situație nouă necesitind a- 
doptarea unor noi metode și mijloace 
pentru asigurarea securității țărilor iubi
toare de pace. Noua situație va cere, fără 
îndoială, sporirea forțelor de apărare ale 

-țărilor noastre.
Guvernul Republicii Populare Polone are

Popoarele iubitoare
VARȘOVIA 30 (Agerpres). — Conferința 

țărilor europene pentru asigurarea păcii 
și securității în Europa, care s-a deschis 
la 29 noiembrie la Moscova, se află în 
centrul atenției opiniei publice poloneze. 
Ziarele publică la loc de frunte comuni
catul asupra primei ședințe a Conferinței, 
declarația ministrului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., V. M. Molotov și alte mate
riale ale conferinței.

★
PRAGA 30 (Agerpres). — Opinia publică 

din Cehoslovacia salută cu căldură Con
ferința țărilor europene pentru asigurarea 
păcii șl securității în Europa și îi urează 
o activitate rodnică.

Ziarele consacră conferinței articole de 
fond și redacționale subliniind uriașul rol 
pe caro ea este chemată să-1 aibă în în
tărirea cauzei păcii și securității în 
Europa.

Conștient de invincibilitatea forțelor 
care luptă pentru pace, scrie ziarul „Svo- 
bodne Slovo“, poporul cehoslovac urmă
rește conferința istorică de la Moscova.

Europa se află în prezent la o răscruce, 
scrie ziarul. Pe o cale ea este împinsă de 
acei care nu vor să țină seama de învăță
mintele Istoriei și creează în apus un nou 
bloc militar în frunte cu militariștii agre
sivi germani. Oamenii iubitori de pace știu 
că o astfel de cale duce spre război. Cea

Tineretul din Berlinul occidental 
protestează împotriva politicii 

lui Adenauer
BERLIN 30 (Agerpres). — Tineretul 

vest-berlinez a organizat în districtul 
Wedding, din sectorul Irancez al Berlinu
lui, o mare demonstrație de protest îm
potriva politicii de reînarmare și fasci
zare dusă de guvernul Adenauer.

In fruntea coloanelor de demonstranți 
se putea vedea un tînăr îmbrăcat în uni
formă de general nazist ducînd de că
păstru un măgar care purta o pancartă cu 
cuvintele: „primul soldat al republicii
federale".

Tinerii au organizat numeroase care 
alegorice ilustrind consecințele deza
struoase ale politicii de război dusă de 
guvernul de la Bonn.

Demonstranții au purtat pancarte cu 
lozincile : „Vrem școli în loc de cazărmi", 
„Uniți să luptăm împotriva militarismu
lui și fascismului" etc.

Poliția din Berlinul occidental a atacat 
cu brutalitate pe manifestanți, încercind 
6ă-i împrăștie și efectuînd numeroase 
arestări.

După cum subliniază ziarele, manifesta
țiile și acțiunile tineretului împotriva re
militarizării continuă în întreaga Ger
manie occidentală.
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luarea unor asemenea măaurl pantru În
tărirea capacității de apărare, care al co
respundă actualei situații Aceasta cere 
din partea statelor participanta la actuala 
conferință luarea unor măsuri comuna 
în domeniul Organizării forțelor armate 
și a comandamentelor k>r, precum și a 
altor măsuri pentru a apăra în mod si
gur munca pașnică a popoarelor noastre 
pentru a garanta inviolabilitatea frontie
relor lor și a asigura apărarea împotriva 
unei eventuale agresiuni

Guvernul sovietic este profund convins 
că statele reprezentate la această confe
rință sint unanime în năzuința lor de a 
contribui la întărirea păcii și securității 
colective in Europa pentru toate statele, 
indiferent de orinduirea lor socială și de 
stat

Totuși, statele iubitoare de pace nu pot 
să nu țină seama de faptul că cercurile 
agresive ale anumitor state occidentale 
încearcă să submineze crearea unui si
stem de securitate colectivă în Europa. In 
ultimul timp, aceste cercuri și-au inten
sificat încercările de creare a unor gru
pări militare periculoase pentru cauza 
păcii, mergind pînă la a încerca să facă 
din militarismul german, care este reîn
viat cu ajutorul lor, principalul lor spri
jin militar, ia legă;_ră cu aceasta, no: 
nu putem ignora sau subestima faptul ci 
ratificarea acordurilor de la Paris ar cere 
noi măsuri serioase pentru asigurarea 
capacității de apărare necesare a statelor 
iubitoare de pace și pentru mențmerea 
și consolidarea pârii în Europa.

