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Forța marelui Stat Sovietic - 
chezășie a păcii mondiale

Sesiunea sovietului suprem ai 
U.R.S.S., ale cărei lucrări s-au înche
iat la 9 februarie la Moscova, con

tinuă să se situeze în centrul atenției o- 
piniei publice mondiale. Dezbaterile din 
organul suprem al puterii sovietice au 
arătat oamenilor de bună credință de pre
tutindeni, tuturor popoarelor lumii, fermi
tatea politicii de pace a Uniunii Sovie
tice. tăria și unitatea de nezdruncinat a 
statului socialist. Problemele aflate în dis
cuția sesiunii Sovietului Suprem al 
U.R.S S., au suscitat interesul tuturor po
poarelor lumii deoarece dezbaterile și ho- 
tărîrile luate servesc cauzei întăririi păcii 
și preîntîmpinării unui nou război.

Discutarea și adoptarea în unanimitate 
de către sesiunea Sovietului Suprem a 
bugetului U.R.S-S. pe anul 1955 re
flectă politica Uniunii Sovietice care ur
mărește dezvoltarea continuă a industriei 
grele, temelia temeliilor economiei națio
nale, garanția ridicării nivelului de trai 
al poporului sovietic și creșterii capacității 
de apărare a Statului Sovietic. în anul 
1955, din totalul de 189,6 miliarde ruble 
alocate pentru finanțarea tuturor ramuri
lor industriei, 163,6 miliarde ruble vor fi 
cheltuite pentru dezvoltarea industriei 
grele. Dezvoltarea industriei grele va de
termina progresul neîntrerupt al întregii 
economii naționale sovietice. Deosebit de 
grăitor pentru dezvoltarea neîncetată a 
economiei sovietice este faptul că la sfîr- 
șitul anului in curs industria sovietică va 
întrece de peste trei ori nivelul produc
ției dinainte de cel de al doilea război 
mondial. Nu vor trebui să treacă decît 5-6 
ani și de pe ogoarele Uniunii Sovietice se 
va putea obține o recoltă globală de ce
reale care va fi de cel puțin 10 miliarde 
de puduri anual.

Oamenii sovietici sînt vigilenți și 
conștienți de primejdia pe care o repre
zintă pentru pacea omenirii și pentru 
securitatea Uniunii Sovietice uneltirile și 
provocările războinice ale agresorilor im
perialiști. De aceea bugetul votat de către 
Sovietul Suprem al U.R.S.S. acordă o deo
sebită atenție nu numai problemelor le
gate de dezvoltarea industriei, agricul
turii, sau acțiunilor cu caracter social- 
cultural. Bugetul Uniunii Sovietice pre
vede un capitol în care sînt stabilite chel
tuielile necesare pentru consolidarea for
țelor armate ale Uniunii Sovietice, strajă 
neclintită păcii mondiale.

Bugetul Uniunii Sovietice este un buget 
al păcii și muncii creatoare, un buget al 
avîntului neîntrerupt al economiei și cul
turii sovietice.

In ședința comună a Sovietului Uniunii 
și Sovietului Naționalităților care a avut 

/ loc în ziua de 8 februarie a fost dată ci
tirii declarația prin care tovarășul G. M. 
Malenkov roagă să fie eliberat din postul 
de președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. Deputatul N. S. Hrușciov, din 
însărcinarea Comitetului Central al 
P.C.U.S. și a Consiliului împuterniciților, 
a prezentat propunerea ca N. A. Bulganin 
să fie numit președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. a numit în postul de președinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. pe 
tovarășul Bulganin, fiu credincios al Par
tidului Comunist al Uniunii Sovietice, dis
cipol demn al marelui Lenin și unul din 
cei mai apropiați tovarăși de luptă ai con
tinuatorului operei lui’ Lenin — I. V. 
Stalin.

In cuvîntarea rostită îr> fața Sovietului 
Suprem, tovarășul N A. Bulganin, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
a subliniat că guvernul sovietic va duce 
și de acum înainte neabătut politica ela
borată de Partidul Comunist și aprobată 
cu căldură de poporul sovietic — politică 
de construire a societății comuniste, de 
întărire continuă a puterii Statului Sovie- 

( tic’, de întărire a alianței dintre clasa 
muncitoare și țărănimea colhoznică, poli- 

.1 tică de întărire a păcii și securității. To
varășul Bulganin a arăta’, că în domeniul 
economic guvernul va urma și în viitor cu 
fermitate linia generală a P C.U S. care 
prevede dezvoltarea prin toate mijloacele 
a industriei grele. Industria grea asigură 
dezvoltarea tuturor ramurilor economiei 
naționale — agricultura, industria ușoară 
și cea alimentară — și constituie prin 

. aceasta izvorul ridicării continue a bună
stării poporului sovietic.

O sarcină din cele mai importante a gu
vernului sovietic va fi înfăptuirea măsuri
lor elaborate de Partidul Comunist în 

Ayederea dezvoltării agriculturii socialiste.
Tovarășul Bulganin a arătat că cel de 

al șaselea plan cincinal care urmează să 
fie elaborat anul acesta va cuprinde sar
cinile care stau în fața oamenilor sovie
tici pentru dezvoltarea economiei naționale 
în scopul ridicării nivelului de trai al po
porului și întăririi capacității de apărare 
a patriei.

Poporul romîn are deplină încredere că 
guvernul U.R S S în frunte cu N A. Bul
ganin va obține noi și însemnate succese 

‘pe drumul construirii comunismului, că 
va realiza întărirea continuă a putem 
Statului Sovietic, că va asigura dezvolta
rea industriei grele și va obține pe baza 
ei. un nou avînt al Industriei ușoare, ali
mentare. dezvoltarea agriculturii, ridica
rea bunăstării și a culturii poporului so
vietic.

Sesiunea Sovietului Suprem al U.R.S.S. 

a prilejuit o amplă și profundă analiză a 
situației internaționale. Cuvîntarea tova
rășului Bulganin ca și raportul prezentat 
de către V. M. Molotov dezbat, cu o mare 
forță de convingere, aspectele esențiale 
ale situației internaționale actuale, preci- 
zînd cu claritate poziția Uniunii Sovie
tice în problemele care frămîntă astăzi 
întreaga omenire.

Tovarășul Molotov a arătat schimbarea 
raportului de forțe pe plan internațional 
ca urmare a celui de al doilea război 
mondial. Cel mai important rezultat al 
războiului a fost constituirea alături de 
lagărul mondial capitalist, a lagărului 
mondial al socialismului și democrației. 
Formarea noului lagăr a devenit posibilă 
ca urmare a nimicirii fascismului, a slă
birii pozițiilor mondiale ale capitalismului 
și a avîntului fără precedent a mișcării 
democratice.

Lanțurile capitalismului sînt rupte acum 
pe un front larg. Circa jumătate din 
populația Europei face parte din țări care 
au pășit pe drumul socialismului. Aproa
pe jumătate din populația Asiei trăiește 
de asemenea în țări de democrație popu
lară care au părăsit lagărul capitalismu
lui și și-au pus drept țel construirea so
cialismului.

Amploarea transformărilor petrecute în 
perioada postbelică se reflectă în mod 
deosebit în faptul că China cu cei 600 de 
milioane de locuitori ai săi, a încetat să 
mai fie o semicolonie și a pornit, sub 
conducerea încercatului său partid comu
nist, pe calea democrației populare, deve
nind o putere al cărei prestigiu mondial 
este incontestabil. De asemenea, trebuiesc 
menționate transformări petrecute în țări 
ca India, Indonezia, Birmania și altele. 
In momentul de față există țări care din 
punct de vedere economic sînt în fond 
legate de sistemul capitalist, dar în pro
blemele relațiilor internaționale ele ma
nifestă preocuparea pentru menținerea 
păcii și micșorarea încordării internațio
nale.

Importantele transformări petrecute pe 
arena internațională în ultimii 10-15 ani 
nu pot să le regrete decît dușmanii păcii 
și ai progresului social, reprezentanții 
cercurilor agresive de dincolo și de din
coace de ocean. Criza generală a siste
mului capitalist mondial s-a adîncit. Ea a 
intrat într-o nouă etapă încă din timpul 
și datorită consecințelor celui de al doi
lea război mondial. Cercurile conducă
toare ale puterilor occidentale nu vor însă 
să se trezească la lealitate, nu vor să 
țină seama de faptul că năzuințele po
poarelor de a se elibera din cătușele ca
pitalismului sînt legitime.

Cercurile imperialiste agresive visează 
să obțină restabilirea dominației mondiale 
a capitalismului. Acestui țel îi este sub
ordonată politica externă a S.U.A., po
litică îndeobște cunoscută sub numele de 
politică „de pe poziții de forță”.

Politica agresivă a S.U.A. și a țărilor 
care îi sînt subordonate își găsește oglin
direa în crearea de blocuri militar-po- 
litice și grupări agresive de tot soiul, pre
cum și în piedicile și măsurile discrimi
natorii în comerțul internațional. Nu poate 
să nu atragă atenția atmosfera de isterie 
războinică creată în S.U.A. precum și 
faptul că de 5 ani guvernul S.U.A. își 
menține țara în așa-numita „stare excep- 
țională**.

Pașii care au fost făcuți, datorită efor
turilor susținute ale Uniunii Sovietice, în 
direcția micșorării încordării internațio
nale au întîmpinat împotrivirea înverșu
nată a cercurilor agresive care urmăresc 
pe toate căile nu micșorarea acestei în
cordări, ci agravarea ei. Cursa înarmări
lor, crearea a numeroase baze militare 
de către cercurile agresive americane în 
jurul Uniunii Sovietice și a țărilor de de
mocrație populară. încheierea deferitelor 
pacte militare agresive precum și even! 
mentele ce se petrec în prezent în Extre
mul Orient în regiunea insulei Taivan, și 
care în nici un caz nu pot fi rupte de ac 
țiunile de remilitarizare a Germaniei oc
cidentale, arată limpede țelul spre care 
țintesc cercurile conducătoare americane 
— dezlănțuirea unui nou conflict mondial. 
Amestecul în treburile interne ale Chinei, 
încercarea de a-i smulge Taivanul, precum 
și încăpățînarea cu care se încearcă re
nașterea wehrmachtului bitlerist, crează o 
situație care are consecințe primejdioase 
pehtru câuza păcii. Trebuie să fie limpede 
că în cazul în care imperialiștii americani 
și acoliții lor perseverează pe drumul pe 
care au pornit și trec la aplicarea planu
rilor lor ticăloase de aruncare a omenirii 
într-un război atomic. în fața popoarelor 
libere, iubitoare de pace se ridică sarcina 
de a lua măsurile necesare pentru a zdro
bi orice încercare de agresiune.

Popoarele din lagărul democrației și 
socialismului nu pot fi intimidate prin 
nici un fel de amenințări. Șantajul atomic 
reprezintă demult unui din cele mai ru
șinoase falimente ale imperialiștilor. 
Cercurile agresive ale S U A și-au greșit 
socotelile atunci cînd credeau că dispun 
de monopolul absolut al armei atomice 
Lucrurile au ajuns pînă acolo încît în pro
ducția armei cu hidrogen oamenii sovie
tici au obținut asemenea succes încît nu

(Continuare ta paa. 4-a)

Cuvîntarea rostită de N. Â. BULGANIN, 
președintele Consiliului de Miniștri al U. R. S. S.

la ședința din 9 februarie a Sovietului Suprem al II. R. S. S.
Trebuie să acordăm o deosebită atenție dezvoltării 

științei sovietice, să apropiem și mai mult știința de re
zolvarea sarcinilor actuale ale construcției comunismu
lui, să ridicăm și mai mult rolul ei în realizarea pro
gresului tehnic și ridicarea culturii socialiste.

Toate sarcinile menționate de mine în domeniul eco
nomiei naționale, precum și sarcinile importante ca 
dezvoltarea continuă a transportului feroviar, pe apă 
și a altor genuri de transport, lărgirea construcției de 
locuințe, dezvoltarea largă a comerțului, precum si 
îmbunătățirea ocrotirii sănătății publice și dezvoltarea 
învățămîntului public, își vor găsi o expresie concretă

în cel de al 6-lea plan cincinal care urmează să fie 
elaborat anul acesta.

Tovarăși deputați 1 Sarcina noastră cea mal apro
piată în domeniul conducerii economiei naționale este 
îndeplinirea planului de stat din acest an, ultimul an 
al celui de al cincilea plan cincinal.

Potrivit planului de stat de dezvoltare a economiei 
naționale pe anul 1955, volumul global al producției 
industriale urmează să sporească cu peste 9% în com
parație cu anul 1954. Anul acesta, producția indus
trială va spori cu 80% față de cea a anului 1950. 
Aceasta înseamnă că noi vom îndeplini înainte de ter
men planul cincinal în domeniul industriei.

Producția industriei grele va crește în proporții și 
mai mari : în decurs de cinci ani ea va spori cu 84%. 
Volumul transporturilor feroviare, auto, precum și al 
celor fluviale și maritime va spori în comparație cu 
anul trecut.

In agricultură urmează să se desfășoare în acest an 
o muncă serioasă pentru îndeplinirea hotărîrii Plena
rei din ianuarie a Comitetului Central al partidului. 
Planul prevede o sporire considerabilă a producției de 
cereale, plante industriale, cartofi, zarzavaturi, carne, 
lapte, ouă și lînă.

Sporirea resurselor materiilor prime agricole, pre
văzută în planul pe anul 1955, va asigura lărgirea con
tinuă a producției articolelor de consum popular, care 
va crește cu 71% în comparație cu anul 1950.

Anul 1955 va fi anul unei noi ridicări a bunăstării 
materiale și a nivelului cultural al poporului. Venitul 
național va spori cu 10% în comparație cu anul trecut. 
Va crește fondul de salarii ale muncitorilor și funcțio
narilor, vor spori veniturile în natură și în bani ale 
țăranilor, se va lărgi construcția de locuințe.

îndeplinirea planului de dezvoltare a economiei na
ționale în anul curent va cere o mobilizare maximă 
și o mai bună folosire a rezervelor interne existente 
ale economiei și o muncă susținută a întregului nos
tru popor.

Ridicarea continuă a productivității muncii are o 
foarte mare importanță pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de plan. Ridicarea productivității muncii re
prezintă un factor din cele mai importante pentru spo
rirea producției economiei naționale, reducerea prețului 
de cost și sporirea acumulărilor. Trebuie să recunoaș
tem însă deschis că în această chestiune importantă, 
la noi există lipsuri serioase. Creșterea productivității 
muncii rămîne în urmă față de sarcinile planului cin
cinal.

Nu trebuie să uităm, tovarăși, indicațiile lui V. 1. 
Lenin cu privire la importanța hotărîtoare a productivi
tății muncii pentru construirea noii societăți. Trebuie 
să ținem seama că numai pe măsura sporirii produc
tivității întregii munci sociale putem mări consumul 
popular.

Multe au fost făcute în țara noastră pentru înzes
trarea tehnică și ușurarea muncii, pentru ridicarea ca
lificării oamenilor muncii. Această activitate trebuie 
continuată și de acum înainte. Trebuie îmbunătățită or
ganizarea muncii în producție și asigurată îndeplini
rea și depășirea sarcinii stabilite pentru anul 1955 cu 
privire la sporirea productivității muncii, avînd în ve
dere că această sarcină este o sarcină minimă.

Rezolvarea sarcinilor economice care stau în față 
noastră depinde în mare măsură de larga introducere 
a tehnicii înaintate în toate ramurile economiei națio
nale. Realizările noastre în domeniul tehnic sînt de 
necontestat. Odată cu punerea în funcțiune a primei 
centrale electrice industriale pe bază de energie ato
mică, proiectată și construită de oameni de știință și 
ingineri sovietici, țara noastră a făcut un pas real în 
ceea ce privește folosirea energiei atomice în scopuri 
pașnice. După cum s-a mai comunicat, în țara noastră 
continuă lucrările pentru crearea unor centrale elec

trice și mai puternice care vor funcționa 
pe bază de energie atomică.

Oricît de mari ar fi însă succesele 
noastre în domeniul progresului tehnic, 
există totuși în această privință, într-o 
serie de ramuri ale economiei naționale, 
lipsuri serioase. Multe organizații de cer- 1 
cetări științifice și de proiectare rămîn 
în urmă în ceea ce privește realizarea 
unor mașini de mare randament și a unor 
metode de producție corespunzătoare ni
velului actual al tehnicii mondiale, iar 
întreprinderile — în ceea ce privește în
sușirea acestora și introducerea lor lar
gă în economia națională. Această si
tuație trebuie îndreptată. Trebuie îmbu
nătățită activitatea în această direcție a 
ministerelor, instituțiilor științifice, a in
ginerilor și tehnicienilor, astfel ca pro
gresul tehnic din țara noastră să cunoas
că an de an un ritm tot mai rapid. Mi
niștrii și conducătorii departamentelor 
trebuie să răspundă pentru îndeplinirea 
acestei sarcini la fel ca pentru îndeplini
rea oricărei importante sarcini de stat.

* Una din condițiile pentru succesul 
construcției economice o constituie re
zervele materiale de stat. Rezervele re
prezintă puterea noastră, ele întăresc ca
pacitatea de apărare a țării. Ar fi 
deci o greșeală de neiertat să se slă
bească atenția față de această problemă 
de cea mai mare importantă sau să se 
cedeze tentației de a se rezolva sarcifti 
secundare, curente pe seama rezervelor 
de stat. Mărirea rezervelor de stat de ma
terii prime, materiale, combustibil, măr
furi industriale și alimentare este una 
din principalele sarcini ale noastre.

Partidul duce cu consecvență o politică 
de dezvoltare economică și culturală 
multilaterală a tuturor republicilor și re
giunilor care fac parte din marea Uniune 
Sovietică. In ultima vreme, unele minis
tere au fost transformate din ministere 
unionale în ministere unional-republicane. 
In legătură cu aceasta, o mare parte din 
întreprinderi au trecut din subordonare 
unională în subordonare unional-republi- 
cană. Folosind posibilitățile noi, mal 
largi, organele sovietice și economice ale 
republicilor unionale trebuie să îmbună
tățească conducerea construcției econo
mice și culturale.

