
Biblioteca C«”va'a 
fț^iana'b 

U„neâo*^-Deva_

Proletari din toate țârile, unifl-vâ I

cînteiaIneretulu
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

— CU PRIVIRE LA SITUAȚIA IN
TERNAȚIONALA Șl POLITICA EX
TERNA A GUVERNULUI U.R.S.S. — 
Raportul lui V. M Molotov la sesiunea 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. (pag. 
3-a și a 4-a).

IN NUMĂRUL DE AZI i

— Prin munca noastră însuflețiți 
întărim patria, apărăm pacea 1 (pag. 
2-a).

— Grăbirea reparațiilor — în cen
trul muncii organizațiilor U.T.M. de la 
sate (pag. 2-a),

ANA MIHAILESCU! — Cronici fH- 
mului: „Roma orele 11“. (pag. 2-a).

— Concertul artiștilor amatori din 
școlile rezervelor de muncă din 
U.R.S.S. (pag. 4-a).

— Greutăți în formarea guvernului 
francez (pag. 4-a),

th i ii ■ ................. ........................................................................

Anul XI Seria Il-a Nr. 1799 4 PAGINI — 20 BANI Joi 10 februarie 1955

Tot sprijinul consolidării DECLARAȚIA SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S.
gospodăriilor agricole colective

MLADIȚE ale socialismului 
la sate, gospodăriile agricole colec
tive se desvoltă viguros, dovedind 

în practică superioritatea marii gospodării 
agricole socialiste față de mica gospodărie 
individuală. Din 1949 și pînă acum, 
318.000 familii de țărani muncitori și-au 
unit loturile fărîmițate, în gospodării a- 
gricole colective și întovărășiri agricole 
care totalizează o suprafață arabilă de 
1.100.000 hectare.

In dezvoltarea lor, gospodăriile agricole 
colective au primit și primesc sprijin pu
ternic din partea statului nostru demo
crat-popular. Gospodăriile colective au 
primit în folosință veșnică terenuri din 
rezervele de stat, primesc sprijin prin 
S.M.T.-uri care le pun la dispoziție trac- 

t toare și mașini agricole din ce în ce mai 
perfecționate și cu care se execută un vo
lum crescînd de lucrări agricole de bază. 
Gospodăriile agricole colective primesc 
credite ieftine din partea statului, se bu
cură de avantaje sporite la contractări 
etc.

Dezvoltarea gospodăriilor agricole co
lective, transformarea fiecărei gospodării 
colective într-o unitate agricolă socialistă 
fruntașă, cu o producție vegetală și ani
mală puternică, cu un fond de bază me
reu în dezvoltare, depinde în ultimă in
stanță de munca fiecărui colectivist în 
parte, de felul în care în gospodăria co
lectivă respectivă este respectat statutul- 
model.

Pe baza sarcinilor trasate de partid și 
guvern, plenara C.C. al U.T.M., care a 
.avut loc recent, a chemat organele și or
ganizațiile U.T.M. ca prin mobilizarea ti
neretului din gospodăriile colective, a ti
nerelor cadre de ingineri, tehnicieni 
și mecanizatori, să contribuie puternic 
la consolidarea economică și organizato
rică a gospodăriilor noastre colective.

In lupta pentru obținerea a 10 milioane 
tone grîu și porumb boabe în 1955, gos
podăriile colective au un rol însemnat. 
Ele au largi posibilități să depășească cu 
mult cifra de 2000 kg. porumb boabe la 
hectar. In gospodăria colectivă din Baba 
Ana-Ploești s-a obținut în anul trecut 
cite 3000 kg. porumb boabe la hectar. De 
pe suprafața însămînțată în cuiburi așe
zate în pătrat, colectiviștii din Săucești 
regiunea Bacău au cules cîte 4000 kg. 
porumb la hectar.

Mobilizați de organizațiile U.T.M., ti
nerii colectiviști au datoria de a lupta
ța gospodăriile lor colective să devină 
•nari producătoare de cereale, de plante 
ehnice, de produse animale. Datoria lor 
;/ste de a fi cei dintîi la muncă în gos
podăria colectivă și de a face lucrări de 
pună calitate. Pentru a putea munci cu 
'por, tinerii colectiviști trebuie să-și în- 
ușească cunoștințe agrozootehnice, să 
ucreze cu avînt în muncile de bază, 
n brigăzile de cîmp, la fermele de ani- 
nale, la grădinile de legume și zarzava- 
Uri. Ei trebuie să stăpînească temeinic 
specialitate în gospodăria colectivă. Or- 

'anizațiile de U.T.M. să considere că o 
arcină principală a lor o constituie mobl-
zarea tuturor tinerilor colectiviști pentru 
ealizarea șl depășirea minimului de zile- 
luncă.
Statutul-model al gospodăriilor colec- 

ve prevede ca munca colectiviștilor să 
e organizată șl să se desfășoare în ca
rul brigăzilor permanente. Trecerea unor 
*neri colectiviști de la o brigadă la alta, 
î la o muncă la alta nu corespunde sta
tului și slăbește răspunderea pentru ca- 

-:atea lucrului efectuat. Organizațiile de
'sză U.T.M. au datoria de a lămuri pe 
nerii colectiviști asupra acestui lucru, 
mărind ca ei să se stabilească stator-
c într-o brigadă, la o muncă pe care 
-au ales-o cu chibzuință și pe care o iu- 
isc. Organizațiile U.T.M trebuie mai 
es să îndrume și să ajute pe acei tineri 
ilectiviști, care au urmat cursuri și școli 

pregătire într-un anumit domeniu de 
•oducție, să lucreze în specialitatea 
spectivă.

In perioada de față se desfășoară în 
gospodării colective și întovărășiri adu
nări generale în care se fac dări de seamă 
asupra activității din anul trecut. Luînd 
parte la aceste adunări, utemiștii trebuie 
să facă propuneri concrete pentru îmbu
nătățirea muncii. Punînd la baza activi
tății lor hotărîrile adunărilor generale, or
ganizațiile de bază U.T.M. să-șl inten
sifice munca politică în rîndurile tinere
tului. Folosind analiza ce Se va face în 
adunările de dări de seamă, organizațiile 
U.T.M. trebuie să întărească munca de 
lămurire în rîndul tinerilor țărani mun
citori cu gospodării individuale, atrăgîn- 
du-1 să se înscrie în gospodăria colectivă.

Trăgînd învățămintele necesare din a- 
dunările generale ale gospodăriilor colec
tive, organizațiile de U.T.M. au datoria 
de a mobiliza pe tineri în munca de con
strucții, în crearea și dezvoltarea unor 
ramuri de producție pentru care există 
deja o serie de condiții naturale locale 
etc. Ele trebuie să ajute (și să le ceară 
sprijinul în același timp) pe tinerii ingi
neri repartizați în gospodăriile agricole 
colective.

Organizațiile de bază U.T-M. din gos
podăriile colective trebuie ajutate de că
tre activiștii comitetelor raionale și re
gionale U.T.M., în mod concret și com
petent. Trebuie lichidată practica forma
listă și birocratică a unor activiști ai 
U.T.M. care merg în gospodăriile colec
tive pentru un ceas — două, cu scopul de 
a lua anumite situații de care nu are ni
meni nevoie. Activistul trebuie să dea un 
ajutor concret și competent organizației 
de bază, s-o ajute pentru îndeplinirea tu
turor sarcinilor .

Pentru^dicarea tuturor tinerilor co- 
'lectiviști *1a nivelul fruntașilor în muncă, 
organizațiile U.T.M, trebuie să organizeze 
extinderea experienței fruntașilor și popu
larizarea metodelor înaintate. In această 
privință pot fi organizate consfătuiri de 
producție, conferințe despre metode îna
intate, citirea în colectiv a unor broșuri 
agrozootehnice, convorbiri cu brigadierii, 
cu tehnicienii etc.

Tinerii mecanizatori care lucrează în 
gospodăriile colective trebuiesc atrași să 
aducă o mai mare contribuție la dezvol
tarea și întărirea lor.

O sarcină actuală de mare importanță 
care stă în fața organizațiilor de bază 
U.T.M. din gospodăriile colective este 
pregătirea pentru lucrările agricole de 
primăvară. Organizațiile de bază U.T.M. 
au datoria de a mobiliza pe toți tinerii 
colectiviști la grăbirea pregătirilor pen
tru primăvară. Avînd în vedere că în pri
măvară în gospodăriile colective se vor 
însămînța suprafețe mai mari de teren cu 
plante prășitoare în cuiburi dispuse în 
pătrat, tinerii se pot ocupa de pregătirea 
marcatoarelor și a mașinilor manuale de 
însămînțat. De asemenea, ei trebuie să 
contribuie din plin la facerea răsadnițelor, 
a ghivecelor nutritive pentru zarzavaturi 
și legume, răspunzînd prin fapte chemării 
tinerilor muncitori de la G.A.S. Bălteni 
pentru producerea mai multor legurqg 
și zarzavaturi.

Mari și importante sînt sarcinile tine
rilor colectiviști, a organizațiilor de bază 
U.T.M., a comitetelor raionale și regio
nale U.T-M. în consolidarea și dezvolta
rea mai departe a gospodăriilor noastre 
colective. Sub îndrumarea organizațiilor 
de partid, însuflețiți de exemplul comso- 
moliștilor din colhozurile Uniunii Sovie
tice, al comuniștilor și al fruntașilor în 
producție de la noi, utemiștii din gospo
dăriile colective trebuie să lupte cu avînt 
ca să ridice fiecare gospodărie la nivelul 
celor fruntașe, să facă din fiecare gospo
dărie colectivă un exemplu luminos de 
ceea ce poate realiza agricultura socia
listă.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS transmite: Declarația Sovietului Suprem al 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste:

Sovietul Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste consideră de 
datoria lui să atragă atenția popoarelor șl parlamentelor tuturor statelor asupra situa
ției care se crează în Europa, în Asia precum șl în alte regiuni ale lumii șl care 
agravează cu mult încordarea în relațiile internaționale șl primejdia pentru securi
tatea popoarelor.

In Europa se creează grupări militare ale unor state Îndreptate Împotriva altor 
state europene. Se duce politica primejdioasă de refacere a militarismului german, 
care nu cu multă vreme în urmă a dezlănțuit cel de al doilea război mondial ce ■ 
adus popoarelor urgii fără seamăn.

Se creează primejdia ca Europa să devină arena unul nou război. Un asemenea 
război se va transforma în mod inevitabil intr-un nou război mondial.

De asemenea, situația din Asia șl din Extremul Orient nu poate să nu trezească 
Îngrijorare pentru destinele lumii. A nu admite nici aici războiul, a apăra drep
turile naționale ale popoarelor din Asia, independența șl suveranitatea lor, este dato
ria tuturor popoarelor.

Cursa înarmărilor șl organizarea de baze militare pe teritorii străine, care înso
țesc politica de creare de blocuri militare continuă, agravind încordarea In relațiile 
dintre state. z

In taină față de popoare se pregătește un război atomic. Procedlndu-se astfel 
nu se ține seamă de faptul că un război atomic de exterminare ar aduce distrugeri 
imense șl nenumărate victime omenești, In deosebi în statele unde populația șl Indus
tria sînt extrem de concentrate pe teritorii mici.

Deși Organizația Națiunilor Unite a recunoscut ca Inadmisibilă propaganda de 
război șl a condamnat-o, în unele țări răsu nă fără să lntlmpine vreo ripostă, chemări 
fățișe șl deșănțate Ia un nou război, la folosirea armei atomice.

Toate acestea cer ca statele care nă^uesc spre menținerea șl consolidarea păcii, 
să-șl sporească eforturile pentru atingerea unor țeluri atît de Înalte cum slnt crearea 
unul sistem de securitate colectivă în Europa șl înlăturarea amestecului străin în tre
burile interne ale altor popoare, ceea ce acum are o însemnătate deosebită pentru 
menținerea păcii în Extremul Orient.

Uniunea Sovietică consideră că este necesar să se pună capăt cursei înarmă
rilor. Este necesar să se rezolve fără lntlrzlere problema reducerii generale a arma
mentelor șl, în primul rînd, problema reducerii substanțiale a armamentelor statelor 

încheierea lucrărilor sesiunii Sovietului Suprem 
al U. R. S. S

MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS 
transmite : In seara zilei de 9 februarie 
sesiunea Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și-a încheiat lucrările. In cadrul sesiunii 
a fost adoptată legea cu privire la buge
tul de stat al U.R.S.S. pe anul 1955, s-a 
dat ascultare raportului prezentat de 
V. M Molotov, prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și ministru al Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., cu privire la 
situația internațională și politica exter
nă a U.R.S.S.. au fost aprobate decretele 
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

în ședința comună din seara zilei de 
9 februarie, a Sovietului Uniunii și Sovie
tului Naționalităților, N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a rostit o amplă cuvîntare. El 
a mulțumit deputaților Sovietului Suprem 
pentru cinstea care i-a fost acordată prin 
numirea sa ca președinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., și a declarat că 
va depune toate eforturile pentru a jus
tifica această încredere. N. A. Bulganin 
a declarat că Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. va urma și de acum înainte cu 
consecvență politica elaborată de Parti
dul Comunist, aprobată cu căldură de po
porul sovietic, politica de construire a so
cietății comuniste. El a vorbit în mod 
amănunțit despre sarcinile principale care

stau acum în fața țării în domeniul In
dustriei, agriculturii, culturii, politicii ex
terne și întăririi capacității de apărare 
a statului.

Apoi, printr-o hotărîre în legătură cu 
raportul lui V. M. Molotov, Sovietul Su
prem a aprobat politica externă a guver
nului sovietic. A fost de asemenea rati
ficat decretul din 25 ianuarie 1955 al Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
cu privire la încetarea stării de război 
dintre Uniunea Sovietică și Germania.

Sovietul Suprem al U.R.S..S. a adoptat 
în .-unanimitate o declarație cuprinzjnd un 
apei adresat popoarelor și parlamentelor 
din toate țările de a nu îngădui dezlăn
țuirea unui nou război, de a intensifica 
lupta pentru pace în întreaga lume.

In legătură cu numirea lui N. A. Bul
ganin ca președinte al Consiliului de Mi- 
niști al U.R.S.S. a fost adoptată hotărîrea 
de a-1 elibera, la rugămintea sa din func
ția de ministru al apărării al U.R.S.S. în 
această funcție a fost numit G. K. Jukov, 
mareșal al Uniunii Sovietice.

Sovietul Suprem al U.R.S.S a numit pe 
G. M. Malenkov ca vice-președinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. șț ministru 
al Centralelor Electrice al U.R.S.S., elibe- 
rînd pe A. S. Pavlenko din funcția de mi
nistru al Centralelor Electrice al U.R.S.S,

Ansamblul artistic al U. T. M. 
în turneu în regiunea Stalin

tn timpul vacanței de iarnă a atuden- 
or, în perioada 27 ianuarie — 3 fe- 
.larie 1955, Ansamblul artistic al U.T.M. 
orinzînd 120 tovarăși, a făcui un tur- 
j în regiunea și Orașul Stalin, prezen- 
d opt spectacole de cîntece și dansuri. 
,n ziua de vineri 28 Ianuarie Ansamblul 
>rezentat un spectacol la uzinele „Ernst 
ălmann" din Orașul Stalin, la care 
participat cca. 1.000 de spectatori.

Juminică 30 ianuarie a fost prezentat 
spectacol la Teatrul de Stat, pentru 

vii din oraș.

Luni 31 ianuarie Ansamblul a dat un 
spectacol pentru muncitorii uzinelor 
„Steagul Roșu“ în sala clubului, iar sea
ra la Centrul Școlar al D.G.R.M.

Marți 1 februarie, o brigadă din Ansam
blu a prezentat un program la Prevento- 
riul C.C.S. din Timișul de Sus, iar seara 
întreg ansamblul a dat un spectacol la 
căminul cultural din Codlea.

Spectacolele s-au bucurat de un deose
bit succes în rîndurile spectatorilor.

Joi 3 februarie Ansamblul s-a reîntors 
In București.

mari. Arma atomică șl toate celelalte arme de exterminare în masă trebuie Inter
zise. înfăptuirea măsurilor corespunzătoa re trebuie asigurată prlntr-un control Inter
național eficient.

Sovietul Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste acordă o însem
nătate deosebită faptului ca relațiile dintre statele mari șl mici să fie bazate pe prin
cipii Internaționale care să corespundă In tereselor dezvoltării unei colaborări priete
nești între popoare în condițiile unei vieți pașnice, liniștite. Este necesar ca relațiile 
dintre state să se bazeze pe principiile egalității, neamestecului în afacerile interne, 
neagresiunii și renunțarea la Încercările de încălcare a Integrității teritoriale a altor 
state, pe principiul respectării suveranității și independenței naționale.

Respectarea acestor principii, care au șl fost puse la temelia relațiilor cu alte 
țări de state ca Uniunea Sovietică, Republica Populară Chineză, India și o serie de 
Mite state asigură coexistența pașnică a statelor. Indiferent de orlndulrea lor socială 
șl de stat.

Popoarele sînt vital interesate în întărirea păcii generale. Ele au toată posi
bilitatea de a nu admite un nou război, de oarece forțele păcii cresc neîncetat șl sînt 
de pe acum mal puternice declt forțele agresiunii șl războiului.

Uniunea Sovietică, blzulndu-se pe unitatea de nezdruncinat a popoarelor sale, 
pe resursele sale nesecate, este ferm hotărîtă să asigure munca pașnică a cetățenilor 
săi și să-i ferească de orice atentat din afară. Ca șl pînă acum, celelalte popoare vor 
găsi în statul sovietic un reazim trainic, de nezdruncinat în lupta pentru pace șl 
progres.