Acordurile de la Paris . r.gbebate in 
pripă de guvernele anumitor puteri oc
cidentale nu pot prim: un spri;m real 
din partea popoarelor, deoarece ele sin: 
îndreptate împotriva intereselor arzstora 
și in primul rînd Împotriva iatererelor 
păcii. In aceste acorduri și-au găsit ex
presia planurile agresive și combinațiile 
militaro-politice ale celor trei puteri oc
cidentale, de care s-au ocupat atit de in
tens recentele conferințe de la Londra și 
Paris. Lupta împotriva acestor acordur. 
de-abia începe să se desfășoare.

In ceea ce privește propunerile noastre, 
care au drept scop să asigure pace» și 
securitatea colectivă in Europa, și care 
în locul planurilor periculoase pentru 

o poziție absolut precisă în această pro
blemă.

Noile măsuri trebuie să fie eficiente și 
trebuie să corespundă pe deplin cerințelor 
apărării popoarelor noastre împotriva pe
ricolului care decurge din înarmarea Ger
maniei occidentale.

Eficacitatea măsurilor adoptate de noi 
va fi mai mare în cazul cînd statele care 
promovează o politică de pace și secu
ritate internațională iși vor uni eforturile 
pentru a preintimpina un nou pericol 
cînd va fi înfăptuită coordonarea acestor 
eforturi, rin.d se vor preciza formele or
ganizatorice de unire a măsurilor noastre 
de apărare.

In numele delegației guvernului Repu
blicii Populare Polcne îmi exprim convin
gerea că in această privință actuala con
ferință va preciza o orientare de comun 
acord a acțiunilor și eforturilor noastre 

de pace saluta Conferința de la Moscova
de a doua cale — calea păcii — este ară
tată clar in propunerile sovietice. Confe
rința țărilor europene, subliniază ziarul 
va exprima interesele tuturor popoarelor, 
care doresc să meargă pe această caX

★
PEKIN 30 (Agerpres). — China Noul 

transmite:
Ziarul „Jenmlnjibao", eomentînd deschi

derea Conferinței țărilor europene pentru 
asigurarea păcii șl securității în Europa, 
scrie că această conferință constituie un 
pas oportun și important făcut din iniția
tiva Uniunii Sovietice. Guvernele S.U.A.. 
Angliei și Franței, arată ziarul se împo
trivesc din răsputeri stabilirii unui sistem 
de securitate colectivă in Europa. Ele nu 
numai că nu iau parte la Conferință, dar 
exercită presiuni asupra altor țări din Eu
ropa, în scopul de a le împiedica să parti
cipe la conferință.

Poporul chinez și popoarele Asiei, sub
liniază „Jenminjibao", se preocupă nu nu
mai de pacea .în Asia, ci manifestă grijă 
șl pentru pacea în Europa, simpatizînd cu 
popoarele europene și sprijinind lupta lor 
pentru securitatea colectivă. Poporul chi
nez salută deschiderea Conferinței țărilor 
europene pentru asigurarea păcii și secu
rității in Europa și esto ferm încredințat 
că această conferință va aduce o contri

Congresul Federației internaționale 
a luptătorilor din rezistență

VIENA 30 (Agerpres). — La 28 noiem
brie a avut loc la Viena al doilea congres 
al Federației Internaționale a luptătorilor 
din rezistență, victimelor și deținuților 
fascismului.

La lucrările congresului au luai parte 
reprezentanții organizațiilor membrilor 
mișcării de rezistență din 18 țări.

In cuvîntul de deschidere, colonelul 
Manhes, președintele Federației Interna
ționale a luptătorilor din rezistență, vic
timelor și deținuților fascismului a subli
niat că inarmarea Germaniei occidentale, 
prevăzută în acordurile de la Londra și 
Paris, are drept scop să dezlănțuie un nou 
război El a chemat pe toți participanții 
La mișcarea de rezistență din țările Eu
ropei, indiferent de convingerile lor poli
tice, să se unească intr-un front comun 
de luptă împotriva reînarmării Germaniei 
occidentale, pentru rezolvarea tuturor pro
blemelor litigioase pe calea tratativelor, 
pentru asigurarea păcii în întreaga lume.

Raportul „Unirea luptătorilor din rezis
tență din toate țările Europei în lupta 
pentru asigurarea libertății, independenței 
și securității" a fost prezentat de Andrâ 
Leroy, secretarul general al Federației.