Executarea bugetului de stat pe anul 1955, aprobat 
de Sovietul Suprem al U.R.S.S., cere din partea tuturor 
ministerelor, întreprinderilor, șantierelor și organizații
lor economice aplicarea unui foarte sever regim de eco
nomii, o atenție de zi cu zi față de problemele reducerii 
prețului de cost și asigurării acumulărilor stabilite. 
Avem datoria să obținem perfecționarea și ieftinirea 
continuă a aparatului de stat și îmbunătățirea muncii 
sale, desrădăcinînd metodele cancelaristo-birocratice de 
conducere, ridicînd nivelul muncii organizatorice și răs
punderea pentru sarcina încredințată în toate verigile 
de conducere. Condiția hotărîtoare a perfecționării con
tinue a muncii aparatului este educarea tuturor condu
cătorilor, mari și mici, în spiritul înțelegerii a tot ce 
este nou, înaintat, progresist, folosirea pe scară largă 
a inițiativei maselor oamenilor muncii, desfășurarea 
largă a criticii și autocriticii.

In toate domeniile muncii noastre de stat, construc
ției economice și culturale, mai există multe lipsuri a 
căror înlăturare va cere eforturi considerabile din par
tea noastră. Deputății care au luat cuvîntul aici pe 
marginea bugetului de stat au făcut o serie de observa
ții critice juste la adresa ministerelor și departamente
lor. Guvernul va studia cuvîntările deputaților și va 
lua măsurile necesare pentru înlăturarea lipsurilor 
semnalate de ei.

Tovarăși deputați!
Ieri, ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S., tova

rășul Molotov, a prezentat un raport în fața dumnea
voastră. Raportul său conține o analiză justă a actualei 
situații internaționale și expune cu o claritate deplină 
politica externă a guvernului sovietic.

Aprobai ea unanimă de către deputății Sovietului Su
prem al UR.S.S. a politicii externe a guvernului so
vietic confirmă încăodată că ea exprimă interesele fun
damentale ale poporului nostru. Această politică cores
punde nu numai năzuințelor și aspirațiilor poporului 
nostru, ci totodată și ale popoarelor din alte țări. Po
poarele nu cunosc năzuință mai puternică ca năzuința 
spre pace. Prin întreaga sa activitate, guvernul sovietic 
a dovedit și dovedește că el este pentru pace și apără 
cauza păcii, că el aduce contribuție după contribuție la 
cauza slăbirii încordăriq internaționale și întăririi re
lațiilor normale eu toate popoarele.

In stabilirea relațiilor noastre cu alte state, noi ne 
călăuzim de năzuința de a contribui la cauza întăririi 
păcii, respectînd principiul neamestecului în treburile 
interne ale altor state. Noi sîntem pentru asemenea tra
tative și urmărim încheierea unor asemenea acorduri 
cu alte țări, care să ducă la destinderea încordării în 
relațiile internaționale. Se înțelege de la sine că orice 
tratative pot fi încununate de succes dacă și cealaltă 
parte tinde de asemenea spre aceasta. Considerăm că 
aceasta este singura cale reală în condițiile actuale care 
ar putea să dea rezultate pozitive.

(Continuare ta pag. i-a)

MOSCOVA 10 (Agerpres) — TASS transmite cu
vîntarea rostită de deputatul N. A. Bulganin, președin
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., la 9 februarie
1955, la sesiunea Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Tovarăși deputați I
Mi-ați acordat o înaltă cinste și încredere, desem- 

nîndu-mă președinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. Vă mulțumesc, tovarăși, pentru cinstea ce 
mi-ați acordat-o și vă încredințez că voi depune toate 
eforturile pentru a justifica încrederea Dvs. (aplauze).

Dați-mi voie să mă opresc asupra problemelor prin
cipale ale activității viitoare a Consiliului de Miniștri.

In primul rînd țin să încredințez So
vietul Suprem că, în întreaga sa activi
tate, Consiliul de Miniștri va duce și de 
acum înainte neabătut politica elaborată 
de partidul comunist (aplauze) și apro
bată cu căldură de poporul nostru — po
litica de construire a societății comuniste, 
de întărire continuă a puterii statului so
vietic, de întărire a alianței dintre clasa 
muncitoare și țărănimea colhoznică, po
litica de întărire a păcii și securității, 
(aplauze).

înfăptuirea unei asemenea politici asi
gură înflorirea continuă a statului nostru 
socialist și ridicarea bunăstării poporu
lui. Sarcinii nobile de îmbunătățire prin 
toate mijloacele a vieții oamenilor mun
cii îi este subordonată întreaga activi
tate a partidului comunist și a guvernu
lui sovietic. Baza dezvoltării continue a 
economiei noastre naționale a fost întot
deauna și rămîne industria grea, a cărei 
producție depășește în prezent aproape 
de 3,5 ori pe cea a anului antebelic 1940.

Industria noastră grea, care se găsește 
pe o înaltă treaptă de dezvoltare, cons
tituie o mare cucerire istorică a partidu
lui comunist și a poporului sovietic. Se 
știe că industria grea a servit cu cinste 
cauza construirii socialismului și întări
rii independenței patriei noastre. Indus
tria grea este baza capacității indestruc
tibile de apărare a țării și a puterii bra
velor noastre forțe armate. Âmintiți-vă, 
tovarăși, de anii grei ai Marelui Război 
pentru Apărarea Patriei. Dacă în acea 
perioadă noi nu am fi dispus de o puter
nică bază economică — de industria noas
tră grea — noi nu am fi repurtat victoria 
asupra dușmanului înarmat pînă în dinți. 
Industria grea a asigurat libertatea și 
independența patriei noastre.

Industria grea asigură dezvoltarea tu
turor ramurilor economiei noastre națio; 
nale — agricultura, industria ușoară și 
cea alimentară — și constituie prin acea- 
sta izvorul ridicării continue a bunăstării 
poporului sovietic.

Pentru a dezvolta agricultura, care 
asigură materiile prime pentru industria 
ușoară, ea trebuie înzestrată cu trac
toare. combine și alte mașini agricole în 
cantități suficiente. Numai industria grea 
ne poate furniza toate acestea.

In domeniul dezvoltării industriei grele, noi am ur
mat întotdeauna și vom urma și de acum înainte indi
cațiile marelui Lenin și ale continuatorului credincios 
al operei sale I. V. Stalin. Linia dezvoltării cu precă
dere a industriei grele, apărată de partid în lupta în- 
dîriită împotriva dușmanilor de clasă și agenturii lor, 
a fost confirmată de întreaga desfășurare a construc
ției socialiste în țara noastră. Ea corespunde interese
lor vitale ale statului sovietic și ale poporului nostru. 
De aceea, în domeniul economic, guvernul va urma și 
în viitor cu fermitate linia generală a partidului comu
nist care prevede dezvoltarea prin toate mijloacele a 
industriei grele, (aplauze prelungite).

O sarcină din cele mai importante ale guvernului va 
fi înfăptuirea măsurilor elaborate de partidul comu
nist în vederea dezvoltării agriculturii socialiste în sco
pul asigurării satisfacerii cerințelor mereu crescînde ale 
populației în ce privește produsele alimentare, și ale 
industriei în ce privește materiile prime.

O uriașă importantă are în legătură cu aceasta ho- 
tărîrea recentei Plenare a Comitetului Central al Par
tidului Comunist al Uniunii Sovietice care a trasat sar- 
cina de a se ridica în următorii 5-6 ani recolta anuală 
de cereale la nu mai puțin de 10 miliarde puduri, iar 
producția principalelor produse ale creșterii animalelor 
de peste două ori.

Plenara Comitetului Central al partidului a indicat 
căile și mijloacele pentru înfăptuirea acestei sarcini a 
întregului popor. Printre aceste mijloace, alături de 
sporirea recoltei la hectar și reducerea pierderilor în 
timpul recoltării, mijlocul cel mai accesibil și rapid este 
valorificarea pămînturilor virgine și înțelenite. In anul
1956, suprafața însămînțată pe aceste pămînturi va 
aiunge la nu mai puțin de 28—30 000.000 hectare. Ex
tinderea în țară a suprafețelor însămînțate cu porumb 
de la 3—5.000.000 hectare la 28.000.000 hectare consti
tuie de asemenea o foarte mare rezervă a producției de 
cereale. Sporirea producției de cereale, și îndeosebi a 
unei culturi atît de productive ca porumbul, va permite 
rezolvarea radicală a problemei de creare a unei baze 
furajere pentru creșterea animalelor. îndeplinirea în 
decurs de 5—6 ani a unor asemenea sarcini grandioase 
în agricultură este pe deplin realizabilă și stă în pu
terea țării noastre. Pentru aceasta însă este necesar să 
se mobilizeze eforturile țărănimii colhoznice, clasei mun
citoare, întregului popor sovietic pentru a ridica la un ni
vel nou, și mai înalt, producția agricolă, pe baza teh
nicii celei mai moderne și a metodelor înaintate de 
muncă de înaltă productivitate, pe care fruntașii noștri 
din agricultură le stăpînesc la perfecție.

Știrile care sosesc din toate colțurile Uniunii Sovie
tice arată că oamenii muncii de la orașe și sate aprobă 
cu căldură hotărîrea Plenarei Comitetului Central și 
sînt gata s-o traducă în viață. Organele de partid și so
vietice trebuie să fie în fruntea luptei pentru îndeplini
rea sarcinii întregului popor trasată de Plenara C.C. și 
să facă la rîndul lor tot ce este necesar pentru ca acea
stă sarcină să fie înfăptuită.

Pe baza dezvoltării continue a industriei grele și a 
avîntului agriculturii se va lărgi producția articolelor 
de consum popular: îmbrăcăminte, încălțăminte, pro
duse alimentare, articole de uz casnic și de deservire a 
cerințelor culturale ale populației.



80 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI A. TOMA

Un poet iubit al poporului nostru
Be împlinesc optzeci de ani de la naște

rea lui A. Toma, acum, cînd doar puțină 
vreme ne desparte de dureroasa clipă a 
pierderii acestui mare fiu al poporului 
nostru. A. Toma, poet militant, aflat pe 
pozițiile clasei muncitoare, n-a încetat o 
clipă să servească poporul, punându-i în 
slujbă toate forțele sale. Luptînd din greu 
cu foștii stăpîni al vieții, ai bogățiilor și 
culturii, fiind supus la tot felul de opre
liști și privațiuni, A. Toma a ținut tot me
reu capul sus, a demascat putreziciunea 
curentelor decadente cu ajutorul cărora 
încerca burghezia să rupă pe intelectuali 
de poporul muncitor și să-i pervertească, 
a dat un strălucit exemplu de creație ar
tistică cu adevărat populară, tinerilor 
scriitori cu tendințe progresiste.

Popor, izvor renăscător 
De viață și avânturi, 
Din tine vin, cu tine merg 
Și cresc a mele cânturi, 

spunea el llustrîndu-și . orezul său poe
tic și de viață, crez pe care nu l-a trădat

SEMNA ȚI APELUL PĂCII!
Semnați Apelul-legămînt 1
Eu l-am semnat. De azi eu sînt 

■ Chezaș al Păcii tuturor
Din poli și pîn’la ecuator.

II vor semna un miliard,
Și-l vor nălța spre cer stindard 
Să-ncremenească la New York 
Toți trustmanii cu rit de porc.

Voi, stîrpiturl șl stîrpitori
De munci și rod, de prunci șl flori, — 
Un miliard de semnături
Gonesc spre voi cu-atîtea uri!

Atomli-n vine vi se-nchege: 
«Atomul-armă»-i scos din lege! 
Cei ce-1 vor folosi întăi 
Lor singuri își vor fi călăi.

De orice neam, de orice crez, — 
In garda Păcii mă-nrolez.
Vrem pace, muncă — nu măcel, 
Răspundeți vastului Apel 1

Femei — surfs de viață-n prag —
EI vor să stingă ce vi-i drag, 
Tot ce-ați sădit, născut, crescut!
Femei — semnați — fiți vieții scut!

Creșterea indicelui de folosire a mașinilor
Folosirea maximă a capacității de pro

ducție a mașinilor asigură muncitorilor o 
productivitate mai înaltă a muncii și duce 
la reducerea prețului de cost al produselor. 
La asemenea rezultate se ajunge în urma 
unei bune organizări a procesului de pro
ducție, a unei înalte discipline în muncă 
și a punerii în valoare a tuturor posibili
tăților tehnice ale mașinilor.

La fabrica „Clement Gottwald”, se 
desfășoară o luptă susținută pentru ridi
carea gradului de folosire a mașinilor.

La secția scule și utilaje, indicele de fo
losire a mașinilor s-a ridicat în luna ia
nuarie la 94 la sută. Cu toate că fabricarea 
unei piese în această secție necesită prelu
crarea ei de mai multe ori la aceleași 
mașini, s-a asigurat o continuitate a lu
crului care a permis reducerea considera-

Concursurile regionale de schi organizate de A.V.S A.P,
Duminică 13 februarie se vor desfășura 

concursurile regionale de schi, organizate 
de comitetele regionale ale Asociației Vo
luntare pentru Sprijinirea Apărării 
triei (A.V.S.A.P.) Schiorii clasați pe 
mele locuri în aceste concursuri, vor 
ticipa la concursul republican, ce va

Pa- 
pri- 
p ar
dea-

După ce au străbătut sute de kilometri 
strecurîndu-se printre munți împăduriți, 
lăsînd în urmă dealuri — pe coamele că
rora se ridică semețe turlele sondelor — 
și ogoare, după ce pe drum s-au răsfirat 
prin stații, s-au întretăiat ori au primit 
în „matca" lor alte linii — magistralele 
de oțel ale căilor ferate se adună din nou 
la un loc, ca într-un buchet, și pătrund 
laolaltă pînă în inima Capitalei țării.

...Gara de Nord
Pe una din. linii s-a oprit gîfîind, parcă 

obosită de atîta drum, o locomotivă ur
mată de un lung șir de vagoane. Peronul 
e inundat de călători. Mulți dintre aceș
tia sînt așteptați: o rudă, cunoștințe, prie
teni...

Și cîți dintre noi înțeleg îngrijorarea 
celor care zi și noapte veghează asupra 
bunului mers al trenurilor, sau celor care 
așteaptă cu nerăbdare sosirea mărfurilor, 
atunci cînd chiar un simplu „marfar" sau 
„găzar'1 a întîrzfat ?

Nu sînt puțini nici aceștia. Sînt zecile de 
mii de ceferiști, vârstnici și tineri, care 
s-au luat la întrecere pentru cîștigarea 
minutelor, hotărîți să ducă și pe acest tă- 
rîm bătălia pentru a asigura cetățenilor 
patriei noastre cele necesare unui trai fru
mos.

La lași...
...Prin luna decembrie a anului trecut 

întreprinderea „Țesătura" din Iași era cît 
p-aci să rămînă în urmă din cauza lip
sei de materie primă.

Gîndurile tuturor muncitorilor, ca și ale 
conducătorilor întreprinderii, s-au îndrep
tat către gară, căt.re ceferiști...

...La magazinul alimentar era așteptată 
sosirea unui nou transport de conserve...

Oamenii privesc eu încredere conștiin
ciozitatea cu care ceferiștii se achită de
-------- —------------------------------- - 

„Scînteia tineretului*' 
Pag. 2-a 11 februarie 1955 

niciodată, pe care l-a afirmat întotdeauna 
cu curaj. Poetul a înțeles să-și slujească 
poporul însuflețlndu-1 la luptă, continuând 
în versurile sale cele mai bune tradiții ale 
literaturii noastre clasice, pășind cu în
drăzneală pe tărâmurile încă neexplorate 
ale creării noii noastre literaturi, realist- 
socialiste, popularizând operele literaturii 
sovietice încă din anii de asuprire bur- 
ghezo-moșierească, traducând din clasicii 
literaturii universale. Neuitată va rămîne 
amintirea lui, a operei ca și a chipului lui, 
cu surîsul blind, gata oricînd să ajute, 
să sfătuiască, amintirea unui om care 
„stăruie să se dăruie" asemenea inimii lui 
Danco a cărui minunată legendă el ne-a 
tălmăcit-o în versuri.

★
La Casa Scriitorilor din Capitală va 

avea loc vineri 11 februarie Ora 18,30 ani
versarea a 80 de ani de la nașterea poetu
lui Alexandru Toma.

Va conferenția prof. univ. Ion Vitner.

Docheri din țările slugare, 
Zvîrliți tot armamentu-n mare 1 
Greviști cu brațe-ncrucișate, 
Așa războiul îl veți bate! ■

Și vouă, slavă fete sfinte
Ce trenului se zvîrl nainte 1
Să treacă peste-atîta viață 
Fochiștii-frați, pălesc, îngheață.

Noi din Republica Romînă 
Pe noul ei destin stăpînă, 
Clădi-vom, morții împotrivă, 
Belșugul stivă lîngă stivă.

Ce-am dezrobit și ce-am clădit 
Vom ști să apărăm cumplit. 
«Atomul» taine nu mai are 
Nici pentru frontul de-apărare.

E-o luptă de soi nou în lume 
Și-avem stegar să ne îndrume 
Cu braț de-oțel și fruntea soare. 
Pe Stalin sfetnic de popoare.

Pieri-veți, fauri de război,
Sub potopirea vieții noi,
Și-n slujba NOASTRĂ stă atomul — 
Dar ca să-nalțe viața, omul.
1950, aprilie 13 

bilă a timpilor morți. Buna organizare a 
muncii, la care s-au adăugat aproviziona
rea din timp a mașinilor cu materiale și 
folosirea integrală a timpului de lucru, au 
făcut ca această secție să-și depășească 
planul de producție pe luna ianuarie cu fi 
la sută. La acest succes au contribuit în 
primul rînd acei muncitori care si-au în
sușit temeinic munca la mașinile la care 
lucrează. Frezorul Nicolae Ieparu, de pildă, 
cunoscîndu-și bine mașina de găurit la 
care lucrează, și-a depășit norma lunară 
cu 136 la sută. împărtășind metodele sale 
membrilor brigăzii de tineret pe care o 
conduce, aceștia au dat peste planul lunar 
cu 120 la sută mai multe scule și utilaje.

Strungarul Nicolae Tane de la secția 
strungărie, valorificând posibilitățile teh
nice ale mașinii sale, cu ajutorul metode
lor avansate de lucru, și-a depășit norma 
cu 216 la sută.

fășura în zilele de 26 și 27 februarie la 
Bușteni.

