
Proletari din toate țftrila* uniți-vă!

fScînteîaIn ere tulul
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

TINERI DIN INDUSTRIE,
Intensificați străduințele pentru îndeplinirea angajamentelor în 

întrecerea socialistă pornită în cinstea zilei de 23 August!
Luptați pentru cît mai multe acumulări socialiste peste plan, realizînd 

economii de materiale, folosind din plin capacitatea de producție a 
mașinilor, ridicîndu-vă necontenit calificarea profesională!
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Să întărim munca politică în sprijinul 
treierișului și colectărilor!

Abia după treieriș, cînd 
boabele au fost înmagazinate, 
putem socoti că recolta este la 

adăpost, că nu mai există posibilita
tea să se mai piardă din ea vreun 
bob. De aceea treieratul păioașelor 
este acum una din lucrările agricole 
cele mai importante.

Tineretul de la sate participă din 
plin la intensificarea treierișului 
atunci cînd este mobilizat de către 
organizațiile U.T.M. și munca sa este 
bine organizată și îndrumată. Iată, 
de pildă, cum participă tineretul din 
comuna Perișor, raionul Băilești-Cra- 
iova, la grăbirea treierișului. Organi
zația de partid și sfatul popular din 
comună au încredințat organizației 
U.T.M. o arie. Aria tineretului a fost 
pregătită bine și din timp. Țăranii 
muncitori care treieră la această arie 
jrmează 10 cete, care lucrează sto

gurile după cum le vine rîndul. Fie
care ceată știe cînd trebuie să treiere. 
Buna organizare a muncii, funcționa
rea și alimentarea continuă a batozei 
au făcut ca norma zilnică de treieriș 
să fie depășită cu 1000—3000 kg. In 
multe alte sate și comune, organiza
țiile U.T.M. au luat sub patronajul 
lor arii de treier.

Tineretul trebuie însă să participe 
la treierișul grînelor pe toate ariile și 
acestui lucru organizațiile U.T.M. au 
datoria să-i acorde toată atenția. Mo
bilizarea tuturor tinerilor la termina
rea în scurt timp a treierișulm și la 
îndeplinirea planului de colectări este 
— în această perioadă — o sarcină de 
extremă importantă pentru comitetele 
regionale și raionale și pentru orga
nizațiile de bază U.T.M. de la sate.

Succesul în mobilizarea tinerilor 
mecanizatori și țărani muncitori, co
lectiviști, întovărășiți sau tu gospo
dării individuale la treieratul grabnic 
al recoltei și înmagazinarea în bune 
conditiuni a boabelor depinde în bună 
măsură de munca politică dusă de or
ganizațiile U.T.M., sub conducerea 
organizațiilor de partid.

Numeroase sînt mijloacele ce stau 
la îndemîna organizațiilor U.T.M. 
pentru a contribui efectiv la desfășu
rarea unei intense munci politice de 
masă. Utemiștii din satul Ciocești- 
Mîndra, raionul Costești, au luat asu
pra lor o bună parte a muncii de agi
tație vizuală. Ei au pregătit lozinci 
nu numai pentru arie, dar și pentru 
ulițele satului, așezîndu-le la locurile 
cele mai vizibile. La aria din sat a 
fost amenajată o bibliotecă volantă 
cu 80 de volume. Utemiștii Dumi- 
trescu Maria, Dai Ion, Silvian Mihai 
au primit sarcina de a citi țăranilor 
muncitori articole din presă. Utemiș
tii au avut inițiativa confecționării 
unui fotomontaj care cuprinde as
pecte din gospodăriile agricole de 
stat și colective din tara noastră, din 
colhozurile sovietice.

La gazeta ariei, utemistul Silvian 
Mihai a scris un articol despre însem
nătatea grăbirii strîngerii recoltei. 
Un alt articol vorbește despre datoria 
patriotică a țăranilor muncitori — 
predarea cotelor către stat. Tabla 
fruntașilor constituie și ea un mijloc 
de grăbire a treierișului, de populari
zare a fruntașilor recoltelor bogate. 
In apropiere, la o altă arie, în satul 
Bîrla, brigada artistică de agitație se 
pregătește pentru faza regională a

O delegație a Marii Adunări Naționale a R.P.R. 
a plecat la Budapesta

în cadrul schimbului de delegații par- 
.nentare, la invitația Adunării de Stat 

a R. P. Ungare, o delegație a Marii Adu
nări Naționale a R.P.R. a părăsit joi Ca
pitala plecînd spre Budapesta.

Din delegație fac parte Gh. Vidrașcu, 
membru în Prezidiul Marii Adunări Națio
nale, conducătorul delegației, N. Sălă- 
geanu, membru corespondent al Acade
miei R.P.R.. rectorul Universității „C. I. 
Parhon“, acad. prof. dr. N. Gh. Lupu, Cos- 
tache Antoniu, artist al poporului, Elena 
Iordăchescu-Lascu, Gh. Ibnescu și Ale
xandru Bulmez, deputați ai Marii Adunări 
Naționale.

Fabrica de rulmenți din Moldova și-a îndeplinit 
angajamentul

Colectivul de muncitori, tehnicieni și in
gineri a; fabricii de rulmenți din Mol
dova și-a îndeplinit și depășit angajamen
tele luate in cinstea zilei de 23 Au
gust, de a da acumulări socialiste peste 
~>lan. La 1 august, cu dispoziția de plată 

. 365, s-a virat Băncii R.P.R. suma de 
2.800.000 lei.

Utemiștii și tinerii de la fabrica de rul
menți din Moldova au anunțat și Comite
tului Central al U.T.M., printr-o telegramă 
succesele obținute de ei împreună cu 
vîrstnicii sub conducerea ?i îndrumarea 
organizației de partid. Tineretul, care re
prezintă 70% din muncitorii acestei fa
brici a contribuit din plin la expedierea 
in semestrul I al anului atesta cu 323.26% 
mal mulțl rulmenți decît în aceeași pe

concursului brigăzilor artistice într-un 
fel deosebit Și practic; ea dă specta
cole de două ori pe săptămînă la arie. 
Și alte brigăzi artistice au o bogată 
activitate în zilele treierișului.

Firește, mai sînt numeroase alte 
mijloace atractive pentru munca po
litică. In această privință, trebuie 
sprijinite de către organizațiile U.T.M. 
toate inițiativele locale.

O atenție deosebită trebuie acor
dată muncii agitatorilor de la om la 
om. In multe comune, organizațiile 
U.T.M. au recomandat organizațiilor 
de partid ca agitatori pe cei mai buni 
utemiști. Grija pentru munca acestor 
agitatori cade desigur și în sarcina 
organizațiilor U.T.M. care i-au reco
mandat. Cu ocazia treierișului agita
torii utemiști au posibilitatea să adîn- 
cească munca politică dusă în rîndul 
țăranilor muncitori, legînd-o nu nu
mai de necesitatea grăbirii treierișu
lui, dar și de predarea cotelor, de 
Eopularizarea fruntașilor recoltelor 
ogate și a metodelor agrotehnice 

înaintate, de popularizarea succeselor 
obținute de gospodăriile colective și 
de întovărășiri. Organizațiile U.T.M. 
au datoria de a antrena în munca de 
agitație de la om la om pe toți ute
miștii, astfel ca ei să-și lămurească 
în primul rînd părinții și rudele în 
vederea terminării treierișului și pre
dării cotelor.

întreaga muncă politică de masă 
trebuie să aibă ca rezultat imediat în
cheierea cu succes a lucrărilor de tre
ieriș și a predării cotelor încă de la 
arie. Pentru aceasta, ea trebuie legată 
nemijlocit de căratul grînelor la arii 
și clădirea lor în stoguri și șire. Ță
ranii muncitori să fie lămuriți asuora 
pierderilor de boabe pe care le pot 
avea din cauza ploilor, a șoarecilor și 
a altor dăunători dacă vor lăsa griul 
în căpițe, pe cîmp. De asemenea 
munca politică de masă trebuie să 
contribuie la întărirea vigilentei, pen
tru preîntîmpinarea oricărui act de 
sabotai din partea elementelor duș
mănoase. Buna desfășurare a treieri
șului depinde în primul rînd de 
munca cetelor și de buna funcționare 
a batozei. Tinerii țărani muncitori în
cadrați în cete trebuie mobilizați să 
lucreze din plin. Atîta timp cît treieră, 
ceata lor să ajute bătrînilor, văduve
lor, familiilor de țărani muncitori lip
site de suficiente brațe de muncă. Ur- 
mînd exemplul tinerilor din Armă- 
șești, organizațiile U.T.M. pot iniția 
formarea unor cete compuse din ti
neri care să participe la asemenea ac
țiuni, precum și la treieratul spicelor 
strînse de pionieri și școlari pe ariile 
pionierilor.

I«i ce privește funcționarea din plin, 
fără întreruperi a batozei, este nece
sar ca tinerii mecanizatori, tractoriști 
și batozari șă-și încordeze eforturile 
spre evitarea opririlor accidentale; 
batoza să fie bine reglată și alimen
tată. Trebuie aplicat pe scară largă 
treierișul după metoda graficului 
orar, care asigură o înaltă producti
vitate a muncii.

Organele și organizațiile U.T.M. 
au datoria să considere grăbirea tre
ierișului și munca politică pentru în
deplinirea planului de colectări drept 
una din sarcinile actuale cele mai im
portante la care tineretul de la sate 
trebuie să-și aducă întreaga sa con
tribuție.

în Gara de Nord membrii delegației au 
fost salutați de tovarășii A. Bunaciu, se
cretarul Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, M. Roșianu, președintele Institutu
lui Romîn pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea, Tiță Florea și Petre Nicu- 
lescu, vicepreședinți ai Marii Adunări Na
ționale, Aurel Mălnășan, director în Mi
nisterul Afacerilor Externe, deputați ai 
Marii Adunări Naționale.

A fost de față Imre Juhăsz, însărcinat 
cu afacerj ad-interim al Ambasadei R. P. 
Ungare la București și Jeno Gyorgy, ata
șat al Ambasadei.

(Agerpres)

rioadă a anului trecut. Succesele se 
datoresc întrecerii socialiste care a cu
prins întregul tineret cît și măsurilor teh. 
nico-organizatorice care au fost luate în 
ultimul timp.

Incepînd de la 2 august colectivul fa
bricii de rulmenți din Moldova produce 
rulmenți în contuț zilei de 23 august. Ti
nerii și vîrstnicii, întregul colectiv al fa
bricii, se străduiește acum ca pînă la 23 
August să dea patriei acumulări socialiste 
în valoare de 4.500.000 lei, adică atit cît 
reprezintă angajamentul luat pe întreg 
anul. De asemenea colectivul fabricii de 
rulmenți din Moldova și-a reînoit angaja
mentul luat dublîndu-1. Patria va primi de 
ald un spor de venituri de 9.000.000 lei.

CEA DE A 3-q SESIUNE A SOVIETULUI SUPREM AL U. R. S. S.
Rezultatele conferinței de la Geneva 

a șefilor guvernelor celor patru puteri 
Raportul prezentat de N. A. BULGANIN, 

președintele Consiliului de Miniștri al U. R. S. S.
MOSCOVA 4 (Agerpres). — TASS 

transmite raportul prezentat de N. A. 
Bulganin, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., la 4 august 1955.

Tovarăși deputați !
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., m-a 

însărcinat să prezint Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. un raport asupra rezultatelor 
lucrărilor conferinței șefilor guvernelor 
celor patru puteri — Uniunea Sovietică, 
Statele Unite ale Americii, Marea Brita- 
nie și Franța, care a avut loc la Geneva 
între 18 și 23 iulie.

Delegația guvernamentală sovietică, a 
plecat la conferința de la Geneva cu in
tenția de a discuta deschis cu șefii gu
vernelor S.U.A., Marii Britanii și Franței 
cele mai importante probleme internațio
nale, de a obține prin eforturi comune 
atenuarea încordării internaționale și de 
a pune bazele stabilirii încrederii între 
state. Guvernul sovietic s-a pronunțat de 
multă vreme pentru ținerea unor astfel 
de tratative, considerînd că întîlnirea 
conducătorilor guvernelor poate crea 
condiții favorabile pentru, căutarea unor 
soluții de comun acord, îndreptate spre 
întărirea păcii.

Noi am participat la conferința de. la 
Geneva călăuzindu-ne după principiile 
fundamentale ale politicii externe Jeni- 
niste a Statului sovietic — politică de 
coexistentă pașnică a țărilor cu sisteme 
sociale diferite, politică de luptă pentru 
pace între popoare. Noi am pornit și por
nim de la premiza că politica de pace a 
Guvernului Uniunii Sovietice corespunde 
intereselor poporului sovietic. Nu ne în-

I

Situația internațională 
în ajunul conferinței de la Geneva

înainte de a trece Ia analizarea acti
vității desfășurate de participanții la con
ferința de la G?.ieva și a rezultatelor ei, 
este necesar să ne oprim asupra caracte
risticii situației internaționale existente 
în preajma acestei conferințe.

Cei zece ani care au trecut de la ter
minarea celui de al 2-lea război mondial, 
s-au caracterizat prin înăsprirea relații
lor dintre statele care au fost în trecut 
aliate în lupta împotriva dușmanului co
mun — fascismul.

în decursul acestei perioade și mai ales 
de un an și jumătate — doi ani, Uniunea 
Sovietică a întreprins acțiuni îndreptate 
spr^ atenuarea încordării apărute în rela
țiile internaționale, a căutat să pună capăt 
„războiului rece” și să restabilească cola
borarea în lupta pentru pace și securita
tea popoarelor. împreună cu Uniunea So
vietică, au luptat activ pentru întărirea 
păcii Republica Populară Chineză și toate 
țările de democrație populară.

Nu se poate să nu se vadă că. în ul
timul timp eforturile Uniunii Sovietice, și 
ale tuturor țărilor iubitoare de pace în
dreptate spre întărirea păcii au dat re
zultate pozitive.

în primul rînd trebuie să spunem că 
la atenuarea încordării a contribuit înce
tarea războiului din Coreea, obținută ca 
urmare a inițiativei Republicii Populare 
Chineze, Uniunii Sovietice și altor state 
iubitoare de pace. S-a stins astfel un pe
riculos focar de război din Extremul 
Orient. El purta în sine primejdia extin
derii războiului cu toate consecințele grave 
ce ar fi decurs din aceasta pentru cauza 
păcii generale.

Un alt eveniment de seamă care are o 
mare importanță nu numai pentru întă
rirea păcii în Asia de sud-est, ci și pen
tru însănătoșirea situației internaționala 
în ansamblu a fost încetarea operațiuni
lor militare în Indochina, ca urmare a 
acordului realizat anul trecut la conferința 
de la Geneva, a miniștrilor Afacerilor Ex
terne ai celor cinci puteri — U.R.S.S., 
Republica Populară Chineză, Ș. U. A., An
glia și Franța, la care au participat și alte 
state interesate. Acordul de la Geneva din 
1954, care a dus la încetarea vărsării de 
sînge în Indochina, are o importanță cu 
atît mai mare cu cît el se bazează pe 
recunoașterea drepturilor naționale legi
time ale popoarelor Indochinei care nă
zuiesc spre o deplină independență națio
nală și libertate.

Deși încetarea războaielor din Coreea șl 
Indochina a avut o uriașă importanță, si
tuația internațională a continuat totuși să 
rămînă încordată. Ca și înainte, între di
feritele grupurț de state exista neîncre
dere și suspiciune, exista o stare de 
„război rece‘‘.

Această situație crea piedici serioase în 
calea unei îmbunătățiri continue a situa
ției internaționale și a stabilirii încrederii 
în relațiile dintre state, fără de care nu 
se poate asigura o pace trainică și de 
lungă durată.

în această privință este necesar să ne 
oprim asupra așa-numitelor acorduri de 
la Paris, care au intrat în vigoare în mai 
a.c. Se știe că scopul principal al acordu
rilor de la Paris este remilitarizarea Ger
maniei occidentale și includerea ei în gru
pările militare ale statelor occidentale —• 
blocul Atlanticului de nord și Uniunea 
Europei occidentale. Aceste acorduri au 
deschis calea spre reînvierea militarismu
lui în Germania occidentală. în afară de 
aceasta, acordurile de la Paris transformă 
Germania occidentală în curs de remili- 
tarizare într-un aliat militar al unor 

doim că această poIMică corespunde și nă. 
zuințelor tuturor popoarelor vital intere
sate în slăbirea încordării internaționale, 
în asigurarea păcii și securității. Mișca
rea populară pentru pace exercită o in
fluență crescîndă asupra politicii și oa
menii de stat nu pot să nu țină seama 
de ea.

Prin urmare, ținerea conferinței șefilor 
guvernelor S.U.A., Angliei, Franței și 
U.R.S.S., trebuie considerată ca un succes 
cert al forțelor iubitoare de pace.

însuși faptul că pentru prima oară de 
la Conferința de la Potsdam diin 1945, 
șefii guvernelor Uniunii Sovietice, S.U.A., 
Angliei și Franței s-au întâlnit pentru a 
discuta în comun problemele arzătoare 
ale vieții internaționale, are o mare im
portanță. •

La conferința de la Geneva, conducă
torii celor patru mari puteri au stabilit 
între ei un contact personal și au avut un 
schimb de vederi într-o serie de probleme 
privind situația internațională. Atît șe
dințele oficiale, cit și întrevederile neofi
ciale, în afara ședințelor, s-au desfășurat 
în spiritul colaborării și înțelegerii reci
proce. Toți participanții la conferință, 
fapt care trebuie subliniat cu satisfacție, 
au dat dovadă de străduința de a obține 
rezultate pozitive.

Conferința de la Geneva a șefilor gu
vernelor celor patru puteri poate fi tre
cută în categoria marilor evenimente is
torice, întruc'ît marchează o cotitură în 
relațiile dintre U.R.S.S., S.U.A., Anglia 
și Franța.

state occidentale, membre ale grupărilor 
sus-menționate. In ansamblu, acordurile 
de la Paris sînt îndreptate împotriva 
Uniunii Sovietice și a țărilor de demo
crație populară, împotriva intereselor 
menținerii păcii în Europa.

Guvernul sovietic a atras nu odată 
atenția guvernelor S.U.A., Marii Britanii 
și Franței, precum și guvernelor altor țări 
semnatare ale acordurilor de la Paris, 
asupra faptului că aceste acorduri duc la 
agravarea întregii situații din Europa și 
creează o situație în care problema ger
mană nu va puitea fi rezolvată prin unifi
carea Germaniei pe baze pașnice.

Noi am arătat că în aceste condiții Re
publica Democrată Germană nu poate fi 
unită cu Germania occidentală remilita- 
rizață și inclusă în blocuri militare îm
preună cu alte state.

Din păcate, avertismentele Uniunii So
vietice nu au fost luate atunci în seamă. 
Ca urmare, în Europa s-a creat o situație 
care este și poate rămîne o frînă serioasă 
în calea atenuării continue a încordării 
internaționale și în calea reglementării 
problemelor internaționale nerezolvate, 
precum și o cauză de complicare a relații
lor dintre statele europene și nu numai 
cele europene.