Participanții la mișcarea de rezistență, 

cauza păcii de reînviere a militarismului 
german, au drept scop realizarea unor 
acorduri internaționale în problema ger
mană atît în Interesul păcif generale, cît 
și in interesul poporului german însuși, 
aceste propuneri se bucură de un sprijin 
tot mai mare din partea popoarelor Euro- . 
pe: și ale întregii lumL

Actuala conferință a țărilor europene 
dovedește în mod grăitor acest lucru. Tot- î 
odată ea va constitui fără îndoială o 
etapă importantă pe calea creării unui 
sistem de securitate colectivă euro- 1 
peană — sistem care, fiind sprijinit de 
popoarele Europe- și ale lumii întregi, are 
o importanță primordială pentru preîn- 
timpînarea unui nou război mondial.

Popoarele Uniunii Sovietice, Poloniei, > 
Cehoslovaciei Republicii Democrate Ger
mane. Ungariei, Rominiei, Bulgariei și 
Albaniei, ca și alte state prietene nouă, j 
privesc cu încredere înainte.

Politica și măsurile practice ele state
lor reprezentate aici au un țel comun : să 
slujească fără preget interesele poporului, 
mteresele oamenilor muncii.

Aceasta înseamnă că noi trebuie să con
tribuim întotdeauna la* întărirea păcii și 
prieteniei intre popcare. să luptăm pentru 
ridicarea neîncetată a economiei și cul
turii popoarelor noastre, ceea ce asigură 
creșterea Intr-o măsură tot mai mare a 
nivelului de trai al oamenilor muncii in 
țările socialismului Atit politica internă, 
rit și cea externă a statelor socialiste se 
biruie pe sprijinul puternic al popoarelor.

Actuala conferință de la Moscova este 
consacrată unor probleme care au o în
semnătate uriașă nu numai pentru po
poarele Europei d șl pentru cauza asi- 

păcii
Guvernul sovietic iri exprimă convinge

rea că conferința de Ia Moscova a țărilor 
europene pentru asigurarea păci: și secu
rități: in Eurona va dure cu cinste la bun 

ji opera de unire 
'- interesul întă- 
în Europa.
va sluji totodată 

-mir- șt m»1 puternice a rîndu-
rucr forțelor iubitoare de pzee din lumea 
Întreagă.

tfîryrt sarcinii î sslc !

comune în vederea apărării popoarelor 
noastre împotriva ■ p1"""*-

In fața pericolului care decurge din 
înarmarea revsnșarzuor neriutle.riști în 
fața pericolului unei noi agresiuni ger
mane, poporul polonez este unit, strîns 
închegat și ferm hotârit să facă tot ce-i 
va cere situația creată pentru a prein
timpina acest pericol pentru a apăra îm
potriva agresiunii munca sa pașnică, dez
voltarea continuă a țării creșterea nive
lului de trai si a bunăstării poporului și 
să-și aducă contribuția ia cauza apărării

Unitatea poporului pe’.onez în această 
problemă este o im: late bazată pe expe
riența istoriei o unitate cu toate popca- 
re'e cere sint asemenea gata să apere 
pacea și securitatea, o unitate care ex
primă sotidzritatea deplini cu întregul la
găr al păcii cu Uniunea Sovietică și cu 
țările care luptă pentru pace.

buție uriașă la cauza păcii si securității 
popoarelor din Europa și din întreaga 
lume.

♦
BERLIN 30 (Agerpresl — Comentlnd 

lucrările Conferinței țărilor europene pen
tru asigurarea păcii și securității în Eu
ropa. care a-a deschis la Moscova, ziarul 
beKinee -National Zeitung" scrie: Statele 
iubitoare de pace din Europa discută la 
Moscova probleme legate de crearea unui 
sistem de aecur.tate colectivă in Europa.

Un sistem de securitate colectivă In Eu
ropa ar izola pe orice agresor, ar întări 
suveranitatea tuturor statelor europene și 
ar contribui la întărirea legăturilor cultu
rale. economice și politice intre state. El 
ar crea premize favorabile pentru rezol
varea pașnică a problemei germane și ar 
împiedica reînvierea militarismului ger
man.

