
Proletari din toato țtrllo; unlțl-vft <

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

IN NUMĂRUL DE AZI.

Anul X Seria II-a Nr. 1743 4 PAGINI — 20 BANI Vineri 3 decembrie 1954

GHEORGHE ANGELESCU: Foile
ton : De vorbă cu condica de sugestii 
(pag. 2-a)

SELINA LUPU: Recenzie: Un glas 
de protest împotriva sclavajului și ra
sismului (pag. 2-a)

CONFERINȚA ȚARILOR EUROPE
NE PENTRU ASIGURAREA PĂCII 
ȘI SECURITĂȚII IN EUROPA

— Declarația făcută de Manush 
Myftiu

— Declarația făcută de A. Iugov.
(pag. 2-a)

— Declarația făcută de Chivu Stoica
— Declarația făcută de Cian Ven- 

tian
— Declarația făcută de Andrâs He- 

gedus (pag. 3-a)

Nota de răspuns a guvernului Fran

ței la notele guvernului sovietic din 23 
octombrie și 13 noiembrie (pag. 4-a)

ȘEDINȚA DE ÎNCHIDERE A CON
FERINȚEI ȚARILOR EUROPENE 
PENTRU ASIGURAREA PĂCII ȘI 
SECURITĂȚII IN EUROPA

— Declarația făcută de Cian Ven- 
tian

— Cuvîntarea rostită de Viliam Si- 
roky (pag. 4-a)

SĂ RIDICĂM NIVELUL 
DE CUNOȘTINȚE AL ELEVILOR
D UPĂ CUM REZULTATELE mereu 

sporite ale oamenilor muncii din
I fabrici și de pe ogoare, contribuie

la întărirea economiei țării noastre, tot 
așa și succesele obținute în activitatea 
școlară a tineretului studios sînt o con- 

Itribuție desebit de însemnată în lupta 
•pentru ridicarea nivelului muncii în toate 
^domeniile construcției socialiste.

Mul|i dintre elevii școlilor noastre me
dii se străduiesc să-și însușească cu te
meinicie cunoștințele ce li se predau 
Aceasta e o dovadă a dragostei și de
votamentului lor pentru patria și poporul 

I nostru muncitor căci de cunoștințele do- 
Vbindite în școală depinde calitatea mun- 
I cii lor viitoare.

De curînd în școlilele medii s-a în
cheiat primul bilanț al muncii de învă
țătură : s-a terminat cel dintîi pătrar al 
anului școlar. La redacție am primit 
scrisori prin care elevii ne informează 
de rezultatele obținute. Elevul Constan
tin Vlădescu de la Școala medie nr. 2 de 
băieți din Craiova ne comunică, de pildă, 
că din cei 45 de elevi ai clasei a IX-a B, 
fau promovat. Rezultatul este lăudabil.

I este o dovadă a muncii susținute 
dusă de tovarășii profesori care spriji
niți de organizația ÎJ.T.M. a clasei au știut 
să educe la elevi spiritul de răspundere, de 
sporire a conștiinciozității lor în muncă. 
Asemenea exemple mai întilnim și în alte 
școli dar ele nu sînt încă corespunză
toare cerințelor mereu sporite puse în 
fața învățămîntului din țara noastră.

Din situația existentă în multe școli 
medii, cum ar fi aceea de la clasele a X-a 
B. și C. de la Școala medie de fete din Al
ba Iulia unde 36% din eleve au note nesa- 
tîsfăcătoare pe primul pătrar, se vede lim
pede că mai sînt încă mulți elevi care 
n-au înțeles să se ocupe de la bun început, 
în mod serios da învățătură, socotind pri
mele săptămini, ca o perioadă de „aco
modare". perioadă pe care au prelungit-o 
pînă acum. In al doilea pătrar. Notele 
înscrise în catalog dovedesc că nu toți 
elevii au pătruns înțelepciunea vechiului 
proverb popular, care ne povățuiește să 
„nu lași pe mîine, ce poți face azi" : și 
că se mai practică pe scară largă metoda 
de a învăța în „asalturi", în preajma lu
crărilor scrise sau numai atunci cînd nu 
ai notă și ești sigur că vei fi ascultat 
Numeroși sînt de asemenea elevii care, 
cor.tînd pe nota din catalog nu mai pun 
mîna pe carte.

După cum era și firesc toate acestea 
au atras după ele In multe locuri rezul
tatele slabe la încheierea primului pătrar.

I Acum ne găsim în plină desfășurare 
a celui de al doilea pătrar de învățătură.

Majoritatea profesorilor se străduiesc 
să explice cît mai limpede materialul de 
studiu, să tină lecții cît mai interesante, 
la un nivel înalt, dar totodată pe înțele
sul elevilor. Dar caliîatea cunoștințelor 
nu depinde numai de felul cum predă 
profesorul, ci de însăși munca indivi
duală a elevilor. De aceea, pentru orga
nizațiile U T M. din școli nu există acum 
sarcină mai importantă decît aceea de a-i 
antrena pe elevi la însușirea cît mal te
meinică a materiilor predate în orele de 
curs.

De o mare Importanță în această pri
vință este împărțirea rațională a zilei ele
vului. Și organizațiile U.T.M. pot spri
jini bine pe elevi dacă vor apela la sfa
tul cadrelor didactice, dacă se vor pre
ocupă ca elevii buni, care știu să-și pla
nifice timpul și munca, să-și împărtă
șească experiența și celor care nu știu 
cum să se pregătească și pierd astfel 

Jtimpul fără rost.
De un interes deosebit în asigurarea 

i succesului la învățătură este faptul că or
ganizațiile U T.M. să urmărească munca 
fiecărui elev în parte. E bine să se dis
cute în adunări de ce unii elevi obțin 

| mereu note de 2 sau de ce alții, consi- 
Iderați elevi buni, obțin alături de 4 și 5 
Inote de 2. Analiza aceasta însă să fie 
fiăcută în prolunzime, să se scoată la

iveală adevăratele cauze care îi aduc pe 
elevi aici pentru ca ei să fie ajutați să 
se îndrepte. Se întîmplă însă în multe 
școli ca în adunările de U.T.M. să se dis
cute mereu despre aceiași elevi slabi, iar 
după adunare, aceștia să fie scăpați din 
vedere și lăsați să-și facă mai departe de 

. cap. Experiența a dovedit că astfel nu se 
rezolvă mai nimic. Soluția pentru îndrep
tarea lucrurilor este de a urmări elevul 
zi de zi, de a antrena colectivul să-l 
sprijine acolo unde are mai multă ne
voie, să ia atitudine atunci cînd acesta 
e indisciplinat sau nu vrea să învețe, de 
a educa elevii permanent, așa Incît ei să 
nu se „bizuie" pe cunoștințele altora, ci 
pe ale lor, de a le arăta că aceluia care 
nu studiază temeinic individual, îi va fi 
din ce în ce mai greu să învețe. Zilele 
trec repede una după alta și fiecare zi 
pierdută cere apoi mari eforturi.

Există în unele locuri tendința ca orga
nizațiile U.T.M. să se ocupe numai de 
elevii care au note foarte slabe; sînt cri
ticați mereu în ședințe, iar la gazetele de 
perete mai ales despre ei se vorbește. In 
școlile noastre insă există și mulți elevi 
care deși au posibilități mai mari, se men
țin la un nivel mediu, avînd numai note 
de 3. împotriva mentalității învechite de 
a „lua treiul salvator și nimic mai mult" 
trebuie luată atitudine energică ; cei dove
diți leneși trebuiesc trași la răspundere 
cu multă severitate de către colectivul 
clasei, iar cei care nu știu să invețe să 
fie ajutați de colectiv.

Organizația U.T.M. trebuie să se pre
ocupe permanent de a sădi în conștiința 
elevilor răspunderea față de munca lor. 
Și aceasta este pe deplin realizabil. Dis
cutarea unei cărți noi. vizitarea unei uzi
ne, o întîlnire cu inovatori, cercurile pe 
materii, excursiile, sint acțiuni frumoase 
și utile care nu fac altceva decît să îm
bogățească cunoștințele elevilor, să-i 
apropie de viață, să le formeze concepții 
și convingeri sănătoase, comuniste. Ast
fel organizațiile U.T.M. îi vor face pe 
elevi să înțeleagă că activitatea de învă
țătură nu e o „chestiune personală", ci 
ea prezintă un interes obștesc și că fie
care școlar trebuie să se simtă răspunză
tor față de tovarășii săi. fața de întregul 
popor muncitor pentru rezultatele ce le 
obține la învățătură.

I i toată această muncă organizațiile 
U.T.M. trebuie să găsească un sprijin se
rios la comitetele raionale, orășenești și 
regionale U.T.M., care sînt datoare să se 
ocupe îndeaproape de munca din școli, 
s-o îndrume mai concret. La cine dacă nu 
la comitetul raional să ceară organizația 
U.T.M. sprijin atunci cînd nu știe bine 
să-și planifice activitatea, cînd nu știe 
să antreneze colectivul în muncă, cînd 
nu știe cum să acționeze în fața anu
mitor situații, să rezolve anumite pro
bleme ?

Trebuie să recunoaștem că mai sînt 
însă unele comitete raionale U.T.M. care 
nu cunosc viața școlilor, care apreciază 
activitatea după numărul ședințelor, după 
pavoazare, gazete de perete și nu le ajută 
destul. Toate aceste comitete raionale sau 
orășenești au obligația să lupte pentru a 
înlătura această gravă lipsă din activita
tea lor, să studieze problemele, legate de 
munca cu elevii pentru a putea să ajute 
efectiv organizațiile U.T.M din școli ori 
de cîte ori se simte nevoia. Munca in- 
structiv-educativă va fi încununată de 
succese numai atunci cînd organizațiile 
U.T.M. în strînsă legătură cu corpul di
dactic și sub conducerea organizațiilor 
de partid își vor desfășura munca in mod 
viu, interesant și atractiv.

Să pornim deci cu avînt Ia muncă pen
tru ca în cel de al doilea pătrar de învă
țătură să ridicăm temeinic nivelul de cu
noștințe al elevilor, să-i facem pe toți 
elevii dornici de a deveni organizatori 
pricepuți, formați din punct de vedere 
politic și cultural, care să știe să se des
curce cu ușurință cînd vor pleca in pro
ducție, de a deveni oameni capabili și 
folositori patriei 1

Cititorii ne scriu pe marginea materialului „Curaj pionieresc"

Răsunetul unei
Am citit cu Interes articolul „Curaj pio

nieresc" apărut de curînd în „Scînteia ti
neretului".

Ca Instructor superior de pionieri am 
găsit că este bine să-l prelucrez cu pio- 
r erii din unitatea mea Astfel, în fiecare 
:-:tașament a fost prelucrat acest articol. 
Pionierii au ascultat cu mare atenție fapta 
îe eroism a pionierei Boroș Maria. Gin
urile tuturora s-au îndreptat către satul
- care trăiește această pionieră, demnă 
is cravata roșie pe care o poartă. Pio-
- erii și-au arătat admirația și s-au en- 
rrat să urmeze pilda pionierei Boroș. do- 

tendind patriotism în munca lor de tie- 
P -e zi. obținînd rezultate bune Ia învă-
~-jră

Ei au botărît să-i scrie pionierei Boroș 
Staria pentru ca s-o felicite călduros și 
i.-l trimită un salut de pionier.

OLTEANU VAS1LE 
Instructor superior de pionieri 
Școala de 7 ani mixtă nr. 9 

Craiova
★

Unitatea de pionieri a Școlii de 7 ani 
njțe nr. 2 din Moreni, raionul Cîmpina,

fapte patriotice
prelucrînd articolul „Curaj pionieresc" 
publicat in „Scînteia tineretului" din 14 
noiembrie 1954. își exprimă toată admira
ția pentru curajul plin de eroism dovedit 
de pioniera Boroș Maria din satul Oj- 
dula, și-i trimite un călduros salut de pio
nier.

Curajul de care a dat dovadă pioniera 
Boroș Maria arată pentru noi dragostea 
ce-o poartă părinților săi șl totodată de
votamentul profund față de cauza po
porului muncitor din rindurile căruia face 
parte tatăl său, comunistul Boroș Ludovic.

Fapta eroică a acestei pioniere care 
și-a salvat tatăl din mtinile dușmanilor 
regimului de democrație populară, cu ris
cul vieții sale, este pentru noi un exem
plu viu ce trebuie urmat In orice îm
prejurare în care nl se cere spirit de ab
negație și curaj, ca și in munca simplă, 
obișnuită, de fiecare zi.

Instructor de pionieri, F. PETRE 
Conducător de unitate, GH. BOCRU 
Director, S. RADU

Comunicatul de închidere
a Conferinței de la Moscova a țărilor europene 
pentru asigurarea păcii și securității în Europa

MOSCOVA 2 (Agerpres). — TASS transmite 
comunicatul de închidere a conferinței de la 
Moscova a țărilor europene pentru asigurarea 
păcii și securității în Europa.

intre 29 noiembrie și 2 decembrie 1954, la 
Moscova a avut loc conferința țărilor europene 
pentru asigurarea păcii și securității în Europa 
— Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, Re
publica Populară Polonă, Republica Cehoslovacă, 
Republica Democrată Germană, Republica Popu
lară Ungară. Republica Populară Romînă, Repu
blica Populară Bulgaria, Republica Populară Al
bania.

La conferință au participat reprezentanții mai 
jos numiți ai statelor menționate:

din partea Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste — V. M. Molotov, prim-vicepreședinte ai 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și ministru al 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. (șeful delegației); 
A. A. Gromiko, prim-locțiitor ai ministrului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S.; A M. Puzanov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al R.S.F.S.R.; 
N. T. Kalcenko, președintele Consiliului de Mi
niștri al R.S.S. Ucrainene: K. T. Mazurov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al R.S.S. Bie
loruse; V. T. Lațiz, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.S.S. Letone; A. A. Miurisep, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al R.S.S. Es
tone; M. A. Ghedvilas, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.S.S. Lituaniene; V. A. Zorin, 
locțiitor al ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.:

din partea Republicii Populare Polone — 
Jozef Cyrankiewicz, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Polone (șeful de
legației); Marian Naszkowski, locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe; Waclaw Lewikow- 
ski, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Polone în U.R.S.S.;

Din partea Republicii Cehoslovace — Viliam 
Sirokv, primul ministru al Republicii Ceho
slovace (șeful delegației) ; Vaclav David, minis
trul Afacerilor Externe; Emanuel Slechta, mi
nistrul Construcțiilor; Joset Plojhar, ministrul 
Sănătății; Jaromir Vosahlik, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Republicii Ceho
slovace în U.R.S.S.

din partea Republicii Democrate Germane — 
Otto Grotewohl, primul ministru al Republicii 
Democrate Germane (șeful delegației); Walter 
Ulbricht, vicepreședinte al Consiliului de Mini
ștri ; dr. Lothar Bolz, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri și ministru al Afacerilor Externe; 
Otto Nuschke, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri; dr. Hans Loch, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și ministru al finanțelor; 
Berthold 'Rose, secretar general al partidului ță- 
rănesc-democrat din Germania; Rudolf Appelf, 
ambasadorul extraordinar și plenipotențiar ai 
Republicii Democrate Germane în U.R.S.S.;

din partea Republicii Populare Ungare — 
Andrăs Hegedus, prim vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii Populare Ungare 
(șeful delegației) ; Jănos Boldoczky, ministrul 
Afacerilor Externe; Endre Sik, locțiitor al minis
trului Afacerilor Externe,; Ferenc Muennich, 
ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Ungare în U.R.S.S.;

din partea Republicii Populare Romîne — 
Chivu Stoica, prim vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare Romîne (șeful 
delegației) : Simion Bughici, ministrul Afacerilor 
Externe: Grigore Preoteasa, prim locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe; Ion Rab, amba
sadorul extraordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Populare Romîne în U.R.S.S.;

din partea Republicii Populare Bulgaria — 
Anton Iugov, prim vicepreședinte al Consiliului

de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria (șe
ful delegației) ; Gheorghi Traikov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri; Mincio Nei- 
cev, ministrul Afacerilor Externe; Karlo Luka- 
nov, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar, 
al Republicii Populare Bulgaria în U.R.S.S.;

din partea Republicii Populare Albania —• 
Manush Myftiu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Albania (șeful 
delegației) ; Behar Shtylla, ministrul Afacerilor, 
Externe; Mihal Prifti, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii Populare Al
bania în U.R.S.S.

La conferință a participat de asemenea în cali
tate de observator reprezentantul Republicii 
Populare Chineze — Cian Ven-fian, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe și ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Republicii Popu
lare Chineze în U.R.S.S.

Participanții la conferință au examinat sub 
toate aspectele situația care s-a creat în Europa' 
în legătură cu semnarea acordurilor separate de 
la Paris de către anumite state occidentale cu 
privire la remilitarizarea Germaniei occidentale 
și la atragerea ei în grupări militare îndreptate 
împotriva statelor iubitoare de pace din Europa.

Conferința s-a desfășurat într-o atmosferă de 
cordialitate și prietenie și a scos la iveală de
plina unanimitate în ceea ce privește măsurile 
care vor trebui întreprinse în interesul asigu
rării păcii în Europa în cazul ratificării acordu
rilor de la Paris.

Conferința a adoptat o declarație comună a 
guvernelor U.R.S.S., Republicii Populare Polone, 
Republicii Cehoslovace, Republicii Democrate 
Germane, Republicii Populare Ungare, Republicii 
Populare Romîne, Republicii Populare Bulgaria 
și Republicii Populare Albania.

