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Deschiderea Conferinței de la Varșovia a statelor europene
pentru asigurarea păcii și securității în Europa

Ședinja din ziua de 11 mai Declarația Iui N. A. Bulganin
VARȘOVIA 11 (Agerpres). — TASS transmite comunicatul ședinței 

din 11 mai 1955 a conferinței de la Varșovia a statelor europene pentru 
asigurarea păcii și securității în Europa.

La 11 mai 1955, la ora 10 dimineața, s-a deschis la Varșovia în clă
direa Consiliului de Miniștri conferința statelor europene pentru asigura
rea păcii și securității în Europa.

La conferință participă delegațiile Republicii Populare Albania, Repu
blicii Populare Bulgaria, Republicii Populare Ungare, Republicii Democrate 
Germane, Republicii Populare Polone, Republicii Populare Romîne, Uniu
nii Republicilor Sovietice Socialiste și Republicii Cehoslovace.

La conferință ia parte de asemenea reprezentantul Republicii Populare 
Chineze în calitate de observator.

Conferința a fost deschisă printr-o cuvîntare de salut rostită de Josef 
Cyrankiewicz, conducătorul delegației polone, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Polone, care a prezidat prima ședință a 
conferinței.

După aprobarea regulamentului, conferința și-a început lucrările. Au 
făcut declarații N. A. Bulganin, conducătorul delegației U.R.S.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.; Viliam Siroky, conducătorul dele
gației cehoslovace, primul ministru al Republicii Cehoslovace; Josef Cyran
kiewicz, conducătorul delegației polone, președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone.

Ședința de după amiază a conferinței a fost prezidată de Gh. Gheorghiu- 
Dej, conducătorul delegației romîne, președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne.

In cadrul acestei ședințe au făcut declarații Otto Grotewohl, conducă
torul delegației Republicii Democrate Germane, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D. Germane și Andras Hegediis, conducătorul delegației un
gare, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare.

Următoarea ședință va avea loc la 12 mai.

Cuvintarea lui
VARȘOVIA 11 (Agerpres). — TASS 

transmite cuvintarea rostită de J. Cyran
kiewicz ia deschiderea conferinței de la 
Varșovia :

Stimați delegați, dragi tovarăși,
Deschizînd conferința statelor europene 

pentru asigurarea păcii și securității în 
Europa, îngăduiți-mi ca în numele po
porului polonez, în numele guvernului Re
publicii Populare Polone să vă salut cor7 
dial în capitala noastră. Sîntem mîndri 
că Varșovia — capitala Poloniei populare 
— este locul în care se ține această con-* 
ferință de importanță excepțională.. Sîn
tem mîndri că Varșovia — orașul care a 
opus fascismului o rezistență atit de 
eroică și care astăzi se ridică cu repezi
ciune din ruine datorită eforturilor în
tregului popor și ajutorului frățesc al Uni
unii Sovietice — găzduiește pe șefii gu
vernelor popoarelor noastre frățești. Sîn
tem mîndri că între zidurile ei are loc 
una din cele mai importante conferințe ale 
statelor europene pentru asigurarea păcii 
și securității în Europa.

Salut deosebit de călduros delegația 
U.R.S.S. în frunte cu Nikolai Aleksandro. 
viei Bulganin, președintele guvernului so
vietic. Salut delegația sovietică Ia Var
șovia imediat după cea de a 10-a aniver
sare a marii victorii a armatei sovietice 
asupra fascismului. Salut pe reprezen- 
.anții țărilor care participă la conferință, 
:a pe luptători neobosiți pentru cauza 
săcii și securității tuturor popoarelor. Sa- 
|ut delegația guvernului Republicii Popu- 
are Chineze, a cărei prezență la această 
onferință în calitate de observator este 

> expresie a interesului ei, ca mare pu- 
ere, ca putere de seamă în Asia, față de 
■roblemele europene, o expresie a solida- 
ității ei cu cauza păcii în Europa. Salut 
oate delegațiile țărilor frățești de demo- 
rație populară, țări care ne sînt scumpe.
Au trecut cinci luni de cînd ne-am în- 

runit la Moscova. în Declarația adoptată 
i Moscova ne-am situat pe o poziție clară 
ață de acțiunile puterilor occidentale care

• Conferința de presă de la Varșovia
VARȘOVIA 11 (Agerpres). — TASS 

■ansmite :
La 11 mai, la Casa presei din Varșovia 
avut loc o conferință de presă la care 

U participat peste 100 de ziariști polo- 
ezi și străini care relatează despre îucră- 
le conferinței de la Varșovia a statelor 
rropene pentru asigurarea păcii și secu- 
tății în Europa.
In cadrul conferinței de presă, L. F. Ili-

J. Cyrankiewicz
reînvie în Germania occidentală dușmanul 
de moarte al popoarelor noastre — mili
tarismul german și îl transformă într-un 
avanpos.t al blocului militar agresiv.

Conferința de la Moscova a declarat că 
statele participante intenționează să ia mă. 
suri concrete în cazul ratificării acordu
rilor de la Paris. în urma presiunii exer
citate de cercurile guvernante americane, 
acordurile agresive de la Paris au fost 
ratificate împotriva voinței și interese
lor popoarelor Europei.

în această perioadă noi am avut un 
continuu schimb de păreri în privința 
eforturilor noastre comune în scopuri de 
apărare și, îndeosebi, în privința încheie
rii unui tratate de prietenie, colaborare I 
și asistență mutuală, precum și organiză
rii unui comandament unic al forțelor ; 
noastre armate.

în fața conferinței stau sarcini de răs
pundere, întrucît trebuie să examinăm 
mijloacele concrete care să garanteze se
curitatea țărilor noastre și în felul acesta 
pacea în Europa.

Pășind cu hotărîre pe calea asigurării 
securității și independenței noastre, noi, 
totodată, nu vom lăsa să ne scape nici 
o posibilitate pentru a obține slăbirea în
cordării în situația internațională, pentru 
a împiedica cursa nebunească a înarmă
rilor provocată de cercurile imperialiste 
și militariste.

De aceea, conferința de la Varșovia are 
o mare importanță. Ea va sta în centrul 
atenției tuturor popoarelor interesate în 
apărarea și întărirea păcii în Europa, ea 
va constitui un însemnat pas înainte pe 
calea realizării principiilor securității co
lective, va crea un obstacol puternic în 
calea uneltirilor agresive ale militariști-' 
lor și revanșarzilor care reînvie wehrma- 
chtul hitlerist.

In numele poporului polonez și guver
nului Republicii Populare Polone urez 
conferinței muncă rodnică.

Declar deschisă conferința de la Var
șovia a statelor europene pentru asigu
rarea păcii și securității în Europa.

cev, șeful secției de presă a Ministerului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., S. Mencel, 
directorul departamentului de presă al 
Ministerului Afacerilor Externe al Repu
blicii Populara Polone și M. Galuska, șe
ful secției de presă a Ministerului Aface
rilor Externe al Republicii Cehoslovace, 
au informat pe ziariști despre desfășura
rea primei ședințe a conferinței de la Var. 
șovia.

I
Tovarășe președinte ! Tovarăși delegați!
Un principiu invariabil al politicii ex

terne sovietice este principiul leninist al 
coexistenței diferitelor sisteme sociale. Gu
vernul sovietic apără acest principiu pen
tru a izbăvi omenirea de ororile și nenoro
cirile războiului, pentru a asigura popoa
relor pacea și liniștea. Uniunea Sovietică 
duce o luptă activă pentru întărirea păcii 
și slăbirea încordării internaționale și sa
lută orice acțiuni în această direcție ale 
guvernelor altor țări.

De aceea, guvernul sovietic acordă o 
importanță deosebit de mare actualei con
ferințe care trebuie să discute problemele 
legate de asigurarea păcii și securității în 
Europa.

La sfîrșitul anului trecut, la conferința 
de la Moscova a țărilor europene guver
nele statelor reprezentate aici au căzut de 
acord asupra necesității de a reexamina 
situația în cazul cînd acordurile de la 
Paris vor fi ratificate.

Acum s-a ivit această necesitate. Ratifi
carea acordurilor de la Paris a devenit 
un fapt. Aceasta a adus schimbări serioase 
în întreaga situație internațională și a pus 
noi sarcini în fața statelor iubitoare de 
pace.

în cuvîntările participanților Ia confe
rința de Ia Moscova, precum și în decla
rația adoptată de ei, acordurile de Ia Pa
ris au fost analizate sub toate aspectele 
arătîndu-se primejdiile pe care le com
portă pentru cauza păcii în Europa. Eve
nimentele care s-au petrecut de atunci au 
confirmat justețea acestei analize.

Noi trebuie să ținem seama de faptul că 
acordurile.de la Paris au fost ratificate și 
intră în vigoare. Ca urmare a acestei rati
ficări, militariștii și revanșarzii vest-ger- 
mani au căpătat posibilitatea de a trece la 
crearea fățișă a unei armate regulate și 
de a o înzestra cu toate tipurile de arme 
modeme, inclusiv arma atomică, chimică 
și bacteriologică. Germania occidentală se 
transformă într-un cap de pod în vederea 
desfășurării unor mar; forțe agresive Se 
construiesc intens aerodromuri, poligoane, 
cazărmi, depozite militare. Se elaborează 
măsuri pentru folosirea armei atomice de 
către militariștii vest-germani. Se pregă
tesc livrări în masă de armament ame
rican Germaniei occidentale și totodată se 
Intensifică militarizarea industriei vest- 
germane.

Așa dar, acordurile de la Paris pun în 
mîihile agresorilor și ocupanților de ieri 
mijloacele unei noi agresiuni, unei noi 
asupriri. Militarismul german, care de-a 
lungul unei generații a dezlănțuit două 
războaie mondiale, apare din nou pe arena 
europeană și internațională amenințînd 
pacea și securitatea popoarelor.

După zece ani de la terminarea celui 
de-al doilea război mondial, Germania oc
cidentală se transformă, cu ajutorul Sta
telor Unite ale Americii, Angliei și Fran
ței, în principalul focar al primejdiei de 
război în Europa. Ea devine membră a 
blocului agresiv nord-atlantic, precum șl 
a Uniunii militariste a Europei occiden
tale, îndreptate împotriva Uniunii Sovie
tice și țărilor de democrație populară.

Trebuie amintit că Anglia și Franța au 
intrat în blocul militar cu militariștii și 
revanșarzii vest-germani, în ciuda obliga
țiilor pe care și le-au asumat în baza tra
tatelor cu Uniunea Sovietică, încheiate de 
ele în anii celui de-al doilea război mon
dial și îndreptate împotriva agresiunii din 
partea militarismului german. Prin aceas
ta, Anglia și Franța au renunțat de fapt 
la aceste tratate importante. Avînd în ve
dere aceasta, Prezidiul Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste 
a adoptat la 7 maj decretele cu privire 
la anularea acestor tratate.

Sesiunea Consiliului blocului nord-atlan
tic care a avut loc în cea de a doua 
jumătate a lunii decembrie anul trecut, 
după conferința de la Moscova, a adoptat! 
hotărârea cu privire la pregătirea războ
iului atomic. Acest lucru este de asemenea 
în directă legătură cu acordurile de la 
Paris și confirmă încăodată caracterul lor 
primejdios pentru cauza păcii în Europa.

Activizarea forțelor agresive se observă 
nu numai în Europa. Est'e știut că în mo
mentul de față se exercită o presiune pu
ternică asupra .unei serii de state din 
Orientul Apropfat și Mijlociu pentru a le 
obliga să se alăture blocurilor militare 
care se creează ca anexe ale alianței nord, 
atlantice agresive. Se exercită presiuni 
asupra Siriei, Egiptului și asupra altor 
țări arabe, precum și asupra Afganistanu- 
nului care are frontieră cu Uniunea So
vietică. Se fac eforturi de a atrage Iranul 
în blocuri agresive deși, în baza tratatului 
sovieto-iranian de garanție și neutralitate 
din 1 octombrie 1927, Iranul și-a asumat 
obligația de a nu participa la alianțe sau 
acorduri politice îndreptate împotriva 
Uniunii Sovietice.

Odată cu organizarea de grupări mili
tare, Statele Unite ale Americii iau mă
suri în vederea extinderii rețelei bazelor 
lor militare, în special în apropierea fron
tierelor Uniunii Sovietice și țărilor de de
mocrație populară. Nu se face un secret 
din faptul că se plănuiește dezlănțuirea 
de pe aceste baze a unui atac aerian asu
pra țării noastre și a celorlalte state iubi
toare de pace.

în Extremul Orient, în regiunea Taiva- 
nului, continuă provocările împotriva Re
publicii Populare Chineze. Este cu totul 
limpede că ciankaișiștii care s-au ascuns 
în insula Taivan nu ar cuteza niciodată 
să săvîrșească acțiunile lor tâlhărești dacă 

nu ar avea sprijin din partea unui pro
tector puternic — guvernul S.U.A. care 
a luat în solda sa banda lui Cian Kai-și 
izgonită din China.

Taivanul, Penhuledao și insulele de 
coastă au devenit baze militare da unde 
forțele armate controlate de Statele Uni
te săvîrșesc atacuri neprovocate împotri
va Republicii Populare Chineze, întreprin- 
zînd de asemenea atacuri piraterești în 
largul mării împotriva unor vase comer
ciale.

Personalități oficiale din Statele Unite 
ale Americii califică această politica ca 
„apărare împotriva agresiunii comuniste", 
deși întreaga lume știe că nimeni altul 
decit tocmai S.U.A. au cotropit șl ocupă 
insula Taivan — străvechi teritoriu chi
nez — iar generali și amirali americani 
se străduiesc să dezlănțuie un mare răz
boi, cu folosirea armei atomice.

în Asia de sud-est a fost creat un bloc 
militar cunoscut sub numele de S.E.A.T.O. 
și care reprezintă o uniune a puterilor 
coloniale din Occident și a cîtorva state 
din Asia dependente de ele. Acest bloc 
își pune drept scop menținerea și întări
rea regimului colonial, înăbușirea mișcă
rii de eliberare națională, amestecul în 
treburile Republicii Populare Chineze și 
ale altor țări din Asia.

Nu este de mirare că state ale Asiei de 
sud-est ca India, Birmania și Indonezia, 
care respectă libertatea și independența, 
au refuzat categoric să se alăture blocului 
agresiv și reacționar al colonialiștilor.

Din cele spuse rezultă că refacerea mi
litarismului în Germania occidentală este 
însoțită de intensificarea activității forțe
lor agresive în lumea întreagă. Wehr- 
machtului vest-german i se rezervă tot
odată rolul special de forță de șoc.

El
Uniunea Sovietică luptă consecvent pen. 

tru slăbirea încordării internaționale, pen
tru menținerea și întărirea păcii. în 
această politică a sa guvernul Uniunii So
vietice contează pe sprijinul și colabora- 
rea statelor iubitoare de pace reprezen
tate la actuala conferință. El este de 
asemenea sigur de sprijinul acordat poli
ticii sale ?i de forțele iubitoare de pace din 
celelalte țări. Convingerea noastră se ba
zează pe faptul că interesele vitale ale tu
turor popoarelor cer menținerea păcii șl 
slăbirea încordării internaționale.

Lupta popoarelor din Europa occidentală 
împotriva acordurilor de la Paris a arătat 
cît de mari sînt forțele care sînt pentru 
pace în țările în care se urmărește acum 
să se subordoneze în întregime dezvoltarea 
internă și politica externă pregătirii unui 
nou război. împotrivirea forțelor progre
siste și a maselor populare din țările vest- 
europene a amînat multă vreme reali
zarea planurilor de refacere a militaris
mului în Germania occidentală. Masele 
populare își dau seama de întreaga pri
mejdie a politicii de refacere a militaris
mului german și de pregătire a unui nou 
război în Europa.

Uniunea Sovietică a fost șl rămîne un 
adversar hotărît și consecvent al remilita- 
rizării Germaniei occidentale. Luptând îm. 
potriva ratificării acordurilor de la Paris, 
am considerat. așa cum considerăm si 
acum, că remilitarizarea Germaniei occi
dentale și includerea ei în Uniunea nord- 
atlantică constituie piedica principală în 
calea restabilirii unității naționale a Ger
maniei pe baze pașnice și democratice. 
Totodată noi am fost și rămînem partizani 
ai restabilirii unei Germanii unite ca stat 
liber, iubitor de pace și democrat. Poli
tica Uniunii Sovietice în problema ger
mană va porni și de acum înainte de la 
aceste principii fundamentale.

în conformitate cu aceasta este necesar 
să se ia toate măsurile pentru a împiedica 
refacerea militarismului german și să se 
ducă o luptă largă, multilaterală, împo
triva realizării acordurilor de la Paris. 
Este necesar de a lupta și în noile condiții 
pentru unificarea națională a Germaniei. 
Un rol hotărîtor în realizarea acestor sar
cini trebuie să-1 aibă în primul rînd for
țele patriotice ale poporului german însăși, 
care se străduiesc să împiedice remilitari
zarea Germaniei occidentale.