Traseul concursului republican organizat 
de comitetul organizatoric central al Aso
ciației Voluntare pentru Sprijinirea 
Apărării Patriei va fi următorul: Cămi
nul Alpin — Cabana Gura Diham — pla
toul Munticel. (Agerpres)

In întîmpinarea Zilei Ceferiștilor

CALE LIBERĂ!
sarcini. Totuși, în răstimpuri, cîte unul 
mai nerăbdător pune mîna pe telefon.

— Alo ! Stația ?... Aici întreprinderea... 
Avem ceva ?...

In aceeași zi...
...Stația Tecuci-Nord este un vast șan

tier de „prelucrare" a trenurilor, unde 
munca nu contenește nici ziua, nici noap
tea. Și cum ar putea oare conteni, cind 
trenurile sînt — și trebuie să fie — în 
continuă mișcare, cînd vagoanele sint 
doldora de mărfuri pe care consumatorii 
și întreprinderile le așteaptă cu nerăb
dare ?

Dinspre Bărboși, Buzău, Adjud, Făurei 
și Iași au tot sosit in stație „marfare". în 
trenurile de la Iași și Făurei erau unele 
vagoane care trebuiau să ia drumul către 
Mărășești, iar unele din vagoanele sosite 
cu trenurile de la Bărboși, Buzău și Ad
jud, aveau ca destinație lașul.

S-a lucrat toată noaptea. Pe o linie au 
fost grupate toate vagoanele care aveau 
ca destinație Mărășești. Pe o alta, trenul 
nr. 6523 de Iași era și el gata de plecare. 
Numai că se întârziase compunerea lui cu 
aproape 90 de minute. Ceața, dușman 
aprig al ceferiștilor, se abătuse în noaptea 
aceea mai deasă ca oricînd și le stinghe
rise lucrul.

Mecanicul — un tînăr vioi și bine le
gat — se tot socotea cu fochistul lui cum 
să facă să scoată întârzierea pînă la Iași. 
Și poate că socotelile lor ar fi ieșit bine 
dacă n-ar fi trebuit să mai facă mane
vra aceea în stația Scînteia, unde rămî- 
neau cîteva vagoane.

— Tovarășe mecanic, eu zic să cerem 
operatorului „cale liberă", poate l-om 
scoate cu orar „regulat” pînă la Iași I

Intr-un gînd cu fochistul, mecanicul a 
coborât în grabă scărița marchizei și s-a 
repezit către biroul impiegatului de miș
care. Mai erau cîteva minute pînă la ple
care. A cerut la telefon pe operatorul de 
circulație de la serviciul de exploatare a 
căilor ferate din Iași. Cînd la capătul ce
lălalt al firului a răspuns tovarășul Cons

NE RIDICAM
ÎMPOTRIVA

★

RĂZBOIULUI ATOMIC 1
★ ★

Consiliului Mon- 
și la familia lui

Semnează oamenii muncii 
din regiunea Craiova

CRAIOVA (de la corespondentul nostru). 
De dimineață și pînă seara pe străzile ora
șului Craiova se văd numeroase echipe 
care merg din casă în casă pentru strîn
gerea de semnături pe Apelul Păcii de la 
Viena.

Pînă în prezent peste 4.500 cetățeni ai 
orașului Craiova au semnat Apelul. Cetă
țenii de pe strada Nicolae Bălcescu, prin
tre care și gospodinele Didina Mihăilescu, 
Bălașa Dumitrescu, Nistor Voica și altele 
au semnat Apelul.

în spitalul unificat de adulți nr. 1 au 
fost strînse 924 semnături iar la centrul 
poligrafic, 284 semnături. întreg colectivul 
tribunalului regional Craiova a semnat 
Apelul Păcii. în orașul Tg. Jiu s-au strîns 
numai în 3 zile peste 2800 semnături.

Cînd membrii echipei pentru strîngerea 
de semnături pe Apelul 
dial al Păcii au ajuns .
Costea Gheorghe, țăran muncitor din co
muna Coțofeni, regiunea Craiova, au fost 
întimpinați de tînărul Ionel, fiul lui Costea. 
în dimineața aceea se sculase de vreme 
pentru a pune totul la punct, în așteptarea 
oaspeților. Și iată-1, explicînd oaspeților 
cum știe el să-și întărească semnătura 
pusă pe Apel.

„Toate uneltele agricole le-am reparat, 
boii îi îngrijesc bine, sămânța am curățai-o, 
urmez cursul agrozootehnic. Vreau ca pri
măvara să mă găsească cu toate pregătirile 
pentru însămînțări făcute. Numai așa voi 
contribui și eu alături 
muncii la realizarea celor 
grîu și porumb boabe.
Costea gîndesc toți tinerii dornici de viață 
din comuna Coțofeni. Tînărul Nicolae Gh. 
Păun a semnat și el Apelul, și chiar în 
ziua aceea a ieșit la arat. Așa înțeleg tine
rii țărani muncitori din comuna Coțofeni 
să lupte pentru apărarea păcii. Muncind 
cu temei, vor obține în anul acesta mai 
multe produse agricole pentru bunăstarea 
oamenilor muncii, pentru întărirea patriei.

de toți oamenii
10 milioane tone 
Ca Ionel al lui

I

In numele vieții
Toți cărora le este dragă viața, toți cei 

care vor să-și vadă împlinite gîndurile cele 
mai frumoase își pun cu hotărâre semnă
tura pe Apelul Păcii de la Viena.

Eu sînt responsabila comisiei de femei 
din raionul Tg. Ocna și am putut afla nă
zuințele de viitor ale multor tinere, mun
citoare, gospodine etc. Tinerele vor să-și 
croiască un drum luminos în viață, să-și 
făurească un cămin fericit, muncitoarele 
doresc să obțină , rezultate mai bune în 
muncă, să dea mai multe produse peste 
plan, mamele vor să-și crească copiii mari, 
să ajungă oameni luminați care să-și slu
jească cu credință patria.

în adunări populare, sau la sfaturi ale 
păcii femeile își spun cuvîntul hotărît îm
potriva ațîțătorilor războiului atomic, îm
potriva acelora care vor să ’ transforme în 
cenușă tot ceea ce oamenii au creat pînă 
acum. Alături de toți oamenii dornici de 
pace, femeile din raionul nostru nu vor în
gădui războiul atomic și semnează cu în
credere Apelul Păcii. Forța celor ce do
resc viața e mai puternică decît a ace
lora din tabăra imperialiștilor, a celor ce 
vor să semene moartea.

Comisiile de femei din raionul nostru 
merg din casă în casă să îndemne gospo
dinele să semneze Apelul Păcii și al 
vieții. Pretutindeni, în cele mai îndepăr
tate cătune, femeile se împotrivesc răz
boiului și luptă pentru impunerea păcii.

ANTAL MARIA 
responsabila comisiei de femei 

din raionul Tg. Ocna

tantin Șovan, chipul mecanicului s-a în
seninat.

— Tovarășe operator 1 Aici mecanicul 
trenului 6523. Plecăm din Tecuci cu 90 
minute întîrziere. Ce crezi, mă poți ajuta 
ca să scot întârzierea pînă la Iași ? Mașina 
merge bine, avem apă de ajuns și revizia 
de vagoane ne-a dat marca de garanție 

'pentru starea tehnică a vagoanelor. Știi, 
ducem bumbac pentru „Țesătura”, cîteva 
vagoane cu alimente, piese pentru repa
rarea tractoarelor, lemne de foc...

— Ia spune-mi, poți să mergi pînă la 
Iași numai cu apa de la Ghidigeni și Bu- 
hăiești, fără să mai iei la Bîrlad și 
Crasna ?

— Da, numai să nu mă ții la semnale !
...Pe contractul de „cale liberă" și-au 

pus semnătura angajîndu-se să ducă tre
nul la destinație la timp, mecanicul de 
locomotivă, șeful trenului, impiegatul de 
mișcare și operatorul de circulație...

La cîteva minute după plecarea trenu
lui au aflat despre aceasta mai întîi cefe
riștii din stația Iași. Apoi, telefoanele au 
zbîrnîit în întreprinderi, în S.M.T.-uri, 
ducînd vestea despre sosirea mărfurilor pe 
care le așteptau.

In biroul operatorului 
de circulație *

In incinta serviciului de exploatare al 
căilor ferate-Iași există o încăpere 
mică, în care se află un singur om. 
Lucrează la o mașină înclinată pe care se 
găsește un grafic brăzdat de o mulțime 
de linii frânte de diferite culori. Alături, 
pe o măsuță, cîteva telefoane care, cîtu-i 
ziulica de mare, n-au astîmpăr. Trecând 
prin fața ușii de la intrare auzi înăuntru 
numeroase voci, de parcă s-ar certa mai 
mulți oameni. Dar, dacă deschizi ușa, vezi 
în față un singur om vorbind la microfon, 
căruia îi răspund voci din difuzorul in
stalat pe peretele din dreapta.

Este operatorul de circulație Constantin 
Șovan.

Pentru secția sau linia pe care lucrează,

Pentru fericirea căminului lor
Jana Badea și Gheorghe Birou s-au cu

noscut cu ani în urmă în Fabrica de Con
fecții „Gh. Gheorghiu-Dej” din București. 
Lucrau amîndoi în același sector de pro
ducție, la aceeași bandă.

La început au fost prieteni, iar mai apoi 
s-au îndrăgostit unul de altul. Dragostea 
și-a urmat cursul și zilele trecute Jana și 
Gheorghe au făcut noul pas în viață — 
căsătoria.

Cîte visuri îndrăznețe nu și-au plănuit 
ei doi. Vor să muncească, să-și facă o 
casă, să aibă copii care să crească, să în
vețe în liniște, nestingheriți de urgiile 
războiului. Părinții, frații și prietenii lor 
ciocnind cu ei paharul cu . vin în ziua 
nunții, le-au urat ani mulți și căsnicie fe
ricită.

S-a întâmplat ca în prima zi a tinerei 
familii Birou, ziarele să publice, ca și în 
alte zile, articole despre protestul poporu
lui nostru și al popoarelor lumii împotriva 
pregătirilor războiului atomic de către 
imperialiști. Le-au citit și soții. Birou. 
Voința lor se alătură voinței tuturor ti
nerilor și oamenilor cinstiți din întreaga 
lume, care doresc să-și realizeze visu
rile lor.

Pentru interzicerea războiului atomic 
soții Birou și-au pus alături de muncitorii

Pentru viitorul
Citind Apelul Consiliului Mondial al 

Păcii în care.se cheamă popoarele la lupta 
împotriva pericolului ce planează asupra 
omenirii ca urmare a planurilor nebunești 
de dezlănțuire a unui război atomic de 
către imperialiști, sînt hotărît ca și de aci 
înainte să contribui prin munca mea Ia 
lupta nobilă de impunere a păcii, pentru 
a face ca viața să triumfe asupra războiu
lui.

Ca președinte al sfatului popular al ora
șului Pitești, ca gospodar al acestui 
de regiune, nu pot să fiu de acord 
ce organizează distrugerea orașelor, 
trelor culturii și monumentelor.

Pînă în urmă cu ani, orașul 
figura pe harta țării ca un simplu oraș de 
provincie, semi agricol. în timpul ultimului 
război a cunoscut oroarea bombardamen
telor făcute de avioane americano-en- 
gleze. S-au schimbat însă acele timpuri. 
Piteștiul de astăzi nu se mai aseamănă cu 
cel de ieri. Construirea a numeroase fa
brici, clădiri, locuințe pentru muncitori, au 
trezit orașul la o viață nouă, tumultuoasă. 
Oamenii 
muncesc

centru 
cu cei 
a cen-

Pitești

muncii din Pitești, constructorii, 
cu avînt patriotic pentru a face

Poporul nostru își exprimă voința 
de a apăra pacea

cetățeni își aștern zilnic semnă-

făcut în cadrul unei adunări 
însuflețire. Și-au depus semnă- 
Apelul Păcii oameni de diferite 
sociale. Eleva Doina Macovei de

Mii de 
turtle lor pe Apelul Consiliului Mondial 
al Păcii, exprimîndu-și voința neclintită 
de a apăra pacea împotriva pregătirii 
războiului atomic și pentru folosirea ener
giei aîbmice în scopuri pașnice.

în orașul Cîmpulung Muscel, deschide
rea campaniei pentru strîngerea de sem
nături pe Apelul Consiliului Mondial al 
Păcii s-a 
plină de 
turtle pe 
categorii 
la Școala medie tehhică de cărbune a spus 
printre altele : „Sînt fiică de invalid de 
război. Nu vreau, să mai treacă nimeni prin 
suferințele prin care a trecut tatăl meu. 
înfierez prin semnătura mea pe dușmanii 
vieții noastre fericite".

Intr-o serie de fabrici și instituții din 
raionul Turda continuă să aibă loc mi
tinguri în cadrul cărora cetățenii semnînd 
Apelul Păcii își arată voința lor de pace, 

operatorul de circulație este creierul în
tregii mișcări a trenurilor : încrucișările, 
opririle, punerea vagoanelor la încărcare 
etc. Munca sa poate fi asemuită cu jocul 
de șah : o scăpare de calcul pe grafic — 
și circulația trenurilor s-a încurcat... în
târzierile în mers nu mai pot fi înlătu
rate. Și, la calea ferată, întârzierea trenu
rilor se poate compara cu rebuturile din 
fabrici și uzine, aducînd chiar stagnarea 
activității unor întreprinderi, întârzieri în 
aprovizionarea populației și cîte altele.

După ce a studiat posibilitatea recupe
rării întârzierii de 90 de minute cu care 
trenul 6523 urma să plece din Tecuci, tâ
nărul operator Șovan a chemat prin tele
fonul selector stațiile de pe linia Tecuci- 
Iași. Rînd pe rînd, în difuzorul de pe pe
rete și-au anunțat prezența impiegații de 
serviciu din stațiile Ghidigeni, Bîrlad, 
Frunzeasca, Banca, Buhăești și din cele
lalte stații.

— Atențiune !...
Larma din difuzor a încetat.
— Scrieți o dispoziție ! Pe baza contrac

tului încheiat cu mecanicul trenului nr. 
6523...

Dispoziția operatorului era clară. Măr
farul nu va’ opri decît în stațiile în care, 
după grafic, are „cruce" cu alte trenuri. 
Și dacă apa îi va ajunge, cum l-a asigurat 
mecanicul, ca să nu mai fie nevoie să 
oprească la Bîrlad și la Crasna, apoi cu 
siguranță că pînă la Buhăești vor fi re
cuperate cele 90 de minute întîrziere, iar 
trenul va intra în „trasă" regulată.

Din acest moment, pe graficul din fața 
operatorului a pornit să șerpuiască o 
nouă dâră de creion care înaintează verti
ginos în susul graficului: a prins „viață" 
trenul 6523 ! E un adevărat film al mer
sului noului tren. Iată, de pildă, în Ghi
digeni a făcut alimentarea cu apă. Parcă-1 
vezi, aidoma, trecând prin Bîrlad fără 
oprire, sau oprindu-se în stația Banca 
pentru a face „cruce” cu un accelerat. 
Apare și timpul pierdut cu manevrarea 
unor vagoane în stația Scînteia, ca și în
crucișarea cu o locomotivă izolată din sta
ția Roșiești. Șl mai apare șl timpul câști

de la Fabrica de Confecții „Gh. Gheorghiu- 
Dej” semnăturile pe Apelul Păcii de la 
Viena. Sînt printre primele lor semnături, 
după semnăturile de pe declarațiile de că
sătorie făcute la Sfatul Popular .

Lupta pentru apărarea păcii, pentru in
terzicerea războiului atomic, soții Birou o 
înțeleg nu numai prin. faptul că au 
semnat Apelul de la Viena, ci în același 
timp semnăturile trebuiesc întărite prin 
sporirea zilnică a roadelor muncii lor.

Brigada 162 din sectorul 6 — sector al 
tineretului, de pildă, unde Gheorghe Birou 
este instructor cu munca de calitate, reu
șește să-și îndeplinească planul și să dea 
produse de ■ calitate superioară. Zilnic 
această brigadă căpătând ajutorul tână
rului Gheorghe Birou, depășește planul 
de calitate cu 2 la sută.

Și Jana Birou care lucrează în brigada 
utemistă nr. 2 din sectorul 7 se străduiește 
să-și întărească semnătura dînd produse 
de calitate superioară, luptând pentru în
tărirea disciplinei în muncă. Semnăturile 
lor, întărite prin rezultatele obținute în 
producție sînt un puternic avertisment dat 
ațâțătorilor războiului atomic, o mărturie a 
încrederii lor în vigță, în viitor.

M. OPREA

orașului nostru
din orașul lor un oraș înfloritor, mai fru
mos ca oricînd. în prezent se construiește 
clădirea nouă a Teatrului de Stat, se ame
najează cel mai frumos parc al orașului, 
parcul de cultură și odihnă „Vasile Roaită" 
iar Casa de Cultură se află în reparație 
generală. De asemenea, se construiesc noi 
întreprinderi. Trustul nr. 6 Construcții va 
da în curînd în folosință numeroase apar
tamente pentru 300 de familii de munci
tori etc.

Cum »ă nu iubești această viață minu
nată, plină de conținut, în care munca pen
tru binele omului, pentru fericirea lui 
este temelia activității noasire de zi cu zi. 
Muncim cu entuziasm, convinși că 
eforturile acestea sînt îndreptate 
bunăstarea celor ce muncesc. Pentru 
minunată, pentru liniștea căminelor
tre am semnat Apelul de la Viena, încre
zător că popoarele vor ști să zădărnicească 
planurile odioase ale celor care fac atîta 
vîlvă în jurul războiului atomic, .

JIGA ION 
președintele sfatului popular 

al orașului Pitești

toate 
spre 

viața 
noas-

hotărîrea lor de a lupta pentru continua 
înflorire și întărire a patriei.

La Constanța și la Tg. Mureș echipe 
formate din cetățeni string zilnic sute de 
semnături pe Apelul de la Viena. Cetățenii 
îi primesc cu drag, semnînd Apelul. Ei 
discută cu membrii echipelor despre ac
tualele probleme internaționale, despre 
voința milioanelor de oameni care vor să 
trăiască în pace, condamnînd pe cei ce pre
gătesc războiul atomic. Scriitorul Kovacs 
Gyorgy, din Tg. Mureș a fost vizitat 
domiciliu de una din echipe, în timp 
lucra la o nouă operă. El a semnat 
entuziasm Apelul.