Cursa înarmărilor care a luat an de an 
proporții tot mai mari în special în ce 
privește producția de arjne atomice și cu 
hidrogen, a provocaTde asemenea îngri
jorarea legitimă a popoarelor. în ultimii 
ani, cheltuielile militare ale statelor au 
sporit sistematic, aceasta referindu-se în 
deosebi la țările participante la tratatul 
Atlanticului de nord. Proporțiile creșterii 
cheltuielilor pentru înarmare sînt ilus
trate de următoarele date bazate pe pu
blicațiile oficiale ale statelor respective.

în anul bugetar 1948—1949, cheltuielile 
milițare directe ale S.U.A. s-au cifrat la 
12,9 miliarde de dolari, sau 32,6 la sută 
din totalul cheltuielilor bufetului fede
ral ; în anul bugetar 1953—1954, cheltuie
lile susmenționate au snorit la 46,5 mi
liarde de dolari, sau 68,6 la sută d’n to
talul cheltuielilor federale. Prin urmare, 
din 1948 bugetul militar al S.U.A. a spo
rit de peste 3 ori și jumătate, iar în ca
drul capitolului general de cheltuieli al 
bugetului S.U.A. acesta a sporit de peste 
două ori.

Cheltuielile militare directe ale Angliei 
în anul bugetar 1948-1949 se cifrau la 
suma de 768 milioane lire sterline, repre- 
zentînd 24,2 la sută din totalul cheltuie
lilor bugetare ; în anul 1953-1954 cheltu
ielile amintite s-au ridicat deja Ia 
1.637.000.000 lire sterline, sau la 38,3 la 
sută din totalul cheltuielilor bugetare. în 
Franța cheltuielile militare directe se ci
frau în anul 1949 la 289 miliarde de franci, 
sau 23,8 la sută din totalul cheltuielilor 
bugetare; în 1954, cheltuielile mil’tare di
recte ale Franței au crescut pînă la un 
trilion 192 miliarde franci, ceea ce repre
zenta 32,5 la sută din totalul cheltuielilor 
bugetare.

Se înțelege de la sine că în aceste îm
prejurări Uniunea Sovietică nu putea să 
nu manifeste grijă pentru întărirea pro
priilor ei forțe armate. în 4Ș55 în Uniu
nea Sovietică cheltuielile militare au fost 
planificate în sumă de 112.122.710.000 
ruble, ceea ce reprezintă aproximativ 20 
la sută din totalul capitolului de cheltu
ieli al bugetului. Ca urmare a încheierii 
acordurilor de la Paris, Uniunea Sovie
tică și celelalte state iubitoare de pace 
din Europa au fost nevoite să încheie la 
14 mai Tratatul de la Varșovia de priete

nie, colaborare și asistență mutuală, care 
prevede unirea eforturilor lor pentru asi
gurarea securității lor și în interesul 
menținerii păcii în Europa.

Zi de zi devenea tot mai evident că 
creșterea continuă a înarmărilor atrage 
după sine adincirea neîncrederii în rela
țiile dintre state, creșterea suspiciunii re
ciproce între ele, intensificarea propagan
dei unui nou război. Toate acestea însem
nau continuarea „războiului rece”. „Răz
boiul rece” a tulburat legăturile economice 
normale și celelalte legături dintre state. 
O consecință a acestuia au fost tot felul 
de restricții și îngrădiri în comerțul in
ternațional, limitarea legăturilor dintre 
reprezentanții industriei, agrieulturii, știin
ței și culturii din diferite țâri. „Războiul 
rece” împiedică slăbirea încordării inter
naționala și crearea încrederii necesare 
între state.

Situația din Extremul Orient a prilejuit 
o deosebită îngrijorare popoarelor. Chiar 
și după încetarea războiului din Coreea, 
situația în această regiune a rămas în
cordată, iar din timp în timp, această 
încordare a căpătat un caracter primejdios. 
Aceasta se explică prin faptul că străve
chile teritorii chineze — insula Ta van și 
o serie de alte insule — sînt de fapt ocu
pate de trupe străine, situație cu care, 
bine înțeles, poporul chinez nu se poate 
împăca.

Guvernul sovietic a luat inițiativa con
vocării unei conferințe a statelor intere
sate, în vederea reglementării problemei 
Taivanului. Din păcate, această inițiativă 
nu a dat pînă în prezent rezultate pozi
tive. Guvernul U.R.S.S. a sprijinit de ase
menea propunerea guvernului Republicii 
Populare Chineze pentru ținerea unor 
tratative directe între R. P. Chineză și 
S.U.A. cu privire la problemele neregle
mentate ale relațiilor chino-americane. în 
prezent după cum se știe, cele două părți 
au trecut la asemenea tratative. Ele au 
început în condiții prielnice. Hotărîrea 
cu privire la eliberarea înainte de termen 
a celor 11 aviatori americani, condamnați 
pentru spionaj, este un act de bunăvoință 
din partea Republicii Populare Chineze, 
fapt care nu poate să nu influențeze pozi
tiv desfășurarea tratativelor.

O mare importanță o are problema 
restabilirii drepturilor legitime ale Repu
blicii Populare Chineze în Organizația 
Națiunilor Unite.

în adevăr, Republica Populară Chineză, 
mare putere, care în plus este membru 
permanent al Consiliului de Securitate al 
O.N.U., nu poate fi ținută în mod artifi
cial de o parte de la participarea la lu
crările Organizației Națiunilor Unite și 
de la participarea la examinarea unor 
serii de probleme internaționale.

Guvernul sovietic și-a dat seama că, 
cu cît se va menține încordarea în rela
țiile dintre diferite state, cu atît mai 
mult se va agrava situația internațională, 
implicînd primejdia unui nou război. Au 
fost necesare măsuri radicale de politică 
externă care să îmbunătățească situația, 
să restabilească încrederea între state. De 
aceea, guvernul Uniunii Sovietice, că- 
lăuzindu-se după interesele menținerii și 
consolidării păcii a luat inițiativa în acea
stă privință și a întreprins în ultimul an 
o serie de importante acțiuni de politică 
externă care și-au cîștigat aprobarea ge
nerală a popoarelor iubitoare de pace.

Nu se poate să nu se recunoască că ac
țiunile de pace întreprinse de guvernul 
sovietic au dus la slăbirea încordării în 
relațiile internaționale.

De cea mai mare însemnătate pentru 
micșorarea încordării internaționale sînt 
propunerile guvernului sovietic din 10 
mai privitoare la problemele reducerii 
armamentelor, interzicerii armelor ato
mice și cu hidrogen și înlăturării primej
diei unui nou război. Aceste propuneri au 
fost primite cu aprobare de largi cercuri 
internaționale și apreciate pretutindeni 
ca o importantă contribuție la cauza 
păcii. Realizarea pe baza lor a înțelegerii 
necesare, ar juca fără îndoială un rol de 
cea mai mare Importanță în acțiunea de 
asigurare a unei păci trainice.

Cu greu poate fi apreciată întreaga în
semnătate a unui eveniment ca încheierea 
Tratatului de Stat cu Austria care s-a 
realizat din inițiativa Uniunii Sovietice.

Rezolvarea problemei austriaca, potri
vit căreia Austria, devenind un stat in
dependent și suveran, și-a asumat obliga
ția de a duce o politică de neutralitate per
manentă, corespunde atît intereselor na
ționale ale poporului austriac cit și inte
reselor menținerii păcii în Europa. în ace
lași timp rezolvarea cu succes a proble-

II

Conferința de Ia Geneva și propunerile 
guvernului sovietic

Guvernul sovietic a pornit de la pre
miza ca sarcina principală a conferinței 
șefiior guvernelor celor patru puteri tre
buie să fie atenuarea mai departe a în
cordării internaționale și să contribuie 
la crearea încrederii necesare în rela
țiile dintre state. Numai în aceste con
diții . se poate vorbi serios despre regie. 

mei austriace a arătat că puterile care 
poarcă răspunderea principală pentru men
ținerea păcii nu au epuizat nici pe departe 
posibilitățile existente de rezolvare a pro
blemelor internaționale nereglementate. 
Rezolvarea acestei probleme a accentuat 
firește mișcarea pentru reglementarea și 
a calorlalte probleme arzătoare.

Trebuie subliniată în mod deosebit im
portanța pe care o are pentru cauza păcii 
cotitura în relațiile dintre Uniunea Sovie
tică și Iugoslavia, realizată ca urmare a 
călătoriei făcute în Iugoslavia de delega
ția guvernamentală a Uniunii Sovietice.

Tratativele care au avut loc la Belgrad, 
au pus capăt situației anormale și inadmi
sibile care s-a creat între cele două țări 
după anul 1948 cînd au fost tulburate în 
mod artificial relațiiîfe de prietenie fră
țească și de strânsă colaborare între 
popoarele iugoslav și sovietic. Situa
ția anormală care a existat pînă 
de curînd în relațiile sovieto-îugo- 
slave, nu convenea decît dușmanilor pă
cii. Ea prejudicia serios interesele vitale 
ale celor două țări și interesele menține
rii păcii între popoare. O asemenea situa
ție nu mai putea dăinui și guvernele ce
lor două țări au ajuns la concluzia că este 
necesară o îmbunătățire radicală în re
lațiile sovieto-iugoslave.

Relațiile dintre U. R. S. S. și Iugoslavia 
Se întemeiază în prezent și se vor înte
meia și pe viitor pe recunoașterea 
principiilor indivizibilității păcii, respec
tării suveranității, independenței, invio
labilității teritoriale și egalității în drep
turi, recunoașterii șl dezvoltării coexis
tenței pașnice a popoarelor, respectului 
reciproc și neamestecului în treburile in
terne.

Rezultatele care au șl fost obținute în 
prezent în opera de îmbunătățire a 
relațiilor sovieto-iugoslave dau toate te
meiurile să se creadă că cele două țări 
au ales singura cale justă și că cele două 
guverne privesc cu toată seriozitatea dez
voltarea și întărirea continuă a relațiilor 
dintre Uniunea Sovietică și Republica 
Populară Federativă Iugoslavia. Salutăm 
de la această tribună pe prietenii noștri 
iugoslavi și pe președintele Iugoslaviei, 
tovarășul Tito și considerăm necesar să 
declarăm că Comitetul Central al parti
dului nostru, guvernul sovietic și între
gul popor sovietic vor depune noi efor
turi pentru a merge pe calea aleasă 
in comun a prieteniei si colaborării sin
cere cu popoarele frățești ale Iugoslaviei.

Es^ necesar să se releve în continuare 
marea însemnătate a unui eveniment ca 
vizita făcută în Uniunea Sovietică de pri
mul ministru al Indiei, domnul Jawa- 
harlal Nehru. Schimbul de păreri care 
a avut loc între domnul J. Nehru și con
ducătorii guvernului sovietic și declara
ția comttnă sovieto-indiană au arătat că 
cele două țări sînt ferm hctărîte să dez
volte ?i să întărească relațiile de priete
nie care s-au statornicit între Uniunea So. 
vietică si India. Pozițiile cetor două' țări 
în problemele urgente ale luntei pentru 
pace coincid și aceasta are o foarte mare, 
importanță pentru regtementarea probi e- 
me’or arzătoare aie Asiei și Extremu’ui 
Orient și pentru micșorarea încordării in
ternaționale-

Guvernul sovietic, dînd o înaltă pre
țuire importantei colaborări sovieto-!n- 
diene,. ca factor însemnat în lupta pentru 
pace în Asia, și nu numai în Asia, consi
deră necesar să mențină și pe viitor 
această colaborare pe baza principiilor 
care au fost expuse în declarația sovieto- 
indiană și care au găsit un sprijin larg 
din partea statelor iubitoare de pace.

La întărirea acestei colaborări va con
tribui fără îndoială dezvoltarea continuă 
a contactelor personale dintre conducă
torii guvernelor celor două țări.

Călăuzit de grija pentru menținerea și 
întărirea păcii, guvern ui sovietic a între
prins o serie de alte acțiuni importante 
care pot da rezultate pozitive esențiale. 
Mă refer îndeosebi la propunerea făcută 
dP guvernul U.R.S.S. guvernului Repu
blicii Federale Germane cu privire la 
stabilirea de relații diplomatice, comer
ciale și culturale precum și la tratativele 
sovieto-japoneze care se desfășoară în 
prezent la Londra.

Aceasta este în linii generale, situația 
internațională care existase în preajma 
conferinței de la Geneva a șefilor guver
nelor celor patru puteri. Aceștia sînt fac
torii care au dus la 0 anumită atenuare a 
încordării internaționale creînd astfel 
condiții favorabile pentru ținerea confe
rinței de la Geneva.

mentarea problemelor internaționale ne- 
rezolvate.

Călăuzită de aceasta, delegația sovietică 
a declarat chiar la începutul lucrărilor 
conferinței de la Geneva, că după părerea 
guvernului sovietic, sarcina conferinței 
nu este ca în cadrul ei să se aducă dife-

(Continuare în pag. a 3-a)
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IN CINSTEA ZILEI DE 23 AUGUST f

Să reducem consumul de metal
la fiecare fabricat!

★ ★

Construcții și instalații petrolifere din economii
PLOEȘTI (de la corespondentul nostru). 

®rel luni au trecut de cînd tinerii meta- 
lurgiști din regiunea Ploești s-au alăturat 
Inițiativei celor de la „Element Gottwald“ 
pentru reducerea consumului de metal la 
fiecare fabricat. Odată cu înființarea bri
găzilor complexe, tinerii s-au angajat ca 
rn cinstea Festivalului de la Varșovia și 
a zilei de 23 August să realizeze din eco
nomiile lor cîte ufi produs finit. Zilele 
treceau unei© după altele. La cele 6 bri
găzi complexe, create în uzinele regiunii 
Ploești, aproape că nu e zi în cape să nu 
sosească noi propuneri de inovații* trimise 
de tineri strungari, matrițeri, tehnicieni 
și ingineri. Fiecare din eie, aplicată în 
viață, aduce întreprinderilor respective, 
pînă la sfîrșitui anului, însemnate benefi
cii peste plan- Propunerea utemistului 
Munteanu Șerban de la uzinele „Gh. 
Gheorghiu-Dej“-Tîrgoviște de modificare 
a confecționării inelelor pentru macara
lele sondelor de foraj aduce întreprinderii 
o economie anuală de 72.000 lei. Și propu
nerea făcută de colectivul care S-a ocupat 
de modificarea instalației de asamblat 
instalațiile de turbobilr, pe lingă faptul 
că aduce economie de 61.380 lei face ca 
productivitatea munci,, la această operație 
să crească aproape cu 300 la sută. La fel 
ca tinerii de la uzinele „Gh. Gheorghiu- 
Dej“, tinerii din uzinele „1 Mai“, „Repa
rații Mecanice“, „I. C. Frimu“ și din cele, 
lalte uzine au obținut însemnate realizări 
în acțiunea de reducere a consumului de 
metale la fiecare fabricat.

2We trecute, în consfătuirea ținută de 
comitetul regionali U.T.M. cu toți respon
sabilii brigăzilor complexe, cu secretarii 
organizațiilor de bază U.T.M. din aceste 
uzine și cu inginerii și tehnicienii care au 
fost invitați, s-a dovedit că tinerii mun
citori și-au respectat cuvîntul dat. în

cinstea Festivalului de la Varșovia și a 
Zilei de 23 Augu'st, tinerii constructori de 
utilaj petrolifer, piese și mașini agricole, 
vagoane C.F.R. din regiunea Ploești, 
raportează cu mândrie că ■ și-au în
deplinit și chiar dstpăștt angajamentele 
luate. Așa de pildă, tinerii de la uzinele 
„Reparații Mecanice“ au realizat patru 
Construcții metalice pentru sondele de pro
ducție în loc de două. Nici tinerii de la 
uzinele „Gh. Gheorghiu-Dej“ nu s-au lă
sat întrecuți. Ei au obținut economii pînă 
la 31 iulie echivalente cu prețul de cost 
a două instalații de foraj montate 
autocamioane, cu ajutorul cărora se 
noi cercetări în subteran iar acum 
crează la noul lor angajament de a 
pînă la 23 August încă o instalație 
foraj.

Pe întreaga regiune tinerii aU realizat 
din economii, ca rezultat al activității bri
găzilor complexe, patru construcții meta
lice pentru sondele de producție, două in
stalații de foraj montate pe auto-camioane, 
zece poimpe injecții pentru tractoarele 
K. D. 35, un cazan de abur pentru foraj, 
iar tinerii de la uzinele „1 Mai“-Ploești 
au realizat pînă în prezent un turbobur 
complect. Acum tinerii de la uzinele „1 
Mai“ lucrează intens să realizeze pînă 
la 23 August și celălalt utilaj necesar 
unei instalații complecte 
bobur pentru care s-au 
creării brigăzii.

Acțiunea de reducere 
metal

pe 
fac 
lu
da 
de

de foraj cu tur- 
angajat în ziua

a consumului de 
metal la fiecare fabricat continuă cu și 
mai multă intensitate. Pînă la sfârșitul 
anului, brigăzile complexe vor lupta ală
turi de toți muncitorii din regiunea Ploești 
pentru realizarea angajamentului de a da 
140.000.000 lei acumulări socialiste peste 
pian.

In numai două luni

Un mare învățător și conducător al proletariatului

«
Din lucruri mărunte

PITEȘTI — (de la corespondentul nos
tru). — Nu au trecut nici două luni de 
zile de cînd muncitorii, tehnicienii și in
ginerii de la întreprinderea construcții 
metalice Căi Ferate din Pitești au anali
zat propunerile făcute de comitetul orga
nizației U.T.M. cu privire la reducerea 
consumului de metal la fiecare fabricat. 
Atunci, tinerii sprijiniți de ingineri și teh
nicieni au hotărât să economisească în 
cinstea celui de al 5-lea Festival Mondial 
și a zilei de 23 August 30 tone metal.

Pentru îndeplinirea angajamentului ei 
și-au fixat ca sarcini: reducerea consumu
lui specific de metale cu 0,03 tone la tona 
de produse, reducerea adausurilor de 
prelucrarea metalelor de fierărie, folosi
rea metalelor laminate sețni-bune etc.

Pînă la sfârșitul lunii iulie tinerii din 
această brigadă au economisit 8.000 kg. 
metale.

Popescu Tnaian, Niță Ion, Popescu Ioan, 
și Stroie Gheorghe din brigada de mon- 
tori condusă de comunistul Stroie C. Ma
rin, au muncit cu multă hotărîre și pri
cepere pentru economisirea celor peste 
3200 kg. metale.

întrecerea dintre brigada de montori 
condusă de tovarășul Croitoru Gheorghe 
și cei din brigada condusă de tovarășul 
Mincă Gheorghe a fost Câștigată de tine
rii din brigada tovarășului Mincă, care 
au economisit 3000 kg. metal. în fruntea 
întrecerii s-au situat utemiștii Ilie Gheor
ghe, Toma Tudor.

La îndeplinirea angajamentului luat de 
colectivul întreprinderii nu mai contribuit 
și utemiștii din secția tabliere metalice. 
Numele lui Dragomir Constantin, cel al 
lui Mesina Valeriu, precum șl cel al lui 
Alexe Emil, sînt astăzi pomenite cu mân
drie de muncitorii acestei secții.

La secția mecanică, tinerii din brigada 
condusă de comunistul Trașcă Dumitru 
au economisit 2000 kg. metal, întrecînd cu 
800 kg. pe cei din brigada de tineret con
dusă de comunistul Crainiciuc Emanoil.

