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RĂSPUNDEREA POSTULUI 
UTEMIST DE CONTROL

PRIMUL PLAN CINCINAL al 
tării noastre este pe cale de 
a fi îndeplinit. Pentru a dez

volta mai departe cu succes econo
mia națională, este necesar să fie 
sporite continuu acumulările socialis
te, prin care se creează noi între
prinderi industriale și gospodării a- 
gricole dotate cu tehnica cea mai mo
dernă. In vederea îndeplinirii acesței 
sarcini, care depinde de eforturile 
oamenilor muncii înșiși, colectivele 
din industrie duc o luptă susținută 
pentru a obține venituri cît mai mari 
peste plan.

Numeroase inițiative obștești con- 
tribue spre a găsi și a folosi din plin 
rezervele interne. O formă activă a 
controlului de masă asupra gospodă
ririi întreprinderilor, izvorîtă din spi
ritul creator al tineretului, o consti
tuie și posturile utemiste de control. 
De la bun început ele și-au dovedit 
utilitatea și de aceea s-au extins în 
numeroase locuri, devenind* una din 
formele specifice ale activității orga
nizațiilor utemiste în producție.

O activitate eficace duc acele pos
turi de control ai căror membri au 
fost aleși de către adunările generale 
U.T.M. dintre cei mai harnici, califi
cați și priceputi tineri, care au dra
goste pentru munca aceasta, posedă 
un spirit de observație dezvoltat, *se 
străduiesc să învețe mereu, nu sînt 
pasivi ci contribuie cu curaj la rezol
varea problemelor colectivului din 
care fac parte.

Forma principală de acțiune a pos
turilor utemiste de control sînt rai
durile întreprinse pe teren în orele 
libere, la locurile de muncă din între
prinderea sau secția respectivă. în 
cadrul raidurilor, membrii postului 
stau de vorbă cu tovarășii lor. obser- 
vînd inițiativele bune sau lipsurile în 
procesul de producție și contribuind 
cu sugestii și îndrumări tovărășești 
la îmbunătățirea muncii. Problemele 
importante sînt notate și ridicate apoi 
spre rezolvare în fata conducerii teh
nice.

Pentru a aduce folos, obiectivele 
raidurilor trebuie să fie întotdeauna 
bine alese. Se recomandă ca posturile 
utemiste de control să-și aleagă nu
mai una sau două probleme, cele mai 
importante pentru întreprindere în 
momentul dat.

Folosirea deplină a întregii capa
cități de producție a mașinilor, întă
rirea disciplinei, organizarea chibzui
tă și buna îngrijire a locului de mun
că. iată sarcini principale în vederea 
asigurării sporirii productivității mun
cii — cea mai importantă îndatorire 
actuală a industriei noastre.

Pentru reducerea prețului de cost, 
probleme de actualitate sînt reduce
rea procentului de rebuturi, preveni-

rea risipei și justa folosire a materiei 
prime și materialelor.

Este neapărat necesar ca membrii 
postului de control să știe să desco
pere rezervele interne. Tot atît de im
portant este însă ca ei să știe să an
treneze colectivul de muncă respec
tiv Ia luptă pentru folosirea lor. Ma
terialul valoros obtinut cu ocazia rai
durilor trebuie adus la cunoștința 
muncitorilor din atelier, secție sau din 
întreaga întreprindere. Dacă el va fi 
prezentat ca un document convingă
tor, va stîrni interesul tuturor și va 
crea o justă opinie generală. De aceea, 
concluziile raidurilor sînt cel mai 
bine prezentate dacă sînt transpuse în 
articole, însoțite de epigrame, fotogra
fii, caricaturi adresate cititorilor bu
letinului „Vorbește postul utemișt de 
control“ sau dacă, redate în chip a- 
trăgător, sînt aduse la cunoștința 
spectatorilor brigăzii artistice de agi
tație sau ascultătorilor stafiei de ra- 
dio-amplificare.

Organizațiile de bază U.T.M., îm
preună cu organizațiile sindicale, au 
datoria să urmărească eficacitatea 
semnalărilor juste ale posturilor ute
miste de control, interesîndu-se în
deaproape de punerea lor în aplicare, 
de către conducerile secțiilor și între
prinderilor. Aceasta constituie un aju
tor strict necesar și un stimulent acor
dat posturilor utemiste de control.

Experiență în desfășurarea în acest 
fel a activității a acumulat postul ute- 
mist de control de la mina Petrila, 
care spre deosebire de alte posturi de 
control din Valea Jiului, s-a ocupat 
de problemele aplicării graficului ci
clic, a disciplinei în producție și de 
alte probleme importante, specifice 
muncii în mină.

Paralel cu îmbunătățirea muncii 
posturilor de control existente, e ne
cesar ca ele să fie mult mai mult ex
tinse. Organizațiile U.T.M. din indus
tria extractivă, din industria construc
țiilor și din transporturi au îndeosebi 
sarcina să lichideze lipsa lor de pre
ocupare în această direcție.