Apropierea între Germania răsăriteană 
și cea apuseană, slăbirea încordării exis
tente în relațiile dintre ele poate fi o 
contribuție importantă la unificarea Ger
maniei, precum și la menținerea păcii in 
Europa. Fără îndoială că stabilirea unor 
acțiuni de comun acord ale celor două 
părți ale Germanie; pentru crearea unei 
Germanii unite, libere și democrate este 
nu numai necesară ci și pe deplin posibi
lă, întrucît corespunde intereselor între
gului pepor german.

Firește că nu putem să nu ținem seamă 
de faptul că în reglementarea problemei 
germane ratificarea acordurilor de la Pa
ris a creat o situație nouă, nefavorabilă 
în ansamblul ei poporului german.

După cum se știe, în declarațiile sale 
anterioare guvernul sovietic a subliniat 
în repetate rînduri însemnătatea rezo’vă- 
rii problemei unificării naționale a Ger
maniei pe calea tratativelor între cele pa
tru marj puteri cu participarea reprezen
tanților celor două părți ale Germaniei. 
Dacă guvernele S.U.A., Angliei și Franței 
și-ar propune cu adevărat unificarea Ger
maniei și nu ar tinde la remilitarizarea 
Germaniei occidentale și includerea ei în 
grupările lor agresive, ceea ce firește nu 
poate să nu ducă la adîncirea scindării 
Germaniei, este în afară de orice îndoială 
că tratativele propuse de Uniunea Sovie
tică ar duce ia rezultate pozitive.. Guver

nele celor trei puteri occidentale s-au an
gajat însă pe o altă cale. Ratificînd acor
durile de la Paris ele au arătat că nu 
vor să țină seama de interesele naționale 
ale poporului german, și nici de intere
sele păcii și securității în Europa.

Așa dar. guvernul sovietic este gata să 
contribuie și de acum înainte prin toate 
mijloacele la restabilirea unității Germa
niei și la încheierea tratatului de pace cu 
Germania pe o bază acceptabilă.

Uniunea Sovietică a sprijinit și va spri
jini statele și forțele care manifestă in
teres pentru slăbirea încordării interna
ționale, pentru menținerea și întărirea 
păcii și securități; generale.

Acestei linii îi corespunde poziția gu
vernului sovietic în problema austriacă. 
Nu se poate să nu se recunoască că resta
bilirea deplină a independenței politice și 
economice a Austriei neutre constituie o 
contribuție însemnată la cauza întăririi 
păcii în Europa. Faptul că în Austria s-au 
găsit forțe sociale care au pășit în mod 
hotărît pe această cale dovedește că există 
mari posibilități pentru dezvoltarea cola
borării între state indiferent de orînduirea 
lor socială.

Ar fi greșit să credem că guvernul aus
triac este singurul care s-a situat pe o 
astfel de poziție. Atît în Europa cît și în 
Asia există destule state care nu vor să 
adere la blocuri militare agresive. Năzuin. 
țele pașnice ale acestor state se vor bucu
ra întotdeauna de atenția și sprijinul de
plin ale Uniunii Sovietice.

De comun acord cu guvernul Republicii 
Populare Chineze, guvernul sovietic a în
treprins în ultima vreme acțiuni pentru 
a obține destinderea încordării în regiu
nea Taivanului și în acest scop a dus tra
tative cu guvernele Angliei și Indiei.

Guvernul sovietic a propus ca țările in
teresate în mod deosebit în reglementarea 
situației care s-a creat în regiunea Tai
vanului și altor insule chineze să exami
neze această problemă în cadrul unei con
ferințe corespunzătoare, la care, alături 
de Republica Populară Chineză și Statele 
Unite să participe Anglia, Uniunea Sovie
tică, Franța, India, Birmania, Indonezia, 
Pakistanul și Ceylonul. Conferința n-a 
avut loc din cauza împotrivirii S.U.A.. 
care au stăruit ca la ea să participe clica 
ciankaișistă, deși aceasta nu reprezintă 
absolut pe nimeni decât pe sine însăși.

în ceea ce-1 privește, guvernul Uniunii 
Sovietice sprijină întru totul poziția Re
publicii Populare Chineze în problema 
Taivanului și acțiunile pe care China 
populară le întreprinde pentru întărirea 
păcii în această regiune.

în legătură cu agravarea situației în 
Orientul Apropiat și Mijlociu, în recenta 
sa declarație cu privire la securitatea în 
această regiune, guvernul sovietic a sub
liniat că nu poate rămîne indiferent față 
de situația care se creează acolo. Guvernul 
Uniunii Sovietice a declarat că dacă poli
tica de presiuni și amenințări față de ță
rile Orientului Apropiat și Mijlociu va 
continua, această problemă trebuie să fie 
examinată în Organizația Națiunilor Unite.

Guvernul sovietic este ferm convins că 
dacă statele care poartă principala răs
pundere pentru menținerea păcii dau do
vadă de bună credință, reglementarea unei 
serii de probleme internaționale impor
tante care împiedică în prezent destinde
rea încordării internaționale este cu pu
tință.

Conducătorii statului sovietic au decla
rat în repetate rînduri că sînt pentru 
crearea unei situații normale în relațiile 
între țări, pentru întâlniri, pentru dezvol
tarea pe toate căile a comerțului, pentru 
schimbul de delegații culturale. într-un 
cuvînt pentru tot ceea ce se numește des
tinderea încordării. Dar în această pri
vință nu depinde totul de noi. Chiar și o 
problemă atît de simplă cum este schim
bul de delegații studențești nu a fost re
zolvată pozitiv. Noi am propus Statelor 
Unite să facem un schimb de delegații 
de studenți, dar ni s-a răspuns că sînt 
necesare amprentele digitale. Pentru a 
destinde încordarea în relațiile dintre țări 
și pentru a avea posibilitatea de a rezolva 
pozitiv diferite probleme concrete, este 
necesar să se creeze o atmosferă favora
bilă, bazată pe încredere și înțelegere re
ciprocă.

în ultima vreme, în Statele Unite ale 
Americii, în Anglia și în Franța se vor
bește și se scrie mult, după cum se vede 
din presă, despre necesitatea unei confe
rințe a marilor puteri la cel mai înalt ni
vel. Acest lucru nu este întîmplător. Ideea 
unei astfel de conferințe a prins rădăcini 
adinei în masele populare care își pun în 
ea mari speranțe, considerând că o con
ferință va contribui la îmbunătățirea re
lațiilor între s.tate. Această stare de spirit 
nu poate fi ignorată.

Guvernul sovietic privește favorabil 
ideea unei conferințe a marilor puteri. 
Desigur, convocarea acestei conferințe 
este indicată în cazul cînd ea va contri
bui cu adevărat la slăbirea încordării in
ternaționale și la îmbunătățirea relațiilor 
internaționale.

Ieri, la 10 mai, guvernul sovietic a pri
mit o notă din partea guvernului S.U.A. 
precum și din partea Franței și Angliei, 
în notă se propune convocarea unei con
ferințe a șefilor guvernelor celor patru 
puteri cu participarea miniștrilor afaceri
lor externe. Această notă va fi studiată 
cu atenție de către guvernul sovietic.

III
Tinzind în mod ferm spre întărirea pă

cii și slăbirea încordării internaționale, 
guvernul Uniunii Sovietice continuă să ia 
toate măsurile pentru a realiza un acord 

cu privire la interzicerea armei atomice, 
reducerea armamentelor și a forțelor ar
mate și la înlăturarea primejdiei unui nou 
război.

Astăzi au fost publicate în presă noile 
propuneri ale Uniunii Sovietice în aceste 
probleme.

Noile propuneri ale Uniunii Sovietice 
prezentate spre examinare Adunării Ge
nerale a Națiunilor Unite au o mare în-: 
semnătate și constituie o mare contribuție 
la cauza păcii. Ele duc la slăbirea încor
dării internaționale și creează condiții 
pentru stabilirea încrederii și înțelegerii 
necesare între state.

în declarația propusă de Uniunea Soj 
vietică se spune că popoarele care au su
ferit recent de pe urma celui de al doi
lea război mondial, război care a provo
cat grele jertfe omenești șl uriașe distru
geri materiale, își manifestă mai mult 
decît oricînd voința neclintită de pace. 
Această năzuință profundă a popoarelor 
își dă rezultatele. Cu toate acestea, în 
prezent situația în unele regiuni ale lu
mii nu numaj că nu se îmbunătățește, cl 
dimpotrivă, se complică, iar neîncrederea 
reciprocă între state se accentuează.

„Lipsa încrederii necesare în relațiile 
dintre state — se spune în declarație — 
este cauza principală care împiedică re
glementarea problemelor nerezolvate atit 
în Europa cît șl în Asia.

Aceasta se referă în primul rînd Ia re
lațiile dintre marile puteri, care poartă 
principala răspundere pentru menținerea 
păcii generale și securității popoarelor".

Neîncrederea care există în relațiile 
dintre marile puteri a avut drept urmare 
că după terminarea celui de al doilea 
război mondial s-a ivit primejdia unui 
nou război, care ar fi și mai cumplit prin 
consecințele sale. Cursa înarmărilor ia 
proporții tot mai mari, se perfecționează 
neîncetat armatele, flota maritimă mili
tară ș; aviația. Cele mai mari realizări 
ale științei și tehnicii sînt îndreptate sora 
producerea celor mai distrugătoare mij
loace de exterminare a oamenilor. Pro
porții deosebit de mari a luat cursa înar
mărilor în domeniul unor tipuri de arma 
atît de periculoase cum este arma ato
mică și cea cu hidrogen. Unele stata 
creează numeroase baze militare străina 
pe teritorii străine, ceea ce provoacă te
merile legitime ale statelor împotriva că
rora sînt îndreptate bazele. Organizarea 
acesfbr baze agravează primejdia caro 
amenință și securitatea statelor pe ale că
ror teritorii sînt create

De mulți ani lumea se află în situația 
de „război rece", iar pregătirile militare 
ale statelor sînt o povară grea pe ume
rii popoarelor. în unele state se desfă
șoară o propagandă fățișă în favoarea 
unui nou război. în presă, prin radio, in 
cuvîntările publice devin tot mai frecven
te îndemnurile la război, inclusiv la cel 
atomic.

Au fost stingherite legăturile economice 
și comerciale tradiționale care au existat 
în trecut între multe state și care s-au 
format de-a lungul anilor.

Nu este nevoie de dovezi pentru a re
cunoaște că relațiile internaționale exis
tente sînt cu totul anormale. Sînt necesare 
măsuri radicale pentru micșorarea încor
dării internaționale, pentru crearea în
crederii elementare necesare în relațiile 
internaționale, pentru înlăturarea primej
diei unui nou război și crearea de con
diții pentru o viață pașnică și liniștită a 
popoarelor.

Cum se poate obține acest lucru ? în 
primul rînd trebuie să se pună capăt „răz
boiului rece". Uniunea Sovietică consi
deră că Adunarea Generală trebuie să re
comande tuturor statelor să ia măsurile 
necesare pentru respectarea riguroasă a 
hotărîrii sale care condamnă orice formă 
de propagandă a unui nou război, care 
cere încetarea în presă, radio, cinemato
graf, declarații publice, a tuturor în
demnurilor la război și ațîțare a urii în
tre popoare. Nerespectarea acestei reco
mandări trebuie considerată ca o încăl
care de către statul respectiv a datoriei 
sale internaționale și a obligațiilor sale 
față de Organizația Națiunilor Unite.

Guvernul sovietic consideră că la mic
șorarea încordării internaționale și crea
rea încrederii necesare între state ar con
tribui retragerea neîntârziată de către 
Uniunea Sovietică, Statele Unite ale Ame- 
răcii. Anglia și Franța a trupelor lor de 
ocupație de pe teritoriul Germaniei, cu 
excepția unor contingente strict limitate 
din acele trupe care trebuie să rămînă 
temporar pe teritoriul Germaniei pînă la 
încheierea acordului cu privire la retra
gerea lor complectă.

După părerea Uniunii Sovietice, statele 
care sînt membre permanente în Consi
liul de Securitate trebuie să realizeze un 
acord referitor la lichidarea bazelor mi
litare străine pe teritoriile altor țări.

Situația încordată în anumite regiuni 
din Extremul Orient poartă pecetea pri
mejdiei unui nou război și constituie o 
amenințare serioasă pentru menținerea 
păcii generale. Statele interesate trebuie 
să reglementeze problemele nerezolvate 
din Extremul Orient în conformitate cu 
principiile' suveranității și integrității ta- 
ritoriale.

(Continuare in pag. 2-a).
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Uniunea Sovietică consideră că In rela
țiile lor economice, statele trebuie să în
lăture orice fel de discriminări care îm
piedică dezvoltarea unei largi colaborări 
economice între ele și in primul rînd în 
domeniul comerțului, precum și să lăr
gească legăturile culturale internaționale, 

înfăptuirea acestor măsuri va contribui 
la crearea încrederii între state, ceea ce 
constituie premiza principală pentru o ade
vărată rezolvare practică a problemei de
zarmării. Fără crearea încrederii nece
sare între state, problema dezarmării 
poate rămîne o problemă suspendată. Noi 
ne pronunțăm cu hotărire ca problema 
dezarmării; dintr.o problemă suspendată 
să devină o problemă care să stea pe o 
bază reală și să fie rezolvată.

în acest scop, Uniunea Sovietică pro
pune ca Adunarea Generală, paralel cu 
traducerea în viață a principiilor sus
menționate pentru micșorarea încordării 
în relațiile internaționale, s’ă însărcineze 
Comisia O.N.U. pentru dezarmare, să ela. 
boreze și să supună spre aprobare Con
siliului de Securitate proiectul „Conven
ției internaționale în problema reducerii 
armamentelor și interzicerii armelor ato
mice, cu hidrogen și a celorlalte tipuri 
de arme de exterminare In masă"

în propunerile Uniunii Sovietice se pre
vede că reducerea armamentelor și inter
zicerea armei atomice trebuie să fie efec
tuate în decurs de doi ani, in două etape. 
Fiecare din aceste etape va dura un an.

în cursul primei etape, care va cu
prinde anul 1536. vor fi înfăptuite urmă
toarele măsuri •

Statele semnatare ale convenției își 
asumă obligația, ca prim pas, să nu-și spo
rească forțele armate și armamentele față 
de nivelul armamentelor și forța'.or ar
mate existente la 31 decembrie 1954.

Alocările lor pentru nevoi militare se 
limitează de asemenea la nivelul chel
tuielilor efectuate în aceste scopuri în 
cursul anului 1954.

Propunerile Uniunii Sovietice prevăd 
în continuare stabilirea unui nivel la 
care se vor reduce forțele armate ale sta
telor.. Forțele armate ale S.U.A., UR-S.S.. 
Chinei, Angliei și Franței, nu trebuie să 
dccăsească următoarele proporții: 
S.U.A. —1.000 000 — 1.500.000 da oameni. 
U.R.S.S — 1.000.000 —- 1,500.000 de oameni. 
China —1.000.000 — 1,500.000 de oameni. 
Anglia — 650.000 de oameni 
Franța — 650.000 de ofemeni.

Statele nu trebuie să dispună de forțe 
armate care ar putea constitui o primsj- 
d'ș pentru pacea internațională.

Se propune ca reducerea La nivelul sta
bilit a forțelor armate și armamentelor 
acsstor cinci puteri să se facă in două 
părți egale : 50 la sută în cursul anului 
1956, iar restul de 50 la sută în anul 1957. 
Concomitent se vor reduce în mod cores
punzător alocările acestor state pentru 
nevoile militare.

Propunerile sovietice prevăd ca în sco
pul aplicării depline a măsurilor pentru 
reducerea generală a armamentelor pre
cum șl pentru stabilirea proporțiilor de 
reducere a armamentelor și forțelor ar
mate a'e celorlalte state, să se convoace 
cal mai târziu in prima jumătate a anu
lui 1956 o conferință mondială. Efectivul 
forțelor armate care va fi stabilit de acea
stă conferință pentru celelalte state tre
buie să fie cu mult inferior nivelurilor 
stabilite pantru cele cinci state —- mem
bre permanente ale Consiliului de Secu
ritate.

Ca una dip măsurile ce urmează a fi 
luate în primul rînd pentru înf'ptudrea 
programului de reducere a armamentelor 
și de interzicere a armei atomice, propu
nerile sovietice prevăd încetarea experi
mentării armei atomice și cu hidrogen.

în propunerile sovietice se menționează 
in continuare că odată cu începerea apli
cării măsurilor în vederea reducerii ar
mamentelor și forțelor armate, state’e își 
asumă obligația solemnă de a nu folosi 
arma nucleară pe care o consideră inter
zisă. Excepții de la această regulă se pot 
face în sccipul apărării împotriva agresiu
nii în cazul cînd Consiliul de Securitate 
va adepta o hotărîra corespunzătoare.

Noile propuneri ale Uniunii Sovietice 
prevăd că statele care dispun de baze mi
litare, navale și aeriene pe teritoriile al
tor state își asumă obligația de a lichida 
o parte din aceste baze in cursul anului 
1956.

Propunerile sovietice prevăd ca în cursul 
celei de a doua etape, adică in cursul 
anului 1957, să fie aplicate următoarele 
măsuri;

în primul rînd să se pună capăt ime
diat produoției armelor atomice și cu hi
drogen ; în al doilea rînd, S.U.A., U.R.S.S., 
China, Anglia șl Franța trebuie să-și re
ducă forțele armate și armamentele cu 
restul de 50 la sută din diferența dintre 
nivelul forțelor armate și armamentelor 
existente la 31 decembrie 1954 și nivelul 
care le va fi permis de convenție.