Sovietul Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste consideră că par
lamentelor le revine o mare răspundere pentru menținerea șl întărirea păcii. Ele 
sînt acelea care adoptă acte legislative în problemele războiului șl păcii.

Sovietul Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste consideră eă sta
bilirea de legături directe între parlamente, schimbul de delegații parlamentare, 
cuvlntărl rostite de delegații parlamentare ale unei țări în parlamentul altei țări 
corespunde năzuințelor popoarelor de a vedea dezvoltîndu-se relații prietenești șl de 
colaborare.

Sovietul Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste va saluta sincer 
orice acțiune Întreprinsă de parlamentele altor state în vederea consolidării păcii 
Intre popoare.

Mosoova, Kremlin 9 februarie 1955 [

Cuvîniarea rostită
MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS 

transmite cuvîntarea rostită de deputatul 
N. S. Hrușciov în ședința din 8 februarie 
a Sovietului Suprem al U.R.S.S.

„Tovarăși deputați 1
Din însărcinarea Comitetului Central al 

Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
și a Consiliului împuterniciților prezint 
propunerea de a numi pe tovarășul Bul
ganin Nikolai Aleksandrovici în funcția 
de președinte al Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socia
liste (aplauze furtunoase, prelungite).

II cunoaștem cu toții pe Nikolai Alek
sandrovici Bulganin ca pe un fiu credin
cios al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, care ,îșț consacră toate forțele 
slujirii poporului sovietic. Discipol demn 
al marelui Lenin și unul din cei mai apro- 
piați tovarăși de luptă ai continuatorului 
operei lui Lenin — I. V. Stalin, tovarășul 
Bulganin este un eminent activist de par
tid și om de stat (aplauze prelungite).

In postul de președinte al Sovietului din 
Moscova, de președinte al Consiliului Co
misarilor poporului al R.S.F.S.R., în im
portanta muncă militară din perioada 
Marelui Război pentru Apărarea Patriei, 
în postul de vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovle-

de N. S. Hrușciov
tlce Socialiste, iar In ultimii ani — în 
postul de prim vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. și de mi
nistru al Apărării al Uniunii Sovietice, 
tovarășul Bulganin s-a dovedit un mare 
și talentat organizator. El are o mare 
experiență In activitatea politică, de stat, 
economică și militară.

Toate acestea arată că tovarășul Bul
ganin va îndeplini cu succes funcția de 
președinte al Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.

Sîntem convinși că Guvernul Uniunii 
Sovietice în frunte cu Nikolai Aleksan
drovici Bulganin va rezolva cu succes sar
cinile întăririi continue a puterii patriei 
noastre socialiste, va asigura dezvoltarea 
industriei grele și va obține pe baza ei 
un nou avînt al industriei ușoare, alimen
tare, dezvoltarea agriculturii, ridicarea 
bunăstării și culturii poporului sovietic.

îngăduiți-mi să-mi exprim convingerea 
că propunerea cu privire la numirea to
varășului Bulganin ca președinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. va fi spri
jinită și aprobată în unanimitate de toți 
deputății Sovietului Suprem al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste”, (aplauze 
furtunoase, prelungite).

Hotărîrea Sovietului Suprem al U. R. S. S. Hotărîrea Sovietului Suprem al U.R.S.S. cu privire 
cu privire la numirea lui N. A. Bulganin la eliberarea lui G. M. Malenkov din funcția 
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Succesele 
brigăzilor

Colectivul de mun
citori, tehnicieni și 
ingineri de la uzina 
de mașini și unelte

agricole „7 Noiembrie” din Craiova a pă
șit în noul an — ultimul an al cincina
lului — cu hotărîrea de a obține noi rea
lizări în producție.

îndeplinirea măsurilor tehnico-organi- 
zatorice luate și implicarea metodelor îna
intate de muncă ale muncitorilor sovie
tici au dat posibilitatea colectivului uzi
nei să termine planul de producție pe 
luna ianuarie cu 6 zile înainte de termen.

La obținerea acestui succes o contribuție 
serioasă au adus-o cele 12 brigăzi ce-și 
desfășoară activitatea în cadrul uzinei. 
Așa de pildă, brigada de economii de la 
secția sculărie, condusă de Niculaie Maco- 
vei, aplicînd metoda sovietică Kuznețov 
își depășește norma zilnică cu 70 la sută. 
In cursul anului trecut această brigadă a 
recondiționat scule, realizînd prin aceasta 
economii în valoare de 23.856 lei.

La uzina de mașini și unelte agricole 
„7 Noiembrie” din Craiova se execută în 
prezent un produs nou : grebla mecanică 
tip 2 G.B.T. de 6 m. lățime pentru trac
țiune mecanică. Acest nou tip de greblă 
mecanică se lucrează pentru prima oară 
în țara noastră. De asemenea colectivul 
acestei uzine va trece în cel de al doilea 
trimestru al acestui an la producția unui 
nou tip de tăvălug stelat.

Inovațiile și raționalizările constituie o 
preocupare permanentă a fiecărui munci
tor și tehnician de aici. De la începutul 
acestui an, cabinetul tehnic a primit 5
propuneri de inovații din partea munci
torilor. Printre acestea se află dispoziti
vul de găurire pentru distribuitorul de la 
mașinile de împrăștiat îngrășăminte, 
propus de maistrul Gheorghe Florescu și 
muncitorul Ștefan Buzatu. Aplicarea aces
tei inovații va reduce timpul de lucru cu 
60 la sută și va îmbunătăți simțitor cali
tatea pieselor.

Corespondent
LULU SOLOMON

Bucuria succesului e cu atît mai mare cînd poți să-ți ajuți tovarășii, ciad, } 
[ împărtășindu-le cunoștințele tale, contribui la creșterea calificării lor. Maistrul I 
I utemist Gheorghe Olaru din sectorul carde al fabricii „Enczel Mauriciu” din { 
( Tg. Mureș a fost în Uniunea Sovietică pentru specializare în această direcție. J 
[ Acolo, el a învățat în primul rînd că trebuie să se străduiască să lupte pentru ca I 
I fiecare din tovarășii lui de muncă să muncească astfel, incît munca lui să fie o ) 
I contribuție reală la cauza menținerii păcii. Acum cînd în fabrica unde lucrează { 
I el, se fac — pentru prima dată in țara noastră — carde necesare filaturilor, I 
I utemistul Olaru e bucuros să explice și altora ceea ce a învățat, lată-1, în foto- { 
I grafie, îndrumîndu 1 pe utemistul Alexandru Tamaș cum să lucreze.
I _______ F°t0; RADU COSTIN J
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Aportul 
furnaliștilor

„Tot mai multă 
fontă, oțel și lami
nate pentru patrie” 
este dorința cu care

muncitorii, inginerii și tehnicienii Combi
natului Metalurgic „Gh. Gheorghiu-Dej” 
din Hunedoara și-au început munca în 
anul 1955 — ultimul an din planul cin
cinal. Combinatul — mîndrie a industriei 
noastre grele în plină dezvoltare — își 
îndeplinește cu cinste sarcinile ce-i revin 
pentru întărirea economiei noastre națio
nale.

Furnaliștii știu că se află într-unul din 
sectoarele cele mai înaintate ale indus
triei noastre. De aceea în cursul lunii ia
nuarie, ei și-au îndeplinit și depășit sar
cinile de plan. Datorită creșterii capaci
tății de producție și sistematizării furna
lelor, furnaliștii au produs în luna ia
nuarie cu 74 la sută mai multă fontă de- 
cît în aceeași lună a anului trecut.

Muncitorii de la oțelăria Siemens Mar
tin au produs însemnate cantități de oțel 
peste prevederile planului lunar. Numai 
cuptorul nr. 5 a dat peste plan 712 tone 
de oțel. întreaga oțelărie și-a realizat pla
nul stabilit pentru luna ianuarie în pro
porție de 100,17 la sută. în fruntea între
cerii socialiste s-a situat echipa condusă 
de prim topitorul Partene Marișca de la 
cuptorul nr. 5, care și-a întrecut sarcinile 
de plan cu 18,6 la sută. Oțelarii din echipa 
prim topitorului Dumitru Brînzei și-a rea
lizat sarcinile în proporție de 113,2 la sută.

Succese de seamă au fost obținute șj în 
sectorul laminoare. Planul de producție 
lunar a fost depășit cu 1,6 la sută, primul 
loc fiind ocupat de schimbul condus de 
prim laminatorul Gheorghe Andrășescu 
care a obținut o depășire a sarcinilor de 
plan de 3,5 la sută.

în secțiile producătoare de piese pentru 
agregatele combinatului muncitorii au ob
ținut succese care au dat viață angaja
mentelor luate cu prilejul începerii unui 
nou an de muncă. în secția mecanică, încă 
de la data de 28 ianuarie muncitorii dă
deau piese în contul lunii februarie, iar 
la sectorul de turnare a pieselor din fontă, 
oțel și bronz, planul a fps.t realizat- în 
proporție de 101,6 la sută.



Grăbirea reparațiilor—în centrul muncii 
organizațiilor U. T. M. de la sate

sosite la redacție

PRIN MUNCA NOASTRĂ ÎNSUFLEȚITĂ
ÎNTĂRIM PATRIA, APĂRĂM PACEA I cPretutindeni, în sta. —-----

Pe marginea unor scrisori 
riile agricole de stat 
sau colective, în înto
vărășiri agricole și în
sate, se pregătește bătălia muncilor agri
cole de primăvară.

La redacția ziarului nostru au sosit nu
meroase scrisori în care tinerii erată cum 
participă ei la aceste pregătiri.

Iată, pe scurt ce conțin cîteva scrisori 
primite de Ia tinerii din regiunea Timi
șoara.

Pentru terminarea la vreme

eației de bază U.T.M. 
din gospodărie.

★
Asemenea scrisori 

oe-au mai sosit șl de
la tinerii țărani muncitori din comunele 
Uivar, Slatina-Timiș, de la gospodăriile 
agricole de stat din Giarmata și Beșenova 
Veche, de la stațiunea de mașini și trac
toare din Zăgujeni și din alte locuri.

Să infârim disciolina in muncă

a reparațiilor

Pentru utemiștii din comuna noastră — 
scrie tovarășul Florian Biolonescu, secre
tarul organizației de bază U.T.M. din co
muna Berzovia, raionul Reșița — pregăti
rea cît mai din timp a atelajelor și unelte
lor agricole necesare pentru muncile agri
cole de primăvară constituie o preocupare 
de seamă. Ei au fost mobilizați să-și re
pare din vreme plugurile și celelalte 
unelte agricole, să se pregătească cît mai 
temeinic în vederea muncilor agricole de 
primăvară.

în urma ținerii unei adunări generale 
deschise a organizației U.T.M., preocupa
rea pentru grăbirea pregătirilor a crescut 
Astfel adunarea generală a hotărît să se 
formeze trei echipe de agitatori care, sub 
îndrumarea organizației de partid, să ducă 
o temeinică muncă de lămurire cu toți ti
nerii țărani muncitori din comună pentru 
ca, în cît mai scurt timp, să-și revizu
iască și să repare toate uneltele agricole 
necesare. în acest scop, agitatorii utemiști, 
sprijiniți de toți membrii organizației, vor' 
desfășura o puternică muncă de agitație 
prin afișarea lozincilor, articole la gazeta 
de perete, prelucrarea diferitelor mate
riale și conferințe legate de aplicarea di
feritelor metode agrotehnice înaintate și 
de însemnătatea terminării pregătirilor 
la timp.

Totodată, pentru a antrena pe utemiști 
să constituie exemple demne de urmat 
pentru toți ceilalți tineri țărani muncitori, 
adunarea generală a hotărît ca toți mem
brii organizației să termine repararea tu
turor atelajelor și uneltelor agricole de pe 
lîngă gospodăriile lor, necesare pentru 
executarea lucrărilor agricole de primă
vară, pînă la 10 februarie.

★
Și tinerii colectiviști din comuna Cala- 

cea, raionul Timișoara, se străduiesc să 
întîmpine primăvara bine pregătiți. După 
cum ne scrie utemistul Andrei Budrițan, 
în adunarea generală a organizației 
U.T.M. care a avut loc nu de mult, ute
miștii Nicolae Petrov, Emil Sorbovan, Ana 
Lucaci și mulți alți tineri colectiviști s-au 
angajat să sprijine consiliul de conducere 
al gospodăriei.

în scopul antrenării tinerilor țărani 
muncitori cu gospodării individuale din 
comună, astfel ca primăvara să-i găsească 
pregătiți pentru însămînțări, adunarea ge
nerală U.T.M. a tinerilor colectiviști a ho- 
tărît ca, în această perioadă să se facă 
schimburi de experiență între tinerii co
lectiviști și cei din sat.

Munca de reparare a tractoarelor și ma
șinilor agricole se intensifică și la gospo
dăria agricolă de stat din comuna Ionel, 
în adunarea generală, tinerii au hotărît să 
propună conducerii gospodăriei ca, în 
scopul asigurării succesului reparațiilor, 
să ia măsurile corespunzătoare pentru ca 
munca de reparații să fie organizată după 
metoda sovietică pe ansamble și suban- 
samble. De asemenea au mai stabilit să 
antreneze pe toți tinerii mecanizatori din 
gospodărie să folosească din plin timpul 
de lucru și. să muncească cu cît mai multă 
rîvnă pentru terminarea pregătirilor cu 
cel puțin 10 zile mai înainte decît data 
prevăzută,

Acum în gospodărie se muncește de zor. 
Șeful de brigadă Ioan Franz, strungarul 
Nicolae Dogendorf sau tractoriștii Mihai 
Gerres, Nicolae Weitz, Ioan Druiu, Gri- 
gore Puținelu și alții depun toate efortu
rile și priceperea pentru ca angajamen
tele să fie îndeplinite cu succes și chiar 
depășite. Despre aceste lucruri ne-a scris 
tovarășul Adam Konig, secretarul organi-

ia numeroase adunări generale U.T.M. 
ținute pentru grăbirea pregătirilor de pri
măvară, utemiștii au scos la iveală lipsu
rile ce împiedică desfășurarea în bune 
condițiuni a reparațiilor, propunînd tot
odată măsuri concrete pentru lichidarea 
lor.

Una din lipsurile principale datorită că
rora la gospodăria agricolă de stat din 
Jimbolia, reparațiile nu se desfășoară pe 
măsura posibilităților existente, este indis
ciplina care se manifestă în rîndul unor 
tineri mecanizatori. în adunarea generală 
ținută, tovarășul Nicolae Kinkier, șef de 
atelier, a arătat că utemistul A. Wolf, 
membru în comitetul organizației de bază 
U.T.M. din gospodărie, lipsește deseori de 
la lucru, că este un exemplu prost pentru 
ceilalți tineri muncitori. De asemenea a 
mai fost dat ca exemplu negativ în ce pri
vește disciplina în muncă și utemistul M. 
Rotaru precum și alți tineri muncitori.

Această adunare generală — după cum 
ne scrie comitetul organizației de bază 
U.T.M. din gospodărie — a fost de mult 
folos. Trăgînd învățămintele necesare, co
mitetul organizației de bază U.T.M. a luat 
măsuri pentru întărirea disciplinei muncii 
în rîndurile tinerilor muncitori. Astfel, 
prin diferite conferințe, prin populariza
rea la gazeta de perete a tinerilor frun
tași sau prin criticarea celor nediscipli
nați în muncă, prin discuții de la om la 
om, comitetul organizației de b'ază U.T.M. 
va desfășura o puternică muncă politică 
de masă în scopul-educări) tinerilor mun
citori din gospodărie în spiritul unei a- 
titudin; noi față de muncă

Lupta pentru întărirea disciplinei în 
producție se duce și la stațiunea de ma
șini și tractoare din comuna Gătaia — 
după cum ne scrie tovarășul Franciso 
Kucsera.

Calitatea reparațiilor —

preocupare principală

Adunarea generală a organizației 
bază U.T.M. de la stațiunea de mașini și 
tractoare din Genei, scrie tovarășul Gheor
ghe Pop — a dat o atenție deosebită pro
blemei calității reparațiilor. Luînd cuvîn
tul, numeroși utemiști au arătat că în 
stațiune sînt tineri mecanizatori care nu 
acordă atenția cuvenită calității repara
țiilor. Ca exemplu a fost dată echipa de 
reparații condusă de tovarășul Andrei 
Blaga și altele. Strungarul loan Birou, 
șeful de echipă Petre Butaș și alții au 
arătat că făcîr.d reparații de proastă cali
tate nu se va putea asigura terminarea 
lucrărilor agricole la timpul potrivit. Cei 
care au luat cuvîr.tul s-au angajat — 
chemînd pe utemiștii și tinerii mecaniza
tori din stațiune — să lupte pentru a exe
cuta reparații de cea mai bună calitate.

★

Tot în scopul îmbunătățirii calității re
parațiilor, utemiștii de la gospodăria agri
colă de stat din Măureni au hotărît consti
tuirea unui post utemist de control, care 
să descopere și să -seziseze lipsurile 
existente în privința calității și să pro
pună măsurile cele mai potrivite pentru 
înlăturarea lor. O altă măsură luată în 
scopul antrenării tinerilor să lupte pentru 
o calitate ridicată a reparațiilor — ne 
scrie tovarășul loan Blăgoicscu — este și 
aceea a înființării unei brigăzi de tineret 
la atelierul de fierărie.