SEMNAREA DECLARAȚIEI
La 2 decembrie, ora 18, a avut loc la Kremlin semnarea declarației comune a guvernului U.R.S.S., Republicii Populare Polone, Republicii Cehoslovace, Repu

blicii Democrate Germane, Republicii Populare Ungare, Republicii Populare Romîne, Republicii Populare Bulgaria și Republicii Populare Albania. Declarația a fost 
semnată de;

din 
din 
din 
din 
din 
din

partea 
partea 
partea 
partea 
partea 
partea 
partea 
partea

Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste—V. M. MOLOTOV.
Republicii Populare Polone — J. CYRANKIEWICZ.
Republicii Cehoslovace^— V. SIROKY.^___
Republicii ~
Republicii
Republicii
Republicii
Republicii

Democrate Germane — O. GROTEWOHL. 
Populare Ungare — A. HEGEDUS. 
Populare Romîne — C. STOICA. 
Populare Bulgaria — A. IUGOV. 
Populare Albania — M. MYFTIU,

La semnarea ’declarației au fost de fată toti membrii delegațiilor statelor 
participante la conferință, precum și reprezentantul Republicii Populare Chi
neze, Cian Ven-tian, care a participat la conferință în calitate de observator.

Semnarea declarației s-a desfășurat în prezenta tovarășilor N. A. Bul
ganin, K. E. Voroșilov, L. M. Kaganovici, G. M. Malenkov, A. I. Mikoian, 
M. G. Pervuhin, M. Z. Saburov, N. S. Hrușciov, A. N. Kosighin, V. A. 
Malîșev, I. F. Tevosian, M. A. Suslov, mareșalul A. M. Vasilevski, mareșalul 
G. K. Jukov și alții.

La bazele 
de recepție

Le bazele de recepție din regiu
nea București vin tot mai mulți ță
rani muncitori care-șl achită în în
tregime cotele de cereale și de pro
duse animale datorate statului pe 
anul in curs.

Pînă la 30 noiembrie, planul de 
colectare a produselor agricole a 
fost îndeplinit în proporție de 73,1 
la sută la porumb, de 89,6 la sută 
la griu, de 56,2 la sută la floarea- 
soarelui, de 50,2 la sută la alte 
boabe. La produse animale, planul 
anual a fost îndeplinit pînă la 20 
noiembrie în proporție de 67,6 la 
sută la carne, $1 de 44,7 la sută la 
Lapte.

Fruntași pe regiune la predarea 
cotelor datorate statului sînt țăranii 
muncitori din raioanele Vidra. Tur- 
nu Măgurele, Lehliu, Drăgănești, 
Brănești și Slobozia. In aceste ra
ioane, planul de colectare a produ
selor vegetale a fost îndeplinit in 
proporție de 71,1 ptnă la 111,4 la 
sută, tar la produse animale in pro
porție de 84 pînă la 105 la sută.

în raionul Vidra, de pildă, țăranii 
muncitori din 17 comune, printre 
care Călugăreni, Comana, Colibași, 
Copăceni și Crețești au predat in 
întregime cotele de floarea-soarelui. 
cei din comunele Gostinari, Miro- 
nești și 30 Decembrie cotele de po
rumb, iar In alte 5 comune din ra
ion, planul de colectare la diferite 
boabe a fost îndeplinit în întregime

Succesele 
constructorilor

In serile de iarnă

Frumoase sint florile! Frumoasă ocupație este 
să le cultivi, dar migăloasă, grea uneori. Flo
rile sint gingașe, trebuie să le îngrijești cu răb

dare ș| atenție deosebită
lată, in fotografie, un aspect de la serele din 

comuna Codlea, regiunea Stalin. Tovarășele Elena 
Pllpls și Frlda Weidenbacher sint bine cunoscute de 
muncitorii serelor ca unele care acordă o atentă 
îngrijire florilor de Cyclamen, mult folosite In in
dustria cosmetică. Foto: AGERPRES

...îmi aduc bine aminte de ziua cînd am 
devenit pionieră, cind am simțit pentru 
prima dată pe piept fluturind cravata ro
șie. Sint aproape patru ani de atunci.

Ce fericită și mindră eram I Mi-am iu
bit cravata de pionier mal mult ca orice 
Si întotdeauna am ținut minte că trebuie 
să mă străduiesc să fiu demnă de numele 
de pionieră.

Anii au trecut repede Iar odată cu înce
perea clasei a Vil-a am devenit utemistă

Nu-mi mal aduc aminte cum era ziua, 
umedă sau plină de soare. Știu doar că 
a fost o zi plină de căldură, o zi in care 
toți îmi zimbeau și tuturor le răspundeam 
zîmbind Mergeam pe stradă și vedeam 
atîția oameni cunoscuți în jurul meu. a- 
tîția prieteni, incit mă rușinam că nu-i 
văzusem pînă atunci.

îmi sunau mereu In urechi cuvintele 
secretarului comitetului raional U.T.M.

...Ați mai făcut un mare pas în viață. 
Vă felicit" Ne-a luminat carnetele, ne-a

strîns mîinile. Nu știu de ce dar tmi venea 
să pling.

— Păstrați cu cinste și mindrie acest 
carnet, ne-a spus mai departe tovarășul 
secretar, căci el reprezintă o părticică din 
steagul de luptă al clasei muncitoare. Cin
stiți prin fapte zi de zi titlul de membru 
ai Uniunii Tineretului Muncitor.

In acel moment mi-am amintit de ne- 
infricatii eroi uteciști Vasile Roaită, Fi- 
limon Sirbu și alții, care și-au jertfit viața 
pentru libertatea noastră, pentru zilele fe
ricite ce le trăim azi.

Doresc atît de mult să le semăn, să fiu 
ca ei l

Eu nu voi uita niciodată ziua în care 
am devenit utemistă, nu voi uita cit da 
mindră și fericită am fost atunci.

Am intrat in rindurile Uniunii Tinere
tului Muncitor, dar cravata o voi păstra 
cu drag și de acum înainte Ea îmi va a- 
duce întotdeauna aminte de primul pas 
făcut în viață, în viața aceasta clocoti
toare și minunată.

Numeroase unități din Capitală 
ale sectorului construcțiilor au 
terminat lucrările programate pen
tru anul 1954 și lucrează acum în 
contul anului viitor.

In cadrul planului anual, pe care 
l-a îndeplinit tncă de la 9 noiem
brie, întreprinderea de construcții 
nr. 301 a dat in folosință 3 blocuri 
de locuințe, o creșă, o școală profe
sională și un institut de proiectare, 
și a efectuat un important volum 
de lucrări pe șantierul de locuințe 
muncitorești din raionul Grivița 

. Roșie.
In ultima perioadă și-au realizat 

integral sarcinile anuale de plan 
mai multe șantiere ale întreprin
derii de construcții nr. 101, printre 
care cel al noii stații de egrenat 
bumbac „Republica“-Ciulnița, al 
fabricii de cerneluri grafice „Die 
Pintilie". al atelierelor de reparații 
ale Trustului de utilaj greu și al 
laboratorului I.C.I.M.C.

La 20 noiembrie și-a îndeplinit 
planul anual și întreprinderea de 
izolații nr. 3. care a executat un 
mare volum de lucrări de izolații și 
șamotaj pe zeci de șantiere din țară, 
reducind prețul lor de cost cu 1,82 
la sută sub cel planificat, prin eco
nomisirea unor materiale de con
strucții și speciale in valoare de 
peste 4 milioane lei.

Sarcinile anuale de plan au fost 
îndeplinite și de către întreprinde
rea de transporturi nr. 304. ale că
rei autocoloane eu deservit mai ales 
șantierele agricole din S M T.-uri și 
gospodării agricole de stat

Zilnic, de cum se deschide ușa căminu
lui cultural din comuna noastră, încep să 
sosească la bibliotecă cititorii. Cele 2.000 
de volume ale bibliotecii sînt cercetate cu 
atenție. Intr-una din zile, utemistă Gro- 
șaru Elena mi-a cerut volumul „Secerișul" 
de Galina Nicolaeva, pe care l-a citit cu 
mult interes. Apoi a luat „însemnările 
unui partizan" ca și alte numeroase cărți. 
Lui Bejgu Ion l-au plăcut mult poeziile lui 
Eminescu. De asemenea el a citit cu plă
cere „Mesteacănul Alb" și „Frații Jderi".

Țăranul muncitor Dumitru Dinu și-a 
ales și el din bibliotecă cărțile ce l-au in
teresat. cum ar fi „Gospodăria agricolă co_ 
lectivă, calea spre belșug și fericire" ca șl 
alte cărți legate de munca In agricultură.

Cind s-au făcut in cadrul bibliotecii re
cenziile cărților „Mesteacănul Alb" și „în
semnările unui partizan" au participat 
zeci de țărani muncitori, dintre care peste 
40 au fost tineri.

Așa au început să prindă drag de citit 
numeroși țărani muncitori, care acum, in 
serile de iarnă, sînt nelipsiți de la biblio
tecă. Astfel, biblioteca din comuna Bălă- 
nești, raionul Cislău, regiunea Ploești, are 
peste 73 cititori, și numărul lor sporește 
cu fiecare zi.

Corespondent 
OPREA CONSTANTIN

★

i s tâ I
Vor trece anii. Cînd voi fi mare, poate 

membru al partidului clasei muncitoare, 
fericită, privind cravata de pionier și car
netul de membru al U.T.M., imi voi aduce 
aminte de copilăria mea. de anii cînd eram 
pionieră, de anii cind eram utemistă, de 
anii cind am 
viață.

La intrarea 
varâșii m-au 
goste. Le mulțumesc pentru cinstea pe 
care mi-au făcut-o, iar eu la rindul meu 
voi munci cu tot sufletul in organizația 
tinerilor comuniști din țara noastră, pen
tru a contribui la întărirea ei. la înfăp
tuirea sarcinilor puse de partid în fața 
poporului nostru.

RttDUCA ST. EUGENIA 
elevă in clasa a Vil a Școala 

elementară din comuna , 
Orlea, raionul Craiova

Acum, în timp de iarnă, întunericul 5n- 
vălue mai devreme zarea. Zilele sînt 
scurte și nopțile lungi. Cu toate acestea 
activitatea nu încetează De cum se lasă 
seara la căminul cultural din comuna Glo
dul Someșului, raionul Dej. se aprind lu
minile. Se string aici numeroși țărani mun
citori tineri și vîrstnici. dintre care nu lip
sește utemistul Costin GavriL directorul 
căminului.

Colectivista Căpîlna Ludovica, deși vîrst- 
nică se pregătește cu însuflețire pentru 
concursul echipelor de teatru ale cămine
lor culturale — 
tinerii Buhățel 
Popriș Victoria, 
Aurel, Vultur
Membrii echipei artistice, dintre care 31 
sint tineri, vor să se prezinte c.ît mai bine 
și la acest concurs, așa după cum s-au 
prezentat la cele trei festivaluri artistica 
pe care le au prezentat în comună.

Și in serile cind nu se fac repetiții, ti
nerii vin la căminul cultural. Unii se 
adună in jurul aparatului de radio și as
cultă muzică sau știri din țară și de pesta 
hotare, alții citesc cărți din bibliotecă.

Așa a devenit căminul cultural din Glo
dul Someșului, cei mai bun prieten al ță
ranilor muncitori.

faza comunală, alături da 
Mihai, Satmari Nicolae, 
Bodocan Margareta, Rusu 
Liviu, Trifu Ion și alții.

pășit pentru prima oară in

mea in rindurile U.T.M. to- 
prlmit cu căldură și dra-

Corespondent
A CALUGAREANU
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* „Coliba unchiului Tom", roman de 
Harriet Beecher-Stowe — Editura Tine
retului.

De vorbă cu condica de sugestii
— Tovarășe, dă-mi te rog ji mie 

condica de reclamații!
Tînăra casieră de la unitatea nr. 1 

„Alimentara" din Birlad s-a aplecat 
repede sub masă. După citeva minute 
de căutare înfrigurată, printr-un vraf 
de alte hîrtii, a scos un caiet prăfuit 
și m-a întrebat:

— Dar pentru ce vă trebuie ? Aveți 
vreo reclamație ?

— Poate ci da!
— Atunci... să vină gestionara să v-o 

dea!
Aș fi vrut s-o întreb dacă fiecare 

consumator cere voie gestionarei ca 
să-și treacă părerile în condica de su
gestii. Casiera, care mi cerceta cu pri
virea, neobservînd la mine nici o urmi 
din revolta pe care o au deobicei con
sumatorii nemulțumiți, îmi întinsese 
însă condica cu o oarecare rezervă.

*
— Te rog să mergem intr-un loc 

mai ferit. Mi-e rușine, zău, să mă vadă 
lumea în halul ăsta ! — a fost rugă
mintea pe care mi-a făcut-o condica.

Avea dreptate. Un caiet jerpelit, care 
de cînd a intrat in magazin a stat 
zvîrlit prin toate colțurile și pe toate 
tejghelele și pe care muștele și-au lăsat 
amprentele de nici nu poți citi ce este 
scris pe primele pagini — așa arăta.

Odată ajunși într-un colțișor liniștit, 
condica de sugestii și reclamații a ma
gazinului nr. 1 „Alimentara" din ora
șul Birlad a început să mi se jeluiască.

„Sint un obiect de prisos in maga
zinul acesta — te tinguia ea. Cred asta, 
fiindcă nimeni nu se îngrijește de 
mine. Ba aș putea zice că mul'ți mă 
urăsc chiar. Altfel, n-aș fi ajuns in si
tuația asta. Privește numai, foile mele, 
și cele scrise șl cele așa-zise „albe", 
toate sînt pline de ulei de măsline, de 
halva, săpun, marmeladă, scrumbii, 
și de alte produse... alimentare.

Primul care și-a consemnat aici 
nemulțumirea a fost un muncitor de 
la întreprinderea locală „Constructo
rul". Voia omul să cumpere și el niște 
drojdie de bere, și cînd i-a venit rîn- 
dul... n-a mai fost. în schimb două 
consumatoare au ieșit după aceea cu 
două pachete de drojdie de bere. Răs
punsul a fost dat de gestionarul de pe 
atunci, Bîrlădeanu, care a scris într-un 
colț: „Sînt juste cele semnalate ! Cele 
două consumatoare erau soțiile unor 
lucrători din magazinul nostru. Cei vl- 
novați au fost mustrați".

Eu insă — continuă condica — am 
auzit cum a fost acea „mustrare", de
oarece mă găseam pe butoiul cu 
muștar:

— Ce dracu măi fraților ! — a spus 
responsabilul. Nu puteați să țineți pa
chetele pînă la plecare și să le duceți 
voi acasă doamnelor acelora 1

Reclamațiile s-au ținut lanț (și aici 
aș vrea să spun că nu e de loc frumos 
să nu semneze citeț cel ce scrie). Una 
din ele atrăgea atenția conducerii să 
se ocupe mai mult de curățenie, alta 
că vînzătorul de la raionul de rațio
nate, Haim Faibeș, muncește necores- 
punzător. Și la aceste reclamații a răs
puns tot gestionarul, bineînțeles, cu di
ferite pretexte.

A răspuns Bîrlădeanu șl la o recla
mație care-l privea tocmai pe el per
sonal și anume că servește săpun, me
zeluri și unt, fără să se șteargă pe 
snîini. Bineînțeles că răspunsul a fost 
destul de formal.

Dar la reclamația făcută de consu
matorii care stăteau la rînd să ia halva 
și care au văzut-o pe vînzătoarea Ros
ner ieșind de după tejghea eu o mare 
cantitate de halva, nimeni n-a răspuns 
nimic. Eu însă știu că ea este soția 
șefului contabil al întreprinderii ,$ 
Mai".. și că de... nu e bine să te pui 
rău cu oameni de „greutate".

Becenzi*  pq glas de protest Împotriva sclavajului și rasismului^
Nu de mult a apărut în Editura Tine

retului — pentru prima dată în tradu
cere integrală — romanul „Coliba un
chiului Tom" de Harriet Beecher-Stowe. 
Autoarea — cunoscută lumii întregi prin 
această carte-manifest, — demască cu 
multă forță sclavajul, politică ce calcă în 
picioare cel mai elementar simț de uma
nitate, politică ce consideră că a vina 
negrii constituie o ocupație onorabilă, le
gală și chiar patriotică.

„Dacă rasa africană va deveni vreodată 
o rasă cultă — și fără îndoială că așa va 
fi — viața în Africa va cunoaște o bogă
ție și o splendoare pe care rasa noastră 
occidentală, cu greu și-o poate închipui I 
în misticul continent îndepărtat al au
rului, pietrelor prețioase și mirodeniilor, 
al palmierilor, al florilor minunate și al 
pămintului roditor, se va naște o artă 
nouă și splendori nemaivăzute și rasa 
neagră care nu va mai fi disprețuită și 
hulită, va produce poate cele mai minu
nate creații ale vieții umane !“ Aceste 
gînduri pe care autoarea le mărturisește 
cititorilor ei, iți stăruiesc cu persistență 
în minte cînd citești „Coliba unchiului 
Tom".

Simțind discordanța Intre trimbițarea 
„libertății americane" și asuprirea de 
nedescris îndreptată Împotriva negrilor, 
Harriet Beecher-Stowe redă in paginile 
romanului său, întreaga tragedie a unor 
ființe harnice și Inteligente, împotriva 
cărora se practică cele mai bestiale me
tode de exterminare. Făcînd parte dintr-o 
familie ale cărei concepții religioase erau 
incompatibile cu practica sclavajului, 
scriitoarea descrie cu multă forță fapte 
autentice ce se petrec pe „piața de carne 
vie", cum plastic denumește autoarea 
sclavajul.

Momente de înalt dramatism — de fe
lul distrugerii familiei prin vinderea se
parată a părinților de copii, comercializa
rea sub ochii părinților a tinerelor fete 
prin casele de prostituție. drămuirea 
„cărnii vii" după aspectul fizic, bătălia 
și tratamentul de-a dreptul canibalic, 
scenele zguduitoare de pe plantațiile lui 
Legree. întregul tapaj al licitației de oa
meni — descrise în carte, ilustrează pu
ternic anomalia existenței sclavajului.

Deosebit de zguduitoare sînt paginile 
în care autoarea ne relatează aspecte ale

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

Din fericire însă, gestionarul a fost 
schimbat. Aceasta a coincis cu venirea 
prin magazinul nostru a tovarășului 
Botezatu Gheorghe, inspector al direc
ției O.C.L. „Alimentara“-Bîrlad.