După ce reducerea forțelor armate și 
armamentelor clasice va fi înfăptuită in 
proporție de 75 la sută din cuantumul to
tal al reducerii lor, va intra în vigoare 
interzicerea totală a folosirii armelor ato
mice, cu hidrogen și a celorlalte tipuri 
de arme de exterminare în masă. Scoate
rea acestor arme din armamentele state
lor și reducerea forțelor armate și a ar
mamentelor clasice cu ultimile 25 la sută 
trebuie să înceapă simultan și să se ter
mine în 1957.

Propunerile sovietice implică pentru 
toate statele obligația de a contribui la 
stabilirea unei largi colaborări internațio. 
nale in domeniul folosirii pașnice a ener
giei atomice. O deosebită atenție trebuie 
acordată totodată ajutorării țărilor slab 
dezvoltate din punct de vedere economic 

în sfîrșit, propunerile sovietice prevăd 
ca în cea de a doua etapă să fie desă
vârșite măsurile pentru lichidarea tuturor 
bazelor militare, terestre maritime și ae
riene ale unor state pe teritoriile altor 
state.

Este absolut evident că înfăptuirea tu
turor acestor măsuri este de neconceput 
fără un sistem de control real șj eficace. 
De aceea problema controlului este una 
din cele mai importante părți din con
venție.

„Scînteia tineretului”
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a r a ț i a lui
Nu întîmplător de aproape 9 ani, con

trolul este problema centrală în discuții
le din organismele Organizației Națiuni
lor Unite și principalul punct al diver
gențelor. Considerăm că aceste divergențe 
sînț între altele o consecință a modului 
nerealist de a privi problema controlului.

Guvernul sovietic este profund convins 
că este cu putință un control eficace al 
dezarmării. Totuși, toate tipurile și for
mele de control, precum și drepturile și 
funcțiunile organelor de control, propuse 
pînă în prezent de diferite state, nu pre
zintă siguranță în condițiile actuale.

Prezentând noua sa propunere cu pri
vire la control, guvernul sovietic ține sea
ma de relațiile care s-au creat in pre
zent intre state. După cum s-a mai spus, 
aceste relații, se caracterizează prin ne
încredere și suspiciune. Asemenea rela
ții nu permit înfăptuirea unui convoi 
eficace pe baza propusă pină acum.

Este greu de presupus ca statele care 
nu au încredere unul In altul și care se 
află în relații încordate, să acorde cu 
adevărat acces in uzinele și întreprinde
rile militare producătoare de materiale 
atomice și arme atc.mlce și cu hidrogen 
unor controlori din alte țări. Faptele ara
tă că guvernele unor țări pun piedici chiar 
și la primirea unor delegații culturale, 
agricole și studențești.

Chiar dacă un asemenea control ar fi 
cu putință, el nu ar avea un caracter efi
cient, deoarece atunci cînd lipsește în
crederea reciprocă este posibilă și ocoli
rea acestui control. Această situație este 
cu atât ma.i probabilă cu cit tehnologia 
producției atomice permite să se folo
sească pentru arma atomică doar cu aju
torul unor dispozitive speciale, rapid și 
fără dificultăți deosebite, materialele ato
mice destinate folosirii pașnice. în felul 
acerba pot exista controlori, fără să existe 
însă control.

Ce-i de făcut in cazul acesta ?
Este îndeobște cunoscut că războiul mo

dern este de neconcaput fără desfășurarea 
și concentrarea unor mari forțe militare 
terestre, aeriene și maritime. Arma ato
mică prin ea insășl, fără operații active 
ale tuturor genurilor de forțe armate nu 
poate fi eficace, în sensul că ea singură 
nu hotărăște soarta războiului. Fără mij
loace pentru transportarea ei la țintă, 
arma atomică nu poate fi folosită. De 
aceea, propunerile sovietice cu privire la 
control pornesc de la necesitatea creării 
unor condiții care să facă ca intențiile 
agresive ale oricărui stat să poată fi des
coperite și prevenite la timp.

Noi propunem instituirea unui control 
care să poată avertiza la timp asupra unor 
concentrări primejdioase de forțe m litare 
terestre,, aeriene și maritime. Pentru a- 
ceasta trebuie să existe posturi de control 
în marile porturi, pe aerodroame și la no
durile de comun.cații oare au însemnătate 
strategică. Instituirea unui asemenea con
trol exclude întrutotul atacarea prin sur
prindere a unui stat de către altul.

Propunerile sovietice prevăd un control 
efectiv asupra reducerii forțelor armate, 
a armelor clasice și asupra alocațiilor pen
tru scopuri militare. Organul internațio
nal de control creat in acest sccp trebuie 
să aibă dreptul do a cere din partea sta
telor informațiile necesare despre aplica
rea măsurilor de reducere a armamentelor 
și forțelor armate, de a se bucura de acces 
nertingherit la documentele referitoare la 
alocațiile bugetare ale statelor pentru 
scopuri militare.

Prezentînd aceste propuneri, guvernul 
sovietic consideră că măsurile de control 
prepuse de el vor crea in etapa inițială 
condițiile necesare pentru destinderea în
cordării internaționale și pentru instaura
rea încrederii, ceea ce va permite să se 
treacă ulterior și la alte forme de con
trol, inclusiv la controlul pe bază perma
nentă asupra distrugerii și eliminării ar
mei atomice, urmlnd ca conținutul detai
lat al acestui control să fie determinat 
printr-un regulament special, după ce se 
va fi ajuns la un acord de principiu.

Noile propuneri ale Uniunii Sovietice în 
problemele dezarmării își asumă sarcina 
de a izbăvi omenirea de un nou război dis
trugător, de a slăbi încordarea in rela
țiile intre state, de a elibera popoarele 
de povara grea a impozitelor pe care o 
suportă din cauza cursei continue a înar
mărilor, de a asigura posibilitatea folo
sirii resurselor eliberate pentru ridicarea 
bunăstării popoarelor și acordarea unui 
larg ajutor economie statelor slab dez
voltate din punct de vedere economic.

IV
O dovadă grăitoare a stării de spirit 

de care sint cuprinse în prezent masele 
largi populare este conferința de la Ban
dung care a luat sfirșit recent și la ca<e 
au participat 29 țări din Asia și Africa. 
Lucrările conferinței au atras atenția în
tregii lumi, tar rezultatele ei pozitive vor 
juca un rol important pentru cauza lup
tei pentru pace, libertate și independență 
Deși la conferință au fost reprezentate 
sisteme sociale diferite, participanții la 
ea au adoptat hotărlri de comun acord 
in toate problemele examinate. Declarația 
cu privire la sprijinirea păcii generale și 
colaborării adoptată de conferință este ba 
zată pe principiile coexistenței pașnice.

Hotărârile conferinței țărilor Asiei și 
Africii, care a examinat problemele co
laborării economice, culturale și politice 
dovedesc o atitudine justă față de pro
blemele vieții internaționale, Conferința a 
declarat că reglementarea litigiilor inter
naționale trebuie să se facă prin mijloace 
pașnice pe calea tratativelor. Această cale 
este justă și rodnică, Se știe că, într-un 
trecut nu prea îndepărtat, pășindu-se pe 
această cale s-a putut pune capăt războ
iului în Coreea și în Indochina. Urmîn- 
du-se aceeași ea le în viitor se va putea 
obține și reglementarea altor probleme 
nerezolvate. 6 confirmare a acestui lucru 
este problema Austriei. Acum s-a ajuns 
la o înțelegere între puteri ca tratatul de 
stat cu Austria privind restabilirea unei 
Austrii independente și democrate să fie 
semnat la 15 mai la Viena.

Revenind la problema securității în Eu
ropa, țin să declar că guvernul sovietic 
continuă să pornească de la punctul de 
vedere că in situația actuală cea mai bună 
cale de asigurare a păcii și preîntâmpinare 
a unei noi agresiuni in această regiune 
este organizarea unui sistem de securitate 
colectivă cu participarea tuturor statelor 
europene, indiferent de orânduirea lor so
cială.

N. A. Bulg
Problema securității în Europa consti- 

tute In prezent o problemă deosebit _ de 
importantă. Rezolvarea pozitivă a oricărei 
chestiuni legată de această problemă ar 
contribui la crearea condițiilor unei vieți 
pașnice și liniștite a popoarelor. Ratifi
carea acordurilor de la Paris a făcut mai 
dificilă rezolvarea acestei probleme, dar 
nu a scos-o de pe ordinea de zi.

Atunci cînd guvernul sovietic a propus 
statelor europene și Statelor Unite ale 
Americii proiectul de organizare a unui 
sistem general european de securitate co
lectivă, această propunere nu a fost spri
jinită din păcate de puterile occidentale 
și a rămas nerealizată.

Puterile occidentale au preferat politica 
de refacere a militarismului german cu 
toate consecințele care decurg din această 
politică care prevede crearea unei grupări 
militare sub forma Uniunii Eurcpei occi
dentale cu participarea Germaniei occi
dentale remilitarizate. Această politică 
deschide însă calea spre o nouă agresi
une, agravează primejdia unui nou război 
și periclitează securitatea națională a sta
telor iubitoare de pace.

Guvernul sovietic consideră că în aceste 
noi condiții statele iubitoare de pace din 
Europa trebuie să se îngrijească de asi
gurarea securității lor. Este necesar ca a- 
ceastia să se facă pe baza indicată de cele 
cpt state la conferința de la Moscova și 
în cursul consultărilor ulterioare dintre 
ele. Guvernul Uniunii Sovietice își expri
mă dorința ca în viitor să apară posibi
litatea de a se ajunge la o garantare a 
securității Europei la care să poată par
ticipa toate statele europene precum și 
S.U.A.

Conferința de la Moscova a contribuit 
la o unire și moi strânsă a forțelor lagă
rului nostru democratic și a fost primită 
cu aprobare de toți prietenii păcii. Po
poarele țărilor participante la această con
ferință au aprobat și ele în unanimitate 
lucrările conferinței. Această conferință a 
confirmat încă cdată prietenia strânsă și 
sinceră dintre țările noastre și a dus la 
lărgirea sferei de colaborare între ele, care 
se extinde astăzi și asupra problemelor 
legate de organizarea apărării comune.

în declarația adoptată în unanimitate la 
conferința de la Moscova, guvernele Uni
unii Sovietice, Poloniei, Cehoslovaciei, Re
publicii Democrate Germane, Ungariei, 
României, Bulgariei și Albaniei, au decla
rat că situația creată pune la ordinea zilei 
sarcina unirii eforturilor statelor repre
zentate la conferință, în scopuj asigurării 
securității lor.

Ele au declarat atunci că este necesar 
să se La măsuri imediate pentru a opune 
forțelor agresive ale blocului militar al 
puterilor occidentale forța unită a state
lor iubitoare de pace, în interesul asi
gurării securității lor.

Consultările care au avut loc după con
ferința de la Moscova intre participan- 
ții la această conferință au scos în evi
dență unitatea deplină de vederi în ceea 
ce privește necesitatea încheierii unui tra
tat de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală între cele cipt state participante 
la conferința de Ia Moscova, precum și cu 
privire la principiile unui asemenea tratat

Se știe că între statele noastre s-au sta
bilit relații noi fără precedent în istorie, 
bazate pe comunitatea de scopuri și in
terese, pe principiile egalității în drepturi, 
respectării suveranității de stat și nea
mestecului în treburile interne. Statele 
noastre năzuiesc în mod sincer șă se ajute 
unul pe altul și să obțină un avînt gene
ral. în relațiile dintre țările noastre și,au 
găsit întruchipare nobilele principii ale 
internaționalismului socialist, mărețele 
idei ale prieteniei frățești între popoarele 
libere și egale în drepturi.

Aproape toate statele noastre sânt le
gate între ele prin tratate bilaterale de 
prietenie și asistență mutuală, care au 
avut și continuă să aibă un rol important 
pentru asigurarea păcii și securității in 
Europa.

în noua situație, însă, aceasta nu mai 
este deajuns. Toți slntem de acord că pri
mejdia care amenintă securitatea statelor 
noastre și care a sporit în urma acțiuni
lor agresive ale puterilor occidentale, re
clamă o unire a eforturilor și luarea de 
noi măsuri pentru întărirea capacității de 
apărare a țărilor noastre iubitoare de 
pace. Acestor scopuri trebuie să le ser
vească tratatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală, pentru a cărui în
cheiere ne-am întrunit aici.

în tratat trebuie să fie stabilite obli
gațiile privind apărarea comună în cazul 
unui atac armat împotriva oricăruia din
tre participant. Dacă se va produce un 
asemenea atac, fiecare stat participant la 
tratat trebuie ca, în cadrul exercitării 
dreptului de autoapărare individuală sau 
colectivă în conformitate cu articolul 51 
din Carta Organizațiilor Națiunilor Uni
te, să acorde statului sau statelor supuse 
atacului ajutor imediat, individual și în 
baza acordului cu ceilalți participant la 
tratat, eu toate mijloacele care i se par 
necesare, inclusiv folosirea forței armate.

în acest caz, statele participante la tra
tat trebuie să se consulte neîntârziat în 
privința măsurilor comune care trebuie 
luate în scopul restabilirii și menținerii 
păcii și securității internaționale.

în conformitate cu Declarația adoptată 
la conferința de la Moscova, tratatul tre
buie să prevadă crearea unui comanda
ment unic al forțelor armate care vor fi 
trecute sub comanda acestui comandament 
în baza acordului între participanții la 
tratat. Se prevede de asemenea ca parti- 
cipanții la tratat să ia și alte măsuri de 
comun acord necesare pentru întărirea 
capacității lor de apărare, cu scopul de a 
garanta inviolabilitatea frontierelor și te
ritoriului lor și de a asigura apărarea îm
potriva unei eventuale agresiuni.

Conform cu proiectul de tratat, parti
cipanții se vor consulta între ei în toate 
problemele internaționale importante care 
afectează interesele lor comune.

Se înțelege că colaborarea dintre țările 
participante la tratat va cuprinde nu nu
mai problemele apărării comune, ci și 
problemele dezvoltării și întăririi conti
nue a legăturilor economice și culturale, 

Blocurile create de statele imperialiste 
sînt construite pe principiul dominației și 
subordonării. Aceasta este natura blocu
rilor care servesc interesele organizatori
lor lor, marile puteri imperialiste. Cercu
rile guvernante ale acestor puteri atrag 
țările mici în grupările militare agresive 
pe care le creează, pentru a căpăta re
zerve de oameni, pentru a asigura crearea 
de noi capete de pod și baze militare. Ele
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anin
folosesc totodată blocurile agresive pentru 
subordonarea politică și economică a par
tenerilor lor din cadrul acestor alianțe. 
Toată lumea știe că de la crearea alianței 
noi'd-atlantice s-au adus prejudicii con
siderabile independenței economice și po
litice a țărilor participante la ea. Statele 
Unite ale Ameiricii, care joacă rolul prin
cipal în acest bloc agresiv,. își subordo
nează tot mai mult pe ceilalți partici- 
panți.

Proiectul de tratat prezentat nouă spre 
examinare se bazează pe cu totm alte 
principii. Statelor noastre, popoarelor și 
orânduirii noastre sociale le este străin 
principiul dominării unui stat asupra al
tuia, a unui popor asupra altui popor. 
Proiectul nostru de tnatat pornește de la 
principiile respectării suveranității de stat 
și neamestecului în afacerile interne, care | 
constituie baza politicii externe a tuturor 
statelor reprezentate aici.

Se știe că tratatele agresive pe care le 
încheie statele imperialiste exclud posibi
litatea aderării libere a altor state la a- 
ceste tratate. Și nici nu poate fi altfel, 
deoarece tratatele agresive se încheie toc
mai în sccipul de a fi folosite împotriva 
altor state. Ca exemplu de asemenea tra
tat poate servi Pactu.i nord-atlantic.

Vă aduceți aminte că atunci cînd, în 
martie 1954, guvernul sovietic a propus 
să examineze împreună cu țările intere
sate problema participării Uniunii Sovie
tice la Tratatul nord-atlantic, guvernele 
S.U.A., Angliei și Franței au respins a- 
ceastă propunere. Ele au dovedit prin a- 
ceasta in țața opiniei publice mondiale că 
alianța nord-atlantică este un bloc agre
siv îndreptat împotriva Uniunii Sovietice.

Proiectul tratatului de prietenie, cola
borare și asistență mutuală propus spre 
a fi încheiat între cele opt state ale noas
tre nu va fi un tratat închis, La el pot 
adera toate celelalte state indiferent de 
orîndu.irea lor socială și de stat. Această 
particularitate a tratatului celor opt 
state dovedește caracterul său defensiv, 
precum și caracterul defensiv al organi
zației ce se va crea pe baza lui.