Preocuparea dtemiștilor pentru calitatea 
lucrărilor de reparații a început să dea 
roade. Acum tinerii muncitori lucrează cu 
mai multă atenție la repararea pieselor, se 
străduiesc să asigure reparații de bună 
calitate.

de
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Hotărîrea strungarului Petre Virag 
„Oamenii cinstiți semnează 
Apelul de la Viena și se ri
dică împotriva pustiitoru
lui război atomic".

Apoi, vocea unui munci
tor: „Brigada Nicos Belo- 
iannis" întărește semnătu
rile puse pe Apelul Păcii, 
angajîndu-se să depășească 
zilnic norma cu 150 la 
sută”.

Petre Virag se îndreaptă 
spre locul unde muncitorii 
își puneau semnătura pe 
Apel. A pierdut patru frați. 
Dar are copii, și pe aceștia 
vrea să-i crească în pace. 
„Pentru fericirea lor sem
nez Apelul Păcii".

Mîine va lucra cu 
mult spor, va obține o 
pășire de normă mult 
mare decît pînă acum,
mai așa vom deveni puter
nici. producînd mai multe 
bunuri pentru oamenii 
muncii, pentru viitorul în
sorit al patriei.

ARAD (de la corespon
dentul nostru). — Petre 
Virag, este un strungar 
priceput. De fiecare dată, 
cînd termină lucrul, depă
șirea de normă este de 
obicei peste 100 la sută.

Dimineață fusese anunțat 
că după schimb, în sala 
clubului se va semna Ape
lul Păcii. Gîndul îl duse 
cu 13 ani în urmă. îi vedea 
la o masă rotundă pe toți 
cei 4 frați ai săi. Toți 
înalți ca niște brazi. Petre 
îi invidia atunci, fiindcă el 
era cel mai pipernicit din
tre ei. Toți patru au fost 
măcinați de război. Acum, 
Petre se îndreaptă înspre 
clubul uzinelor „Iosif Ran- 
gheț". Sala este plină. Mun
citorii au venit să-și pună 
hotărîți semnătura pe Ape
lul Păcii.- A auzit vocea in
ginerului Zoltan Szantal. 
A reținut printre altele:

mai 
de
mal
Nu-

Serbări ale păcii
La căminul cultural din 

satul Buzăel, regiunea Sta
lin, se strinsese lume mai 
multă ca oricînd. Dacă pî- 
nă acum veneau aici mai 
mult tinerii, de data acea
sta bătrînii și femeile 
și-au terminat mai devre
me treburile și au venit 
la cămin, la serbarea păcii. 
Așa au numit-o utemiștii 
din comună. Ei au fost ini
țiatorii Și organizatorii a- 
cestei serbări.

Serbarea a fost deschisă 
de învățătoarea utemistă 
Maria Păcuraru care a dat 
citire Apelului Consiliului 
Mondial al Păcii de la 
Viena.

Acest Apel a fost primit 
cu multă căldură de locui
torii satului,' prezenți la 
serbare. Mulți dintre ei 
au avut de suferit de pe 
urma războiului trecut. Do
rința lor cea mai fierbinte 
e pacea. Locuitorii satului 
Buzăel 
moașe 
Ei vor 
bogate
carea regulilor agrotehnice 
înaintate. Ei și-au propus 
ca în anii viitori să mă-

au mari și fru- 
planuri de viitor, 

să obțină recolte 
la hectar prin apli-

rească suprafața arabilă, 
să înfrumusețeze satul lor. 
Pentru realizarea acestor 
planuri este nevoie de 
pace.

în continuare tinerii ar
tiști amatori, au interpre
tat cu .mult succes scurte 
scenete satirice la adresa 
ațîțătorilor la războiul a- 
tomic. Corul a interpretat 
cu multă măiestrie cîntece 
de pace, care s-au bucurat 
de buna apreciere a spec
tatorilor.

în încheiere a fost pre
zentat un frumos program 
de dansuri populare româ
nești din regiunea Stalin.

încă de la apariția Ape
lului Păcii tineri ca : Ma
ria Păcuraru, Virginia Bu- 
dușan, Alexandru Bulgar, 
Gh. Drăgan și alții, au 
muncit cu dragoste la pre
gătirea serbării păcii pen
tru a arăta locuitorilor sa
tului, dorința lor de a lup
ta împotriva războiului.

Exemplul tinerilor din 
Buzăel, este urmat și de 
tinerii din comuna Vama 
Buzăului și satul Acriș 
care pregătesc și ei ase
menea serbări.

Un nou bloc muncitoresc
De curînd, în orașul Turda a fost ter

minată construcția unui nou bloc munci
toresc cu 18 apartamente care au fost re
partizate muncitorilor de la fabrica „Elec
troceramica". Fiecare apartament are două 
camere, hol, bucătărie și baie.

în cursul anului/1954, 26 de muncitori 
ceferiști din cadrul regionalei C.F.R. Cluj 
au primit credite din partea statului pen
tru a-și construi locuințe individuale. 
Printre cei care au primit împrumuturi 
sînt Petru Stikel și Gherasim Gheorghe, 
mecanic de locomotive, fruntași în între
cerea socialistă, precum și alți muncitori 
și tehnicieni ceferiști.

r
Fuatoarea Apostol Rodica

înainte de plecare, Apostol Rodica și-a mai în
dreptat încă odată privirea către unul din rin
gurile la care lucrează. I-a adus multă supărare, 
azi ringul ăsta. Și doar l-a chemat pe meșter să 
vadă ce are. De priceput se pricepe și ea la în
lăturarea defectelor mașinii, dar azi parcă nu avea 
timp de așa ceva. A venit meșterul și a reparat 
ringul; dar cînd asta 2 Tocmai cînd mai avea pu
ține ore de muncă. Nu s-a supărat. Și-a încordat 
atenția, mîinile au prins să lucreze mai harnice. 
Cu toate necazurile — dacă pot fi numite astfel 
— tînăra filatoare, totuși, la sfîrșitul zilei de muncă 
a realizat cu 3 kg. fire mai mult decît prevede 
norma zilnică. Calitatea lor ? Numai de „prima ca
litate" — după limbajul filatoarelor.

Grijile ei se dovediră a avea puțin temei. Dacă 
muncești bine, pui suflet în cega ce faci, poți să-ți 
întreci norma. Cele 3 kg. de fire date peste plan 
au dovedit aceasta.

★
în sală s-a făcut liniște. De vorbit în fața unei 

asistențe numeroase a mai vorbit utemistă Apostol 
de nenumărate ori.

Acum din nou ea lua cuvîntul. Nu era la o șe
dință de producție și nici la vreuna de organi
zație. Deaceea se simțea emoționată. De cînd se
cretara a anunțat-o de mitingul în care și ele, fila
toarele de la industria Bumbacului A, alături de 
sute de milioane de oameni din lumea întreagă vor 
cere interzicerea armelor atomice, Apostol Rodica 
s-a gîndit cum o să vorbească cînd va lua cuvîntul. 
Acum vocea-i plină de mînie față de acei, ce ur
zesc un nou măcel, răsuna în întreaga sală.

— "^n numele tinereții, în numele a tot ceea ce 
realizăm zi de zi, nu doresc un război de exter
minare. Vreau să trăiesc în pace, să pot realiza 
mîine la cele 3 părți de ring mai multe fire decît 
am realizat azi. Vom ști însă să ne ridicăm împo
triva agresorilor, dacă se vor încumeta să dezlăn
țuie un război mondial. Eu semnez din inimă 
Apelul.
Și pe listele Apelului s-au așternut semnăturile 

oamenilor muncii de la Industria Bumbacului A 
din Capitală.

Ei vor să muncească în pace, să-șț realizeze an
gajamentele: îmbunătățirea produselor, lărgirea 
sortimentelor și reducerea prețului de Cost al țe
săturilor. •

Cuvîntul unor artiști
Ca să lupți pentru trium

ful păcii între popoare, 
pentru interzicerea războ
iului atomic este desigur o 
cauză nobilă, umanitaristă, 
căreia și noi, artiștii Cir
cului de Stat din București 
ne-arn dedicat din tot sufle
tul. Și cum să nu nutrim o 
asemenea dorință, cum să 
nu fim întru totul alături 
de toți oamenii cinstiți 
care doresc și iubesc pacea 
cînd astăzi condițiile în 
care muncim noi, artiștii 
Circului de Stat, sînt cu 
mult superioare față de 
trecut ? Condițiile de mun
că deosebite, utilajul teh
nic, posibilitățile și avanta
jele pe care le avem, fac să 
ne străduim ca valoarea 
numerelor pe care le pre

zentăm publicului să fie 
tot mai

Circul nostru are astăzi 
perspective foarte mart.

Pentru ca aceste proiecte 
să devină o realitate, pen. 
tru ca munca noastră de 
creație să aibe succese tot 
mai mari, și noi artiștii 
Circului de Stat, sîntem 
hotărîți să luptăm din toate 
puterile pentru apărarea 
cauzei sfinte a păcii. Am 
semnat cu toții Apelul vie
ții, hotărîți să zdrobim 
orice încercare a criminali
lor atomiști de a dezlănțui 
un nou război.

ECATERINA DUMI
TRESCU, GANEA TRA
IAN, PAUL MASTA- 
CAN, artiști al Circului 
de Stat din București.

bune.

Adunări
DEVA

DEVA (de la corespon
dentul nostru). — în raioa
nele orașului Hunedoara și 
în orașul Deva au avut loc 
adunări populare prin care 
s-a declarat deschisă cam
pania de strîngere a sem
năturilor pe Apelul Păcii 
de la Viena.

La Deva, din partea Co
mitetului Permanent pen
tru Apărarea Păcii din 
R.P.R. a vorbit tov. Nicolae 
Vasu, Erou al Muncii So
cialiste, care a arătat că 
pericolul unui nou război 
atomic pe care îl pregă
tesc cercurile imperialiste 
poate fi înlăturat, datorită 
luptei active a popoarelor 
pentru pace.

„Semnătura pe Apel con
stituie un angajament so
lemn prin care ne obligăm 
că vom face totul pentru 
a stăvili pornirile război
nice ale imperialiștilor și 
pentru întărirea capacității 
de apărare a patriei" a 
spus Nicolae Vasu în în
cheiere.

în numele tineretului din 
orașul Deva a luat cuvîn
tul activistul utemist Mi- 
trea Gheorghe. El a vorbit 
despre dragostea tineretu
lui pentru viață, despre do
rința tineretului de a 
semna Apelul de la Viena, 
de a-și întări semnătura 
printr-o activitate însufle
țită. El a arătat că tinerii 
din orașul Deva vor ști să 
dea riposta cuvenită celor 
ce vor 
nece 
vorbit 
mei și 
juriști.
semnat primii Apelul de la 
Viena au fost și utemiștii 
Holdeanu Silvia, elevă, 
Mutulescu Constantin, con
tabil, Licher Ervina, teh
nician la Centrofarm, Bla- 
ga Pavel, telegrafist, Solo
mon Arpad, colectivist și 
alții.

populare
lucrărilor sesiunii lărgite 
a Biroului Consiliului 
Mondial al Păcii, a vorbit 
juristul Mihail Ghelme- 
geanu de la Institutul da 
Cercetări Juridice.

Am venit aci la adunare, 
a spus gospodina TesLav 
Elena să mă alătur luptei 
oamenilor cinstiți din pa
tria noastră, pentru pace, 
pentru viață.

Au mai luat cuvîntul 
mecanicul Rădulescu Ma
rin, preotul Dejan Constan
tin și alții.

Participanții la adunare 
au semnat apoi în unani- ' 
mitate Apelul Păcii de la 
Viena. Printre primii căra 
au semnat Apelul este 
judecătorul Furnică Emil, 
preotul Dejan Constantin, 
gospodina Voinea Elena, 
croitorul Avram Gheorghe, 
tehnicianul auto Pandelică 
Gheorghe.

CONSTANTA

încerca să le întu- 
tinerețea. Au mai 
și alți cetățeni, fe- 
mame, profesori și 
Printre cei care au

în sala Teatrului de stat . 
din Constanța a avut loc 
luni seara o adunare pu
blică consacrată probleme, 
lor apărării păcii și de 
protest împotriva războiu
lui atomic pe care-1 pre
gătesc cercurile imperia
liste. Au participat peste 
l.*J00 de cetățeni — munci
tori, ingineri, intelectuali, 
slujitori ai cultelor, gospo
dine.

Acad, Eugen Macovschi, 
membru în Comitetul Per
manent pentru Apărarea 
Păcii din R.P.R., a vorbit 
despre importanța Apelu
lui Consiliului Mondial al 
Păcii către 
mii.

Din sală 
tul tînărul 
Raiciu, de 
meșteșugărească 

eroină 
inginerul

popoarele lu-

au luat cuvîn- 
muncitor Ion 
la cooperativa 

„înainte”, 
Cadrie 
Dorin

PITEȘTI

PITEȘTI (de la cores
pondentul nostru). — Nu
meroși cetățeni din regiu
nea și orașul Pitești au 
participat la adunarea pu
blică organizată de comitet 
tur regional de luptă pen
tru pace, închinată deschi
derii campaniei de semnă
turi pe Apelul Păcii de lș 
Vlena. Despre importanța

mama 
Ibram. 
Trocan de la Șantierul na
val maritim Constanța, 
preotul Ion Dragomir. si 
mulți alții, care și-au ară
tat hotărârea de a lupta cu 
toată energia pentru apă
rarea păcii în lume,

Adunarea a luat sfîrșit 
într-o atmosferă însufleți
tă. Toți participanții au 
semnat Apelul Consiliulu 
Mondial al Păcii. Printre 
primii semnatari se află, 
medicul Constantin Rusu 
preotul Ion Dragomir, ma 
gistratul Dumitru Nego 
iescu și gospodina Petri 
Livezeanu.

în 1951, într-una din casele de pe via 
Savoia din Roma, s-a prăbușit o scară în
țesată de femei care așteptau să capete un 
post de dactilografă... Un „fapt divers", ca 
atîtea altele ce se găsesc din abundență în 
paginile presei burgheze. De altfel, ziarele 
italiene au semnalat atunci în articole cu 
titluri groase catastrofa care a pricinuit 
zeci de răniți. Pe baza acestei întîmplări 
reale, un grup de scenariști în frunte cu 
Cesare Zavattini și regizorul Giuseppe de 
Santis, au realizat „Roma orele 11“, unul 
din cele mai puternice filme realiste fău
rite în ultimii ani de cineaștii progresiști 
din Italia.

Filmul confirmă elocvent cunoscuta teză 
potrivit căreia accidentalul din viață — 
folosit cu pricepere și îndrăzneală crea
toare într-o operă de artă — poate dezvă
lui cu putere tipicul, ceea ce este esențial 
și semnificativ pentru o anume societate 
la un moment dat al dezvoltării ei. Țelul 
creatorilor filmului „Roma orele 11“ a fost 
ca — urmărind timp de o zi viața perso
nală a cîtorva dintre tinerele femei care 
au trăit catastrofa petrecută la Roma în 
1951 — să realizeze o frescă a societății 
italiene contemporane, în care să se vadă 
clar contradicțiile ce o macină. Filmul 
putea ajunge un corect reportaj cinemato
grafic de factură documentară ; el se vă
dește însă a fi un răscolitor document ar
tistic despre Italia de azi, un vibrant me
saj de protest împotriva șomajului și a 
suferințelor pe care le încearcă oamenii 
simpli din țările capitaliste. Pe ecran ni 
se înfățișează parcă o secțiune verticală, 
de o mare forță generalizatoare, a societății 
capitaliste, fără a se știrbi cu nimic speci
ficul național italian, care decurge din în
treaga atmosferă intensă, nedomolită, din 
temperamentul fiecărui personaj redat în 
trăsături precise, pregnante, din stilul ci
nematografic sobru, concentrat, atît de ca
racteristic cineaștilor progresiști italieni.

Intriga filmului „Roma orele 11“ e con
struită pe trei mari părți. în prima parte, 
oarecum expozitivă, facem cunoștință cu 
nenumărate fete și femei care — lipsite de 
lucru și citind în ziar anunțul: „Se caută 
o dactilografă, prezentarea orele 11“ — vin 
cu ore întregi mai devreme (ba una din
tre ele stă chiar de cu seară) pentru a-și
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„ROMA orele 11
mări șansele de angajare. A doua parte, 
o constituie episodul ce 
scară, cînd cele peste 
date la unicul post de 
cep să fie examinate și 
unei busculade, scara se 
sfîrșit, asistăm în ultima 
tarile ce se fac pentru găsirea „vinovați- 
lor“ și la schimbările pe care catastrofa 
le produce în viața personajelor principale.

Intrat pe mîinile fabricanților de filme 
proaste în serie, de peste ocean, acest su
biect ar fi fost tratat într-o manieră sen
zațională, cu efecte ieftine, lacrimogene, 
șl cu accente melodramatice. Realizatorii 
însă — atașați fierbinte cauzei poporului 
lor — au mers pe o linie profund realistă; 
ei au urmărit permanent oamenii legați de 
realitatea socială în care trăiesc, zugră- 
vindu-ne emoționant chipuri vii, cu senti
mente omenești autentice, cu gînduri și 
preocupări cotidiene, oameni care aspiră 
din tot sufletul și convingerea lor spre o 
viață mai bună. Pe măsură ce sîmburele 
tragic aflat la temelia filmului se rami
fică, găsindu-și felurite expresii în soarta 
deosebită a personajelor, ni se dezvăluie 
Viguros ideea artistică fundamentală : or
dinea economică și socială capitalistă 
apasă și oprimă pe omul simplu, îi fură 
pînă și posibilitatea de a munci, de a-și 
asigura existența. Tipurile prezentate în 
film, nu sînt alese întîmplător, după cri
teriul intensității dramei personale pe care 
o trăiesc, ci după semnificația acestei 
drame, urmărindu-se reliefarea adevărului 
că azi, în Italia contemporană, de pe urma 
tot mai ascuțitelor contradicții ale socie
tății. capitaliste înrobitoare, suferă alături 
de muncitorime și țărănime, intelectuali
tatea, mica burghezie și o serie de alte 
pături sociale intermediare.