Trebuie create și îndrumate cu răb
dare, cu competentă și răspundere mai 
multe posturi utemiste de control. Ex
periența posturilor de control cu o 
activitate bogată să fie împărtășită în 
permanentă și altora. Să fie stimulate 
inițiativele valoroase, să fie ajutați 
tinerii gospodari — membri ai pos
turilor de control — să dobîndească 
un rol mai activ în lupta muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor din indus
trie pentru sporirea productivității 
muncii, pentru obținerea de tot mai 
mari acumulări socialiste peste plan.

COMUNICAT
Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne pornind de la faptul:
Că au trecut 11 ani de la eliberarea patriei noastre de sub jugul fascist și 

10 ani de la terminarea celui de al doilea război mondial,
Că în acest interval de timp oamenii muncii din patria noastră au obținut mari 

succese în construirea economiei socialiste, dezvoltarea culturii șl ridicarea nive
lului de trai, Iar Statul romîn democrat-po pular s a consolidat șl este puternic spri
jinit de poporul romîn și minoritățile na ționale,

A hotărît să propună Prezidiului Marii Adunări Naționale:
Să acorde grațieri celor ce au săvîrșlt crime de război, împotriva păcii și uma

nității precum și amnistieri șl grațieri de pedepse pentru Infracțiuni contra 
Statului.

In dorința de a contribui la îmbunătățirea relațiilor internaționale, guvernul 
Republicii Populare Romîne a mai propus de asemenea să se acorde șl grațierea 
cetățenilor străini care au săvîrșlt infracțiuni contra Statului romîn.

DECRET 
pentru grațierea unor pedepse 

și amnistierea unor infracțiuni

Campania agricolă 
de toamnă în raionul Cărei

Intr-o gospodărie agricolă 
de stat

La gospodăria agricolă de stat din Că
rei au venit zilele trecute numeroși spe
cialiști pentru a se interesa de felul în 
care au muncit tinerii de la secția Ceha 
pămîntul, de au obținut o producție me
die la hectar de 3.600 kg. sămînță de 
borceag.

Dar acesta nu este singurul succes al 
tinerilor muncitori agricoli din gospodă
rie. La secția Ceha a gospodăriei agricole 
de stat din Cărei știuleții de porumb pre
tutindeni sînt mari și frumoși. După an- 
tecalculații, reiese că angajamentul lor 
a fost depășit cu 1000 kg. (adică se vor 
obține 4.000 kg. baa.be la hectar).

La aceeași gospodărie de stat, în bă
tălia strînigerii recoltei, combinerii și tine
rii tractoriști au avut un cuvînt greu de 
spus. Și rezultatele obținute de ei dove
desc că au fost la înălțime. Printre corn, 
binierii fruntași se află și Ion Szabo și 
Francisc Varga. Iar dintre brigăzile de 
tractoriști se evidențiază brigada a H-a, 
care e condusă de Zoltan Nagy. în mo
mentul de față în gospodărie se desfă
șoară cu intensitate arăturile pentru în- 
sămînțări. Pe întreaga gospodărie au fost 
arate, pînă acum cîtva timp, peste 720 
hectare.

Recolta anului acesta pe întreaga 
gospodărie a crescut cu mult față de 
plan. Iată cîteva cifre :

La grîu de toamnă recolta a fost de
pășită cu 500 kg. în medie la hectar, la 
orz de toamnă cu 400 kg., la mazăre se- 
minceră cu 600 kg., etc. Cît privește re
colta la porumb, ea se va ridica la hectar 
cu cel puțin 500 kg. pe întreaga gospo
dărie (adică de la 3000 la 3500 kg.).

La întovărășiții din Biaja

Străbătînd satele comunei Tășnad dai 
și peste întovărășirea agricolă din satul 
Blaj a. în acest loc, cu o așezare geogra
fică nu prea prielnică, apele ploilor din 
vara aceasta au amenințat deseori cultu
rile. Planul de cultură la grîu prevedea 
să se abțină 1.400 kg- la hectar. între 
ținînd culturile cum trebuie și tăind cal" 
spre alte făgașuri apei, întovărășiții au fe
rit culturile de inundație și au obținut o 
recoltă de grîu într-adevăr neașteptată : 
1.750 kg. de grîu la hectar. în fruntea 
celor evidențiați în lupta pentru obține
rea de recolte îmbelșugate sînt și ute- 
m'.știi Gheorghe Farcaș și Maria Govor.

Pentru ca în anul viitor să obțină re
colte și mai mari, întovărășiții din Blaj a 
au început de îndată arăturile și celelalte 
pregătiri pentru însămînțări. Pînă acum 
cîtva timp ei au arat peste 80 de hec
tare, iar în fruntea celor evidențiați se 
găsește tot Gheorghe Farcaș de data a- 
ceasta împreună cu Păcău Ion.