în procesul consultărilor preliminare am 
ajuns cu toții, in med unanim la conclu
zia că încheierea unui asemenea tratat 
de prietenie, colaborare și asistență mu
tuală nu înseamnă că participanții la 
tratat renunță la noi încercări de a crea 
un sistem general european de securitate 
colectivă. Acest lucru și-a găsit expresia 
in proiectul de tratat, unde se spune că 
participanții la el vor tinde și pe viitor 
in mod ferm la crearea unui sistem ge
nerai european de securitate colectivă și 
la încheierea în acest scop a unui tratat 
general european de securitate colectivă. 
Proiectul tratatului nostru pornește de la 
premiza că în cazul creării unui sistem 
general european de securitate colectivă, 
tratatul celor opt își va înceta acțiunea 
din momentul intrării în vigoare a tra
tatului general european.

Proiectul de tratat prezentat conferinței 
noastre corespunde în întregime scopu
rilor și principiilor Cartei Organizației 
Națiunilor Unite. Uniunea Sovietică, și 
sper, toți ceilalți participant la confe
rință, vor depune toate eforturile pentru 
ca organizația pe care o creăm, pe baza 
respectării stricte a Cartei O.N.U., să de
vină un mijloc eficace pentru asigurarea 
păcii și securității internaționale.

!n proiectul de tratat se arată că păr
țile contractante declară că sînt hotărîte 
să participe, în spiritul colaborării sin
cere la țoate acțiunile internaționale care 
au drept scop asigurarea păcii și secu
rității internaționale și își vor consacra 
in întregime forțele pentru înfăptuirea 
acestui scop.

Statele reprezentate aici au fost și sînt 
adepte consecvente ale unei reduceri ge
nerale hotărîte a armamentelor și ale in
terzicerii armej atomice. Această năzuință 
comună a noastră și-a găsit oglindirea 
în proiectul de tratat în care se spune 
că semnatarii lui vor căuta să obțină 
adoptarea, de comun acord cu alte state 
care doresc să colaboreze în acest sens, 
de măsuri eficace pentru reducerea gene
rală a armamentelor și interzicerea ar
mei atomice, cu hidrogen și a celorlalte 
tipuri de arme de exterminare în masă.

★

Tovarăși I
Lagărului imperialist i-ar place desigur 

mai mult ca noi să stăm cu brațele Încru
cișate, să nu întreprindem nimic, iar ei 
să-și promoveze politica lor „de pe poziții 
de forță", să se înarmeze și să dicteze 
tuturor voința lor.

Dar această politică „de pe poziții de 
forță" este o sabie cu două tăișuri. Dacă 
una din părți își sporește forțele, și cea
laltă parte este nevoită să facă la fel.

Ca urmare, rezultă ceea ce în limbaj 
politic se numește cursa înarmărilor și 
ceea ce implică grava primejdie de dezlăn
țuire a războiului.

Noi nu slntem adepți ai politicii ,,de 
pe poziții de forță1. Noi nu tindem spre 
război. Noi nu vrem cursa înarmărilor. 
Noi sintem pentru cele mai radicale mă
suri in vederea dezarmării. Resursele pe 
care noi trebuie in prezent să le cheltuim 
pentru scopuri militare am prefera să le 
cheltuim pentru scopuri pașnice, pentru 
ridicarea bunei stări materiale a popoare
lor noastre. Dar cind împotriva noastră se 
creează blocuri militare, cînd țările noas
tre sînt încercuite cu baze militare, și 
amenințate cu un război atomic, nu pu
tem rămîne inactivi. în aceste condiții 
avem obligația de a lua contramăsuri- 
Și una dintre aceste măsuri este confe
rința noastră și hotărârile pe care urmea
ză să le adoptăm in cadrul ei.

Declarația de la Moscova, precum și 
consultările prealabile dintre participanții 
la prezenta conferință au arătat că sta
tele reprezentate aci, ca răspuns la reîn
vierea militarismului german șl la crearea 
de eățre statele imperialiste a unor noi 
blocuri militare, sînt ferm hotărîte să-ț 
unească strips forțele, să-și întărească și 
mai mult prietenia și colaborarea.

Prin încheierea tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală intre cele 
8 state se creează un fundament de ne
clintit al unor acțiuni unite ale statelor 
iubitoare de pace, pentru a da o ripostă 
agresiunii ce se pregătește, pentru a asi
gura pacea și securitatea in Europa.

Guvernul Uniunii Sovietice este ferm 
convins că hotăririle prezentei conferințe 
vor crea o bază trainică pentru asi
gurarea securității tuturor statelor din la
gărul păcii, democrației și socialismului. 
Totodată conferința noastră va constitui 
un pas important spre rezolvarea sarci
nilor întăririi păcii și securității atât în 
Europa cât și in întreaga lume.

D“UPA- CE vreme îndelungată a 
liostlrece și ploios, t mpul din a- 
ceastă primăvară s-a schimbat 

d'ntr-o dată, devenind frumos și din ce 
în ce mai cald. Astfel oamenii muncii de 
pe ogoare pot să dea In aceste zi’.e o bă
tăi ie hotărîtoare pentru terminarea grab
nică a însămințărilor, in special pentru 
însămtnțarea porumbului, plantă de o im
portanță deosebită pentru dezvoltarea 
agriculturii, ca și pentru Întreaga econo
mie a țării. însă sarcina de onoare și de 
mare răspundere care stă în fața agri
culturii noastre nu este aceea de a ob
ține recolte bogate numai la porumb, ci 
de a realiza o producție agricolă glo
bală cit mai mare, adică de a munci 
în așa fel încit de la fiecare cultură și de 
pe fiecare hectar cultivat să se culeagă o 
recoltă cit mai îmbelșugată. De aceea, in 
același timp cu munca pentru asigurarea 
de condiții agrotehnice cît mai prielnice 
dezvoltării porumbului, o mare atenție 
trebuie acordată în aceste zile Îngrijirii 
culturilor de păioase și, mai ales, luptei 
împotriva buruienilor din aceste culturi. 
Pătoasele ocupă și ele un loc important 
in agricultură și în economia țării. Griul, 
de pildă, este principala cereală panifica
bilă. Partidul și guvernul au stabilit sar
cina ca de pe fiecare hectar cu grîu de 
toamnă să se recolteze cel puțin 1400 kg. 
Secara, deși nu are aceleași calități ca și 
griul, se panifică totuși bine, folosește 
mai bine decit acesta unele terenuri nisi
poase și dă recolte bune în condiții vi
trege de climă, dacă este bine îngrijită. 
Orzul și ovăzul ne folosesc fie în indus
trie, fie în hrana animalelor, ca furaj con
centrat (boabe).

Avem deci tot interesul să obținem re
colte cît mai mari de la toate culturile de 
păioase. Buruienile însă, acești dușmani 
înverșunați ai culturilor, pot împiedica 
obținerea de recolte mari, pot chiar să 
compromită cu totul recolta de pe unele 
suprafețe. Poporul spune că buruienile 
mănâncă din strachină cu țăranul. Ele mă- 
nîncă hrana plantelor cultivate, le con
sumă apa necesară, le răpesc lumina. 
Lipsită de lumină, avînd din ce în ce mai 
puțină hrană și apă, planta cultivată se 
dezvoltă greu și poate chiar să piară.

Datorită timpului prielnic, culturile de 
păioase se dezvoltă rapid. Acest lucru ne 
obligă să trecem fără nici o întârziere la 
executarea plivVtului deoarece, peste pu
țină vreme, planta va forma și își va 
întări paiul, deci nu vom mai putea intra 
în lanuri, însemnătatea plivitului trebuie 
să fie temeinic explicată muncitorilor din 
G.A.S., colectiviștilor, întovăfășițitor și 
țăranilor muncitori cu gospodării indivi
duale, astfel îneît fiecare să înceapă de 
îndată înlăturarea buruienilor din parcela 
sa proprie sau din cea de care răspunde. 
Buruienile profită de tâmpul prielnic mai 
mult decit plantele cultivate; ele cresc mai 
repede și mai viguros. Cu cît vom întârzia 
să le stârpim, cu atât mai mare va fi pa
guba din recoltă.

Acest lucru l-au înțeles muncitorii gos
podăriși de ștat „Partizanul" din comuna 
Dragalina, regiunea București, care au șf 
plivit 166 hectare cu grîu și 122 hectare 
cu orz și au tratat o suprafață de 175 
hectare grîu cu soluție ierbicidă 2,4 D 
împotriva rapiței. De asemenea utemiștii, 
pionierii și școlarii din comuna Sihlea, 
regiunea Ploești, la propunerea tehnicia
nului agronom utemist Ion Lungu și a 
comunistului Vasile Comănescu, au plivit 
prin muncă voluntară o suprafață de 13 
hectare grîu.

Organizațiile de bază U.T.M. sătești au 
ca principală sarcină mobilizarea utemiș- 
tîlor și a tinerilor care muncesc pe ogoare 
la lupta pentru dezvoltarea rapidă și ne

întreruptă a agriculturii, pentru obținerea 
unor recolte bogate de pe fiecare petec de 
pămînt. Plivitul păioaselor se încadrează 
perfect în această luptă. De aceea, orga
nizațiile de bază U.T.M. sătești trebuie 
să-i acorde atenția cuvenită. In gospodă
riile agricole de stat, în gospodăriile co
lective, în întovărășiri, organizațiile de 
bază U.T.M. să inițieze acțiuni tinerești 
în perioada plivitului, cum ar fi, de pildă, 
asumarea răspunderii asupra plivitului 
unei anumite suprafețe, crearea de echipe 
de tineret pentru plivit, care să fie folo
site acolo unde este nevoie mai grabnică 
de ajutor, organizarea și urmărirea între
cerii la plivit între tineri etc.

Plivitul este o treabă destul de ușoară 
și nu cere o calificare deosebită, ci nu
mai să fie executată la timp. Tn acest fel, 
la munca de plivit pot fi atrași — de 
către organizațiile de bază U.T.M. — pio
nierii și școlarii de la sate. Cu această 
ocazie se poate îmbina munca productivă 
cu cea de învățătură, dacă profesorii și 
învățătorii vor veni cu elevii și pionierii 
la cîmp, îi vor ajuta să cunoască sau să 
recunoască diferite buruieni — plante 
dăunătoare culturilor agricole — și le vor 
arăta cum și în ce condiții cresc și se 
dezvoltă ele.

Organizațiile de bază U.T.M. care cu
prind tineri țărani muncitori din sectorul 
individual au și ele prilejul să desfășoare 
o activitate bogată în sprijinul plivitului. 
în multe comune și sate există grupe de 
intr-ajutorare ale țăranilor muncitori, care 
au activat intens la însămînțări, dînd re- . 
zultate bune. Veghind ca aceste forme de 
conlucrare și sprijin tovărășesc să nu sa 
destrame ci să funcționeze în continuare 
— la plivit ca și la celelalte lucrări de 
întreținere a culturilor —r și ajutînd la 
Întărirea lor continuă, organizațiile de 
bază U.T.M. sătești vor aduce o contri
buție de valoare la grăbirea plivitului, 
deci la mărirea recoltei de cereale.

Cu sprijinul inginerilor și tehnicienilor 
agronomi de la punctele agricole și de 'a 
secțiile agricole ale sfaturilor populare 
raionale, organizațiile U.T.M. sătești pot 
iniția o largă muncă de lămurire în jurul 
problemei plivitului, organiztnd conferințe, 
convorbiri etc., în care să se dovedească 
în mod concret primejdia reprezentată de 
buruieni pentru păioase și necesitatea ca 
eie să fie stârpite fără cruțare. Tinerii in
gineri și tehnicieni agronomi trebuie să 
știe că munca lor va fi apreciată după 
recoltele obținute de gospodăria colectiva, 
întovărășirea, comuna in care lucrează, 
iar nu după numărul de Htrtâi, adrese, si
tuații etc., pe care le întocmesc și le tri
mit forurilor superioare. De aceea ei tre
buie să stea cit mal mult în mijlocul ță
ranilor muncitori, să meargă pe cîmp, 
unde se hotărăște soartă recoltei și, în 
aceste zile, să lupte pentru ca plivitul să 
se execute pe suprafețe cît mai întinse.

Obținerea unei producții agricole glo
bale îmbelșugate — din care cel puțin 10 
milioane tone grîu și porumb -boabe — 
cere din partea țăranilor muncitori colec
tiviști, întovărășiți și cu gospodării indid 
vlduale, din partea muncitorilor din gos
podăriile de stat o muncă încordată și 
continuă, pînă la succesul final — recol
tarea ; în aeeastă muncă, plivitul ocupă 
un loc deosebit de însemnat.

Utemiștii și t’nerii care muncesc pe' 
ogoare pot participa cu succes la această 
muncă. Chiar dacă fiecare buruiană stâr
pită n-ar însemna mai mult dec’t un bob 
de grîu în plus, tot ar fi un motiv foarte 
puternic pentru lupta împotriva buruieni
lor ; or, un lan curat, poate da o recoltă 
mult mai mare decît unul îmburuienit* 
Iată pentru ce plivitul este o muncă im
portantă și de răspundere, de care nu m 
putem lipsi în lupta pentru recolte bogate.

Cultivăm porumb
★ *

Pregătim o recoltă bogată
Zilele trecute corespondentul ziarului 

nostru pantru regiunea Bîrlad a avut o 
convorbire cu tovarășul Ioniță Tudor, 
brigadierul brigăzii de cîmp și secretarul 
organizației de bază P.M.R. din gospodăria 
colectivă „Partizanul", satul Vizureni, 
raionul Bîrlad.

Publicăm mai jos întrebările puse de 
corespondent și răspunsurile primite,

Întrebare : Am aflat că gospodăria 
„Partizanul" a terminat prima pe raion 
insămînțatul porumbului. Ce v-a ajutat la 
obținerea acestui succes ?

Răspuns : Cele 44 de familii ale gospo
dăriei noastre șînt organizate intr-o sin
gură brigadă de cîmp formată din patru 
echipe. Ceea ce a dus la terminarea în- 
tr-un timp scurt a însămînțării porumbu
lui a fost mal ales întrecerea socialistă 
între echipe și între colectiviști. Pavel 
Ghinea. Gheorghe Seidecaru și Maria Spi
ridon, Tița Tudor și Elisabeta Ghetronea 
au fost mereu în fruntea întrecerii.

întrebare : Ce recolte a obținut gospo
dăria în anul trecut ?

Răspuns : Astă toamnă noi am atrîns 
două recolte deosebite, Cu tot timpul se
cetos, de pe 20 hectare însămînțate în

rlnduri drepte am obținut o recoltă ma 
slabă la hectar ; Insă de pe 11 hectar 
însămînțate în pătrat am obținut eît- 
2,500 kg. porumb boabe la heetar. Acea 
sta a făcut ca pentru fiecare zi-muneă s 
revină cite 7,200 kg, porumb. Tovarășe 
Ghetronea Ion, care a avut 658,67 zile 
muncă e primit 4742 kg. porumb, ia 
Gheorghe Seidecaru 3240 kg. porum 
boabe in afară de celelalte produse.

întrebare : Ce măsuri ați luat anul ace 
sta pentru creșterea producției de porum 
la fiecare hectar ?

Răspuns : în primul rînd noi ne-am îr 
grijit de o bună alegere a semințelo; 
lulnd boabe numai de la mijlocul știi 
feților celor mal buni. Anul acesta, la c< 
rerea tuturor colectiviștilor care au văzi 
recolta bogată din anul trecut, am îns; 
mințat în pătrat 37 hectare, depășind as‘ 
fel și suprafața planificată.

Acum ne pregătim de prășită. O par 
din prașita întâia o vom face cu mașinii 
S.M.T., care s-a pregătit de asemeni 
pentru prășit. îngrijind așa cum trebu 
culturile, vom obține anul acesta o r 
eoltă mult mai mare de porumb dec 
anul treout.

Utemiștii — fruntași în muncă
Fină In seara zilei de 24 aprilie nu în

sămânțasem nici măcar un bob de porumb. 
Timpul era nefavorabil. Pregătisem însă 
terenul.

Grija care ne preocupa însă pe noi 
atunci a fost aceea de a însămânța porum
bul așa cum cer regulile agrotehnice — 
adică în timpul optim și în eît mai 
bune condițiuni agrotehnice. Trebuia să 
însămințăm porumbul în timp eît mai 
scurt. Era deci necesar să antrenăm la în
sămînțări pe toți colectiviștii — tineri și 
vîratnici. Totodată am hatărit ca cele 190 
hectare destinate porumbului să le însă- 
mînțăm în cuiburi așezate în pătrat eu 
plantatoarele.

In dimineața zilei de 27 aprilie am 
ieșit la însămințatul porumbului. Doream 
din toată inima ca să terminăm de însă
mânțat pînă ]a 1 Nțai. De aceea munceam 
cu multă însuflețire. In acele zile, colecti

viștii — tineri și vîrstnici — particip, 
aproape eu toți și cu regularitate 
muncă. Și am izbîndit să ne îndeplini 
dorința. în ziua de 30 aprilie, pe la prit 
însămînțasem toate cele 190 hectare 
porumb. Am însămânțat zilnic mai bi 
de 54 hectare — o realizare destul de fr 
moașă.

în această acțiune de muncă inten: 
tinerii colectiviști, și mai ales utemiș 
au dat un ajutor de seamă. Utemiștii V 
sile Danciuc, Gheorghe Voinea, Ion 
Voicu, Paraechiva Dragei, Maria Angh 
Tudor N. Preda și alții se numără prin' 
fruntașii în muncă la insămînțatul ț 
nimbului.