în zilele care au trecut de la luarea 
angajamentului și pînă în prezent a cres
cut zi de zi numărul kilogramelor de me
tale economisite. Pînă în ultimele zile ale 
lunii iulie tinerii de la întreprinderea 
construcții metalice — Pitești și-au depă
șit angajamentul luat economisind 32.333 
kg. metal.

' A. ;,
Colectivul atelierelor de reparații \ 

auto din Iași s-a angajat să dea pînă ' 
la sfîrșitui anului acumulări socialiste ( 
peste plan în valoare de 150.000 lei, 
din care 25.000 lei pînă la 23 August.

Una dintre căile principale prin care 
și-au propus ei să realizeze acumu
lările o constituie reducerea prețului 
de cost al reparațiilor, în primul rină 
prin valorificarea 
La un motor de 
uzează de obicei 
piese- Așa că mai 
trate în reparație 
noi. Confecționarea lor nu-i o opera- ) 
ție așa de complicată și e suficient să » 
amintim că trebuiesc doar turnate, . 
treabă pe care o face un singur om. 
iar apoi strUnjîte.

Turnarea o execută cu pricepere re- ) 
marcabilă muncitorul Constantin Mă* ■> 
tase. Are o „cușcă” a lui în apropie- ( 
rea strungăriei, o lada cu forme de 
tot soiul, un dulăpior cu calupuri de ) 
compoziție și toate celelalte ce-i sînt > 
de trebuință. Consumurile specifice îi j 
îngăduie să folosească pentru turna- c 
rea lagărelor unui motor cantitatea de ) 
3,5 kg. Adevărul este că n-a mai con- ) 
sumat de mult peste 2,8 kg.

La prima vedere se pare că e vorba . 
de o diferență mică. Dacă stăm însă < 
să socotim că el toarnă lunar lagăre l 
pentru 25—30 motoare și că metalul de 
turnat are un preț destul de ridicat, 
atunci se vede lesne Că Mătase face 
lunar 
reușit el să reducă consumul de metal? <

Pînă de Curînd, formele erau astfel ( 
confecționate îneît grosimea lagărului ■ 
turnat atingea un diametru de 10 mm. 
Din acesta mai bine de jumătate con- < 
stituia adausul de prelucrare. Con- < 
stantin Mătase s-a gîndit că adausul j 
e prea mare și i-a cerut părerea strun
garului Ion Moroceanu tare lucra și ’ 
el la aceste piese. Amîndoi au căzut de 1 
acord că grosimea lagărului turnat ar 
putea fi redusă la 5 milimetri.

In zilele care au urmat Constantin 1 
Mătase a confecționat noi forme de , 
turnare și a început să lucreze cu ele. | 
Această singură măsură i-a dat posi- ( 
bilitatea să consume cu mult mai pu- 1 
țină compoziție la fiecare turnare. Dar 1 
reducerea adausului de prelucrare n-a i 
fost singura măsură luată. Pentru a , 
economisi metalul nou, Constantin Mă- ( 
tase și-a făcut obicei ca în fiecare zi 
să colecteze din secția de strungărie 1 
șpanui de compoziție rezultat de la , 
strunjirea lagărelor iar apoi să-l re- , 
topească, folosindu-l în amestec cu me
talul nou. Mai zilele trecute el a con
statat cu bucurie că în primele două 1 
decade din iulie, deși pentru turnarea I 
unor comenzi nu a scos material de la ( 
magazie mai are încă o economie de ( 
peste 6 kg. compoziție.

E puțin poate dacă echivalăm can- 1 
titatea cu costul în lei. Dar leu lingă i 
leu fac împreună milioane. <
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Operele lui Engels editate în țara noastră
Intrările lui 
pînă acum 

într-Un tiraj

Fr. 
în 
de

In țara noastră, din 
Engels au fost editate 
limba romînă 12 titluri 
890.000 de exemplare.

Astfel au fost tipărite lucrările : „Antl-
Duhring“ — două ediții în 65.000 de 
exemplare, „Dezvoltarea socialismului de 
la utopie la știință“ — două ediții în 
83.000 de exemplare, „Ludwig Feuerbach 
și sfârșitul filozofiei clasice germane“ — 
trei ediții în 100.000 de exemplare, „Rolul 
muncii în procesul de transformare a

maimuței în om" — două ediții în 130.000 
de exemplare — „Originea familiei, a 
proprietății private și a statului“ — trei 
ediții în 170.000 de exemplare.

Au fost editate de asemenea lucrările: 
„Despre materialismul istoric“ în două 
ediții, „Situația clasei muncitoare din 
Anglia“, „Dialectica naturii“ și altele.

Dintre lucrările scrise de Fr. Engels 
împreună cu K. Marx, au apărut în 
Limba romînă: „Manifestul Partidului Co
munist“ în 5 ediții, într-un tiraj de 268.000

de exemplare, „Opere alese în două 
volume“, din care voi. I în două ediții. A 
fost tipărită și lucrarea „Despre artă și 
literatură".

In Editura de stat pentru literatură po
litică se pregătește acum ediția a III-a a 
lucrării lUi Fr. Engels „Anti-Dühring“ și 
traducerea lucrării „Ideologia germană“ 
de K. Marx și Fr. Engels. Se află în curs 
de apariție voi. II, ediția a Ii-a, al 
„Operelor alese în două volume“ ale lui 
K. Marx și Fr. Engel».

„Ce lumină, ce minte s-a stins, ce 
inimă a încetat să bată 1“ Acest© versuri 
înaripate ale lui Necrasov le punea 
Lenin drept motto articolului său scris eu 
prilejul morții lui Friedrich Engels și în
chinat memoriei marelui dispărut- De 
atunci, de la stingerea din viață a lui 
Friedrich Engels au trecut 60 de ani. Me
ritele istorice ale genialului gînditor, 
dascăl și conducător al clasei muncitoare 
au rămas însă și rămîn nepieritoare.

Referindu-se la aportul său în elabo
rarea ideologiei de luptă a clasei munci
toare, Engels declara cu modestie • 
„Alături de Mafx, eù am fost 
vioara a doua“. întemeierea comu
nismului științific a rămas însă 
pentru totdeauna legată în con
știința proletariatului de numele a 
doi savanți și luptători, Karl Marx 
și Friedrich Engels, legați între ei 
de o prietenie care — remarca 
Lenin — întrece cele mai mișcă
toare legende ale anticilor despre 
prietenia dintre oameni.

Marx șl Engels au făurit, pe 
baza prelucrării critice .a celor 
mai înaintate cuceriri ale științei,' 
concepția despre lume și societate 
a proletariatului : materialismul 
dialectic și istoric.

Pentru prima dată în istoria so
cietății, ei au înlocuit visurile ge
neroase despre eliberarea celor ex
ploatați cu o știință riguros fun
damentată, întemeind socialismul 
științific. Prezentarea adîncă și 
convingătoare a bazelor socialis
mului științific a fost făcută pen
tru prima dată de Marx șl Engels 
în lucrarea lor comună „Manifes
tul Partidului Comunist“, docu
ment programatic al mișcări’ 
muncitorești» în care analiza 
mersului istoriei demonstrează în
tr-un mod de necontestat că pie- 
irea burgheziei și victoria prole
tariatului sînt deopotrivă de ine
vitabile, că proletariatul are mi
siunea istorică de a fi groparul 
orânduirii capitaliste, de a se eli
bera pe sine și întreaga societate 
din lanțurile exploatării.

In opera lui Engels este bogat 
expusă concepția despre lume a 
muncitoare, filozofia sa revoluționară. în 
preocupările lui Engels s-au situat la loc 
de frunte problemele filozofiei și științe
lor naturii. Rodnicia acestor preocupări 
se desprinde cu tărie din vasta sa lucrare 
„Dialectica naturii“, operă care a rămas 
un model strălucit de folosire a materia
lismului dialectic în rezolvarea probleme
lor ridicate de științele naturii. Analiza 
unor probleme teoretice ale fizicii, biolo
giei, matematicii etc. se împletește în 
cuprinsul acestei lucrări cu formularea 
unor teze importante ale dialecticii mate
rialiste cum ar fi învățătura despre ca
racterul obiectiv al legilor naturii sau 
despre formele de mișcare ale materiei. 
Un moment important în istoria filozofiei 
marxiste l-a marcat apariția operei lui 
Engels „Ludwig Feuerbach și sfîrșitui fi
lozofiei clasice germane“, lucrare în care 
sînt formulate o seamă de teze filozofice 
principale.

Prin extinderea tezelor materialismului 
dialectic la studiul societății, Marx și En
gels au pus capăt haosului care domnea 
în studiul vieții sociale și au fundamentat 
materialismul istoric. Problemele funda
mentale ale științei despre societate și-au 
găsit o profundă tratare în lucrările lui 
Engels. în paginile lor este cuprinsă ex
punerea tezelor marxiste în legătură cu le
gile vieții sociale, forțele motrice détermi
nante ale vieții sociale, învățătura despre 
lupta de clasă, despre revoluție, etc. Ast
fel, opera lui Engels „Originea famțliai, 
proprietății private și a statului“ e dedi
cată adîncirii concepției materialiste asu
pra unor importante fenomene sociale ca 
proprietatea privată, statul, analizei isto
rice a apariției, dezvoltării și soartei lor 
viitoare.

Engels și-a adus de asemenea aportul 
strălucit în explicarea și popularizarea 
tezelor geniale ale lui Marx din domeniul 
economiei politice contribuind în mare 
măsură la elaborarea economiei politice 
marxiste. După moartea lui Marx, Engels 
ă preluat greaua sarcină de a termina 
opera „Capitalul“. Pe baza ciornelor lă-

60 de ani
de la moartea lui Fr. Engels

sate de Marx, Engels a pus la punct și a 
publicat volumele II și III din „Capita
lul“. Prin îndeplinirea acestei munci, En
gels a înălțat genialului său prieten un 
monument nepieritor Pe care a încrustat 
fără să vrea propriul său nume cu litere 
neșterse.

In tezaurul marxism-leninismulul a ră-

clasei mas ca o lucrare clasică — adevărată co
moară a gândirii marxiste — opera lui 
Engels „Anti-Dühring“. Atrăgând atenția 
asupra însemnătății acestei lucrări, Lenin 
o aprecia ca „o carte extrem de bogată 
în conținut și foarte instructivă“, în Care 
„sânt analizate probleme foarte importante 
din domeniul filozofiei, al științelor na
turii și al științelor sociale...“

Opera lui Engels este în întregime stră
bătută de preocuparea mereu vie de a 
înarma cu rezultatele uriașei munci1 teore
tice lupta revoluționară a clasei munci
toare. Engels a militat neobosit pentru 
mobilizarea și organizarea mișcării mun
citorești. Lucrările lui Engels cuprind in
dicații prețioase cu privire la sarcinile no
bile ale luptătorilor comuniști. Mișcarea 
revoluționară a clasei muncitoare a fost 
înarmată de Engels, alături de Marx, cu 
cunoașterea științei luptei de clasă, cu in
dicarea dușmanilor și aliaților ei firești în 
această luptă, cu cunoașterea căilor elibe
rării ei victorioase. împreună cu Marx, 
Engels a depus o Imensă activitate revolu
ționară, organizatorică, propagandistică, 
agitatorică apărînd punctul de vedere al 
proletariatului, luptînd pentru realizarea 
unității internaționale a mișcării munci
torești.

De activitatea lui Engels alături de Marx 
se leagă întemeierea și primii pași ai par
tidelor muncitorești din diferite țări în Ul
timele decenii ale secolului trecut. Engels 
împreună eu Marx a schițat tezele de bază 
cu privire la importanța partidului de 
avangardă al proletariatului.

Cu capacitatea sa uriașă de cuprindere 
și de cercetare a problemelor fundamen
tale ale luptei revoluționare a proletaria
tului, Engels a dat o serie de indicații con. 
crete de mare valoare care-și păstrează și 
azi actualitatea .pentru partidele clasei 
muncitoare. De pildă, Engels e autorul 
unei teze celebre de imensă importanță în 
transformarea socialistă a agriculturii. 
„Noi sîntem în mod hotărît de partea mi
cului cultivator de pămînt — a scris En
gels în cartea sa „Problema țărănească“

— noi vom face tot ce se poate pentru 
a-i îmbunătăți soarta și pentru a-i în
lesni trecerea la asociere în caz că el se 
va hotărî la aceașta“.

Leninismul a dezvoltat mai târziu indi
cațiile lui Marx și Engels elaborând pro
gramul dezvoltării socialiste a satului, 
programul atragerii țărănimii muncitoare 
pe drumul colectivizării.

Urmărind cU atenție creșterea luptei re
voluționare în țările Europei, Engels ma- 
hifesta prin diferite aprecto-rî ș sc iso”i 
preocuparea sa pehtrti situația Și ăcțiunila 

mișcării muncitorești din Rcmm a. 
Intr-o scrisoare adresată revistei 
„CohtempCrahUT* în 1688, el scria: 
„Cu mare plăcere am văzut că so
cialiștii din România primesc în 
programul lor principiile de căpe
tenie ale teoriei care a izbutit a 
aduna pe mai toți socialiștii din 
Europa și America — este Vorba 
de teoria prietenului meu, defunc
tul Karl Marx‘‘. O scrisoare adre
sată de Engels în 18'94 publicistu
lui român P. MușoiU, care edits 
opere marxiste în traducere ro- 
mînească, vădea preocupări ale 
lui Engels de însușire a limbii ro- 
mîne și cuprindea indicații pri
vind traducerile Viitoare. Rele- 
vînd rolul de sfătuitor și conducă
tor al socialiștilor europeni pe 
care îl îndeplinea Engels după 
moartea lui Marx, Lenin arăta că 
acestuia i se adresau în egală mă
sură socialiștii germani ca și spa
niolii, romînii, rușii, pentru a 
sorbi din bogata sa comoără de 
cunoștințe și de experiență.

Ideologi ai clasei cele mai revo
luționare, Marx și Engels au făurit 
o învățătură capabilă să se îmbo
gățească necontenit și să 
volte potrivit condițiilor 
concrete, Firul vieții lui 
s-a întrerupt .atunci cînd 
istorice nou ivite ridicau 
clasei muncitoare noi și însemnate 
probleme ce se cereau în mod ar
zător rezolvate. Meritul istoric d' 
a fi dezvoltat în noile condiții is. 
torice învățătura lui Marx șț ■ En
gels, într-o perioadă cînd ea tre- 

apărată de atacurile furibunde ale

se dez- 
istorice 
Engels 

condiții 
în fața

buia __ „
dușmanilor ei înverșunați, a revenit ma
relui Lenin și apoi continuatorului operei 
lui, St alin .îmbogățită neîntrerupt, acea
stă învățătură adună sub steagul ei sute 
de milioane de oameni, constituind o 
uriașă forță materială în slujba progresu
lui omenirii.

Ideile pentru elaborarea și victoria că
rora Marx și Engels .au luptat fără odih
nă întreaga lor Viață și-au demonstrat 
forța și invincibilitatea și âU trium
fat pentru prima dată în măreața operă 
a construcției socialiste desfășurată victo
rios de .popoarele sovietice. Aceste idei 
triumfă în 
din marea 
democrație 
și în lupta 
condus de 
ciclismului. ....................
marxist-leninistă — ideologie dominantă 
în țara noastră — reprezintă o călăuză 
sigură și încercată.

Din operele lui Engels, ale celui pe care 
Lenin îl caracterizează ca fiind, după 
Marx, „cel mai de seamă savant și învă
țător al proletariatului contemporan din 
întreaga lume civilizată“, generații întregi 
de marxiști revoluționari au învățat și în
vață bazele concepției despre lume și so
cietate a clasei muncitoare.

însăși viața și activitatea lui Engels re
prezintă pentru tînăra generație o școală, 
un minunat exemplu. Pasiunea cu care 
Engels a luptat încă din fragedă tinerețe 
împotrivă reacțiunii, pasiunea uriașă cu 
care a studiat și și-a apropiat comorile 
științei și culturii, modestia lui, prietenia 
lui mare cu Marx bâZătă pe comunitatea 
de idei și de luptă — toate acestea stau 
ca o pildă măreață fiecărui tînăr care 
crede și luptă pentru progres, pentru fe
ricirea omenirii muncitoare. Iar studierea 
temeinică și pasionată, a operelor lui En- 

.. Li ' U. a tineretul muncitor 
a educației sale

lup'ta constructorilor vieții noi 
Chină și din celelalte țări de 
populară. Aceste idei izbândesc 
pe care o duce poporul nostru 
partid pentru construirea so- 

In această luptă, ideologia

gels reprezintă pentru 
o condiție de bază 
marxist-leniniste.

M. LUPAN

Cărnii Petrescu poate fi identificat pe
ste tot, în orice propoziție formulează. Cu 
personalitatea sa ne ciocnim pretutindeni.

S-a observat, contemplând opera în
treagă — dramaturgia și romanul — că 
eroii lui Camil Petrescu poartă toți capul 
autorului. Deși exagerată, observația ră- 
mîne esențială, căci acest mare scriitor 
a<l nostru nu s’e ascunde după acțiune, nu 
e senin și nici aparent nepăsător, imper
turbabil, ca Liviu Rebreanu, ci își mani
festă pretutindeni agitația, febra gândirii, 
într-un chip cu totul personal. Dar „Un 
om între oameni” e un roman istoric, 
adică a avut de respectat adevăruri con
firmate de știință, personaj© autentice ; 

. volumul al doilea, limitîndu-se la o pe
rioadă strict determinată — Cele două 
săptămîni care au mărcat faza de as
censiune a revoluției de la 1848 — © de 
o rigoare absolută a informației, mirând 
chiar pe oamenii de specialitate. Prin eroii 
de odinioară, prin Gelu Ruscanu, Pietro 
Grala, Ștefan Gheorghiu mai putea vorbi, 
pe un ton grăbit, precipitat, scriitorul în
suși — ipoteza nu are nimic scandalos -* 
dar în cazul prezent, asta nu mai e ad
misibil : Bălcescu era un revoluționar, 
Brătianu un arivist, Eliade un demagog 
și biografiile lor sînt diferite. Viziunea 
epocii descrise, a raporturilor de clasă, 
viziunea oamenilor revoluției e strâns le
gată de concepția marxistă asupra isto
riei. Scriitorul ascultă de legile adevăru
lui istoric. Unii vor spune că în felul a- 
cesta personalitatea autorului, atît de iz
bitoare și de vie în tot ce o cunoaștem, 
nu se poate manifesta în voie, fiind oa
recum îngrădită. Și nu numai atît. Se 
spune în continuare că vocația lui Camil 
Petrescu era de a scrie romane răvășite, 
de o structură „nouă”, adică neclasică, 
fără epică ordonată, amestecând fără vreo 
tangență, un caz de gelozie și un jurnal 
de război — ca în „Ultima noapte de dra
goste" — ori punând laolaltă scrisori, 
scene erotice, articole de ziar, comentarii 
cosmologice, poezii, dezbateri estetice, 
proiecție interioară, descriere de mora
vuri etc. — ca în „Patul lui Procust". 
Să scrie adică opere la baza cărora cri
tica să observe o disproporție. Acum însă 
Camil Petrescu ne dă un roman epic a 
cărui desfășurare e vastă, bine zidită, 
prinde în țesătura ei multe zeci de per
sonaje. Iată deci o altă împrejurare, care 
s-ar spune că îngrădește o personalitate 
revărsată, mereu febrilă. în sfîrșit, ca un 
argument ultim, se va aminti profesia de
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credință repetată a 
lui Camil Petrescu 
prin care se afirmă 
răspicat că arta e 
rezultatul unui „con
tact originar cu via
ța“, că scriitorul n-are altă menire 
decît să exprime în cărțile sale „ceea ce 
a simțit", ceea ce 1 s-a întîmplat în viață, 
lui și celor pe care i-a cunoscut („Patul 
lui Procust”). Pe cînd în „Un om între 
oameni" nu poate fi vorba de un ase
menea „contact originar" cu evenimen
tele, „cu viața", ci de o comunicare cu 
izvoarele istorice. Iată o ultimă împreju
rare care derutează și împinge pe un 
teren nesigur — după unii — posibilită
țile de afirmare nestingherită a persona
lității.