Povestea fiecăreia dintre fetele asupra 
căreia se oprește obiectivul aparatului de 
filmat, are un tîlc anume, își găsește locul 
necesar în închegarea amplei și unitarei 
imagini a Italiei pe care ne-o oferă filmul. 
Desigur. însă că aici nu vom putea vorbi 
despre

Iată 
prima 
pentru 
o tînără cu un geamantan în mină. Vine 
de la țară. Cu o ostentație a gesturilor, din
colo de care ghicim un suflet încă neviciat, 
ea își potrivește ciorapul în fața contabi
lului „rugîndu-l“ să-i dea o speranță că 
va fi angajată. Procesul de corupție pe 
®«re~l săvârșește societatea capitalistă asu-

se petrece pe 
200 de candi- 
dactilografă în- 
cînd, în urma 
prăbușește... în 
parte la cerce-

toate.
de pildă cum caracterizează filmul 
fată care intră să fie examinată 
a obține postul de dactilografă. E

CC

pra fetei este zugrăvit în film laconic și 
precis. După accident, hotărîtă. să nu se 
mai întoarcă niciodată la țară unde nu 
avea de lucru, ea ocupă locul de „fată în 
casă" al Angelinei care, nemaiputînd în
dura viața de servitoare, „avansurile” și 

fiului stăpînilor, pleacă îna- 
natal... Acest schimb, redat 
episod, sugerează cu puterea 
întregului film cercul vicios

„mîngîierile” 
poi în satul 
într-un scurt 
de acuzare a 
din oare oamenii săraci ai Italiei nu pot 
scăpa atîta timp cît spectrul mizeriei îi 
pindește deopotrivă la oraș și la sat.

în aceleași trăsături nete, fără înflori
turi, ne este prezentată în film suferința 
dură, mută, a armatei șomerilor care caută 
zadarnic de lucru, prin drama Lucianei și 
a soțului ei, personaje redate pe ecran 
cu simplitate și înțelegere de către Caria 
del Poggio și Massimo Girotti. încolțită de 
foame, pentru că bărbațul ei este șomer de 
6 luni, Luciana, printr-un șiretlic, trece 
înaintea celorlalte candidate la postul de 
dactilografă. Aceasta provoacă busculada 
care duce la prăbușirea scării. Și nimic 
nu-i mai ușor pentru forurile anchetatoare 
decît să dea vina pe tînăra femeie sub ai 
cărei ochi îngroziți s-a petrecut catastrofa. 
Evident insă, probele lipsesc, iar adevăra- 
ții vinovați ai accidentului reies din în
treaga acțiune a filmului, chiar dacă nu 
apar pe ecran : ei sînt stăpînii Italiei de 
azi, cei care adîncesc exploatarea maselor 
largi ale poporului.

Mînată de visul nerealizat de a-și oîștiga 
cinstit pîinea, sosește Ia casa din via Sa
voia și Caterina (rol interpretat cu inepui
zabilă vervă dar și cu omenească amără
ciune de Lea Padovani)*, o femeie de 
stradă, scîrbită de viața pe care o trăiește. 
Dorința și eforturile ei se lovesc însă de 
realitatea aspră a Italiei capitaliste, de 
molima necruțătoare a șomajului. După 
catastrofă o vedem cum își caută cu o 
inexplicabilă înverșunare poșeta. Abia mai 
tîrziu. cînd se întoarce acasă amărîtă, în- 
frîntă, aflăm semnificația acestui detaliu: 
poșeta nu era a ei, după cum de împrumut 
erau și alte lucruri pe care le purta.

Impresionantă și tulburătoare este de 
asemenea povestea bogată în semnificație, 
a dragostei Simonei — fiica unor mari bo
gătași — pentru iubitul ei, un tînăr pictor 
Sărac. Lucia Bose redă nuanțat prin jocul 
ei calea acestei fete care iubindu-1 păti
maș pe modestul și talentatul pictor (Raf 
Valone), își părăsește definitiv familia. 
Rănită grav în accident și invitată să vină 
acasă la părinți, Simonei, cu caracterul el

integru, îi este peste putință să-și pără
sească iubitul... în acest episod, sînt de 
neuitat, prin marea lor forță de comuni
care, prim-planurile în care nehotărîtă și 
plină de spaimă, ea caută cu privirile spri
jinul celui drag, ca și expresia mută, sfî- 
șietoare, a pictorului deznădăjduit că nu o 
poate ajuta. El o convinge să-și urmeze 
părinții. Dar la o întretăiere a străzilor, ea 
oprește luxoasa mașină a tatălui ei și fuge 
înapoi în încăperea sărăcăcioasă a pictoru
lui. Regizorul — care pe tot parcursul fil
mului a găsit rezolvări regizorale inedite, 
de o mare forță sugestivă — s-a întrecut 
pe sine în momentul înfățișînd întoarcerea 
Simonei. Pictorul lucrează și nu aude pașii 
ușori ai iubitei care s-a întors. Ea, încet, 
aranjează familiar cîteva lucruri în casă. 
Apoi se așează liniștită într-un fotoliu. 
Pictorul întoarce capul și o vede abia 
atunci. Se ridică, face cîțiva pași spre ea... 
Privirile li se întîlnesc și tulburarea care 
i-a cuprins le-a luat graiul. Fețele ex
primă însă totul. Și, liniștit, el se întoarce 
și-și continuă lucrul...

Nici un cuvînt, nici un gest patetic necon
vingător, un simplu schimb de priviri — și 
marea dragoste dintre cei doi tineri, puri
tatea morală a acestor oameni care îm
preună vor înfrunta și mai departe viața, 
sînt redate cum nu se poate mai grăitor.

Ar trebui vorbit și despre omenescul 
dramei trăite de Adriana — care caută de 
lucru pentru a-și putea crește copilul, rod 
al abuzului fostului ei șef de serviciu — 
și despre frumoasa fiică a unui mic func
ționar — care întîmpJător, numai datorită 
accidentului, ajunge să cînte la radio — și 
despre candida Cornelia — a cărei iubire 
fulgerătoare pentru un marinar întîlnit 
dimineața, este secerată de catastrofa în 
care-și găsește moartea — și despre... dar 
nu vom merge mai departe.

Este limpede ce înalte cerințe se impu
neau pentru a putea împleti într-o desfă
șurare unitară și omogenă toate aceste 
episoade cu personaje atît de diferite, cu 
acțiuni atît de vii și variate, care puteau 
constitui fiecare schițe cinematografice de 
«ine stătătoare. Pe baza calităților excețp-

ționale ale scenariului, montajul regizoral 
p izbutit să îmbibe strălucit fragmentele, 
astfel încît trecerile să nu fie cîtuși de 
puțin supărătoare, ci, dimpotrivă, să ai sen
zația că — întocmai ca în viață — privești 
oamenii din jur, trăiești cu ei, le cunoști 
caracterul, durerile și năzuințele. Creatorii 
acestei remarcabile opere de artă au înțe
les că ferindu-se de naturalism, pătrun- 
zînd în miezul „faptului brut", pe ecran se 
cere arătat esențialul, ceea ce este carac
teristic în viața personajelor alese, acestea 
fiind reprezentative pentru mediul social 
din care fac parte.

Forța demascatoare a filmului se mani
festă în accente puternice în final. Comi
sarul anchetator, după ce interoghează pe 
proprietarul casei, pe arhitect, pe contabi
lul care dăduse anunțul, pe Luciana și pe 
altele dintre candidatele pentru postul de 
dactilografă, renunță în cele din urmă la 
continuarea cercetărilor. Filmul nu lasă 
însă nici o îndoială asupra faptului că con
tinuarea anchetei însemna să se acuze în
suși guvernul italian și sistemul capitalist.

Imaginea simbolică a fetei care, la în
ceputul filmului, aștepta de cu seară să 
fie angajată și care, cu perseverența tra
gică a omului lipsit de orice perspectivă, 
așteaptă încă o noapte pentru a fi a doua 
zi prima la ușa unde speră să găsească de 
lucru, încheie zguduitorul act de acuzare 
care este întregul film „Roma orele 11“.

Asupra filmului și realizatorilor lui, po
liția și guvernul reacționar al Italiei au 
organizat presiuni politice și economice. 
Cercurile conducătoare capitaliste încearcă 
prin toate mijloacele să împiedice dezvol
tarea artei progresiste italiene. Cel mal 
bun răspuns la aceasta îl constituie însuși 
filmul, simpatia cu care el este primit pre
tutindeni de spectatorii oameni ai muncii. 
Și fără îndoială, cuvintele ferme ale regi
zorului De Santis sînt o confirmare a 
acestui răspuns . „In ciuda tuturor, chiar 
cu călușul în gură, chiar cu limba tăiată, 
cinematografia italiană își va păstra parti
cularitățile ei și chiar cu sunete guturale 
își va exprima ideile".

ANA MIHAILBSCU

Spectacolul cu piesa „Liceenii*'
Marți seara a avut loc, în sala Studio 

Teatrului Național „I. L. Caragiale”, u 
spectacol cu piesa „Liceenii” a dramatuJ 
gului sovietic K. Treniov.

La spectacol au asistat tovarășii: d 
Petru Groza, C. Pîrvulescu, acad, pre 
dr. C. I. Parhon, acad. M. Sadoveanu, 
Fazekaș, Constanța Crăciun, acad. I. Mu 
gulescu, Carol Loncear, M. Oprișan, pe 
sonalități ale vieții de stat și obștești, i 
prezentanți ai artei și culturii, oameni' 
muncii.

Din distribuție fac parte tinerii acto 
Elena Sereda, Stamate Popescu, M 
hai Berechet, Didona Popescu, Cristn 
Bugeanu, precum și actorii Jenică Co 
stantinescu, Ion Mânu, Mircea Consta 
tinescu, I. Henter și alții

(Agerpres) 
o......

O carte
despre muzica romînească 

apărută la Londra
LONDRA 9 (Agerpres). — La Londra 

apărut de curînd o carte despre muzi 
romînească, intitulată „Muzica în Ron 
nia”, scrisă de cunoscutul pianist engl 
Leonard Cassini, care a vizitat Republi. 
Populară Romînă, interesîndu-se înde 
proape de activitatea muzicală de aci.

în cartea sa, Ca?sini face un scurt is1 
ric al muzicii romînești. înfățișînd în ac 
lași timp diferitele aspecte ale vieții m 
zicale din Romînia de azi. El sublinia z 
grija pe care o acordă guvernul R. 
Romîne dezvoltării activității muzicale 
toate domeniile

Revista „World News” și ziarul „Da 
Worker” au publicat recenzii asupra ' 
crării lui Cassini, recomandînd-o ca o ? 
crare valoroasă.
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Cu privire la situația internațională 
și politica externă a guvernului ULR»S*S*

Raportul lui V. M. MOLOTOV la sesiunea Sovietului Suprem al U.R.S.S.
Urmare din numărul trecut.

Rezultatei® conferinței de la Geneva au 
fost considerate ca o înfrîngere a forțelor 
agresive și totodată ca o victorie însem
nată a forțelor iubitoare de pace. Tocmai 
prin aceasta, conferința de la Geneva a 
contribuit la micșorarea încordării inter
naționale și la consolidarea cauzei păcii.

Cercurile agresive din S.U.A. nu voiau 
Insă să se astîmpere. Imediat după ter
minarea conferinței de la Geneva, secre
tarul de stat al S.U.A., Dulles, a convocat 
propria sa conferință la Manilla (Filipine). 
Această conferință a fost convocată cu 
scopul vădit de a împiedica îndeplinirea 
hotărârilor conferinței de la Geneva'; tre
buie relevat Că la această acțiune agre
sivă au acceptat să ajute și unii partici
pant! la conferința de la Geneva, neținînd 
seamă cum se va răsfrînge acest lucru 

(asupra prestigiului lor. La conferința lui 
Dulles de la Manilla a fost semnat trata
tul cu privire la așa-zisa „apărare colec
tivă a Asiei de sud-est“ (S.E.A.T.O.), care 
reprezintă un bloc militar al unor puteri 
coloniale ca S.U.A., Anglia și Franța și al 
unor state asiatice dependente de ele ca 
Filipinele, Tailanda. Pakistanul. Acest tra
tat poartă pecetea tendinței de înăbușire 
a mișcării de eliberare națională în Asia 
și tăișul lui este vădit îndreptat împo
triva Republicii Populare Chineze, al că
rei prestigiu internațional a crescut atît 
de mult în perioada conferinței de la 
Geneva, în ciuda opoziției cercurilor reac
ționare de tot felul.

Ce arată toate acestea?
Ele arată că, în actualele condiții, orice 

pas făcut în favoarea micșorării încordă
rii internaționale întîmpină tot felul de 
obstacole din partea celor mai agresive 
cercuri, interesate nu în micșorarea în
cordării, ci în agravarea ei. Așadar, mic
șorarea încordării în relațiile internațio
nale nu poate fi realizată altfel decât 
printr-o luptă perseverentă împotriva for
țelor celor mai agresive, împotriva unel
tirilor lor și, prin urmare, această luptă 
nu numai că nu trebuie slăbită, dar este 
chiar necesar să fie continuată cu o și 
mai mare perseverență, pricepere și con
secvență. In prezent, și în Extremul 
Orient se desfășoară evenimente care do
vedesc noile încercări ale forțelor agre
sive de a-și intensifica activitatea, pen
tru a împiedica micșorarea încordării în 
relațiile internaționale.

Despre ce atunci, dacă nu despre acea
sta, vorbesc evenimentele din regiunea 
Taivanului și a altor insule chineze ?

Cu greu ar putea fi citate fapte mai 
rușinoase din istoria agresiunii imperia
liste, decît cele ce se petrec în ultimii ani 
în această regiune.

Intr-adevăr, insula Taivan și insulele 
Penhuledao, fără a mai vorbi de alte in
sule din apropierea Chinei, constituie 
incontestabil un teritoriu al Chinei. Acest 
lucru a fost recunoscut în mod special în 
declarația de la Cairo din 1943, iar apoi 
în declarația de la Potsdam din 1945, sem
nate atît de Statele Unite ale Americii 
cit și de Anglia în plus, acest lucru a 
fost consfințit în actul de capitulare a Ja
poniei, care a acaparat aceste insule încă 
la sfîrșitul veacului al XIX-lea, iar potri
vit actului de capitulare le-a restituit 
Chinei.

Acum, în ciuda tuturor acestor fapte, 
Statele Unite ale Americii au acaparat 
aceste insule și întrețin acolo cu fondurile 
lor banda criminală a lui Cian Cai-și, 
alungată din China, pregătind cu ajutorul 
trupelor sale de mercenari o agresiune 
împotriva Chinei.

In ultimul timp lucrurile au mers până 
acolo, iar președintele și Congresul 
S.U.A. s-au lăsat atît de antrenați de „po
litica de forță", încît au început în mod 
fățiș să amenințe cu război poporul chi
nez, care își susține drepturile asupra 
acestor insule și apără onoarea și suvera
nitatea sa națională împotriva agresorului.

Poziția Uniunii Sovietice în această pro
blemă este limpede și binecunoscută. Noi 
considerăm problema Taivanului drept o 
chestiune internă a Chinei, iar acțiunile 
de cotropire ale S.U.A. și amenințările lor 
cu război le considerăm drept o agresiune 
care trebuie să fie condamnată în mod 
necondiționat de Organizația Națiunilor 
Unite, dacă aceasta pune preț pe presti
giul ei. Nu se mai poate tolera situația ca 
nici pînă in prezent să nu fie restabilite 
drepturile legitime ale Republicii Popu
lare Chineze în Organizația Națiunilor 
Unite, din cauza împotrivirii S.U.A. Sta
tele Unite trebuie să-șj retragă din Tai
van și strîmtoarea Taivanului toate for
țele armate, inclusiv cele aeriene și ma
ritime. Atunci vor înceta operațiunile mi
litare în Extremul Orient și se va stabili 
pacea.

în timp ce poziția Statelor Unite în pro
blema Taivanului duce la crearea unei 
primejdii ■ pentru menținerea păcii și la 
agravarea încordării în relațiile interna
ționale, poziția U.R.S S corespunde și în 
acest caz intereselor micșorării încordării 
internaționale și este îndreptată spre în
tărirea păcii în Extremul Orient

Bineînțeles că noi avem în vedere o 
asemenea micșorare a încordării interna
ționale care să poată fi realizată nu prin 
subminarea și știrbirea libertății și drep 
turilor naționale ale unui stat sau altuia, 
ale unui popor sau altuia, ci în condițiile 
asigurării și chiar întăririi acestor drep
turi democratice, așa cum o cer interesele 
progresului în viața statelor și popoarelor

Cu toată importanța evenimentelor din 
Asia pe care le-am amintit mai sus, nu 
este cazul să' Se considere că situația din 
Europa poate fi trecută pe planul al doi 
lea Este suficient să amintim acordurile 
de la Paris, ca să ne dăm seama de gra
vitatea situației create aici.

Este de prisos să mai arătăm că, după 
terminarea celui de al doilea război mon 
dial, în centrul tuturor problemelor post
belice din Europa s-a găsit problema ger
mană S-ar părea că cei zece ani care au 
trecut de la terminarea războiului ar fi o 
perioadă suficientă ca să se fi găsit căi Și 
mijloace concrete pentru rezolvarea pro

blemei germane. Cu toate acestea, lucru
rile nu se prezintă așa.