ELISABETA CUCERZAN 
membră în gospodăria eolectl' 

din comuna Peștera, 
raionul Medgidia



Și tu poți deveni inovator!
* ★ *

Sâptămîna inovațiilor — în scopul sporirii productivității muncii
ARAD (de la corespondentul nostru).
De curind în uzina „Iosif Rangheț"'din 

Arad a fost organizată săptămîna inova
țiilor. Mulțj muncitori au început să stu
dieze mai atent posibilitățile de ridicare 
a productivității muncii. La cabinetul teh
nic au fost înregistrate in săptămîna res

Conștienți de importanța sarcinilor ce 
le revin, utemiștii de, Ja Oficiul de aprovi
zionare și desfacere al Sfatului popular 
al Capitalei, urmind exemplul comuniști
lor, muncesc cu abnegație, aducînd o con
tribuție prețioasă la realizarea planului de 
aprovizionare tehnico-materială a între
prinderilor și unităților Sfatului popular 
al Capitalei.

încă din primul an de funcționare. 1953, 
conducerea oficiului, apreciind conștiincio
zitatea cu care utemiștii dîn O.A.D. își 
duceau ia îndeplinire sarcinile primite și 
străduințele lor continue de a-și însuși cit 
mai temeinic cunoștințele profesionale, 
le-a acordat tot sprijinul ș, le-a sfmulat 
elanul ridicîndu-i cu încredere în posturi 
de răspundere.

Astfel, utemiștii Gheorghe Moteanu, Ion 
Stoica Șî Angela Urtig au primit sarcina 
de a conduce secțiile cele mai importante 
în serviciul aprovizionării.

Rezultatele obținute au fost bune, căci 
utemiștii au dovedit foarte curind, că au 
meritat pe deplin încrederea ce le-a fost 
acordată, iar secțiile respective și anume : 
metalurgie, condusă de utemistul Ion

Expresia spiritului creator al maselor
De puțin timp, în orașul 

Craiova s-a deschis „Expoziția 
inovatorului". Cuvintele de des
chidere au fost rostite de to
varășul Boeru Vasile, președin- 
te.e Consiliului sindical regio
nal Craiova. Vorbitorul a ară
tat că in perioada 1950-1955 în 
regiunea Craiova au fost apli
care 2.000 de inovații. Ele au 
adus o economie în valoare de 
20 milioane lei.

O contribuție însemnată la 
obținerea acestor economii a 
adus-o și colectivul fabricii 
„Elecțropu'ere". Aic’ s-au ob
ținut prin aplicarea inovațiilor 
o economie in valoare de 9 mi
lioane lei.

Expozifa este vizitată zilnic 
de mii de oameni ai muncii 
din orașul Craiova și din alte 
orzșe ale regiunii.

In expoziție se găsesc reali

Pentru asigurarea proterțiel muncii
Datorită sprijinului acordat 

muncitorilor inovatori de către 
colectivul cabinetului tehnic al 
în,; îorinderi i , .Electrocerami
ca" din Turda, se dezvoltă aici 
din zi in zi mișcarea inovato
rilor.

La cabinetul tehnic al fabri
cii au fost prezentate în ulti
mul timp. 13 inovații legate de 
problemele cele mai arzătoare 
ale producției — ridicarea pro
ductivității muncii, reducerea 
prețului de cost, realizarea de

Adunarea reprezentanților 
mișcări» pentru apărarea -păcii 

dm R.P.R. se va ține la 22—23 
mai a. c.

Comitetul Permanent pentru Apărarea 
Păcii din Republica Populară Romină a- 
nunță că adunarea reprezentanților miș
cării pentru apărarea păc’i din R.P.R. va 
avea loc in zilele de 22—23 mai a. c. la 
București, în Palatul Marii Adunări Na
ționale.

(Agcx-pres)

„Sâptămina filmului 
cehoslovac"

Miercuri, în cea de a doua zi a „Săp- 
tămînii filmului cehoslovac", la cinema
tograful Patria din Capitală a fost pre
zentat în premieră filmul artistic „Portul 
din Nord", o nouă realizare a studiourilor 
din R. Cehoslovacă.

„Portul din Nord" este un captivant 
film de aventuri a cărei acțiune se petre
ce într-o întreprindere de transporturi 
fluviale de pe fluviul Elba. In atmosfera 
plină de însuflețire a unul port din nord 
se duce lupta pentru descoperirea unei 
bande de sabotori și spioni în slujba im
perialismului american, bandă care în
cearcă să zădărnicească schimburile co
merciale dintre Răsărit și Apus.

Filmul „Portul din Nord" a fost rea
lizat după scenariul lui Jiri Brdecka și 
Milos Makovec, în regia acestuia din 
urmă. Muzica filmului a fost compusă de 
Jiri Stemwald. Din distribuție fac parte 
O. Korbelar, G. Reverie, A. Vranova, O. 
Jkrejca și alții,

(Agerpres)

Aco'd privind reglementarea 
unor probleme de navigație 
pe Dunăre intre Republica 
Populară Romină și Austria

în ziua de 11 mai a.c. a fost semnat 
la București un acord între Guvernul 
Republicii Populare Romîne și Guvernul 
Federal Austriac privind reglementarea 
unor probleme de navigație pe Dunăre 
între cele două state.

Acordul a fost semnat din partea Gu
vernului romîn de Adrian Iosipescu, di
rector adjunct în Ministerul Afacerilor 
Externe, iar din partea Guvernului aus
triac de dr. Albert Filz, consilier de Le
gație la Cancelaria Federală.

INFORMAȚII
în sala mare a Palatului cultural din 

Tg. Mureș a avut loc marți un festival 
Beethoven în interpretarea orchestrei Fi
larmonicii de Stat din Regiunea Autonomă 
Maghiară.

înaintea festivalului, Szekelyi Endre, di. 
rijor permanent al Filarmonicii din Tg. 
Mureș, a evocat în cuvinte calde perso
nalitatea marelui muzician romîn George 
Enescu Asistența a păstrat un moment 
de reculegere în memoria marelui dispă
rut. 

pectivă 12 propuneți de inovații și rațio
nalizări '.dintre care 4 au fost realizate de 
tineri.

Utemisful Dan Aurelian a propus con
fecționarea unui dispozitiv pentru frezat 
roți dințate. Folosirea acestuia duce la 
mărirea producției cu 10 la sută. Același 
rezultat se poate obține în urma aplicării

Izvorul unor mari economii
Stoica, combustibil și lubretfianți, condusă 
de utemistul G-heorghe Moteanu și chimie, 
condusă de utemista Angela Urtig, au fost 
evidențiate în muncă și continuă să se 
mențină de 2 ani fruntașe.

în cursul anului 1954, organizația de 
bază U.T.M. a avut un nou prilej de a se 
mîndri cu activitatea dusă de membrii săi, 
de data aceasta în domeniul inovațiilor.

în urma unor ședințe de lucru în care 
s-au analizat posibilitățile de înlăturare a 
greutăților intimpinate în aprovizionarea 
unităților Sfatului popular ai Capitalei cu 
tub „Bergman" pentru instalațiile electri
ce, utemistul Ion Stoica, în colaborare cu 
șeful corpului de dispeceri, tov Rafael 
Lîpcovici, sprijiniți activ de conducerea 
O.A.D., au reușit să perfecționeze o ino
vație prin care se înlocuiește tubul „Berg
man" cu un tub impregnat cu lac bache- 
litic

Acest tub a fost experimentat în labora
torul tehnologic al întreprinderi; „Electro, 
cablul" din București și a dat rezultate 
bune, prezentînd în unele privințe cali
tăți superioare tubului „Bergman".

Primele tuburi, cu lungime de 5 metri

zări ale inovatorilor din fabrica 
„Electroputere" din orașul Cra
iova, printre care mașina pen
tru îndreptat bare de cupru 
pentru bobinai, confecționată 
de electricianul Devol Alexan
dru. Inovația aduce o economie 
anuală în valoare de 8.500 lei.

O economie anuală de 31.670 
lei e obținută prin aplicarea 
dispozitivului pentru filetat 
piulițe, realizat de inovatorii 
Verescu Pavel și M. Petrovici.

Pentru mărirea productivi
tății muncii și pentru realiza
rea de economii, lăcătușul Giu- 
rea Constantin de la Atelierele 
de zonă C.F.R. a confecționat o 
mașină circulară cu disc pentru 
tăiat fierul de 1-100 mm. gro
sime.

Inovatorul Bazei Victor de la 
uzina electrică a oapșutaf a fă
cut o inovație privind sistemul 
de ungere, în urma căreia se

obține o economie anuală la 
ulei în valoare de 72.866 lei. De 
asemenea și inovația sa pri
vind sistemul de răcire a fun
dului pistonului a adus o epo- 
nomie anuală de 67.200 lei.

La expoziție poate fi văzută 
mașina de filetat dinții de 
grapă confecționată de inova
torul Menut Paul de la fabrica 
constructoare de mașini și 
unelte agricole „7 Noiembrie". 
Folosirea ei aduce anual econo
mii în valoare de 166.643 lei.

în expoziție vizitatorii au po
sibilitatea să cunoască rodul 
muncii inovatorilor, să apre
cieze dorința acestora de a con
tribui la ridicarea productivi
tății muncii și astfel la crește
rea nivelului de trai al poporu
lui nostru muncitor.

Corespondent 
NICOLAE ROVENȚA

economii, precum și de îmbu 
nătățirea protecției muncii.

Una din aceste inovații este 
și aceia a tovarășului Osztrov- 
szki Otto, unul din cei mai ac
tivi tehnicieni ai fabricii. Ino
vația lui constă din adaptarea 
unei siguranțe de protecție a 
muncii la presele hidraulice.

înainte de aplicarea acestei 
inovați; se puteau întimpla 
unele accidente la presele hi
draulice. Inovația propusă de 
tov. Osztrovszki Otto, prevede 
adaptarea unui zăvor cu arc la

partea inferioară a manetei 
care permite acum stăpinirea 
mașinii, iar omul este pus în 
afara oricărui pericol de a fi 
accidentat.

Colectivul cabinetului tehnic 
găsind această inovație foarte 
utilă producției, a trecut de 
îndată la realizarea și aplica
rea ei, recompensînd în acelaS’ 
timp pe tov. Osztrovșzkî Otto 
cu suma de 400 lei.

Corespondent 
VICTOR SALZMAN

In intimpinarea Festivalului de la Varșovia
Au colectat 100.000 kg, fier vechi

Printre acțiunile pe care tineretul din 
regiunea Cluj le-a organizat in cinstea 
Festivalului Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Varșovia, este și colec
tarea flerului vechi în vederea valorifică
rii lui.

Pină în prezent, pionierii și școlarii din 
11 raioane sile regiunii au colectat peste 
100.900 kg. de fier vechi. In raionul Nă- 
sătid pionierii și școlarii au strîns 21.750

Constituirea de comisii regionale în vederea întîmpinării 
Festivalului

în centrele regionale se constituie în 
aceste zile comisii de pregătire și orga
nizare a acțiunilor tinerelului în cinstea 
Festivalului de la Varșovia. Din comisii 
fac parte oameni ai artei și culturii, acti
viști ai Uniunii Tineretului Muncitor și 
ai organizațiilor de masă, sportivi, tineri 
fruntași în muncă din industrie și agri
cultură, studenți.

La Tg. Mureș a fost ales ca președinte 
al comisiei scriitorul Kovacs Gyorgy, la
ureat al Premiului de Stat. Comisia și-a 
întocmit un plan de muncă în care figu
rează, printre altele, organizarea de ac
țiuni in vederea mobilizării tineretului 

Colțul Festivalului

Ieri după amiază la fabrica „Tricotajul Roșu" din București a avut loc 
inaugurarea colțului amenajat în cinstea Festivalului Mondial de la Varșovia. Cu 
această ocazie tovarășul Linculescu Ion, a vorbit tinerilor despre pregătirile ce 
au loc în țara noastră ca șl în toate țările în vederea Festivalului Mondial ai 
Tineretului și Studenților pentru pace șl prietenie de la Varșovia.

Alături de cei mal buni tineri din întreprindere, au fost prezenți aici șl 
tovarășii Hilsenrnd Alexandru, Marcu Silvia, și Velovicl Natalia care împreună 
au pregătit mai multe cadouri pentru Festival. In încheiere utemiștii Canja Vio
rica și Iorgulescu Ion au cîntat cîteva melodii cu care se vor prezenta la con
cursul echipelor artistice care se desfășoară în țara noastră în cinstea celui de 
al V-lea Festiva] Mondial al Tineretului șl Studenților de la Varșovia. Aici vor 
fi organizate în fiecare săptămînă întîlniri cu comuniști, scriitori, precum șl cu 
studenți din străinătate care învață în țara noastră.

dispozitivului pentru frazarea șuruburilor 
— dispozitiv propus de tînărul V. Ambruș.

Experiența primei săptămîni a dovedit 
din nou posibilitățile, creatoare ale mun
citorilor uzinei. Cabinetul tehnic a luat ini
țiativa Să organizeze lunar cîte o săptă- 
mînă a inovațiilor.

fiecare, fabricate cu titlu de experiență, 
ținute sub apă timp de 8 zile pentru veri
ficarea comportării la umiditate, s-au do
vedit a fi1 complect impermeabile.

Cu sprijinul dat de conducerea între
prinderii „Electrocablul" și al unui colec
tiv de tehnicieni din această întreprin
dere, in frunte cu inginerul Gheorghe 
Teodorescu, se va putea trece în scurt 
timp la fabricarea în serie a noului tub, 
folosind același utilaj, care servește în 
prezent' lă fabricarea tubului „Bergman".

Aplicarea acestei inovații va permite pe 
de o parte realizarea unor importante 
economii, prin reducerea prețului de cost 
al tubului, economii ce vor atinge suma 
de cca. 3.000.000 lei pe an, iar pe de altă 
parte va constitui o contribuție pozitivă 
în economia națională, prin aceea că va 
reduce considerabil consumul de metal.

Cu asemenea realizări utemiștii de la 
O.A.D. pot afirma cu îndreptățită mîndrie 
că iau parte activă }a lupta oamenilor 
muncii din țara noastră pentru construi
rea socialismului.

Corespondent 
ing. S. STEINBERG

Un factor activ 
în îndeplinirea 

cincinalului
CLUJ (de la corespondentul 

nostru).
întreprinderea „Tehnofrig" 

din Cluj este înzestrată cu ma
șini moderne, de mare randa
ment. Aplicînd tehnica înain
tată, folosind întreaga capaci
tate a utilajului, muncitorii a- 
cestei întreprinderi au îndepli
nit cu mult înainte de termen 
sarcinile ce le reveneau din 
primul nostru plan cincinal.

Ar fi nedrept să nu vorbim 
despre unul din factorii de sea
mă care a contribuit la rea
lizarea acestui succes — des
pre inovații. Astăzi aproape toți 
membrii brigăzii conduse de 
Timiș Mihai, folosesc dispozi
tivul pentru confecționarea 
copcilor necesare lăzilor demon 
tabile la prese. Utemistul Ti
miș Mihai a realizat această 
inovație din dorința de a ușu
ra munca și de a spori randa
mentul zilnic. Rezultatul a în
cununat strădaniile inovatoru
lui. Dacă înainte se confecțio
nau într-o zj 5 kilograme de 
copci, cu ajutorul dispozitivu
lui, în aceeași unitate de 
timp, se fabrică acum 40-50 ki
lograme copci.

întreprinderea are mulți 
inovatori tineri, printre care 
Ion Boroș și Martin Kerekeș. 
Ei au folosit un cuțit special 
pentru strunjirea aluminiului 
la fi linguri, reducând astfel tim
pul de lucru cu 150 la sută- 

kg. de fier vechi. Cantități însemnate au 
strîns și elevii școlilor din raioanele Hu
edin, Turda, Jibou și Luduș.

în afară de fierul vechi colectat de 
pionieri și școlari, însemnate cantități au 
mai fost colectate și de tineri muncitori 
din întreprinderile „Industria Sîrmei”, fa. 
brica „Unirea", Atelierele C.F.R. „16 Fe
bruarie’’ și altele.

(Agerpres)

în întrecerea socialistă pentru îndeplini
rea înainte de termen a sarcinilor din pla
nul cincinal, mobilizarea tineretului să
tesc în lupta pentru obținerea unor re
colte îmbelșugate, confecționarea și tri
miterea de daruri pentru participanții la 
Festival, organizarea de conferințe, între
ceri sportive, concursuri literare și artis
tice consacrate marii întâlniri a tineretu
lui lumii.

Comisiile regionale de pregătire și or
ganizare a acțiunilor tineretului în cin
stea Festivalului de la Varșovia au mai 
fost constituite pînă acum în regiunile 
Craiova, Bârlad și în alte regiuni ale 
țării. (Agerpres)

Telegrama adresată 
lui N. A. Bulganin 

de către O. Grotewohl
MOSCOVA 11 (Agerpres). — TASS 

transmite telegrama adresată președintelui 
Consiliului , de Miniștri al Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste, N. A. Bulga
nin de O. Grotewohl, președintele Con
siliului de Miniștri al R. D. Germane:

Mult stimate tovarășe Bulgapin,
Astăzi, în ziua celei de a 10-a aniversări 

a zdrobirii blestematului regim fascist și 
a eliberării poporului german de către 
eroica armată sovietică, vă trimit în nu
mele Consiliului de Miniștri și al popu
lației Republicii Democrate Germane, șt 
în numele meu personal cel mai s'incer sa- \ 
lut frățesc. Poporul german își amintește 
cu adânc respect șl: recunoștință faptele 
vitejești ale eliberatorilor săi care prin 
lupta l°r plină de abnegație au deschis 
calea unei Germanii noi, pașnice și demo
crate.