In raionul Orăștie s-au ținut zilele 
acestea 12 mitinguri și adunări în care cei 
peste 6.000 de participanți și-au manifes
tat adeziunea la Apelul Consiliului Mon
dial al Păcii. Numai în cele trei zile după 
deschiderea campaniei de semnături, în 
raionul Orăștie s-au strîns peste 12.000 de 
semnături pe Apelul de la Viena.

(Agerpres)

la
ce
cu

gat, minut cu minut, cu fiecare trecere 
fără oprire prin stații.

Grija operatorului nu se oprește însă 
nici la dispoziția pe care a dat-o și nici la 
urmărirea trenului pe grafic. Ca un bun 
părinte care îndrumă și urmărește pașii 
copiilor săi Iubiți, operatorul controlează 
în răstimpuri ce se întîmplă ou trenurile 
al căror mers îl dirijează, dacă dispozi
țiile pe care le-a dat stațiilor au fost exe
cutate întocmai.

— Alo 1 Ghidigeni!... Ați pregătit ali
mentarea lui „23“ ? Aveți grijă să întîrzie 
cît mai puțin la alimentare I...

— Alo ! Crasna !... Ai primit dispoziția 
nr...? Știi că „23“ trece prin stația d-tale 
fără oprire ? Trebuie să-l scoatem „regu
lat” pînă la Buhăești.

...Și în timp ce trenul 6523 intră în sta
ția Buhăești, pe graficul din fața opera
torului dîra de creion a mai făcut un salt, 
atingînd punctul în oare ar fi trebuit să 
ajungă după mersul normal. întârzierea a 
fost recuperată ! *

Cînd trenul 6523 a trecut peste primele 
ace din stația Iași, ziua se îngîna cu noap
tea. De sus, norii plumburii porniseră să 
cearnă o burniță măruntă, rece.

Pentru toți „ne-ceferiștii“, cum s-ar spu
ne, sosirea trenului la timp n-a fost nimic 
altceva decît un fapt obișnuit. Ei n-au 
de unde ști că pentru a putea oîștiga 90 
de minute de drum, în timpul cărora 
muncitoarele de la „Țesătura" au putut 
fabrica mii de mgtri de țesături, tinerii 
mecanizatori de la S.M.T. au putut 
monta o piesă care lipsea unui tractor 
sau unei mașini agricole, zeci de cetățeni 
și-au putut primi combustibilul, că pentru 
toate acestea zeci de ceferiști, pe locomo
tivă, intr-o revizie de vagoane, in biroul 
operatorului și al impiegatului de mișcare 
sau patrulând pe linie, au dus bătălie 
aprigă cu ceața și de multe ori cu întune
ricul de nepătruns al nopții pentru a 
cîștiga minutele și a învinge distanțele.

Ei nu cunosc poate, nici pe tinerii me
canici Alexandru Rău, Aurel Stoian, Ion 
Dumitriu, nici pe șefii de tren Constantin 
Alexandrescu, Filomela Veruzi, Cezar 
Samson, nici pe frînarii Ion Roșu, Nadia 
Dănilă și Nicolae Rusu și nici pe opera
torii de circulație Constantin Șovan, Ni
colae Moraru și Mihail Horga.

De-'i întrebi pe aceștia despre munca 
lor, despre felul ,în care au condus un 
tren sau altul, îți răspund simplu:

—A mers bine!... Ne-am făcut datoria!...
ȘTEFAN BRATW

însămînțări de orz în reg. Arad
ARAD (De la corespondentul nostru). — 

Mai multe gospodării agricole colective 
din regiunea Arad au început lucrările 
agricole de primăvară.

După ce au terminat cu reparațiile șl 
selecționatul semințelor, colectiviștii din 
gospodăria agricolă colectivă „Scînteia” 
din comuna Șagu. raionul Arad — văzînd 
ca vremea e prielnică — au început ară
turile și însămînțările. Trei brigăzi de 
cîmp au și însămânțat cu orz de primă
vară 43 hectare Membrii gospodăriei agri, 
cole colective „Secera și Ciocanul” din 
comuna Olari, raionul Criș au însămînțat 
cu orz 13 hectare.

-O-
Și ei au început însămînfările
Prin părțile Banatului, unde clima este 

mai blîndă, fără vânturi reci, mulți dintre 
muncitorii ogoarelor au ieșit la cîmp. Co
lectiviștii din Gherteniș și Tirol, ca și în
tovărășiți! din Fizeș, au arat bine pămân
tul din toamnă, iar. acum au pornit să în
sămânțeze.

Colectiviștii din Gherteniș au însămîn
țat chiar din prima zi două hectare cu orz 
de primăvară, iar întovărășițiî din Fizeș 
au semănat 3 hectare cu grîu de primă
vară din soiuri recunoscute, primite de la 
gospodăria agricolă colectivă din comuna 
Tirol.

Membrii gospodăriei agricole colective 
din Tirol s-au pregătit cu multă grijă pen
tru însămînțările de primăvară. Zilele tre
cute ei au ieșit cu toții la cîmp și pînă 
acum au terminat de însămînțat grâul de 
primăvară. Colectiviștii au folosit numai 
sămânță de bună calitate.

-O-
Extind cultura legumelor

Legumicultorii din regiunea Galați cul
tivă în fiecare an suprafețe însemnate cu 
legume. Anul trecut, de exemplu, ei au 
însămînțat diferite legume pe o supra
față de peste 8.000 ha.

în vederea extinderii în acest an a su
prafețelor cultivate cu legume, cultivatorii 
au mai identificat pînă acum, cu spriji
nul tehnicienilor 700 ha. terenuri bune 
pentru cultura legumelor. Loturile semin- 
cere vor fi de asemenea extinse cu încă 
100 ha., iar suprafața irigată pentru cul
tura legumelor cu încă 500 ha.

Pentru buna desfășurare a lucrărilor 
și obținerea de producții mari, cultivatorii 
au reparat pînă acum 7.000 m.p. răsadnițe, 
au pregătit aproape 1.000 tone gunoi de 
grajd și au revizuit și reparat o mare 
parte din inventarul grădinăresc. în pri
măvară ei vor confecționa pentru obți
nerea de răsaduri de bung calitate pește 
2.800.000 de ghivece nutritive și vor mai 
primi pentru irigarea culturilor încă 54 de 
motoare stabile. (Agerpres)

—O—
Noi cadre pentru agricultură

Stațiunile de mașini și tractoare, gos
podăriile agricole de stat și stațiunile ex
perimentale ale institutelor de cercetări 
agricole, primesc anul acesta noi cadre de 
mecanizatori și muncitori calificați, care 
absolvă școlile medii tehnice agricole. Nu
mai în primăvara aceasta vor intra în 
producție peste 4400 de tractoriști, șefi de 
brigadă, pontatori alimentatori, brigadieri, 
zootehnicieni, tehnicieni veterinari, tehni
cieni legumicoli etc.

în afara absolvenților, alți aproape 
16.400 de elevi din anul 1, 2 și 3 ai șco
lilor medii tehnice agricole vor pleca în 
primăvară în unitățile socialiste ale agri
culturii pentru o perioadă de practică de 
8 luni. (Agerpres)

-O'
Au terminat reparațiile

La Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii au sosit în ultima vreme numeroase 
telegrame prin care se anunță că unele 
gospodării agricole 'de stat din diferite re
giuni ale țării au terminat reparațiile la 
tractoarele și la mașinile agricole nece
sare însămînțărilor de primăvară. Prima 
pe țară care a terminat repararea mașini
lor și uneltelor agricole a fost gospodăria 
agricolă de stat din Tîrgușor, regiunea 
Constanța, urmată de gospodăriile de stat 
Jimbolia, regiunea Timișoara, Variaș, re
giunea Arad, Segarcea, regiunea Craiova, 
Catalina și Odorhei, Regiunea Autonomă 
Maghiară, Cărei, regiunea Baia Mare, 
Rupea, regiunea Stalin, „I. L. Caragiale”, 
Popești-Leordeni și Bucșani, regiunea 
București.

Realizările obținute de mecanizatorii de 
la aceste gospodării agricole de stat se 
datoresc bunei organizări a muncii și apli
cării metodei de reparații pe ansamble. Un 
rol deosebit în desfășurarea reparațiilor au 
avut posturile utemiste de control din ca
drul gospodăriilor agricole de stat care au 
contribuit la executarea unor lucrări de 
bună calitate și la realizarea de însem
nate economii,

-O-

Utemista Merlan Eufrosina, îngriji
toare de vite de Ia gospodăria agricolă 
de stat „Zorleni” din regiunea Bîr
lad, participă regulat la cursurile 
agro-zootehnice. Cunoștințele căpătate 
o ajută să folosească cu pricepere me
todele înaintate în buna îngrijire a 
animalelor încredințate.

Iat-o în fotografie pe tînăra îngriji
toare aplicînd metoda alăptării vițelu
lui la găleată.

Foto: EUGEN CSIKOȘ
- -- -- - ------
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Convorbirea lui N, S, HRUȘCIOV
cu ziăriștii americani W. R. Hearst, Kingsbury Smith și F. Connif

Moscova m (Agerpres). — tass 
transmite stenograma convorbirii lui N. S. 
Hrușciov cu ziariștii americani W. R. 
Hearst, Kingsbury Smith și F. Connif, 
care a avut loc la 5 februarie 1955.

Kingsbury Smith a arătat că Hearst șl 
cei ce-1 însoțesc, știind cît de ocupat este
N. S. Hrușciov în legătură cu sesiunea So
vietului Suprem, sînt profund recunoscă
tori pentru faptul că el a găsit timp să-i 
primească. Ei toți, a continuat Kingsbury 
Smith, au remarcat cu mare interes apre
cierile favorabile ale lui. N. S. Hrușciov 
din recenta sa cuvîntare la Plenara C.C. 
al P.C.U.S. cu privire la metodele ame
ricane de organizare a agriculturii și în 
special cuvintele sale potrivit cărora aceste 
metode ar putea constitui un exemplu 
bun pentru agricultura sovietică. în 
această ordine de idei, Hearst ar dori 
să-i pună o întrebare lui N. S. Hrușciov.

Hearst a spus că atunci cînd a citit re
marca pozitivă a lui N. S. Hrușciov despre 
felul în care în America se cultivă po
rumbul și cerealele, i-a venit ideea că ar 
fi mai bine dacă oamenii sovietici ar re
leva mai des părțile bune ale vieții din 
S.U.A., iar americanii — părțile bune ale 
vieții' din U.R.S.S. în momentul de față 
însă ei .se critică mult prea des unii pe 
alții și. se opresc puțin asupra faptelor 
pozitive.

Hearst a întrebat dacă N. S. Hrușciov 
este de acord cu aceasta.

N; S. Hrușciov a răspuns că este de 
acord cu aceasta și consideră că acest 
lucru ar fi foarte util. După părerea sa, 
în America-există multe lucruri bune. El 
crede că și americanii ar găsi în Uniunea 
Sovietică multe lucruri interesante și 
utile pentru ei. Acest lucru nu se referă 
numai la problemele agriculturii, ci și la 
industrie, precum și la alte domenii.

Hearst a spus că întrucît N. S. Hruș
ciov s-a. exprimat pozitiv despre unele 
laturi ale vieții americane, el, Hearst, ar 
dori să-și exprime speranța că N. S. Hruș_ 
ciov va găsi cândva posibil să viziteze 
S.U.A. (la fel cum lui, Hearst, și celor ce-1 
însoțesc, le-a fost oferită posibilitatea de 
a vizita Uniunea Sovietică) cu scopul de 
a cunoaște personal agricultura, industria 
americană etc., întrucît, după cîte știe, 
N. S. Hrușciov nu a fost niciodată în 
S.U.A.

N. S. Hrușciov a confirmat că într-ade- 
văr el n-a fost niciodată în S.U.A.

Kingsbury Smith a întrebat dacă N. S. 
Hrușciov ar fi într-adevăr gata să vizi
teze S.U.A. și să cunoască metodele agri
cole americane, în special în domeniul 
creșterii animalelor, dacă el ar primi in
vitația să facă această călătorie în mo
mentul în care i-ar conveni.

N. S. Hrușciov a răspuns că el ar vrea 
să unească într-unul singur răspunsul la 
întrebările lui Hearst și Kingsbury Smith. 
El consideră că vizitele reciproce între 
țări, în cazul cînd n-au un caracter pre
conceput, aduc întotdeauna foloase po
poarelor. După părerea sa, vizitarea S.U.A. 
de către oamenii sovietici ar fi utilă atît 
din punct de vedere economic cît și pen
tru o mai bună înțelegere reciprocă. Tov. 
Mikoian a fost cândva în S.U.A. și a po
vestit .mujte lijcrprâ interesante și bune 
despre cele văzute acolo.

Kingsbury Smith a făcut remarca că și 
V. M. Molotov a fost în S.U.A. N. S. 
Hrușciov a răspuns că tov. Molotov a fost 
în S.U.A. în timpul războiului și curând 
după război. El nu a avut posibilitatea să 
cunoască atât de amănunțit țara ca tov. 
Mikoian.

în- ce privește călătoria sa, a lui Hruș
ciov în S.U.A., aceasta este desigur mai 
dificil în momentul de față, deși, după 
cum el a mai spus, în S.U.A. există, după 
părerea sa, multe lucruri interesante și 
instructive, în special în domeniul agri
culturii și construcției de mașini agricole, 
în ce privește organizarea agriculturii, 
desigur că pe interlocutorii săi nu-j atra- 
g orînduirea colhoznică, iar oamenii so
vietici, la rîndul lor, nu sânt atrași de 
principiile americane de organizare a agri_ 

' culturii. Acest lucru însă nu împiedică 
să se vadă ce este bun în S.U.A. în do
meniul creșterii animalelor, construcției 
de mașini agricole ș.am.d. In afară de 
aceasta, trebuie spus că agricultura ame
ricană se practică foarte economic, cu o 
mare economie în cheltuirea brațelor de 
muncă.

Ținînd seama de poziția sa, a lui Hruș
ciov, de secretar al C.C. al P.C.U.S., s-ar 
putea oare găsi măcar o singură persoană 
influentă în S.U.A. care să se încumete 
să-l invite ? Nu se va spune oare în Ame
rica că el merge cu intenția să arunce în 
aer orînduirea americană ? în această or
dine de idei, N. S. Hrușciov a remarcat 
în glumă că se teme ca Hearst să nu fie 
nevoit să dea explicații în comisia lui 
McCarthy în legătură cu faptul că a avut 
o convorbire cu secretarul C. C. al 
P.C.U.S.

în ceea ce priveștd vizita șa, a lui Hruș
ciov, în Statele Unite, aceasta depinde de 
multe condiții. în prezent, americanii nu 
dau vize nici măcar unor simpli redac
tori sovietici de la ziare studențești, fapt 
care pare extrem de straniu — dar-mi-te 
unor oameni ca el.

Hearst a spus că el și colegii săi au re
marcat cu mare interes hotărârea guver- 

/ nului sovietic de a pune din nou accentul 
asupra dezvoltării industriei grele. în
seamnă oare aceasta că se consideră nece
sar a se da o atenție mai mare sporirii 
potențialului de apărare, sau că este un 
nou program îndreptat spre lărgirea mij
loacelor de producție în vederea produ- 

’ cerii ulterioare de mărfuri de larg con
sum.

N. S. Hrușciov a răspuns că în străină
tate s-au înțeles, după cum se vede, în 
mod greșit măsurile guvernului sovietic 
cu privire la o mai largă desfășurare a 
producției de articole de consum popular, 
considerându-se că ar fi vorba de o res
trângere a activității pentru, dezvoltarea 
Industriei grele. Noi, a spus N. S. Hruș- 

, ciov, am considerat, considerăm și vom 
considera întotdeauna că toate ramurile 

I Industriei trebuie să se dezvolte în mod 
paralel, iar industria grea trebuie să pă
șească înaintea altor ramuri. De ce este 
necesar acest. lucru ? Acest lucru este 

■ necesar pentru că industria grea creează 
mijloace de producție, iar pentru a ridica 
nivelul de trai este necesar să se creeze și 
să se lărgească forțele de producție, este 
necesară mecanizarea. Dar fără metal, 
mașini și energie electrică, mecanizarea 
este cu neputință. De aceea, la baza dez
voltării economiei naționale stă industria 
grea. Ultima plenară a C.C. al P.C.U.S., 
de pildă, a adoptat hotărârea cu. privire 
la dezvoltarea creșterii animalelor. Ce 
înseamnă creșterea animalelor ? înseamnă 
în fond producția de articole de consum 
popular. Or, dezvoltarea creșterii anima
lelor este cu neputință fără dezvoltarea 

industriei grele care livrează agriculturii 
tractoare, mașini agricole etc. Așadar, se 
poate spune că dacă întreaga economie 
națională reprezintă un complex de dife
rite ramuri ale economiei, industria grea 
trebuie să ocupe un loc conducător în 
acest complex.

în legătură cu chestiunea dacă dezvol
tarea industriei grele are drept scop apă
rarea sau consumul pașnic, el, Hrușciov, 
trebuie să spună că în Uniunea Sovietică 
acestea nu sînt opuse una alteia. Noi, a 
spus N. S. Hrușciov, sîntem comuniști, și 
pentru noi a cheltui banii .în scopuri de 
apărare este un lucru la care sîntem 
constrânși. Noi am vrea să avem posi
bilitatea de a nu cheltui banii poporului 
în scopuri de apărare. El, Hrușciov, crede 
că odată și odată această posibilitate se 
va ivi. Dar actuala situație internațională 
silește Uniunea Sovietică să cheltuiască o 
parte din fonduri pentru apărare. Ame
ricanii consideră că de actuala încordare 
a situației internaționale este vinovată 
Uniunea Sovietică. Oamenii sovietici con
sideră însă că de aceasta sînt vinovate 
S.U.A., care își creează baze militare în 
jurul frontierelor sovietice și vor să stea 
de vorbă cu Uniunea Sovietică „de pe 
poziții de forță", așa cum a spus Chur
chill și cum repetă adesea Dulles și alții. 
Oricum ar fi, Uniunea Sovietică este ne
voită să îndrepte o parte din fondurile 
și eforturile sale spre ridicarea capaci
tății de apărare a țării.