Dacă în timpul războiului și imediat 
după terminarea lui toate statele din coa
liția antihitleristă au fost de acord că 
principala lor sarcină comună este să asi
gure dezvoltarea Germaniei ca stat unit, 
iubitor de pace și democrat, încă în primii 
ani de după terminarea războiului a de
venit clar că nu toate aceste state doresc 
într-adevăr atingerea acestui scop. 
Pentru unele state, printre care se numără 
U.R.S.S., acest scop a fost și rămîne baza 
politicii lor în problema germană. Pentru 
alte state însă, acestea nu au fost decît 
vorbe sub care și-au pus semnătura, fără 
a se gîndi serios să aducă la îndeplinire 
acordurile pe care le-au semnat.

Uniunea Sovietică a fost și este pentru 
îndeplinirea sarcinii de bază a acordurilor 
internaționale semnate la Yalta și Pots
dam. Nu este vorba de unul sau altul din
tre paragrafele acestor acorduri — de 
multe dintre ele nu mai are nimeni ne
voie, deoarece au fost depășite de mult de 
evenimente. Problema de bază în forma 
în care a fost pusă în aceste acorduri in
ternaționale de cea mai mare importanță
— problema restabilirii unității Germa
niei ca stat cu adevărat iubitor de pace și 
democrat — nu poate fi însă scoasă de pe 
ordinea de zi, dacă ne sînt scumpe intere
sele păcii și libertății popoarelor Europei. 
Această problemă va rămîne la ordinea 
zilei pînă cînd va fi rezolvată în confor
mitate cu interesele întăririi păcii în Eu
ropa, ținîndu-se seama totodată, în mă
sura cuvenită, de interesele renașterii na
ționale a unei Germanii unite și demo
crate. Forțele iubitoare de pace crescînde 
ale poporului german își găsesc un reazim 
de nădejde în Republica Democrată Ger
mană, care apără neclintit cauza restabi
lirii unității Germaniei.

In această lumină trebuie examinată și 
problema acordurilor de la Paris.

Atît proiectul „comunității defensive eu
ropene" care a fost respins, cît și acordu
rile de la Paris, se reduc în ultimă in
stanță la unul și același lucru : atît pri
mul proiect cît și cel de al doilea deschid 
calea spre reînvierea militarismului ger
man în Germania occidentală și spre in
cluderea Germaniei occidentale remilita- 
rizate în grupările militare agresive ale 
statelor occidentale. Deosebirea dintre ele 
nu este mare: înainte se proiecta include
rea armatei vest-germane în așa-numita 
„armată europeană", iar potrivit acordu
rilor de la Paris se proiectează includerea 
ei în „armata vest-europeană". La toate 
acestea se poate spune un singur lucru 
„Hreanul nu-i mai dulce decît ridichea, 
iar cărbunele nu-i mai alb decît funin
ginea". Toate acestea se fac prin încălca
rea directă a unor cunoscute acorduri in
ternaționale care poartă semnăturile ce
lor patru mari puteri și care au drept scop 
să împiedice reînvierea militarismului ger
man. Aceasta constituie, de asemenea, o 
încălcare grosolană atît a tratatului anglo. 
sovietic cît și a celui franco-sovietic, potri
vit cărora Anglia și Franța și-au asumat 
obligația ca, împreună cu U.R.S.S., să ia 
măsuri pentru a împiedica posibilitatea 
unei noi agresiuni germane, angajîndu-se 
de asemenea să nu participe la grupările 
militare îndreptate împotriva Uniunii So
vietice. Călcînd în picioare acorduri și 
tratate internaționale de cea mai mare 
importanță, semnate laolaltă cu U.R.S.S.,
— Statele Unite ale Americii, Anglia și 
Franța fac tot posibilul pentru a obține 
ratificarea acordurilor de la Paris și a 
grăbi aplicarea lor.

Acordurile de la Paris se strecoară cu 
multă greutate prin parlamentele euro
pene.

Este de ajuns să spunem că, în ciuda 
tuturor presiunilor din afară și a tutu
ror amenințărilor din partea Statelor 
Unite la adresa celor care nu cred în 
necesitatea acordurilor de la Paris, în

3. Lupta Uniunii Sovietice pentru pace, pentru 
asigurarea securității colective

Nici o calomnie și nici o născocire min
cinoasă nu vor putea ascunde popoarelor 
faptul că Uniunea Sovietică duce o luptă 
consecventă pentru pace, pentru asigura
rea securității colective în Europa.

Proiectul sovietic al unui tratat cu pri
vire la securitatea colectivă pentru toate 
statele europene, indiferent de deosebirile 
între orînduirile lor sociale și de stat, este 
binecunoscut Acest proiect s-a bucurat 
de sprijinul unui șir întreg de state din 
Europa și a stîrnit cel mai viu ecou în 
toate țările, inclusiv în țările in care 
cercurile guvernante se străduiesc să 
treacă sub tăcere propunerile Uniunii So
vietice cu privire la securitatea colectivă, 
iar adeseori denaturează chiar de-a drep
tul sensul acestor propuneri.

Guvernul sovietic s-a declarat gata să 
discute șj alte propuneri cu privire la 
securitatea colectivă în Europa. In acest 
scop, el a propus convocarea unei confe
rințe pe întreaga Europă și examinarea 
în cadrul acestei conferințe atît a proiec
tului sovietic, cît și a altor eventuale 
propuneri in vederea asigurării păcii și 
securității europene

Niciunul dintre adversarii propunerii 
sovietice n-a prezentat însă vreun alt pro
iect pentru asigurarea securității colective 
europene. Guvernele statelor membre ale 
blocului Atlanticului de nord au refuzat și 
participarea la o conferință generală eu
ropeană în această problemă. Ele au de
clarat cu acest prilej că le interesează 
numai tratatele la care aderă doar sta
tele „ce gîndesc la fel" cu membrii blocu
lui nord-atlantic. Prin aceasta, ele au ară
tat cît de lipsită de principii este atitudinea 
lor față de apartenența la Organizația Na. 
țiunilor Unite, care a fost creată pe baza 
recunoașterii principiului participării cu 
drepturi egale la această organizație a tu
turor statelor, Indiferent de orînduirea lor 
socială. Prin această declarație ele au do
vedit în același timp că nici nu se gîndesc 
la asigurarea păcii și securității reale în 

parlamentul francez doar o minoritate a 
deputaților a votat pentru ratificarea 
acordurilor de la Paris. Și în parlamentul 
englez doar o minoritate a deputaților a 
acceptat să voteze pentru acordurile de 
la Paris, grupul parlamentar laburist ho- 
tărînd să se abțină de la vot. în însăși 
Germania occidentală, organizații de masă, 
sindicale și de partid sile clasei munci
toare — care permit într-o anumită mă
sură aprecierea adevăratei stări de spirit 
a majorității poporului german — s-au 
pronunțat cu hotărîre împotriva acorduri
lor de la Paris și împotriva remilitarizării, 
deoarece poporul german nu poate, firește, 
uita consecințele atît de grele pentru Ger
mania ale celor două războaie mondiale, 
în acest caz, ce valoare pot avea acordu
rile de la Paris impuse din afară, con
damnate și respinse de popoarele Europei?

Totuși, nu trebuie subapreciate conse
cințele negative și de-a dreptul primej
dioase ale acordurilor de la Paris în ca
zul ratificării și aplicării lor.

Pentru popoarele Europei, primejdia ra
tificării acordurilor de Ia Paris constă în 
faptul că aceste acorduri servesc nu sco
pului întăririi păcii, ci scopului pregătirii 
războiului. Nu sînt oare destui aventurieri 
“n rîndurile adepților „politicii de forță", 
care caută cu atîta zel să se unească cu 
revanșarzii și militariștii înveterați din 
Germania occidentală ?

Trebuie de asemenea să se țină seama 
de faptul că ratificarea acordurilor de la 
Paris va da o lovitură din cele mai grele 
intereselor naționale ale poporului ger
man. în cazul ratificării acordurilor de la 
Paris ele vor deveni principalul obstacol 
în calea rezolvării problemei germane. Ele 
vor face imposibilă pe un timp îndelungat 
restabilirea unității Germaniei. După ce 
Germania occidentală va fi remilitarizată 
și se va transforma intr-un stat militarist, 
unirea acestei părți a Germaniei cu par
tea răsăriteană a Germaniei — Republica 
Democrată Germană iubitoare de pace — 
va fi cu neputință. Toate declarațiile po
trivit cărora ratificarea acordurilor de 1b 
Paris nu ar împiedica, chipurile, tratative 
rodnice cu privire la restabilirea unității 
Germaniei urmăresc un singur scop — 
acela de a strecura prin parlamente acor
durile de la Paris, folosind pentru aceasta 
toate mijloacele de dezorientare și înșelare 
a cercurilor opiniei publice.

Dimpotrivă, renunțarea la acordurile de 
la Paris și realizarea unui acord cores
punzător între cele patru puteri — 
Franța, Anglia, S.U.A. și U.R.S.S. — ar 
face posibilă ținerea chiar în anul acesta 
a unor alegeri libere pe întreaga Germa
nie, avînd drept scop restabilirea unității 
Germaniei pe baze pașnice și democra
tice. Acesta este sensul declarației făcute 
la 15 ianuarie de guvernul sovietic în pro
blema germană.

Francezilor, belgienilor, norvegienilor și 
altora li se dau asigurări că acordurile 
de la Paris care prevăd reînvierea Wehr- 
machtului ar fi. cică, necesare pentru 
salvgardarea securității lor. Ei sînt înșe
lați fără scrupule cînd li se afirmă că 
securitatea popoarelor vest-europene este 
primejduită de Uniunea Sovietică și ță
rile de democrație populară, deși chiar 
cei care susțin aceasta neîncetat știu că 
acest lucru este o calomnie josnică și mur
dară la adresa țării noastre iubitoare de 
pace și la adresa tuturor statelor demo- 
crat-populare în mîinile propovăduitori
lor politicii agresive se află însă presa 
burgheză de mare tiraj, numeroase pos
turi de radio, care vociferează în fiecare 
zi de dimineață £>înă noaptea ; în mîinile 
lor se află întregul aparat de stat și o 
întreagă armată de tot felul de agenți plă
tiți ai capitalului, care își vând cinstea 
și conștiința și care răspîndesc zi de zi 
orice minciună și calomnie antisovietică 
odioasă, făcând aceasta din ce în ce mai 
fără scrupule ș, mai impertinent, întrucît 
simt că-și pierd pămîntul de sub picioare.

Europa și că grupările lor militare au fost 
create în scopuri ostile Uniunii Sovietice 
și țărilor de democrație populară. Politicii 
de pace a Uniunii Sovietice, care urmărește 
asigurarea păcii și securității pentru toate 
statele din Europa, indiferent de orândui- 
rea lor socială, guvernele statelor membre 
ale blocului Atlanticului de nord îi opun 
politica creării de grupări militare ale 
unor state împotriva altor state. Aceasta 
face ca lor să le revină răspunderea pen
tru planurile agresive și pentru faptul că 
ele acționează nu în interesul păcii și prin 
urmare nici în interesul popoarelor lor, 
ci în interesul cercurilor agresive și al cli
cilor guvernante care promovează agre
siva „politică de forță" și care, pe bună 
dreptate, au fost denumiți ațîțătorl la 
război.

Așadar, atitudinea Uniunii Sovietice 
față de acordurile de la Paris este cu de- 
săvîrșire limpede. Ea nu oferă nici un fel 
de temei pentru interpretări false.

Pentru noi este clar că în cazul ratifi
cării acordurilor de la Paris Germania 
occidentală va păși pe calea refacerii mi
litarismului și va încăpea în fapt pe mina 
revanșarzilor germani. Este de presupus 
că și patrjoții francezi, ascultînd minu
natele cuvîntări ale lui Edouard Herriot, 
își dau foarte bine seama unde duc toate 
acestea

întrucît, potrivit acordurilor de la Pa
ris. Germania occidentală remilitarizată va 
intra atît în blocul nord-atlantic cît și 
in Uniunea militară a Europei occidentale, 
împreună cu Franța. Anglia, Italia și alte 
cîteva state. în Europa se va crea o si
tuație nouă, deoarece, m consecință, pri
mejdia unui nou război va deveni mult 
mai mare

De acest lucru nu pot să nu țină seama 
Uniunea Sovietică și țările de democrație 
populară, împotriva cărora sînt îndreptate 
acordurile de la Paris. Poporul sovietic 
și armata sa iubesc sincer pacea, fiind 
totodată pătrunse de o profundă conștiință 

și de hotărîrea de a-și apăra cuceririle 
socialiste. Dacă și înainte agresorul și-a 
primit ceea ce i s-a cuvenit, el nu trebuie 
să uite că forța Uniunii Sovietice a cres
cut nemăsurat de mult ș,- că în armata 
noastră, din fiecare 100 de oameni 77 sînt 
comuniști și comsomoliști. Iar comuniștii 
și comsomoliștii știu cît se poate de bine 
cum trebuie apărate cuceririle comunis
mului împotriva agresorului.

Dată fiind situația nouă care se creează 
în Europa, Uniunea Sovietică, ca și cele
lalte state iubitoare de pace împotriva că
rora sînt îndreptate acordurile de la Paris, 
nu vor sta cu brațele încrucișate. Ele vor 
trebui să ia măsurile corespunzătoare 
pentru întărirea continuă a securității lor 
și pentru asigurarea păcii în Europa.

Toate acestea le-a arătat limpede cu
noscuta conferință de la Moscova, care 
și-a încheiat lucrările la 2 decembrie anul 
trecut și a dat publicității declarația ei 
unanimă și fermă. Această declarație a 
fost semnată de : Uniunea Sovietică, Re
publica Populară Polonă, Republica Ceho
slovacă, Republica Democrată Germană, 
Republica Populară Ungară, Republica 
Populară Romînă, Republica Populară 
Bulgaria și Republica Populară Albania.

Cele opt state participante la conferința 
de la Moscova au declarat răspicat că, în 
cazul ratificării acordurilor de la Paris, 
ele vor lua toate măsurile necesare pen
tru întărirea pozițiilor lor internaționale 
și pentru asigurarea păcii și securității în 
Europa. Acest lucru ne va cere noi mari 
eforturi și sacrificii materiale. Dar fiți 
fără grijă, domnilor militariști, noi nu ne 
vom opri din pricina aceasta. Din aceste 
măsuri fac parte în primul rând pregătirile 
pentru încheierea unui tratat de priete
nie, colaborare și asistență mutuală între 
cele opt țări participante la conferința de 
la Moscova. Pentru a nu pierde timp, în 
prezept au loc consultările corespunză
toare. La noile blocuri și grupări militare 
care se creează împreună cu militarismul 
german, vom răspunde prin strîngerea con
tinuă a rîndurilor noastre, prin continua 
întărire a prieteniei noastre, prin îmbună
tățirea colaborării noastre și, acolo unde 
acest lucru este necesar, prin lărgirea 
continuă a asistenței mutuale.

Printre măsurile pe care vom fi nevoiți 
să le luăm în cazul constituirii unor gru
pări militare vest-europene cu participa
rea Germaniei occidentale remilitarizate, 
trebuie menționată, de asemenea, crearea 
unui comandament militar unic al celor 
opt țâr; amintite. Această măsură de
curge din necesitatea de a se întări capa
citatea de apărare a Uniunii Sovietice și 
a celorlalte state europene iubitoare de 
pace, în vederea oricăror eventualități și 
surprize. Cînd vom crea comandamentul 
militar unic al statelor europene iubitoare 
de pace este de presupus că cercurile 
agresive se vor abține de la uneltiri aven
turiste. vor fi mai potolite.

Noi vorbim deschis despre aceasta și 
considerăm necesar să explicăm poporu
lui nostru adevărata situație. Sîntem con- 
vinșj că poporul ne va înțelege just.

Este bine știut că atitudinea conștientă 
a popoarelor față de evenimentele ce au 
loc servește tot mai bine interesele păcii, 
constituind cea mai buna garanție pen
tru asigurarea securității statelor iubitoare 
de pace. Din toate Cele spuse reiese că 
politica externă sovietică este îndreptată 
spre menținerea și întărirea păcii.

Potrivit acestei politici tindem spre în
făptuirea acelor măsuri, acelor tratative 
și acorduri cu alte țări, care corespund 
intereselor micșorării încordării în rela
țiile internaționale. Se înțelege că atinge
rea acestor scopur, este posibilă numai în 
măsura în care se manifestă și de cea
laltă parte bunăvoință în aceeași direcție.

Relațiile noastre cu celelalte țări sînt 
determinate, în primul rînd, de gradul în 
care dezvoltarea acestor relații poate ser- 
v,- intereselor întăririi păcii, intereselor 
menținerii păcii, respectîndu-se cu con
secvență principiul neamestecului în tre
burile interne ale altor state.

Ce se poate spune despre relațiile din
tre Uniunea Sovietică .și Statele Unite ale 
Americii ?

Ar fi de dorit ca aceste relații să fie 
mai bune. Este oare posibilă o asemenea 
îmbunătățire în relațiile dintre U.R.S.S. 
și Statele Unite ? Ea este pe deplin po
sibilă. Pentru aceasta este însă necesar ca 
nu numai guvernul Uniunii Sovietice, ci 
și guvernul Statelor Unite să tindă spre 
aceasta.