S-a uitat și la mine și a văzut că un 
consumator sezisa că o singură casie
riță nu poate face față celor 5 raioane 
ale magazinului. Tovarășul Botezatu a 
răspuns : „S-au luat măsuri pentru în
ființarea a două casierii".

Au trecut de atunci peste 5 luni de 
sile, dar măsurile au rămas pe hîrtte.

Filele mele conțin reclamații și acum, 
le cînd esie gestionară tovarășa Grosu 
"lena : cintarul, așezat defectuos, cîn- 
tărește mai puțin cu 10 grame, anumite 
produse, pîinea, măslinele, și alte ali
mente se vină numai la anumite ore, 
casierița Eti Zelicoviei, „nu are bani 
mărunți" și pe deasupra repede pe con
sumatori, magazinul a fost odată închis 
înainte de ora fixată și altele.

Vreau însă să vi spun că tovarășa 
Grosu Elena, spre deosebire de vechii 
pestlonari, a luat și unele măsuri de în
dreptare a lipsurilor, atmnțind cazurile 
mai grave Direcției O.C.L. „Alimen
tara". De un singur lucru nu se îngri
jește : de mine !

Nu se ocupă de mine nici tovarășii 
din conducerea O.C.L. „Alimentara" 
Tovarășul Botezatu a fost singurul care 
m-a privit o singuri dată, acum 5 luni.

Și tare mi-e ciudă cînd mi gindesc 
în special la magazinele O.C.L. pro
duse Industriale" din orașul nostru. 
Surorile mele, condicile de sugestii și 
reclamații, sint cartonate, păstrate in 
loc vizibil la casă sau agățate cu pan- 
glicuță roșie într-un cui în perete, de 
unde poate oricine să le ia și să le ci
tească, sau să-și spună părerea despre 
magazin. In plus, tovarășul Petre Ga- 
laction, inspector de organizare și con
trol al acestei direcții, controlează din 
timp in timp și condicile de sugestii și 
reclamații, dă unele soluții și ia măsuri 
pentru îndreptarea lipsurilor.

Dar la noi... să vezi pînă unde au 
ajuns lucrurile : Este scris aici, pe un 
ton glumeț, dar destul de tăios. Citește:

— „Pisica este un animal domestic 
care trăiește pe lingă casa omului, cu 
menirea specială de a distruge șoarecii. 
Sînt de acord !Dar nu pot fi de acord 
cu faptul că aici pisica se plimbă 
nestingherită prin rafturile cu aii- 
mentea.

Răspunsul gestionarului a fost: „Vom 
băga pisica în magazie. deoarece avem 
șoareci".

Așa că vezi cum s-a soluționat pro
blema. Pisica n-a mai fost lăsată să 
meargă în magazin, prin rafturile in 
care se găsesc citeva kilograme de me
zeluri și în schimb a fost băgată în 
MAGAZIE, să-și scuture părul pe în
treaga cantitate de alimente,

Aș vrea mult să fie criticați tovară
șii Lălescu, directorul O.C.L. „Alimen
tara" și Goldștein, șeful serviciului 
comercial al sfatului popular regional, 
pentru că nu se îngrijesc nici de mine, 
nici de alte condici de reclamații și 
fiindcă nu sancționează pe cei cri
ticați prin condici de către cetățeni.

Totodată vorbește și la comitetul ra
ional U.T.M. și spune-i tovarășului Ghi. 
roagă loan, prtm secretar ,să se ocupe 
mai mult de «temiștii de aici, care nu 
duc nici o activitate pe linie de organi
zație.

Și acum te rog, scuză-mă. Iată, mă 
strigă un consumator: probabil că și 
acesta a observat că utemista Saucă 
Ana nu face bonurile în ordinea ve
nirii clienților, ci dă întîietate cuno
ștințelor ei..

GHEORGHE ANGELESCU 
corespondentul „ScJnteU tineretului" 

pentru regiunea Birlad

licitației negrilor. Pipăirea dinților șl a 
mușchilor, studierea conformației mfini- 
lor și a picioarelor, probele de sărituri 
pentru a se verific» sprinteneala „măr
fii", iată mijloacele prin care negustorii 
de „carne vie" căutau să nu fie „Înșelați*.  
Pentru cei bătrini — „pachete de oase" — 
»e oferă prețuri derizorii, deoarece viața 
lor nu mai prezintă siguranță. „Mărini
mosul" negustor Halley așteaptă ca 
mama să-și culce copilul pentru ca acesta 
să-i fie răpit in timp ce amindoi dorm, 
în așa fel incit despărțirea să se facă 
fără „scandal" El vinde copilul asigurtn- 
du-1 pe cumpărător că micul negru care 
n-avea decît 10 luni „poata fi crescut tot 
atlt de ușor, ca orice pui de animal. Nu-ți 
dă mai multă bătaie de cap decît un că
țeluș" Biata mamă rămine împietrită 
cind iși dă seama de cele tntimplate. Si
nuciderea ei uu-1 sperie deloc pe negustor, 
obișnuit cu asemenea Intimplări pe care 
le socotea pricinuite de „un vameș neîn
duplecat, care îl producea uneori greu
tăți in afaceri" Șl negustorul după ce 
își înjură ghinionul, scoase carnețelul și 
notă numele femeii la rubrica : „pier
deri".

Astfel de scene descrise de autoare cu 
mult patetism, au mobilizat și mobilizează 
oamenii cinstiți la luptă împotriva ruși
noasei plăgi care mai dăinuie și astăzi 
intr-o parte a lumii, la 100 de ani de la 
apariția cărții. Demascînd această crimă 
împotriva umanității, autoarea cărții „Co
liba unchiului Tom" încearcă, să arate 
și care este calea spre rezolvarea „pro
blemei populației negre". Iată așa dar că 
pe bună dreptate cartea a fost consider 
rată drept „carte-manifest politic", iar 
faptul că împotriva ei s-a ridicat în
treaga reacțiune americană care susținea 
sclavia ca „un fundament firesc al Ame- 
ricii" era pe deplin motivat.

Este semnificativ faptul că din paginile 
cărții și mai ales din zugrăvirea celor 
doi eroi George Harris și unchiul Tom, 
primul, un revoltat care reneagă organi
zarea nedreaptă a lumii în care s-a 
născut, cel de al doilea, supus și plin de 
pioșenie religioasă — reiese că, deși au
toarea l-a dat cărții un conținut religios, 
prin ea străbat și se afirmă cu tărie ideile 
noi ale epocii respective, care cereau cu
cerirea libertății prin luptă. Revolta îm
potriva asupririi, lupta cu mijloace și 
forțe proprii, nu așteptarea harului divin 
cu brațele încrucișate. îl ajută pe George 
să se elibereze din sclavie, să muncească 
șl să devină un om cult care^va fi capabil 
să ridice populația neagră la luptă pen
tru cîștigarea libertății.

„Un lucru singur este sigur — spune 
unul din personajele romanului — cel

In Statul nostru democrat popular 
grija față de cei mici este deose
bită. Zi de zi crește numărul cre

țelor și căminelor unde mici cetățeni 
al patriei noastre iși petrec copilăria 
fericită.

In fotografie un aspect de la cămi
nul de zi al fabricii „Nlvea" din Ora
șul Stalin.

Brigada tineretului de filmare
Pentru prima oară în studioul de filme 

artistice „București", s-a constituit o 
echipă de filmare formată din utemiști și 
tineri.

Echipa este condusă de tovarășul re
gizor Fericeanu Traian și operatorul 
Cottman Lupu, tineri absolvenți ai Insti
tutului Unional de Artă Cinematografică 
din Moscova. Brigada este formată din 
regizor secund, operator secund, asistenți 
de regie, operatori de sunet, scenograf, 
mecanici de cameră, administratori de 
producție, monteuri, garderobieri, dacti
lografă, recuziteuri, electricieni etc.

Filmul la care echipa a început lucrul 
se numește „Popescu 10 în control", după 
scenariul de Silviu Georgescu șt Nicuță 
Tănase. Filmul este o satiră la adresa 
elementelor necinstite, a acelor guri 
cască din comerțul cooperatist.

INFORMAȚIE
La 22 noiembrie a.c. au început la Viena 

tratative între reprezentanții întreprinde
rilor de stat pentru comerț exterior din 
R.P.R. și OSTAUSCHUSS, organizație 
vest-germană pentru comerțul cu Estul, 
pentru stabilirea listelor care vor forma 
obiectul schimburilor pe anul 1955 intre 
întreprinderile romine și OSTAUSCHUSS.

Intre întreprinderile de stat pentru co
merțul exterior din R.P.R. și OSTAU
SCHUSS există o înțelegere încheiată la 
8 februarie 1954, prin care s-au stabilit 
listele și volumul mărfurilor de schimbat 
în anul 1954. Volumul schimburilor in 
1954 era de circa 33 milioane dolari în 
ambele sensuri.

Schimburile, care s-au desfășurat nor
mal. se compun mai ales dm următoarele 
mărfuri:

Import romineac; materii prime pentru 
industria textilă, chimicale, medicamente, 
coloranți, pește sărat, hamei, produse si
derurgice, mașini, materiale electrice etc.; 
export rominesc: cherestea, produse pe 
trolifere. semințe oleaginoase, cereale și 
alte produse agricole, pene, păruri, plante 
medicinale etc.

Se prevede că în urma tratativelor, în 
curs la Viena, privitoare Ia schimbul pe 
anul 1955. listele de mărfuri vor fi lăr
gite, iar volumul schimburilor va crește. 

(Agerpres) 

mul" iși itring rindurtle In lumea în
treagă ; mai devreme sau mai tirziu, ne 
așteaptă o zi a judecății". In mintea lui 
George stăruie neîncetat o întrebare : 
„ciae l-a făcut pe acest om stăpinul meu ? 
Acesta e lucrul pe care vreau să-I aflu". 
Șl pentru a afla acest lucru George se 
pregătește că lupte pînă ia cea din urmă 
suflare. Unchiul Tom. a cărui inteligență 
și bunătate st 1 mese dragostea cititorului, 
vede cîștigarea libertății prin supunere șl 
resemnare In timp ce prin luptă, George 
reușește să se elibereze, unchiul Tom 
trăiește cu speranța in lumea fericită a 
cerului, iertindu-le „rătăciților" păaetele 
săvirșite. Și el moare, bătut cu cruzime 
de cinicul Legree al cărui rob era, dar pe 
care-l „iartă pentru păcatele făcute"

In paginile cărții intilnești personaje 
ale căror chipuri rămin de neșters tn 
mintea fiecărji tinăr cititor. Iat-o, de 
pildă, pe tînăra mulatră Eliza care pen
tru a-și salva copilul, dă dovadă de un 
curaj deosebit trecind fluviul Ohio, să
rind de pe un bloc de ghiață pe altuL 
Mătușa Chloe, soția unchiului Tom, neîn
trecută tn arta culinară, iți inspiră acea 
dragoste caldă și curată pe care o porți 
bunicii — figura luminoasă a copilăriei. 
Printre personajele bine conturate, întîl- 
nești tn roman nenumărate figuri de ce
tățeni americani care consideră sclavia 
drept o rușine pentru țara lor. Bogăția 
sufletească a acestor oameni, a quakeri- 
lor, Iți dau certitudinea că oamenii cin
stiți ai Americii vor ști să pună capăt 
odată pentru totdeauna politicii rasiste 
dusă încă și tn zilele noastre de guver
nanții S.U.A.

*
Cartea Harrietei Beecher-Stowe a făcut 

de la apariția el înconjurul lumii întregi. 
Se poate afirma pe drept cuvînt că „Co
liba unchiului Tom" a fost una din căr
țile de căpătîi ale tinerelor generații a 
căror aspirații spre o lume cu adevărat 
civilizată sint incompatibile cu sclavia, 
cu asuprirea unor popoare de către altele. 
Această carte Iși păstrează pe deplin ac
tualitatea, chemînd Ia luptă împotriva 
prigoanei ce se mai practică și astăzi în 
S.U.A. împotriva populației negre. Prin 
traducerea integrală și publicarea acestui 
valoros roman se pune la îndemîna tine
retului din patria noastră una din cele 
mai cunoscute cărți ale literaturii univer
sale, una din cele mai iubite cărți de ti
neret de o mare forță educativă.

SELINA LUPU

CONFERINȚA ȚARILOR EUROPENE 
PENTRU ASIGURAREA PĂCII Șl SECURITĂȚII IN EUROPA

Declarația făcută de Manush Myftiu
MOSCOVA 2 (Agerpres). — TASS 

transmite declarația făcută de Manush 
Myfliu la conferința țărilor europene pen
tru asigurarea păcii și securității in Eu
ropa.

Tovarăși!
Guvernul Republicii Populare Albania 

și poporul albanez au primit cu satisfac
ție propunerea guvernului Uniunii Sovie
tice cu privire la convocarea unei confe
rințe pe întreaga Europă în problema cre
ării unui sistem de securitate colectivă în 
Europa, deoarece crearea unui asemenea 
sistem, constituind o bază trainică pentru 
colaborarea pașnică și o garanție a asi
gurării securității naționale a statelor eu
ropene, corespunde pe daplin politicii paș
nice și intereselor vitale ale poporului Al
banez și Republicii Populare Albania și 
creează totodată condiții favorabile pentru 
rezolvarea echitabilă a problemei ger
mane.

Guvernul Republicii Populare Albania 
salută această inițiativă a guvernului so
vietic, considerind-o un eveniment inter
național important, care va sluji intere
selor păcii șl securității în Europa. Poli
tica pașnică și eforturile neîncetate ale 
guvernului sovietic in această direcție sînt 
cunoscute și se bucură de un larg sprijin 
din partea guvernelor și popoarelor iubi
toare de pace.

După cum se știe, sub presiunea di
rectă a cercurilor imperialiste din S.U A„ 
unele state din Europa au încheiat In ul
tima vreme la Londra și Paris acorduri 
separate cu privire Ia Germania occiden
tală ; aceste acorduri nu au nimic comun 
eu interesele menținerii păcii și securi
tății in Europa și cu eforturile statelor 
iubitoare de pace îndreptate spre rezol
varea problemelor internaționale încă ne
rezolvate, in primul rind a problemei ger
mane, și spre slăbirea continuă a încor
dării internaționale.

Acordurile de la Londra și Paris pun 
in primejdie pacea și viața popoarelor eu
ropene. Ele constituie o expresie a poli
ticii de creare a unor grupări militare 
agresive, o expresie a politicii de război 
și agresiune. Afirmațiile că înarmarea 
Germaniei occidentale și includerea ei in 
asemenea grupări militare sint necesare 
pentru „apărarea" puterilor occidentale, 

I nu pot ascunde scopurile adevărate ale 
I remilitarizării Germaniei occidentale. 

Aceste afirmații nu pot induce in eroare 
' Pe nimeni. Istoria arată că militarismul

Declarația făcută de A. lugov
MOSCOVA 2 (Agerpres). — TASS 

transmite declarația făcută de A. Iugov 
I la ședința din 1 decembrie a conferinței 

țărilor europene pentru asigurarea păcii 
Și securității in Europa.

Stimați tovarăși, guvernul Republicii 
l Populare Bulgaria și întregul popor bul

gar au salutat călduros inițiativa guver- 
i nului sovietic cu privire la convocarea 
I actualei conferințe. Acest lucru este cu 
i totul explicabil. Conferința popoarelor 
. europene este convocată in momentul 
j deosebit de important cind acordurile de 
i -S Paris creează o situație nouă, care face 
; ca problema menținerii și întăririi păcii 

să capete importantă ș: mai mare. Poporul 
bulgar, ca șl toate celelalte popoare iu
bitoare de pace din Europa și din lumea 
întreagă, este profund, vital, interesat in 
menținerea păcii.

Guvernul Republicii Populare Bulgaria 
și poporul bulgar au exprimat In repetate 
rinduri, cu diferite prilejuri și tn modul 
cel mai categoric, voința lor de pace și 
colaborare pașnică intre popoare, dragos
tea și recunoștința lor față de Uniunea 
Sovietică eliberatoare.

în pofida intereselor vitale ale popoare
lor și împotriva voinței lor, cercurile gu
vernante americane și partenerii lor eu
ropeni vor cu orice preț să refacă milita
rismul in Germania occidentală pentru 
a-1 folosi ca armă in vederea înfăptuirii 
planurilor lor agresive.

Fără îndoială, calea pe care pășesc anu
mite puteri occidentale in frunte cu Sta
tele Unite ale Americii, calea acordurilor 
de la Paris, este calea creării unor gru
pări militare inchise, a militarizării Ger
maniei occidentale și a creării unei ame
nințări Împotriva securității popoarelor 
țărilor europene vecine cu Germania, a 
creării primejdiei directe a unui nou răz
boi. Este calea aventurilor, pe care ome
nirea iubitoare de pace o înfierează cu 
hotărîre.

După eșecul tratatului așa-zisei „comu
nități defensive europene", a cărei creare 
a stat timp de mai mulți ani la baza po
liticii Statelor Unite In ce privește Eu
ropa și al cărei scop principal era reinar- 
marea Germaniei occidentale și includerea 
ei in blocul agresiv al Atlanticului de 
nord, atit cercurile guvernante de la 
Washington cit ș! cele de la Londra, Pa
ris și Bonn încearcă acum să realizeze 
același scop prin acordurile de la Lon
dra și Paris.