3.100 kg. grîu la hectar

întovărășirea agricolă din comuna Ciu- 
mești este formată în marea ei majori
tate, din tineri. Prin luna miai, utemiștii 
și tinerii acestei întovărășiri au luat ho
tărârea să aplice inițiativa tinerilor de la 
Agriș, pentru întreținerea culturilor — 
de altfel ca și celelalte 375 de organizații 
de bază U.T.M. din regiune care au urmat 
această inițiativă.

Datorită eforturilor făcute prin execu
tarea plivitului păioaselor de 3-4 ori, 
grîul a crescut frumos.

După treieriș s-a constatat că recolta 
medie de grîu la hectar este de 3.100 kg. 
Angajamentul întovărășiților a fost de a 
obține la hectar 2000 kg. Se vede clar 
cîtă diferență există între angajament și 
fapte.

Pe tabla de onoare a celor evidențiați 
stau la loc de cinste portretele celor mai 
harnici utemiști, cum sînt Francisc An
tal și Francis? Levente.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — Agenția Tass a transmis tex
tul scrisorii lui N. A- Bulganin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. adresate lui D- Eisenhower, președintele 
Statelor Unite ale Ămericii.

Excelentei sale
DWIGHT D. EISENHOWER

Președintele Statelor Unite ale Ămericii
Washington 

Stimate domnule președinte !
Simt nevoia să am cu dvs. un schimb de păreri sincer și 

deschis într-o problemă care a căpătat în momentul de față o 
deosebită importanță- Mă refer la problema care se discută în 
prezent de reprezentații noștri în subcomitetul Comisiei O.N-U- 
pentru dezarmare-

In cursul întîlnirilor noastre memorabile de la Geneva am 
căzut de acord să conlucrăm pentru elaborarea unui sistem 
acceptabil de dezarmare. Cînd am aprobat directivele în acea
stă privință către miniștrii noștri ai Afacerilor Externe, m-am 
gîndit: S-a înfăptuit o operă mare, acum reprezentanții țărilor 
noastre, spriiinindu-se pe aceste directive și tinînd seama în 
activitatea lor de părerile și propunerile formulate de șefii ce
lor patru guverne la Geneva, pot și trebuie să realizeze un 
progres sigur-

Eu și colegii mei am crezut că reprezentanții noștri 
chiar de* la începutul activității lor vor consemna un acord 
general în problemele fundamentale în care punctele de ve
dere fie căcoincid, fie că s-au apropiat considerabil. Mă refer 
în primul rînd la problema nivelurilor forțelor armate ale celor 
cinci mari puteri, problema termenelor intrării în vigoare n 
interzicerii armei atomice și problema controlului internațio
nal. In* felul acesta* s-ar crea o bază trainică pentru munca pe 
viitor în cursul căreia s-ar putea preciza toate amănuntele 
unor acorduri necesare cu privire la elaborarea unui sisieni 
acceptabil de dezarmare.

Totuși primele săptămîni de lucru ale subcomitetului nu au 
dus deocamdată la acele rezultate pe care noi am fi in drept 
să le scontăm- Și trebuie să spun deschis că întîrzierea se 
datorează întro măsură considerabilă faptului că membrilor 
subcomitetului nu le este pînă în prezent cunoscută poziția 
reprezentantului S-U-A- față de acele principii asupra cărora 
noi am avut toate temeiurile să considerăm că le-am pus de 
acord- După cum se știe reprezentantul S.U-A. a lăsat cu totul 
deoparte problemele reducerii forțelor armate, a armamentelor 
și interzicerii armei atomice, exprimîndu-și. dorința să discute 
în primul rînd și mai ales propunerea dv3. cu privire la un 
schimb de informații militare între IJ.R.S-S. și S-U-A. precum 
și cu privire la fotografierea reciprocă din avion a teritoriilor 
celor două țări. Astfel se crează impresia că el reduce în
treaga problemă a dezarmării ia aceste propuneri.

Cred că o asemenea abordare a problemei nu ar cores
punde aspirațiilor popoarelor, deși îmi dau pe deplin seama 
de întreaga importantă a propunerilor prezentate de dvs. la 
Geneva.

Tntrucît însă eu și colegii mei avem impresia amintită, con
sider de datoria mea să vă împărtășesc încă odată dvs-, sti
mate domnule președinte, unele considerente de ordin principial.

Considerăm că sarcina principală constă în prezent în a 
depune noi eforturi pentru a găsi căi care ar permite să urnim 
din punctul mort problema dezarmării, problemă ce are o im
portantă vitală atît pentru popoarele U-R.S-S- și S.U-A- cît și 
pentru popoarele din întreaga lume-

In aceeași ordine de idei îngăduiti-mi să mă ocup de propu
nerile formulate de dvs- la Geneva. Noi apreciem aceste pro
puneri ca o mărturie a năzuinței dvs- sincere de a găsi o cale 
spre reglementarea importantei probleme a controlului si ins
pecției internaționale și de a vă aduce contribuția la eforturile 
comune îndreptate spre normalizarea relațiilor internaționale.