Și în pofida acestor împrejurări—care 
par _ stînjenitoare — „Un om între oa
meni“ e o scriere profund personală, o 
carte de „genul" Camil Petrescu, nu mai 
puțin ca „Ultima noapte" ori „Patul lui 
Procust" ori —• ca să împingem lucrurile 
pînă la limită — „Eugen Lovinescu subt 
zodia seninătății imperturbabile", cunos
cut pamflet cu rădăcini autobiografice. 
Cum se explică ?

Termenul de „autenticitate" care se 
spune că e introdus în vocabularul cri
ticii românești de Camil Petrescu în
suși, își găsește 0 ilustrare valabilă 
în romanul „Un om între oame
ni“. Impresia de „contact originar 
cu viața” se impune, orice s-ar zice, 
în ciuda împrejurărilor stînjenitoare. 
Dacă în evocarea Istorică, nota caracteris
tică lui Sadoveanu stă în transfigurare, 
adică în voința scriitorului de a ne con
duce cu multă ceremonie într-o lume pa- 
triaîhală, de basm, cu atmosferă de 
epopee și contururi fictive, oricum de
parte de noi, deși păstrând contururile rea
lității, Camil Petrescu, scriind un roman 
istoric, ne apropie atît de mult de isto
rie, e atît de interesat— personal intere
sat parcă — de soarta acelei epoci și a 
acelor oameni, încât avem mereu senti
mentul că faptele istorice îi sînt contem
porane. Cu o tinerețe a gândirii pe 
care i-am știut-o din totdeauna, cu 
aceeași putere de a iubi și a dis
prețul, de a admira și a repudia, 
cu aceeași simțire nervoasă și încordată, 
Camil Petrescu ne vorbește de oamenii 
de la 1848 ca de niște tovarăși sau adver
sari. Soarta lui Bălcescu îl angajează 
personal, tremură de pasiune descope- . . , ___
rind în el soluția problemei Intelectualu- sonală, pînă și împlinirea în dragoste. Așa 
lui pe care a analizat-o pe tot cuprinsul 
operei sale: simte o antipatie absolută pen
tru Brătianu, ironizează poza Iul Eliade, 
disprețuiește pe Halepliu persiflîndu-i su-

ferința, e uimit de 
vitalitatea țăranului, 
zguduit de soarta sa 
tragică. Aici perso
nalitatea agitată, pătimașă a iui Camil 
PetrescU e în plină afirmare. Febrilita
tea Se citește pretutindeni. Scriitorul nU 
e „obiectiv”, ca RebreanU, care privea — 
s-ar spune — cu răceala naturii însăși, ci 
e mejfeu prezent,- simpatia și antipatia 
față de propriile-i personaje, s’e desprinde 
repede ; se amestecă printre eroi — ceea 
ce pentru altui ar fi dat rezultate funes
te sau, oricum, ar fi subțiat coloanele 
construcției, nu însă pentru Camil Petre
scu; Vigoarea pamfletară și gradul înalt 
al ideilor și patimilor evită totdeauna 
prăpastia facilității. Acest fel personal nu 
stânjenește și sîntem la rîndul nostru 
emoționați de propria emoție șj participa
re intimă a scriitorului. Se poate într-a- 
devăr observa emoția autorului ori1 de cîte 
ori vine vorba de Bălcescu. Scriitorul e 
neliniștit ca și cum ar Vorbi în fața unei 
mulțimi în fața căreia se simte răspunză
tor și glasul său e atunci înăbușit, sugru
mat. Particularitatea aceasta e a lui Băl
cescu însuși — și glasul acestuia în cli
pele de încordare capătă, cum se notează 
undeva, un soi de „răgușeală dramatică”.

Bălcescu e învăluit într-o aureolă eroică, 
fiind, așa precum istoria însăși ne-o arată, 
cu un cap mai presus de ceilalți animatori 
ai mișcării revoluționare pașoptiste. Băl
cescu a fost inima revoluției și e surprin
zător să constați cît de aproape îl sim
țim și astăzi, după mai bine de un veac, 
pe acest cel dintîi între oamenii epocii 
sale, e surprinzător să constați că gîndu- 
rile lui sînt și ale noastre. A constribuit 
un talent atît de rar, ca acela al lui Ca
mil Petrescu, ca astăzi să-l avem pe Băl
cescu — Și nu numai în dimensiunile sale 
statuare — dar în ceea ce marele revo
luționar a avut în el omenesc, în liniile 
complicate și profund proprii ale structu
rii sale sufletești.

Bolnav, măcinat fizicește, Bălcescu e 
mînat din urmă nu doar de spaima ele
mentară a morții, ci de voința de a în
făptui ceVa în puțina viață ce-o avea de 
trăit pe acest pămînt. Revoluției, Bălces
cu îi sacrifică totul, pînă și fericirea per-

/ ,

Lucian Raicu

cum spusese lui Alecu Golescu, așa cum 
scria și lui Alecsandri, prietenul său bun, 

—e zadarnic ca omul să trăiască spre 
a-și realiza o scurtă ș; pieritoare fericire

individuală, cînd sînt 
atîtea lucruri marj 
de înfăptuit. Romî. 
nia a fost iubita lui 

Bălcescu. E în romanul „Un om între oa
meni” o lumină morală, o forță exemplară 
ce iradiază continuu.

în viziunea lui Camil Petrescu, Bălcescu 
e un revoluționar ferm, pînă la fanatism, 
în Gelu Rusicanu din „Jocul ielelor” era 
însă un fanatism orb al ideii, o gîndire 
indiferentă față de oameni, credincioasă 
numai „ideii”. în „Un om între oameni” 
eroul a re-în el, orice s-ar zice, Ceva de fa
natic, însă de fanatism adine omenesc, iz
vorât din pasiune și credință și mai ales 
îndreptat spre un ideal sigur — nu unul 
vag și universal — și asupra acestui ideal, 
care e fericirea poporului său, el își con
centrează toată iubirea. Bălcescu în con
cepția scriitorului e dur și intransigent ca 
Robespierre din ,,Danton”, fără a avea 
perfidia atribuită acestuia. Fermității în-, 
cordate a caracterului său, adversarii i-au 
zis „ambiție nemăsurată”, iar puterii sale 
supraomenești de sacrificiu „poză” și 
„vorbărie politică”, necrezînd în sinceri
tatea sa. Bălcescu era într-adevăr plin de 
ambiție, dar ambiția nu i se îhtorcea asu
pra propriei sale făpturi, ci se dezlănțuia 
în afară, urmărind, prin toate sacrificiile, 
numai înfăptuirea idealului său: triumful 
cauzei revoluționare. împietrirea sufletea
scă e numai o aparență. Nimeni nu suferă 
mai dureros zbuciumul gîndurilor și ezi
tărilor lăuntrice de tot felul decît acest 
om aparent rece. Reacția la șovăirile 
unora, mai înainte de a fi1 încruntarea 
crispată, e uimirea ; e parcă mereu sur
prins că alții nu judecă la fel, că dau îna
poi în fața evidenței, că ceea ce în con
știința lui apare limpede, în a altora e 
obscur și șovăitor. Primele pagini îl sur
prind în clipe tragice. El străbate acum 
o criză morală, prins între voința arză
toare de a-și vedea idealurile înfăptuite 
și împrejurările grele ce trebuiau înfrun
tate. Situația e în adevăr dramatică și 
numai o minte lucidă cum a fost cea a 
marelui cărturar, intemeiată pe patriotism 
și pe cunoașterea istoriei naționale, o poa
te depăși. Cînd locotenentul Cristophi re
fuză de-a dreptul să răspundă obligațiilor 
revoluționare ce și le asumase, Bălcescu 
e mai întîi uluit, iritat și întărâtat, gata 
să sancționeze lașitatea așa cum pretind 
legile revoluției, dar, în aceeași clipă, bra-

țul menit să loveas
că șovăie, răspun- 
zînd parcă ezitărilor 
conștiinței.

Avem senzația ma
terială că scriitorul 
pe datele știute și că 

eroului, cu-

simpatizate, au toate această fierbere ne
contenită, dar nu se supraveghează. Eroul 
din „Ultima noapte“, ca și Pietro Grala 
din „Act Venetian“» e necontenit atent lă 
Orice gest posibil de a fi suspectat și nu 
se stăpânește niciodată. Agitația lăuntrică 
a eroului din „un om între oameni" Se Ci
tește în încordarea și seînteierea vie a pri
virii, izbucnește rar — ca în ședințele gu
vernului provizoriu, cînd e în joc soarta 
însăși a revoluției — dar atunci cu toată 
intensitatea. La aceasta contribuie și gîn-

retrăiește revoluția 
reface întreaga existență a <___ __
getînd asupra fiecărei situații, judecind 
în lumina înțelegerii de azi', materialisi- 
istorice, a evenimentelor trecute, difi
cultățile înfruntate de . revoluționari la • du? mo7ții“apropîate "câre'S 
acea epocă. Astfel, întristat de lipsa de acțiune a etoului, funcțiile gîndirii și vo h- 
sinceritate © unor camaraz, — Rosettt, ■ .............................
Eliade, Brătianu — dezamăgit de inerția 
greu de învins a celor chemați să înfăp
tuiască revoluția, gîndind la marile difi
cultăți ce decurgeau din poziția istorică 
a țării — mic teritoriu dependent de străi
nătate și mereu sub spectrul invaziei — 
în aceste clipe Bălcescu dezbate însăși 
problema destinului revoluției, a soartei 
poporului său. „Dar dacă poporul nu se 
va ridica ? Dacă două sute de ani de lîn- 
cezeală națională vor fi închircit în el 
aCele mădulare care fac ca un popor să 
fie popor ? Acest ofițer ar fi trebuit să 
facă el fapta dintîi. el din tot neamul ro- 
mînesc, dar nimic n-a răspuns în ființă 
lui cum nu răspunde mâinii o orgă cu 
mașinăria stricată”.

împrejurările vitrege maturizează astfel 
gîndirea eroului, îl fac prudent șl bănui
tor și la observația unui tovarăș al său, 
care îi reproșează o oarecare răceală în 
raporturile cu oamenii din jur. Bălcescu 
răspunde: da, e neîncrezător în unii oa
meni și alții, dar e încrezător în po
porul romîn întreg.

Scriitorul trage ferm 
rile personalității lui 
amestecul de stăpînire 
Voasă, de părtinire și ură. de intransigență 
și umanitate, patimă și răceală, credință 
fanatică și spirit bănuitor, de sarcasm și 
emoție, creează un caracter, un suflet 
omenesc analizat pînă la epuizare. Ținuta 
obișnuită a eroului e o impulsivitate înă
bușită și tradusă în continuă încordare, 
emoția fiind trecută în gîndire. In mintea 
lui e o fierbere și o încordare maximă, o 
agitație care străbate rar la suprafață. E 
mereu neliniștit dar cu sobrietate și su- 
praveghindu-se, nu-și trădează fierberea 
lăuntrică.

Personajele lui Camil Petrescu, cele re
prezentative pentru scriitor, adică cele

și adine cohturu- 
Bălcescu și din 
și vibrație ner-

ței, impunînd structurii sale sufletești un 
ritm de continuă trepidație. Descriind s ă- 
rea de spirit a eroului său, importantă în z 
înțelegerea devotamentului față de revolu
ție, prin acumularea și descărcarea conti
nuă de energii sufletești, scriitorul ne dă 
această pagină memorabilă ca pătrundere 
analitică, dar îndeosebi ca document 
moral:

„Astfel, gîndul apăsător al morții atît d» 
apropiate, necruțătoare, de care era îmt 
bat ca de o umezeală rece și întunecată, ii. 
loc să-l abată și să-l paralizeze. îl îmbol
dea, stimulîndU-1 ca o otravă răscolitoare, 
exasperîndu-i funcțiile sufletești, htpertro- 
fiindu-le parcă, întocmai cum o energie 
descătușată din structura ei normală, dar 
numaidecît încătușată iar de puterea și 
mai mare a rațiunii, aduce, astfel, 
preschimbată, foloase nesfîrșit mai mari 
decît în forma ei obișnuită dintîi... în 
Chipul acesta, oarecum monstruos, Iubi
rea lui care ar fi putut fi nemărginită, 
închinată unei femei unice, se prefăcea în 
iubire pătimașă pentru poporul romîn în
treg, iar setea lui de a trăi, preschimba 
eeea ce îi era refuzat din pricina morții 
apropiate, într-o neasemuită trăire după 
moarte“.

Autorul unei opere literare care își 
propurie să înfățișeze o mare personali
tate artistică sau politică trebuie el însuși 
să fie la nivelul acelei personalități. £ 
pot reda să zicem sentimentele și pasiu
nile eroului înfățișat, se poț împrumuta 
anumite stări sufletești dar nu se poate 
reda astfel ceea ce în biografia unei ase
menea personalități constituie esențialul 
— și anume gândurile, înălțimea spiri
tuală. Din acest punct de vedere, Băl
cescu și-a găsit în autorul romanului „Ua 
om între oameni“ un indicat interpret

(Va urma)
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efectivului forțelor lor armate de pe teri
toriile altor state europene.

în stfîrșit, propunerile sovietice au avut 
în vedere ca statele participante la secu
ritatea colectivă din Europa să se con
sulte între ele de fiecare dată cînd si
tuația va cere acest lucru, pentru a 
nu admite crearea unei situații ame
nințătoare în Europa și pentru a între
prinde de comun acord măsuri în ve
derea menținerii păcii.

In felul acesta, propunerile sovietice 
țin seama pe de o parte de situația reală 
creată în Europa astăzi cînd există gru
pări militare de state, iar pe de altă parte, 
asigură, în cazul adoptării acestor pro
puneri, coexistența pașnică a statelor 
europene, 
unul din 
obligație, 
col-ectivă, 
lo-s-i forță

Aceste propuneri prezintă și avantajul 
că oferă posibilitatea de a se verifica în 
acțiune, în decursul unei anumite pe
rioade de timp sistemul bazat pe efortu
rile comune, îndreptate spre menținerea 
păcii ale tuturor statelor europene, chiar 
dacă aceste eforturi sînt limitate în ce 
privește proporțiile.

în a doua perioadă, statele menționate, 
"“-1“ »>--»--- xx & în.

res- 
sis- 
Eu- 
tre-

(Urmare din pag, l-a

rite acuzațîî rbciptoce, ci să se găsească 
căi și mijloace noi de slăbire continuă a 
încordării internaționale și de creare a 
unei atmosfere de încredere în relațiile 
dintre state- Am declarat direct că am 
venit la Geneva cu dorința de a găsi prin 
eforturi comune rezolvarea problemelor 
nereglementate șî în ce ne privește, am 
declarat că sintem gata sa examinăm cu 
atenție propunerile celorlalți participanți 
la conferință.

Delegația sovietică a atras de asemenea 
atenția oamenilor de stat ai S.Ü.A., Marii 
Britanii și Franței, că ea nu înclină să 
minimalizeze dificultățile ce stau în calea 
reglementării problemelor nerezolvate, 
inclusiv a problemelor Europei și Asiei.

Dacă însă toți parti'cîpaații au venit 
la conferință cu dorința de a găsi căile 
de înlăturare a dificultăților, aceasta este 
o chezășie sigură că conferința va da re
zultate pozitive.

în declarațiile lor introductive făcute la 
prima ședință, la 18 iulie, șefii guverne» 
lor S.U.A., Franței, Marii Britanii și 
Uniunii Sovietice, și-au expus punctele de 
vedere asupra principalelor probleme ale 
situației internaționale șl asupra sarcini
lor conferinței-. Totodată, au fost formu
late considerațîuhîle asupra problemelor 
care trebuie să fie discutate-

Toți participanții la conferință s-au pro
nunțat pen’tfu discutarea următoarelor 
probleme: problema germană, problema 
dezarmării, problema securității euro
pene, problemă dezvoltării contactelor 
dintre Est ȘÎ Vest.

Din păcate, propunerea noastră de a se 
discuta în cadrui conferinței problemele 
Asiei Șl Extremului Oriènt nu a fost adop» 
tată deși caracterul actual al acestor pro
blem® esté evident» dacă privim faptele 
drept în față.

Se înțelege de la sihe că delegația so
vietică nu a putut accepta discutarea pro
blemei situației dîh țările Europe! răsări
tene, precum și a problemei „comunismu
lui internațional". Noi am arătat că a ri
dica la această conferință problema situa» 
ți'ei din țările EUropèi răsăritene înseamnă 
să fim împinși spre un amestec în trebu
rile 'interne ale acestor state.

Or, se știe prea bine că regimul derno- 
crat-popular 'din aceste țări a fost instau
rat de popoare!® înseși pe bâza liberei ex
primări a voinței 10r. în afară de 
această, nîîhehj hu he-a împuterni
cit să 'exataihăm situația din aceste 
țărî. îh ce priV'ește problema ,»co- 
muhiămUiUî internațional''. cu care se 
Obișnuiește pe âlofcUri să fie speriați oa
menii nâîvl, noi am declarat că confe
rința de la Geneva a fost convocată pen- 
tni discutarea problemelor relațiilor din
tre' state și nu pentru discutarea activită
ții cutărob seu cutăror partide politice dih 
diferit® țări sau a relațiilor dintre aceste 
partide. Pornind dé la aceasta trebuie să 
considerăm Că ridicarea acestei probleme 
la conferințe șefilor güvernélor este nela
locul ei.

nera-le europene, noi am arătat că aceste 
x . x - propuneri nu sîht Singurele pe baze căro

ra s-ar putea ajunge lă tezolVareâ aces
tei importante sarcini, 
examinăm propunerile 
într-o măsură sau alta corespund sarcinii 
întăririi securității eUrcpefie, lucru 
care delegația sovietică l-a declarat 
conferința de Ia Geneva.

Delegația sovietică a declarat între __ 
télé că merită atențife considerentele pri-

care guvernul sovietic l e-a prezentat spre 
examinare conferinței de la Geneva, tre
buie să ne oprim în primul rînd asupra 
propunerilor în problemele legate de asi
gurarea securității în Europa.

Uriașa însemnătate a acestei problemă 
este explicabilă. Experiența istoriei 
arată că războaiele ceie mai sîngeroase 
și mai pustiitoare au avut loc în Europa. 
Tocmai în Europa au început atît primul

Totodată în prima etapă nici- 
aCeste state nu-și asumă altă 

în baza tratatului de securitate 
în afară de aceea de a nu fo- 
armată.

firește, ar trebui să-și asume 
tregime, in conformitate cu tratatul 
pectiv, obligațiile legate de crearea 
ternului de securitate Colectivă în 
ropa. în conformitate cu aceasta, ar 
bui să înceteze total și concomitent vala
bilitatea tratatului Atlanticului de nord, 
acordurilor de la Paris și tratatului de 
la Varșovia, iar grupările create pe baza 
acestora ar trebui să fi® lichidate și în
locuite cu sistemul general european de 
securitate colectivă.