Conferința de la Moscova, subliniază în 
încheiere ziarul are o importanță excep
țională pentru întregul popor german. Po
porul german urmărește lucrările confe
rinței cu o deosebită atenție și așteaptă 
ca ea să ia măsuri care să garanteze 
securitatea popoarelor iubitoare de pace. 
Poporul german este încredințat că confe
rința de la Moscova va avea o influență 
pozitivă și asupra unificării GermanleL 

foști partizani, deținuți în lagărele de con
centrare hitleriste, a declarat Leroy, nu 
pot aproba acordurile de la Paris care la 
numai 10 ani de la eliberarea Europei 
prevăd reconstituirea forțelor armate ale 
Germaniei occidentale. Acestei politici de 
scindare a Europei, a declarat el, noi îi 
opunem politica tratativelor intre toate 
țările, in scopul creării unui sistem de 
securitate în Europa.

De aceea, a subliniat raportorul, este 
necesar să se organizeze o puternică cam
panie de protest împotriva ratificării 
acordurilor de la Paris, pentru tratative 
între țările Europei. Sub aceste lozinci, 
Federația Internațională trebuie să unească 
în jurul ei pe toți participanții la miș
carea de rezistență din țările europene.

După terminarea dezbaterilor pe mar
ginea raportului prezentat de Leroy, de
legații la congres au ales Consiliul gene
ral al Federației Internaționale, în com
ponența căruia au intrat reprezentanții 
Austriei, Albaniei, Belgiei. Bulgariei, Da
nemarcei, R.D. Germane, Germaniei occi
dentale, Franței, Greciei, Italiei, Poloniei, 
U.R.S.S., Rominiei și ai altor state.

Președinte al Federației internaționale a 
fost ales colonelul Manhes (Franța), se
cretar general — Lenoy (Franța).

MOSCOVA 30 (Agerpre®. — TASS 
transmite:

La 30 noiembrie s-« deschlș la Moscova, 
în palatul mare al Kremlinului confe
rința unională a constructorilor. Confe
rința a fost convocată de Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist al Uniunii So
vietice și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S 
La conferință iau parte 2.200 persoane, 
printre care conducători și ingineri ai 
trusturilor de construcții, șefi de șantiere 
și direcții șefi de lucrări și maiștri,. bri
gadieri și muncitori, directori de uzine din 
industria materialelor de construcții și 
mașinilor pentru construcții, arhitecți, lu
crători de ia organizațiile de proiectări, de 
la Institutele de cercetări științifice și ins
tituțiile de învătămint superior, conducă
tori ai organizațiilor de partid și sovietice.

La lucrările conferinței iau parte con
ducătorii Partidului Comunist al Uniunii

Cuvintarea rostita de A. I. Mikoian Ia Helsinki
HELSINKI 28 (Agerpres). — TASS 

transmite cuvintarea lui A. I. Mikoian, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., rostită la solemnitatea lan
sării pe apă, la Helsinki a unui spărgă
tor de ghiață construit pentru munca 
arctică

Domnule prim ministru, domnilor I
Aproape cu un an In urmă, la acest 

șantier naval a fost lansat pe apă spăr
gătorul de ghiață „Kapitan Belousov" — 
primul vas comandat de Uniunea Sovie
tică în Finlanda.

Astăzi am asistat la solemnitatea înăl
țării pavilionului sovietic pe acest spăr
gător de ghiață, precum si la lansarea pe 
apă a spărgătorului de ghiață ,.Kapitan 
Voronin", cel de al doilea vas construit 
pentru Uniunea Sovietică și la începerea 
construirii celui de al treilea spărgător 
de ghiață — „Kapitan Melehov".

Am primit cu plăcere invitația Guver
nului Finlandez de a participa la această 
ceremonie și îi mulțumim, deoarece aceas
ta constituie în primul rînd o nouă do
vadă a întăririi relațiilor de bună veci
nătate și de prietenie dintre țările noas- 
noastre.

Vasele construite pe șantierele navale 
finlandeze, ca și o serie de alte produse 
ale industriei finlandeze, și-au ciștlgat o 
bună reputație in țara noastră pentru 
buna lor calitate.

Exprimăm mulțumiri muncitorilor, in
ginerilor, tehnicienilor finlandezi tutu
ror celor care au participat la construirea 
vaselor pentru Uniunea Sovietică, pentru 
măiestria și hărnicia lor.

In țara noastră este binecunoscută hăr
nicia poporului finlandez, a muncitorilor 
și țăranilor din Finlanda. La noi se vor
bește cu respect, mai cu seamă despre 
țăranul finlandez, despre munca lui dirză 
in lupta împotriva climei aspre a nordu
lui despre străduința lui farmă de a 
smulge pămîntului tot ce poate da.