După întoarcerea de la Geneva, noi studiem în modul cel 
mai amănunțit propunerea dumneavoastră din 21 iulie, pe 
care dl. Stassen a prezentat-o la 30 august în subcomitetul 
pentru dezarmare- In cursul acestei studieri s-au ridicat o 
serie de probleme asupra cărora as vrea să vă exprim conside
rentele noastre.

In primul rînd — cu privire la prezentarea reciprocă de 
către Statele Unite ale Ămericii și Uniunea Sovietică a unor 
informații privind forțele armate și armamentele lor.

Din punct de vedere principial nu ridicăm obiectiuni în 
legătură cu această propunere- După părerea mea, într-un 
anumit stadiu schimbul unor asemenea informații între state 
este necesar. Cel mai bine ar fi ca toate statele și nu numai 
S.U-A- și U.R-S-S-, să prezinte asemenea informații Organu
lui internațional de control și inspecție asupra creării căruia 
trebuie să cădem de acord- Pentru ca să nu apară neînțelegeri, 
este evident că prezentarea informațiilor asupra armamentelor 
trebuie să se refere la toate tipurile de armament — atît ar
mamentul clasic, cît și cel nuclear- Dacă aceste considerente 
sînt juste, va trebui să se discute cu atenție cînd anume ur
mează să fie prezentate aceste informații complecte asupra ar
mamentelor statelor, în primul rînd asupra tuturor armamen
telor statelor mari-

Se înțelege de la Sine că prezentarea informațiilor* susmen
ționate Organului internațional de control își va căpăta în
semnătatea numai în cazul cînd se va realiza o.înțelegere pri
vitoare la reducerea armamentelor și înfăptuirea măsurilor 
îndreptate spre interzicerea armei atomice-

Cred că problema creării unui organ internațional de con
trol, care să corespundă sarcinilor dezarmării, trebuie exami
nată în legătură indisolubilă cu hotărîrile care vor fi adoptate 
în vederea înfăptuirii planului dezarmării treptate. Totodată 
trebuie avut în vedere că asigurarea unui schimb cu adevărat 
valoros de informații militare va fi cu atît mai reală cu cît se 
va întări mai mult încrederea reciprocă între state.

Vreau să-mi expun părerea și în privința problemei fotogra
fierilor din avion-

Nu mă îndoiesc că D-voastră, prezentînd propunerea privi
toare la fotografierea reciprocă din avion a teritoriilor țărilor 
noastre, v-ati călăuzit de năzuința legitimă de a crea certi
tudinea că nici una din cele două țări nu va fi supusă unei 
agresiuni din partea celeilalte.

Să fim, însă, sinceri pînă la capăt. In actuala situație in
ternațională țările noastre nu sînt în acțiunile lor izolate. 
După cum se știe Statele Unite ale Ămericii conduc grupări 
militare bine cunoscute în Apus și în Răsărit, iar foriele lor 
armate sînt dislocate nu numai pe teritoriul american. Ele 
staționează în Anglia, Germania occidentală, Italia, Franța, 
Spania, Africa de nord. Grecia, Turcia și într-o serie de țări 
din Orientul Apropiat și Mijlociu, în Japonia, în Taivan în 
Filipine etc. La aceasta trebuie adăugat că forțele armate a 
numeroase state sînt legate organic de forțele armate ale 
S-IJ-Ă-, aflîndu-se sub un comandament unic-

In aceste condiții, Uniunea Sovietică la rîndul ei, s-a unit 
din punct de vedere militar, cu o serie de state aliate.

Se poate lesne constata că propunerea prezentată de D-voas
tră lasă cu totul în afara cîmpului vizual forțele armate și in
stalațiile militare aflate în afara frontierelor S-U.A- și U-R-S-S. 
Or, este cu totul evident că efectuarea fotografierii din avion 
ar trebui extinsă asupra tuturor forțelor armate și instalații
lor militare aflate pe teritoriile statelor respective. Aceasta 
ridică o chestiune cu totul nouă : vor permite oare guvernele

acestor state fotografierea din avion de dătre o aviație străină 
a teritoriului lor suveran ?

Toate acestea arată că problema-fotografierilor din avion 
nu este problema care, în condițiile actuale ar contribui *la *un 
progres efectiv pe calea asigurării, securității statelor și înfăp
tuirii cu succes a dezarmării. * .

O asemenea concluzie se impune cu atît mau mult cu cit din 
propunerea dvs- lipsește, din păcate, orice mențiune în legătură 
cu necesitatea reducerii armamentelor și interzicerii armei 
atomice.

De aceea este firesc că în prezent se ridică tot mai des în
trebarea — ce reprezintă propunerea cu privire la fotografie
rile din avion și la strîngerea de informații pentru încetarea 
cursei înarmărilor ? Dacă o asemenea propunere nu contribuie 
la încetarea cursei înarmărilor, aceasta înseamnă că ea nu 
înlătură primejdia unui nou război, nu ușurează povara care 
datorită acestui fapt apasă pe umerii popoarelor.* Va cores-; 
punde oare propunerea respectivă celor ce așteaptă de la noi 
populația statelor noastre si a tuturor tarilor ?