Dezvoltarea, nu tocmai rea, a relațiilor 
cu Anglia si Franța, care începuse nu 
de mult, s-a lovit de stînci submarine sau, 
mai precis, de acordurile de la Paris cu 
planurile lor de reînviere a militarismu
lui german agresiv Dacă lucrurile vor 
continua să meargă, fără întoarcere, pe 
calea ratificării și aplicării acordurilor de 
la Paris, aceasta va însemna că Anglia 
și Franța, nu numai că nu pun preț pe 
tratatele pe care le-au încheiat cu Uniu
nea Sovietică în cursul celui de al doilea 
război mondial, dar le anulează, le șterg 
pur și simplu. Aceasta ar deveni de neîn
lăturat, întrucît acordurile de la Paris, 
care deschid porțile renașterii militaris
mului german și includerii Germaniei re
militarizate în blocuri antisovietice, sînt 
incompatibile atît cu tratatul anglo-sovie- 
tic, cît și cu cel franco-sovietic.

Să comparăm felul în care s-au dezvol
tat relațiile țării noastre cu țări vecine ca 
Finlanda și Norvegia.

Relațiile noastre cu Finlanda se dezvoltă 
potrivit tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală din 1948. Ar putea 
fi subliniate o serie de fapte care consti
tuie o dovadă a dezvoltării acestor re
lații atît în domeniul economic, cît și în 
cel politic. Vizita la Moscova a delegației 
guvernamentale finlandeze, în frunte cu 
dl. Kekkonen, care a avut loc anul trecut, 
și vizita de răspuns a delegației guverna
mentale sovietice, în frunte cu tovarășul 
A. I. Mikoian, în Finlanda, au contribuit 
la îmbunătățirea continuă a relațiilor so- 
vieto-finlandeze, bazate pe o mai bună în
țelegere reciprocă.

In ceea ce privește relațiile sovieto-nor- 
vegiene, Uniunea Sovietică este silită să 

țină seamă de faptul că Norvegia a deve
nit unul din participanții la tratatul agre
siv nord-atlantic, care nu urmărește nici
decum întărirea păcii în Europa. în orice 
caz, norvegienii nu ar trebui să uite că 
menținerea relațiilor de bună vecinătate 
între U.R.S.S. și Norvegia este nu numai 
în interesul țării noastre, ci și în interesul 
Norvegiei.

Voi vorbi, de asemenea, despre relațiile 
noastre cu vecini ca Turcia, Iranul și Af
ganistanul. Cine nu știe că Uniunea So
vietică a întreprins o serie de demersuri 
pentru a contribui la îmbunătățirea rela
țiilor cu Turcia? Cu toate acestea, oficia
litățile turcești continuă să se afle pe po
ziții care nu corespund relațiilor normale 
de bună vecinătate, transformând teri
toriul și apele lor teritoriale într-un fel 
de arenă pentru manevre și demonstrații 
militare ale forțelor armate străine, în
deosebi americane. Guvernul sovietic con
sideră că interesele atît ele Turciei cît și 
ale U.R.S.S. impun necesitatea menținerii 
Unor relații de bună vecinătate între cele 
două țări.

In relațiile cu Iranul s-a conturat o 
anumită îmbunătățire. După tratative în
delungate a fost încheiat un acord sovieto- 
iranian cu privire la probleme importante 
de frontieră șj financiare. Să sperăm că 
dezvoltarea relațiilor sovieto-iranlene în 
această direcție nu va fi în viitor împie
dicată de presiunile continue asupra Ira
nului din partea unor forțe agresive din 
afară, în scopul de a atrage această țară 
în grupările lor agresive, militare și po
litice din Orientul apropiat și mijlociu.

Relațiile noastre cu Afganistanul se dez
voltă normal și considerăm că aceasta 
corespunde intereselor celor două țări.

Trebuie să subliniem cu mare satisfac
ție întărirea continuă a relațiilor de prie. 
tenie dintre Uniunea Sovietică și India.

Se dezvoltă cu succes atît legăturile po
litice și economice cît și cele culturale, 
contribuind la apropierea dintre popoa
rele țărilor noastre care manifestă, unul 
față de celălalt, respect și simpatii sin 
cere. Zilele trecute a fos't încheiat un im
portant acord economic. Potrivit aces
tui acord, Uniunea Sovietică și-a asumat 
obligația să construiască în India, acor- 
dîndu-i în condiții favorabile, credit pe 
termen lung, o mara uzină siderurgică, 
care va produce peste 1.000.000 de tone 
oțel și o cantitate corespunzătoare de la
minate. Uniunea Sovietică va livra toate 
utilajele și va acorda ajutorul tehnic nece
sar, inclusiv trimiterea de specialiști cu 
o înaltă calificare. Am dat urmare, cu 
multă înțelegere, cererii făcute în acest 
sens, deoarece dezvoltarea siderurgiei în 
India este menită să contribuie la asigu
rarea independenței naționale și avântului 
economic al acestei străvechi și mari 
țări, ceea ce popoarele U.R.S.S. privesc 
cu toată simpatia.

In vara anului acesta, primul ministru 
al Indiei, Jawaharlal Nehru, urmează să 
viziteze Uniunea Sovietică. Știrea despre 
sosirea domnului Nehru a produs un ecou 
deosebit de prietenesc în rîndurile popoa
relor Uniunii Sovietice.

Relațiile noastre cu alte două țări asia
tice — Birmania și Indonezia — continuă 
de asemenea să se întărească.

In relațiile dintre Uniunea Sovietică și 
țările arabe, cu excepția Irakului, se poate 
observa în ultima vreme existența unor 
fapte pozitive.

Faptul că Irakul a rupt relațiile cu 
U.R.S.S. nu se poate explica decît prin 
aceea că actualul guvern al Irakului prea 
se grăbește să joace după cum îi cîntă 
imperialiștii „occidentali". în țările arabe 
se cunosc, desigur, sentimentele priete
nești ale popoarelor U.R.S.S. față de aceste 
state și faptul că ele au avut și vor avea 
în statul sovietic un reazim de nădejde 
în ceea ce privește apărarea suveranită
ții și independenței lor naționale.

Se știe că Uniunea Sovietică dorește 
normalizarea relațiilor cu Japonia. în ul
tima vreme, Uniunea Sovietică a stabilit 
un contact direct cu guvernul Japoniei. 
Așteptăm ca aceasta să dea rezultatele 
pozitive corespunzătoare.

Uniunea Sovietică acordă o mare însem
nătate reglementării problemei austriace, 
problemei restabilirii depline a indepen
denței unei Austrii democrate, în confor
mitate cu interesele menținerii și întări
rii păcii în Europa,

Guvernul sovietic consideră nejustificată 
orice nouă amînare a încheierii tratatului 
de stat cu Austria. Totodată, nu pot fi 
nesocotite pericolele pe care le implică 
pentru Austria planurile de remilitarizare 
a Germaniei occidentale in genul acordu
rilor de la Paris.

Toate acestea îndreptățesc guvernul so
vietic să tragă următoarele concluzii în 
legătură cu problema austriacă:

I. în primul rînd, trebuie să se țină 
seamă de faptul că reglementarea proble
mei austriace nu poate fi examinată des
prins de problema germană, în special 
datorită planurilor existente de remilita
rizare a Germaniei occidentale, care agra
vează primejdia înghițirii Austriei (an- 
schluss). Aceasta înseamnă că la încheie
rea tratatului de stat cu privire la restabi
lirea unei Austrii independente și demo
cratice trebuie să fie găsită o soluție 
care să excludă posibilitatea înfăptuirii 
unu; nou anschluss al Austriei de către 
Germania. Aceasta implică adoptarea de 
comun acord de către cele patru puteri 
a unor măsuri corespunzătoare în pro
blema germană. în acest caz, retragerea 
din Austria a trupelor celor patru puteri 
ar putea fi realizată fără să se aștepte 
încheierea tratatului de pace cu Germa
nia.

II. — Austria trebuie să-și asume obli
gația de a nu intra în nici un fel de coa
liții sau alianțe militare îndreptate împo
triva oricărei puteri care a luat parte cu 
forțele sale armate la războiul împotriva 
Germaniei hitleriste și la eliberarea Aus
triei, de asemenea să nu admită crearea, 
pe teritoriul său. de baze militare străine.

De asemenea, guvernele S.U.A, Angliei. 
Franței și Uniunii Sovietice ar trebui, în 
ceea ce le privește, să-și asume obligația 
de a îndeplini prevederile menționate.

III. în interesul reglementării cît mal 
grabnice a problemei austriace este nece
sar să se convoace neîntîrziet o conferință 
a celor patru puteri care să examineze 
atît problema germană, cît și problema în
cheierii tratatului de stat cu Austria. 
Aceasta presupune, firește, participarea 
Austriei la rezolvarea problemei tratatu
lui de stat austriac.

Totodată, trebuie să se aibă în vedere 
că în cazul ratificării acordurilor de la 
Paris, care deschid calea reînvierii mili
tarismului în Germania occidentală, s-ar 
agrava primejdia anschluss-ului și, prin 
urmare, ar fi amenințată independența 
Austriei.

După cum se știe, în ultimul timp s-au 
înregistrat succese în relațiile dintre Uniu
nea Sovietică și Iugoslavia. Sîntem de 
părere că în această direcție nu s-a făcut 
încă totul, dar credem că aceasta depinde 
nu în mai mică măsură și de Iugoslavia. 
După cum s-a văzut, în ultimii ani, Iugo
slavia s-a îndepărtat într-o anumită mă
sură de pozițiile pe căre se situase în 
primii ani după terminarea celui de al 
doilea război mondial. Se înțelege însă că 
aceasta este în întregime o chestiune in
ternă a acestei țări.

Uniunea Sovietică tinde spre dezvolta
rea relațiilor Sovie-to-iugoslave în domenii!® 
economic, politic și cultural. Noi tindem 
totodată spre o eventuală coordonare a 
eforturilor într-o chestiune atît de hotărî- 
toare pentru toate popoarele cum este asi
gurarea păcii și securității internaționale. 
Sîntem convinși că o orientare pozitivă în 
dezvoltarea relațiilor sovieto-iugoslave co
respunde atît intereselor popoarelor 
U.R.S.S. cît și celor ale Iugoslaviei.

Am mai avut prilejul să vorbesc despre 
felul în care se desfășoară dezvoltarea re
lațiilor dintre Uniunea Sovietică și ase
menea țări de democrație populară cum 
sînt Polonia, Cehoslovacia, Ungaria, Ro
mânia, Bulgaria, Albania precum Șj cu Re
publica Democrată Germană. Relațiile cu 
aceste țări se dezvoltă cu succes pe baza 
prieteniei frățești și a colaborării multila
terale în interesul întăririi păcii și ridi
cării bunei stări a maselor largi populare.

în Orient, aceleași relații de prietenie 
frățească și de largă colaborare se dez
voltă între țara noastră și Republica Popu. 
Iară Chineză, Republica Populară Demo
crată Coreeană, Republica Populară Mon
golă, precum și Republica Democrată 
Vietnam. De marea Republică Populară 
Chineză sîntem legați prin legături de 
prietenie și prin relații frățești care se 
întăresc an de an.

Vizita făcută în China anul trecut de 
către delegația guvernamentală sovietică 
în frunte cu tovarășii N S. Hrușciov. 
N. A. Bulganin, A. I. Mikoian, N. M. Șver- 
nik și încheierea unor importante acorduri 
de către aceasta, atî.t în domeniul colabo
rării economice cît și în domeniul colabo
rării în problemele internaționale, repre
zintă o strălucită expresie a acestor noi 
relații socialiste între cele două mari țări.

Atît cu țările Sus-mențlonate cît și cu 
toate celelalte state, Uniunea Sovietică 
tinde să întrețină relații care să contribuie 
la întărirea păcii generale și a securității 
internaționale. Noi constatăm cu o mare 
bucurie că atît țările de democrație popu
lară din Europa cît și cele din Asia acordă 
sprijin pe toate căile acestei politici și sînt, 
alături de Uniunea Sovietică, promotori 
consecvenți ai politicii îndreptate spre 
micșorarea încordării în relațiile interna
ționale.

Intre Uniunea Sovietică și țările de de
mocrație populară S-a statornicit și se în
tărește din ce în ce mai mult colaborarea 
prietenească în toate domeniile — politic, 
economic și cultural. Această colaborare 
se întemeiază pe respectarea consecventă 
a principiilor suveranității și independen
ței naționale. Bineînțeles că, în caz de 
nevoie, ea se extinde și asupra domeniu
lui întăririi capacității de apărare a tu
turor acestor țări.

Dar Uniunea Sovietică și țările lagăru
lui socialist n-au creat și nu creează nici 
un fel de blocuri militare îndreptate îm
potriva altor state. Ele nu vor face aceasta 
nici în viitor, însă vor fi silite să-și 
unească forțele pentru a-și asigura secu
ritatea dacă vor fi puse în aplicare pla
nurile agresive cu ajutorul cărora se ur
mărește renașterea militarismului german 
și pregătirea unui atac împotriva statelor 
iubitoare de pace.

Pînă în prezent, țările lagărului socialist 
n-au avut nevoie de unirea eforturilor mi
litare. Unitatea necesară dintre ele în 
toate domeniile s-a realizat și se reali
zează printr-un contact concret, prin co
laborare și asistență mutuală, cimentate 
printr-o prietenie de nezdruncinat și re
lații frățești.

Ca urmare a acestui fapt 12 țări, cu
prinzând U.R.S.S. și țările de democrație 
populară, cu o populație însumând 
900.000.000 de oameni, reprezintă lagărul 
strîns unit al păcii, democrației șj socia
lismului. în aceste țări sînt la putere oa
menii muncii, cărora nu le este greu să 
se înțeleagă între ei în toate problemele 
esențiale și pe care nu-i separă năravuri 
de lup și sălbatica concurență care există 
între imperialiști.

Întrucît Uniunea Sovietică apără însă 
cauza păcii generale și inviolabilitatea 
principiilor suveranității și independenței 
naționale a popoarelor, indiferent de struc
tura lor socială, politica externă a sta
tului sovietic se bucură și de sprijinul 
altor popoare și al altor state mari și 
mici.

UR.S.S. nu poate subaprecia faptul că, 
de pildă, India și Birmania, împreună 
Cu Republica Populară Chineză, au pro
clamat cele cinci principii ale colaborării 
pașnice între state (coexistență, neamestec 
în afacerile interne, neagresiune și altele), 
principii pe care Uniunea Sovietică și-a 
întemeiat întotdeauna politica externă și 
care au găsit în prezent un atît de prie
tenesc sprijin în întreaga lume.

Sîntem îndreptățiți să întrebăm guver
nele și parlamentele tuturor țărilor de ce

(Continuare în pag. 4-a)
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oare aceste principii pașnice formulate în 
prezent în declarația indiano-chineză din 
28 iunie 1954 n-ar putea deveni o plat
formă generală în opera de menținere și 
întărire a păcii pentru toate popoarele 7 

Politica de pace a Uniunii Sovietice are 
prieteni numeroși și de nădejde și în ță
rile lagărului capitalist.

Știți cine sînt acești prieteni ai noștri. 
Aceștia sînt în primul rînd clasa mun

citoare, care nicăieri nu vrea război și în 
sînul căreia crește necontenit numărul 
luptătorilor activi împotriva ațîțătorilor la 
război, pentru întărirea păcii între po
poare. Un sprijin prietenesc au acordat și 
acordă de asemenea politicii de pace a 
Uniunii Sovietice milioanele de țărani că
rora războiul nu le aduce nimic altceva 
decît nenorociri și dezastre. în orașele și 
satele aflate departe de hotarele lagărului 
socialist crește mișcarea partizanilor păcii 
în toate păturile populației, inclusiv în 
clasele înstărite, și toți oamenii sovietici 
se bucură de fiecare succes real al aces
tei mișcări pentru pace, pentru dezvolta
rea relațiilor normale între state.

în ceea ce privește politica externă a 
S.U.A. și a acelor țări care urmează linia 
politicii externe americane, în numeroase 
cazuri aceasta merge într-o direcție opusă, 
în timp ce Uniunea Sovietică este pentru 
extinderea relațiilor comerciale cu cele
lalte țări și pentru dezvoltarea comerțu
lui internațional, cercurile guvernante ale 
S.U.A. urmează o linie diametral opusă 
față de U.R.S.S. și celelalte state de
mocrate.

Cîts nu se născocesc în Statele Unite 
pentru a pune bețe în roate comerțului 
exterior sovietic, pentru a bloca relațiile 
economice ale Chinei cu alte state, pentru 
a împiedica și, dacă se poate, a gîtui co
merțul țărilor democrate cu statele care 
se află într-o situație de dependență față 
de S.U.A.!

în aceste scopuri, guvernul și con
gresul S.U.A. au adaptat în ultimii ani nu
meroase legi și hotărîri de tot felul. Se
natorii și miniștrii lor au debitat tot felul 
de discursuri pline de amenințări împotri
va statelor nedocile. în aceleași scopuri au 
fost înjghebate o grămadă de comitete de 
supraveghere americane de tot felul, ca 
nu cumva, ferească dumnezeu, vreun busi_ 
nessman american, chilian, englez, danez, 
vest-german sau italian să vîndă Uniunii 
Sovietice sau Bulgariei, Chinei sau Un
garie; marfa lui destinată exportului. Tot. 
odată, Statele Unite recurg la asemenea 
mijloace de presiune și dictat fățiș îneît 
numeroși industriași și comercianțj au fost 
serios intimidați și se tem să dezvolte co
merțul cu alte țări.

4. Politica agresivă a S.U.A. este o primejdie pentru pace
Dacă în domeniul economic „politica de 

forță" americană duce la tot soiul de pie
dici și măsuri discriminatorii în comerțul 
internațional, în domeniul militar-poliric 
ea își găsește principala expresie în crea
rea de blocuri militar-politice și grupări 
agresive de tot soiul.