Scopul nostru principal, a spus în con
tinuare N. S. Hrușciov, este însă de a 
face ca poporul nostru să fie ferjcit, de a 
ridica nivelul de trai al poporului. Tot 
odată, noi vrem ca nu numai poporul 
nostru, ci și celelalte popoare să fie fe
ricite. Scopul final nu trebuie să fie crea
rea a cît mai multe tunuri și bombe ato
mice : acesta este rezultatul relațiilor in
ternaționale anormale care există .în pre
zent. Nu se poate considera că tunurile 
și bombele constituie bogăția unei țări. 
Ele mai degrabă îngreunează posibilita
tea ridicării nivelului de trai al popu
lației.

Kingsbury Smith a mulțumit lui N. S. 
Hrușciov pentru răspuns.

N. S. Hrușciov a spus că el ar dori să 
adaug© unele lucruri la cele spuse despre 
politica „de pe poziții de forță"- El con
sideră că aceasta este o politică foarte 
primejdioasă, primejdioasă prin aceea că 
atît o parte cît și cealaltă trebuie să-și 
sporească forțele, încercînd să devină mai 
puternică decît partea adversă. Acest lu
cru duce la acumularea de mijloace de 
ducere a războiului. Or, atunci cînd sînt 
acumulate rezerve materiale uriașe în 
domeniul înarmărilor, acest lucru implică 
întotdeauna primejdia dezlănțuirii unui 
război.

Relațiile dintre țări nu trebuie să se 
întemeieze pe politica „de pe poziții de 
forță", ci pe .înțelegere reciprocă. în ve
derea acestui lucru, în primul rând tre
buie dezvoltat un comerț normal, în con
dițiile avantajului reciproc. în vederea 
acestui lucru nu trebuie să se profereze 
amenințări la adresa altor țări. Demenții 
care agită bomba atomică trebuie chemați 
la ordine. Aceasta ar contribui la liniștea 
popoarelor.

în ce o privește, Uniunea Sovietică se 
străduiește să dezvolte relații de afaceri 
și comerciale normale cu celelalte țări, în 
așa fel încît aceste relații normale să se 
întărească, să se transforme în relații 
prietenești.

Uniunea Sovietică nu are chestiuni li
tigioase cu S.U.A. Oamenii sovietici nu
tresc sentimente de prietenie față de po
porul american. Dacă guvernul american 
vrea însă să obțină ceva din partea Uniu
nii Sovietice, poate să fie sigur că prin 
șantaj și amenințări nu va obține nimic. 
Amenințările și încercările de a intimida 
nu vor da nici un rezultat pentru că 
Uniunea Sovietică nu a cedat niciodată, și 
nu va ceda în fața amenințărilor. Dacă 
guvernul american vrea să obțină ceva 
din partea Uniunii Sovietice, el poate ob
ține acest_ lucru numai pe baza unor re
lații normale,., pe baza unui comerț 
normal.

El, Hrușciov, este convins că se vor 
găsi forțe, se va găsi o judecată sănătoasă 
pentru a obține îmbunătățirea relațiilor 
între țările noastre. în ceea ce-1 privește, 
el este pentru relații normale, pentru co
merț normal, pentru dezvoltarea comerțu
lui dintre U.R.S.S. și S.U.A.

Kingsbury Smith a spus că conducătorii 
americani consideră că au făcut încerca
rea de a ajunge la înțelegere cu Uniunea 
Sovietică, situîndu-se pe poziții care, după 
părerea lor, au fost poziții de slăbiciune, 
și au găsit că acest lucru este cu nepu
tință. Poate că tocmai acest lucru le-a 
sugerat ideea că chiar dacă există vreo 
speranță de a obține o reglementare cu 
Uniunea Sovietică, Occidentul trebuie în 
primul rând să ajungă într-o situație pe 
care conducătorii americani ar putea-o 
considera ca o poziție de egalitate sau de 
echilibru aproximativ al forțelor. S.U.A. 
au dezarmat imediat după război. Or, in
formațiile de care dispuneau conducătorii 
americani le permiteau să considere că 
Uniunea Sovietică nu dezarma în același 
ritm. Hearst a făcut remarca că ameri
canii au manifestat bunăvoință în timpul 
războiului, de pildă în domeniul lend- 
lease-ului, precum și prin propunerea fă
cută U.R.S.S. și țărilor de democrație 
populară de a se bucura de avantajele 
planului Marshall.

Kingsbury Smith a spus apoi că, după 
părerea sa, conducătorii americani nu do
resc să impună voința lor Uniunii Sovie
tice sau să o șantajeze cu ceva. Ei doresc 
cel mai mult pace și prietenie cu Uniu
nea Sovietică.

Hearst a adăugat că nici constituția 
americană și nici operele celor mai de 
seamă conducători și gînditori americani 
nu cuprind nimic asemănător învățăturii 
lui Lenin și Marx, după care cele două 
sisteme sînt incompatibile și unui dintre 
ele trebuie să piară. Aceasta este una din 
problemele care îngrijorează pe ameri
cani, deoarece ei consideră că planurile 
pe termen lung ale Uniunii Sovietice 
constituie o oglindire a acestei învăță
turi.

N. S. Hrușciov a făcut observația că po
ziția de forță și poziția de slăbiciune sînt 
desigur lucruri diferite. Oamenii sovietici 
recunosc că fiecare țară este îndreptățită 
și trebuie să se gîndească la securitatea sa 
și să creeze forțe armate care să-i garan
teze securitatea. Aceasta înseamnă însă 
echilibru de forțe, despre care a vorbit 
Kingsbury Smith. Or, Churchill, iar apoi 
și Dulles, au lansat lozinca promovării 
unei politici „de pe poziții de forță1-'. Iar 
aceasta înseamnă că o parte vrea să-și 
impună voința celorlalți, vrea să fie mai 
puternică decît ceilalți. O asemenea poli

tica comportă primejdii serioase. Decă o 
parte își sporește forțele, cealaltă parte 
este nevoită să facă același lucru, ceea ce 
face ca atmosfera să devină mai încinsă. 
El, Hrușciov, consideră că politica „de pe 
poziții de forță" este o politică vicioasă, 
deoarece ea implică primejdia dezlănțuirii 
unui nou război.

în ce privește observația că după război 
S.U.A. au demobilizat iar Uniunea Sovie
tică nu a făcut acest lucru, el, Hrușciov, 
ar dori în primul rând să arate că dacă 
pierderile Americii în războiul trecut se 
numără cu zecile de mii de oameni, pier
derile Uniunii Sovietice se numără cu 
milioanele de oameni. Ce arată acest 
lucru ? Arată că în timpul răboiului în
treaga Uniune Sovietică, întreaga țară, a 
fost mobilizată. După terminarea războiu
lui, forțele armate sovietice au fost demo
bilizate. S-a lăsat numai ceea ce era nece
sar pentru securitatea țării.

Dacă s-ar porni de la faptele reale, ele 
nu confirmă afirmația făcută de Hearst și 
pe care o fac adesea alte personalități 
din occident, că Uniunea Sovietică a -păs
trat forțe armate mai mari decît occiden
tul și că aceste forțe armate reprezentau 
o primejdie.

Uniunea Sovietică nu a vrut să proce
deze în detrimentul aliaților săi în lupta 
împotriva hitlerismului. Se știe că acum 
cinci ani S.U.A. au fost mobilizate într-o 
măsură mal mică decît în prezent. Dacă 
Uniunea Sovietică ar fi dorit să atace occi
dentul, potrivit punctului de vedere al 
acelora care consideră că trebuie să ataci 
în momentul cel mai avantajos pentru 
tine, ea ar fi trebuit s-o facă atunci. Uniu
nea Sovietică nu a făcut însă acest lucru. 
De ce ? Pentru că Uniunea Sovietică este 
o țară pașnică, pentru că oamenii sovie
tici sînt împotriva războiului, deși ei își 
vor apăra țara dacă ea va fi atacată, și 
nu încape îndoială că vor face tot ce va 
fi necesar pentru a zdrobi pe agresori. 
Aceasta o arată experiența istoriei.

în ce privește problema lend-lease-ului 
nu se poate nega că lend-lease-ul a fost 
de mare ajutor în timpul războiului. Ar 
fi nedrept să se nege acest lucru. Dar, el, 
Hrușciov, ar dori să amintească interlo
cutorilor săi că Uniunea Sovietică a plătit 
cu sînge pentru lend-lease. Nici un fel de 
aur, nici un fel de mărfuri, nu pot com
pensa sîngele vărsat de poporul sovietic 
în lupta pentru cauza comună. Foștilor 
lor parteneri americani din lupta comună 
împotriva Germaniei hitleriste, oamenii 
sovietici le pot spune că ei au luptat cu 
abnegație și cinstit împotriva dușmanului 
comun și au repurtat victoria.

Despre „planul Marshall” s-a vorbit deja 
mult. Oamenii sovietici au considerat 
și consideră că „planul Marshall" a avut 
scopuri politice, că el a fost o încercare 
de a institui, sub forma unui ajutor ma
terial, un control asupra altor țări, de a 
le subordona. Dar. dacă acest lucru a pu
tut fi obținut în ceea ce privește Grecia 
sau vreo altă țară, Uniunea Sovietică nu 
și-a dat și nu își va da niciodată indepen
dența pentru cîrnați sau alte mărfuri.

Acum — despre problema coexistenței 
pașnice a sistemelor capitalist și socialist. 
Se înțelege că problema coexistenței 
este o problemă foarte importantă. 
Faptul că în zilele noastre există simultan 
America câpitalistă, Anglia capitalistă și 
celelalte țări capitaliste, pe de o parte, 
iar pe de altă parte Uniunea Sovietică, 
Republica Populară Chineză și celelalte 
țâri de democrație populară, în care eco
nomia națională este condusă după prin
cipiile socialiste, este grăitor prin sine în
suși.

Noi toți, a remarcat N. S. Hrușciov, 
trăim pe același glob pămîntesc și să-1 
părăsim n-avem unde.

Dumneavoastră sînteți împotriva comu
nismului și socialismului, noi sîntem îm
potriva capitalismului. Noi ne construim 
și dezvoltăm economia după principiile so
cialismului. Dumneavoastră vreți ca eco
nomia să se întemeieze pe principiile ca
pitaliste. în legătură cu aceasta v-am spus 
și vă spunem: construițj după cum vă e 
voia, dar nu ne împiedicați pe noi. Situa
ția care s-a creat este de așa natură încît 
în lume există concomitent două sisteme. 
Poate că dumneavoastră considerați că așa 
a vrut dumnezeu. Noj considerăm că acea
sta este un rezultat al dezvoltării isto
rice. Dumneavoastră considerați că capi
talismul este imuabil, că viitorul aparține 
orânduirii capitaliste. în ce ne privește, noi 
considerăm că comunismul este invincibil 
și că viitorul aparține orânduirii comuni
ste. Acestea sînt două puncte de vedere 
opuse.

Care este deci Ieșirea din această situa
ție? Unele capete, peste măsură de înfier- 
bîntate văd ieșirea în război. Aceasta este 
însă o ieșire stupidă. Urmînd poruncile 
marelui Lenin, noi sîntem pentru o co
existență pașnică — îndelungată a celor 
două sisteme, adică am considerat și con
siderăm că aceste două sisteme pot să 
conviețuiască și să nu lupte între ele.

Dacă ar fi să se întrebe cît de îndelun
gată poate fi această coexistență, trebuie 
să spunem că acest lucru va depinde de 
condițiile istorice, de dezvoltarea istorică 
După părerea oamenilor sovietici, un po
por nu poate impune altui popor orân
duirea sa de stat. Dacă poporul american 
va prefera să trăiască în condițiile capi
taliste, așa să fie, nimeni nu-1 va împie
dica de la aceasta. Eu, ca comunist, a spus 
Hrușciov, simpatizez cu comuniștii. Inter
locutorii mei, simpatizează cu capitaliștii, 
și ei înșiși sînt capitaliști. Și cu 
toate acestea discutăm pașnic. Dacă acest 
lucru este cu putință la această masă, 
după părerea sa, a lui Hrușciov, aceasta 
este posibil și în ce privește cele două 
sisteme — capitalist și socialist.

Hearst observă că pe plan diplomatic 
U.R.S.S. și S.U.A. coexistă tot timpul în
O.N.U.

N. S. Hrușciov s-a declarat de acord cu 
aceasta și a spus mai departe că interlo
cutorii săi consideră desigur că va în
vinge capitalismul. Oamenii sovietici con
sideră că va învinge comunismul. Cînd 
se va întîmpla acest lucru, nu se știe. 
Dacă este să se vorbească despre dezvol
tarea viitoare a S.U.A., acest lucru va de
pinde de poporul american însuși, și ni
meni nu poate rezolva această problemă 
pentru poporul american. Cu 10 ani înain
te de Revoluția din Octombrie, țarul Ni- 
colae al II-lea credea probabil că tronul 
său nu poate fi clintit, că el se va menține 
veșnic. Or, după 10 ani n-a mai rămas 
nici urmă din el și nu muncitorii și țăranii 
americani, ci anume muncitorii și țăranii 
ruși au fost aceia care au răsturnat țaris
mul rus. Cine șt:e cum se vor desfășura 
evenimentele în alte țări, de pildă în 
S.U.A.? în America există o clasă munci
toare puternică și, mai devreme sau mai 
tîrziu, ea își va ridica glasul. Dar rezol
varea problemei orânduirii care va învinge 
în S.U.A. aparține poporului american șl 
numai poporului american

El, Hrușciov, are impresia că personali
tățile politice americane înțeleg perfect 
toate acestea, însă interpretează greșit 
principiul coexistenței pentru a întărâta 
starea de spirit a americanilor împotriva
U. R.S.S. și pentru a încerca să-i convingă 
că Uniunea Sovietică vrea război. Aceasta 
este o calomnie la adresa Uniunii Sovie
tice. Oamenii sovietici sînt pentru o co
existență îndelungată a celor două sisteme.

Kingsbury Smith a relevat că patronilor 
americani li se pare că clasa muncitoare 
americană își ridică foarte des glasul ce
rând mărirea salariilor. Hearst a adăugat 
că muncitorii își ridică glasul cu prilejul 
fiecărei gr»^e.

N. S. Hrușciov a spus că, aceasta este, 
firește, o chestiune internă a poporului 
american.

Hearst a spus că, în legătură cu afir
mația lui N. S. Hrușciov că rezolvarea 
acestei probleme trebuie să-i revină po
porului american însuși, el, Hearst, ar vrea 
să remarce că poporului american i se și 
oferă posibilitatea de a rezolva această 
problemă cu prilejul fiecăror alegeri. El ar 
vrea să spună la rîndul său același lucru 
și despre poporul rus, și anume că pro
blema orânduirii interne a Uniunii Sovie
tice trebuie hotărâtă de poporul rus însuși. 
Desigur că el, Hearst, nu-și ia sarcina să 
prezică care va fi hotărârea definitivă.

Connif a întrebat dacă N. S. Hrușciov 
n-ar putea să spună care sînt, după pă
rerea sa, perspectivele menținerii păcii în 
Extremul Orient, avînd în vedere că el a 
fost la Pekin și a stat de vorbă cu condu
cătorii guvernului chinez.

N. S. Hrușciov a răspuns că întrebarea 
este pusă în așa fel încît dacă ar răspunde 
ar fi nevoit să vorbească pentru guvernul 
chinez și acest lucru ar fi în contradicție 
cu ceea ce el și interlocutorii săi au și 
căzut de acord și anume că fiecare popor 
trebuie să vorbească pentru el. De aceea, 
el poate să vorbească numai în numele său 
personal, ținînd seama totodată că con
ducătorii chinezi au o minte ageră, știu 
să-și conducă țara și să ia hotărâri juste. 
Trebuie ținut minte că conducătorii Chi
nei populare au în spatele lor 30 de ani 
de război împotriva forțelor reacțiunii in
terne și împotriva imperialiștilor japonezi 
și a altora. Poporul chinez a arătat în fapt 
că el sprijină întru totul pe conducătorii 
comuniști ai Chinei noi.

N. S. Hrușciov a spus în continuare că 
el știe cu cine poartă convorbirea și to
tuși trebuie să spună că nu poate să în
țeleagă actualele acțiuni ale S.U.A. sau 
să le găsească vreo justificare. Declara
rea Taivanului și a altor insule aparți- 
nînd Chinei ca teritoriu nechinez contra
vine acordurilor internaționale în vigoare 
și faptelor istorice. Acest lucru nu poate 
fi numit altfel decît perfidie. Ar putea 
recunoaște oare China Statelor Unite 
dreptul de a pretinde Taivanul, sau ar 
putea fi de acord că Taivanul este nece
sar pentru a asigura apărarea S.U.A. 7 
Dacă te uiți ce distanță este între conti
nentul chinez și Taivan pe de o parte și 
între S.U.A. și Taivan, pe ds altă parte, 
apare limpede că aceste mărimi sînt de 
necomparat. După părerea: lui, a lui Hruș
ciov, actualele acțiuni ale S.U.A. în regiu
nea Taivanului reprezintă o pagină 
rușinoasă pentru poporul american. Toți 
oamenii cu judecată sănătoasă, indiferent 
de vederile lor politice, nu vor considera 
niciodată îndreptățit conflictul provocat de 
politica S.U.A. In ce privește felul in care 
vor evolua .în viitor evenimentele în acea
stă regiune, acest lucru depinde de S.U.A. 
însăși. Ar putea oare recunoaște China 
Statelor Unite sau interpusului lor — ne
mernicul Cian Kai-și — vreun drept asu
pra Taivanului? N. S. Hrușciov a făcut tot
odată observația că Cian Kai-și îi aduce 
aminte de Pu I, împăratul marionetă in
stalat la timpul său de japonezi în Man
ciuria.

Oamenii sovietici, a continuat N. S. Hruș
ciov, sînt stupefiațj de acțiunile guvernu
lui S.U.A. Ei l-au cunoscut și l-au stimat 
pe Eisenhower ca partener al lor în răz
boiul împotriva lui Hitler. Pentru ei po
litica S.U.A. în problema Taivanului este 
de neînțeles și ei cred că este puțin proba
bil ca poporul american însuși să înțe
leagă această politică. S.U.A. întreprind 
în Extremul Orient acțiuni fără prece
dent și înfierbîntă în mod artificial at
mosfera, pe cît se vede sub influența 
cercurilor celor mai reacționare.