In sfîrșit, nu se poate să nu ne gîndim și la ceea ce s-ar 
întîmpla dacă noi he-am ocupa de problemele fotografierii din 
avion și schimbului de informații, fără să fi luat măsuri efi
ciente pentru reducerea armamentelor și interzicerea armei ato
mice. Am temeri pe care nu pot să nu yi le împărtășesc. Nu 
va duce oare o asemenea situație la slăbirea vigilenței fata 
de primejdia încă existentă de încălcare a păcii provocată de 
cursa înarmărilor ?

Observațiile expuse de mine nu înseamnă cîtuși de puțin că 
noi nu putem ajunge la un acord în ceea ce privește aspectele 
importante ale problemei dezarmării. Aș vrea să vă atrag 
atentia asupra faptului că există laturi deosebit de esențiale 
ale acestei probleme fată de care pozițiile noastre s-au apro
piat într-atîta îneît am putea consemna o anumită înțelegere-

Să luăm de pildă o problemă ca aceea privind stabilirea 
nivelurilor forțelor armate ale marilor puteri- Este unanim 
recunoscut că această problemă are o mare importantă- După 
cum se știe, inițial ideea stabilirii nivelurilor la care trebuie 
să fie reduse forțele armate ale celor cinci mari, a fost for
mulată în anul 1952 de guvernul dvs„ împreună cu guvernele 
Marii Britanii și Franței. In interesul realizării unui acord 
general în această problemă extrem de importantă pentru 
cauza dezarmării am hotărît să luăm drept bază de discuții 
această propunere comună a S-U-A-, Angliei și Franței- Prin 
urmașe, în această chestiune noi avem un punct de vedere 
comun. Ar fi foarte important să se consemneze această înțe
legere pe care am realizat-o.

în ceea ce privește problema-armei atomice, trebuie să se 
aibă în vedere că în prezent, cînd cele mai mari armate ale 
lumii sînt înzestrate cu asemenea mijloace de exterminare în 
masă cum sînt armele atomică și cu hidrogen, nu se poate 
vorbi, de sigur, despre dezarmare fără a atinge această pro
blemă* importantă. De aceea noi am acordat întotdeauna o în
semnătate primordială problemei interzicerii armei atomice. 
La discutarea acestei probleme, unul din obiectele esențiale 
ale divergentelor a fost chestiunea termenelor intrării în vi
goare a interzicerii folosirii armei atomice- Străduindu-ne 

să apropiem pozițiile părților și ușurînd și grăbind astfel rea
lizarea unei înțelegeri în această problemă, noi am acceptat 
termenele intrării în vigoare a interzicerii folosirii armei ato
mice pe care reprezentanții Angliei și Franței le-au propus în 
Subcomitetul Comisiei ONU- pentru dezarmare, la Londra, 
în aprilie a.c.

Cred că veți fi de acord cu faptul că propunerea formulată 
de Anglia și Franța și acceptată de Uniunea Sovietică privind 
chestiunea în ce etapă trebuie să intre în vigoare interzicerea 
folosirii armei atomice, corespunde intereselor noastre co
mune. Ar fi de dorit — și, după părerea mea, acest lucru este 
pe deplin realizabil — să se cadă de acord și asupra acestei 
chestiuni.

Mai departe, pare a fi oportun ca de pe acum să cădem 
de acord asupra înfăptuirii unei serii de măsuri urmărind 
împiedicarea unei agresiuni prin surprindere a unui stat îm
potriva altuia. Considerăm că aceasta ar corespunde interese
lor menținerii păcii și securității popoarelor și, în această pri
vință. s-ar putea cădea de acord si asupra formei corespunză
toare a controlului, conform sarcinei menționate-

D-voastră, d-le președinte, ca militar, știți din propria expe
riență că războiul modern cere atragerea la operațiunile mili
tare a unor armate de milioane de oameni și a unei uriașe 
cantități de tehnică militară. In această ordine de idei capătă 
o uriașă însemnătate punctele determinate în care poate avea 
loc concentrarea unor mari unități militare care vor fi înzes
trate cu toată această tehnică militară. Sistemul ce control 
propus de noi — instituirea de posturi de control în marile 
porturi, în noduri de cale ferată, pe autostrăzi și aerodroame 
— urmărește preîntîmpinarea unei concentrări primejdioase 
de trune și tehnică militară în mari proporții si înlăturarea în 
acest fel a posibilității unui atac prin surprindere al unei țări 
împotriva alteia. Instituirea unor asemenea noșturi ar consti
tui un pas important pe calea slăbirii încordării internaționale 
și a stabilirii încrederii între state-

După părerea mea, propunerea noastră privitoare la posturile 
de control are avantajul că oferă o garanție precisă împotriva 
unui atac prin surprindere a unui stat îmuotriva altuia.