După cum se știe, principalul loc în 
această privință îl ocupă gruparea nord- 
atlantică creată de blocul anglo-american 
sub egida S.U.A Din această grupare fac 
parte : Statele Unite ale Americii, Anglia, 
Franța, Italia, Canada, Belgia, Olanda, 
Luxemburgul, Danemarca, Norvegia, Is
landa, Portugalia, Grecia, Turcia.

în afară de aceasta, există și alte gru
pări militar-politice create, de asemenea, 
sub egida S.U.A.

Dintre acestea pot fi citate următoarele, 
a căror creare a fost consacrată prin di
ferite tratate și acorduri în cursul ul
timilor cîțiva ani: tratatul dintre S.U.A., 
Australia și Noua Zeelandă ; tratatul din
tre S.U.A. și Japonia ; tratatul cu privire 
la Asia de sud-est (S.E.A.T.O.); tratatul 
dintre S.U.A. și falitul Cian Kai-și ; tra
tatul dintre S.U.A. și clica lisînmanistă 
din Coreea de sud : acordul dintre S.U A., 
Franța, Vietnamul baodaist, Laos și Cam- 
bodgia. Oricui îi este limpede importanța 
pe care o au asemenea tratate și acorduri 
ale S.U.A., care au drept scop să sprijine 
pe cît este cu putință clica din Taivan a 
lui Cian Kai-și, urîtă de poporul chinez, 
gruparea fascistă a lui Li Sîn Man din 
Coreea de sud, pe Bao Dai repudiat de 
poporul vietnamez.

Din aceeași categorie de grupări create 
sub egida S.U.A. poate fi citat recentul 
acord dintre Turcia și Pakistan, precum 
și acordul dintre Turcia și Irak în curs de 
pregătire în momentul de față.

Acordurile de la Paris prevăd crearea 
Uniunii militare a Europei occidentale 
care va trebui să devină, cum s-ar zice, 
coloana de șoc a blocului nord-atlantic. 
In afară de Franța, Anglia, Italia, Belgia, 
Olanda și Luxemburg, în Uniunea mili
tară a Europei occidentale se include de 
asemenea Germania occidentală. Nu este 
nevoie să se mai adauge ceva la cele ce 
s-au spus pînă acum despre această uni
une militară.

Cu totul alta este situația în care se 
găsește tratatul dintre Turcia, Grecia și 
Iugoslavia. întrucît numai doi din parti- 
cipantii săi sînt membri ai blocului nord- 
atlantic iar cel de al treilea — Iugoslavia 
— nu intră în acest bloc. Popoarele bal
canice nu pot să nu manifeste totuși pru
dență și atenție în această privință. Blocu
rile Și grupările militare pe care le creea
ză Statele Unite în Europa sînt îndreptate 
cu tăișul lor împotriva Uniunii Sovietice 
și a țărilor de democrație populară, iar 
în Asia — împotriva Republicii Populare 
Chineze și a popoarelor prietene ei.

Lucrurile nu se limitează însă la crea
rea de blocuri și grupări.

Nu poate fi subestimat pericolul pe ca- 
re-1 prezintă cursa înarmărilor ce con
tinuă. In țări ca S.U.A., Anglia, Franța 
și alte cîteva. bugetele militare sînt de pe 
acum mai umflate ca orieînd. In Statele 
Unite, cheltuielile militare reprezintă 2.3 
din întregul buget de stat și depășesc de 
cîteva ori cheltuielile dinainte de război 
în aceleași scopuri.
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Este ciudat însă că în Statele Unite nu 
se înțelege nici pînă acum că prin aceasta 
nu-și ating scopuL

în ciuda tuturor piedicilor și a măsuri
lor discriminatorii luate de autoritățile 
americane împotriva U.R.S.S și a țărilor 
de democrație populară, nu s-a reușit ^să 
se zădărnicească comerțul exterior al aces
tor țări cu statele capitaliste. Mai mult, 
ca urmare a acestei politici agresive, legă
turile economice dintre țările lagărului de
mocrat au început să se dezvolte într-un 
ritm accelerat. Și acest lucru a contribuit 
la rîndul său la întărirea atît a relațiilor 
economice cît și a celor politice dintre sta
tele democrate.

Unele personalități americane, din rîn- 
durile acelora care se pasionau în mod 
deosebit de crearea de dificultăți în calea 
comerțului exterior al U.R.S.S., scontau 
să frîneze refacerea postbelică a econo
miei naționale în țara noastră. Ele cre
deau că vor trebui zeci de ani pentru ca 
Uniunea Sovietică să-și restabilească eco
nomia antebelică. Dar discutarea bugetu
lui de stat în cadrul acestei sesiuni a So
vietului Suprem nu a arătat oare odată 
mai mult cît de lamentabil au eșuat soco
telile lor ?

Nu voi cita decît o ilustrare a acestui 
lucru.

Nimeni dintre noi nu se îndoiește că 
atît bugetul de stat cît și planul econo
miei naționale, adoptate pe anul 1955, vor 
fi îndeplinite cu succes. îndeplinind pla
nul economiei naționale pe anul în curs, 
industria noastră va atinge proporții care 
vor depăși de peste trei ori nivelul antebe
lic al producției industriale în țara noas
tră.

Adăugați la aceasta că, pe baza hotărî
rilor adoptate în ultima vreme de partidul 
comunist și guvernul sovietic, acum se 
desfășoară o asemenea muncă în domeniul 
agriculturii, al construcției colhoznice și 
sovhoznice, care va duce la un nou și 
nemaivăzut avînt. Sarcinile noi și cu ade
vărat pasionante puse în acest domeniu 
vor cere noi eforturi mari din partea sta
tului sovietic. Este însă cu totul evident 
că aceste sarcini sînt pe măsura actua
lelor colhozuri și sovhozuri, care s-au în
tărit, fără a mai vorbi de faptul că ma
rele popor sovietic în întregul său va da 
sprijinul cuvenit la înfăptuirea acestor 
sarcini de cea mai mare importanță.

în ce privește relațiile comerciale, să se 
știe că noi sîntem pentru dezvoltarea unui 
comerț internațional normal și pentru o 
colaborare economică sănătoasă. Este rău 
oare dacă între sistemele capitalist și so
cialist se desfășoară o întrecere economică 
cinstită ? Nimic mai bun n-ar putea fi 
conceput în mijlocul secolului al XX-lea.

Actualul nivel al producției industriei 
S. U. A. aflate pe o înaltă treaptă de 
dezvoltare se menține mai ales prin co
menzile militare. Producția industrială de 
război atinge 20—25%- adică aproape un 
sfert din întreaga producție globală a in
dustriei americane. Și, cu toate acestea, în 
S.U.A. se manifestă criza economică și un 
proces de reducere a producției globale.

Ar fi timpul să se recunoască, că pe o 
asemenea bază nesănătoasă cum sînt co
menzile militare, economia țării nu poate 
fi menținută timp îndelungat. Cu toate 
acestea, din partea S.U.A. se duce o po
litică sinucigașă de subminare a comer
țului internațional, ceea ce lipsește indu
stria americană de căile normale pentru 
dezvoltarea și lărgirea c-i.

Nu este întîmplător nici faptul că, de 
cinci ani, guvernul S.U.A. își menține țara 
în așa numita „stare excepțională”. 
Acest lucru a început sub guvernul par
tidului democrat al lui Truman și continuă 
sub actualul guvern al partidului repu
blican.

In ultima vreme, pentru a menține at
mosfera de isterie războinică creată acolo, 
s-a mers și mai departe. In ziare și prin 
radio s-a declanșat o campanie furibundă 
de vorbării de tot soiul nu pur și simplu 
despre război, ci despre pregătirea anume 
a războiului atomic. Răspunderea pentru 
aceasta revine în primul rînd cercurilor 
guvernante americane. La insistența lor 
a avut loc la Paris în mijlocul lunii de
cembrie a anului trecut o conferință a 
membrilor pactului nord-atlantic în pro
blema pregătirii războiului atomic.

Nedorind să rămînă în urma altora, unii 
miniștri de afaceri externe se îndeletni
cesc de asemenea în ultima vreme cu 
propaganda războiului atomic.

Astfel, la 18 decembrie 1954, ministrul 
belgian al afacerilor externe, Spaak, în 
cadrul unei conferințe de presă la Paris, 
a declarat pe un ton nu lipsit de lăudăro
șenie că hotărârile adoptate în ajun de 
Consiliul blocului nord-atlantic „dau mi
litarilor tocmai aceea ce le este necesar. 
Ej au cerut permisiunea să se pregătească 
pentru războiul atomic. Această permi
siune le-a fost dată”. Răspîndind o stră
vezie ceață diplomatică, Spaak a vorbit 
de asemenea despre așa-zisa „ipoteză a 
folosirii armei atomice”. și a declarat 
totodată cu candoare : „Hotărîrea defini
tivă și mijloacele care să permită adopta
rea ei (adică adoptarea unei hotărîri cu 
privire la folosirea armei atomice), nu pot 
fi divulgate. Acesta este un secret militar 
de cea mai mare importanță". De propa
ganda războiului atomic s-au apucat în 
ultima vreme și Spaak și Dulles, și în 
afară de ei, nu numai generalii americani 
Radford, Gruenther, Stevenson, ci și fle
carul feldmareșal englez Montgomery.

Nu vor ei oare să spună prin aceasta că 
recentele proiecte și discursuri ale oame
nilor de stat ai S U.A. cu privire la folo
sirea pașnică a energiei atomice urmăreau 
doar să distragă atenția cercurilor largi 
ale opiniei publice 7

Dacă într-o astfel de presupunere 
există măcar un dram de adevăr, aceasta 
va aduce un dublu prejudiciu politicii ex- 

teme americane. în primul rînd nu tre
buie să se uite că o asemenea duplicitate 
subminează încrederea popoarelor față de 
guverne și în al doilea rînd că popoarele 
vor vedea încă de pe acum în anumiți 
propovăduitori de azi ai războiului atomic 
pe noii candidați la titlul de principali 
criminali de război.

Toate acestea luate la un loc — și anume 
nenumăratele piedici create de Statele 
Unite în domeniul comerțului internațio
nal, blocurile militare agresive, nenumă
ratele baze militare ce se.creează pe te
ritoriile altor state, cursa înarmărilor și 
amenințările cu un nou război atomic — 
au menirea să arate că Statele Unite și 
gruparea americană de state duc o „po
litică de forță" îndreptată împotriva 
Uniunii Sovietice, a Republicii Populare 
Chineze și a țărilor de democrație popu
lară. Toate acestea urmăresc ca prin po
litica „de pe poziții de forță", adică prin 
politica de presiuni și amenințări să inti
mideze pe cineva, să tulbure pe cineva, 
însă toată această politică nervoasă costă 
prea scump poporul american și nu dă 
nimic Statelor Unite ale Americii pentru 
întărirea pozițiilor lor în politica externă.

Cercurile agresive ale S.U.A. și-au gre
șit încă odată socotelile. Nu de mult, ele 
încă credeau că dispun de monopolul ab
solut al arme, atomice. Chiar cele mai 
perspicace dintre ele considerau în primii 
ani de după război că pentru producerea 
armei atomice, Uniunii Sovietice îi vor 
trebui cel puțin 10-15 ani, iar majoritatea 
considera că îi va trebui un timp mult 
mai îndelungat. însă oamenii de știință, 
inginerii și tehnicienii sovietici și toți cei 
care au avut o legătură directă cu aceasta, 
au obținut în termene scurte rezultate 
care dovedesc posibilitățile extraordinare 
ale statului sovietic. Lucrurile au ajuns 
pînă acolo, îneît în producția armei cu 
hidrogen, oamenii sovietici au obținut un 
asemenea succes îneît nu Uniunea Sovie
tică s-a dovedit a fi în situația celui ră
mas în urmă, ci Statele Unite ale Americii.

Actuala politică externă a S.U.A. nu 
se bucură nici pe departe, nici măcar în 
propria țară de un sprijin susținut.

în prezent, partidul republican nu mai 
dispune de majoritate în Congresul ame
rican. După alegerile din toamna anului 
trecut, în parlamentul american majori
tatea aparține partidului democrat. în 
această ordine de idei nu va fi nepotrivit 
să cităm cuvintele lui Stevenson, lider 
marcant al partidului democrat din S.U.A., 
fost candidat al partidului democrat la 
postul de președinte în timpul alegerilor 
din 1952. Iată ce a spus, potrivit relatări
lor presei americane, Stevenson, în cadrul 
unei adunări a partidului democrat, la 8 
septembrie 1954 :

„Am constatat că este greu uneori să 
deosebești politica noastră de declarațiile 
noastre publice, de lozincile noastre — 
aceste fraze de efect care dau politicii 
noastre o aparență atrăgătoare ; după cum 
se vede, noi ducem o politică bazată pe 
lozinci — Dulles le lansează, iar Know- 
land spumegă de furie, — e o politică care 
nu înseamnă nimic și nu duce propriu zis 
la nimic. Vă aduceți aminte de toate aces
te exclamații îndrăznețe și emoționante 
„eliberare”, „libertate de acțiune lui Cian 
Kai-și”, „să luăm inițiativă”, „o nouă ati
tudine” în problemele apărării, „o con- 
tralovitură masivă” ș.a.m.d. Una după alta 
ele dispar pe neștiute, subminînd tot mai 
mult prestigiul nostru și influența noas
tră... Este destul de trist să vezi mîhnirea 
pe care o provoacă la aliații noștri, jalni
cul spectacol al certurilor de familie din 
Washington. Dar un fenomen mult mai 
rău este paralizia care pare a fi lovit de
partamentul de stat. Secretarul de stat 
Dulles, are fără îndoială dreptate cînd de
clară că a sosit timpul pentru o „dure
roasă revizuire” a relațiilor noastre ex
terne. Nenorocirea este însă că o reconsi
derare rezonabilă este imposibilă într-o 
atmosferă în care cuvintele „tratative” și 
„trădare” au devenit sinonim^”.

Aprecierea mai sus citată a politicii ex
terne americane din partea unei persoane 
atît de competente ca recentul candidat la 
postul de președinte, merită atenție. Nu 
ar fi rău dacă această apreciere ar ajunge 
într-o oarecare măsură în conștiința 
acelora pe care ea îi privește direct. Tre
buie spus totuși, că și această apreciere 
asupra politicii externe a Statelor Unite 
este departe de a dezvălui în întregime 
contradicțiile existente și starea de lucruri 
reală care s-a creat în acest domeniu.

într-adevăr, în timp ce lagărul socialis
mului și democrației este puternic prin 
unitatea țelurilor politice și prin marea 
prietenie internațională între oamenii 
muncii, lagărul imperialismului este sfîșiat 
de contradicții externe și interne. Toate 
acestea se resfrîng în mod inevitabil și în 
domeniul politicii externe.

Despre aceasta ne putem convinge din 
numeroase exemple. Iată cîteva fapte:

Aduceți-vă aminte de conferința de la 
Geneva. Acolo s-a putut realiza un acord 
între Franța, Anglia, China și U.R.S.S. 
in problema restabilirii păcii în Indochina, 
deși cel de al treilea partener al blocului 
nord-atlantic și anume S.U.A., nu a vrut 
să-șî pună semnătura pe acest acord. Este 
drept că ulterior, la conferința de la Ma
nilla, reprezentanții S.U.A., Franței și An
gliei au ajuns la o oarecare înțelegere 
între ei. De data aceasta, Franța și An
glia s-au alăturat Statelor Unite și s-au 

pronunțat într-o oarecare privință împo
triva hotărîrilor conferinței de Ia Geneva, 
hotărîri adoptate chiar cu participarea lor. 
Dar nu dovedește oare aceasta existența 
în sinul lagărului imperialist a unui ghem 
întreg de contradicții, care se fac simțite 
cînd sub o formă, cînd sub alta, cînd cu 
mai multă și cînd cu mai puțină putere ? 
Totuși, în ciuda acestui fel de „realizare" 
obținută de S.U.A. la conferința de ia Ma
nilla, nu este oare clar, că rezultatele po
litice ale conferinței de la Geneva sînt in
comparabile prin importanța lor cu jal
nicele rezultate ale conferinței de la Ma
nilla ?

în primăvară, în mai 1952, sub presiu
nea Statelor Unite și a Angliei, guvernele 
a șase state vest-europene au semnat tra
tatul cu privire la crearea așa-zisei „co
munități defensive europene”. Totuși în 
august 1954. parlamentul francez a res
pins acest tratat și a trebuit ca planurile 
de creare a „comunității defensive euro
pene” să fie abandonate. Acest tratat a 
eșuat în parlamentul francez, pentru că 
au ieșit la iveală divergențe prea mari 
între voința poporului francez și inten
țiile guvernului francez.

Cum trebuie apreciat faptul aci citat ? 
Avem tot temeiul să afirmăm că eșecul 
„comunității defensive europene” este o 
urmare a contradicțiilor profunde din la
gărul imperialist. Pe de altă parte, nu se 
poate să nu se recunoască că aceasta a 
fost o înfr.îngere a orientării agresive a 
politicii externe americane.

După aceea, la 23 octombrie 1954 au fost 
semnate așa-zisele acorduri de la Paris, 
care reprezintă o a doua încercare de a 
obține acceptarea remilitarizării Germa
niei occidentale. Lucrurile păreau că merg 
bine și guvernele din unele țări europene 
și din S.U.A. scontau deja să repurteze o 
victorie în înfăptuirea planurilor lor de 
refacere a imperialismului german.