Dacă America va dovedi în această pro
blemă că judecă sănătos — cît despre 
China, el, Hrușciov nu se îndoiește că ea 
judecă sănătos — atunci, cu participarea 
altor țări interesate în menținerea păcii 
va fi încă cu putință să se împiedice con
flictul în Extremul Orient.

Kingsbury Smith a întrebat dacă se 
poate considera că dintre aceste țări de 
care a vorbit N. S. Hrușciov va face parte 
și Uniunea Sovietică.

N. S. Hrușciov a răspuns că acest lucru 
nu este exclus. Uniunea Sovietică este in
teresată în menținerea păcii. Ea este gata 
să facă tot ce depinde de ea pentru a 
contribui la rezolvarea justă a problemei 
și la preîntâmpinarea unui nou război.

Kingsbury Smith a observat că, după pă
rerea sa, nici guvernul american, nici po
porul american nu pun la .îndoială faptul 
că Formoza, ca atare, este o parte a Chi
nei. In convorbirea cu Hearst și cu el,
V. M. Molotov a amintit că președintele 
S.U.A. a declarat din nou în 1950 că Sta
tele Unite au considerat că Formoza apar
ține Chinei. In prezent însă s-a. ridicat o 
problemă, care după părerea conducători
lor americani (iar Kingsbury consideră că 
poporul american înțelege poziția lor) este 
în legătură directă cu securitatea întregii 
zone a Pacificului și cu cauza păcii ge
nerale. In această ordine de idei, el, 
Kingsbury Smith, ar vrea să reamintească 
că S.U.A. și-au retras cîndva trupele din 
Coreea, în interesul păcii. Dar după un 
timp relativ scurt, acolo a început un răz
boi care, .în cele din urmă a creat o pri
mejdie pentru pace in întregul Extrem 
Orient, dacă nu în .întreaga lume.

De aceea, S.U.A. nu vor fi dispuse să 
lipsească Formoza de apărarea lor pînă 
cînd nu vor socoti că pacea este asigurată, 
deși S.U.A. nu vor să lipsească China de 
Taivan sau de. vreun alt teritoriu. Toc
mai în aceasta constă motivul actualei po
litici americane.

Kingsbury Smith a spus în continuare 
că el și însoțitorii lui sînt profund recu
noscători pentru sincerul schimb de pă
reri pe care l-au avut cu N. S. Hrușciov 
și presupun că un asemenea schimb de pă
reri nu poate să fie decît de folos pentru 
elucidarea pozițiilor celor două părți.

Hearst a mulțumit și el pentru convor
birea prietenească și sinceră.

N. S. Hrușciov a spus că ar voi să adauge 
că lui îi este limpede ce politică duc 
cercurile guvernante ale Statelor Unite al# 
Americii fată de Republica Populară Chi

neză, dar consideră că această politică 
este lipsită de înțelepciune și de perspica
citate. Pe cît se vede, autorii acestei po
litici sunt călăuziți nu de rațiune, ci de un 
sentiment de ură față de poporul chinez. 
Este ca și cum într-o casă străină ar veni 
un om cu o pușcă și ar spune că dacă 
stăpinii vor încerca să-l dea afară, între 
ei nu va exista înțelegere reciprocă și se 
va ivi primejdia de război. Este de la sine 
înțeles că China nu va ceda în fața unor 
asemenea amenințări. China este o putere 
mare și mândră, poporul chinez nu-și va 
pleca capul în fața nimănui și nu se va 
supune șantajului. Desigur, nu este treaba 
lui, a lui Hrușciov, dar el este convins că 
dacă S.U.A. s-ar pomeni îh aceeași situa
ție, și ele ar refuza să accepte o umilință 
ca aceea pe care o cer Chinei. Și ele ar 
avea tot atîta dreptate ca și chinezii acum.

Dacă ar fi să se vorbească despre tre
cut, el, Hrușciov trebuie să remarce că, 
după părerea sa, în Coreea a avut loc de 
asemenea o intervenție brutală într-un 
război civil și această intervenție nu a 
contribuit la sporirea prestigiului S.U.A 
Este bine că războiul din Coreea s-a sfâr
șit, că acolo incendiul a fost stins, și Uniu
nea Sovietică nu ar dori ca el să izbuc
nească din nou altundeva.

N. S. Hrușciov a adăugat că este mulțu
mit, ca și interlocutorii lui, de întîlnire și 
este recunoscător pentru convorbirea sin
ceră. Noi, a spus N. S. Hrușciov, sîntem 
oameni din clase diferite, dar ca oameni, 
cred, trebuie să avem și ceva comun — 
interesele păcii. Dacă vom contribui la 
realizarea unei înțelegeri reciproce, dacă 
ne vom strădui să atenuăm încordarea in
ternațională și să creăm condițiile unei 
coexistențe normale, aceasta va contribui 
la întărirea păcii în .întreaga lume. Hearst 
a spus că el nu poate exprima decît recu
noștință pentru convorbire și se scuză că 
i-au răpit mult timp lui N. S. Hrușciov.

El, Hearst, ar voi să spună, nu ca o de
clarație propagandistică și nu sub formă 
de întrebare, că nu ar vrea ca N. S. Hruș
ciov să pornească de la presupunerea că 
americanii urăsc poporul chinez. Ar fi un 
punct de plecare nejust. Dimpotrivă, ei au 
luptat împreună în ultimul război și chiar 
și înainte S.U.A. au acordat în repetate 
rânduri sprijin Chinei. Dacă ar fi să se 
vorbească despre sentimentele americani
lor față de poporul chinez, ele trebuie ca
racterizate nu ca sentimente de ură, ci ca 
sentimente de cea mai mare bunăvoință.

Kingsbury Smith a declarat că totodată 
poporul american este, desigur, îngrijorat 
în legătură cu incidentul cu aviatorii ame
ricani condamnați la închisoare în China. 
Americanii consideră că aceasta este o în
călcare a acordului de armistițiu în Co
reea și acest incident contribuie, fără în
doială, la nașterea unor sentimente defa
vorabile față de chinezi în rândurile po
porului american. Connif a întrebat dacă 
există, după părerea lui N. S. Hrușciov, 
vreo posibilitate de a obține reglementarea 
problemei aviatorilor americani care, după 
cum a recunoscut chiar și reprezentantul 
sovietic în O.N.U., au fost luâți prizonieri 
fiind îmbrăcați în uniforma militară. Un 
gest ca eliberarea acestor aviatori ar pu
tea constitui Un prim pas pentru schimba
rea situației.

N. S. Hrușciov, a observat că el ar dori, în 
primul rând, să răspundă la cele spuse des
pre sentimentele de bunăvoință față de 
poporul chinez. Fapt este, spune el, că 
poporul chinez apreciază atitudinea față 
de el nu după vorbe, ci după acțiuni, iar 
acțiunile^ S.U.A. sînt de așa natură încît 
amenință China cu războiul. Cum se poate 
deci^ confunda aceasta cu sentimentele de 
bunăvoință? Poate că lucrurile se explică 
prin aceea că sînt avute în vedere Chine 
diferite și că atunci cînd unii americani 
vorbesc despre China, ei se referă, pe sem
ne, ]a Cian Kai-și. Dar Cian Kai-și nu este 
China, ci o lepădătură a Chinei. Cercurile 
conducătoare americane trebuie însă să 
privească faptele în față în mod lucid și 
să vadă, în sfîrșit, adevărata Chină — 
Republica Populară Chineză, guvernul ei 
în frunte cu Mao Tze-dun. Ele trebuie să-și 
recheme trupele de pe teritoriul chinez, 
ceea ce ar contribui, firește, la stabilirea 
unor relații normale între China și S.U.A.

în ceea ce privește problema aviato
rilor, lui, lui Hrușciov, îi vine greu să 
spună ceva în această problemă. Secre
tarul general al O.N.U., Hammarsk.ioeld. 
care a plecat în mod special la Pekin pe 
calea aerului pentru a examina această 
problemă, ar putea, probabil, să expună 
mai bine punctul de vedere al R. P. Chi
neze decît el, Hrușciov, care nu a dis
cutat această problemă cu conducătorii chinezi.

N. S. Hrușciov a spus că el poate în
țelege sentimentele compatrioților aces
tor aviatori. Dar această chestiune este 
legată de problema justiției, a legilor 
unei țări. De aceea el, Hrușciov, are im
presia că dacă americanii ar da dovadă 
de mai multă rațiune, dacă americanii ar 
recunoaște drepturile juridice ale statu
lui chinez, s-ar putea găsi mai de gra
bă o soluție favorabilă a acestei proble
me.^ El, Hrușciov, ar dori să sublinieze 
încă odată că desigur el exprimă, 
doar părerea lui personală, dar i se - pare 
că problema aviatorilor nu este un con
flict care nu ar putea fi soluționat. Aici 
este vorba de suveranitatea țării și gu
vernul S.U.A. trebuie să înțeleagă acest 
lucru.

Kingsbury Smith a spus că în încheiere 
ar vrea să facă o observație neoficială 
și, poate, indiscretă. în presa occidenta
lă, și în special în ziarul londonez „Ti
mes", se vorbește destul de mult despre 
divergențe între N. S. Hrușciov și G. M. 
Malenkov. Or, cînd el, Kingsbury Smith 
și prietenii săi au asistat la ședința So
vietului Suprem și au văzut cum N. S. 
Hrușciov și G. M. Malenkov ședeau ală
turi, discutând prietenește, ei au ajuns 
la concluzia că toate aceste afirmații nu 
au temei.

N. S. Hrușciov a răspuns că aceste ziare 
confundă, probabil, dorința lor cu reali
tatea.

Kingsbury Smith a întrebat dacă ei se 
pot considera îndreptățiți să se refere la 
acest răspuns al lui N. S. Hrușciov.

N. S. Hrușciov a răspuns că aceasta de
pinde de ei.

în încheiere, N. S. Hrușciov a spus în 
glumă că dacă, după înapoierea în Ame
rica, Hearst va fi citat în fața comisiei 
lui McCarthy, el, Hrușciov, va putea 
atesta că în cadrul convorbirii Hearst a 
apărat în mod activ interesele guvernu
lui său.

Pinay o eșuat în încercarea 
de a forma guvernul francez

PARIS 10 (Agerpres). — Antoine Pinay, 
însărcinatul cu formarea noului guvern 
francez în urma demisiei lui Mendes- 
France, a fost silit să renunțe la încercă
rile sale de a constitui un nou cabinet. 
Agenția France Presse anunță că, dună 
șase zile de consultări cu reprezentanții 
diferitelor grupuri parlamentare de cen
tru și de dreapta, Pinay a comunicat pre
ședintelui Republicii eșecul său.

Comentând faptul că Pinay nu a reușit 
să obțină participarea la viitorul guvern 
francez a unor partide care i-ar fi putut 
asigura majoritatea parlamentară, agenția 
France Presse relata că partidul „Mișca
rea republicană populară", care dispune 
de una din cele mai numeroase fracțiuni 
în Adunarea Națională Franceză, a hotă
rât să nu participe la guvernul condus de 
Antoine Pinay. Corespondentul din Paris 
al agenției United Press scria, referindu-se 
la insuccesul lui Pinay în încercările sale 
de constituire a celui de al 21-lea guvern 
francez de după război, că acest fapt 
„agravează și mai mult criza de guvern 
din Franța".

Un conducător al M. R. P. însărcinat 
să formeze guvernul

PARIS 10 (Agerpres). — Agenția France 
Presse anunță că .în urma eșecului înre
gistrat de Antoine Pinay în încercările 
sale de a constitui un nou cabinet, preșe
dintele Republicii l-a însărcinat pe Pierre 
Pflimiin, lider al partidului „Mișcarea re
publicană populară" (M.R.P.) cu formarea 
noului guvern francez.

Pflimiin a fost ministru al teritoriilor de 
peste mări în guvernul Pinay în anul 1952. 
EI a mai ocupat postul de ministru al agri
culturii în guvernele Queuille din iunie 
1950 și mgrtie—iunie 1951 și în guvernul 
condus de Bidault între ootombrie 1949 
și iunie 1950.

Comunicatul asupra conferinței 
primilor miniștri ai țărilor 

Imperiului Britanic
LONDRA 10 (Agerpres). — TASS trans

mite: La 8 februarie s-a încheiat confe
rința primilor miniștri aj țărilor Impe
riului Britanic. în comunicatul oficial 
dat publicității se afirmă că ratificarea 
cît mai grabnică a acordurilor de la 
Londra și Paris cu privire la înarmarea 
Germaniei occidentale ar contribui la 
„securitatea" Europei.

După cum se arată în comunicat, .în
tâlnirea dintre primii miniștri a fost 
consacrată discutării situației încordate 
din Extremul Orient. Ținîndu-se seamă 
de evenimentele care au avut loc în pe
rioada conferinței, discutarea acestei pro
bleme a căpătat o importanță deosebită".

Conferința a dat publicității un comu
nicat separat cu privire la discutarea 
problemelor miiitare regionale, la care 
au luat parte toți primii miniștri, afară 
de primii miniștri ai Indiei și Ceylonului, 
în comunicat se vorbește despre nece
sitatea celei mai strânse legături cu Sta
tele Unite in elaborarea tuturor măsuri
lor privitoare la „apărare". în comunicat 
cursa înarmării atomice este caracteri
zată ca un factor pozitiv. Se arată că mă
surile militare luate de Anglia, Austra
lia și Noua Zeelandă cu privire la Ma
laya vor fi legate de planurile de război, 
elaborate pe baza tratatului Asiei de sud- 
est (S.E.A.T.O.).

La o conferință de presă, care a avut 
loc în seara zilei de 8 februarie, s-a re
levat că „discutarea problemelor apără
rii regionale" de către șefii guvernelor 
care au obligații miiitare în ace«l*. re
giuni, a avut un caracter extrem o# con
cret. La discutarea problemelor strategi
ce principala atenție s-a acordat noului 
tip de armamente.

La conferința de presă s-a vorbit da 
asemenea despre problema convertibili
tății lirei sterline. In legătură cu aceasta 
s-a spus că pentru introducerea conver
tibilității nu sînt încă create condițiile 
necesare mai ales în ceea ce privește în
lesnirea comerțului cu Statele Unite și 
îmbunătățirea situației economice a ță
rilor Imperiului Britanic.

SCURTE ȘTIRI
• La Praga a sosit o delegație comer

cială olandeză în frunte cu S. W. Insinger. 
Delegația va duce la Praga tratative în 
vederea încheierii unui acord comercial 
între Olanda și Cehoslovacia.

• După cum relatează agenția Reuter, 
aproximativ 4.300 muncitori din construc
ții, care lucrează la uzinele pentru ener
gia atomică din Oak Ridge (Tennessee — 
S.U.A.), au declarat grevă. Greviștii au 
postat pichete în jurul uzinei.

• La Londra a fost dat publicității pro
gramul electoral al Partidului Comunist 
ai Marii Britanii — „O politică pentru 
Anglia”.

• In urma unei înțelegeri intervenite în
tre secretarul Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa și Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. D. Germane, Republica Demo
crată Germană va avea un reprezentant 
permanent în Comisia economică O.N.U. 
pentru Europa.

• In cursul lunii ianuarie, în orașul de 
frontieră Frankfurt-pe-Oder R. D. Ger
mană) au sosit aproximativ 4.000 va
goane de cereale din Uniunea Sovietică. 
In afară de aceasta, în cursul aceleași luni 
au mai sosit din Uniunea Sovietică 200 
vagoane-cisterne cu ulei comestibil și un 
număr de vagoane frigorifere cu pește 
conservat.

• După cum relatează ziarele, în Bra
zilia a .început o campanie de strângere de 
semnături pe o petiție în care se cere în
făptuirea reformei agrare. Recent, 80 de 
deputați din parlamentul brazilian au dat 
publicității un apel în care se arată că 
în țară există aproximativ 10.000.000 de 
țărani fără pămint și sute de mii de ță
rani cu pămint puțin, în timp ce 149.000 
de mari proprietari funciari dețin două 
treimi din toate pămînturile cultivabile.

• La Geneva s-a deschis cea de a 5-a 
sesiune a Consiliului Federației Democrate 
Internaționale a Femeilor (F.D.I.F.). La 
lucrările sesiunii participă membre ale 
Consiliului și delegate din 42 țări din Eu
ropa, America Latină, Asia, Africa. Pe 
ordinea de zi se află probleme legate de 
lupta femeilor din toate țările pentru 
drepturile lor și pentru menținerea păcii.
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Cuvîntarea rostită de N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Miniștri al IL R. S. S.

la ședința din 9 februarie a Sovietului Suprem al U. R* S. S«
(Urmare din pag. l-a)

Guvernul sovietic va duce și pe viitor în mod consecvent 
politica de întărire a păcii și securității generale, politica 
de relații prietenești cu toate popoarele, politică care s-a do
vedit justă și care a fost verificată în practică. La norma- 
lizrrea s'tuației internaționale și îmbunătățirea relațiilor între 
țări ar contribui stabilirea unor relații comerciale între sta
tele interesate, pe bază de egalitate și avantaje reciproce. 
Fiecare tară trebuie să vîndă liber ceea ce poate și să cum
pere tot ceea ce-i trebuie din alte țări, fără nici un fel de 
discriminări. In ce privește tara noastră, sîntem pentru 'J:t 
comerț larg cu toate țările, indiferent de orînduirea lor de 
stat și socială. Fiecăruia îi este limpede că fără un comerț 
care să tină seama de interesele reciproce nu pot exista relații 
internaționale normale. Lărgirea legăturilor comerciale in
ternaționale și înlăturarea barierelor din calea colaborării 
economice efective ar putea contribui în mare măsură la îm
bunătățirea relațiilor dintre state. Credem că în țările capi
taliste există forte sănătoase care vor găsi mijloacele pentru 
îmbunătățirea relațiilor dintre țări în interesul menținerii 
păcii și securității popoarelor.

Uniunea Sovietică este o tară pașnică. Ea nu amenință pe 
nimeni și nu intenționează să atace pe cineva. Noi dorim să 
dezvoltăm legături politice, economice și culturale cu toate 
țările care vor să aibă asemenea relații cu Uniunea Sovietică.