Cred că D-voastră veți fi de acord cu faptul că propunerile 
prezentate de noi cu priyire la nivelurile forțelor armate, ter
menele intrării în vigoare a interzicerii armei nucleare, pre
cum și instituirea unor posturi de control pot contribui la slă
birea încordării în relațiile internaționale și la întărirea păcii. 
De aceea nu văd motive pentru care nu ne-am putea înțelege 
în ce privește realizarea unui acord asupra acestor probleme. 
O asemenea hotărîre comună a celor patru puteri ar avea o 
însemnătate uriașă deoarece ar insufla în inimile milioanelor 
de oameni certitudinea că dezarmarea este pe deplin realiza
bilă și că se fac pași reali în această direcție. Un acord în 
aceste probleme ar deschide calea spre reglementarea altor 
chestiuni legate de problema dezarmării. El ar contribui la 
consolidarea atmosferei de colaborare și înțelegere reciprocă, 
a cărei bază a fost pusă de noi la Geneva și ar crea condiții 
favorabile pentru traducerea în viață a unui program mai 
larg de dezarmare și de control asupra dezarmării.

Expunîndu-mi considerentele, d-le președinte, am fost 
călăuzit de năzuința sinceră ca, printr-un schimb deschis de 
păreri asupra problemei dezarmării, să se realizeze o mai bună 
înțelegere reciprocă pentru a ușura adoptarea unor hotărîri 
de comun acord în această problemă de cea mai mare impor
tanță.

Intrucît rezolvarea acestor probleme depinde mai ales de 
cele patru mari puteri participante la Conferința de la Ge
neva, îmi permit să trimit copii ale prezentei scrisori d-lui 
Eden și d-lui Faure, sperînd că D-voastră veți înțelege în 
mod just acest lucru-

Sper să primesc în curînd din partea D-voastră conside
rentele asupra problemelor atinse în prezenta scrisoare.

Cu sinceră stimă,
N BULGANIN

Moscova, Kremlin. 19 septembrie 1955

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romîne decretează :

Art. 1. — Se grațiază în întregime cei 
condamnați la pedepse privative de li
bertate pînă la zece ani, pentru săvîrși- 
rea de crime de război, împotriva păcii 
și umanității, prevăzute de legea Nr. 
312/1945, legea Nr. 291/1947 și legea Nr. 
207/1948.

Cei condamnați la pedepse mai mari de 
zece ani se grațiază în întregime dacă au 
participat la războiul antihitlerist în zona 
de operație.

De asemenea se grațiază în întregime 
cei condamnați la pedepse mai mari de 
zece ani, dacă nu au săvîrșit din proprie , 
inițiativă omoruri.

Art. 2. — Celor condamnați pentru in
fracțiunile prevăzute de art. l ai. 1, la pe
depse mai mari de zece ani li se reduc 
pedepsele la jumătate.

Art. 3. — Cei care au fost membri ai 
guvernelor fasc'ste în perioada de la 6 
septembrie 1940 — 23 August 1944 nu be
neficiază de prevederile art. 1 și 2 din pre
zentul decret.

Art. 4- — Se grațiază în întregime cei 
condamnaiț-i la pedepse privative de liber
tate pînă la cinci ani pentru infracțiunile 
contra Statului, prevăzute de art. 184-r-235 
inclusiv cp.; art. 258—262 inclusiv c.p.;

Președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 

PETRU GROZA
București, Nr. 421

art. 320—326 Inclusiv c.p. șl art.
330—331 c.p.

In cauzele în curs de judecată privi
toare ia infracțiunile prevăzute în alinia
tul precedent săvîrșite pînă la data pre
zentului decret, instanțele vor dispune 
neexecutarea sentinței în cazul cînd vor 
aplica pedepse pînă la cinci ani priva
țiune de libertate.

Art- 5. — Se grațiază î-n întregime In
diferent de durata pedepsei cei care săvîr- 
șind infracțiunile prevăzute la art. 4 erau 
la data comiterii faptelor cetățeni străini.

Art. 6. — Se amnistiază infracțiunile 
prevăzute de art. 197 c.p.; art. 267—268 
inclusiv c.p.; art. 315^-319 inclusiv c.p.; 
art. 327 cp.; art. 327 bis c.p.; art. 
328—329 c.p.; art. 332 c.p.; art. 335—336 
c.p. și cele prevăzute de decretul Nr. 
163/1950, de decretul Nr. 205/1954 și de 
decretele Nr. 284/1947 și Nr. 285/1947.

Art. 7- — Favorizatorii, tăinuitorii, pre
cum și toți ceilalți participanți benefici
ază de prevederile prezentului decret în 
aceeași măsură ca si autorii-

Art. 8. — în aplicarea prezentului De
cret pedeapsa muncă silnică pe viață va 
fi socotită două zeci și cinci de ani.