Cit de primejdioase pentru popoare 
sînt aceste acorduri și cit de mult con
travin ele intereselor lor fundamentale, o 
dovedește faptul că aceste acorduri pre
văd ca, in răstimp de numai doi ani, să 
se creeze în Germania occidentală o ar
mată uriașă, înarmată cu cele mai noi 
tipuri de arme, inclusiv cele atomice 
Crearea unei asemenea armate va consti
tui intr-adevăr o amenințare directă pen
tru pacea Europei, mai gravă decît în 
ajunul celui de al doilea război mondial

Ratificarea acordurilor de la Paris va 
duce Ia înăsprirea relațiilor dintre statele 
europene, va face imposibilă pentru un 
timp îndelungat unificarea pașnică a Ger
maniei și va intensifica pericolul unui 
nou război, tn această situație se va in
tensifica în mod inevitabil cursa înar
mărilor. Pe umerii popoarelor va apăsa 
o nouă povară grea. Prin urmare, prin 
însăși esența lor. acordurile de la Paris 
pun bazele unui focar permanent de ură 
și conflicte între popoarele Europei,

Dată fiind această stare de lucruri este 
pe deplin explicabil de ce popoarele Eu
ropei privesc cu neliniște acordurile în
cheiate la Paris cu privire la remilitari- 
zarea Germaniei occidentale. Experiența 
amară a trecutului nu prea îndepărtat 
arată că împărțirea Europei în blocuri și 
acordarea libertății de acțiune militariș- 
tilor germani au dus întotdeauna po
poarele europene la mari vărsări de singe 
și le-au provocat nenumărate jertfe. Este 
de mirare oare că după toate acestea ma
joritatea popoarelor europene s-au pro
nunțat cu hotărîre împotriva acordurilor 
de la Paris ? Politica de jaf a Imperia
lismului german, suferințele prin care au 

german a constituit .întotdeauna un fac
tor de agresiune șl nu un factor de apă
rare. Crearea așa-nupiitei „armate euro
pene" urmărește reînvierea wehrmaehtu- 
lui în Germania occidentală, ca o forță 
de șoc împotriva Uniunii Sovietice și ță
rilor de democrație populară, în confor
mitate cu planurile de creare a unor gru
pări agresive inchise ale S.U.A. și Euro
pei occidentale

Guvemul Republicii Populare Albania 
și poporul albanez sprijină toate efortu
rile îndreptate spre întărirea păcii și 
securității in Europa și se pronunță îm
potriva acordurilor de la Londra și Paris, 
care prevăd militarizarea Germaniei occi
dentale și includerea ei într-o grupare mi
litară a unor rtate împotriva altor state 
din Europa.

In decursul întregii sale istorii, poporul 
albanez a luptat neobosit pentru liberta
tea și independența sa. împotriva asupri
torilor străini. Timp de 500 de ani, el a 
luptat și nu și-a plecat capul în fața ocu- 
panților turci. Albania, care în anul 1912 
s-a eliberat de sub dominația turcă șl și-a 
proclamat independența de stat, a căzut 
din nou sub jugul forțelor iraperieliste, 
pînă la 23 noiembrie 1944 poporul alba
nez fiind silit să lupte cu arma în mină 
și să tacă sacrificii uriașe.

In decurs de 25 de ani, forțele armate 
germane au cotropit și au pustiit de două 
ori tara noastră. în perioada celui de al 
doilea război mondial. Albania a fost vic
tima agresiunii fasciste. Aproape șase ani 
de-a rindul poporul albanez, -umăr la umăr 
cu celelalte popoare care au luptat împo
triva fascismului tn nodurile coaliției anti
fasciste. a luptat cu abnegație împotriva 
cotropitorilor. Pierderile suferite de po
porul albanez in cel de al doilea război 
mondial sînt relativ uriașe in comparație 
cu ale celorlalte popoare europene ; el a 
avut 28.800 de morți, 12.500 de răniți, 
12.150 de internați și deținuți în închi
sori și lagăre de concentrare. 35% din sa
tele și orașele Albaniei au fost incendiate. 
Pagubele materiale ale Albaniei se cifrează 
la aproximativ 1.000.000.000 dolari ame
ricani potrivit cursului din 1938.

In trecut, Albania era izolată și era o 
monedă măruntă în mîinile imperialiști
lor străini, dușmani inveterațl ai țării 
noastre și ai poporului nostru. In prezent. 
Republica Populară Albania este un stat 

trecut popoarele, inclusiv poporul bulgar, 
sint prea proaspete In memorie pentru ca 
popoarele să se poată Împăca cu Încercă
rile de reînviere a militarismului german.

In răstimp de mai puțin de trei decenii, 
militarițtii germani au invadat de două 
ori Balcanii, agresiunile lor provocînd 
nenumărate jertfe și uriașe distrugeri po
poarelor bulgar, iugoslav, albanez și grec. 
Poporul bulgar șl celelalte popoare balca
nice nu vor uita niciodată aceasta. Ele nu 
pot rămine indiferente cînd conducătorii 
Statelor Unite ale Americii, Angliei și 
Franței pun din nou arme in mîinile re
vanșarzilor germani care își exprimă pe 
față pretențiile teritoriale și vorbesc din 
nou despre sfere „naturale" de influență. 
Orice indiferență în acest moment repre
zintă o acceptare a pregătirilor pentru un 
nou război.

Este știut că în politica lor agresivă 
împotriva Europei de sud-est, imperialiș
tii germani au privit întotdeauna statele 
balcanice ca făcînd parte din sfera lor 
de influență. Dominația monopolurilor 
germane In Bulgaria, sprijinite de clica 
monarho-fascistă trădătoare, a adus po
porului bulgar nenumărate nenorociri, l-a 
aruncat în prăpastia a două catastrofe na
ționale și l-a pus in fața unei a treia ca
tastrofe de la care a fost salvat numai 
datorită victoriilor eroice ale Armatei 
Sovietice, victorii pe care poporul nostru 
s-a bizuit în săvîrșirea revoluției popu
lare din 9 septembrie 1944.

In prezent, cind cercurile guvernante 
americane, engleze și franceze dau din 
nou posibilitate forțelor revanșarde din 
Germania occidentală să pregătească un 
nou război, poporul bulgar simte că secu
ritatea lui se află într-o gravă primejdie 
și este gata să depună împreună cu ce
lelalte popoare iubitoare de pace ale Eu
ropei toate eforturile pentru a nu per
mite militariștilor germani barbari să 
arunce pentru a treia oară lumea într-un 
nou război, și mal cumplit. Nu pentru 
aceasta a dus poporul nostru de-a lungul 
a două decenii o luptă eroică împotriva 
fascismului și ocupației germane, ridlcîn- 
du-se de două ori la insurecții populare 
și aducând ca jertfă peste 100.000 de fii 
și fiice în lupta pentru libertate și inde
pendență națională.

Popoarele care, ca poporul nostru bul
gar, care timp de cinci veacuri a suferit 
sub jug străin și peste 20 de ani a trăit 
și a luptat în condițiile sîngeroasei dicta
turi fasciste, popoarele care au cunoscut 
deja libertatea — aceste popoare nu vor 
putea fi abătute de nici un fel de noi pre- 
tendenți la dominația mondială de pe ca
lea justă — calea prieteniei cu popoarele 
iubitoare de pace în frunte cu Uniunea 
Sovietică. In prietenia frățească și indes
tructibilă cu Uniunea Sovietică, în colabo
rarea cea mai strînsă cu țările de demo
crație populară, poporul nostru vede ga
ranția libertății și independenței sale, iz
vorul forțelor și însuflețirii în construirea 
noii sale vieți fericite și pline de bucurii. 
Ilustrarea cea mai grăitoare a politicii de 
prietenie și colaborare o reprezintă trata
tele de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală încheiate cu Uniunea Sovietică și 
țările europene de democrație populară, 
tn opoziție cu tratatele agresive și gru
pările militare occidentale, tratatele de 
prietenie, colaborare și asistență mutuală 
dintre Uniunea Sovietică și țările de de
mocrație populară sînt îndreptate împo
triva reînvierii militarismului german, au 
ca obiectiv apărarea păcii și securității în 
Europa. Prin esența lor, e'e se deosebesc 
in mod fundamental de tratatele dintre 
țările occidentale.

Această politică de pace a guvernului 
nostru a avut rezultate favorabile și pen
tru îmbunătățirea relațiilor cu statele bal
canice vecine. Au fost normalizate rela
țiile diplomatice, a fost restabilit schimbul 
de mărfuri, au fost puse bazele unei mai 
largi colaborări economice și culturale cu 
Iugoslavia. Au fost restabilite relațiile di
plomatice dintre Republica Populară Bul
garia și Grecia ; se creează condițiile pen
tru un schimb comercial mai activ intre 
aceste două țări. 

liber, democrat și suveran, deoarece în s 
prezent poporul albanez — nu este izolat; “ 
el are prieteni puternici și devotați — 
alături de el sint toate popoarele frățești 
din puternicul lagăr al păcii și socialis
mului, în frunte cu Uniunea Sovietica. Po
porul albanez nu va admite pentru nimic 
în lume întoarcerea la trecutul care a 
apus pentru totdeauna.

Delegația noastră declară .în numele gu
vernului Republicii Populare Albania că 
este în întregime de acord cu aprecierea 
pe care a făcut-o în declarația sa tova
rășul Molotov, șeful delegației Uniunii
Sovietice. asupra actualei situații interna
ționale și își exprimă solidaritatea cu pro_ 
punerile sale în ceea ce privește menți
nerea și întărirea păcii și securității în 
Europa, precum și a securității țărilor 
noastre.

Delegația albaneză se alătură de aseme
nea întru totul declarațiilor făcute de to
varășul Cyrankiewicz, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Populara 
Polone, tovarășul Siroky, președintei® 
Consiliului de Miniștri al Republicii Ce
hoslovace și tovarășul Grotewohl, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al Re- 
publicii Democrate Germane în problema ț| 
asigurării securității țărilor noastre și pă
cii in Europa.

Republica Populară Albania va continua 
în mod ferm politica ei pașnică construc
tivă. politică de întărire a relațiilor fră
țești cu Uniunea Sovietică, Republica 
Populară Chineză și celelalte țări de de
mocrație populară. Sîntem gata să depu- . 
nem toate eforturile împreună cu celelalte ' 
state reprezentate la această conferință și 
sîntem gata să luăm măsurile necesare 
pentru apărarea păcii și securității in 
Europa.

In cazul ratificării acordurilor de la 
Paris, guvernul Republicii Populare Alba
nia este gata ca, împreună cu țările par
ticipante la această conferință, să ia mă
suri colective concrete și în domeniul mi
litar, pentru apărarea muncii pașnice con
structive a popoarelor noastre, pentru asi
gurarea inviolabilității frontierelor târ:-.„ 
lor noastre împotriva oricărei agresiuni. 1

Delegația guvernamentală a Republicii 
Populare Albania va depune toate efor" 
turtle pentru ca conferința noastră să-și 
atingă cu succes scopul, care corespunde 
aspirațiilor și intereselor tuturor popoa
relor din Europa.

(Text prescurtat}

Guvernul Republicii Populare Bulgaria 
depune și va depune pe viitor eforturi în
dreptate spre îmbunătățirea continuă a 
relațiilor cu țările balcanice.

Pornind de la interesele poporului nos
tru și de la năzuința de întărire a păcii 
și colaborării pașnice intre state, indepen
dent de sistemele lor social-economice, 
guvernul nostru a obținut succese consi
derabile in lărgirea legăturilor de afaceri 
cu alte state europene pe baza avantajului 
și respectului reciproc. Guvernul Repu
blicii Populare Bulgaria și poporul bulgar 
își consacră toate forțele luptei pentru 
triumful politicii de pace și colaborare în
tre popoarele europene. Guvernul bulgar 
consideră că principala sarcină a politi
cii sale externe este de a contribui la slă
birea încordării internaționale, la rezolva
rea problemelor litigioase pe calea trata
tivelor intre țările interesate, la întărirea 
păcii și securității popoarelor europene.

Guvernul Republicii Populare Bulgaria 
sprijină cu hotărîre propunerea guvernu
lui sovietic cu privire la încheierea unui 
„Tratat general european de securitate co
lectivă în Europa", deoarece vede în 
aceasta garanția eficace împotriva unei 
eventuale agresiuni, garanția menținerii 
păcii. Guvernul nostru își exprimă adînca 
convingere că traducerea în viață a aces
tei propuneri va face imposibilă restabili
rea militarismului german și va ușura în 
mare măsură unificarea Germaniei pa 
bază pașnică și democratică.

Guvernul bulgar dorește să sublinieze 
în mod deosebit că propunerea Uniunii 
Sovietice asigură menținerea independen
ței și suveranității statelor mari și mici 
care iau parte la sistemul de securitat» 
colectivă în Europa.

Delegația noastră consideră că atit timp 
cit acordurile de la Paris nu sint ratifi
cate, pentru toate popoarele europene ră- 
mîne deschisă calea spre pace și colabo
rare pașnică, spre crearea unui sistem de 
securitate colectivă în Europa, ceea ce va 
preîntîmpina împărțirea Europei in două 
grupări militare opuse. împărtăș.nd punc
tul de vedere al delegației sovietice ș: al 
celorlalte delegații care au luat cuvintul 
la conferință în legătură cu pericolul grav 
care amenință pacea în Europa după sem
narea acordurilor de la Paris, deleg a": a 
noastră declară că va sprijini toate mă
surile îndreptate spre menținerea păc.. si 
colaborării pașnice intre popoare, spr» 
realizarea unui sistem de securitate colec
tivă.

Delegația noastră împărtășește de ase
menea pe deplin punctul de vedere că in 
situația actuală, cînd cercurile agresive 
occidentale și în primul rind oamer.:: de z 
stat de la conducerea S.U.A., continuă , 
pășească pe calea scindării Europe:, a I 
creării de grupări militare și a rem l.’.a- 
rizărli Germaniei occidentale, impctr.v» 
Uniunii Sovietice și a altor popoare eu
ropene. este legitim dreptul popoare :r 
iubitoare de pace de a examina și de a 
lua în comun toate măsurile necesare.
clusiv toate măsurile militare neeenre 
pentru apărarea libertății și integrități 
lor teritoriale. Totodată. întreaga rispun- 
dere pentru situația care se v» ere» ta 
urma ratificării acordurilor de la Psrt si 
pentru consecințele ei va rever..
lor guvernante agresive din țăr.le xo- 
tale și în primul rind. cercurilor g=wr- 
nante din Statele Unite ale Americ „

Delegația noastră declară eă g.-t-rd 
Republicii Populare Bulgar:» va ir; ue 
eforturi și mai mari pentru unirea aMart M 
a tutur. r forțelor puternicului treat il ™ 
păcii în frunte cu marea Uniune Srr e- 
tică, pentru întărirea păci: ia 
pentru fericirea și binele pope are.: r : : ti
tre. Această măreață și nri.ll ircăaă Ta 
fi îndeplinită prin eforturile noasri» no- 
mune, deoarece aceasta este derxîa Ser- 
binte și fermă a popoarelor z? vrere r. a 
tuturor oamenilor iubitori de poe» ria 
lume.

(Text yuundCB



CONFERINȚA TARILOR EUROPENE PENTRU ASIGURAREA PĂCII 
Șl SECURITĂȚII IN EUROPA

Declarația
MOSCOVA 2 (Agerpres). — TASS 

transmite declarația făcută de Chivu 
Stoica la conferința țărilor europene pen
tru asigurarea păcii și securității în Eu
ropa.

Tovarășe președinte, tovarăși I
Guvernul Republicii Populare Romine 

«alută călduros inițiativa guvernului so
vietic privitor la convocarea conferinței 
țărilor europene în problema asigurării 
păcii și securității în Europa, care inte
resează în cel mai înalt grad popoarele 
Europei. Popoarele europene sînt vital in
teresate în crearea și asigurarea condiții
lor care să garanteze o pace trainică pe 
acest continent și în lumea întreagă.

Exprimînd voința poporului romîn, gu
vernul Republicii Populare Romîne se 
călăuzește în politică sa externă de nă
zuința spre colaborarea internațională cu 
toate țările, se situează pe o poziție con
secventă de apărare a păcii și ia atitu
dine împotriva împărțirii lumii în blocuri 
militare, al căror scop este înrobirea altor 
popoare și care, după cum o dovedește 
experiența istoriei, duce în cele din urmă 
la izbucnirea războiului cu toate conse
cințele sale fatale.

Construcția care se desfășoară în Ro- 
mînia democrat-populară în scopul asi
gurării progresului material și cultural 
continuu al poporului romîn nu poate 
avea ca rezultat o altă politică decît po
litica de apărare a păcii și independenței 
naționale — garanția muncii pașnice a 
poporului romîn.

Iată de ce Republica Populară Romînă, 
împreună cu celelalte popoare iubitoare 
de pace în frunte cu U.R.S.S., participă 
în mod activ la măsurile îndreptate spre 
menținerea și întărirea păcii.

Guvernul Republicii Populare Romîne 
s-a pronunțat în repetate rânduri împo
triva politicii de reînviere a wehrmach- 
tului, de refacere a imperialismului ger
man, promovată de cercurile agresive din 
S.U.A., Anglia și Franța împreună cu mi
litariștii revanșarzi germani.

Guvernul Republicii Populare Romîne 
împărtășește părerea guvernului sovietic 
că in urma semnării la 23 octombrie a. c. 
a acordurilor de la Paris, care prevăd re- 
militarizarea Germaniei occidentale și 
atragerea ei în grupări militare sub for
ma uniunii Europei occidentale Și a blo
cului Atlanticului de nord, al căror scop 
agresiv nu poate fi ascuns, în Europa se 
creează o gravă primejdie care amenință 
pacea și securitatea popoarelor europene.

Experiența istorică îndelungată a con
vins poporul romîn că atît timp cit în 
Europa va exista militarismul german nu 
pot exista liniște și securitate pentru el 
și pentru celelalte popoare europene care 
au fost supuse în mod periodic invaziei 
și jafului din partea imperialismului 
german.

Victoria asupra hitlerismului a creat 
condițiile și premizeie pentru a se pune 
capăt militarismului german și nenoroci
rilor pe care le-a cauzai popoarelor Eu
ropei.

Prin acordul de la Potsdam, marile pu
teri care făceau parte din coaliția anti- 
hitleristă și-au. asumat obligația de a nu 
admite reînvierea militarismului german, 
de a crea o Germanie democrată, iubi
toare de pace, și de a preîntîmpina un 
nou măcel mondial, ceea ce corespunde 
voinței popoarelor care și-au vărsat sin- 
gele pentru eliberarea de sub jugul hit- 
lerist.