La Geneva ne-am pronunțat pentru 
aceea ca în cele din urmă pe teritoriile 
stâteldh europene să nu rămînă trupe 
străine și că, în această prîvlfiță, să se 
restabilească situația câre a existat înain
tea celui de al doilea război mondial. Sîn- 
tem cohVinȘi că aceasta ar corespunde nă
zuințelor popoarelor europene spre pace, 
spre exis'teh'ță independentă și ar cores
punde întrutotul sarcinii asigurării secu
rității popoarelor Europei.

Sintem profund convinși că securitatea 
reală a statelor europene poate și trebuie 
să fie asigurată numai atunci cînd se Vă 
pune capăt politicii grupărilor militare, 
Cînd toate statele europene precum și 
S.U.A. își vor uni eforturile în lupta pen
tru pace.

Viața pe care o duc diferitele țări este 
diferită. Printre oamenii câre le populează 
există credincioși și atei, comuniști și anii- 
comuniști, însă ei toți se pot înțelege în-- 
tr-o Chestiune : ei sînt îh egală măsură 
interesați în meAținereă și întărirea păcii. 
Și dacă lucrurile stau, astfel nu trebuie 
precupețite munca și eforturile pentru a 
obține înfăptuirea acestui țfel.

Prezentînd propunerile noastre concrete-, 
îndreptate spre asigurarea securității ge-

Sintem • gata să 
altor state, câte

pe 
la

al-
cit și cel de al doilea război mondial care mlni-slrU af Marii Britanii, domnul
s-au extins asupra aâtor țari și continente Eden ............ '
șî Cafe ăU a-dUs omenirii pierderi și dis- ■ ~
trugerl materiale ihcalculabiie. Toate 
ăfcsstea arată ce i 
avea pentru cauza păcii generale ctearea 
în Europa a unui sistem de trainică secu
ritate.

Guvernul sovietic a considerat și con
sideră că cea mai sigură cale pentru asi
gurarea securității îh Europa ar fi înche
ierea unUi trâtat geheral european sau. 
cum spunem noi, crearea unui sistem de 
securitate colectivă cu participarea tutu
ror statelor europene Și a Statelor Uhite 
ale Ambricii. Creare« UnUi asemehea sis
tem de securitate, in locul grupărilor mi- x>a.x»,a.xare

litare ale unor state europene îndreptate Republicii“ Federal?* Germanei 
împotriva altor Ștăte europene, âr cores
punde intereselor tuturor popoarelor Eu
ropei, pb Ca-re politica do creare ă Unor 
grupări militare le-a împihs nu odată îi» 
prăpastia războiului.

Anul tiecut, Cînd am formulat, această 
propunere, uhele state occidentăle ne-ai> 
declarat că propunerea sovietică nu le 
satisface, deoarece ea distruge sistemul 
blocurilor mil-i-tare create de ele, chipurile 
.în interesul apărării. Cu acest prilej, ele 
aU manifestat b grijă C 

soarta grupării Nord-at-lantite, afirmînd 
că N.A-T.O. nu urmărește decît scopuri 
defensive, ’finind seama de aceste afir
mații, guvernul Sovietic â hotărît la 
timpul său, să adere la această organi
zație, în-truCît participarea la o Organiza
ție care urmărește scopuri defen-sive, co
respunde întru totul intereselor noastre.

Uniunea Sovietică a întreprins încercări 
concrete de a initra în N.A.T.O. și a adre
sat o notă corespunzătoare puterilor parti
cipante la N.A.T.O. Printr-0 notă oficială 
ni s-a refuzat însă prifnîfea. Aceasta nu 
putea să nu provoace alarma întemeiată 
și accentuarea Vigilenței din partea Uniu. 
nii Sovietice. Eră clar că țelurile N.A.T.O. 
nU corespund ntoj pe departe declarațiilor 
ciripii............
mizați).

. Ținînd seama de faptul < ” 
unor state nu vor să se despartă, cel pu
țin îh prezent, de blocurile militare create 
de ele și dorind să ușurăm realizarea unei 
înțelegeri între statele interesate, noi am 
prezentat la conferința de la Geneva o 
nouă propunere privind crearea Unui sis
tem de securitate colectivă în Europa. Noi 
afft propus ca crearea acestui sistem de 
securitate să fie împărțită în două pe
rioade.

Pentru perioada întîia Urmează să ră
mînă în vigoare și tratatul Atlanticului de 
Nord, și acordurile de la Paris șî tratatul 
de la Varșovia. în același timp, toate sta
tele Câre faC parte din aceste grupări tre
buie, potrivit propunerii noastre să fie 
legate de obligația de a se abțihe de la fb- - ■ » , -»-x.«»
losirea forței armate unul împotriva altuia 
și de a rezolva toate litigiile care se pot 
ivi între ele. numai prin mijloace pașnice.

Propunerile noastre prevedeau în con
tinuare că, pînă la realizarea unui acord

. cu privire la posibilitatea în
cheierii uhui Pacț de securitate cu parti- 

.... ----- ciparea unui cerc mai restrâns de state,
însemnătate uriașa ar încheierea Unui astfel de pact la cafe s'ă

trei puteri occidentale au fost de aseme
nea de părere să fie examihată propune
rea Guvernului sovietic cu .privire la în
cheierea unui tratat între grupările occi
dentale și de la Varșovia.

La conferința de la Geneva am ridicat 
o problemă care devine tot mai actuală 
— problema sprijinirii de către cele patru 
puteri a statelor care ar dori să ducă o 
politică de neutralitate și de neparticipare 
la blocuri și coaliții militare. Se ști® că 
în unele state din Europa, din Orientul 
Apropiat și Mijlociu, mișcarea pentru pro
movarea unei politici de neutralitate se in
tensifică tot mai mult. Această tendință 
este cu totul lesne de înțeles deoarece se 
știe din trecut că țările care au dus o 
politică de neutralitate, au asigurat popoa
relor lor securitatea și au jucat un rol po
zitiv. Noi am declarat la Geneva că dacă 
unele sau altele dintre statele care Vor să 
ducă o politică de neutralitate ar ridica 
problema garantării securității și invipta- 
bilității lor teritoriale, Uniunea Sovietică 
ar fi gata să participe împreună cu cele
lalte puteri la asemenea garanții-

După cum se știe-, U.R.S.S. a făcut deja 
o asemenea propunere în privința Austriei 
iar la conferința de la Viena a miniștri
lor Afacerilor Externe ai celor patru pu
teri s-a realizat un acord de principiu 
privind respectarea neutralității Austriei 
de către guvernele U-R.S.S., S.U.A.,
Angliei și Franței.

După părerea noastră, această problemă 
rămine actuală și după conferința de la 
Geneva și merită o serioasă atenție.

La conferința de la Geneva a avut loc 
un schimb de păreri asupra problemei 
germane. Trebuie spus că la conferință 
au ieșit 1-a iveală diferite feluri de a abor
da soluționarea acestei probleme, a pro
blemei privind direcția în care trebuie să 
se dezvolte GeriftăPla. P&ntru securitatea 
popoarelor Eufopei, cea mai măre însem
nătate o are problema dacă Geimania se 
va dezvoltă sau nu într-o direcție care să 
corespundă intereselor asigurării păcii în 
Europa-, s-au dacă dezvoltarea Germaniei 
va urma ca șf altădată calea reînvierii 
mili.tarism.ului și a creării în centrul Eu
ropei a focarului unui noii război.

Reptezefttahțiî celor trei puteri au luat 
apărarea acordurilor de la Paris Care pre
văd remi-litariZarea Germahieî occiden
tale și includerea ei în gruparea militară 
a pu-teriicr ccctaChtele-. Tutcd-ată, ei nu au 
ascuns că și Germania unificată, ei nu o 
concep altfel decît integrată în gruparea 
occidentală menționata. Este limpede că 
UhiUneâ Sovietică n'U a putut și nu poate 
să fie de acord cti un astfel de punct de 
vfcd'ere, db'oâre'ce el nu corespunde intere
selor securității europene și nici secu
rității Uniunii Sovietice, ceea ce hu 
tem și nu avem dreptul să 
vedere.

La aceasta ni s-a replicat 
puteri occidentale ar putea 
eheierea unui pact ia car® 
cinci state (U.R.S.S., S.U.A., Marea Bri
tanie, Franța și Germania Unificată) și 
propun ca Uniunea Sovietică să pri
mească „garanții de securitate” din. par
tea participanților gus menționați la acest 
pact. Noi am răspuhs că vrem să ciarifi-. 
căm deplin această problemă a garanțiilor 
pentru Uniunea Sovietică. Propuneri de 
garanții-, am declarat noi, sini de înțeles 
cînd este vo-rba d® un stat mic ®are nu 
dispune de forțe armate capabile să-i 
asigure pe deplin securitatea. Este abso
lut limpede că orice propuneri în acest 
sens cu privire la U.R.S.S. nu au nici 
uh temei.

Trebuie de asemenea subliniat că este 
vorba de garanții care urmează să fie 
acordate Uniunii Sovietice d® către state 
legat® între ®i® .prin obligații militare se
parate pe baza altor tratate 
îndreptate în mod 
Uniunii Sovietice și 
populară.

Uniunea Sovietică 
importantă garanție a securității în Eu
ropa ar fi în primul rînd să se creeze un 
sistem general european. de securitate, 
precum și să se împiedice renașterea toi- 
litarismuliii germân-, să se împiedice

scăpăm
pu- 
din

trei 
în-

că cele 
accepta

Să participe

lesni într-o mare măsură examinarea îs 
continuare a acestei probleme Și încheie
rea susmenționatei convenții interna
ționale.

S-a hotărât să se continue eforturile 
pentru realizarea unui acord asupra fon
dului problemei dezarmării. Miniștrilor 
Afacerilor Externe ai celor patru puteri 
li s-a dat directiva corespunzătoare.

A patra problemă care figura pe ordi- 
de zi a conferinței de la Geneva a

S.U.A. expri- 
de la Geneva

___ .. în momentul 
de față ,,să se deschidă toate uzinele" Sta
telor Unite pentru „o inspecție nelimi
tată".

Ce-i de făcut ? Guvernul sovietic con
sideră că problema instituirii controlului 
internațional și a drepturilor și împuter
nicirilor organului internațional de con
trol trebui® examinată în strînsă legătură 
cu aplicarea măsurilor pentru micșorarea 
încordării internaționale, pentru întărirea 
încrederii între stăte și luarea altor mă
suri privitoare la reducerea, armamentelor 
și interzicerea armei atomicè.

La conferința de la Geneva, președin
tele S.U.A., dl- D. Eiisenhowèr a prezen
tat propunerea cu privire la organizarea 
unui schimb de informații militare între 
Uniunea Sovietică și Statele Unite și cu 
privire la fotografierea reciprocă din avion 
a teritoriilor celor două părți.

Diîid aprecierea cuvenită năzuinței cü- 
prinsé în această propunere de a se găsi 
o rezolvare problemei atît dè complicate 
a controlului tațerhațiOnal, nu se poate 
să nu se spună totodată că efectul real al 
unor asemenea măsuri nu ah fi prea 
mare.

■în convorbirile neoficiale cu conducă
torii guvernului S.U.A. noi am déciàrat 
fără ocol că fotografiile din avion nu pot 
da rezultatele scontate, dèoàhece cel® 
două țări ale noastre dispun de vaste în
tinderi unde dăcă vrei se pôate ascuh.de 
orice. Trebuie să se țină seama și de fap
tul că planul propus afectează numai te
ritoriile proprii ale celor două țări, lăsînd 
la o parte forțele armate și construcțiile 
militare situate pe teritoriile altor state.

Considerăm mai realiste și mai eficace 
acele propuneri elaborate în âniăniunt 
privire la instituirea unui control 
ternațional care aU fost prezentate 
guvernul sovietic la 10 mai.

Aceste propuneri dau posibilitatea 
încă în prima etapă a aplicării măsurilor 
pentru reducerea armamentelor și inter
zicerea armei atomifce, să se acorde orga
nului internațional de control drepturi și 
împuterniciri largi.

în propunerile sale dta 10 mai, guver
nul sovietic s-a pronunțat pentru o me
todă de control foarte radicală și éh'ume 
ca organul internațional de Control să 
creeze fără întârziere, în scopul prevenirii 
unui atac prin surprindere al Unui stat 
împotriva altuia-, posturi de control pe 
teritoriile tuturor statelor respective-, pe 
bază de reciprocitate. Noi am propus ca 
aceste posturi să fie create în marile por
tari, la nodurile de cale ferata, pe auto
străzi și aébopcrtüri; Tile ar supraveghea 
să mu aifeé loc concentrări și deplasări 
pefiCulOase de, forțe militare terestre, ae- 
rfehe și maritime.

La Geneva, delegația sovietică și-a ex
primat dorința ca rtdUceréa efectivului 
forțelor armate și a 'a.nmâmehtelor să în
ceapă fără alte amânări. Noi ăm propus 
ca celé patru puteri să dea un texémplu 
în această privință, hedilcindu-și contin
gentele militare cil numărul tritpelor re
trase de pe téritOfibl AUstrièi. Acționînd 
în spiritul acestei propuneri, guvernul so
vietic >a hotărît recent Sa rètragà pînă la 
1 octombrie pe teritoriul sovietic toate 
trupele sovietice cantonate în Austria și 
să reducă efectivul total al forțelor armata 
àlè U.R.S.S-. cu numărul trttipeiOr retrase x.»^^.,»»«, »»» x»«»ux<» «.a
dih Austria. Dăeă celelalte trei puteri ar îndeplinirea acordului de là GeneVà din 
itta măsuri simfere, àceast® ah cohthibüî ;;;; 1
ta stabilirea unej atmosfere de încredere dintre's.U.A." șî‘R^ublïcrPopülmïchf- 

in phitaul nnd in relația® dut ere t marile internaționala și ar corespunde interese- w —...................
' ”L’ț lor reducerii armamentelor.

Toate propunerile noastr® 
»»» un singur scop, simplu și

DUpă părdrea guvernului sovtetic, la obține micșorarea continuă 
examinatei phObletaëi dezarmării, sar- irt;L__țiitate . f .„
cină principală este în phezent găsireă teama războiului, de a le insufla încrede- 
căiior de apropiere a poZițiilbr puterilor rea că ele pot trăi și -munci în liniște pen- 
în àcéa'stâ prbblemă șî realizarea înțele- tru binale și fericirea generațiilor viitoare, 
gării necesare âtît în ptobléma reducerii Aceasta o cer imperios sute de milioane 
armamentelor Clas'ice, Cît și în problema de oămenî. în această privință, este sem- 
ihterzicerii armei âtotoice. nificativ făptui că îin timpul șederii ei la

Tocmai acestui 8Cdp îi COhespuhd cunos- Genbva, delegăția guVerhatoentală sovie- _______ _ „ ....
cutele propuneri din 10 mai ale guvernului tică a primit numeroase scrisori de la aie "güvérmiruî'Republlcif* Popular® *Chb 
sovietic cu privire la reducerea generală a cele mai diferite organizații și persoane - - ■ ■ F • *■ p e
armamentelor, interzicere® armei âtomiCe <*.......
și înlăturarea primejdiei 
Este cazul să reamintim 
tivă manifestată față de 
de cercurile largi ale 
mondiale, precum și de 
din Europa și Asia, 
drept cuvînt aceste 
țiune importantă’ a 
lupta pentru pace 
poarelor.

Ținând seama că _ _ ___ _ . ________ ______  __
ale guvernului SCVietic, prezentate în Or- ales când este vorbă de o problemă’ atît de 
L \ ............................
de fapt examinate, iar guvernele S.U.A., internaționale cu privir® la reducerea ar- 
Marii Britanii și Franței nu și-au exprimat màmëhtélor, interzicerea armei atomice 
punctul lor de vedere față de ele, dele- ;_ ______ ____ ; .„„„I
gația noastră la conferința de la Geneva eficace asupra aplicării acestor măsuri.

Nu se poate să nu se țină seama de fap
tul că în aceste două state s-âu stator
nicit orinduiri sociale și economice dife
rite prin natura lor. în Republica Demo
crată Germană sînt la putere răuncitorii 
și aliații lor — țărănimea muncitoare și 
intelectualitatea — care au pășit pe calea 
construcției socialiste și care sînt ferm 
convinși de justețea căii pe care au ales-o. 
Este eu totul de înțeles câ oamenii muncii 
din Republica Democrată Germană de
clară câ nu pot pune î-n primejdie cuce
ririle pe care le-au dobândit în perioalda 
menționată. ,

La rezolvarea problemei unificării Ger
maniei nu se poate să nu se țină seama 
atît de părerea Republicii Democrate Ger
mane, cit și de cea a Republicii Federale 
Germane. Cu alte cuvinte, această pro
blemă nu poate fi rezolvată fără partici
parea germanilor înșiși.

Toate acestea înseamnă că, în condițiile 
internaționale și interne create în Ger
mania, este cu neputință să se unifice 
Germania prin contopirea mecanică a ce
lor două părți ale ei și că nici un fel de 
asemenea Încercări și planuri nu pot avea 
succes, întrucît ele nu țin seama de situa
ția reală. în condițiile actuale problema 
germană poate fi rezolvată numai treptat, 
pe căile colaborării dintre Republica De
mocrată Germană și Republica Federală 
Germană și ale unei apropieri a lor care 
să corespundă intereselor păcii Șj progre
sului.

La Geneva nu am găsit un limbaj co
mun în problema germană. Totuși, este 
de presupus că schimbul de păreri care a 
avut loc și în cadrul căruia delegația so
vietică și-a expus in mod limpede poziția, 
își va vădi importanța atunci ciad miniș
trii celor patru puteri vor relua în octom. 
brie anul acesta tratativele în proble
mele care s-au discutat la conferința de 
la Geneva.

GUvernul sovietic își dă bine seama că 
■ în calea rezolvării problemei germane, 
miniștrii Afacerilor Extețne vor întâmpina 
ctestule dificultăți, destule obstacole nea- 
șleptâte. Aceasta este de înțeles deoarece 
ia conferința Șefllbr Guvernelor cfelct pâ- 
tru puteri aU ieșit la iveală două feluri 
difélïtê de aoo-'uarè a rezolvării probrâ- 
mei geîmaîte.

dificultățile legate d® reglementarea 
prObléméi gérhlane bü trébuië totuși să 
cdhstïi’cüie üh 'ébstàc'di l’h baléa successdlui 
luc-àri'lor conierin»ei m.ii.ștriior Al'àcéri- 
lôr Exièrnê și iii spécial hu pot să consti- 
tüiè üh bDStatoi in 'Călea rezolvării pro
blemei fundamentale, principale, pe caré 
urmează s-o éxaminezfe mihiștrii Afaceri
lor Externe — pitobleftiâ creării Unui sis
tem général eürbpéah dé sécuritàte.

Là conferința ue là Geneva s-a acordat 
o măre atenție problemei dezarmării. 
Aceasta se explică prin însemnă lalea 
acestei probleme însăși. Dezvoltarea for
țelor ârmate, creșterea fără precedent și 
perfecționarea armamentelor iau an de 
an o amploare tot mâi mar® și dau naș
tere în findul popoarelor la O legitimă 
îngrijorare pentru viitorul lor. Este deo
sebit de necesar să se sublinieze aceasta 
în legătură ®u producția și stocare® ar
melor atomice, cd hidrogen și a celor
lalte tipuri de arme de exterminare în 
masă.