Marinarii sovietici vor munci pe spăr
gătoarele de ghiață construite de mește
ri: finlandezi. Și acesta este un lucru 
simbolic. Astfel în muncă și in fapte de 
eroism se apropie cele două popoare ve-

Prînzul oferit de primul
HELSINKI 30 (Agerpres). — TASS 

transmite : Urho Kekkonen, primul mi
nistru al Finlandei, a oferit un prînz în 
cinstea lui A I. Mikoian, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

In cadrul prinzului primul ministru 
Urho Kekkonen a rostit o cuvîntare In 
care a spus printre altele :

In momentul de față noi avem prilejul 
să vă arătăm condițiile in care lucrează 
industria noastră și pe oamenii care răs
pund pentru desfășurarea în bune con
diții a muncii din uzine, fabrici și birouri 
Noi finlandezii vă primim, domnule Mi
koian, cu o deosebită bucurie, deoarece

Colaborarea culturală romîno-cehoslovacă SCURTE ȘTIRI
PRAGA 30 (Agerpres). — La Praga au 

avut loc intre 24 șl 29 noiembrie 1954, 
lucrările Comisiei mixte culturale ceho- 
slovaco-romîne. Dezbaterile Comisiei s-au 
desfășurat Intr-o atmosferă prietenească 
și în ziua de 29 noiembrie a fost semnat 
planul pentru aplicarea Convenției cul
turale cehoslovaco-romine pe anul 1955. 
Planul a fost semnat din partea ceho
slovacă de către locțiitorul ministrului

Vizita primului ministru al Birmaniei 
în R. D. Vietnam

HANOI 30 (Agerpres). — China Nouă 
transmite: La 29 noiembrie au sosit la 
Hanoi capitala Republicii Democrate Viet
nam, primul ministru al Birmaniei, U Nu 
și soția sa. El se află in drum spre R.P. 
Chinezi, pe care o vizitează In urma in
vitației guvernului Republicii Populare 
Chineze.

Primul ministru U Nu este Însoțit de 
U Myint Thein, fostul ambasador al Bir
maniei la Pekin, colonelul Aung Gyl ofi
țeri de stat major și de personalități din 
Ministerul de Război al Birmaniei.

Pe bordul aceluiași avion au sosit la 
Hanoi, Iam Ciun-min, ambasadorul R.P. 
Chineze în Birmania.

St
HANOI 30 (Agerpres). — China Nouă 

transmite : La 29 noiembrie, Ho Și Min, 
președintele Republicii Democrate Viet
nam, a oferit un banchet în cinstea lui 
U Nu, primul ministru al Birmaniei.

Au luat parte la banchet: U Hla 
Maung, ambasadorul Birmaniei în R. P. 
Chineză și soția sa ; U Myint Thein, fost 
ambasador al Birmaniei in R.P. Chineză ; 
U Win Pe, secretarul Consiliului de Mi
niștri al Birmaniei, U Thant, secretarul 
primului ministru birman și alții.

Au mai participat la banchet: Fam 
Van Dong, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru al Afacerilor Ex
terne al R. D. Vietnam, Vo Nguyen Giap, 
ministrul Apărării Naționale și coman
dant suprem al Armatei Populare Viet
nameze ; Huang Min Ziam, ministru al 
Informațiilor și alții.

Au mai luat parte: Lo Gui-bo, ambasa
dorul R.P Chineze în R.D. Vietnam și 
soția sa; Ciun Min-iao, ambasadorul R.P. 
Chineze în Birmania și soția sa; A. A. 
Lavrișcev, ambasadorul Uniunii Sovietice 
in R.D. Vietnam; J. Desai, președintele 
Comisiei internaționale de supraveghere 
și control pentru Vietnam; P. Ogrod- 
zinskl, șeful delegației poloneze șl Sher

Sovietice șl ai guvernului sovietic : N. A. 
Bulganin, K. E. Voroșllov, L. M. Kagano- 
vicL G. M. Malenkov, V. M. Molotov, M. 
G. Pervuhin, M. Z. Saburov, N. S. Hrus- 
clov, P. K. Ponomarenco, P. N. Pospelov, 
M. A. Suslov, N. N. Șatalln.

Constructorii sovietici au înttmpinat cu 
căldură pe colegii lor din străinătate, so
siți din China, Polonia, Republica Demo
crată Germană, Cehoslovacia, Romînia, 
Ungaria, Bulgaria, Albania, Republica 
Populară Democrată Coreeană, Mongolia.