Sub conducerea cjaseî muncitoare, for
țele antifasciste și democratice dintr-o 
parte a Germaniei au pășit cu hotărîre pe 
calea păcii' și democrației. In ziua celei de 
a 10-a aniversări a .eliberării lor, oamenii 
muncii din republica noastră au posibili
tatea să sărbătorească succese remarcabile 
obținute datorită marilor eforturi depuse 
de ei în construirea statului lor democrat 
și iubitor de pace.

Germani; iubitori de pace știu însă că 
au putut obține aceste succese numai da
torită faptului că marea Uniune Sovietică 
socialistă ]e-a abordat în permanență spri
jin și ajutor, împărtășindu-le bogata ei 
experiență în toate domeniile vieții econo
mice și culturale, livrând materii prime, 
mașini și alimente. In afară de aceasta, 
Uniunea Sovietică a acordat poporului 
german iubitor de pace un ajutor prețios 
în lupta pentru restabilirea unității pa
triei sale.

Pentru aceasta mulțumim din tot sufle- 
tu; guvernului Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste. Sîntem deosebit de re
cunoscători pentru încrederea pe care ne-o 
acordă popoarele sovietice, încredere ale 
cărei dovezi sînt atît de numeroase

încă acum mai mult de un an, Republi
cii Democrate Germane i-a fost acordată 
suveranitatea deplină, fapt datorită căruia 
ea se află astăzi în lagărul democrației 
și socialismului ca stat egal în drepturi cu 
toate statele iubitoare de pace. Uniunea 
Sovietică a pus capăt stării de război cu 
Germania, ceea ce a contribuit la întări
rea și dezvoltarea continuă a relațiilor de 
prietenie între țările noastre. Foarte re
cent Uniunea Sovietică a înapoiat operele 
valoroase aparținând galeriei de tablouri 
de la Dresda, salvate de ea în anul 1945.

In numele tuturor oamenilor muncii ger
mani iubitori de pace, vreau să vă asigur, 
mult stimate tovarășe Bulganin, că ger
manii progresiști vor face totul pentru ca 
relațiile strînse și frățești existente între 
popoarele poastre să devină și mai pro
funde și mai trainice. întregul popor ger
man știe că datorită eforturilor Uniunii 
Sovietice el nu este singur în lupta sa 
pentru restabilirea cit mai grabnică a uni
tății patriei sale.

Faptul că există posibilități reale pen
tru rezolvarea acestei probleme este dove
dit de tratativele care au avut loc recent 
între‘Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste și Austria. Aceste acorduri au 
constituit și pentru germani un nou im
bold pentru continuarea luptei în vederea 
lichidării acordurilor de la Paris, pentru 
ca Germania să poată obține pacea și uni
ficarea pe baze pașnice Și democratice.

Cu salut socialist, 
O. GROTEWOHL

9 mai 1955.

Lansarea unui împrumut de stat 
pentru dezvoltarea economiei 

naționale a U.R.SS.
MOSCOVA 11 (Agerpres). — TASS 

transmite :
Pentru a atrage fondurile populației 

la finanțarea măsurilor pentru dezvolta
rea continuă a economiei naționale a 
U.R.S.S., Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
a lansat un împrumut de stat pentru dez
voltarea economiei naționale a U.R.S.S. 
(emisiunea 1955) în sumă de 32 miliarde 
ruble, pe termen de 20 ani.

Titlurile împrumutului și premiile ieșite 
la sorți sînt scutite de impozite de stat 
și locale și de taxe.

Noul împrumut se lansează pe termen 
de 20 de ani, de la 1 noiembrie 1955 la 
1 noiembrie 1975. Împrumutul urmează 
să fie plasat numai în rîndurile populației.

In cursul termenului de 20 de ani al 
împrumutului, vor fi efectuate 40 de tra
geri la sorți — cîte două trageri anual. 
Emisiunea premiilor se efectuează înce- 
pînd din anul 1956, în termene stabilite 
de Ministerul Finanțelor al U.R.S.S. 'Sj- 
tlurile necîștîgătoare vor fi amortizate 
(răscumpărate) la valoarea lor nominală, 
începînd de la 1 noiembrie 1960, în de
cursul celor 15 ani care rămân pină la 
expirarea termenului împrumutului. Titlu
rile împrumutului, care urmează să fierăs. 
cumpărate în anii 1960—1974 se determină 
prin emisiuni anuale de amortizare.

CURSA PĂCII
BERLIN 11 (Agerpres). — Prin telefon :
Grandioasa competiție ciclistă „Cursa 

Păcii" Praga^-Berlin—Varșovia a conti
nuat miercuri cu desfășurarea etapei a 
8-a, în care participanții au avut de par
curs 200 km. de la Leipzig la Berlin.

Cum era de așteptat eforturile cicliști
lor germani au fost răsplătite: Gustav 
Schur a îmbrăcat tricoul galben, iar Benno 
Funda a sosit primul în Berlin.

Iată clasamentul etapei: 1. Funda (R- D. 
Germană) 5hl5T6”; 2. Gheorghiev (R. P. 
Bulgaria) 5h 15’54”; 3. Klich (R. Ceho
slovacă) 5h 16’26”; 4. C. Dumitrescu
(R.P.R.) 5h 17’43”; 5. G. Schur (R. D. Ger
mană) 5h 17’47”; 6. Chwiendacz (R. P. Po. 
lonă) ; 7. Vesely (R. Cehoslovacă); 8. Loo- 
veren (Belgia); 9. Zabel (R. D. Germană); 
10. Cijikov (U.R.S.S.) toți în același timp 
cu Schur.

In clasamentul general individual con
duce G. Schur (R. D. Germană), cu 37h 
45’00” urmat de Brittain (Anglia) 37h 
50’0C” și Vesely (R. Cehoslovacă) 37h 
51’37”.

Cicliștii din R. Cehoslovacă continuă să 
dețină primul loc în clasamentul pe echipe 
urmați la aproximativ două minute de for
mația R. D. Germane.

Astăzi se dispută etapa a 9-a pe traseul 
Berlin —Cottbus (130 km.).

La 15 mai se va semna la Viena tratatul de stat 
cu Austria

MOSCOVA 11 (Agerpresf. — TASS 
transmite :

După cum s-a mai anunțai în presă, 
îneepîad de la 2 mai, la Viena ,se des
fășoară conferința ambasadorilor U.R.S.S., 
Franței, S.U.A. și Marii Britanii cu par
ticiparea reprezentanților Austriei. Sarci
na conferinței ambasadorilor este de a 
termina pregătirea țestului tratatului de 
Stat fu privire la restabilirea unej Aus
trii independente și democrate, în vederea 
examinării și semnării acestui tratat de 
către miniștrii Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., S.U.A., Marii Britanii, Franței 
precum și al Austriei.

In legătură cil făptui că lucrările am
basadorilor în vederea ajungerii, la un 
acord asupra textului tratatului se apropie 
de sfirșit, la 9 mai, dl. W. Hayter, am
basadorul Marii Britanii la Moscova, a 
transmis lui V. M. Molotov, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., un mesaj 
din partea d-lui J. F. Dulles, secretarul 
de stat al S.U.A,, din partea d-lui A. Pi- 
nay, ministrul Afacerilor Externe al Fran

o

Conferința unională a partizanilor păcii 
din Uniunea Sovietică

MOSCOVA 11 (Agerpres). — TASS 
transmite :

După cum s-a mai anunțat, la 10 mal 
s-a deschis la Moscova, in Sala Coloane
lor a Casei Sindicatelor, cea de a 5-a con
ferință unională a partizanilor păcii. La 
această adunare a păcii au venit soli din 
toate colțurile Țării Sovietice, oameni de 
diferite profesiuni și diferite vîrste, re
prezentanți ai tuturor păturilor populației 
din Uniunea Sovietică.

Apoi a fost ales Prezidiul, alcătuit din 
88 de membri.

Cei prezenți au primit cu ovații furtu
noase propunerea ca în prezidiul de onoa
re să fie ales Prezidiul C.C. al P.C.U.S. 
Apoi au fost alese secretariatul și comi
sia de validare.

Participanții la conferință au salutat 
călduros pe oaspeții de peste hotare.

S-a dat apoi- cuvîntui lu; A. E. Kornei- 
ciuk, membru în Prezidiul Comitetului 
sovietic pentru apărarea păcii, care a pre
zentat raportul „Actuala situație interna
țională și lupta popoarelor pentru apă
rare® păcii”.

Popoarele țării noastre, a spus rapor
torul, au sărbătorit ieri într-un cadru fes
tiv data memorabilă — cea de a 10-a ani
versare a înfrângerii totale a celor mai 
înrăiți dușmani ai păcii, fasciștii germa
ni, care au dezlănțuit cel de al doilea răz
boi mondial.

Milioane de soldați, ofițerii lor, toți oa
menii simpli de pe globul pământesc nu 
știau însă că cu mult înainte de victorie, 
cînd orașele se prăbușeau în urma bom
bardamentelor și sângele curgea șiroaie, 
magnații Wall-Streetului, afaceriștii din 
City, bancherii parizieni, împreună cu ne
guțătorii de sânge din Ruhr, urzeau un 
nou complot împotriva omenirii.

Komeicluk ,a declarat că uneltirilor ațâ
țătorilor la război ji se opune puternica 
mișcare a partizanilor păcii. Frontul păcii 
și democrației s-a întărit mai mult ca ori- 
cînd. 900.000.000 de oameni care alcătuiesc 
lagărul socialismului pășesc cu încredere 
înainte pe calea construirii unei vieți noi, 
pe calea întăririi păcii. Este vorba de 
U.R.S.S., de țările de democrație popu
lară din Europa, de puternica Chină popu
lară. Năzuința popoarelor spre pace este 
o forță măreață de care nu pot să nu țină 
seama de pe acum organizatorii unui nou 
război.

Sesiunea Consiliului NATO de Ia Paris n-a putut aplana
divergențele dintre

PARIS 11 (Agerpres), — Coresponden
tul agenției Agerpres transmite :

Miercuri au luat sfîrșit lucrările sesi
unii ordinare a Consiliului N.A.T.O. (a- 
lianța militară a Atlanticului de nord) 
care au avut loc la Paris între 9 și 11 
mai. In comunicatul final dat publicității 
se arată că problemele principale discu
tate au fost includerea oficială a Germa
niei occidentale în alianța atlantică și exa
minarea situației internaționale „în zona 
de aplicare a tratatului". Corespondenții 
de presă subliniază că discuțiile s-au pur
tat îndeosebi asupra divergențelor dintre 
puterile occidentale atît în Europa — con
tradicțiile franco-vest-germane în proble. 
ma Saarului, oît și în Extremul Orient — 
divergențele franco-americane în Vietna
mul de sud.

întrevederile separate dintre miniștrii de 
externe a; S.U.A., Angliei, Franței și Ger
maniei occidentale nu au dus ia aplanarea 
divergențelor arătate. Astfel, tratativele

Interviul acordat de Faure ziarului „L’Atirore“
PARIS 11 (Agerpres) — Ziarul „L’Au- 

rore“ a publicat un interviu acordat de 
președintele Consiliului de Miniștri al 
Franței, Edgar Faure.

Faure a subliniat-că niciodată încă șan
sele de destindere a încordării interna
ționale nu au foșt atât de mari ca astăzi 
și ca o confirmare a acestui fapt a citat 
printre altele rezolvarea problemei trata
tului de stat cu Austria. Faure a arătat 
că „destinderea nu poate să fie decît re
zultatul unor concesii reciproce".

Răspunzând la întrebarea cu privire la 
perspectivele creării „unui sistem eficient 
de pace în întreaga lume", Faure a de

SCURTE ȘTIRI
• în ziua de 9 mai la Pystani a fost 

depusă din partea delegației guvernamen
tale romîne o coroană la monumentul 
ostașilor romîni căzuți în luptele pentru 
eliberarea Cehoslovaciei, alături de arma
tele sovietice și cehoslovace.

• La 11 mai s-a deschis în suburbia 
Aubervilliers a Parisului plenara C.C. al 
Partidului Comunist Francez. Pe ordinea 
de zi figurează problema frontului unic 
al clasei muncitoare în lupta pentru pace 
și pentru apărarea revendicărilor econo
mice.

• In ziua de 9 mai la ora 10,16 minute 
opt avioane cu reacție „F—86“ ale for
țelor militare aeriene americane au pă
truns în spațiul aerian al provinciei Liao- 
nin la sud-vest de Andun venind dinspre 
Coreea de sud. Avioanele au fost inter
ceptate de avioanele forțelor militare ae
riene ale Armatei Populare de Eliberare 
Chineze la ora 10,25 minute la 5 km. vest 
de insula Dalu. Un avion american a fost 
doborît și alte două avariate. Avioanele 
americane s-au îndreptat în direcția Co
reii de sud.

• După cum anunță ziarul „Unita", 
greva generală din 9 mai a celor două 
milioane de muncitori agricoli care cer 

ței, și din partea d-lui Mc. Millan, mi
nistrul Afacerilor Externe al Marii Bri
tanii. ,... * — wy

In acest mesaj, miniștrii celor trei state 
susmenționate propun ca semnarea tra
tatului de stat cu Austria să aibă loc la 
15 mai la Viena, cu condiția ca pînă la 
această dată totul să fie gata și ca la 14 
mai miniștrij Afacerilor Externe ai celor 
patru puteri să aibă o convorbire neofi
cială.

La 10 mai, V. M. Molotov, ministrul 
Afacerilor Externe ai U.R.S.S., a trans
mis prin d-1 W.Hayter, ambasadorul Ma
rii Britanii la Moscova, răspunsul său 
către domnii J. F. Dulles, A. Pinay Și H. 
Mc. Millan. In acest răspuns se spune 
că data întîlnirii propusă de ei este accep
tabilă și că el, V. M. Molotov, va sosi 
la Viena la 14 mai, și va participa la 
convorbirea neoficială. V. M. Molotov a 
anunțat de asemenea că acceptă cu satis
facție propunerea miniștrilor Afacerilor 
Externe ai celor trei puteri occidentale 
cu privire la semnarea la 15 mai, la Vie
na a tratatului de stat cu Austria.

Raportorul a amintit în continuare că 
conferința unională a partizanilor păcii 
s-a întrunit în preajma Adunării mondia» 
le a păcii convocată pentru luna iunie 
1955 la Helsinki.

Noi, oamenii sovietici, considerăm că nu 
există nimic mai prețios pe pământ decît 
statornicirea unei păci trainice în întrea
ga lume.

Prin munca sa plină de abnegație, ma
rele nostru popor sprijină toate eforturile 
scumpului său guvern și ale Comitetului 
Central al Partidului Comunist îndreptate 
spre întărirea capacității de apărare a pa
triei noastre și a întregului lagăr demo
crat al păcii.

Vorbitorul a spus că în Uniunea Sovie
tică se desfășoară cu mare avînt politie 
campania de strîngere de semnături pe 
Apelul de la Viena. Oamenii sovietici își 
întăresc semnăturile prin noi succese în 
muncă.

Oamenii sovietici salută călduros con
vocarea Adunării mondiale a păcii, la care 
vor participa, după cum s-a aflat, peste 
2.000 de delegați reprezentând 80 de țări.

După raportul lui A. E. Komeiciuk au 
început discuțiile. La tribună s-au urcat 
reprezentanți ai marelui popor sovietic 
care s-au declarat gata să lupte cu toată 
energia pentru cauza păcii, democrației fi 
progresului.

O cuvântare emoționantă a rostit Grișin, 
maistru la uzina de automobile „I. V. 
Stalin" din Moscova.

La tribună s-a urcat apoi Emelianciuk, 
șeful unei brigăzi de tractoare, reprezen
tant al glorioasei armate a patrioților so
vietici care lucrează la valorificarea pă
mânturilor virgine și înțelenite.

Apoi s-a dat cuvîntui acad. Sobolev, 
cunoscut om de știință, care a fost In- 
tîmpinat cu căldură de cei prezenți.

Cei prezenți au ascultat cu mare atenție 
cuvântarea lui Samciuk, veteran al Ma
relui Război pentru Apărarea Patriei, par
ticipant la întâlnirea de pe Elba,

La sfîrșitul ședinței din 10 mai a luat 
cuvîntui I. Peve, președintele Academiei 
de Științe a R.S.S. Letone.

La 10 ma; a luat de asemenea cuvîntui 
la conferință Obrazțev, artist al poporu
lui din U.R.S.S., Miketei, agronom la 
colhozul „Kirov" din regiune® Cernăuți 
(R.S.S. Ucraineană),

puterile occidentale
între secretarul de stat american Dulleș 
și ministrul de externe Pinay asupra si
tuației din Vietnamul de sud — tratative 
pe care ziarele franceze le-au calificat 
drept „penibile" — nu au dus, după cum 
relatează corespondentul agenției Reuter 
— decît „la un acord de principiu asupra 
unei soluții de compromis",

Fără îndoială, acest „acord de princi
piu" este conform punctului de vedere al
S.U.A., căci în baza prevederilor sale 
Franța se obligă să-și „retragă treptat 
forțele corpului expediționar din Vietna
mul de sud" care ar rămîne astfel sub 
dominația protejatului Washingtonului, 
Ngo Dinh Diem.