După cum se știe, tratativele în pro
blemă reducerii armamentelor și inter
zicerii armei atomifce, care au durat 
aproape zece ani, nu au dăt rezultatele 
necesare. „RăzbOiUi rece1, și neîncrede
rea existentă îh relațiile dintre state și

puteri, au avU't drept rezultat că in ulti
mii ani aceste tratative au ajuns de fapt 
în impas.

lege îndoielile președintelui 
mate în -ajunul conferinței 
în privința posibilității oa

cu 
in
de

ea

nea _  . „ ,,,
fost problèma, dezvoltării contactelor din
tre Est Și Vest.

Uniunea Sovietică a fost și este adeptă 
a unei largi colaborări internaționale a 
dezvoltării multilaterale a legăturilor eco
nomice. științifice și culturale între state. 
Noi considerăm foarte util schimbul de 
delegații între țări și vizitele reciproce 
ale reprezentanților industriei, agricul
turii, comerțului, științei, culturii și ar
tei, ale reprezentanților vieții publice. 
Sintem de asemenea adepțj al dezvoltării 
turismului.

Noi apreciem pozitiv acțiuni ca sch’m- 
bul de delegații agricole între U.R-S.S. 
și S.U.A. și ne exprimăm satisfacția în 
legătură cu atmosfera favorabilă în care 
își desfășoară activitatea delegația agri
colă sovietică în S.U.A. și delegația ameri
cană în Uniunea Sovietică.

în prezent între Marea Britanie și Uni
unea Sovietică au déjà loc tratative în 
chestïüneà dezvoltării legăturilor în do
meniul colabbț-ării Culturale. Să sperăm 
că ele vor fi încununate de succès. Tre
buie dé asétaenea subliniat că îh cursul 
convorbirilor neoficiale cu primul minis
tru al Marci Britanii, Eden, noi am 
examinat în sens pozitiv problema orga
nizării unor vizite reciproce de nave ale 
flotei maritime militare și de delegații 
militare.

Examinarea la Geneva a problemei con
tactelor între Est și Vest s-a încheiat cu 
adoptarea de către conferința șefilor gu
vernelor, la propunerea președintelui D- 
EisenhoWet, a următoarei hOtăriri ;

„Miniștrii Afacerilor Externe vot trebui 
să studieze prin intermediul eXperț'ilor 
toate măsurile, inclusiv cele Care pot fi 
luate de organe Și instituții ale Organiza
ției Națiunilor Unite, susceptibile.

a) șă ducă la înlăturarea treptată a 
piedicilor care stau In calea liberei Co
municări și comerțului pașnic între po
poare și

b) la realizarea unor contacte și legături 
libare reciproc avantajoase pentru țările 
și pO,poarele interesate'1.

Nu încape îndoială că succesul în aceas
tă acțiune, care întrucît este vorba de 
relațiile dintre cele patru puteri, este 
îhcă departe de a fi căpătat dezvoltarea 
cuvenită, ar contribui în mare măsură 
la micșorarea încordării intemaționa’e, 
la întărirea încrederii între state și 
la dezvoltarea colaborării internaționale.

După Cum am mai arătat, guvernul so
vietic a propus ca la conferința de la Ge
neva să se exâțhiheze șl problemele actua
le ale Asiei și Extremului Orient. Deși 
la conferința de la Geneva nu s-a reușit 
să s® ajungă la uh acord asupCa necesi
tății examinării acestor probleme în mod 
oficial, am avut totuși cu conducătorii 
delegațiilor S.U.A., Marii Britanii și Fran
ței un schimb de păreri neoficial asupra 
acestor probleme. în càdrui acestor Con
vorbiri neoficiale în afara ședințelor, s-a 
atins problema IndOchinei în legătură cu

Est Și Vest.

anul 1954, precum și problemele relațiilor

neză. Firește că din partea hoaStră, aten
ția principală a fost acordată problemei 

au urmărit Taivanului și drepturilor Republicii PopU- 
ctor — de a lare Chineze în O.N.U. Guvernul sovietic 
a încordării speră că schimbul menționat de păreri

internationale de a elibera popoarele de va servi la reglementare® acestor proble- 
me în concordanță cu drepturile legitime 
ale poporului chinez și a celorlalte po
poare din Asia și în concordanță cu 
interesele menținerii păcii în Extremul 
Orient.

Este pccesar să se sublinieze aici marea 
însemnătate a noilor propuneri importante

și acorduri 
împotriva 

democrație
participe la început cele patru pUtefi — 
U.R.S.S., S.U.A., Matea Britanie și Fran
ța — precum și alte cîfeviâ state euro
pene, ar putea avea o însemnătate pozi
tivă. Este numai necesar ca acest pact să 
țină seama de situația reală existentă în 
Germania, Uhde în ultimii zece ani s-au 
constituit două state germane. Conside'- 
răm pe deplin posibil să se găSbască un I1K1I^lnulul 5CIJllani 5a wnj»1TOAW 

transformarea Germaniei în focarul unei . ... nq. a|resjuni jn Europa. •
Ne-am expus 10 Geneva părerile în prb- 

blehia germană. Am declarat că apli'eă- 
rea acordurilor d® la Paris — adică remi- 
litarizarea Germaniei occidentale, re
facerea potențialului ei militar și inclu
derea Germaniei occidentale îh grupările 

— ®ste incompatibilă 
cu sarcina uhlficătij Germaniei.

Noj am amirițit că Uniunea Sovietică a 
atras și înainte atenția guvernelor S.U.A., 
Marii Britanii și Franței asupra conse
cințelor pe care le pot avea acordurile de 
la Paris.

In prezent, acordurile de la Paris au 
și intrat în vigoare și sînt aplicate, și 
această a creat o situație nouă care nu 
poate fl nesocotită. Totodată însă, acea
sta înseamnă că rezolvarea problemei 
germane, în condițiile existenței acordu-

evident 
țărilor de

consideră că cea mai
tru b indie și fericirea generațiilor viitoare. 

Aceasta o cer imperios sute de milioane

generale europene cu interesele dezvol
tării Republicii Democrate Germane și 
Rcpubiluii Federate Germane, mod care 
să corespundă atît intereselor poporului 
german, cît și intereselor păcii generale. 

Este de presupus Că la viitoarea confe
rință din octombrie a miniștrilor Aface
rilor Externe ai celor patru puteri vor fi mìlìtere'“occTdentaì? 
examinate noi posibilități de înțelegere 
în .această problemă importantă. Aceste 
posibilități nu pot fi considerate ca epui
zate.

în această ordine de idei trebuie men-
■ țiOnată o altă propunere a nOâstră referl-

deosebită ^pentru toare la securitatea europeană, care a
. transmjgg apre ®xaiminare conferitițfeî

miniștrilor Afacerilor Externe ai celor 
patru puteri care urmează să se întru
nească în octombrie. Am în vedere pro
punerea guvernului sovietic ca pînă la 
crearea sistemului de securitate generala njlor de la Paris, trebuie căutată pe altă 
europeana, statele participante la grupa- c,aje — pe oaiea atenuării încordării, ta
rile existente in prezent in Europa să-și ternaționale în Europa, pe calea lichidării 

actualelor grupări militare de state și a 
creării unui sistem eficace de securitate 
colectivă în Europa.

Tocmhi în această direcție trebuie să 
fie îndreptate atît eforturile poporului 
german cît și ale celorlalte state inte
resate.

Nu se poate constata decît cu satisfac
ție faptul că în cercurile opinici puiblice 

a dta Germania occidentală și în presa vest- 
germană răsună tot mai des și mai insis
tent cèreri de schimbare a politicii guver
nului Republicii Federale Germane în 
problemele reundficării Germaniei, de
oarece, o politică la baza căreia stă remi- 
litarlzăreă Gefttiâhiéi occidentale și in
cluderea ei în blocuri militate, exclude 
posibilitatea unificării țării.

Această ësté situația în problema ger- 
mahă din punctul de Vedere al condițiilor 
ekterhe, internationale, ale unificării

cele mai diferite organizații și persoane nez€, îndreptate spre reglementarea pro- 
dm numeroase țări, in acele zile au sosit blemelor internaționale nerezolvate și 
la Geneva sute de delegații din Franța, rare creează perspective favorabile stabi- 
din cele doua iparți ale Germaniei și dm urjj .încrederii internaționale în regiunea

unui nou război. ) 
atitudinea pozi- < 
aceste propuneri alte țări. Ele au cerut insistent încetarea 
opiniei publice „războiului rece“ șl crearea condițiilor ne- 
o serie de state cesare pentru o Viață pașnică și liniștită, 

care au apreciat pe F' 
propuneri ca o ac-

Uniunii Sovietice în __ ___ __________________
și securitate a po- prezentate de delegația sovietică.
aceste noi propuneri

Asiei și în bazinul OceanUlui Pacific. Gu
vernul sovietic sprijină întru totul aceste 
■propuneri expuse îh declarația tovarășu- 
’ ’ ' 1 Consiliului de
Stat șl ministrul Afacerilor Externe al

Firește, noi ft-am crezut că la Geneve, iui Ciu En-lai, premierul 
în decurs de 5—6 zile, vom reuși să reali- r..........................................
zam un acord asupra tuturor propunerilor Republicii Populare Chineze. „Cu privire 

la actuala situație internațională și poli- 
riehța a aratal ca realizare® unui acord in țica ex,ternă a R.P. Chineze", făcută la 
asemenea probleme necesita timp, mai jq iUiie ;n cadrul celei de a 2-a sesiuni

ganizăția Națiunilor Unite tiu au fost încă complicată ca încheierea unei convenții întreacă Chină 
a» <w Av.«M'na^> i.t RHA s_»»5__x.-____...______ , — j_______ miieaga c-nina.internaționale cu privire la reducerea ar-

s-a interesat firește, în primul rînd de ati
tudinea față de aceste propuneri a guver- ___ aa
nelm susmenționate^ Noi am idfas atenția punctele lor de, vedere în problemele în 

e. » J J‘ x - > căre acăstea Cbihcid în esență sau s-au
apropiat simțitor. Aceasta se referă în

că Uniunea Sovietică s-a declarat de acord 
cu propunerea puterilor occidentale în

asume obligația de a nu folosi forța ar
mată Uhete împotriva altora. Este de la 
sine înțeles și ttbi am declarat aceasta la 
Geneva, că o asemenea obligație nu tre
buie să știrbească dreptul statului la 
autoapărare individuală sau colectivă în 
caz de atac artaat, drept prevăzut în ar
ticolul 51 al Cartei O.N.U.

, . - . . ,-,17.1 - , . , ■ După părerea nOasttă, este greu să sedespre caracterul defensiv al acestei orga- obiecte2e împotriva acestei propuneri. Sa 
. admitem într-adevăr că realizarea undi

®Uyîirr^, ac°rd în problema încheierii unui tratat 
cu privire la asigurarea securității în £u- 
ropa — fie cu participarea tuturor state
lor Europei, fie la început cU participarea 
numai a unora dintre statele europene — 
ar DUtea să întîrzie.

Noi am Spus la Geneva ; Dece în acest 
caz nu se pohte Cădea de acord ca .parti
cipanții la grupările fnilitare existente — 
occidentală și de la Varșovia — să-și asu
me obligația simplă, dar corespunzătoare Germaniei 

Nu trebuie însă să se Uite că există și 
condifii interne în Germania însăși, cate 
au de asemenea-0 mare însemnătate la. armamentelor și

intereselor celor mai vitale ale popoarelor 
de a nu recurge la folosirea forței armate 
unii împotriva altora? „„ _____ ____

încheierea în,această privihță a unul rezoîvarea problemei Viitorului ei..
x. _ , Actuala Germânie nu mei este Germa

nia care a exist®t acum 10 âhi în prima 
. . pbribadă dubă zdrobirea fegimului hitle-

eficace de securitate în Europa. rjst. îh deceniul căite a trecut s-au con-
Nu s-ă realizat niCiun fel de înțelegere stithit pe teritoriul Germaniei două state 

definitivă în privința securității în Eu- gertaane de sine stătătoare — Republica 
™, j-._ — _________ ___ _____  ropa, inclusiv îh privința acestei Ultime Democrată Germană și Republica Fede-

cu privire lâ reducerea armamentelor și propuneri a Guvernului sovietic. Totuși, 
interzicerea armei atomice precum și la ca urmare a schimbului de păreri care a 
retragerea trupelor străine de pe terito- t

tratat între statele participante la grupă
rile existente ar însemna fără îndoială un

raia Gerteenă, și ăfceste două republici 
_ _____ _ _ __ _r_____  __ . sînt recunoscute de alte țări ea state su- 

  ________ avut loc între șefii guvernelor celor patru verane. Ambele au relații diplomatic® și 
riile^țărilor'europene, statele participante puteri, toți__au fost de afeord că examina- comerciale cu alte țăt-i și participă la tră
ia securitatea colectivă__ din___Europa rea acestei___probleme importante trebuie țațele și acordurile corespunzătoare din
trebuie să se oblige să nu ia nici un continuată. Totodată, reprezentanții celor Europa.

la actuala situație internațională și poli- 
la 

30 iulie în cadrul celei de a 2-a sesiuni 
a Adunării reprezentanților populari din

La sfîrșitu.l lucrărilor sale, conferința 
de la Geneva a adoptat de comun acord

și instituirea unui control internațional directivele șefilor guvernelor către Mi- 
eficăce asupra aplicării acestor măsuri, niștrli Afacerilor Externe ai celor patru
De aceea noj am propus ca Șefii guver
nelor celor patru puteri să consemneze puteri în toate cele patru probleme care 

s-ău discutat la conferința de la Geneva : 
securitatea în Europa, problema germană, 
dezarmarea și dezvoltarea contactelor în
tre Est și Vest. Aceste directive sînt im-problema nivelului forțelor armate pentru primul rînd la nivelul menționat de mine portante prin faptul că exprimă năzutatâ s'uA'^R^s'Tp'cmne^^^tre «^nnamentelor celor cinci puteri, la re- ?uturorVartUan&r leCerință 

1 000 0Ó0 - 1 500 000 de oameni pentru “lvarea Problemei reducerii armamen- găsi prin examinarea mai amănunțită a 
Franta și Marea Britante - che 6«).000 C3?SLC® J1 ,.e a Problemelor susmenționate, posibilități deFranța și Marea Britanie — cîte 650.000 
de oameni. în legătură cu. aceasta, avem 
motive să sperăm că cele trei puteri vor wuiramja ae iu ueiieva acuraui in unele adopta la rîndul lor o poziție m problema problcme principate aje dezarmării, ar în- 
armei atomice care sa permită realizarea v ac m,
unui acord în această problemă. în fe
lul acesta, întreaga problemă a dezarmării 
ar fi pUsă pe o bază rbală.

Având însă în vedere faptul că realiza
rea unei înțelegeri în problema reducerii 
armamentelor clasice și a interzicerii ar
mei atomifce pohte necesita Uh timp în
delungat, noi am propus ca statele parii» 
cipante la conferința de la Geneva să-și 
asume chiar de pe acum obligația de a nu 
foloSi primele arma atomică și ,cu hidro
gen și să apelbze la ceftlâlte state să pro
cedeze la tel.

în propunerile din 10 mai ale Uniunii 
Sovietice s-a acordat o deosebită atenție 
creării unui sistem eficace de control in
ternațional asupra înfăptuirii reducerii 

interzieferii armei ato
mice. q, jg.

După cum just a subliniat președintele 
S.UA-, „fiecare plan de dezarmate se re
zumă la problema controlului și inspec
ției”. Această chestiune este întf-âdeVăr 
foarte serioasă și noi trebuie să-j găsim 0 
rezolvare reciproc acceptabilă.

GuvOrhul sovietic consideră că în pre
zent lipsesc condițiile necesare pentru un 
control internațional care să se bucure de 
încrederea tuturor statelor și să cores- 
pundă în întregime intereselor securității 
internaționale. Cu aceasta a fost de acord mosferă de colaborare și înțelegere reci
ți guvernul Statelor Unite. Putem înțe- procă, va lăsa fără îndoială urm© adinei

armei atomice, précutn și la controlul inter
național. Noi am pornit de la premiza că la ___ _____  ...____ „„
conferința de la Geneva acordul în Unéle pbrtahță a directivelor adoptate la 

a rA T* î 1"» O» * ta n 1 r\ aIa <4 -ZA n «-» »-I-VA X — '1 A- -•»

realizare a înțelegeri,! necesare între 
teri. Tocmai în aceasta constă marea

pu- 
im- 
Ge-

IEI

Rezultatele conferinței de la Geneva 
Concluziile noastre

Făcînd bilanțul conferinței, de la Ge
neva ă șefilor guvernelor celor patru pu
teri, trebuie să reamintim că înalhte de a 
pleca la Geneva, ăm declarat că ar fi naiv 
să se creadă că toate problemele interna
ționale complexe pot fi rezolvate în cîteva 
zile. Numai oameni care cred în minuni 
ptitehu să se aștepte la aceasta. In același 
timp, ato respins cil hotărîre pesimismul 
neîntemeiat.

, Viața a confirmat justețea acestei apre
cieri a situației. în prezent, nimeni nu 
poate nega că conferința de la Geneva a 
dat importante rezultate pozitive, care se 
pot resimți îhtr-o și mai-hnare măsură în 
viitor. Ea a avut un rol important în ate
nuarea încordării în relațiile dintre state 
și în phimtil rînd în relațiile dintre : 
rile puteri, în restabilirea încrederii 
cesare între ele.

întâlnirea șefilor guvernelor celor 
trU puteri, care s-a desfășurat într-o

în relațiile internaționale șl va aVea o 
influență favorabilă asupra dezvoltării lor 
în viitor. De o mare însemnătate este sta
bilirea contactului personal între conducă
torii celor patru mări puteri. îmbucură
tor a fost spiritul colaborării și năzuinței 
spre înțelegere reciprocă, care a domnit 
la conferință. Acesta s-a făcut simțit mai 
ales la întâlnirile neoficiale care au per
mis un schimb deschis de păreri în toate 
problemele. Trebuie subliniat în mod deo
sebit că la conferința de la Geneva n-am 
întâmpinat alte stări de spirit. Dimpotrivă, 
toți au căutat posibilități de conciliere a 
punctelor de vedere în problemele prac
tice discutate la conferință, cu toată deo-

ma
ne -

pa- 
at-

(Continuare în pag. a 4-a)
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sebirea de poziții în ce privește fondul 
problemelor examinate.

împreună cu conducătorii Statelor Uni
te ale Americii. Angliei și Franței, am 
precizat punctele de contact dintre pozi
țiile noastre în problemele discutate, 
ne-am dat seama mai clar de divergențele 
noastre și am hotărât să continuăm să 
căutăm căile spre realizarea acordurilor 
necesare. Nu ne îndoim că prin continua-, 
rea tratativelor se vor putea înlătura di
ficultățile existente și se va putea găsi 
soluția problemelor litigioase în interesul 
cauzei păcii.