In anii războiului împotriva Germaniei fasciste exista o 
strînsă colaborare între U.R.S.S., S.U.A. și Anglia, la care s-a 
alăturat apoi și Franța. Această colaborare a adus după cum 
se știe rezultate pozitive. Ea ar putea continua și acum, în 
timp de pace. Nu din vina noastră s-a schimbat situația. In 
momentul de fată, guvernul S.U.A. încearcă să-și întemeieze 
relațiile sale cu noi nu pe bază de înțelegere reciprocă, ci pe 
baza politicii de pe „poziții de fortă“. O asemenea politică este 
o politică periculoasă, ea duce nu spre colaborare, ci spre 
agravarea relațiilor, nu spre o reducere a înarmărilor, ci spre 
o cursă a înarmărilor, continînd primejdia dezlănțuirii unui 
nou război.

Noi nu putem subaprecia politica agresivă a S.U.A. și pre
gătirile lor pentru dezlănțuirea unui nou război. Cercurile re
acționare ale Statelor Unite și ale țărilor dependente de ele 
urmăresc reînvierea militarismului german și includerea Ger
maniei occidentale remilitarizate în grupările militare agre
sive ale puterilor occidentale. In Asia ele înjghebează de ase
menea blocuri militare, organizează provocări militare împo
triva Republicii Populare Chineze, se amestecă în afacerile ei 
interne.

Guvernul american a pornit pe calea periculoasă de agra
vare a situației în regiunea Taivanului. El sporește acolo for
țele sale militare — flota și aviația, și continuă să ducă o 
politică de provocare a războiului. Nesocotind drepturile legi
time ale Republicii Populare Chineze și încălcînd acordurile 
internaționale, Statele Unite au cotropit insula Taivan — parte 
străveche și integrantă a teritoriului Chinei — și au trans
format-o într-un focar de provocări militare în Extremul 
Orient.

Stîrnește mirare poziția pe care o ocupă în această problemă 
Organizația Națiunilor Unite. Ea n-a condamnat pînă acum 
acțiunile agresive ale S.U.A. împotriva Chinei, n-a cerut din 
partea S.U.A. retragerea imediată a forțelor lor armate din 
Taivan și restabilirea drepturilor legitime ale Republicii Popu
lare Chineze.

Politica guvernului chinez în această problemă se bucură de 
aprobarea și sprijinul nostru total. (Aplauze). Republica Popu
lară Chineză și-a atras simpatia popoarelor sovietice și a în
tregii omeniri progresiste, tocmai datorită luptei sale pentru 
o cauză justă, pentru onoarea și independenta patriei. In 
această cauză nobilă poporul chinez poate conta pe ajutorul 
prietenului său credincios — marele popor sovietic. (Aplauze 
prelungite). Statele Unite ale Americii continuă să-și lărgească 
rețeaua de baze militare în iurul țărilor iubitoare de pace si 
să desfășoare o intensă cursă a înarmărilor, punînd un deose

bit accent pe dezvoltarea forțelor militare aeriene si a armei 
atomice.

In S.U.A. domnește de mult o atmosferă de isterie război
nică. Oamenii politici și militarii fac mereu declarații război
nice și proferează amenințări. Unii dintre ei și-au dat atît de 
mult frîu liber, încît cheamă fățiș la folosirea armei atomice 
într-un război împotriva statelor iubitoare de pace.

Trebuie chemați la ordine acei dementi care agită bomba 
atomică. O cer popoarele și guvernul nici unei tari nu poate 
să nu țină seamă de aceasta. (Aplauze).

Politica forțelor agresive ale lagărului capitalist nu va găsi 
nepregătite popoarele noastre. S-ar părea că agresorii cred 
serios că cu cît amenință mai mult, cu atît ne vor speria mai 
mult. Am avut prilejul să auzim multe amenințări de tot felul, 
însă poporul sovietic nu face parte dintre cei sperioși si nimeni 
nu va reuși să-l sperie. (Aplauze prelungite).

In condițiile create, Uniunea Sovietică va sta_ și pe viitor 
de strajă păcii și își va întări capacitatea de apărare. Guver 
nul Uniunii Sovietice va strînge și mai mult _ colaborarea și 
prietenia frățească cu Republica Populară Chineză, cu toate 
celelalte țări de democrație populară, va urmări restabilirea 
unității Germaniei pe baze pașnice și democratice, va lărgi și 
întări legăturile de afaceri și schimburile culturale ~cu țările 
care întrețin relații normale cu Uniunea Sovietică. Ce se 
poate spune despre acei politicieni miopi care consideră dra
gostea de pace a Statului Sovietic ca o manifestare a slăbi
ciunii noastre ? Lor trebuie să li se amintească în prunul rînd 
lecțiile recente ale istoriei, soarta cotropitorilor hitleriști. Este 
știut că au fost și alți aventurieri care au atacat patria noas
tră. Toți au avut un sfîrșit rușinos. (Aplauze). Poporul nos
tru a știut întotdeauna să se apere și a dat o ripostă zdrobi
toare acelora care au atentat la libertatea și independenta sa.

Așa va fi și pe viitor. (Aplauze prelungite).
Ca și pînă acum, sarcina noastră este de a înfăptui ferm 

și consecvent porunca lui Vladimir Uici Lenin — a sta în 
permanentă de veghe și a apăra ca lumina ochilor forțele ar
mate și capacitatea de apărare a tării noastre. (Aplauze fur
tunoase).

In timpul Marelui Război pentru Apărarea Patriei, Armata 
Sovietică și-a dovedit superioritatea fată de armata dușmanu
lui, iar armamentul nostru a fost superior armamentului ar
matei germane, considerat atunci cel mai bun armament pe 
care îl aveau armatele țărilor capitaliste.

Pentru a menține și pe viitor superioritatea cucerită de ar
mele sovietice asupra armelor armatelor capitaliste, Comitetul 
Centrai al partidului și guvernul au desfășurat în perioada 
postbelică o muncă uriașă și au obținut mari succese în ce pri
vește înzestrarea forțelor noastre armate cu. arme și mijloace 
tehnice de luptă noi și din cele mai moderne. (Aplauze pre
lungite). In momentul de fată dispunem de o armată, forte 
aeriene militare și o flotă maritimă militară de prim rang, 
bine înarmate și capabile de luptă, gata să îndeplinească 
orice misiune a partidului comunist și guvernului sovietic 
în ce privește asigurarea unei trainice securități a Patriei 
noastre. (Aplauze furtunoase).

întărirea puterii de apărare a statului, menținerea capa
cității de luptă a glorioaselor forte armate la nivelul cerut 
de interesele patriei noastre, de situația internațională și ac
tuala dezvoltare a artei militare vor constitui și pe viitor una 
din grijile principale ale partidului nostru și guvernului. 
(Aplauze).

Tovarăși deputat!!
Un izvor puternic al forței Statului Sovietic a fost întot

deauna unitatea de nezdruncinat a poporului, guvernului și 
partidului comunist, unitatea moral-politică a societății so
vietice, prietenia popoarelor noastre și hotărîrea oamenilor 
sovietici de a munci eroic pentru binele patriei socialiste.

Putem să nu ne îndoim că nici pe viitor clasa muncitoare, 
țărănimea colhoznică și intelectualitatea tării noastre nu-și 
vor precupeți forțele pentru a mări și mai mult puterea Uni
unii Republicilor Sovietice Socialiste și pentru a obține noi 
succese în construirea comunismului 1 (Aplauze furtunoase, 
prelungite. Toți se ridică în picioare).

--------------------------- «e---------------------------

Discuțiile asupra raportului lui V. M. Molotov 
iu ședința din 9 februarie a Sovietului Suprem al U.R.S.S.

MOSCOVA 10 (Agerpres). — TASS 
transmite : După cum s-a mai anunțat, se
siunea Sovietului Suprem al U.R.S.S. care 
și-a încheiat lucrările la 9 februarie la 
Moscova, a discutat pe larg raportul lui 
V. M. Molotov, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. si mi
nistru al Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
cu privire la situația internațională și po
litica externă a guvernului U.R.S.S.

în ședința din seara zilei de 9 februarie 
a luat cuvîntul președintele Consiliului de 
Miniștri al R.S.S. Uzbece, Nuritdin Muhit- 
dinov. El a subliniat că politica externă a 
Statului Sovietic, sprijinită de întregul po
por sovietic, se caracterizează prin crește
rea prestigiului internațional al Uniunii 
Sovietice, prin extinderea relațiilor econo, 
mice și culturale ale U.R.S.S. cu numeroase 
state din Europa, Asia și America.

Apoi a luat cuvîntul președintele Consi
liului de Miniștri al R.S.S. Estone, depu
tatul Alexei Miurisep. Orice om cu jude
cată sănătoasă vede limpede cine este vi
novat de agravarea încordării în relațiile 
internaționale, a spus vorbitorul. Aceștia 
sînt in primul rînd imperialiștii americani,

Forța marelui Stat Sovietic — chezășie a păcii mondiale
(Urmare din pag. l-a)

Uniunea Sovietică s-a dovedit a fi în si
tuația celui rămas în urmă, ci Statele 
Unite ale Americii.

Politica agresivă a cercurilor conducă
toare ale S.U.A., politică ce are drept 
scop aruncarea omenirii într-un nou răz
boi, nu obține și nici nu va obține vre
odată aprobarea popoarelor din țările ca
pitaliste.

V. M. Molotov a subliniat încăodată în 
raportul său că principala sarcină a Sta
tului Sovietic este întărirea păcii. Uniunea 
Sovietică se opune de aceea categoric ori
căror acțiuni de natură să amenințe pacea 
lumii. Statul Sovietic a demascat în fața 
tuturor popoarelor lumii consecințele gra
ve pe care le poate avea remilitarizarea 
Germaniei occidentale și în același timp 
a avertizat asupra grosolanei încălcări a 
suveranității și independenței Chinei să- 
vîrșită de imperialiștii americani prin a- 
gresiunea lor în regiunea Taivanului.

Uniunea Sovietică consideră că este 
necesar să se pună capăt cursei înarmă
rilor. Ea a prezentat propuneri concrete, 
acceptabile pentru reducerea generală a 
armamentelor și în primul rînd în vederea 
reducerii substanțiale a armamentelor 
statelor mari. Arma atomică, ca dealtfel 
toate celelalte arme de exterminare în 
masă, trebuie neîntîrziat pusă în afara 
legii, iar înfăptuirea măsurilor corespun
zătoare trebuie realizată printr-un control 
internațional eficace.
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urmași de guvernele Angliei, Germaniei 
occidentale și ale unei serii de alte țări, 
în interesul imperialismului american, gu
vernanții S.U.A., Angliei, Franței și Ger
maniei occidentale fac tot ce le stă în pu
tință pentru a ratifica acordurile de la 
Paris îndreptate spre reînvierea milita
rismului german. Din motive lesne de în
țeles, primejdia reînvierii wehrmachtului 
frămîntă și poporul estonian. Numai în 
cursul ultimilor 40 de ani, militarismul 
german a dezlănțuit de două ori războaie 
singeroase și și-a îndreptat forțele armate 
spre Răsărit. Aceste invazii au adus po
porului estonian, ca și altor popoare, cele 
mai grele suferințe. Și iată că acum, dacă 
acordurile de la Paris vor fi ratificate, 
umbra sinistră a militarismului german 
va plana din nou asupra muncii pașnice. 
De aceea, Uniunea Sovietică și țările de 
democrație populară vor fi nevoite să ia 
măsurile necesare pentru unirea forțelor 
lor în vederea apărării împotriva pri
mejdiei unui nou război.

Vilis Lațis, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.S.S. Letone, care a luat apoi 
cuvîntul în numele oamenilor muncii din

Uniunea Sovietică se bazează în rela
țiile sale cu statele mari și mici pe prin
cipiul unei colaborări prietenești, în con
dițiile unei vieți pașnice Statul Sovietic 
— așa cum dealtfel s-a subliniat în de
clarația Sovietului Suprem al U.R.S.S. — 
consideră că este necesar ca relațiile din
tre state să se bazeze pe principiile egali
tății", neamestecului în afacerile interne, 
neagresiunii și renunțării la încercările 
de încălcare a integrității teritoriale a 
altor state, pe principiul respectării su
veranității și independenței naționale.

Lagărul democrației și socialismului 
este astăzi mai puternic și mai unit ca 
oricînd. Relațiile existente dintre Uniu
nea Sovietică și țările de democrație 
populară sînt o expresie a tăriei și uni
tății lagărului socialismului. Toate suc
cesele pe care țările de democrație popu
lară le-au obținut pe drumul vieții noi 
sînt un rezultat direct al sprijinului din 
partea Uniunii Sovietice, sprijin multi
lateral și frățesc.

Politica lagărului socialismului este o 
politică de apărare fermă a păcii. Uniu
nea Sovietică și țările de democrație 
populară sînt hotărîte ca să zădărniceas
că planurile amatorilor de agresiuni. 
După cum a subliniat tovarășul Molotov, 
cele 8 state participante la conferința de 
la Moscova au declarat răspicat că în 
cazul ratificării acordurilor de la Paris, 
ele vor lua măsurile necesare pentru în
tărirea pozițiilor lor internaționale, pen
tru asigurarea păcii și securității în Eu 
ropa. Din aceste măsuri fac parte în pri
mul rînd pregătirile pentru încheierea 
unui tratat de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală între cele 8 țări parti
cipante la conferința de la Moscova. In 
eventualitatea în care acordurile de Ia 

Letonia, s-a raliat vorbitorilor care au 
luat cuvîntul înaintea sa și care au apro
bat politica externă a guvernului sovietic.

Relativ recent, președintele Statelor 
Unite ale Americii, Eisenhower, a primit 
„soli” ai țărilor baltice, aventurieri politici 
care pun la mezat interesele naționale ale 
popoarelor lor. Nu cumva crede domnul 
președinte că acești soli reprezintă într- 
adevăr popoarele republicilor baltice ? 
Ei au același drept de a le reprezenta pe 
care l-ar avea un oarecare gangster fu
gar din Chicago de a reprezenta poporul 
american. Nu cumva, a spus Lațis, ațîță- 
torii Ia război din zilele noastre speră că 
patrioții sovietici letoni vor trăda tradi
țiile lor naționale, și nu vor apăra pămîn- 
tul sovietic împreună cu întregul popor 
sovietic împotriva oricărei agresiuni din 
afară ? într-adevăr, acești aventurieri po
litici nu au învățat nimic. Dar istoria este 
un învățător sever și ea poate pedepsi 
crunt pentru necunoașterea învățăminte
lor ei.

Cu aceasta, Sesiunea Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și-a încheiat lucrările.

Paris vor fi ratificate, țările participante 
la conferința de la Moscova vor crea un 
comandament militar unic menit să facă 
față oricăror situații. Pe bună dreptate 
tovarășul Molotov spunea: „Cînd vom 
crea comandamentul militar unic al sta
telor europene iubitoare de pace este de 
presupus că cercurile agresive se vor ab
ține de la uneltiri aventuriste, vor fi 
mai potolite".

Popoarele lumii, printre care și po
porul nostru, sînt profund convinse de 
forța de neînvins a Uniunii Sovietice și 
a celorlalte țări din lagărul democrației 
și socialismului. Popoarele adoptă o ati
tudine tot mai conștientă față de eveni
mentele care se desfășoară. Oamenii sim
pli de pretutindeni înțeleg că Uniunea 
Sovietică dorește pacea, pentru că statul 
Sovietic este puternic și în plină înflo
rire a forțelor sale. Și cei care sînt si
guri de forțele lor, cei care privesc cu 
încredere viitorul, n-au nevoie de război.

Popoarele înțeleg că orice aventură 
războinică se va sfîrși rău pentru agre
sor. Nu „civilizația mondială" va pieri, 
oricît ar suferi ea de pe urma unei noi 
agresiuni, ci acel sistem social de pe 
acum putred, cu baza sa imperialistă îm
bibată de sînge, acel sistem al cărui 
sfîrșit se apropie și care este condamnat 
datorită caracterului său agresiv și este 
repudiat pentru că exploatează oamenii 
muncii și asuprește popoarele.

Popoarele lumii, printre care se numă
ră și poporul nostru, sînt hotărîte să 
sprijine cu forță crescîndă politica paș
nică a Uniunii Sovietice, politică care co
respunde intereselor vitale ale omenirii 
și să zădărnicească uneltirile imperialiș
tilor care vor să dezlănțuie un nou mă
cel mondial.

Declarația Partidului Comunist din Germania 
referitoare la raportul lui V. M. Molotov

BERLIN 10 (Agerpres). — A.D.N. trans
mite:

Conducerea Partidului Comunist din 
Germania a dat publicității următoarea 
declarație referitoare la raportul lui 
V. M. Molotov cu privire la situația inter
națională și politica externă a guvernului 
U.R.S.S.

Raportul ministrului Afacerilor Externe, 
Molotov, la sesiunea Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. are o importanță covîrșitoare. 
Raportul arată limpede că politica 
U.R.S.S. pășește în mod hotărît pe calea 
menținerii păcii și coexistenței pașnice a 
statelor cu sisteme sociale diferite.

Molotov a subliniat că Guvernul 
U.R.S.S. consideră soluționarea problemei 
germane drept o sarcină primordială iar 
scopul declarației făcută la 15 ianuarie 
1955, în problema germană era de a în
lesni reunificarea Germaniei pe cale paș
nică.

Pentru populația vest-germană este de 
o importanță hotărîtoare ca încă în cursul 
anului 1955 să aibă loc alegeri libere pe 
întreaga Germanie. Aceasta implică însă 
respingerea acordurilor de la Paris.

Afirmația lui Adenauer că ratificarea 
acordurilor de la Paris și înglobarea Ger

maniei în blocul războinic al Atlanticului 
va servi reunificării, este menită să in
ducă în eroare poporul german.

Politica de pe poziții de forță urmată 
de Adenauer este o politică aventurieră 
care va duce poporul german la o mare 
catastrofă, similară celeia din timpul lui 
Hitler.

în consecință, în interesul poporului 
nostru trebuiesc depuse toate eforturile 
pentru a împiedica ratificarea acordurilor 
de la Paris.

Forțele necesare în acest scop există. 
Acțiunea comună a clasei muncitoare și 
puternicii mișcări populare pentru reuni
ficarea Germaniei în pace și libertate și-a 
găsit expresia în ultimul timp în nume
roase demonstrații, referendumur; popu
lare, mitinguri și rezoluții prin care se 
cerea declararea de greve de protest.