In cadrul conferinței vor fi dezbătute 
opt rapoarte privind diferite probleme de 
construcție. Au fost organizate 11 secții, 
care urmează să examineze probleme de 
construcție din domeniul industriei, trans
porturilor, ale construcției de locuințe și 
cultural-sociale, ale lucrărilor edilitare 
în orașe și sate ale economiei construcției 
și organizării muncii 

cine a căror prietenie devine tot mai 
strinsă.

In ultima perioadă, după cum se știe, 
a avut loc o dezvoltare impetuoasă a in
dustriei finlandeze de construcții navale, 
care și-a însușit construcția de vase mari 
și complexe ; a crescut noi cadre pre
gătite de specialiști-constructori de vase. 
Comenzile sovietice de vase au avut un 
rol esențial în această privință. Organiza
țiile noastre fac comenzi de vase firme
lor finlandeze cu cîțiva ani înainte, ceea 
ce asigură industriei de construcții navale 
o activitate neîntreruptă, liberă de fluc
tuațiile conjuncturale.

An de an se întăresc legăturile econo
mice, politice și culturale dintre popoa
rele noastre. Relațiile dintre Uniunea So
vietică și Finlanda constituie un bun 
exemplu de colaborare între țări cu orîn- 
duiri sociale diferite. La noi, în Uniunea 
Sovietică, este orinduirea socialistă. La 
dv. în Finlanda — orinduirea capitalistă. 
Cu toate acestea, între noi s-au stabilit 
și se întăresc relații prietenești de bună 
vecinătate, și aceasta pentru că ele se dez
voltă pe baza respectului reciproc, a în
crederii și a deplinei egalități în drepturi 
a părților. Din exemplul dezvoltării re
lațiilor ncastre celelalte popoare pot ve
dea cum colaborarea pașnică sparge 
ghiața neîncrederii și întărește înțelege
rea reciprocă și adevărata prietenie.

întărirea relațiilor de bună vecinătate 
și de prietenie dintre țările noastre se 
bazează pe o temelie atît de trainică cum 
este Tratatul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală încheiat între Uniunea 
Sovietică și Finlanda în 1346.

Tocmai pentru că relațiile dintre țările 
noastre se bazează pe respectul reciproc 
al intereselor și exclud amestecul în afa
cerile interne, se poate conta pe dezvol
tarea continuă a relațiilor economice și 
culturale și a prieteniei, pentru care mai 
există considerabile posibilități nefolo
site.

Poporul finlandez are o cultură națio
nală a sa dezvoltată, care și-a clștigat 
recunoașterea și respectul poporului nos
tru.

Oamenii sovietici manifestă un mare 
interes față de operele scriitorilor, com- 

ministru al Finlandei în cinstea lui A. I. Mikoian
dvs. ați manifestat întotdeauna față de 
noi o mare simpatie. Vara trecută, cînd 
s-a semnat la Moscova cel de al doilea 
acord privitor la schimbul de mărfuri pe 
cinci ani dintre Finlanda și Uniunea So
vietică, ne-au produs o mare bucurie cu
vintele de apreciere pe care dvs. le-ați 
spus cu acest prilej despre industria fin
landeză. Această simpatie pe care dvs. o 
manifestați față de noi și-a pus pecetea 
pe întreaga dezvoltare a relațiilor noastre 
comerciale. Intre Finlanda șl Uniunea 
Sovietică a existat o colaborare economică 
vie șl rodnică, pentru care noul nostru

Invățămîntulul, dr. K. Bedma, iar din 
partea romină de locțiitorul ministrului 
Culturii N. Bellu. La semnare au fost 
prezenți: ambasadorul R. P. Romine, Ion 
Nistor, locțiitorul ministrului culturii al 
R. Cehoslovace, J. Taufer, membrii Co
misiei mixte, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe șl ai Academiei de 
Științe a R. Cehoslovace.

wood Lett, șeful delegației canadiene la 
Comisia internațională de supraveghere și 
control pentru Vietnam; Jean Salnteny, 
delegatul guvernului francez pentru tra
tativele vletnamezo-franceze în problemele 
economice și culturale.

*
HANOI 30 (Agerpres). — Agenția Viet

nameză de Informații a transmis textul 
comunicatului comun dat publicității la 
29 noiembrie în legătură cu întrevederea 
care a avut loc la Hanoi între președin
tele Republicii Democrate Vietnam, Ho Și 
Min și primul ministru al Uniunii Bir- 
mane, U Nu: ■

La 29 noiembrie a avut loc o întrevedere 
între președintele Ho $i Min și primul 
ministru U Nu în cadrul căreia s-au dis
cutat diferite probleme de interes comun 
pentru Vietnam și Birmania. Președintele 
Ho Și Min și primul ministru U Nu au 
insistat îndeosebi asupra consolidării păcii 
în Indochina, pentru a da posibilitatea po
poarelor indochineze să trăiască și să se 
dezvolte in deplină libertate, fără nici o 
intervenție din afară, adpcîndu-și contri
buția la apărarea păcii în Asia de sud-est 
și in întreaga lume.