Art. 9. — Se abrogă legea Nr. 291/1947 
complectată prin decretul Nr. 207/1948 cu 
modificările ulterioare.

pt. Secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale

GH. V1DRAȘCU

★ Radiațiile nucleare — în folosul industriei

noastre petrolifere In schelele petrolifere din țara noas
tră au sosit de curînd, după cum am 
mai anunțat, primele stații de carotaj ra
dioactiv din Uniunea Sovietică.

Pînă acum straturile petrolifere se in- 
vestigau cu ajutorul carotajului electric 
— o metodă de a afla natura și conținu
tul rocilor după comportarea lor față de 
curentul electric. Această metodă insă, 
folosită la unele sonde vechi, tubate, n-a 
dat totdeauna rezultatele dorite. Bogate 
straturi de petrol nu puteau fi descope
rite. Noile stații de carotaj radioactiv dau 
posibilitatea cercetătorilor noștri să dea 
patriei la iveală mari bogății petrolifere.

Ne aflăm la o schelă petroliferă din 
Moinești. Fotografia nr. 1 prezintă pe 
operatorii Minescu și Alexandru Nicolae 
întinzînd cablurile care fac legătura In
tre electrodul radioactiv introdus în son
dă și laboratorul mașinii.

Fotografia nr. 2 e luată tn momentul 
operațiunii celei mai importante. Ingi
nerul Șerban Goilav introduce fiola ce 
conține surse de neutroni în electrod. 
Electrodul devenit astfel radioactiv va fi 
lansat imediat in puțul sondei.



Ziua tanchiștilor sovietici

Poporul sovietic și Forțele sale Ar
mate sărbătoresc astăzi Ziua tanchiști
lor. în această zi de sărbătoare a în
tregului popor, oamenii sovietici cin
stesc pe bravii tanchiști, pe creatorii 
puternicelor tancuri sovietice. Neînfri- 
cați patrioți, devotați cu trup și suflet 
patriei lor dragi, stăpînind cu desă- 
vîrșire măiestria de luptă, tanchiștii 
sovietici, alături de militarii din cele
lalte arme, au înscris pagini de glo
rie nepieritoare în luptele pentru liber
tatea și independența Patriei Sovietice.

Deși ca gen de armă trupele blindate 
ale Uniunii Sovietice sînt tinere, ele au 
crescut și s-au întărit in anii primelor 
planuri cincinale cînd s-a creat o pu
ternică industrie de apărare și a în
ceput producția în masă a tancurilor. 
Constructorii sovietici, muncitorii și 
inginerii au dat Armatei Sovietice mi
nunate mașini de luptă, care nu-și gă
sesc egal în alte țări.

înaltele calități de luptă ale tan
chiștilor și ale unităților mecanizate 
sovietice, dragostea lor nemărginită 
pentru cauza- întregului popor s-au ma
nifestat cu deosebire în anii Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei.

De o glorie nepieritoare s-au acope
rit tanchiștii sovietici în luptele isto
rice de la Stalingrad, din Ucraina și 
Bieloruși a.

Poporul sovietic va purta veșnic în 
amintirea sa nume de tanchiști eroi ca 
cel al tânărului V:ldemar Șalandin 
din Moscova. In bătălia de la Kursk, 
la care participau aproape 10.000 
tancuri, comandantul plutonului de 
tancuri, V. Șalandin, a săvîrșit o faptă 
eroică: La cota „245“ în apropierea sa
tului lakovlevo, el și tovarășii din 
compania sa au respins atacurile fu

Petroliștii din Boldești — fruntași pe ramură
Petroliștii de la Oficiul de foraj Bol

dești au primit pentru realizările obținute 
în primul semestru al anului 1955 Stea
gul roșu de colectiv fruntaș pe ramură al 
Ministerului Industriei Petrolului și al 
C.C. al Sindicatului muncitorilor din pe
trol, chimie și gaz met,an. Roadele muncii 
petroliștilor de la Oficiul de foraj Boldești

Săptămîna filmului
Iubitorii de filme din țara noastră au 

avut prilejul în ultimii ani să cunoască 
unele realizări de seamă ale cinematogra
fiei engleze,' filme credincioase tradițiilor 
realiste. Acestea și-au cîștigat o apreciere 
pozitivă din partea spectatorilor noștri, 
datorită atît conținutului, tematicii, cît și 
măiestriei cu care au fost realizate din 
punct de vedere al interpretării, regiei, 
imaginii și al întrebuințării mijloacelor ci
nematografice.

Vizionarea filmelor din Săptămîna fil
mului britanic, care înmănunchiază pro
ducții dintre cele mai variate, ne permite 
să ne oprim asupra unor caracteristici dis
tinctive ale cinematografiei britanice pro
gresiste.