Directivele către miniștrii Afacerilor 
Externe ai celor patru puteri, elaborate 
la conferință, sînt rezultatul căutării unor 
hotărâri reciproc acceptabile, ținîndu-se 
seama de interesele tuturor participanți- 
lor la tratative. Numai pe această cale 
poț fi rezolvate toate problemele interna
ționale importante. La Geneva, politica 
„de pe poziții de forță” a fost lăsată Ia o 
parte. Acest lucru nu poate fi decît salu
tat, ou atât mai mulț cu cit spiritul con
structiv al tratativelor de la Geneva con
tinuă în prezent să-și exercite influența 
binefăcătoare asupra relațiilor interna
ționale. Nu se poate să nu se observe de 
pildă, că în ultimele zile atît în S.U.A. cît 
și în Anglia au fost formulate păreri de 
o mare însemnătate pentru apropiatele în- 
tîlniri diplomatice și anume că principiul 
relațiilor dintre state trebuie să fie „tra
tativele și nu forța”.

Eram convinși că conferința de la Ge
neva va da rezultate pozitive și nu ne-am 
înșelat. Sîntem convinși acum, că pe 
viitor, dacă va exista bunăvoință și dacă 
se va țin© seama de interesele tuturor 
părților în cauză, cele patru puteri vor 
reuși să obțină noi rezultate pozitive în 
examinarea și reglementarea probleme
lor internaționale importante.

Conferința de la Geneva a fost salu-' 
tată de oele mai largi cercuri ale opiniei 
publice mondiale. Popoarele salută rezul
tatele ei ca un rezultat important al 
eforturilor lor în lupta pentru menținerva 
și întărirea păcii. Ele își exprimă tot
odată hotărîrea de a continua aceste efor
turi pentru a duce la capăt lucrul în
ceput, în ansamblu, rezultatele conferin
ței de la Geneva sînt pe drept cuvînt 
apreciate ca un pas serios spre pace și 
spre încetarea „războiului rece”.

Succesul conferinței de la Geneva este 
subliniat cu satisfacție și de către cercu
rile conducătoare ale statelor.

Declarații în legătură cu rezultatele 
conferinței de la Geneva au fost făcute 
de participantii la această conferință — 
președintele S.U.A.. D. Eisenhower, pri
mul ministru al Angliei, A. Eden, pri
mul ministru al Franței, E. Faure. Este 
necesar să se sublinieze că în toate aceste 
declarații este menținut acel spirit de 
colaborare si înțelegere reciprocă, care a 
ajutat să fie asigurat succesul conferin
ței de la Geneva și care a deschis per
spectivele întăririi continue a încrederii 
în relațiile dintre state.

Noi salutăm în special declarația pre
ședintelui D. Eisenhower că este necesar 
,.să se pășească înainte pe o cale construc
tivă și nu pur și simplu să se re,nete ac
țiunile lamentabile, acțiunile negative ale 
trecutului”.

In legătură cu aceasta trebuie men
ționat că î-n cercurile oficiale din S.U.A. 
se manifestă în- ultima vreme tendința de 
a trage concluziile corespunzătoare și de 
a contribui la .normalizarea relațiilor in
ternaționale. Este îmbucurător să consta
tăm că în S.U.A. au apărut forte care ac
ționează în această direcție- Este cazul 
să amintim de pildă declarația președin
telui Comisiei senatoriale pentru afaceri 
externe a Congresului S.U.A., Walter 
George, care insistă asupra convocării în 
viitorul apropiat a unei conferințe a mi
niștrilor Afacerilor -Externe ai puterilor, 
cu participarea Republicii Populare Chi
neze. Dl. George consideră în mod just că 
normalizarea relațiilor americano-chineze 
ar asigura un succes important pe calea 
slăbirii încordării în Extremul Orient.

Este interesant faptul că majoritatea co- 
vîrșitoare a organelor presei mondiale dă 
o apreciere pozitivă rezultatelor conferin
ței de la Geneva.

Așa, de pildă, influentul ziar american 
„New York Times” scrie :

„Posibilitatea izbucnirii unui conflict în 
Occident a dispărut încă înainte de con' 
ferința la cel mai înalt nivel. Ca urmare 
a relațiilor care s-au stabilit în prezent

Șe
MOSCOVA 4 (Agerpres). .— TASS trans

mite : La 4 august în Marele Palat al 
Kremlinului și-a început lucrările cea de 
a treia sesiune a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a celei de a 4-a legislaturi.

Deputății Sovietului Suprem al U.R.S-S. 
ș-au adunat aici pentru a asculta și a 
discuta raportul delegației guvernamen
tale sovietice cu privire la rezultatele con
ferinței șefilor guvernelor celor patru 
puteri care a avut loc la Geneva între 18 
și 23 iulie.

La deschiderea sesiunii au fost de față 
numeroși invitați — muncitori și funcțio
nari, oameni de știință și cultură, ostași 
ai armatei sovietice, reprezentanți ai 
vieții publice.

In loji au luat loc membrii corpului di
plomatic și reprezentanți ai presei sovie
tice și străine.

Ora 15. La masa prezidiului iau loc 
A. P. Vo’kov, președintele Sovietului 
Uniunii, V. T. Lațis, președintele Sovietu
lui Naționalităților, N. T. Kalcenko, A. A. 
Lebedev, V- P, M. Javanadze și Z. S. 
Omarov-a, locțiitori ai președintelui Sovie
tului Uniunii, N. E. Avhimovici, P. T. Ko- 
marov, M. M. Sultanova, și P. G. Tîcina, 
locțiitori ai președintelui Sovietului Na
ționalităților.

In loji se află membrii Prezidiului So
vietului Suprem, miniștri. Sînt de ase
menea de față membrii delegației parla
mentare iugoslave.

Ridicîndu-se în picioare deputății și in
vitații prin aplauze furtunoase, prelungite, 
salută pe N. A. Bulganin, N- S. Htușciov, 
L. M. Kaganovici, A. I. Kiri-cenko, G. M.

între cei patru mari, se poate presupun» 
că vor fi întreprinse toate eforturile pen
tru a evita serioase neplăceri în Asia"

„New of Worid", cel mai răspândit ziar 
din Anglia, a publicat un articol al depu
tatului conservator Boothby membru în 
parlamentul englez, care caracterizează 
conferința de la Geneva ca ,,o mare vic
torie a forțelor morale d'n înțreaga lume, 
care vor exercita o presiune din ce în ce 
mai mare asupra tuturor guvernelor în 
favoarea cauzei păcii”.

Este semnificativă următoarea declara
ție a ziarului francez „Le Populaire“: 
„Desigur, directivele trasate miniștrilor 
nu rezolvă problemele puse. Dar chiar și 
numai faptul că directivele au fost for
mulate, constituie o dovadă a voinței de 
pace manifestate de cele patru mari pu
teri. Să nu ne facem iluzii. Ne-mai. aș
teaptă greutăți. Totuși, la Geneva a fost 
creată o nouă atmosferă. Sf aceasta în
dreptățește speranțe... La Geneva, -unde 
s-a pus capăt războiului rece, s-a contu
rat perspectiva unei păci trainice“.

în timpul conferinței1 de la Geneva, pri
mul ministru al Marii Britanii, A. Eden 
și delegația Uniunii Sovietice au exami
nat problema posibilităților de întărire a 
relațiilor dintre cele două țări. Cunoașteți 
din presă că eu și tovarășul N. S. Hruș- 
ciov am fost invitați de dl. A. Eden să 
vizităm Anglia ș! că noi am acceptat 
această invitație. In legătură cu aceasta 
a fost dat publicității următorul comuni
cat asupra căruia am căzut de acord cu 
guvernul britanic : „în timnul conferinței 
de la Geneva, primul ministru al Rega
tului Unit și președintele Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Sovietice au discutat 
problema importanței întăririi relațiilor 
dintre cele două țări ale lor prin menți
nerea contactului personal stabilit de el 
la Geneva. Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. A. Bulgan’n și N. 
S. Hrușciov, membru în Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. au acceptat in
vitația iui sir Anthony Eden de a vizita 
Regatul Unit în primăvara anului Viitor“.

Guvernul sovietic a avut o atitudine 
pozitivă față de inițiativa guvernului bri-* 
tanic, fiind convins că dezvoltarea contac
telor personale la nivel înalt va avea o 
mare însemnătate pentru menținerea at
mosferei de colaborare practică care s-a 
stabilit la conferința de la Geneva.

Parlamentul englez a aprobat în unani
mitate știrea anunțată de primul ministru 
al Marii Britanii, A. Eden, cu privire la 
proiectata vizită în Anglia a conducători
lor U-R.S.S. Se poate spera că Sovietul 
Suprem al U.R.S.S. va aproba de aseme
nea în unanimitate hotărîrea noastră de 
a vizita Marea Britanie.

Guvernul sovietic fiind adept al con
tactului personal intre conducătorii state
lor și năzuind -spre întărirea relațiilor 
dintre Uniunea Sovietică și Franța, a 
hotărît să invite pe primul ministru al 
Franței, dl. Faure și pe ministrul Aface
rilor Externe al Franței, dl. Pinay, să vi
ziteze Uniunea Sovietică atunci cînd vor 
considera nimerit.

Sperăm că guvernul francez va accepta 
această propunere.

Vizita conducătorilor guvernului fran
cez în Uniunea Sovietică șl contactul 
personal cu ei va contribui la continuu 
dezvoltare favorabilă a relațiilor dintre 
Uniunea Sovietică și Franța.

Tovarăși deputați!
Rezultatele conferinței de Ia Geneva 

confirmă cu toată claritatea justețea po
liticii* externe a guvernului sovietic, 
îndreptată spre asigurarea coexistentei 
pașnice a statelor. Bizuindu-se pe spriji
nul întregului popor sovietic, guvernul 
sovietic va urma și de acum înainte 
această cale.

Conferința de la Geneva a șefilor gu
vernelor Uniunii Soviet'ce, Statelor Unite 
ale Americii, Marii Britanii și Franței, a 
pus o bază bună pentru reluarea colabo
rării dintre cele patru țări ale noastre, co
laborare care s-a dezvoltat cu succes în 
anii celui de al doilea război mondial în 
lupta comună împotriva agresorului, dar 
care a fost tulburată în perioada da după 
război. Sarcina constă acum în a dezvolta 
colaborarea pe baza contactului sincer 
constructiv și a respectului reciproc, bază 
care a fost creată la Geneva.

Eforturile comune ale celor patru puteri 
participante la conferința de la Geneva, 
îndreptate spre lichidarea „războiului 
rece“ și spre rezolvarea de comun acord 
a problemelor internaționale arzătoare, 
constituie una din cele mai importante 
condiții ale asigurării unei păci trainice în 
întreaga lume.

dința din 4 aug
Malenkov, A. I. Mikoian, V- M. Molotov, 
M. G. Pervuhin, M. A. Susăov și K. E. 
Voroșilov precum și pe A. B. Aristov, 
N- I. Beliaev, P. N. Pospelov și D. T. 
Șepilov.

Deputatul A. P. Volkov, președintele 
Sovietului Uniunii, care prezidează șe
dința comună a Sovietului Uniunii și So
vietului Naționalităților declară deschisă 
cea de a treia sesiune a Sovietului Su
prem al U.R.S.S. El anunță că la ședință 
participă delegația Skupșcinei Populare 
Federative a Republicii Populare Federa
tive Iugoslavia care a sosit în Uniunea 
Sovietică la invitația Sovietului Suprem 
ai U.R S.S. Delegația este condusă de Vla- 
dimir Bakarici, președintele Adunării Re
publicii Populare Croația.

îngăduiți-mi, a spus A P. Volkoy, să 
salut pe oaspeții dragi care au sosit în 
țara noastră.

Deputății și oaspeții întîmpină aceste 
cuvinte cu aplauze prelungite.

Președintele anunță că Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. a prezentat Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. raportul delegației 
guvernamentale a Uniunii Sovietice cu 
privire la rezultatele conferinței de la 
Geneva a șefilor guvernelor celor patru 
puteri și propune ca problema rezultate
lor conferinței să fie inclusă pe ordinea 
de zi a sesiunii. Din însărcinarea Consi
liului decanilor de vîrstă ai Sovietului 
Uniunii și Sovietului Naționalităților, de
putatul K. T Mazurov, sprijină această 
propunere. El propune ca raportul să fie 
ascultat în ședința comună din 4 august 
a Sovietului Uniunii și Sovietului Națio-

Rezultatele conferinței de ia Geneva au 
arătat următoarele:

în primul rînd, conferința a contribuit 
în mod cert la micșorarea continuă a în
cordării în situația internațională și spe
răm că va contribui la atingerea nobilu
lui țel al asigurării unei păci trainice și 
îndelungate. Guvernul sovietic va lua 
toate măsurile pentru ca acest tel să fie 
atins.

In al doilea rînd, contactul personal In
tre oamenii de stat ai celor patru puteri 
în perioada conferinței s-a dovedit foarte 
rodnic și a fost tot atît de important ca șl 
tratativele oficiale.

Guvernul sovietic este gata să contri
buie și în viitor la dezvoltarea și întărirea 
contacte’or între oamenii de stat.

în al treilea rînd, conferința de la Ge
neva a constituit începutul unei impor
tante cotituri spre îmbunătățirea relațiilor 
dintre cele patru puteri, și nu numai din
tre aceste puteri. Sperăm că această coti
tură va pune capăt „războiului .-rece” cu 
condiția ca fiecare parte să manifeste bu
năvoință și năzuința sinceră sere colabo
rare.

Guvernul sovietic a luat și va lua toate 
măsurile pentru încetarea „războiului 
rece“, pentru lichidarea încordării în 
relațiile internaționale, pentru asigurarea 
unei păci trainice în întreaga lume.

Bilanțul conferinței de la Geneva arată 
că ea a avut rezultate pozitive pentru 
cauza păcii.

Dar va trebui să mai căutăm căile de 
rezolvare a problemelor internaționale 
nereglementate și din acest punct de ve
dere viitoarea conferință din octombrie 
a miniștrilor Afacerilor Externe ai celor 
patru puteri are o mare însemnătate.

în conformitate cu directivele aprobate 
de șefii guvernelor, miniștrii Afacerilor 
Externe vor trebui să continue examina
rea și să propună măsuri eficace pentru 
rezolvarea problemei securității europene, 
a problemei germane, a problemelor de
zarmării și ale dezvoltării contactelor 
dintre Est și Vest. în calea rezolvării 
acestor probleme internaționale complexe, 
miniștrii Afacerilor Externe vor întîmpi- 
na în mod inevitabil dificultăți. Acest6 
dificultăți nu sînt însă de nebiruit.

Sperăm că dacă toți participanțiî la 
apropiata conferință a miniștrilor .Aface
rilor Externe vor manifesta aceeași nă
zuință spre colaborare și spre realizarea 
unui acord, care a caracterizat atmosfera 
ce a domnit la întîlnirea șefilor guverne
lor, miniștrii Afacerilor Externe ai celor 
patru puteri vor obține succese în opera 
de reglementare a problemelor interna
ționale ne rezolva te.

In ce-1 privește, guvernul sovietic va 
depune toate eforturile pentru ca la vii
toarea întîlnire, miniștrii Afacerilor Ex
terne ai celor patru puteri să rezolve cu 
succes sarcinile care le-au fost, trasate.

Au fost obținute primele succese pe 
calea spre însănătoșirea situației interna
ționale, spre stabilirea încrederii și co
laborării între state. Nu închidem însă 
ochii în fața dificultăților care ne aș
teaptă. Știm că tratativele de la Geneva 
constituie numai începutul unei munci 
mari și grele, al cărei scop este stabilirea 
unei încrederi reale între state și întări
rea păcii. Nu trebuie uitat că se vor găsi 
forțe care vor încerca să împiedice atin
gerea acestui țel. De aceea, se impune in
sistență și perseverență în lupta pentru 
pace între popoare. De aceea, se impune 
să continuăm să întărim puterea patriei 
noastre, să dezvoltăm economia noastră 
socialistă, să manifestăm vigilența și grija 
cuvenită pentru capacitatea de apărare 
a Statului Sovietic.

Guvernul sovietic a depus toate efor
turile pentru a crea condiții favorabile 
desfășurării cu succes a conferinței șefi
lor guvernelor celor patru puteri. El 
nu-și va precupeți forțele pentru ca hotă- 
rîrile conferinței de la Geneva să fie tra
duse în viață în interesul păcii și securi
tății generale. Bizuindu-se pe sprijinul 
puternic al poporului sovietic și al tutu
ror popoarelor iubitoare de pace, guver
nul sovietic va promova și de acum înain
te fără abatere politica îndreptată spre 
continua atenuare a încordării în situația, 
internațională, va lupta pentru o pace 
trainică în lumea întreagă.

+
MOSCOVA 4 (Agerpres). — TASS trans

mite: Raportul lui N. A. Bulganin care 
a durat peste o oră și jumătate, a fost 
ascultat de deputați și oaspeți cu o mare 
atenție.

Discutarea raportului va începe în di
mineața de 5 august, în cadrul unei șe
dințe comune a Sovietului Uniunii și So
vietului Naționalităților.

u s t
nalităților, iar discutarea raportului să 
înceapă în ședința comună d!n dimineața 
de 5 august a celor două camere.

Ordinea de zi și procedura lucrărilor 
sesiunii au fost adoptate în unanimitate.

Se dă cuvîntul lui N. A. Bulganin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
pentru a prezenta raportul cu privire la 
rezultatele conferinței de la Geneva a 
șefilor guvernelor celor patru puteri. 
Asistenta se ridică în picioare și ovațio
nează furtunos pe N. A. Bulganin.

Participanții la sesiune au ascultat cu 
o mare atenție raportul șefului guvernu
lui sovietic în care el a analizat situația 
internațională creată în ajunul conferin
ței de la Geneva și a expus factorii care 
au dus la o anumită slăbire a încordării 
internaționale, creînd astfel condiții fa
vorabile pentru ținerea conferinței de la 
Geneva. N. A. Bulganin a raportat amă
nunțit despre desfășurarea conferinței de 
la Geneva și despre propunerile prezen
tate de guvernul sovietic la această con
ferință în scopul rezolvării de comun 
acord a problemelor internaționale ac
tuale Și asigurării unei păci trainice în 
întreaga lume.

N. A. Bulganin a arătat că conferința 
de la Geneva a avut rezultate pozitive 
pentru cauza păcii.

Aleșii poporului 11J4b'vietic — deputății 
Sovietului Suprem haî U.R.S.S. și nume
roși invitați care iau parte la sesiune, au 
aprobat prin aplauze furtunoase, prelun
gite, raportul șefului guvernului sovietic.

Următoarea ședință a sesiunii are loc 
la 5 august orele 10.

Intîlnirile internationale sportive prietenești
VARȘOVIA 4 (prin telefon de la tri

misul special al agenției „Agerpres”) :
Marea competiție sportivă care se des

fășoară în cadrul Festivalului Mondial 
al Tineretului și Studenților de lș Var
șovia continuă să fie urmărită cu un viu 
interes în întreaga lume. Fiecare zi de 
concurs aduce noi rezultate de răsunet 
mondial. Cea de a treia zț a concursuri
lor atletice a fost marcată de stabilirea 
a două noi recorduri mondiale Mfhail 
Krivonosov (U.R.S.S.) la aruncarea cio
canului — 64,33 m. și Strickland (Austra
lia) la 100 m. plat cu ll”3/10.

Reprezentanții R. P. Romîne au conti
nuat să se afirme la jocurile sportive, 
obținând victorii în competițiile de fot
bal, volei, baschet și handbal.