Președintele Ho Și Min si primul mi
nistru U Nu au subliniat deplina unitate 
de vederi care există intre guvernul Re
publicii Democrate Vietnam și guvernul 
Uniunii Birmane cu privire la cele cinci 
principii ale coexistenței pașnice, formu
late în declarațiile comune ale primilor 
miniștri ai R P. Chineze și Indiei și R.P. 
Chineze și Birmaniei, și au arătat că 
aceste principii ar trebui aplicate în re
lațiile intre R.D Vietnam și Birmania, 
cît și în relațiile intre alte țări.

Atit președintele Ho Și Min cît șl pri
mul ministru U Nu și-au exprimat în
crederea că prietenia dintre R.D. Vietnam 
și Birmania va fi întărită și că relațiile 
între cele două țări vor deveni și mai 
strînse.

Nikolai Dîgai, ministrul constriicțiriof 
al U.R.S.S. a prezentat raportul cu privire 
la măsurile in vederea îmbunătățirii ra
dicale a activității organizațiilor de con
strucții ale Ministerului construcțiilor al 
U.R.S.S., la metodele industriale de con
strucție prin folosirea elementelor prefa
bricate din beton armat a marilor blocuri 
și materialelor eficiente prin îmbunătăți
rea calității ți reducerea prețului do cost 
al construcției.

La 30 noiembrie în cadrul conferinței 
au prezentat rapoarte David Raizer, mi
nistrul construcției de întreprinderi ale 
industriei metalurgice și chimico al 
U.R.S.S. și Evghenii Kojevnikov, ministrul 
construcțiilor pentru transporturi. Au maț 
luat cuvîntul o serie da alți participant! 
la conferință.

Conferința își va continua lucrările la 
1 decembrie. ., v 

pozitorilor, sculptorilor, oamenilor da 
știință și ale altor reprezentanți ai cul
turii din Finlanda. Este dorința noastră 
ca în Uniunea Sovietică să fie editate 
ma; multe cărți ale scriitorilor și oame
nilor de știință finlandezi, mai multe 
opere ale compozitorilor finlandezi.

Noi apreciem de asemenea faptul că 
realizările culturale ale poporului sovietic 
se bucură de un interes din ce în ce mai 
mare în Finlanda.

Relațiile de prietenie dintre țările noas
tre ne permit să aducem o contribuție co-, 
mună la cauza întăririi păcii și securită
ții în întreaga lume. Atît Uniunea Sovie
tică cît și Finlanda consideră drept cea 
mai importantă sarcină micșorarea încor
dării în relațiile internaționale și pornesc 
de la necesitatea unirii eforturilor tuturor 
statelor pentru asigurarea păcii.

Uniunea Sovietică duce ferm o politică 
de întărire a păcii, pe care o doresc toate 
popoarele. Aceasta se și înțelege. Căci nu 
există problemă care să frămînte mai mult 
masele populare decît problema păcii și a 
războiului, nu există nimic mai presus da 
interesele securității popoarelor; popoarele 
nu au vreo dorință mai mare dscit dorința 
de a apăra cauza păcii. Tocmai de aceea 
Uniunea Sovietică luptă împotriva remi
litarizării Germaniei, împotriva constitui
rii de grupări militare care dezbină po
poarele Europei; popoarele lumii, luptă 
pentru crearea unui sistem general euro
pean de securitate bazat pe participarea 
atît a statelor mari, cît si a celor mici, 
independent de orinduirea lor socială și de 
stat.

Poporul sovietic are un mare respect 
față de vecinul său, harnicul popor al 
Finlandei, și nutrește față de el sentiments 
de prietenie. Sarcina noastră comună este 
de a întări și mai departe relațiile de prie
tenie și bună vecinătate între Uniunea 
Sovietică și ‘Finlanda.

A. I. Mikoian a transmis muncitorilor da 
la șantierul naval și tuturor muncitorilor 
din Finlanda, mulțumiri in numele Gu
vernului Sovietic, al poporului sovietic și 
din partea sa. El a transmis de asemenea 
muncitorilor din Finlanda un salut din 
partea muncitorilor din Uniunea Sovie
tică.

acord pe cinci ani va constitui și în viitor 
o bază trainică și stabilă.