Imperativul ceasului de față este ca po
porul german să răspundă noilor propu
neri ale U.R.S.S.-ului în vederea unei 
înțelegeri. Pentru aceasta se cere ca toți 
cei care se opun acordurilor de la Paris 
să se unească și de comun acord să im
pună o orientare politică pe calea reuni
ficării Germaniei în pace și libertate, îm
potriva acordurilor- de la Paris, împotriva 
reînarmării și recrutării.

Adenauer nevoit să țină un discurs sub protecția poliției
BERLIN 10 (Agerpres). — în seara 

zilei de 8 februarie, la Frankfurt pe 
Main, „mase compacte de cetățeni indig
nați de politica de reînarmare a Germa
niei occidentale au rupt cordoanele po
liției pentru a pătrunde în sala unde 
vorbea Adenauer care cerea urgentarea 
ratificării acordurilor de la Paris”. Cu 
această relatare își începe coresponden
tul agenției United Press un reportaj 
asupra marii demonstrații de protest or
ganizată de locuitorii din Frankfurt pe 
Main împotriva mitingului convocat de 
Uniunea creștin-democrată în cadrul 
campaniei lansată de guvern cu scopul 
de a contracara puternica mișcare an- 
timilitaristă din Germania occidentală. 
Pentru ca Adenauer, careta inaugurat 
această campanie, să-șj poată ține cuvîn

Un fruntaș politic din Germania occidentală a trecut 
în R. D. Germană

BERLIN 10 (Agerpres). — A.D.N. trans
mite:

In Republica Democrată Germană a tre
cut Hans Kassa, membru marcant al par
tidului vest-german „Blocul german”. 
Hans Kassa a fost președinte al organiza
ției regionale a „Blocului german” din 
orașul Elm (Hessen) și totodată vicepreșe
dinte al kreistag-ului.

Popoarele lumii condamnă amestecul S.U.A. 
în afacerile interne ale R. P. Chineze

Declarația Ministerului Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam

HANOI 10 (Agerpres). —Agenția Viet
nameză de Informații transmite:

Ministerul Afacerilor Externe al Repu
blicii Democrate Vietnam a dat publici
tății la 8 februarie o declarație în care se 
spune printre altele:

Numai prin examinarea propunerii fă
cute de Uniunea Sovietică în Consiliul de 
Securitate al O.N.U. se poate reglementa 
situația serioasă din regiunea Taivanului 
șl se poate realiza o destindere a situației 
încordate din Extremul Orient.

Pe ordinea de zi a Consiliului de Secu
ritate trebuie să figureze problema cu 
privire la acțiunile agresive ale S.U.A. 
împotriva Republicii Populare Chineze în 
regiunea Taivanului și a altor insule ale 
Chinei. în ceea ce privește metoda de re
zolvare a acestei probleme, guvernul ame
rican trebuie să pună capăt acțiunilor 
sale agresive împotriva Chinei, să-si re
tragă toate trupele din Taivan și din ce
lelalte insule ale Chinei și s'ă înceteze 
ameșteeul în afacerile interne ale Chinei.

Manifestul Ligii Tinerilor Muncitori 
din Los Angelos

SAN FRANCISCO 10 (Agerpres). — 
Ziarul „People’s World” scrie că munci
torii de la societățile de automobile „Ge
neral Motors”, „Chrysler” si de la alte 
fabrici de automobile din S.U.A. s-au pro
nunțat împotriva unui eventual război 
dezlănțuit de americani din cauza Taiva
nului și a altor insule chineze.

Liga Tinerilor Muncitori din Los Ange
los a chemat pe muncitorii americani 
și sindicatele lor să adreseze scrisori lui 
Eisenhower în care să-i declare că po
porul american „nu mai vrea o nouă 
Coree”.

Liga Tinerilor Muncitori din Los Ange

Avioane americane au violat din nou 
spațiul aerian al R. P. Chineze^

PEKIN 10 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția China Nouă, în dimineața 
zilei de 9 februarie artileria antiaeriană 
a Armatei Populare Chineze de Eliberare 
a doborît un avion militar american care 
a pătruns în spațiul aerian al Chinei în 
regiunea de coastă a provinciei Cecian.

La 9 februarie — se spune în comuni
catul agenției China Nouă — două avioane 
americane de tip „AD“ au pătruns în 
spațiul aerian al Chinei șj au început să 
se rotească în scopuri provocatoare dea
supra insulei Cigușan, provincia Cecian. 
Apoi ele au zburat deasupra insulelor 
Sunmînșan, Lunvantanșan, Pecanșan. Ba- 
ianșan, au coborît în repetate r.înduri în 
picaj și au deschis focul asupra vaselor 
de pescari din apropierea insulei Sunmîn

Noi forme de organizare a armatei în R. P. Chineză
PEKIN 10 (Agerpres). — TASS trans

mite :
în ședința Comitetului permanent al 

Adunării reprezentanților populari din 
întreaga Chină, care a avut loc la 8 fe
bruarie, a fost adoptat „un regulament cu 
privire la serviciul militar al corpului de 
ofițeri aj Armatei Populare de Eliberare 
a Chinei”.

In cadrul aces'tei ședințe a luat cuvîntul 
Siui Li-țin, șeful adjunct al Direcției ge
nerale a cadrelor Armatei Populare de 
Eliberare, pentru a da explicații în legă
tură cu măsurile luate pentru întărirea 
Armatei-Populare de Eliberare a Chinei, 
„în prezent, a spus el, în scopul întăririi 
capacității de apărare și asigurării secu

tarea, clădirea în care avea loc mitingul 
a fost înconjurată de puternice forțe 
polițienești. Toate ușile clădirii, relatează 
mai departe United Press au fost încuia
te și păzite de mari forțe polițienești. Da 
teamă ca demonstrația împotriva reînar
mării să nu se întindă și în interiorul 
clădirii, poliția a refuzat să permită acce
sul în sală chiar și unora dintre cei care 
aveau invitații. întrucît manifestația 
lua amploare, poliția a încercat să îm
prăștie pe manifestanți făcînd uz de fur
tunuri cu apă și de bastoane de cauciuc. 
Au fost arestate peste 100 de persoane.

Corespondenții de presă subliniază că 
în ciuda atacului brutal al poliției mani- 
festanții au ajuns în centrul orașului 
unde au continuat demonstrația sub lo
zinca luptei împotriva reînarmării.

Inir-o convorbire cu reprezentanții pre
sei, Kassa a declarat că el nu mai pbate 
să împărtășească vederile conducerii „Blo
cului german”. El a vorbit despre vizita 
pe care a făcut-o anterior în Republica 
Democrată Germană, unde a fost foarte 
impresionat de succesele construcției paș
nice. „Am înțeles atunci, a spus Kassa, că 
aici (.în R. D. Germană) po.t să-mi exprim 
în mod liber părerea”.

los a difuzat manifeste în care se arată 
că clica ciankaișistă din Taivan este „un 
cuib al jafului și corupției”. Manifestul 
pune poporului american următoarea în
trebare: Cine va merge la război — Ei
senhower și Knowland sau voi oamenii 
simpli din S.U.A.? Liga subliniază în ma
nifestul său că „dacă izbucnește un răz
boi, noi, tinerii americani, vom fi folosiți 
drept carne de tun”.
Propunerea Roii Zeelande la 0. N. U., 

paravan pentru agresorii americani
DJAKARTA 10 (Agerpres). — CHINA 

NOUĂ transmite: Ziarul indonezian „Ha- 
rian Rakjat” publică un articol în care 
declară că singura cale pentru slăbirea 
încordării internaționale este ca S.U.A. 
să-și retragă trupele din Taivan și să lase 
poporul chinez să-și rezolve singur pro
blemele interne.

Ziarul subliniază că invitînd R. P. Chi
neză să participe la discutarea propunerii 
de „încetare a focului” în cadrul Consi
liului de Securitate al O. N. U., Statele 
Unite au sperat să impună o hotărîre care 
le-ar fi permis . să-și mențină trupele în 
Taivan, să săvîrșeâscă noj atacuri împo
triva Chinei, iar reprezentantul lui Cian 
Kai-și să continue să rămînă în O.N.U.

★
PEKIN 10 (Agerpres). — CHINA NOUĂ 

transmite:
Revista australiană „Guardian” care 

apare la Melbourne, publică un articol 
în care declară că „America nu are nici 
un drept legal sau moral de a continua 
agresiunea în apele teritoriale chineze și 
împotriva teritoriului chinez.

Revista subliniază că propunerea de 
„încetare a focului” făcută de Noua Zee- 
landă nu soluționează această problemă, 
ci, dimpotrivă, permite Americii să ră
mînă și să-și întărească forțele în Taivan 
pentru a continua aventurile sale agre
sive”.

șan. Artileria antiaeriană a Armatei Popu
lare de Eliberare a avariat unul din aceste 
avioane care s-a prăbușit în mare în par
tea de sud-est a insulei Baianșan, la orele 
10,50, iar celălalt avion s-a îndreptat 
spre est.

La Pekin se menționează că în scopul 
apărării suveranității naționale și a secu
rității, Armata Populară de. Eliberare va 
lua măsuri hotărîte în ce privește avi
oanele americane care, în ciuda repetate
lor avertismente din partea părții chi
neze, pătrund în spațiul aerian al Chinei.

Guvernul S.U.A., se subliniază la Pe
kin, trebuie să poarte întreaga răspundere 
pentru consecințele provocărilor sale ar
mate.

rității țării, precum și al întăririi păcii 
în Extremul Orient și în întreaga lume, 
s-a hotărît să se treacă de la serviciul 
militar voluntar, la sistemul serviciului 
militar obligator”.

Presa chineză publică la 9 februarie de
cretul lui Mao Tze-dun președintele Re
publicii Populare Chineze în legătură cu 
intrarea în vigoare a „regulamentului cu 
privire la serviciul militar al corpului de 
ofițeri din Armata Populară de Eliberare 
a Chinei”.

Printre altele conform acestui regula
ment, în Armata Populară de Eliberare 
a Chinei se introduc grade de ofițeri și 
generali și se instituie gradele de gene
ralisim și mareșal al R. P. Chineze.
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Ministerul Culturii anunță cu profundă 
durere încetarea din viață a eminentei 
artiste a Teatrului Național „I. L. Cara- 
giale", Sonia Cluceru, artistă a poporului 
din R. P. R.. laureată a Premiului de 
Stat, decorată cu Ordinul Muncii cl. 1 și 
a 2-a.

Sonia Cluceru, artistă fruntașă a tea
trului din patria noastră, este bine cu
noscută și iubită de oamenii muncii, pe 
care i-a slujit cu dragoste și devota
ment. Ea a adus o contribuție însemnată 
la înflorirea și dezvoltarea realistă a ar
tei noastre scenice. încetarea ei din viață, 
constituie o pierdere grea pentru teatrul 
rominesc.

★ ★

în dimineața zilei de 10 februarie a.c. 
a încetat din viață după o boală grc.r 
Sonia Cluceru, ariistă a poporului din 
R.P.R., laureată a Premiului de Stat, de
corată cu Ordinul Muncii cl. 1 și a 2-a.

Născută în anul 1892, Sonia Cluceru s-ă 
dedicat de timpuriu artei teatrale, slu
jind cu dragoste și devotament scena ro- 
mînească. Elevă a lui Constantin Not- 
tara, ea s-a dovedit curînd o demnă con
tinuatoare a marilor comediene realiste 
ale teatrului nostru : Eufrosina Popescu. 
Alexandrina Alexandrescu, Maria Ciucu- 
rescu.

Timp de 43 de ani Sonia Cluceru a slu
jit scena Teatrului Național cu abnegație, 
interpretînd numeroase roluri din reper
toriul clasic și contemporan, romîn și 
universal. Aducînd pe scenă un umor 
sănătos de. un autentic caracter popular, 
o profundă înțelegere a vieții și o mare 
dragoste de oameni, Sonia Cluceru a fost 
interpreta iubită și prețuită de publicul 
larg a unor personaje variate, pe care 
le-a însuflețit cu talentul său deosebit. 
„Romeo și Julieta" de Shakespeare, „Că
sătoria" de Gogol", „Avarul” și „Tar- 
tuffe” de Moliere, „Trei surori” de Ce- 
hov, „Azilul de noapte” de Gorki, sînt 
numai cîteva din piesele clasice univer
sale la al căror succes pe scenele noastre 
a contribuit Sonia Cluceru. Talentata ar
tistă a creat imagini de neuitat în come
diile marelui nostru dramaturg clasic 
I. L. Caragiale, interpretînd-o pe Zoe din 
„O scrisoare pierdută”, Veta din „O 
noapte furtunoasă”, și pe Efimița din 
„Conul Leonida față cu reacțiunea”. Co
media satirică romînească a fost dome
niul în care talentul Soniei Cluceru și-a 
găsit posibilități de deplină manifestare. 
Neuitat va rămîne în mintea spectatorilor 
rolul Anetei Duduleanu din comedia 
„Gaițele” de Al. Kirițescu în interpreta
rea Soniei Cluceru.

în dramaturgia contemporană romî
nească și sovietică Sonia Cluceru a in
terpretat cu măiestrie, cu o mare putere 
de a emoționa și cu umorul popular care 
o caracteriza roluri numeroase în piese 
ca „Minierii" de M. Davidoglu, „Ziua cea 
mare” de Maria Banuș, „Oameni de azi” 
de Lucia Demetrius, „Matei Millo” de 
M. Ștefănescu, „Platon Krecet” de Kor- 
neiciuk și altele.

Prin moartea Soniei Cluceru teatrul 
rominesc pierde o artistă de mare va
loare, luptătoare pentru dezvoltarea ar
tei scenice realiste. Publicul rominesc 
pierde una dintre cele mai prețuite și în
drăgite artiste, ale cărei creații s-au ri
dicat la un înalt nivel. Artiștii teatrului 
nostru, ai Teatrului Național „I. L. Cara
giale” pierd o colegă iubită, care a fost 
în același timp o pildă de modestie, de 
devotament, de conștiinciozitate în 
muncă.

Amintirea Soniei Cluceru va rămîne 
neștearsă în inimile noastre.

Alexandrescu Sică, Antoniu Costa- 
che, Anghelescu Marcel, Antonescu 
Victor, Bălțățeanu Nicolae, Beligan 
Radu, Braborescu Ștefan, Bulandra 
Sturza Lucia, Buzescu Aura, Calbo- 
reanu Gheorghe, Cazaban Jules, Ci- 
prian Gheorghe, Covaci Gheorghe, 
Critico Alexandru, Flloti Maria, Fln- 
teșteanu Ion, Fredanov Beate, Finți 
Alexandru, Giugaru Alexandru, Ghe- 
lerter Mony, Ghlțescu Aurel, Ianco- 
vescu Ion, Manolescu Ion, Maximilian 
Vladimir, Moldoveanu Vasile, Mar
țian A. Pop, Sadova Marieta, Sahi- 
ghian ion, Storin Gheorghe. Stroe N. 
Talianu Ion. Tompa Nicolae, Valentl- 
neanu Valentin, Vasiliu Birlic Grigore, 
Voiculescu Maria, Vraca George.

Adunarea de doliu va avea loc azi vi
neri 11 februarie a.c. orele 14 la Teatrul 
Național „I. L. Caragiale” (sala Comedia).

ȘTIRI SPORTIVE
La 11 februarie în clădirea Casei cen

trale de cultură a muncitorilor feroviari 
din Moscova se va desfășura prima rundă 
a finalei celei de a XXII-a ediții a cam
pionatului unional de șah. La acest tur
neu participă 15 șahiști care s-au calificat 
cu prilejul semifinalelor desfășurate la 
sfîrșitul anului trecut în orașele Lenin
grad, Gorki și Erevan.

în afara acestora, au fost invitați să 
participe la turneu campionul mondial 
Mihail Botvinik, marii maeștri Iurii Aver
bach, Tigran Petrosian, Vasili Smîslov 
(Moscova) și Paul Keres (Tallin).

★
Miercuri după amiază s-a reîntors în 

țară echipa boxerilor romîni care a între
prins un turneu în Suedia. Lotul boxeri, 
lor romîni care a evoluat în orașele Stock
holm, Halmstad și Gbtteborg a cuprins 
pe M. Dobrescu, T. Constantin, E. Mărgă
rit, Gh. Fiat, C. Dumitrescu, N. Linca. P. 
Popescu, G. Negrea, G. Velicu și D. Cio- 
botaru. Boxerii romîni au avut o fru
moasă comportare în cadrul celor trei 
reuniuni, cîștigînd 21 de meciuri din 27 
pe care le-au susținut. (Agerpres)
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SPECTACOLE
VINERI 11 FEBRUARIE 1955

CINEMATOGRAFE : Patria, I. C. Frimu, Gh. 
Coșbuc, Rahova înfrățirea între popoare : Roma 
orele 11; Repubica, Miorița, Libertății : Dama cu 
camelii; București. Gh. Doja, 1 Mai, Olga 3ancic: 
Desfășurarea, ...Și Ilie face sport; Elena Pave! : 
Nunta n-a avut loc; Timpuri Noi: Prieteni pe veci, 
Cine-i mai tare, Păstrați curățenia; Lumina, Popu
lar: Copiii partizanului. Victoria, Ilie Pintilie : 
Alarmă la circ: Alex. Popov : Hamlet; 8 Martie ; 
Castelul de cărți; Vasile Roaită : Fetele din piața 
Spaniei; Unirea : Mai tare ca noaptea; Central : 
Chibritul suedez. Turnul fecioarei; Constantin Da
vid: Prieteni credincioși; Alex. Sahia: Bănuțul ; 
Flacăra: Jucătorii! de rezervă; T. Vladlmirescu : 
Echipa de pe strada noastră. Aurel Vlaicu: Aleko, 
Frații Liu; Munca: Circul Slavia; Arta: Mascarada:
M. Eminescu, Moșilor: Ordinul Anna; 23 August: 
Septembriștii: Donca Simo: Chestiunea rusă; 8 Mai: 
Mikluho Maklaî Volga: Misterul lacului din munți;
N. Eăicescu: Stele vesele: Boleslav Bierut: De doi 
bani speranță

La cinematografele: Central, Donca Simo, M. 
Eminescu și T. V’adimireocu rulează în complcc- 
tare jurnalul „Conferința de la Moscova a țărilor 
europene pentru asigurarea păcii și . securități’ în 
Europa**.
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