Cât privește tratativele dintre Pinay și 
cancelarul Germaniei occidentale, Ade
nauer, la Paris se consideră că în ciuda 
încercărilor făcute pentru a apropia punc
tele de vedere ale celor două guverne 
problema rămîne să fie rezolvată mai 
târziu.

clarat că punctul de vedere după care un 
asemenea sistem poate fi creat pe baza 
cursei înarmărilor este paradoxal. „Pen
tru aceasta am plătit prețul a două răz
boaie, a spus el- De aceea, a corftișuat 
Faure, am hotărît să îndrumăm Franța 
pe calea folosirii pașnice a energiei ato
mice și să. ne abținem deocamdată de la 
fabricarea oricăror arme nucleare”.
Răspunzând ia întrebarea privitoare la 

„poziția Franței în politica internațională" 
Faure a cerut întărirea Uniunii Atlantice 
pe plan militar, diplomatic și economic, 
precum și coordonarea politicii Franței, 
Angliei și Statelor Unite.

respectarea legii cu privire la plata aju^ 
toarelor de șomaj s-a desfășurat în con
dițiile unei strînse unități și ale unei bune 
organizări a oamenilor muncii. în regiu
nile Emilia și Toscana, precum și într-o 
serie de regiuni ale Lombardiei, la gre
vă au participat toți muncitorii agricoli. 
In celelalte regiuni ale Italiei, la grevă 
au participat cel puțin 90 la sută din mun, 
citorii agricoli.

• La 11 mai A. S. Pavlenko, prim-loc- 
țiitor al ministrului Centralelor Electrice 
al U.R.S.S., a primit un grup de cores
pondenți străini.

A. S. Pavlenko, a vorbit coresponden
ților străini despre actualul stadiu de dez
voltare al energeticii în Uniunea Sovie
tică.

• Luînd cuvîntui la 10 mai în Comisia 
bugetară a Camerei inferioare a parla
mentului japonez, primul ministru Hato
yama a declarat că „dorește să stabileas
că relații de bună vecinătate și prietenie" 
cu Republica Populară Chineză.

„Se apropie timpul —a spus el — re
cunoașterii de către guvernul japonez* 
a guvernului R. P. Chineze. Hatoyama 
a arătat de asemenea că „este necesar 
și urgent" să se lărgească comerțul între 
Japonia și China.



PROPUNEREA GUVERNULUI SOVIETIC
în problemele reducerii armamentelor, interzicerii armei atomice și înlăturării primejdiei unui nou război

MOSCOVA 11 (Agerpres) — TASS transmite propunerea guvernului sovietic tn problemele reducerii armamentelor, inter
zicerii armei atomice și înlăturării primejdiei unui nou război.

D E C L A
i Adunarea Generală,

conștientă de marea răspundere care revine Organizației Na
țiunilor Unite în menținerea păcii între popoare consideră de 
datoria sa să atragă atenția tuturor statelor asupra situației 
care se creează în prezent în relațiile dintre state.

Ca niciodată în trecut, popoarele care încă nu de mult au 
trecut prin cel de-al doilea război mondial ce a provocat grele 
jertfe omenești și uriașe distrugeri materiale își manifestă 
voința nestrămutată de pace.

Această năzuință profundă a popoarelor spre pace a și dus 
la faptul că s-a reușit să se pună capăt vărsării de sînge în 
Coreea și în Indochina și să se creeze prin aceasta condiții mai 
favorabile pentru reglementarea celorlalte probleme internațio
nale nerezolvate.

în același timp, popoarele manifestă o îngrijorare legitimă 
pentru soarta păcii, îndeosebi în legătură cu situația care se 
creează în Europa și in Asia. Aceasta și-a găsit expresia, în
tre altele, în hotărîrile recentei conferințe de la Bandung a 
țărilor Asiei și Africii, care are o mare însemnătate în lupta 
pentru pace, pentru libertatea și independența popoarelor.

în unele regiuni ale lumii, situația nu numai că nu se îmbu
nătățește în prezent, dar dimpotrivă se complică, crește neîn
crederea reciprocă între state. Lipsa încrederii necesare în re
lațiile dintre state este cauza principală care împiedică regle
mentarea problemelor nerezolvate atît in Europa cit și în 
Asia.

Aceasta se referă în primul rînd la relațiile dintre marile 
puteri care poartă principala răspundere pentru menținerea 
păcii generale și a securi fă ții popoarelor.

în ciuda obligațiilor asumate de marile puteri împreună cu 
celelalte state membre ale Organizației Națiunilor Unite, de a 
colabora în opera de menținere a păcii și securității interna
ționale, relațiile dintre ele nu corespund acestor cerințe. Neîn
crederea în relațiile dintre puteri a făcut să se ivească după 
terminarea celui de-al doilea război mondial primejdia unui 
nou război și mai greu prin consecințele sale.

Ca urmare a acestei neîncrederi în primul rînd în relațiile 
dintre puterile membre permanente ale Consiliului de Secu
ritate, cursa înarmărilor ia proporții tot mai mari, armatele, flo
ta maritimă militară și aviația militară sînt neîntrerupt sporite. 
Cele mai mari realizări ale științei și tehnicii sînt îndreptate 
spre producția celor mai distrugătoare mijloace de exterminare 
a oamenilor. Cursa înarmărilor a luat proporții deosebit de 
mari în domeniul producției unor tipuri atît de periculoase 
de arme ca armele atomice și cu hidrogen.

Unele țări construiesc numeroase baze militare pe teritorii 
6trăine, ceea ce provoacă temerile legitime ale statelor în apro
pierea cărora se creează aceste baze. Organizarea unor aseme
nea baze agravează primejdia care amenință și securitatea sta
telor pe ale căror teritorii sînt create. Existența acestor baze, 
dintre care multe sînt folosite de unele puteri în vederea pre
gătirii războiului’ atomic, face să crească și mai mult neîncre
derea în cadrul relațiilor dintre state și agravează încordarea 
internațională,

Toate acestea au făcut ca de muiți ani lumea să se afle în 
situația așa-numitului „războț rece“ și ca pregătirile militare 
ale statelor să constituie o povară din ce în ce mai grea pe 
umerii popoarelor.

în ciuda hotărîrii adoptate în unanimitate încă în 1947 de 
Adunarea Generală, hotărîre în care a fost condamnată orice 
formă de propagandă „care are ca scop sau este de natură 
să creeze sau să agraveze o primejdie pentru pace, o încălcare 
a păcii sau un act de agresiune”, într-o serie de state se des
fășoară a propagandă fățișă pentru un nou război. în presă, 
la radio și în declarații publice îndemnurile la război nu nu
mai că nu încetează ci devin tot mai frecvente. Deosebit de 
frecvente au. devenit în ultima vreme îndemnurile la un război 
atomic.

Tradiționalele legături economice și comerciale existente în 
trecut între numeroase state, legături închegate de-a lungul 
multor ani, sînt stingherite, cu toate urmările negative ce de
curg din aceasta pentru colaborarea economică internațională.

Situația creată cere să se ia măsuri urgente și eficace pen
tru slăbirea încordării internaționale, pentru întărirea încre
derii reciproce în relațiile dintre state. Aceasta nu se poate 
obține decît punîndu-se capăt „războiului rece", punîndu-se 
capăt propagandei pentru un nou război, care este desfășurată 
în unele state paralel cu ațîțarea vrajbei și urii între popoare 
și cu instigarea unor popoare împotriva altora.

Continuarea propagandei duse în unele state șl îndreptate 
spre intensificarea isteriei războinice și îndemnurile la război 
nu pot decît să agraveze încordarea internațională și neîn
crederea reciprocă dintre state, agravînd prin aceasta primej
dia unui nou război.

Dimpotrivă, încetarea „războiului rece“ între state ar con
tribui la micșorarea încordării internaționale, la crearea 
încrederii necesare în cadrul relațiilor internaționale, la înlă
turarea primejdiei unui nou război și la crearea condițiilor 
pentru o viață pașnică și liniștită a popoarelor. Aceasta, la 
rîndul său, ar crea condițiile necesare pentru înfăptuirea unui 
vast program de dezarmare cu instituirea controlului inter
național necesar asupra îndeplinirii acestui program.

In acest scop Adunarea Generală :
1. Recomandă tuturor statelor să la măsurile necesare în 

scopul îndeplinirii riguroase a hotărîrii Adunării Generale care

Cu privire la încheierea unei convenții internaționale 
referitoare la reducerea armamentelor și interzicerea

armei
Adunarea Generală (Consiliul de Securitate),
In năzuința de a scăpa omenirea de un nou război d'stru- 

gător, de a slăbi încordarea in relațiile dintre state, de a eli
bera popoarele de povara grea a impozitelor pe care o su
portă in legătură cu continua cursă a înarmărilor,

în dorința de a asigura posibilitatea folosirii resurselor care 
se eliberează pentru ridicarea bunei stări a popoarelor și acor
darea unui larg ajutor țărilor slab dezvoltate din punct de 
Vedere economic,

însărcinează Comisia O.N.U. pentru dezarmare să elaboreze 
și să prezinte spre aprobare Consiliului de Securitate proiectul 
unei „Convenții internaționale (tratat) în problema reducerii 
armamentelor și interzicerii armelor atomice, cu hidrogen și a 
celorlalte tipuri de arme de exterminare în masă”.

O asemenea convenție avînd drept scop întărirea păcii și 
securității internaționale trebuie să prevadă :

a) Interzicerea totală a folosirii și producției atit a 
armelor nucleare cit și a tuturor celorlalte tipuri de 
arme de exterminare in masă, precum și folosirea stocu
rilor de arme nucleare existente în scopuri pașnice ;

b) Reducerea considerabilă a tuturor forțelor armate și 
a tuturor armamentelor clasice ;

c) înființarea unui organ de control investit cu drep
turile, împuternicirile și funcțiile corespunzătoare caie 
să garanteze respectarea deopotrivă de efectivă de către 
toate statele a interzicerilor și reducerilor asupra că
rora s-a căzut de acord.

în conformitate cu aceasta, convenția (tratatul) trebuie să 
conțină principiile fundamentale citate mal jos referitoare la
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condamnă orice formă de propagandă pentru un nou război, 
în scopul încetării oricăror îndemnuri la război și la ațîțarea 
vrajbei între popoare prin presă, radio, cinematograf, decla
rații publice. Nerespectarea acestei recomandări va fi consi
derată ca o încălcare de către statul respectiv a îndatoririi 
sale internaționale și a obligațiilor sale față de Organizația 
Națiunilor Unite — de a se abține în relațiile sale interna
ționale de la amenințarea cu forța sau de la folosirea ei, de 
a nu admite încălcarea inviolabilității teritoriale sau indepen
denței politice a niciunui stat.

2. Constată cu satisfacție succesele obținute în tratativele 
dintre statele interesate în problema coreeană, ceea ce a dus 
la încetarea războiului din Coreea, precum și în problema în
cetării operațiunilor militare în Indochina. Prin aceasta au 
fost lichidate două periculoase focare de război în Extremul 
Orient.

Ca urmare a tratativelor care au avut loc între statele 
interesate a devenit posibilă de asemenea reglementarea pro
blemei încheierii tratatului de stat cu Austria, care asigură 
restabilirea unei Austrii independente. Reglementarea pro
blemei austriece reprezintă o nouă contribuție importantă la 
întărirea păcii în Europa și contribuie la crearea condițiilor 
pentru rezolvarea cu succes a celorlalte probleme postbelice 
nereglementate.

Toate acestea arată că sînt încă departe de a fi epuizate 
posibilitățile de reglementare a problemelor Internaționale 
nerezolvate prin tratative între state in interesul păcii, liber
tății și independenței naționale a popoarelor.

3. Consideră că la micșorarea încordării internaționale și la 
crearea încrederii necesare între state ar contribui retragerea 
ne’ntîrziată de către cele patru puteri — Uniunea Sovietică, 
Statele Unite ale Americii, Anglia șl Franța — a trupelor de 
ocupație de pe teritoriul Germaniei în limitele frontierelor lor 
naționale, cu excepția unor contingente de trupe strict limi
tate, lăsate vremelnic pe teritoriul Germaniei pînă la încheie
rea unui acord privitor la retragerea lor totală. La atingerea 
acestor scopuri ar contribui de asemenea stabilirea unor con
tingente strict limitate de forțe polițienești locale, in cele 
două părți ale Germaniei, și instituirea unui control comun al 
celor patru puteri asupra îndeplinirii acordului respectiv.

Adunarea Generală va saluta orice alte acțiuni care pot fi 
întreprinse de cele patru puteri pentru a-și retrage trupele de 
pe teritoriul Germaniei, precum și pentru a ușura rezolvarea 
problemei germane în interesul sgeurității europene și al uni
ficării naționale a Germaniei ca stat unit, Iubitor de pace și 
democrat.

4. Consideră necesar ca statele membre permanente ale Con
siliului de Securitate să ajungă la un acord cu privire la li
chidarea bazelor militare ale unor țări pe teritorii străine 
și să informeze Consiliul de Securitate și Adunarea Generală 
asupra rezultatelor. Un asemenea acord ar avea o mare însem
nătate pentru slăbirea încordării internaționale, pentru înlătu. 
rarea neîncrederii în relațiile dintre state șl ar contribui la 
crearea condițiilor necesare pentru încetarea cursei înarmă
rilor.

5. Cheamă statele care dispun de experiență în domeniul 
producției materialelor atomice și energiei atomice să acorde 
un larg ajutor de producție și tehnico-știlnțific altor state în 
domeniul folosirii pașnice a energiei atomice, fără a condi
ționa acordarea acestui ajutor de vreo cerere cu caracter po
litic sau militar.

6. Cheamă statele interesate să reglementeze problemele ne
rezolvate in Extremul Orient în conformitate cu principiile 
suveranității și integrității teritoriale, întrucît situația încor
dată care există în unele regiuni din Extremul Orient Im
plică primejdia unui nou război și reprezintă o gravă amenin
țare pentru menținerea păcii generale.

7. Consideră necesar ca, în relațiile lor economice, statele 
să înlăture orice fel de discriminare care împiedică dezvolta
rea unei largi colaborări economice între ele, în primul rînd în 
domeniul comerțului. Situația în care legăturile comerciale 
existente vreme îndelungată intre state sînt rupte prejudiciază 
atît interesele particulare cit și cele de stat.

înlăturarea unei asemenea discriminări și dezvoltarea largă 
a legăturilor comerciale internaționale bazate pe principiul 
avantajelor reciproce vor contribui la întărirea relațiilor dz 
prietenie dintre state și vor ajuta la ridicarea bunei stări a po
poarelor. Fără a înlătura aceste piedici din calea dezvoltări’ 
comerțului internațional nu se poate aștepta nici realizarea 
unei destinderi efective în relațiile internaționale.

Un mijloc important pentru îmbunătățirea înțelegerii reci
proce și pentru apropierea dintre popoare este de asemenea 
lărgirea legăturilor culturale internaționale, în special, prin- 
tr-un larg schimb de delegații și prin vizite reciproce ale re
prezentanților industriei, agriculturii, comerțului, științei, cui 
tuni, artei, printr-un larg schimb de delegații de studenți și 
prin dezvoltarea turismului.

8. Hotărăște să includă pe ordinea de zi a următoarei oale 
sesiuni problema rezultatelor îndeplinirii de către state a pre
vederilor prezentei declarații, avînd în vedere că realizarea 
acestor prevederi va corespunde năzuințelor de pace ale po
poarelor, va contribui la crearea încrederii necesare intre state 
și va ușura astfel traducerea în viață a unui vast program de 
dezarmare cu Instituirea unui control internațional efectiv 
asupra îndeplinirii acestui program.

atomice
înfăptuirea unor măsuri pentru reducerea armamentelor clasice 
ale statelor, pentru interzicerea armelor atomice, cu hidrogen 
și a celorlalte tipuri de arme de exterminare în masă, precum 
și referitoare la ordinea aplicării acestor măsuri în două etape.

Prima etapa — măsuri care vor fi înfăptuite 
in cursul anului 1956

în cursul anului 1956 vor fi înfăptuite următoarele măsuri:
1. Statele semnatare ale convenției (tratatului) își asumă 

obligația, ca prim pas pe calea spre reducerea armamentelor 
și forțelor armate, să nu-și sporească forțele armate și arma
mentele clasice față de nivelul armamentelor și forțelor ar
mate existente la 31 decembrie 1954. Ele își asumă de aseme
nea obligația să nu sporească alocațiile pentru forțele armate 
și armamente, inclusiv arma atomică, față de nivelul cheltuie
lilor efectuate în aceste scopuri în cursul anului expirat la 31 
decembrie 1954.

Măsurile sus-menționate se vor înfăptui în decurs de două 
luni de la intrarea în vigoare a acordului respectiv.