Astăzi, numai după nouă ani de la ca
pitularea agresorului hitlerist, poporul ro
mîn împreună cu celelalte popoare ale 
Europei, este pus din nou In fața primej
diei remilitarizării Germaniei occidentale 
șl a includerii ei în grupări militare agre
sive.

Această situație este rezultatul politicii 
de creare de blocuri agresive în Europa, 
de înrăutățire a situației internaționale și 
de agravare a primejdiei unui nou război, 
politică dusă de cercurile guvernante din 
Statele Unite ale Americii și sprijinită in 
primul rând de guvernele englez și fran
cez, care și-au încălcat obligațiile inter
naționale cu privire la rezolvarea demo
cratică a problemei germane.

Uniunea Sovietică este singura dintre 
marile puteri care, asumîndu-și obligații 
în problema germană, respectă aceste 
obligații.

Ea duce în mod consecvent o politică 
de împiedicare a reînvierii fascismului în 
Germania, o politică de restabilire a uni
tății Germaniei pe baze democratice și 
pașnice.

Guvernele S.U.A., Angliei șl Franței nu 
numai că nu au contribuit la crearea 
unei Germanii democrate și iubitoare de 
pace ci, dimpotrivă, au luat In decursul 
unui șir de ani măsuri care împiedică 
realizarea acestui țel, pregătind reînvie
rea militarismului agresiv în Germania 
occidentală.

Eșecul planurilor de creare a așa-zlsei 
„comunități defensive europene" a arătat 
cît de mult contravine această politică 
intereselor naționale ale țărilor Europei 
și cît de nepopulară este ea în rândurile 
celor mâi largi mase ale popoarelor eu
ropene, care au desfășurat cu succes o 
luptă activă împotriva ratificării tratate
lor de la Bonn și Paris.

Deși au suferit un eșec în aceste încer
cări, cercurile guvernante din S.U.A., 
Anglia și Franța continuă politica lor 
agresivă, tinzînd spre dezlănțuirea unor 
noi aventuri militare.

Această politică își găsește expresia în 
special în acordurile de Ia Londra și 
Paris, cu ajutorul cărora guvernele S.U.A., 
Angliei și Franței au hotărât să remili- 
tarizeze Germania occidentală, ceea ce 
creează o primejdie deosebit de gravă 
pentru securitatea șl independența națio
nală a popoarelor Europei și pentru pacea 
în lumea întreagă.

Se știe că, potrivit acordurilor de la 
Paris, Germania occidentală urmează să 
aibă pentru început o armată cu un efec
tiv de peste 500.000 soldați sub comanda 
acelorași generali hitlerlști sîngeroși care 
au comandat trupele ce au cotropit pă- 
mînturile atîtor țări europene.

Conform intenției autorilor planurilor 
de reînarmare a Germaniei occidentale, 
această armată trebuie să devină cea mai 
puternică din toate armatele vest-euro- 
pene.

Pînă și ziarul american „New York 
Times" din 10 noiembrie a c subliniază 
că „daca tratatele de la Paris vor fi ra
tificate în întregime și traduse în viață, 
ele vor transforma Bonnul in forța mili
tară conducătoare din Europa occiden
tală".

Guvernul romîn consideră că reînar- 
marea Germaniei occidentale și atragerea 
ei in blocuri și grupări militare sub forma 
uniunii Europei occidentale și a blocului 
Atlanticului de nord constituie o gravă 
primejdie pentru pacea și securitatea po
porului romîn.

In decursul unei singure generații, po
porul romîn a cunoscut în două rânduri 
urgia adusă de militarismul german; el 
a plătit un tribut greu în singe, iar eco
nomiei naționale i-a fost adusă o uriașă 
pagubă materială.

In timpul primului război mondial, care 
a fost de asemenea precedat de grupări 
militare opuse una alteia, paguba prici
nuită economiei naționale prin război și 
ocupația germană a fost de 31 miliarde 
lei în aur.

Fiecare al zecilea locuitor al țării a 
căzut pe front.

Asocierea Romîniei cu Germania hitle- 
ristă în cel de al doilea război mondial, 
ca urmare a trădării naționale a burghe
ziei romîne, a dus la exploatarea și jefui
rea bestială a economiei noastre națio
nale.

Paguba pricinuită de jugul hitlerist a 
fost de 10.000 miliarde lei, ceea ce repre
zenta bugetul Romîniei pe 12 ani.

Jertfele care au făcut poporul romîn să 
sîngereze atît de mult și uriașele pierderi 
suferite de Romînia au creat mari piedici 
în calea progresului economic și a dezvol
tării culturale a țării.

Poporul romîn, care a fost subjugat de 
trupele kaiserului în cursul primului 
război mondial și care a cunoscut robia 
și jaful din partea hitlerismului, împo
triva căruia a întors armele la 23 August 
1944, consideră militarismul german duș
manul de moarte al independenței sale 
naționale, al libertății sale și al progresu
lui țării sale.

Noua Romînie, democrată Și iubitoare 
de pace, s-a născut în lupta pe care po
porul romîn. eliberat de către Armata 
Sovietică, a dus-o cu prețul a numeroase 
jertfe pentru libertate și independență 
națională, împotriva jugului imperialist 
și al ocupației hltleriste.

Trăgînd învățăminte din propria sa 
experiență istorică, poporul romîn iși ex
primă voința de a lupta cu toată hotărâ
rea împotriva reînvierii militarismului 
german și a includerii Germaniei occiden
tale în blocuri militare agresive.

In situația creată acum în Europa prin 
semnarea acordurilor de la Paris și în 
urma măsurilor luate de guvernele S.U.A„ 
Angliei și Franței împreună cu militariș- 
tii germani pentru ratificarea cît mai 
grabnică a acestor acorduri, țările euro
pene au în fața lor două perspective: o 
perspectivă este ratificarea și traducerea 
în viață a acordurilor de la Paris. Nu în
cape îndoială că aceasta înseamnă agra
varea inevitabilă a încordării internațio
nale și a pericolului unui nou război.

Este de la sine înțeles că nici o țară, 
care dorește să-și apere securitatea și in
dependența, nu poate privi cu indiferență 
cum crește efectivul wehrmachtului și 
cum în mîinile acelora pentru care co
tropirea Europei a devenit o tradiție se 
acumulează o cantitate tot mai mare de 
mijloace de exterminare Calea ratificării 
și aplicării acordurilor de la Paris duce 
în felul acesta la intensificarea cursei 
înarmărilor, ceea ce înseamnă creșterea 
poverii care trebuie să apese pe umerii 
maselor populare ale țărilor din Europa. 
Această cale face totodată cu neputință 
existența principalelor condiții pențru 
crearea unei Germanii unite, iubitoare de 
pace și democrate și duce în cele din 
urmă la izbucnirea unui nou război.

Propunerea Uniunii Sovietice cu pri
vire la crearea unui sistem de asigurare a 
securității colective în Europa a deschis 
popoarelor Europei o altă perspectivă, 
perspectiva menținerii păcii, apărării in
dependenței naționale a popoarelor, a re
zolvării pașnice a tuturor problemelor li
tigioase nerezolvate pînă acum .

Este cu totul de înțeles că organizarea 
unui sistem de securitate colectivă în Eu
ropa, la care ar participa toate țările, In
diferent de orânduirea lor socială, ar pune 
capăt creării de grupări militare și ar în
lătura principalele cauze ale încordării în 
relațiile dintre state.

Totodată, sistemul de securitate colec
tivă propus de U.R.S.S., care înlătură po
sibilitatea reînvierii militarismului ger
man, ar constitui un pas important pe 
calea restabilirii unității naționale a Ger
maniei.

Restabilirea unității Germaniei ar da 
întregului popor german iubitor de mun
că posibilitatea să-șl aducă contribuția la 
cauza păcii și progresului în Europa și în 
lumea întreagă, să îndeplinească rolul 
important ce-i revine în rândul națiuni
lor europene.

Tocmai de aceea, popoarele Europei au 
aprobat cu însuflețire propunerile Uniunii 
Sovietice. Tocmai de aceea, cercurile con
ducătoare din S.U.A., Anglia și Franța 
ascund adevăratele cauze pentru care nu 
au acceptat propunerile sovietice în legă
tură cu participarea la crearea unui sis
tem de securitate colectivă în Europa și 
în legătură cu o întîlnire cu celelalte țări 
europene la această conferință.

Unul din pretextele invocate de cercu
rile conducătoare ale țărilor occidentale 
pentru a ascunde lipsa lor de dorință de 
a participa la conferința statelor europene 
pentru asigurarea păcii și securității în 
Europa, a fost referirea la faptul că nu 
au avut timp suficient să se pregătească 
pentru discutarea unor probleme atît 
de importante.

După cum se știe însă, puterile occiden
tale au luat cunoștință de propunerea so
vietică cu privire la crearea unui sistem 
de securitate colectivă în Europa încă la 
conferința de la Berlin, adică cu peste 
nouă luni în urmă.

Milioanele de oameni iubitori de pace 
din Europa pot întreba pe bună dreptate : 
cum s-a putut întâmpla ca nouă luni să 
nu ti tost suficiente puterilor occidentale 
pentru a se pregăti in vederea discutării 
problemei cu privire la organizarea unui 
Sistem de securitate colectivă în Europa, 
în timp ce conducătorilor acestor state 
le-au fost suficiente numai trei săptămîni, 
după eșecul așa-zisului tratat cu privire 
la „comunitatea defensivă europeană", 
pentru a pregăti acordul de Ia Londra și 
chiar pentru a cădea definitiv de acord 
asupra tu! ?

Poate că cercurile guvernante din occi
dent au o unitate de măsură pentru sta

făcută de Chivu Stoica făcută de Cian Ven-tian
bilirea timpului cînd este vorba de secu
ritatea colectivă, și o altă unitate de mă
sură cînd este vorba de reînarmarea Ger
maniei occidentale ?

Nu încape îndoială că popoarele Eu
ropei, care au trecut prin atltea încer
cări, nu se vor lăsa înșelate de astfel de 
manevre și vor continua cu și mai multă 
hotărâre lupta pentru pace și securitate.

Guvernul romîn sprijină întru totul 
propunerea Uniunii Sovietice referitoare 
la încheierea unui tratat general euro
pean, la care pot lua parte toate statele 
europene, indiferent de orînduirea lor so
cială și de stat, ținînd seama de interesele 
legitime ale tuturor țărilor, mari și mici.

Opinia publică din Romînia a întîmpi- 
nat cu o deosebită satisfacție propunerea 
Uniunii Sovietice și o sprijină fierbinte.

In trecutul ei, Romînia a cunoscut în 
întregime consecințele politicii de creare 
de blocuri și grupări agresive în Europa, 
al căror scop era să semene vrajba între 
popoare, să sacrifice anumite state și să 
întoarcă agresiunea germană spre răsărit, 
împotriva U.R.S.S.

Pentru a împiedica înaacea perioadă 
realizarea sistemului de securitate colec
tivă propus de Uniunea Sovietică, iniția
torii politicii de blocuri au introdus sis
temul așa-ziselor garanții unilaterale, date 
și Romîniei de către Anglia și Franța în 
ajunul celui de al doilea război mondial. 
După cum a arătat mersul evenimentelor 
din acea perioadă, garanțiile au încurajat 
de fapt imperialismul german să-și reali
zeze nestingherit planurile de înrobire a 
țărilor din Europa răsăriteană.

In 1939. reprezentanții guvernului en
glez au dus la Londra tratative cu re
prezentanții lui Hitler, cu prilejul cărora 
Anglia s-a obligat să respecte în între
gime așa-zisa „sferă germană de inte
rese" din estul șl sud-estul Europei, să 
renunțe la garanțiile date Romîniei și al
tor țări din estul Europei și să oblige 
Franța să renunțe la legăturile ei cu 
aceste țări.

Acordul economic germano-romîn, care 
a urmat acestor acorduri în anul 1939, 
a pus economia națională a Romîniei la 
dispoziția monopolurilor germane. Con
form acestui acord, care avea un caracter 
de exploatare cu adevărat colonială, Ro
mînia a fost transformată într-o anexă 
agrară, întț-un furnizor de materii prime, 
petrol, cereale necesare militarismului 
german pentru pregătirea celui de al doi
lea război mondial.

In urma realizării acestor planuri ale 
imperialiștilor occidentali și a complici
tății cercurilor reacționare conducătoare 
și a monarhiei. Romînia a fost inclusă în 
așa-zisul „spațiu vital" al Germaniei hit- 
leriste. In Romînia a fost instaurată 
„noua ordine" a lui Hitler. Trupele wehr
machtului hitlerist au intrat pe teritoriul 
Romîniei, statul romîn și-a pierdut total 
independența națională și a fost tîrât în 
aventura criminală a războiului antisovie- 
tic.

Romînia a ieșit din această situație nu
mai datorită eliberării de către Armata 
Sovietică și în urma răsturnării dictaturii 
fasciste de către forțele populare patrio
tice.

Este îndeobște cunoscut că această po
litică, în contradicție cu securitatea co
lectivă în Europa, a împins Germania hit- 
leristă la dezlănțuirea agresiunii împo
triva statelor atît din vestul cît și din 
estul Europei.

Reînvierea în zilele noastre, sub para
vanul uniunii Europei occidentale, a ace
leiași politici care a dus la dezlănțuirea 
ororilor celui de al doilea război mondial 
și care amenință acum Europa cu primej
dia unui nou război șl mai pustiitor, nu 
poate induce în eroare popoarele Europei.

Este de la sine înțeles că dacă, contrar 
experienței istorice șl a voinței popoare
lor, cercurile conducătoare din statele 
vest-europene care înfăptuiesc reînvierea 
militarismului german și îl atrag in gru
pări militare agresive, vor trece la ratifi
carea acordurilor de la Paris, țările iubi
toare de pace vor fi obligate să Ia mă
suri hotărâte in interesul asigurării secu
rității și independenței lor naționale.

Guvernul romîn este cu totul de acord 
cu guvernul sovietic că în etapa actuală, 
cind cercurile conducătoare din S. U. A., 
Anglia și Franța împreună cu militariștii 
revanșarzi germani au trecut la crearea 
unei grupări militare-agresive pe baza 
reînvierii wehrmachtului, statele europene 
iubitoare de pace nu se mai pot limita 
numai la măsurile luate de ele pînă acum 
pentru asigurarea apărării lor. In situația 
actuală se cere nu numai o deosebită vi
gilență, ci și luarea țn comun a unor mă
suri practice și eficace pentru apărarea 
păci! și securității Este necesar ca sta
tele iubitoare de paoe să-și unească strins 
torțele și să le întărească considerabil, 
să-și întărească capacitatea de apărare 
pentru cazul ratificării acordurilor de la 
Paris.

Guvernul romîn este de acord că acea
sta cere din partea statelor participante 
la conferință luarea de măsuri comune în 
domeniul organizării forțelor armate și a 
comandamentului, precum și alte măsuri 
îndreptate spre asigurarea muncii pașnice 
a popoarelor noastre, a integrității grani
țelor țărilor noastre, a apărării lor îm
potriva unei eventuale agresiuni

Delegația romlnă declară că Republica 
Populară Romînă este gata ca, împreună 
cu celelalte țări participante la conferință, 
să ia toate măsurile necesare.

Poporul romîn a îndurat prea multe su. 
ferințe, a vărsat prea mult sînge în urma 
invaziilor mirșave ale imperialismului 
german pentru a nu trage concluziile co
respunzătoare acum, cînd această primej
die s-a ivit din nou.

Poporul romîn este ferm hotărât să fie 
la înălțimea datoriei sale și a răspunderii 
ce îi revine în apărarea cauzei păcii, în 
apărarea cuceririlor sale democratice și a 
muncii sale pașnice

în strânsă unire cu toate popoarele Iubi
toare de pace, in frunte cu marele popor 
sovietic, poporul romîn privește cu în
credere viitorul.

Poporul romîn este convins că politica 
țărilor iubitoare de pace, care participă 
la conferința al cărei scop este asigurarea 
păcii și securității colective a tuturor ță 
rilor europene, se bucură de sprijinul 
larg al tuturor popoarelor iubitoare de 
pace din Europa și din lumea întreagă 
care se pronunță cu hotărîre împotriva 
planurilor de dezlănțuire a unui nou 
război mondial, pentru triumful definitiv 
al cauzei nobile a păcii.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — TASS trans
mite declarația făcută de Andrâs Hege- 
diis în ședința vin 1 decembrie a Confe
rinței țărilor europene pentru asigurarea 
păcii și securității în Europa.

Onorată conferință, tovarăși I
Ingăduiți-mi în primul rînd să exprim 

în numele guvernului ungar mulțumiri 
guvernului U.R.S.S. pentru faptul că prin 
propunerile sale îndreptate spre asigura
rea păcii în Europa și prin convocarea 
conferinței el a dat posibilitatea țărilor 
europene să discute problema securității 
colective în Europa.

Poporul ungar, care a năzuit totdeauna 
să fie acolo unde se duce lupta pentru 
pace, a primit cu mare speranță știrea 
despre convocarea conferinței deoarece el 
este convins că ea va contribui la înlătu
rarea primejdiei de război care amenință 
și poporul ungar și la reglementarea paș
nică a problemei germane

Perioada care a trecut de la Conferința 
de la Berlin a arătat că ideea securității 
colective găsește ecouri favorabile în 
cercuri tot mai largi din toate țările Eu
ropei și chiar în cercurile guvernamen
tale din numeroase state care nu parti
cipă la această conferință, crește tot mai 
mult numărul acelora care recunosc jus
tețea acestei idei și necesitatea traducerii 
ei în viață.

Este însă regretabil faptul că cercuri 
influente, în primul rînd în Statele Unite 
ale Americii și, după exemplul lor în Ma
rea Britanie și în Franța, n-au găsit nece
sar să discute propunerile U.R.S.S., nici 
n-au prezentat măcar vreo propunere în 
problema creării unui sistem de securi
tate colectivă în Europa ; mai mult decît 
atît. prin acordurile de la Paris precum 
și prin impunerea unei ratificări grăbite 
a acestora, ele periclitează serios securi
tatea popoarelor europene.