ATLETISM
Cu mult interes a fost așteptat duelul 

dintre Krivonosov (U.R.S.S.) și Csermak 
(R.P. Ungară) doi dintre cei mai buni 
aruncători de ciocan din lume. Atletul 
sovietic, prezentîndu-se într-o formă 
extraordinară, a avut cinci aruncări peste 
60 m.. dintre care a patra, 64,33 m- re
prezintă un nou record 'mondial. Vechiul 
record deținut de sovieticul Stanislav No- 
nașev era de 64,05 m. Pe locul doi s-a 
clasat Jozef Csermak cu o aruncare de 
61,48 m. ce constituie un nou record al 
R. P. Ungare. Atletul romîn D. Constan
tin a aruncat 56,12 m.

Finala probei de 100 m. plat femei s-a 
terminat cu victoria atletei australiene 
Strickland care a parcurs distanța în 
ll”3/10 — nou record mondial. Vechiul 
record — ll”4/10 aparținînd de asemenea 
unei atlete australiene, Marjorie Jackson-, 
Deoarece în timpul desfășurării acestei 
probe a bătut viratul, nu se știe dacă ra
cordul lui Strickland va fi omologat. Lo 
cui doi a fost ocupat de Neszmoly (R. P. 
Ungară; — 11 ”5/10 (nou record maghiar), 
iar locul trei de Sofronova (U.R1S.S.) — 
ll”7/10. în semi finale, Alexandra Sicoe a 
alergat din nou 12”l/10, egalînd recordul 
R.P.R. pe care îl stabilise cu o zi înainte

Proba de 800 m. plat fete a fost cîști- 
gată de Nina Otkolenko (U.R.S.S.) în 
2’09”4/10. Ea a fost urmată de Lîsenko 
(U.R.S.S.) 2’10”0 și Unsula Jurevitz (R.D. 
Germană) — 2’10”2/10.

FOTBAL
în cea de a doua etapă a turneului de 

fotbal, reprezentativa orașului București 
a întîlnit în localitatea Walbrzych, în 
fața a 20.000 de spectatori, cunoscuta 
echipă belgiană A. C. Berschoot, în care 
joacă și Coppens, centrul atacant al echi
pei Belgiei. Fotbaliștii noștri au repurtat 
o victorie ușoară cu 5-1, după ce la pauză 
conduceau cu 5-0. Punctele au fost în
scrise de Georgescu (2), Mihai, Petsohow- 
ski și Pvalhaut în proprie poartă. Pentru 
belgieni a marcat Clement în minutul 89. 
Intr-o ciocnire cu un adversar, mijlocașul

Vizita delegației Skupșcinei Populare Federative 
a R. P. F. Iugoslavia în U. R.S.S.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — TASS trans
mite : Delegația Skupșcinei Populare Fe
derative a Republicii Populare Federati
ve Iugoslavia în frunte cu Vladimir 
Bakarici, președintele Adunării Populare 
a Republicii Croația, care se află la Mos
cova, a vizitat în dimineața zilei de 3 
august Kremlinul din Moscova.

Deputății Skupșcinei Populare Federa
tive au vizitatxcebinetul de lucru și locuin
ța lui V. I. Lenin dih Kremlin. împăr- 
tășindu-și impresiile, ei au declarat că 
sînt uirpiți de modestia interiorului unde 
a locuit și lucrat întemeietorul statului 
sovietic.

Părăsind Iocuința lui V. I. Lenin, mem
brii delegației au notat următoarele în 
cartea de impresii : „Aici fiecare lucru 
vorbește despre marele om. Sîntem foar
te recunoscători că și acest monument al 
marelui Lenin este at.îț de bine păstrat“.

După aceea, oaspeții iugoslavi au vizi
tat monumentele istorice al© Kremlinu
lui.

In după amiaza aceleiași zile, oaspeții 
iugoslavi au făcut o plimbare prin Mos
cova.

Membrii delegației au fost uimiți de 
amploarea construcției de locuințe din 
Moscova. Le-au plăcut șantierele de con
strucție unde se efectuează asamblarea și 
montarea clădirilor.

★
MOSCOVA 4 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 3 august, M. A. lasnov,

Usînmaniștii își dau în vileag planurile agresive
SEUL 4 (Agerpres). — Guvernul lui Li 

Sîn Man pune din nou la cale torpilarea 
armistițiului din Coreea.

După cum anunjj agenția France 
Presse, guvernul sud-coreean a dat pu
blicității o declarație în care cere trupe
lor părții coreeano-chineze să evacueze 
toate teritoriile situate la sud de paralela 
38 și afirmă că își va restabili autoritatea 
asupra acestor „teritorii pierdute”.

SCURTE ȘTIRI
• La Verona a fost prezentat — pen

tru prima oară în Italia — baletul 
„Romeo și Julieta“ de compozitorul so
vietic S. Prokofiev. Primul spectacol cu 
acest baleț a avut loc la 1 august.

® La invitația Consiliului Central al 
Sindicatelor din Bulgaria, la Sofia a so
sit un grup de muncitori și activiști sin
dicali iugoslavi, care își vor petrece con
cediul în casele de odihnă ale sindica
telor bulgare.

• După cum se anunță, în luna iunie 
Ia Belems, capitala statului brazilian 
Para, a avut loc cel de al 18-lea Congres 
național al Uniunii naționale a studen
ților din Brazilia. La lucrările congresu
lui au participat 600 de delegați repre
zentând tineretul studențesc din toate 
statele Braziliei. Congresul s-a pronunțat 
pentru pace în întreaga lume, pentru uni. 
tatea studenților.

• La 2 august; delegația agricolă so
vietică <a parcurs un drum îndelungat. 
Ea a traversat aproape întreg statul Da- 
kota de sud, pentru a ajunge în zona 
culturilor cerealiere și a se interesa de 
metodele recoltării griului la marile fer
me din S.U.A.

• De 5 zile, delegația agricolă ameri 
cană vizitează colhozurile, sovhozurile 
S.M.T.-urile și institutele de cereetări 
științifice din Cuban.

• La 3 august, în sala de ședințe a 
Consiliului comitatului Londra s-a des
chis conferința internațională a oameni
lor de știință, convocată din inițiativa 
„Asociației mondiale a parlamentarilor 
— partizani ai unui guvern mondial". 

echipei noastre, Pereț a fost rănit și nu 
se știe dacă va mai putea juca în meciu
rile următoare- Din echipa Bucureștiului, 
s-au remarcat Ozon, un excelent creator, 
Georgescu si Petschowski.

Alte rezultate : Pekin—F. C. LIege 0-0 ; 
Varșovia—Karl Marx—Stadt 3-1 ; Cairo— 
Tirana 2-1 ; Budapesta—Berlin 1-0.

HANDBAL
Joi a început turneul de handbal. Echi

pele țării noastre au debutat victorioase, 
în turneul masculin reprezentativa R.P.R. 
a învins Austria cu 19-8 (9-2). Căliman (7), 
și Lissner (4/ au înscris cele mai multe 
puncte. în competiția rezervată fetelor 
reprezentativa 'noastră a învins echipa 
Danemarcei cu 14-0 (7-0).

BASCHET
După ce cu o zi înainte pierduse cu 

63-67 în fața Poloniei, echipa R.P.R. a în
vins joi Elveția cu 67-25 (35-15). Cei mai 
bun! jucători din echipa noastră au fost 
Folbert, Nedef și Costescu.

VOLEI
în turneul feminin echipe R.P.R. con

tinuă să rămînă neînvinsă. Voleibalistele 
noastre au cîștigat cu 3-0 întîlnirea cu 
echipa R.D. Germane. O comportare 
foarte bună au avut jucătoarele Doina 
Corbeanu și Jeni Metcpadov.

POLO PE APA
în ccm,petiția de polo pe apă, echipa noa

stră a întâlnit puternica formație a R. P. 
Ungare care a cîștigat cu 9—2 (5—2). Echi
pa U.R.S.S. a învins R. D. Germană cu 
6—0 (2—0).

ÎNOT
Un mare număr de spectatori au asistat 

la primele finale din cadrul concursului 
de înot. Finala probei de 100 m. liber s-a 
terminat cu neașteptata, dar strălucita vic
torie a sovieticului Balandin care a în
vins pe campionul european Nyeki și pe 
francezul Eminente. Iată clasamentul pro
bei : 1. Balandin (U.R.S.S.) 57”7/10; 2. Emi
nente (Franța) 57”9/10 ; 3. Nyeki (R. P.
Ungară) 58”3/10. Tînărul nostru reprezen
tant Hubert Bocit, după ce a condus 70 m. 
în cursă a slăbit spre sfîrșit, realizând to
tuși timpul de 59”4/10, cu care egalează 
recordul stabilit cu o zi înainte.

TENIS
Pe terenurile din incinta Stadionului 

CWKS a început turneul de tenis de 
cîmp la care participă jucători șl jucătoare 
din U.R.S.S., Franța, Danemarca, Suedia, 
R.P.R., Scoția, R. Cehoslovacă și alte 
țări. In primul tur, doi dintre jucătorii 
noștri au obținut victorii. Al. Bardan l-a 
învins pe Jasek (R.P. Polonă) cu 3-2 și 
Ferester pe Zenneg (R.P. Polonă) cu 3-0. 
Campionul U.R.S.S. Boris Andreev a cîș
tigat cu 3-0 în fața lui Williamson (Sco
ția).

președintele Comitetului executiv al So
vietului orășenesc Moscova, a primit de
legația Skupșcinei Populare Federative a 
Republicii Populare Federative Iugoslavia, 

în numele Sovietului orășenesc Moscova 
de deputați ai oamenilor muncii și în nu
mele tuturor locuitorilor Moscovei, M. A. 
lasnov a salutat cu căldură pe oaspeții 
iugoslavi.

însuflețită convorbire prietenească a du
rat mai mult de o oră și jumătate. La con
vorbire au luat parte S. M. Butusov, I. F. 
Loțmanov, Z. V. Mironova, V. F. Promî- 
s'lov, vicepreședinți ai Comitetului Execu
tiv al Sovietului orășenesc Moscova.

Deputății Skupșcinei Populare Federa
tive a R.P.F. Iugoslavia au pus o serie de 
întrebări referitoare la activitatea Sovie
tului orășenesc Moscova.

Vladimir Bakarici, șeful delegației a 
mulțumit lui M. A. lasnov pentru ospita
litate, pentru primirea cordială și invi
tația de a cunoaște toate aspectele vieții 
capitalei Țării Sovietice.

Am fost la Moscova acum șapte ani, a 
declarat Vladimir Bakarici. în acest timp, 
Moscova a făcut un uriaș pas înainte.

In aceeași zi, M. A. lasnov, președintele 
Comitetului executiv al Sovietului orășe
nesc Moscova, a oferit un dejun în cin
stea delegației parlamentare a R.P.F Iu
goslavia. Dejunul a decurs într-o atmos
feră cordială.

Declarația menționează în special ora
șul Kaisung, peninsula Ongjin și malul 
drept al estuarului fluviului Han. Decla
rația lisînmanistă somează guvernul 
R.P.D. Coreene să efectueze retragerea 
„într-un termen fix”, sub pretext că for
țele părții coreeano-chineze aflate la Kai
sung ar amenința orașul Seul. în înche
ierea declarației se spune că Coreea de 
sud este Suta să reocupe aceste teritorii.

Una din principalele probleme de pe or
dinea de zi a conferinței este contribuția 
oamenilor de știință la cauza preîntâmpi
nării războiului atomic.

• între 10 și 14 octombrie va avea loc 
la Margate cea de a 54-a conferință 
anuală a partidului laburist.

• La 4 august a părăsit Pekinul, ple- 
cînd spre patrie, grupul celor 29 de ma
rinari sovietici puși în libertate, care au 
făcut parte din echipajul petrolierului 
sovietic „Tuapse“, capturat ilegal în iu
nie 1954 la sud de insula Taivan, în apele 
controlate de forțele maritime militare 
ale S.U.A.

• La 2 august delegația poloneză la 
conferința internațională pentru folosirea 
energiei atomice în scopuri pașnice a pă
răsit Varșovia, plecînd la Geneva. Din 
delegație, care este condusă de prof. Leo- 
pold Infeld, fac parte prof. Pawel Szul- 
kin, prof. Andrzej Sol-tan, prof. Henryk 
Niewodniczanski și prof. Juliusz Katz- 
Suchy, directorul Institutului polonez 
pentru afacerile internaționale, precum și 
un grup de 12 experți.

• După ce Vilopo, Suk'man și Assaat 
însărcinați cu formarea noului cabinet 
și-au depus mandatul, vicepreședintele 
republicii, Hatta, a desemnat pe Bur- 
hanuedin Harahap. șeful fracțiunii 
parlamentare a partidului musulman 
„Mașumi“, să formeze guvernul. După 
cum se știe, partidul reacționar „Ma
șumi“ este favorabil colonialiștilor o- 
landezi. Harahap trebuie să prezinte 
vicepreședintelui republicii Indonezia 
lista noului cabinet în termen de 8 zile. 
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Pe lacul Snagov
pitalei noastre, are loc azi deschiderea 

t celei de a doua ediții a Campionatelor 
j Europene Feminine de Canotaj Aca

demic.
Întîlnirea celor, mai bune vîslașe ale 

Europei este așteptată cu multă ne
răbdare de tinerii sportivi ai patriei 
noastre și chiar de organizatorii care 
s-au străduit să asigure întrecerilor 
condiții cît mai bune de desfășurare.

Echipajele de simplu, dublu, 4-ț-l 
rame, 4-j-l vîsle șt 8-ț-l, reprezentînd 
echipele selecționate ale U.R.S.S., 
Franței, R. Cehoslovace, R. P. Unga
re, R.P-F. Iugoslavia, Olandei, Austri
ei, Republicii Federale Germane, Bel
giei și ale R. P. Romîne vor începe as- 

? tăzi marea întrecere a celor mai bune 
vîslașe de pe continentul nostru, în 

. lupta pentru cîștigarea titlului de cam- 
r pioane ale Europei.
< Timp de trei zile (5, 9 șl 7 august) 
? iubitorii sporturilor nautice vor putea 
) admira măiestria concurentelor de 
' simplu Roza Ciumakova (U.R.S.S.), 
î Eva Sika (Austria), pe campioana ma- 
f ghiară Rapp Jenbni, pe maestra eme- 
£ rită a sportului Maria Fomiceva — 
) cir mac e a echipajului feminin de 8 4-1 
i al Asociației „Aripile Sovietelor", 
c echipa de schif dublu-campioană a ță

rii noastre — formată din maestrele 
sportului Elisabeta Gybrgy și Edith 
Schwartz și alte campioane și record
mane ale celorlalte țări participante.

Tinerii patriei noastre se mândresc 
cu cinstea de a găzdui marea întrecere 
a canotajului feminin european. Ei 
urează succes tuturor participantelor. 
De la reprezentantele țării noastre, ei 
așteaptă o comportare cît mai bună, 
demnă de prestigiul canotajului nostru 
academic.

I Cea de a doua ediție a Campionate- 
> lor Europene Feminine de Canotaj 
. Academic va lărgi relațiile frățești, de 
ț prietenie, dintre sportivii Europei. 
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La poligonul Tunari s-au desfășurat ieri 
întrecerile programate în cea de a treia 
zi a meciului de tir dintre echipele repre
zentative ale R.P.R. și R. P. Bulgaria.

S-a disputat proba de armă liberă, com
binată (meci englez) și ultima repriză la 
talere pentru stabilirea cîștigătorului in
dividual. Proba de armă liberă combinată 
a fost câștigată, atît la individual cît și 
pe echipe, de trăgătorii romîni, care con
duc cu scorul de 6—0 după trei zile da 
concurs.

Pe locul întâi s-a clasat Petre Cișmlglu 
cu 597 puncte, urmat de Mihai Toader, 
Constantin Antonescu și bulgarul Cons
tantin Poliakov, toți cu câte 591 puncte. 
Pe echipe, R.P.R. a realizat 2361 puncte 
față de 2336 obținute de echipa bulgară.

Foarte strînsă a fost lupta în ultima re
priză a probei de talere. Trăgătorul buD 
gar Ștefan Antonov, în formă excelentă, 
a lovit 99 de talere, în timp ce fruntașul 
clasamentului Gavrllă Bumb (R.P.R.) a ob
ținut numai 95 puncte. Astfel, la totalul 
celor trei reprize Ștefan Antonov și Ga- 
vrilă Bumb s-au găsit la egalitate cu câte 
290 puncte fiecare. în baraj, sportivul bul
gar a ieșit victorios cu 25 talere lovite, 
contra 24 realizate de trăgătorul nostru. 
Rezultatul lui Gavrilă Bumb — 290 talere 
din 300 posibile constituie un nou record 
al R.P.R.

Pe locul trei s-a clasat țintașul romîn 
Marcel Vaslliu — 289 puncte, iar pe locul 
patru Vâsli Momov (R. P. Bulgaria) — 287 
puncte.

întrecerile continuă astăzi. (Agerpres)

Finala „CupQi 
Europei Centrale'*

PRAG A 4 (Agerpres).
Joi s-a încheiat la Praga competiția de 

fotbal „Cupa Europei Centrale“. Pe sta
dionul Armatei. în fața a peste 50.000 
de spectatori s-a disputat cea de a doua 
întâlnire dintre echipele UDA Praga și 
Voros Lobogo Budapesta. După cum se 
știe, în primul meci, desfășurat duminică 
la Budapesta, fotbaliștii maghiari au ob
ținut victoria cu scorul categoric de 6—0. 
Și de data aceasta, echipa maghiară a 
terminat învingătoare cu scorul de 2—1 
după ce la pauză a fost condusă cu 1—0.
Punctele au fost înscrise de Prada (min. 
35) pentru UDA și Hidegkuti (min. 55) 
și Simczak (min. 88) pentru Voros Lo
bogo.

După terminarea jocului, „Cupa Euro
pei Centrale“ a fost înmânată lui Imre 
Kovacs, căpitanul echipei Voros Lobogo.

INFORMAȚII

'• Comitetul Național pentru Apărarea 
Păcii din R.P R. organizează vineri 5 au
gust, la ora 18, în grădina „Boema“ din 
str. C. A. Rosetti, o adunare publică cu 
prilejul Zilei mondiale de luptă pentru 
interzicerea armelor atomice și în întîm- 
pinarea Conferinței internaționale împo
triva folosirii armelor atomice și termo
nucleare ce se va ține la Hiroșima.

în cadrul adunării, va lua cuvîntul 
acad. prof. P. Constantinescu-Iași, vice
președinte al Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii din R.P.R.

Va rula apoi filmul „Copiii din Hiro
șima“.

'• Miercuri seara a plecat în R. D. Ger
mană o delegație de muncitori și teh
nicieni de la uzinele de tractoare „Emst 
Tha’mann“ din Orașul Stalin, ca invitați 
ai muncitorilor de la uzinele de construc
ții de mașini „Emst Thălmann“ din Mag. 
deburg.

■® Miercuri după amiază a avut loc la 
Casa Ziariștilor un simpozion în cadrul 
căruia N. Moraru și V. Bîrlădeanu, tri
miși speciali ai presei din țara noastră Ia 
Conferința de la Geneva, au vorbit despre 
importanța întâlnirii șefilor guvernelor 
celor patru puteri. (Agerprep)
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