S.U.A , U.R.S.S., China, Anglia și Franța vor prezenta co
misiei pentru dezarmare în termen de o lună după intrarea 
în vigoare a convenției (tratatului) date oficiale complecte asu
pra forțelor lor armate, armamentelor clasice și cheltuielilor 
pentru nevoile militare.

2. Se va stabili de comun acord nivelul la care se vor re
duce forțele armate ale tuturor statelor care depășesc acest 
nivel, pentru ca nici un stat să nu dispună de forțe armate 
capabile să prezinte o primejdie serioasă pentru pacea interna. 

țlonală. S.U.A., U.R.S.S., China, Anglia și Franța vor efec
tua o reducere substanțială a forțelor armate. în acest scop cele 
cinci puteri sus-mențlonate se obligă să reducă efectivul for
țelor lor armate astfel îneît ele să nu depășească următoarele 
proporții:

S.U.A. — 1.000.000—1.500.000 oameni 
U.R.S.S. — 1.000.000—1.500.000 oameni 
China — 1.000.000—1.500.000 oameni 
Anglia — 650.000 oameni
Franța — 650.000 oameni

Cele cinci puteri se obligă să reducă în mod corespunzător 
și armamentele lor clasice.

Cele cinci puteri sus-menționate vor reduce în curs de un 
an forțele lor armate și armamentele lor în proporție de 50% 
din diferența dintre nivelul forțelor lor armate și armamentelor 
existente la 31 decembrie 1954 și nivelul redus al forțelor ar
mate și armamentelor fiecăruia din aceste state, stabilit potri
vit obligațiilor asumate de aceste state, așa cum au fost ex
puse mai sus.

Se vor reduce corespunzător alocațiile statelor pentru for
țele armate și armamentele clasice.

3. Să se convoace cel mai tîrziu în prima jumătate a anu
lui 1956 o conferință mondială pentru reducerea generală a 
armamentelor și interzicerea armei atomice cu participarea 
statelor membre ale O.N.U. și a statelor care nu sînt membre 
ale O.N.U., în scopul stabilirii proporțiilor de reducere a ar
mamentelor șl forțelor armate ale celorlalte state, precum și în 
scopul interzicerii armei atomice.

Efectivul forțelor armate pe care celelalte state vor fi auto
rizate să le întrețină va fi în toate cazurile mult inferior ni
velurilor stabilite pentru cei cinci membri permanențl al Con
siliului de Securitate.

La stabilirea proporțiilor de reducere a armamentelor state
lor. inclusiv ale membrilor permanenți ai Consiliului de Secu
ritate, trebuie să se țină seamă de criterii simple stabilite de 
comun acord, care să includă factori de ordin demografic, geo
grafic, economic și politic, avîndu-se în vedere întărirea păcii 
generale și a securității internaționale, precum și micșorarea 
primejdiei de agresiune.

4. Ca una din măsurile ce urmează a fi luate în primul rînd 
pentru înfăptuirea programului de reducere a armamentelor 
și de interzicere a armei atomice, statele care dispun de arme 
atomice șj cu hidrogen se obligă să înceteze experiențele cu 
aceste tipuri de arme.

Pentru supravegherea îndeplinirii de către state a obligației 
menționate se instituie o comisie internațională care trebuie să 
prezinte rapoarte Consiliului de Securitate și Adunării Gene
rale.

5. Odată cu începerea aplicării măsurilor în vederea reduce
rii pînă la nivelul stabilit a armamentelor și a forțelor armate 
ale celor cinci puteri cu primele 50% din reducerea asupra că
reia s-a căzut de acord, statele, înainte de intrarea în vigoare 
a acordului cu privire la interzicerea totală a armei atomice, 
își asumă obligația solemnă de a nu folosi arma nucleară pe 
care o consideră interzisă. Excepții de la această regulă se pot 
face în scopul apărării împotriva agresiunii, în cazul cînd Con
siliul de Securitate va adopta o hotărîre corespunzătoare.

6. Statele care dispun de baze militare, navale și aeriene pe 
teritoriile altor state își asumă obligația de a le lichida.

Urmează să se cadă de acord în mod suplimentar asupra 
problemei bazelor care urmează să fie lichidate in cursul pri
mei etape.

înfăptuirea acestor măsuri este menită să contribuie la întă

Cu privire la controlul internațional asupra reducerii 
armamentelor și interzicerii armei atomice

Recunoscînd marea însemnătate și necesitatea stabilirii unui 
control internațional eficient asupra îndeplinirii de către state 
a obligațiilor decurgînd din convenția pentru reducerea arma
mentelor și forțelor armate și interzicerea armelor atomice și 
cu hidrogen,

Adunarea Generală constată că în prezent nu există condi
țiile necesare pentru stabilirea unui control care să se bucure 
de încrederea tuturor statelor și să corespundă întrutotul 
intereselor securității internaționale.

s- Poate ignora faptul că în prezent există o conside
rabilă încordare internațională și neîncredere în relațiile dintre 
state. Tocmai prin aceasta se explică faptul că în condițiile 
neînorederii dintre state care există in prezent se creează tot 
felul de obstacole chiar și în ceea ce privește schimbul de dele
gații industriale, agricole, științifice, culturale și alte dele
gații. Această situație îngreunează realizarea unui acord pri
vitor la admiterea de către state în întreprinderile respective, 
mai ales în întreprinderile care produc materiale de război, 
a unor controlori străini care să poată inspecta întreprinderile.

în condițiile existente, cînd numeroase state manifestă o 
îngrijorare legitimă pentru securitatea lor, cu greu se poate 
aștepta ca aceste state să acorde, cu toată încrederea, altor 
state, posibilitatea de acces la resursele lor industriale și alte 
resurse care au o însemnătate vitală pentru securi'atea lor.

întrucît în prezent nu există încrederea necesară între state 
se poate crea situația ca adoptarea hotărîrii cu privire la con
trolul internațional să fie redusă în fapt la o simplă forma
litate care nu-și va atinge scopul. Acest lucru este cu atît mai 
inadmisibil cu cit in actualele condiții cele mai mari temeri 
ale popoarelor iubitoare de pace sînt legate de existența ar
melor atomice și cu hidrogen în privința cărora stabilirea con
trolului internațional este deosebit de dificilă.

Această primejdie decurge din însuși caracterul producției 
atomice. Sa știe prea bine că producția de energie atomică 
pentru scopuri pașnice poate fi folosită pentru acumularea de 
stocuri de materiale atomice explozive In cantități din ce în 
ce mai mari. Aceasta înseamnă că statele care dispun de în
treprinderi producătoare de energie atomică pot, încâlcind 
acordurile existente, să acumuleze meri cantități de mate
riale explozive pentru producția de arme atomice. Pri
mejdia pe care o prezintă această situație devine și mai lim
pede dacă vom ține seama de faptul că atunci cînd există 
materiale atomice explozive în cantități corespunzătoare, pro
ducția de bombe atomice și cu hidrogen este o chestiune cu 
totul accesibilă din punct de vedere tehnic și poate fi efec
tuată pe scară largă.

Astfel există posibilități, pe care controlul internațional nu le 
poate cuprinde, de a ocoli acest control și de a organiza o pro
ducție secretă de arme atomice și cu hidrogen chiar și atunci 
cînd există un acord formal cu privire la controlul in
ternațional. în aceste condiții, securitatea statelor care au sem
nat convenția internațională nu poate fi garantată, întruc’t 
agresorul potențial ar avea posibilitatea să acumuleze stocuri 
de arme atomice și cu hidrogen pentru un atac atomic prin 
surprindere împotriva statelor iubitoare de pace.

Atîta timp cît nu va fi creată o atmosferă de încredere în 
relațiile dintre state, price acord privitor la stabilirea unui con
trol internațional nu poate decît să adoarmă vigilența popoare
lor. El poate să creeze un sentiment fals de securitate în timp 
ce în realitate va exista primejdia producției armelor atomice 
și cu hidrogen și deci primejdia unui atac prin surprindere și 
a dezlănțuirii unui război atomic cu toate consecințele lui tra
gice pentru popoare.

De asemenea, nu se poate să nu se țină seama de faptul că 
pregătirea unui nou război, a cărui primejdie a sporit conside
rabil în urma apariției armelor atomice șl cu hidrogen, este 
legată inevitabil de necesitatea de a concentra în anumite 
puncte formațiuni militare importante, înzestrate cu mari can
tități de armament clasic: avioane, artilerie, tancuri, vase de 
război etc. Aceasiă concentrare de mari contingente de forte 
armate terestre, de forțe navale, de aviație militară și transpor
tul lor se pot efectua numai prin centre importante de comu
nicații, porturi și aerodroame. însemnătatea acestor puncte in 
pregătirea unui război agresiv nu numai că nu scade în con
dițiile tehnicii militare moderne, ci dimpotrivă — crește.

Paralel cu armele atomice și cu hidrogen cu toată puterea 
lor distructivă, în cazul izbucnirii unui război. în operaț unile 
militare ar fi atrase în mod inevitabil armate de milioane de 
oameni și uriașe cantități de armament clasic, care au o în
semnătate hotărîtoare pentru rezultatul oricărui mare război. 
La rezolvarea problemei instituirii unui control internațional 

rirea încrederii necesare între state și să înlesnească posibili
tatea luării măsurilor pentru reducerea armamentelor și inter
zicerea armei atomice, prevăzute pentru a doua etapă.

A doua etapă — măsuri care vor fi înfăptuite 
in cursul anului 1957

în cursul anului 1957 vor fi înfăptuite următoarele măsuri:
1. Încetează imediat producția armelor atomice și cu hidro

gen șl se reduc corespunzător alocațiile bugetare ale statelor 
pentru nevoile militare.

2. S.U.A., U.R.S.S., China, Anglia și Franța înfăptuiesc în 
cursul anului reducerea forțelor armate și a armamentelor lor 
cu restul de 50% din diferența dintre nivelul forțelor armate 
și armamentelor fiecăruia dintre cele cinci state menționate, 
existent la 31 decembrie 1954 și nivelul redus al forțelor ar
mate și armamentelor fiecăruia din aceste state, stabilit potri
vit obligațiilor asumate de ele prin convenție. Aceste state își 
reduc in mod corespunzător alocațiile pentru forțele armate ți 
armamentele clasice.

în decursul acestei etape se pun la punct de asemenea mă
surile pentru reducerea armamentelor șj forțelor armate ale 
celorlalte state în proporțiile stabilite pentru ele la conferința 
mondială.

3. După ce reducerea forțelor armate și armamentelor clasice 
va fi înfăptuită în proporție de 75% din cuantumul prevăzut 
de convenție, cu care urmează să fie reduse, va intra în vigoare 
interzicerea totală a folosirii armelor atomice, cu hidrogen și 
a celorlalte tipuri de arme de exterminare în masă. Scoa
terea acestor arme din armamentele statelor și distrugerea lor, 
reducerea forțelor armate și armamentelor clasice cu ultimele 
25% din cuantumul reducerii asupra căruia s-a căzut de acord 
vor începe simultan ; smîndouă procesele vor fi încheiate pînă 
la expirarea termenelor limită în 1957. Atunci toate materia
lele atomice vor fi folosite exclusiv în scopuri pașnice.

Statele își asumă obligația de a contribui la stabilirea unei 
largi colaborări internaționale în domeniul folosirii pașnice 
a energiei atomice. Această colaborer- va privi de asemenea 
schimbul liber de informații privitoare la folosirea energiei 
atomice în industrie, agricultură, medicină și în alte domenii 
ale economiei și științei. Trebuie să se pună totodată un accent 
deosebit pe acordarea de ajutor țărilor slab dezvoltate din 
punct de vedete economic. Acordarea acestui ajutor nu trebuia 
condiționată de nici un fel de pretenții cu caracter politic 
sau militar.

Statele se vor strădui să consacre o parte din economiile 
rezultate din dezarmarea pe plan mondial și eliminarea armei 
nucleare folosirii pe scară largă a energiei atomice în scopuri 
pașnice.

4. Se pun la punct măsurile pentru lichidarea tuturor baze
lor militare, navale și aeriene străine pe teritoriile altor state.

După îndeplinirea tuturor măsurilor enumerate mai sus este 
de dorit oa puterile să continue să-și reducă armamentele și 
forțele armate nirxă la nivelul absolut necesar pentru menți
nerea securității interne și îndeplinirea obligațiilor pe care 
le impune Carta Organizației Națiunilor Uni'e.

Problema obligațiilor Chinei, oa una din membrele perma
nente ale Consiliului de Securitate, decurgînd din convenția 
pentru reducerea armamentelor și interzicerea armelor ato
mice, cu hidrogen și a celorlalte tipuri de arme de exterminare 
în masă, urmează să fie examinată cu participarea Republicii 
Populare Chineze.

asupra îndeplinirii de către state a obligațiilor lor decurgînd 
din convenția pentru reducerea armamentelor și interzicerea 
armei atomice trebuie să se țină seama de toate acestea.

în felul acesta problema privitoare la instituirea controlului 
internațional și la drepturile și împuternicirile organului inter
național de control trebuie privite oa fiind în strînsă legătură 
cu înfăptuirea măsurilor sus-menționate în scopul micșorării în
cordării internaționale, întăririi încrederii dintre state și apli
cării celorlalte măsuri privind reducerea armamentelor și inter, 
zicerea armei atomice.

I.uînd în considerare cele mai sus menționate
Adunarea Generală înființează un organ internațional de 

control cu următoarele drepturi și împuterniciri:
1. PENTRU PRIMA ETAPA a aplicării măsurilor pentru re

ducerea armamentelor și interzicerea armei atomice.
a) în scopul preîntîmpinării unui atac prin surprindere al 

unui stat împotriva altui stat, organul internațional de con
trol va institui pe teritoriile tuturor statelor respective pe bază 
de reciprocitate posturi de control in marile porturi, noduri de 
cale ferată, autostrăzi și aerodroame. Misiunea acestor posturi 
este de a urmări să nu se producă o concentrare primejdioasă 
de forțe terestre militare, precum și de forțe militare aeriene 
și navale.

b) Organul internațional de control va avea dreptul să ceară 
statelor datele necesare privind aplicarea măsurilor în vede
rea reducerii armamentelor și forțelor armate.

c) Organul de control va avea acces nestingherit la mate
rialele referitoare la alocațiile bugetare ale statelor pentru ne
voile militare, inclusiv la toate hotărîrile organelor legislative 
și executive ale statelor, referitoare la această problemă. Sta
tele vor prezenta periodic organului de control, în termenele 
stabilite, informații privind aplicarea măsurilor prevăzute in 
convenție (tratat).

2. PENTRU A DOUA ETAPA a înfăptuirii măsurilor pentru 
reducerea armamentelor și interzicerea armei atomice.

înfăptuirea măsurilor prevăzute în declarația de mai sus, 
precum și a măsurilor pentru reducerea armamentelor c, < 
forțelor armate și pentru interzicerea armelor atomice și cu 
hidrogen prevăzute pentru prima etapă, va crea atmosfera ne
cesară de încredere între state. Prin aceasta vor fi asigurate 
condițiile necesare pentru lărgirea funcțiunilor organului in
ternațional de control.

în aceste condiții organul internațional de control va avea 
următoarele drepturi și împuterniciri :

a) Să înfăptuiască controlul, inclusiv inspecția pe o bază 
permanentă pe scara necesară pentru a asigura îndeplinirea de 
către toate statele a convenției sus-menționate. Organul inter
național de control va exercita aceste funcțiuni bucurindu-se 
de asemenea de dreptul de a cere statelor informațiile nece
sare asupra aplicării măsurilor pentru reducerea armamente
lor și forțelor armate.

Pentru efectuarea inspecției va fi folosit personal selecțio
nat pe bază internațională.

b) Să dispună în toate țările care au semnat convenția de 
un grup permanent de inspectori care in limitele funcțiunilor 
de control îndeplinite de ei să aibă oricind acces nestingherit 
la toate obiectivele supuse controlului.

în scopul preîntîmpinării unui atac prin surprindere al unui 
stat împotriva altui stat, organul internațional de control va 
avea, printre altele, pe teritoriile tuturor statelor respective, 
pe bază de reciprocitate, posturi de control în marile porturi, 
noduri de cale ferată, autostrăzi și aerodroame.

c) Organul de control va avea acces nestingherit la documen
tele referitoare la alocațiile bugetare ale statelor pentru ne
voile militare, inclusiv la toate hotărîrile organelor legislative 
și executive ale statelor în această problemă. Statele vor pune 
in mod periodic, in termenele stabilite, la dispoziția organului 
de control, informații asupra aplicării măsurilor prevăzute de 
convenție (tratat).

3. Organul de control face recomandări Consiliului de Secu
ritate cu privire la măsurile de avertisment și curmare față de 
cei ca încalcă convenția pentru reducerea armamentelor și in
terzicerea armei atomice.

4. Pe baza principiilor sus-amintite trebuie precizate funcțiu
nile și împuternicirile organului permanent internațional de 
control și trebuie elaborate in acest scop instrucțiunile res
pective.

Propunerea de mai ’sus a guvernului sovietic a fost prezen
tată spre examinare subcomitetului Comisiei O.N.U. pentru 
dezarmare la Londra, la 10 mai 1955, de către reprezentantul 
U.R.S.S., I. A. Malik.
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