In numele guvernului Republicii Popu
lare Ungare pot să declar că poporul un
gar este gata să contribuie activ pe baza 
propunerilor Uniunii Sovietice Ia asigura
rea păcii în Europa, deoarece el știe bine 
din experiența sa proprie că reînvierea mi
litarismului german și atragerea lui !nir-o 
grupare militară agresivă prezintă un pe
ricol pentru țara noastră și că o apărare 
eficace împotriva lui o poate constitui 
crearea unui sistem de securitate colec
tivă în Europa.

Poporul ungar a luptat neîncetat de-a 
lungul istoriei sale milenare împotriva 
tendinței Germaniei spre dominație. In 
decursul ultimelor patru secole și pînă în 
anul 1945 — pînă la eliberarea țării noas
tre, el s-a aflat aproape neîncetat sub 
jugul german și austriac.

Regimul fascist a lui Horthy, venit la 
putere după primul război mondial, tră- 
dînd interesele poporului ungar, a colabo
rat cu fasciștii germani in vederea men
ținerii regimului său antl-popular.

După venirea la putere a lui Hitler, în 
perioada pregătirii celui de al doilea 
război mondial, s-a accentuat an de an 
dependența aproape colonială a Unga
riei Folosind comerțul exterior. Germa
nia fascistă și-a subordonat într-o măsură 
tot mai mare economia Ungariei Pe lîngn 
acapararea comerțului exterior a! Unga
riei, a început penetrația economică ger
mană în toate ramurile economiei n"'io- 
nale ungare. Monopoliștii germani au pus 
mîna pe principalele baze de materii 
prime ale Ungariei. în Germania s-au ex
portat 95% din bauxita ungară care a 
fost prelucrată acolo în aluminiu Popu
lația Ungariei a fost nevoită să cumpere 
mărfuri fabricate din bauxită ungară la 
prețuri de cîteva ori mai mari Trusturile 
germane și filialele acestora din Ungaria 
au ocupat locul principal în multe ramuri 
ale industriei ungare Manie bănci ger
mane stăpîneau în Ungaria in domeniul 
creditului, tot ele controlau băncile un
gare

In perioada care a trecut din momen
tul eliberării, Ungaria a parcurs o cale
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transmite declarația făcută de Cian Ven- 
tian la ședința din 1 decembrie a confe
rinței țărilor europene pentru asigurarea 
păcii și securității in Europa.

Tovarășe Președinte, tovarăși delegați 1
Permiteți-mi sâ iau cuvîntul la actuala 

conferință în numele guvernului Repu
blicii Populare Chineze, în calitate de ob- 
servator.

Guvernul Republicii Populare Chineze 
consideră că propunerea formulată de 

. Uniunea Sovietică în nota sa din 13 no
iembrie anul curent, cu privire la con
vocarea unei conferințe pe întreaga Eu
ropă în problema creării unui sistem de 
securitate colectivă în Europa, este un 
pas important și oportun, îndreptat spre 
menținerea păcii în Europa și în lumea 
întreagă. Guvernul Republicii Populare 
Chineze aprobă pe deplin și sprijină acea
stă propunere a guvernului sovietic.

In ciuda faptului că propunerea guver
nului sovietic a întîmpinat sprijinul căldu
ros al tuturor statelor iubitoare de pace 
și al popoarelor din toate țările, ea a fost 
respinsă de guvernele S.U.A., Angliei, 
Franței și ale altor cîteva țări europene 
și de aceea actuala conferință, la care se 
discută problema securității colective în 
Europa, n-a putut să devină o conferință 
a tuturor statelor europene. O astfel de 
situație, bineînțeles, nu poate să nu pro
voace regrete, dar răspunderea pentru 
aceasta revine numai guvernului S.U.A. și 
guvernelor Angliei și Franței, care îl ur
mează .deoarece ele se străduiesc în pre
zent nu să creeze pe calea tratativelor și 
acordurilor între părțile interesate un sis
tem de securitate colectivă în Europa și 
să mențină o pace trainică în Europa, ci 
să ratifice cît mai repede posibil acordurile 
de la Paris, să înarmeze Germania oc
cidentală, să întărească grupările militare 
opuse altor state din Europa, să scindeze 
pe timp îndelungat Germania șl Europa și 
să pregătească un nou război. Guvernul 
chinez și poporul chinez se pronunță cu 
hotărîre împotriva acordurilor de la Pa
ris, îndreptate spre reînvierea militaris
mului german, spre crearea unor blocuri 
militare agresive și pregătirea unui nou 
război și consideră că acordurile de la 
Paris contravin tuturor acordurilor inter
naționale în problema germană și nu au 
nimic comun cu sarcina întăririi securită
ții în Europa și restabilirii unității Ger
maniei .constituind o provocare serioasă 
din partea cercurilor agresive ale S.U.A. 
și adepților lor englezi și francezi împo

triva cauzei păcii în lumea întreagă. Tu
turor le este clar că dacă acordurile de la 
Paris vor fi ratificate, dacă planurile cercu
rilor agresive vor putea fi înfăptuite, se vor 
aduce prejudicii serioase cauzei restabi
lirii unității Germaniei pe calea unor ale
geri libere în întreaga Germanie; posi
bilitatea tratativelor între state pentru so
luționarea problemei germane și regle
mentarea celorlalte probleme europene se 
va lovi de piedici serioase, ceea ce va 
duce la rândul său la agravarea încordă
rii în relațiile dintre țările europene, la 
intensificarea cursei înarmărilor și la 
sporirea considerabilă a poverii de război 
pentru popoarele țărilor europene. Acea
sta nu va duce numai la înrăutățirea si- 
tuației în Europa, ci și la agravarea în
cordării în relațiile internaționale în lu
mea întreagă.

Poporul chinez este preocupat nu numai 
de pace în Asia, el este preocupat în ace
eași măsură de pace în Europa. El 
știe bine ce reprezintă primejdia mili
tarismului german. Cele două războaie 
mondiale precedente au fost dezlănțuite de 
militariștii germani. Aceste războaie au 
Impus mari sacrificii și suferințe nu numai 
popoarelor din țările europene, ele au cu
prins China și Asia și au pricinuit neno
rociri popoarelor Chinei și Asiei. înainte 
și în timpul celui de al doilea război mon
dial s-a încheiat între Germania hitleristă 
și Japonia nrilitaristă o alianță în scopul 
de a duce împreună un război agresiv atît 
în Asii cît și în Europa. Locul principal 
în planurile agresive și militare, înfăp
tuite în prezent de cercurile agresive ale 
S.U.A., este din nou rezervat înarmării 
Germaniei occidentale și Japoniei. Iată de 
ce în comunicatul din 25 iulie cu privire 
la tratativele dintre primii miniștri ai 
R. P. Chineze și R. D. Germane se arată 
că „lupta împotriva remilitarizării Ger
maniei occidentale și Japoniei este sarcina 
comună a tuturor popoarelor iubitoare de 
pace" Luptînd pentru pace în Asia și 
pentru securitatea țării sale, sprijinind 
lupta pentru pace in Europa, poporul chi
nez se pronunță atît împotriva înarmării 
Japoniei de către cercurile agresive ame
ricane și a politicii lor agresive război
nice în Asia, cît și împotriva înarmării de 
către acestea a Germaniei occidentale și a 
politicii lor de război agresiv în Europa. 
Lupta pentru pace in Asia și în Europa 
este în prezent o luptă unită, indivizibilă, 
comună. Poporul chinez urmărește cu 
atenție susținută evoluția situației în Eu
ropa : el stă ferm alături de Uniunea So
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lungă de dezvoltare. Imediat după elibe
rare s-a împlinit visul secular al țără
nimii ungare — pămîntul a devenit bunul 
milioanelor de țărani desmoșteniți ai 
soartei. Clasa muncitoare ungară a 
pornit cu entuziasm la refacerea ță
rii șl nu numai că a vindecat ră
nile provocate de război, ci a și creat o 
serie întreagă de noi întreprinderi indus
triale. Poporul ungar a luat în mîinile 
sale toate valorile țării, a folosit toate bo
gățiile pămîntulul ungar spre binele în
tregului popor. Realizările culturale care 
înainte au fost exclusiv privilegiile unora, 
au devenit bunul întregului popor.

întreaga politică externă a guvernului 
nostru se caracterizează prin năzuința ca 
în condițiile întăririi neîncetate a legă
turilor prietenești făurite cu aceste țări, 
să stabilească relații normale, bune și cu 
celelalte țări. In conformitate cu aceasta, 
ne-am normalizat relațiile cu Iugoslavia 
vecină, am încheiat cu ea o serie de acor
duri importante și intenționăm să mer
gem și de acum înainte pe această cale 
Vom căuta de asemenea să restabilim re
lații normale de bună vecinătate cu Aus
tria. In această direcție au fost obținute 
de asemenea rezultate Nei facem comerț 
cu aproape toate țările din lume. S-au 
lărgit legăturile noastre culturale.

Poporul ungar urmărește cu mare neli
niște pericolul reînvierii militarismului 
german care crește an de an. In septem
brie 1949 a fost creat statul de la Bonn, 
iar în 1951 au fost anulate oficial îngră
dirile impuse industriei grele vest-ger- 
mane, precum și controlul asupra acesteia.

Pentru poporul ungar sînt deosebit de 
periculoase tendințele economice, politice 
și militare ale imperialismului german 
care urmăresc anexarea forțată a Aus
triei. Din momentul creării guvernului 
de la Bonn planurile care prevăd cotro
pirea Austriei s-au înmulțit și au căpătat 
o formă concretă. Monopoliștii vest-ger- 
mani, cu asentimentul guvernului State
lor Unite ale Americii. încearcă să pună 
mîna pe pozițiile cheie din industria aus
triacă.

Cu aprobarea șl sprijinul guvernului 
austriac și al autorităților occidentale de 
ocupație, în Austria iși duc deschis acti
vitatea numeroase organizații fasciste 
care propăvădulesc necesitatea alipirii 
Austriei „nevlabile" de republica de la 
Bonn.

Poporul ungar vede limpede primejdia 
care ar reprezenta-o pentru el vecinăta
tea imediată cu militarismul agresiv ger
man.

Guvernul ungar consideră de datoria 
sa față de popor să se preocupe de apă
rarea independenții țării, de asigurarea 
păcii. De aceea guvernul ungar a pro
testat împotriva acordului de la Bonn, de 
aceea el a acordat o mare Importanță 
constituirii Republicii Democrate Ger
mane.

Poporul ungar urmărește cu încredere 
și simpatie crescîndă lupta hotărâtă a po
porului și guvernului Republicii Demo
crate Germane împotriva reînvierii mili
tarismului german, eforturile Pepublicil 
Democrate Germane îndreptate spre uni
ficarea pașnică a poporului german 
Constituirea Republicii Democrate Ger
mane înseamnă pentru poporul ungar în 
primul rînd o dovadă a faptului că în 
această țară există forțe democratice con
siderabile al căror țel este crearea unei 
Germanii unite, iubitoare de pace De 
aceea guvernul Republicii Populare Un
gare sprijină pe deplin declarația 
guvernului Republicii Democrate Ger
mane din 19 noiembrie 1954. care 
conține propuneri concrete indicînd mo
durile de reglementare a problemei ger
mane.

Poporul ungar constată cu bucurie că 
propunerile Uniunii Sovietice in problema 
securității colective în Europa nu numai 
că sînt îndreptate spre înlăturarea peri
colului remilitarizării Germaniei, dar in

vietică și țările de democrație populară și 
de celelalte țări și popoare iubitoare de 
pace, sprijină din toate puterile lupta lor 
pentru menținerea păcii In Europa 
și asigurarea securității lor, sprijină 
lupta dusă de poporul german pentru 
unificarea pașnică a Germaniei. Politica 
de pace și lupta comună pentru menți
nerea păcii, dusă de țările lagărului păcii 
și democrației în frunte cu U.R.S.S., co
respund intereselor popoarelor din toate 
țările. De aceea, ele vor găsi fără îndo
ială sprijinul hotărît al popoarelor țări
lor din lumea .întreagă. Lupta noastră 
pentru pace este o cauză dreaptă, iar 
cauza dreaptă va învinge în mod inevi
tabil.

Problemele discutate la conferință au o 
importanță uriașă nu numai pentru secu
ritatea în Europa, ci și pentru pacea în 
lumea întreagă. Refuzul S.U.A., Angliei, 
Franței și celorlalte țări vest-europene de 
a participa la conferință dovedesc încă 
odată marea importanță și actualitatea 
conferinței pentru sprijinirea păcii și pre. 
intimpinarea unui război. In numele gu
vernului Republicii Populare Chineze de
clar că Republica Populară Chineză este 
absolut de acord cu declarațiile făcute la 
actuala conferință de șeful delegației so
vietice, tovarășul Molotov, șeful delega
ției polone, tovarășul Cyrankiewicz, șeful 
delegației cehoslovace, tovarășul Siroky, 
șeful delegației Republicii Democrate Ger
mane. tovarășul Grotewohl, și de ceilalți 
delegați; Republica Populară Chineză 
sprijină pe deplin hotărârile și toate mă
surile referitoare la menținerea păcii și 
securității în Europa care vor fi luate la 
conferință. Sîntem convinși că conferința 
se va achita cu succes de sarcinile isto
rice ce-i stau în față și va contribui la 
consolidarea continuă a forțelor care apără 
pacea în lumea întreagă. Conferința con
stituie o nouă dovadă a faptului că țările 
lagărului păcii și democrației sînt una- 
nme în atitudinea lor cu privire la toate 
problemele situației internaționale. Aceas
tă unitate și coeziune a țărilor lagărului 
păcii și democrației reprezintă o forță 
uriașă și invincibilă în lupta pentru apă
rarea păcii in Europa, în Asia și în lumea 
întreagă. Astăzi popoarele de pe întregul 
glob pămîntesc cer pace. Nu există forțe 
în stare să oprească avîntul continuu șl 
creșterea forțelor populare care se pro
nunță pentru pace. Forțele popoarelor iu
bitoare de pace sînt invincibile. Victoria 
va fi fără îndoială a popoarelor care 
luptă pentru pace

(Text prescurtat)

dică în același timp calea justă spre re
glementarea pașnică a întregii probleme 
germne.

Poporul ungar este profund convins că 
poziția Uniunii Sovietice față de secu
ritatea colectivă și acceptarea propuneri
lor ei în această problemă vor permite 
Ungariei, care se află in inima Europei, 
să-și continue munca constructivă în con
diții de pace și securitate.

Poporul ungar este profund Interesat și 
în reglementarea problemei austriace in 
cadrul unui sistem de securitate colectivă 
în Europa. Existența unei Austrii demo
crate, care să nu fie amenințată de un 
nou Anschluss ar deschide posibilitatea 
dezvoltării unor asemenea legături eco
nomice și culturale între cele două țări 
a căror necesitate este dictată de cerin
țele obiective ale acestor țări. Pe scurt, 
pe această cale ar deveni posibilă stabi
lirea unor relații cu adevărat de bună ve
cinătate între Ungaria și Austria atît spre 
binele poporului austriac, cît și al celui 
ungar.

Tocmai de aceste considerente a fost 
călăuzit guvernul Republicii Populare 
Ungare cînd a sprijinit propunerea 
U.R.S.S. cu privire la crearea unui sis
tem de securitate colectivă în Europa și 
la convocarea unei conferințe pe întreaga 
Europă și tocmai de aceea el se pronunță 
împotriva tuturor tendințelor de a reîn
via militarismul german, de a crea o ar
mată vest-germană revanșardă și de a o 
înzestra cu arme atomice și cu alte arme 
de exterminare în masă

Delegația Republicii Populare Ungare 
aprobă și împărtășește întru totul apre
cierea făcută de tovarășul Molotov asu
pra situației create în Europa Ea este 
de acord și cu părerea că ratificarea acor
durilor de la Paris înseamnă intensifica
rea continuă a pericolului de război ți va 
crea o nouă situație în Europa. Aceasta 
face necesar ca în cazul ratificării acor
durilor de la Paris, statele iubitoare de 
pace reprezentate la conferință, să între
prindă în interesul apărării securității ță
rilor lor. acțiuni practice hotărâte și să ia 
măsuri comune pentru organizarea for
țelor lor armate — pentru crearea unui 
comandament comun.

Noi considerăm întemeiat și necesar ca 
țările ale căror frontiere de stat sînt di
rect amenințate de militarismul german 
în curs de reînviere, cum sînt: Republica 
Populară Polonă. Repub'ica Cehoslovacă, 
Republica Democrată Germană, în afară 
de măsurile generale luate în comun de 
toate țările participante la această confe
rință. să elaboreze și să traducă în fapt 
măsuri separate pentru apărarea frontie
relor lor, potrivit situației lor.

Guvernul Republicii Populare Ungare 
este gata să facă totul pentru a participa 
la înlăturarea pericolului unui nou război 
nimicitor și pentru a contribui la crearea 
unui sistem de securitate care să asigure 
pacea popoarelor Europei

Poporul Republicii Populare Ungare și 
guvernul său vor pace Atît. glasurile ge
nerației mai vechi care a trecut prin atl
tea suferințe cît și ale ținere! generații 
din tara noastră se contopesc într-o sin
gură revendicare de pace

Vrem pace Tocmai de aceea sîntem 
ferm hntărîți să ne opunem cu toate for
țele reînvierii agresiunii germane, care 
reprezintă cea ma! mare primejdie pentru 
pace în țara noastră

Delegația guvernamentală ungară va 
face tot ce depinde de ea în interesul 
succesului conferințe! șf ’ declară: In nu
mele întregului popor ungar, ca Ungaria 
este gata să lupte cu toate forțele pen
tru menținerea păcii

(Text prescurtat)

.Scînteia tineretului"
3 decembrie 1954 Pan. 3-a



Ședința de închidere a Conferinței țărilor europene 
pentru asigurarea păcii și securității în Europa

MOSCOVA.2 (Agerpres). — TASS transmite: La 2 
decembrie a avut loc cea de a patra și ultima ședință 
a Conferinței țărilor europene pentru asigurarea păcii și 
securității în Europa. Ședința a fost prezidată de Viliarn 
Siroky, primul ministru al Republicii Cehoslovace, șeful 
delegației cehoslovace.