Dar. în ultimele zile, parlamentul fran
cez a început din nou să manifeste ezitări, 
ceea ce poate crea noi dificultăți pentru 
adepții acordurilor de la Paris. Aci se face 
simțită influența contradicțiilor care s-au 
ascuțit într-unul din sectoarele blocului 
politico-militar aflat sub egida S.U.A. Cît 
despre evenimentele petrecute în ultimele 
zile în Franța, care au dus la o criză gu
vernamentală, ele constituie mărturia 
unei noi înfrîngeri a orientării politicii 
externe americane.

Să vedem acum ce influență au avut 
evenimentele de politică externă în Sta
tele Unite, în timpul alegerilor preziden
țiale din toamna anului 1952.

După cum se Știe, atunci, în alegerile 
prezidențiale, victoria a fost obținută de 
partidul republican care susține, deși 
nu prea ferm, așa-zisa politică a „elibe
rării” față de țările de democrație popu
lară. Această politică a „eliberării”, re
publicanii o opuneau într-o oarecare mă
sură politicii partidului democrat, care

5. Principala noastră sarcină este întărirea păcii
între noi, partizanii unei păci trainice, 

și adversarii noștri este o prăpastie 
adîncă.

Adversari; noștri sînt ocupați cu cursa 
înarmărilor Ei au pornit pe această cale 
scontînd să întărească lagărul lor politic, 
dar de fapt aceasta duce la slăbirea ine
vitabilă și la subminarea pozițiilor lor 
economice și politice.

Uniunea Sovietică opune cursei înarmă
rilor politica sa de pace și propunerile 
sale cu privire la o reducere substanțială 
a tuturor armamentelor și la interzicerea 
necondiționată a armei atomice, cu insti
tuirea unui control internațional eficace, 
în ce privește atît reducerea armamente
lor cît și interzicerea armei atomice și a 
oricăror altor arme de exterminare în 
masă. Adversarii noștri împing lucrurile 
în mod fățiș spre un nou război și în 
ultimul timp au făcut mare zarvă propa
gandistică în jurul necesității pregătirii 
anume a unui război atomic. Totuși, ei nu 
vor obține niciodată, nici măcar din par
tea propriilor lor popoare, aprobarea aces
tei politici agresive care este respinsă nu 
numai de masele largi populare, dar chiar 
și de o parte a claselor înstărite care ju
decă mai lucid. Printr-o astfel de orientare 
a politicii lor. ei vor ajunge doar ca unii 
dintre oamenii lor de stat, deosebit de gă
lăgioși, să se discrediteze de la bun în
ceput în propria lor țară și în străină
tate.

Și în problema atomică, Uniunea So
vietică se află pe o poziție opusă.

Guvernul sovietic a și propus guvernu
lui Statelor Unite să încheie neîntîrziat 
un acord care să prevadă renunțarea la 
folosirea arme; atomice și folosirea ener
giei atomice exclusiv în scopuri pașnice. 
Uniunea Sovietică sprijină cu toată hotă- 
rîrea și recentele propuneri ale Consiliu
lui Mondial al Păcii de a se distruge în 
toate țările stocurile de arme atomice, 
pentru ca popoarele din întreaga lume să 
fie sigure că războiul atomic nu va fi 
admis niciodată. Tocmai de aceea este 
Uniunea Sovietică atît de hotărîtă și activă 
în ce privește convocarea une; conferințe 
internaționale pentru folosirea pașnică a 
energiei atomice. Noi propunem Statelor 
Unite să ne luăm la întrecere nu în pro
ducția de arme atomice, ci în folosirea 
energiei atomice în scopuri pașnice.

Adversarii noștri trîmbițează politica 
„de pe poziții de forță". Ei sînt nervoși 
și totodată vor să sperie. Ei recurg la 
amenințări și șantaj, care nu pot intimida 
decît pe cei cu nervii slabi și șovăielnici.

Guvernul sovietic consideră că cei care 
recurg la mijloace atît de ineficace față 
de poporul sovietic vor da, fără îndoială, 
greș. Ei trebuie să știe, că dacă va fi ca
zul, vom ști să ne apărăm.

Ar fi timpul să se înțeleagă că, în ceea 
ce privește raportul de forțe dintre 
U.R.S.S. și S.U.A., situația a și fost pe 
deplin clarificată. 

în majoritatea sa urma o linie de poli
tică externă mai moderată, cunoscută sub 
numele de politica „atitudinii reținute”, 
deși atît într-un partid cît și în celălalt 
se găsesc adepți ai ambelor linii politice. 
Totuși, nu trebuie uitat că, chiar în aju
nul alegerilor, candidatul partidului re
publican, Eisenhower, promitea să pună 
capăt războiului din Coreea, război în 
care Statele Unite s-au antrenat într-un 
moment cind la putere se afla partidul 
democrat al lui Truman. Aceasta a de
cis în esență rezultatul alegerilor prezi
dențiale. înfrângerea democraților în ale
gerile prezidențiale trebuie explicată nu 
prin faptul că democrații urmau o orien
tare de politică externă mai moderată, ci 
prin faptul că ei erau aceia care purtau 
răspunderea pentru războiul declanșat de 
ei în Coreea. Pe de altă parte, republi
canii au învins în alegerile prezidențiale 
nu pentru că ei proclamau o orientare 
mai agresivă în politica externă, ci dim
potrivă, pentru că în fapt ei se dovedi
seră a fi un oarecare timp partidul poli
tic care contribuia nu la continuarea a- 
gresiunii în Coreea, ci la terminarea răz
boiului și restabilirea păcii în Coreea.

Noi trebuie să ținem seama de existența 
contradicțiilor în blocurile și grupările 
militare pe care le creează imperialiștii, 
fie că e vorba de blocul nord-atlantic, fie 
de altul. în toate aceste grupări, ba se 
intensifică tendința spre grăbirea dezlăn
țuirii unui nou război, ba dimpotrivă, se 
intensifică curentele opuse. Dacă lupta în
tre asemenea tendințe opuse, se desfă
șoară în anumite țări, ea își găsește cu 
atît mai mult oglindire înlăuntrul blocu
rilor și chiar între ele.

In legătură cu aceasta trebuie să ținem 
seama că aceste oscilații și, ceea ce este 
cu deosebire însemnat — oscilațiile care 
au o importanță pentru slăbirea încordă
rii internaționale, se vor manifesta cu atît 
mai puternic și cu atît mai des, cu cît 
se va desfășura mai organizat și mai ac
tiv în toate țările mișcarea populară pen
tru pace și pentru destinderea în relațiile 
internaționale.

Exemplele date sînt caracteristice pen
tru numeroasele contradicții existente în 
lagărul imperialist și care își găsesc 
oglindire în relațiile reciproce dintre di
feritele țări, precum și în politica unor 
guverne și chiar în cadrul unor partide 
care sînt nevoite să țină seama într-o oa
recare măsură nu numai de voința milio
narilor și miliardarilor, ci și de opinia pu
blică a cercurilor largi de alegători.

Politica externă sovietică nu poate să nu 
țină seama atît de existența unor con
tradicții însemnate între diferitele țări 
capitaliste, cit și de existența contradic
țiilor în interiorul acestor țări și chiar 
în cadrul diferitelor partide care apar
țin claselor și grupurilor capitaliste. Sar
cina noastră este folosirea acestor con
tradicții în interesul menținerii și întă
ririi păcii, în interesul slăbirii forțelor 
anti-democratice agresive.

Dacă am face o comparație între Uniu
nea Sovietică cu toate forțele ei umane, 
cu uriașele ei resurse materiale, cu toți 
aliații ei externi — ținînd totodată seama 
de sprijinul moral și politic acordat po
liticii de pace de către masele populare 
din celelalte țări — dacă prin urmare, 
am face o comparație între Uniunea So
vietică, așa cum se prezintă ea astăzi 
și Statele Unite ale Americii, ținînd seama 
și la această țară de toate datele mai sus- 
amintite, va reeși clar că Uniunea Sovie
tică nu este mai slabă decît Statele 
Unite ale Americii.

Nu trebuie uitat nici faptul că Uniunea 
Sovietică are față de Statele Unite o su
perioritate incontestabilă deoarece Uniu
nea Sovietică iubitoare de pace nu ame
nință pe nimeni și nu.se amestecă în tre
burile altor state, ci, dimpotrivă, ea apără 
o cauză într-adevăr dreaptă și justă, care 
se bucură de simpatia fierbinte a oame
nilor muncii și a tuturor popoarelor asu
prite din întreaga lume, și această cauză 
nu se poate să nu învingă.
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Noi propunem să nu se recurgă la poli

tica amenințărilor și a șantajului nici din- 
tr-o parte și nici din cealaltă. Aceasta nu 
va duce la nimic bun.

Mai mult. Noi considerăm că acea parte 
care este într-adevăr sigură de forțele 
sale nu va fi pentru război. Cei care sînt 
siguri de forțele lor, cei care sînt siguri 
de viitorul lor, nu au nevoie de război.

Orice aventură legată de dezlănțuirea 
unui nou război mondial va sfîrși rău 
pentru agresor, în mod inevitabil deoarece 
în zilele noastre sute de milioane de oa
meni au și atins un asemenea nivel de 
conștiință îneît ei, ca și toți oamenii so*- 
vietici, pe deplin convinși de dreptatea 
cauzei lor, vor lupta pînă la capăt împo
triva oricărei agresiuni criminale.

Nu „civilizația mondială" va pieri ori 
cît ar suferi ea de pe urma unei noi a- 
gresiuni, ci acel sistem social de pe acum 
putred, cu baza sa imperialistă îmbibată 
de sînge, acel sistem al cărui sfîrșit se 
apropie, și care este condamnat datori
tă caracterului său agresiv și repudiat 
pentru că exploatează oamenii muncii și 
asuprește popoarele.

Politica externă a Uniunii Sovietice este 
bazată pe principiile leniniste cu privire 
la coexistența sistemelor sociale diferite. 
Noi apărăm aceste principii, dorind ca 
popoarele să trăiască în pace și liniște.

Noi apărăm aceste principii, deoarece 
în condițiile coexistenței există posibili
tatea deplină de a asigura în decursul 
unei întregi perioade istorice atît pacea 
și libertatea popoarelor, cît și relații paș
nice între țări, posibilitatea de noi suc
cese în progresul omenirii.

Sîntem pentru principiile leniniste ale 
coexistenței, și sîntem pentru aceste prin
cipii deoarece sîntem siguri de forțele so
cialismului și de faptul că am ales dru
mul just spre comunism.

Concertul artiștilor amaforT 
din școlile rezervelor de muncă 

din U. R. S. 3.
MOSCOVA 9 (Agerpres). — TAS3 

transmite : Concertul de închidere a ce
lui de al 5-lea concurs unional al cercu-* 
rilor artistice de amatori ale elevilor din 
școlile rezervelor de muncă din U.R.S.S. 
care a avut loc la 8 februarie la Teatrul 
Mare al Uniunii Sovietice, a constituit un 
spectacol emoționant și de neuitat. Apro
ximativ 2.000 tineri și tinere din R.S.F.S R. 
Ucraina, Bielorusia, Gruzia, Armenia, 
Azerbaidjan, R.S.S. Moldovenească, Le- 
tonia, Lituania, Estonia, Uzbekistan, Ka- 
zahstan, R.S.S. Carelo-Fină și din alta 
republici au participat la concertul de în
chidere care a scos în evidență talentele 
tinerei generații a clasei muncitoare din 
Uniunea Sovietică.

Spectacolul a cuprins un program bogat 
și viu interpretat de ansambluri corale și 
de dansuri, de cîntăreți, instrumentiști, 
gimnaști. Cîntecele și dansurile ruse, 
ucrainene, bieloruse, armene, gruzine, 
letone, estone, azerbaidjene, lituaniene, 
bașkire. uzbece, opere ale clasicilor ruși 
și occidentali, opere ale compozitorilor 
contemporani, reprezentații sportive, au 
fost interpretate cu o mare măiestrie și 
avint tineresc. Spectacolul s-a încheiat «1 
expresiva scenă de masă „Sărbătoarea 
tinereții".

Spectacolul s-a bucurat de mare succes, 
fiind răsplătit cu aplauze repetate.

La spectacol au asistat : N. A. Bulganin, 
K. E. Voroșilov, L. M. Kaganovici, G. M. 
Malenkov, A. I. Mikoian, M. G. Pervuhin. 
M. Z. Saburov, N. S. Hrușdov, A. I. Ki- 
ricenko, P. K Ponomarenko, N. M. Șver- 
nik, P. N. Pospelov, M. A. Suslov, N. N. 
Șatalin. miniștri, deputați în Sovietul 
Suprem al U.R.S.S. și în Sovietul Suprem 
al R.S.F.S.R., activiști de partid și sovie
tici din Moscova, reprezentanți ai între
prinderilor, oameni de știință, literatură 
și artă.

„America să părăsească 
Taivanul și Asia"

★ ★

Birmania consideră Taivanul 
teritoriu al R. P. Chineze

PEKIN 9 (Agerpres). — China Nouă 
transmite : Un purtător de cuvînt al gu
vernului Uniunii Birmane a făcut o decla
rație în care a arătat că Birmania consi
deră Taivanul drept teritoriu aparținînd
R. P. Chineze. El a declarat că în această 
problemă guvernul Uniunii Birmane va 
acționa în consecință.

Mari mitinguri în India
DELHI 9 (Agerpres). — China Nouă 

transmite : La 6 februarie, în întreaga In
die au avut loc mitinguri de protest orga
nizate sub lozinca : „Părăsiți Taivanul!”. 
La Delhi în cadrul unui miting de masă 
organizat din inițiativa Consiliului pentru 
pace din statul Delhi, 2.000 de particlpanți 
au adoptat o rezoluție în care se spune 
„prezența trupelor străine pe teritoriul 
chinez și în apele teritoriale ale Chinei 
constituie un act de agresiune pe care 
îl condamnă toate popoarele iubitoare de 
pace din lume".

La miting, Pandit Sunderlal, președin
tele Comitetului național al Asociației pen
tru prietenia dintre India și China, a de
clarat : „în prezent situația în Taivan 
este critică, iar America amenință cu 
agresiune militară împotriva Chinei, / în 
aceste momente de grea cumpănă noi ce
rem :

Să se interzică războiul atomic ; Ame
rica să părăsească Taivanul și Asia".

Matadin Bhageria, secretar al Consiliu
lui păcii din statul Delhi a declarat: „Cele 
ce se întîmplă în prezent în Taivan inte
resează nu numai China, ci și toate țările 
din Asia și din lumea întreagă".

In continuare, el a criticat propunere* 
de „încetarea focului” care urmărește per
manentizarea dominației S.U.A. asupra 
Taivanului. „Omenirea, a continuat el, are 
astăzi nevoie de pace și nu de bombe ato
mice. Glasul păcii va triumfa asupra ațî
țătorilor la război. Nici o putere din lume 
nu se poate împotrivi uriașei forțe a par
tizanilor păcii".

-----•-----

Greutăți în formarea guvernului 
francez

PARIS 9 (Agerpres). — După cum re- 
iese din știrile sosite din capitala Fran
ței Antoine Pinay întîmpină alte noi di
ficultăți în încercarea sa de a forma noul 
guvern francez. Potrivit relatărilor agen
ției France Presse, grupul parlamentar al 
partidului „Mișcarea republicană popu
lară” s-a pronunțat împotriva participă
rii într-un asemenea guvern, abținîndu-se 
în același timp să facă vreo precizare în 
ceea ce privește orice eventual sprijin pa 
care l-ar acorda lui Pinay. Grupul parla
mentar al partidului socialist a refuzat să 
participe la guvern.

Grupul parlamentar al partidului „repu
blican social" nu și-a dat încă asentimen
tul în ceea ce privește participarea în gu
vernul lui Pinay, dar la 8 februarie, parti
dul „republican social” a dat publicității 
un comunicat prin care condiționează par
ticiparea _ lor la guvern de următoarele 
cerințe: înfăptuirea unei largi reforme 
constituționale și amînarea aplicării acor
durilor de la Paris pînă după clarificarea 
posibilităților unor tratative cu răsăritul.

-------•-------

SCURTE ȘTIRI
* Intr-o scrisoare adresată premierului 

Thao Katay al guvernului regal din Laos, 
premierul Sufanovong a propus în nu
mele forțelor de rezistență din Patet Lao 
ca guvernul regal din Laos să înceteze 
imediat orice acte ostile împotriva forțe
lor de rezistență din Patet Lao.

* în satul Akușa din Daghestan (Cau- 
caz), locuiește bătrîna Patitat Casanova 
care are o vîrstă înaintată — 137 ani. 
Hakim Magomedov din satul Urkarah a 
împlinit 128 ani. EI s-a căsătorit abia cu 
60 de ani în urmă. în Daghestan sînt mulți 
bătrîni șj bătrîne care au pășit în cel de 
al doilea secol al vieții.

* Intr-un raport comun al Ministerului 
Comerțului și Ministerului Muncii din
S. U.A. se arată că în cursul lunii ianuarie 
numărul șomerilor din S.U.A. a crescut 
cu 538.000,

* Observatorii comisiei de anchetă a 
Organizației Statelor Americane (O.S.A.) 
au anunțat că bandele intervenționiștilor 
fugiți din Nicaragua continuă să pătrundă 
pe teritoriul Costa-Ricii.

REDACȚ1A $1 ADMINISTRAȚIA! Bucarești. Piața „Setata**. TaL 7.80.10, 7A1J0. Seega acrișori lai. 7.08.91. TIPARUL! Combinata! Pollcrane Casa Setate* „I. V. Stalin'