Dar relațiile economice nu constituie 
unica formă de colaborare dintre po
poarele noastre. Noi constatăm cu satis
facție că relațiile noastre în domeniul 
culturii și vieții obștești s-au lărgit șl 
s-au dezvoltat. Sperăm că și pe viitor 
vom merge pe calea acestei bune înțele
geri reciproce.

Kekkonen a ridicat un toast pentru 
prietenia trainică dintre Finlanda și Uniu
nea Sovietică.

A. I. Mikoian, vicepreședintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., a rostit o 
cuvîntare de răspuns.

• La 29 noiembrie, M. Prifti, ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Albania în U.R.S.S. 
a oferit o recepție cu prilejul sărbătorii 
naționale — cea de a 10-a aniversare a 
eliberării Albaniei.

• La Delhi s-a deschis cea de a doua 
conferință pe întreaga Indie a Asociației 
pentru relațiile culturale indiano-sovie- 
tice. La invitația asociației la lucrările 
conferinței participă o delegație a 
V.O.K.S.-ului in frunte cu academicianul 
Țițîn. Din delegație fac parte, de aseme
nea, scriitorul Kojevnikov, Zaharova, doc
tor în științe medicale, și Kalișlan, vice
președinte al conducerii V.O.K.S.-ulul.

• In cursul zilei de 29 noiembrie a 
început în fața unul tribunal militar din 
localitatea Udja procesul intentat unui 
grup de 98 patrioți marocani, deținuți da 
autoritățile franceze încă din luna au
gust 1953.

• Ziarul „Imprensa Popular" anunță 
că recent a avut loc al IV-lea congres al 
Partidului Comunist din Brazilia, care a 
fost pus de mulțl ani în ilegalitate da 
guvernele reacționare ale țării.

SPECTACOLE
MIERCURI 1 DECEMBRIE 1954

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al R.PIL i 
Dama de pică; Teatrul de Stat de Operetă: Cas* 
cu trei fete; Național „I. L. Caragiale** (Stuc.s : 
Martin Rogers descoperă America; Național L. 
Caragiale** (Comedia): Cei din Dangaard; Muni
cipal: Pădurea; Tineretului: Sînziana și Per* • 
Studioul Actorului de Film „C. Nottara**; v-- 
nosul; Armatei (B-dul G-ral Magheru): Ava-. ; 
Armatei (Calea 13 Septembrie): Vlaicu Vodă. Mun
citoresc C.F'.R. (Giulești): Tania; Ansambiu 
Estradă al R.P.R.: Și Ilie face sport (ora 30. ’-3 
sala din Calea Victoriei); Circul de Stat: ? • - . 
spectacol; Teatrul „Țăndărică**: Băiatul și . 
(ora 16, în sala Baruch Berea).

CINEMATOGRAFE : Patria, înfrățirea Intre po
poare, Elena Pavel, Gli. Doja; Circul S t i; 
Republica, București; Libertății : Ordinul A — i ; 
1. C. Frimu, Popular : Profesorul Fabre: Ha*.rj
Gorki: Secretul sîugelui; Tineretului: Desccoer—n 
misterioasă; Timpuri Noi: Gimnaș: s: 
Zarva, Musafirii nepoftiți; Lumina. Alex. 
Scrisoarea cifrată; Victoria, Flacăra. 2-J Aafv»^: 
Scanderbeg; 8 Martie: Răzbunarea; Vasiie Ro* -i. 
Circul; Unirea: Fiica regimentului; Cultural. - - 
port îndepărtat; Constantin David: Școala axa 
lui; Alex. Sahia: Fanfan la Tulipe; T. Vladâmire»£x= 
Carnetul de partid; Aurel Vlaicu: In nume» 
Munca: Locotenentul lui Rakoczi; Ana: 
nr. 13; M. Eminescu: Răsare soarele (Nepoțr CTr” 
nistului, seria a li-a); Miorița: Stepa în *■*:*-; 
Moșilor: Examen de maturitate; Donca Sitne: 
zbuciumate; Ilie Pintilie: Destinul Martoet •'*- 
senko; 8 Mai: Cu inima tînără: Volga: 
unor femei; 1 Mai: Fetele dîn piața
N. Bălcescu: Asaltul fortului din ej—_ Gu
Coșbuc: Preludiul gloriei: Rahova: Povurt— sum- 
lui cocoșat; Olga Banele : Prieteni
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