La ședință s-a discutat proiectul declarației comune a 
guvernelor U.R.S.S., Republicii Populare Polone, Re
publicii Cehoslovace, Republicii Democrate Germane, 
Republicii Populare Ungare, Republicii Populare Ro
mine, Republicii Populare Bulgaria și Republicii Popu
lare Albania. ,

Declarația făcută

După discuțiile care au avut loc, toți membrii delega
țiilor statelor reprezentate la conferință au declarat că 
adoptă textul declarației sus-menționate.

S-a stabilit ca semnarea declarației să aibă Ioc la 2 
decembrie, la ora 18, la Kremlin.

A luat apoi cuvîntul reprezentantul Republicii Popu
lare Chineze, Cian Ven-tian, locțiitor al ministrului Afa
cerilor Externe, ambasador extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Chineze în Uniunea Sovietică.

Cuvîntul de închidere a fost rostit de Viliam Siroky. 
șeful delegației Republicii Cehoslovace, care a prezidat 
ședința.

de Cian Ven-tian
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transmite declarația tăcută de Cian Ven- 
tian, reprezentantul Republicii Populare 
Chineze, le ședința de închidere a Con
ferinței țărilor europene pentru asigurarea 
păcii și securității in Europa, care a avut 
loc la 2 decembrie 1954.

Dragi tovarăși!
GuV,ernul Republicii Populare Chineze 

consideră cit se poate de oportun și ex
trem de necesar că, după discutarea amă
nunțită a noii situații care s-a creat in 
urma semnării de către puterile occiden
tale a acordurilor de la Paris, îndreptate 
spre înarmarea Germaniei occidentale și 
includerea ei intr-un bloc militar agresiv 
și spre pregătirea războiului, statele parti

MOSCOVA 2 (Agerpres). — TASS 
transmite cuvîntarea rostită de șeful de
legației Republicii Cehoslovace. Viliam 
Siroky, la ședința de închidere a confe
rinței țărilor europene pentru asigurarea 
păcii și securității in Europa, care a avut 
loc la 2 decembrie 1954.

Stimați tovarăși, prieteni!
Conferința țărilor europene pentru asi

gurarea păcii și securității în Europa își 
încheie lucrările. Toate delegațiile care au 
participat la conferință și-au expus punc
tul de vedere. Am discutat și adoptat o 
declarație comună de închidere.

Nici o problemă n-a rămas deschisă sau 
neclarificată ; noi ne-am exprimat punctul 
de vedere comun atît de limpede și precis 
Incit nu mai sînt necesare completări.

întreaga conferință s-a desfășurat în 
spiritul unei depline unități a tuturor ță
rilor participante la aceasta, în spiritul 
unei depline corespunderi a intereselor și 
țelurilor lor, in spiritul unei depline înțe
legeri comune.' însăși desfășurarea confe
rinței este o viguroasă manifestare a uni
tății și coeziunii statelor noastre iubitoare 
de pace, a forței lor puternice.

Această conferință va intra, fără în
doială, in istoria popoarelor europene ca 
un important evenimenț istoric. Această

Nota de răspuns a guvernului Franței la notele guvernului sovietic 
din 23 octombrie și 13 noiembrie

MOSCOVA 2 (Agerpres). — TASS 
transmite nota de răspuns a guvernului 
Franței la notele guvernului sovietic din 
23 octombrie și 13 noiembrie.

După cum s-a mai anunțat în presă, la 
29 noiembrie a.c., ambasada Franței la 
Moscova a trimis prin poștă Ministerului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. nota de 
răspuns la notele guvernului sovietic din 
23 octombrie și 13 noiembrie a.c.

Publicăm mai jos textul notei guver
nului Franței :

„Guvernul Franței asigură de respectul 
său Ministerul Afacerilor Externe al 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste 
și are onoarea să-1 comunice următoarele :

1. Guvernul francez, consultîndu-se cu 
guvernele american și britanic, cu cele
lalte guverne membre ale N.A.T.O., pre
cum și cu guvernul Republicii Federale 
Germane, a examinat nota din 23 octom
brie prin care guvernul sovietic propu
nea organizarea unei tatilniri a miniștri
lor Afacerilor Externe ai celor patru pu
teri în luna noiembrie. Totodată, consul
tîndu-se cu guvernele interesate, el a 
examinat nota guvernului sovietic din 13 
noiembrie prin care se propune convo
carea unei conferințe „cu privire la sta
bilirea unui sistem de securitate colectivă 
în Europa1*.

2. Guvernul francez remarcj cu deza
măgire că, cu excepția propunerii de a 
se convoca de urgență o conferință eu
ropeană la 29 noiembrie, cele două note 
sovietice nu cuprind vreo propunere re
feritoare la Germania, Austria sau la 
securitatea europeană care să nu mal fi 
fost discutată de puterile occidentale la 
conferința de la Berlin.

3. Nota sovietică din 13 noiembrie ur
mărește In mod vădit să amine sau să 
împiedice ratificarea acordurilor de Ia 
Paris. In ceea ce-1 privește, guvernul 
francez a hotărît să tacă să intre In vi
goare cît se poate mai grabnic aceste acor
duri, îndată ce acest lucru va fi posibil, 
și nu intenționează să se lase abătut de la 
acest țel.

El nu crede, tntr-adevăr, că se poate 
servi cauza securității europene distru- 
gindu-se asociațiile defensive dintre state, 
însuflețite de idealul comun al civilizației. 
Securitatea generală n-ar crește de loc 
dacă aceste asociații ar fi înlocuite cu 
noi organizații, care, admițînd continuarea 
existenței unor divergențe radicale, nu ar 
constitui decît o fațadă înșelătoare. Gu
vernul francez este convins că acordurile 
de la Paris constituie baza și punctul de 
plecare pentru soluționarea problemelor 
celor mai grele care se pun în Europa și 
că aceste acorduri, departe de a îngreuna 
rezolvarea problemei securității euro
pene, vor ușura reglementarea ei și vor 
servi ta felul acesta cauza păcii.

4. Asociația creată de națiunile occiden
tale, care este bazată pe o civilizație co

Răspunsul guvernelor unor țări Europene la nota guvernului sovietic
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transmite : La 29 noiembrie, ambasadele 
U.R.S.S. din Atena și Haga au primit din 
partea Ministerelor Afacerilor Externe 
respective notele de'răspuns ale guverne- 
vernului sovietic cu privire Ia ținerea 

cipante la actuala Conferință de la Mos
cova să dea publicității o declarație co
mună.

Declarația propusă face analiza cuvenită 
și dă o apreciere justă a actualei situații, 
indică calea justă spre rezolvarea proble
mei germane și spre crearea unui sistem 
al securității colective in Europa. Dacă 
toate statele interesate vor manifesta do
rința sinceră de a rezolva problema ger
mană pe baza păcii și democrației, pre
cum și de a asigura pacea și securitatea 
în Europa, există încă chiar de pe acum 
posibilitatea reglementării echitabile a 
problemei germane și a probleme: asigu
rării păcii și securității în Europa. Dacă 
Insă acordurile de la Par.» vor fi totuși 
ratificate, țările interesate iubitoare de 

Cuvântarea rostită de Viliam Siroky
conferință atrage eu toată seriozitatea șl 
insistența atenția tuturor țărilor euro
pene și mai ales țărilor participante la 
acordurile de Ia Paris asupra faptului că 
ratificarea acestor acorduri ar complica si
tuația din Europa, ar submina posibilitatea 
reglementării problemelor europene ncre- 
zo’.vate și, în primul riad, a probleme: ger
mane, că ratificarea acestor acorduri ar 
însemna ua act îndreptat împotriva men
ținerii păcii și spre pregătirea unu; nou 
război în Europa.

Răsună cu toată vigoarea chemarea 
adresată tuturor statelor europene de către 
statele iubitoare de pace participante la 
conferință, de a examina in comun pro
punerile cu privire la crearea iau: sistem 
de securitate eote-riivă în Europa si la 
eforturile comune pentru a crea baza unei 
păci trainice și Îndelungate ta Europa. Sta
tele iubitoare de pace, care participă la 
actuala conferință, proclamă însă eu toată 
fermitatea hotărirea neclintită ea ta cazul 
ratificării acordurilor de la Paris să ia 
măsuri comune urgente In domeniul orga
nizării forțelor armate și a comandamen- 
tuluî lor, precum și alte măsuri necesare 
pentru întărirea capacității lor de apă
rare, cu scopul de a apăra munca pașnică 
a popoarelor lor, a garanta inviolabilitatea 

mună și pe tradiții comune reprezintă 
mult mai mult decit o simplă alianță mi
litară. Năzuința spre crearea unei alianțe 
strînse Intre puterile occidentale, înrădă
cinată adine in popoare, se Întărește neîn
trerupt și este de cea mai mare impor
tanță pentru Europa. Punind capăt vechi
lor disensiuni și croind o nouă solidar.- 
tate, ea va servi cauza păcii intr-o re
giune a globului ta care ta trecut au 
izbucnit atîtea războaie.

5. După terminarea războiului, țările 
blocului sovietic, inclusiv zona scmetxă 
de ocupație din Germania, au trecut la o 
înarmare intensivă și nelimitată, care a 
silit puterile occidentale să-și întărească 
apărarea comună. Cu toate acestea, ta 
acordurile de la Paris ele au adoptat ta 
mod liber consimțit un sistem care sub
ordonează forțele tar armate șt armamen
tul lor unor măsuri de control, de limitare 
și interzicere și care are drept scop să 
excludă orice posibilitate de a recurge in 
mod izolat la amemnțare sau la to.ocrei 
forței.

8. tn ceea ce privește Germania. ®»- 
vernul francez constată că guoermfi so
vietic iși menține de asemerea părerea 
că reglementarea probleme: germane ar 
avea o însemnătate hotăriteare ta Europa. 
In notele sale precedente, guvernul fran
cez a subliniat că alegerile libere pe în
treaga Germanie reprezintă o prună etapă 
esențială spre unificarea Germaniei ta 
condiții de libertate. tn nota sa din Z3 
octombrie, guvernul sovietic nu a dat 
nici o indicație cu privire la punctul lui 
de vedere ta această problemă și nici eu 
privire la poziția sa tată de pianul orga
nizării unor alegeri tatr-un viitor apro
piat, plan prezentat de guvernele ame
rican. britanic șt francez la conferința de 
la Berlin. El nu a prezentat nici contra
propuneri. Or, guvernul francez ar dori să 
cunoască propunerile concrete pe care gu
vernul sovietic le-ar putea tace ta legă
tură cu data și caracterul acestor alegeri 
libere ta Întreaga Germanie, care consti
tuie condiția preliminară a restabilirii 
unității Germaniei.

7. In ceea ce privește Austria, guvernul 
francez nu poate găsi aici o justificare 
pentru refuzul persistent de a acorda 
acestei țări libertatea și independenta care 
i-au fost promise de cele patru puteri ta 
declarația de la Moscova din 1943.

La conferința de la Berlin, guvernele 
american, britanic și francez au declarat 
că stat gata să semneze tratatul de stat 
cu Austria ta redactarea sovietică a arti
colelor asupra cărora au existat mai îna
inte divergențe. In ceea ce-1 privește, 
guvernul austriac a declarat clar că îm
părtășește acest punct de vedere Si el nu 
și-a schimbat poziția. Prin urmare, nu ar 
mai fi trebuit să existe piedici pentru 
semnarea tratatului, și nici pentru în
cetarea ocupației și pentru retragerea tu

Uniunii Sovietice din 13 noiembrie a.c.
în aceste note, guvemeie Greciei și 

Olandei, ca și guvernele celorlalte țări 
vest-europene. respingînd propunerea gu
vernului sovietic cu privire la ținerea 

pace vor trebui să ia noi măsuri, prevă
zute In declarație. pentru asigurarea 
păcii și securității lor. Prin urmare, tre
buie să urmărim cu toată atenția evo
luția ulterioară a situației din Europa și 
să fim gata să intimpinăm orice eveni
ment neașteptat posibil.

In numele guvernului Republicii Popu
lare Chineze, salut cu căldură adoptarea 
declarației de către Conferința de la Mos
cova și declar că Republica Populară afi
nezi aprobă Intru totul această declarație 
și sprijină cu tărie prevederile cuprinse 
in ea.

Sin: convins că hotăririle Conferinței de 
la Moscova vor exercita in mod neîndo
ielnic o uriașă influență asupra cauzei 
asigurării păcii și securități; în Europa.

frontierelor lor și a asigura apărarea îm
potriva unei eventuale agresiuni.

Conferința noastră reprezintă o impor
tantă coatribuție la cauza păci ta Eu
ropa si ta lumea întreagă, o importantă 
contribuție la cauza asigurării securității 
tuturor participențllor la conferință.

îngăduiți-mi ca. tn numele tuturor par- 
tiripanților Ia conferință să mulțumesc 
dta toată inima guvernului UR-S.S. pen
tru inițiativa și organizarea conferinței, 
centru grija fără seamăn pe care a ma
nifestat-o față de toți delegații.

Mulțumesc de asemenea secretariatului 
genera! al conferinței și tuturor lucrători
lor care, plini de abnegație, au asigurat 
desfășurarea ei fără întreruperi și cu 
succes. *

tn sfirșit. mulțumesc ta mod sincer tu
turor locuitorilor Moscovei și întregului 
popor sovietic pentru primirea călduroasă 
și sprijinul plin de entuziasm acordat con
ferinței noastre.

Fie ea rezultatele conferinței noastre să 
devină o armă puternică a sutelor de mi
lioane de oameni ta Europa și ta întreaga 
lume, o armă pentru zdrobirea tuturor 
•meitirhnr ațițătcrtlnr la un nou război, 
o armă ta open de asigurare a păcii și 
securității popoarelor.

turor trupelor străine asa cum prevede 
tratatul Gji eroul francez constată cu 
dezamăgire că guvernul sovietic propune 
totuși se exam neze problemele ră
mase neregtaroectate care se referă la 
proiectul tratamiu: de stat, precum și 
celelalte probleme legate de încheierea 
acestu-, tratat*

El sn-și dă seama care este caracterul 
probleme’or la care se referă guvernul 
soviete. în cazul ctad acesta din urmă 
ar dori să dea explxațiîJe necesare, gu
vernul francez crede că procedeul cel mai 
ntaserit ar fi să se recurgă Ia un schimb 
de păreri intre ambasadori: de la Viena. 
Cu toate acestea, ei iși afirmă dta nou 
dorința, pe care a mai exprimat-o ta nota 
sa dta 18 septembrie, de a se proceda cit 
mai curtad posibil la semnarea tratatului 
de stat cu Austria.

8. Guvernai francez a dovedit în repe
tata rtaduri dorința sa de a reglementa 
problemele l:t_g.-uase pe calea unor tra
tat v» i-. Ir șpMM rtsp-ettari; ret.- 
pcoce a mtareselor fundamentale ale tu
turor participanților. El este convins, ca 
și p:nă acum, că o astfel de metodă este 
cea mai bună penau întărirea păcii, a 
cărei cauză ar fi prejudiciată de o confe
rință care s-ar termina cu un eșec

Pentru ca tratativele să poată începe 
eu șanse rezrnabile de succes, guvernul 
francez consideră necesar ca elementele 
pentru realizarea une: înțelegeri să fie 
dina._-.te studiate cu grijă și scoase la 
iveală. După părerea lui. ta momentul de 
tată nu există condițiile esențiale nece
sare succesului conferinței pentru Ger
mania. Austria și pentru celelalte aspecte 
ale securității europene.

9. Pentru a asigura aceste elemente și 
în scopul examinării problemelor sus
menționate in ordinea cuvenită, guver
nul francez propune următoarele:

L asentimentul pentru semnarea tra
tatului de stat cu Austria ; 2. guvernul
sovietic să exolice poziția sa față de pro
blema unor alegeri libere ta Germania ca 
primă etapă necesară pentru unificarea 
aceste: țări ; 3. nn schimb de păreri pe 
cale diplomatică in toate celelalte pro
bleme europene de interes comun, care 
să poată fi examinate ulterior la o con
ferință tn patru, și în special în proble
mele care se referă la securitatea euro
peană : 4. o conferință a celor patru mi
niștri ai Afacerilor Externe îndată ce se 
vor ivi șanse pentru posibilitatea de a se 
ajunge la hotărîri. si dună ratificarea 
acordurilor de la Paris de către țările in
teresate : 5. în cazul cînd se vor ivi îm
prejurări favorabile — o conferință mai 
largă care să cuprindă statele europene 
și celelalte state interesate pentru a 
examina și celelalte aspecte ale securității 
europene.

Moscova, 29 noiembrie 1954“.

unei conferințe pe întreaga Europă în pro
blema. creării unui sistem de securitate 
colectivă in Europa, iși motivează nepar- 
ticiparea Ia conferință prin argumente si
milare cu cele aduse în notele de răspuns 
ale guvernelor S.U.A., Angliei și Franței.

Conferința unională a constructorilor sovietici
MOSCOVA 2 (Agerpres). — TASS trans

mite : La 1 decembrie și-a continuat lu
crările conferința unională a constructo
rilor sovietici care s-a deschis la 30 no
iembrie în Palatul Mare al Kremlinului.

In sală au fost prezenti constructori, in. 
gineri, tehnicieni, ariritecți vestiți din 
toate republicile unionale, ținuturile și 
regiunile U.R.S.S. La ședință au participat 
conducătorii Partidului Comunist și ai 
Guvernului Sovietic: N. A. Bulganin, 
K. E. Voroșilov, L M. Kaganovici, G. M. 
Malenkov. V. M. Molotov. M. G. Pervu- 
hin. M. Z. Saburov, N. S. Hrusciov. N. M. 
Șvernik, M. A. Suslov, N. N. Șatalta.

Pavel ludta. ministrul Industriei Mate
rialelor de Construcții al UFLS-S., a citat 
ta raportul său date interesante cu pri
vire la producția diferitelor materiale de 
construcții ta Uniunea Sovietică. El a ară
tat că anul acesta, in comparație cu anul 
1950, producția de ciment a crescu: con
siderabil. In prezent. Ministerul con
struiește și lărgește rfteva uzine de ci
ment.

Despre lucrările de reconstrucție a Mos

Vizita lui A. I. Mikoian în Finlanda
MOSCOVA 2 (Agerpres). — TASS 

transmite: Răspunztad invitație: guver
nului finlandez. A. L Mikoian. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
UR.SS, a vizitat Finlanda intre 26 no
iembrie și 1 decembrie.

A. L Mikoian a luat parte Ia solemni
tatea lansării spărgătorului de ghiață 
„Kaplian Voronin*,  construit pentru 
VJLSS, la Hdicarea pavu-ocului pe 
spărgătorul de gheață -Kapitan Belou
sov*.  construit pentru U RS S. și la înce
perea lucrărilor de construire a spărgăto
rului de ghuata JCapttan Meiehov*.

A. L Mîkxan a vizitat o serie întreagă 
de tataeprinderi și instituții culturale din 
Finlanda, și ta afară de Helsinki a vizitat 
orașele Turku și Tampere.

A. I Mikoian a fost pr.mit de J. Paasi- 
kiri președintele republicii și de U. Ke
kkonen. primul ministru a! Finlandei. 
A. I Mikoian a conferit de asemenea cu 
K. Fagerbclm. președintele Seimului, cu 
J. Virolainen. ministrul Afacerilor Ex
terne si cu alți membri ai guvernului, 
precum și cu numeroși militant: pe tărim 
politic, specialist: ta economie și fruntași 
ac vieții publice din Finlanda.

Totodată a avut loc un schimb de pă
reri cu privire la dezvoltarea continuă a 
relațiilor sovieto-finlandaze. S-a consta
tat că ta cursul ultimilor an! aceste rela
ții s-au dezvoltat cu succes pe baza tra
tatul u. de prietenie, colaborare și asis- 
tecttă mutuală. încheiat intre U R.SS. și 
Ftaîanda ta anul 1343. S-a constatat o 
unanimitate de vederi ta ceea ce prive- 
ște faptul că dezvoltarea continuă și în
tărirea relațiilor dintre Uniunea Sovietică 
și Finlanda, ta spiritul tratatului sus
menționat. corespunde intereselor celor 
două țări.

A. L Mikoian a comunicat guvernului

Primirea lui U Nu de către Mao Țze-dun
PEKIN 2 (Agerpres). — China Nouă 

tramsm:te : La 1 decembrie. Mao Tze-dun. 
președintele R. P. Chineze, a primit pe 
U Nu, primul ministru al Uniunii Bir- 
mane care era însoțit de soția sa.

La primire au asistat Ciu De, vicepre- 
sed rite al R. P. Chineze; Liu Șao-ți, pre- 
»ed: ațele Comitetului permanent al Adu- 
"Sr: reprezentanților populari din în
treaga Chină ; Ciu En-lai. premierul Con

Dineul oferit de Ciu En-lai în cinstea lui U Nu
PEKIN 2 (Agerpres). — China Nouă 

transmite : La 1 decembrie, Ciu En-lai, 
premierul R. P Chineze, a oferit un 
dineu în cinstea primului ministru al 
Uniunii Birmane. U Nu. și a soției sale.

La dineu au mai luat parte U Myint

Scurte știri
* După cum se anunță, ieri s-a des

chis la Geneva sesiunea Comitetului oțe
lului dta cadrul Comisiei Economice pen
tru Europa a O.N.U.

La sesiune participă și o delegație a 
Republicii Populare Romine.

■h Ziarele ungare publică comunicatul 
Prezidiului electoral central cu privire la 
rezultatele alegerilor de deputați în con
siliile locale, care au avut loc la 28 noiem

Conferințe pe întreaga Germanie 
împotriva remilitarizării

BERLIN 2 (Agerpres). — Recent a avut 
loc la Magdeburg o conferință pe întreaga 
Germanie a tineretului. Participants la 
conferință au hotărit să organizeze un 
comitet d« luptă Împotriva militarizării 
Germaniei occidentale. Ei și-au exprimat 
dorința să se lărgească legăturile multi
laterale dintre populația celor două părți 
ale Germaniei prin schimburi de delegații 
și luarea unor măsuri cu caracter ge
nerat

In ultimul timp s-au organizat la 
Berlin conferințe pe întregul Berlin ale 
metalurgiștilor, muncitorilor constructori. 

Tineretul german refuză uniforma wehrmachtului

In aceste zile, cînd neofasciștii din guvernul de la Bonn grăbesc ratificarea 
acordurilor agresive de la Paris, care au ca scop uciderea a milioane de ger
mani din tinâra generație, in Germania occidentală crește rezistența maselor 
populare împotriva noului Hitler, Adenauer.

Iată, in fotografia de mai sus, tineretul social-democrat și cel organizat în 
sindicate din orașul Miinchen, manifestind împotriva remilitarizării Germaniei 
occidentale. Lozinca de pe camion cheamă : „Tineret german, hotărăște-te!“ 
„Bunicul a purtat uniforma Kaiserului", ,,Tata a purtat-o pe a Fiihrerului", spun 
primele două panouri. „EU SlNT PENTRU HAINA CIVILA", se spune in ultimul 
panou. Aceasta este dorința intregului tineret german.

covei a vorbit participanților la conferință 
arhitectul-șef al orașului, Alexandr Vla
sov. Planul general de reconstrucție a 
capitalei sovietice pe anii 1951—1960, care 
este în curs de înfăptuire, oglindește clar 
grija partidului comunist și guvernului 
sovietic pentru satisfacerea nevoilor ma
teriale ale poporului sovietic, pentru ridi
carea nivelului. său cultural. In perioada 
de zece ani la care se referă planul, în 
oraș trebuie să fie construită o suprafață 
locativă de 10 milioane metri pătrați, 400 
școli, spitale cu 26.000 paturi, cinemato
grafe cu 25.000 locuri și numeroase alte 
clădiri.

Se va schimba aspectul unei serii de 
raioane ale Moscovei, se vor construi car
tiere de locuit complet noi.

In ultimi: patru ani, la Moscova au fost 
construite 80 de școli, 200 de grădinițe de 
copii șt creșa, precum și numeroase case 
de locuit.

tn ședința de după amiază au început 
discuțiile la raport. La 2 decembrie, con
ferința constructorilor și-a continuat lu
crările.

Finlande: că guvernul sovietic, călăuzit 
de năzuința spre dezvoltarea continuă a 
relațiilor economice sovieto-finiandeze și 
mergtad în tatimpinarea doleanțelor ex
primate de partea finlandeză, a consimțit 
să acorde Finlandei un împrumut, și că 
ministrul Comerțului Exterior al UJtS.S. 
a fost însărcinat să ducă tratative cu re
prezentanții finlandezi în această pro
blemă.

S-a considerat indicată dezvoltarea mai 
departe a colaborării ștlințifico-tehnice 
dintre UJLSS. și Finlanda, care prevede 
un schimb de informații tehnice ta dife
rite ramuri ale industriei pe baza unor 
condiții reciproc avantajoase, invitarea 
de conferențiari și ingineri dintr-o țară 
ta cealaltă pentru ținerea de prelegeri, 
dezvoltarea schimbului de studenți, de 
filme, ținerea unor consfătuiri științifico- 
tchnice comune și altele.

A avut de asemenea loc un schimb de 
păreri în problemele generale ale situa
ției internaționale care interesează 
U R.S.S. și Finlanda. S-a considerat că în 
prezent, mal mult ca în trecut, este nece
sar să se discute in ce fel s-ar putea uni 
eforturile tuturor statelor mari și mici, 
indiferent de ortaduirea lor socială și de 
stat — pentru crearea unui sistem de 
securitate pe întreaga Europă și pentru 
consolidarea păcii în Europa. In legătură 
cu aceasta, s-a confirmat din nou năzuin
ța guvernului Uniunii Sovietice și a gu
vernului Finlandei si de a-și aduce apor
tul la eforturile colective ale statelor 
europene. îndreptate — în conformitate 
cu țelurile și principiile Organizației Na
țiunilor Unite — spre realizarea acestui 
țel înalt.

Discuțiile s-au desfășurat Intr-o atmos
feră prietenească și au arătat existența 
unei înțelegeri largi intre cele două țări.

siliului da Stat, Cen Iun și Cen I, locții
tori ai premierului Consiliului de Stat.

Au mai fost de fată U Myint Thein, 
consilier la Curtea Supremj a Uniunii 
Birmane, precum și U Hla Maung, amba
sadorul Uniunii Birmane în R. P Chi
neză împreună cu soția și Iao Min-ciun, 
ambasadorul R. P. Chineze ta Birmania 
împreună cu soția.

Thein, consilier la Curtea Supremă a 
Uniunii Birmane ; U Hla Maung, ambasa
dorul Uniunii Birmane în R. P. Chineză 
împreună cu soția ; și Iao Min-ciun, am
basadorul R. P. Chineze in Uniunea Bir- 
mană împreună cu soția.

brie. In comunicat se arată că la vot au 
participat 6.423.480 alegători, adică 97,4% 
din numărul total. Pentru candidații Fron
tului Popular Patriotic au votat 6.290.541 
alegători, adică 97,9% din totalul alegă
torilor.

* Adunarea Națională franceză a apro
bat tn ansamblu cu 412 voturi pentru și 
141 contra proiectul de reformă a consti
tuției susținut de guvern.

lucrătorilor din industria grafică, spor
tivilor etc.

La toate aceste conferințe și întilniri, 
reprezentanții populației din Republica 
Democrată Germană și Germania occi
dentală, precum și reprezentanții popu
lației din cele două părți ale Berlinului 
au găsit un limbaj comun în dezbaterea 
problemelor privind normalizarea rela
țiilor dintre Germania occidentală și R. D. 
Germană, lupta împotriva reînvierii mili
tarismului german și politicii de pregă
tire a unui nou război, pentru menținerea 
păcii și realizarea unității Germaniei pe 
o bază pașnică și democrată.

Lucrările sesiunii
Adunării Generale a O. N. U.

NEW YORK 2 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 30 noiembrie, Comitetul 
Politic Special a început examinarea pro
blemei „Cu privire la interzicerea propa
gandei In favoarea unui nou război", in
clusă pe ordinea de zi a Adunării Gene
rata la propunerea delegației cehoslovace. 
Reprezentanta cehoslovacă, G. Sekanino- 
va, locțiitor al ministrului Afacerilor Ex
terne al Cehoslovaciei, a rostit o cuvîntare 
consacrată acestei probleme.

La 30 noiembrie, Comitetul de Tutelă a 
terminat discutarea raportului Consiliului 
de Tutelă și a adoptat o rezoluție în acea
stă problemă. Cu majoritate de voturi, 
printre care cele ale delegațiilor U.R.S.S., 
R.S.S. Ucrainene, R.S.S. Bieloruse, Polo
niei, Cehoslovaciei, Indiei, Indoneziei, Bir- 
maniei și altor delegații, Comitetul a adop
tat un proiect de rezoluție privind parti
ciparea populației băștinașe din teritoriile 
de sub tutelă la lucrările Consiliului de 
Tutelă, precum și un proiect de rezoluție 
referitor la obținerea autodeterminării sau 
independenței de către teritoriile de sub 
tutelă. împotriva acestor proiecte de re
zoluție au votat delegațiile țărilor man
datare — Anglia, Franța,: Belgia, Austra
lia, Noua Zeelandă și alte cîteva. Prin 
votul lor, ele au arătat din nou că nu do
resc să îndeplinească prevederile Cartel 
O.N.U. cu privire la acordarea autoguver
nării și independenței teritoriilor aflate 
sub tutela O.N.U-

Comitetul de Tutelă a trecut la exami
narea problemei următoare de pe ordinea 
de zi: „Cu privire la unificarea teritoriu
lui Togo care se află sub administrația 
Angliei și Franței".

Știri sportive
• Joi La amiază a părăsit Capitala, pie

rind in Suedia, un grup de jucători da 
tenis de masă din țara noastră care vor 
lua parte la campionatele internaționala 
de tenis de masă ale Suediei, ce se vor 
desfășura la Stockholm. între 5 și 7 de
cembrie. Din delegația sportivilor rominl 
fac parte maestra emerită a sportului An
gelica Rozeanu, campioană mondială. Ella 
Zeller și Tiberiu Harastoszi.

• Echipa selecționată de box a R. P. 
Polone a susținut zilele acestea un nou 
meci internațional, întîlnina la Antwerp 
echipa reprezentativă a Belgiei. Net su
periori, boxerii polonez: au repurtat vic
toria cu scorul de 16-4.

• Joi au sosit în Capitală echipele re
prezentative de natație, polo și sărituri ale 
R. D. Germane, care vor susține în zilela 
de 4 și 5 decembrie, la bazinul acoperit 
de la Floreasca, o intilnlre prietenească 
cu sportivii din R.P.R.

In Gara de Nord, oaspeții au fost intim- 
pinați de reprezentanți ai Comitetului 
pentru cultură fizică și sport și de nu
meroși activiști sportivi.

• Finala campionatului de șah al R.P.R. 
a continuat joi seara cu desfășurarea 
rundei a 9-a. Lupta a fost dirză la ma
joritatea meselor de joc și in primele 4 
ore nici o partidă nu s-a terminat.

Foarte frumos, intr-un stil combinaiiv 
a jucat Ciocîltea partidă sa cu Halic. în 
fața superiorității evidente i a . parteneru
lui său, Halic s-a recunoscut învins la 
mutarea 36.

Partida Ghițescu — Bălănel a avut o 
desfășurare interesantă și dinamică mal 
ales in jocul de mijloc. Campionul țării a 
manevrat mai abil spre sfirșit, decizînd 
partida în favoarea sa la mutarea 53. Dri- 
mer a obținut victoria in fața lui M. Ră- 
dulescu după ce ciștigase în prealabil ca
litatea.

Partidele Radovici — Samarian și I. 
Szabo — G. Alexandrescu s-au terminat 
remiză.

Cei doi fruntași al clasamentului Cos- 
tea și Soos, au jucat cu negrele in acea
stă rundă. Primul a întrerupt cu avan
taj sensibil la Karacsony, iar ăl doilea, 
după ce mult timp a fost in inferioritate, 
a echilibrat poziția la Seimeanu chiar 
înainte de întrerupere. Partida Nacht — 
Troianescu s-a întrerupt în plin atac al 
pieselor albe. Weissman are avantaj po
zițional la Șuia. într-o poziție aproxima
tiv egală s-a întrerupt partida Partos — 
Mititelu.

în clasament continuă să conducă Cos- 
tea și Soos avînd fiecare rite 6>/, puncte 
și o partidă întreruptă. Bălănel are 6 
puncte și o partidă întreruptă.

Astăzi se joacă partidele din runda a 
10-a.

(Agerpres)

SPECTACOLE
VINERI 3 DECEMBRIE 1954

TEATRE: Teatrul de Oper*  șl Balet al IU : 
Rusalka; Teatrul de Stat de OpereU: Lâsat tt u *- Ca«f*l ‘- <S'=d"*'  p , 
Krecet: National t. L. Caraglale- «xrmed.a 
.1 ‘^81: Munklpa : Arcul de Triumf: rimers 

Iul: Neisprăvitul; Studioul Actorului de Him C. 
Nottara-': Familia; Armatei (B-dul G-m 
gheru): De partea cealaltă; Armatei (Calea 13 <e-- 
tembrie): Vlaicu Vodă; Muncitoresc C.F.». ‘ -
iești): Tania; Ansamblul de Estradi al R.P.R- * 
cert de muzică ușoară romîneasci (ora 30 
m on d.H Calea Victoriei), Magazin de Stai - • 
J,9’30* If sala din str. Alex. Popov nr, r.; Ciruw 
de Stat: Primul spectacol; Teatrul „Tiadfe-ri- 
Gîscănelul (ora 10) și Umor pe sfori (o-*a  X z 
sala Baruch Berea): Ansamb’ul de pipușj a! Tea
trului Armatei: Iepurașul tnglmfat (ora ’-.v 
sala „Modern**  din B-dul 6 Martie n» *»)

CINEMATOGRAFE: Patria. înfrățirea r-e r - 
P°are. Elena Pavel. Gb. t>oja: Qre. S . . 
Republica, București: Chibritul suedez 7 — 
cioarei; Libertății: Ordinul Anna. I. ă F-ru 
Popular: Profesorul Fabre: Maxim GcrW- m< 
sîrigelui; Tineretului: Descoperire mister =$. ’ i-
puri Noi: Gimnaștii sovietici Za*-»  ' -
satirii nepoftiți.- Alex. Popov. <- .
cifrată; Victoria. Flacăra n Aurai - . 
derbeg: 8 Martie: Răzbunarea. Vasiie 
Circul: Unirea: Fiica rtgimeiiialui; Cultural 
port îndepărtat; Constantin David: - >
lui; Alex. Sabia: Fanfan la Tuli pe. T Yladli-- 
Carnetul de partid;. Aurel Vlaku: In nu«ne • «r» 
Munca: Locotenentul Iul Rakoczi; Arta ij- * 
nr. 13; M. Eminescu: Ră«-sre soarele j-
nlstului. seria a H-M: Miorița: Step’ - • »
Moșilor: Examen de maturitate : Dooca Som 
Suflete zbuciumate ; llie Pintihe ’ 
8 Mai : Cu Inima lînără : Volga • Zes
unor femei: I Mai: Fetele din maț» S-t»-—. 
N. Bălcescu : Asaltul fortului din mtmt;
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