în primul rând este demnă de remarcat 
constatarea că mai mult de jumătate din 
aceste filme sînt ecranizări duipă opere 
de prestigiu universal ale literaturii cla
sice. într-adevăr, nemuritoarea tragedie 
shakespeariană „Hamlet", celebrul roman 
realist „Marile speranțe“ sau savuroasa 
frescă a moravurilor societății engleze din 
secolul XIX ..Documentele postume ale 
clubului Pickwiek", romanul „Nikholas 
Nikleby“, opere ale Iui Charles Dickens, 
sau „Un pariu între miliardari", spirituala 
po-vestire a cunoscutului umorist american 
Mark Twain, au căpătat o nouă viață pe 
ecran- în ansamblul producțiilor cinema
tografiei engleze, care este inundată de 
subiecte minore, lipsite de semnificații so- 
c'ele' și morale înalte, aceste filme vă
desc pozițiile realiste, înaintate ale celor 
mai talentate și mai progresiste forțe ale 
cinematografiei engleze.

în ceea ce privește tematica filmelor cu 
subiect ectual, lucrurile stau ceva mai pu
țin bine, deși în acest domeniu cunoaștem 
realizări meritorii, cum ar fi puternica 
dramă din viața șomerilor americani „Casa 
mult visată“, subtilul film psihologic „Su
flete împietrite“ sau emoționanta poves
tire a fetitei surdo-mute din „Mandy“. 
Spre deosebire de cinematografia progre
sistă italiană sau franceză, filmele engle
zești atacă totuși îintr-o măsură relativ 
redusă probleme ale contemporaneității, 
ale vieții omului simplu din Marea Bri- 
tan’.e.

Cineaștii englezi se fac remarcați prin 
meticulozitate, fantezie și, în general, 
mult re-sneot față de transpunerea cine
matografică a onerelor literare clasice. 
Ei au mers pe linia respectării concepții
lor. ideilor și personalității autorilor 
respectivi, cu toate că în unele cazuri 
și-au permis tăieturi, omisiuni și ușoare 
modificări impuse de specificul cinemato
grafic, care nu alterează însă atmosfera 
și spiritul creației literare originale.

Fără îndoială că din seria ecranizărilor 
— fără a fi în afara oricărei discuții cri
tic» — cea mai bună este ..Hamleit“, unde 
actorii și regizorul Lawrence Olliver » 
dovedit o profundă înțelegere creatoare 
a sensurilor tragediei shakespeariene, 
transpium’nd în film zbuciumul sufletesc 
al prințului Danemarcei în întreaga 1”1 
complexitate. Dacă ..Bancnota de 1 mi
lion de lire sterline" (realizat după po- 
ves+irea lui Twain) se menține cu punc»s 
pe linia ironiei caustice a autorului, dacă

,-Sdnteia tineretului“
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ribunde a 80 de tancuri hitleriste, dis- 
trugînd nu mai puțin de 20 tancuri ina
mice. Cînd tancul său a luat foc, tînă- 
rul comandant nu l-a părăsit, conti

nuând să lupte piuă în ultima clipă 
a vieții.

Ca și tînărul Valdemar Șalandin, 
alți eroici tanchiști ai Uniunii Sovie
tice, și-au dat viața pentru libertatea 
Patriei Sovietice, pentru libertatea po
poarelor. în toate țările eliberate de 
sub jugul fascist, glorioșii tanchiști 
sovietici au fost întâmpinați cu dra
goste și bucurie.

Succesele în luptă ale trupelor blin
date sovietice, au fost de neconceput fă
ră munca %roteă a poporului sovietic. în 
anii răzbbitilut, pâtrioții sovietici au 
strâns peste 6:000.000.000 ruble pentru 
fondul construirii de tancuri, iar uzi
nele producătoare de tancuri dădeau 
frontului câte' 30.000 tancuri anual.

în anii de. după război, trupele blin
date și mecanizate sovietice au fost 
înzestrate cu o tehnică nouă, superioară 
tehnicii anilor Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei. Tanchiștii sovietici 
își desăvîrșesc necontenit pregătirea 
lor politică și de luptă, își însușesc cu 
succes tehnica nouă, își întăresc disci
plina și organizarea.

înconjurați de dragostea și atenția 
întregului popor, ostașii trupelor blin
date sovietice stau de strajă cauzei pă
cii și securității patriei.

Ostașii Forțelor Armate din Repu
blica Populară Română, întregul nostru 
popor trimit în această zi de sărbă
toare un fierbinte salut tanchiștilor 
sovietici, urîndiu-le noi succese în însu
șirea tehnicii moderne, în ridicarea 
măiestriei lor de luptă.

se oglindesc în depășirea planului de fo
raj pe primul semestru al acestui an cu 
19,49 la sută, în creșterea cu 27,76 la sută 
a productivității muncii și reducerea pre
țului de cost planificat cu 12,84 la sută. 
Petroliștii de la Boldești au realizat peste 
angajamentul luat acumulări în valoare 
de 5.113.000 lei.

filmul „Nikholas Nikleby“ a moștenit evi
dent aglomerația stufoasă a faptelor și 
acțiunilor specifică romanelor lui Dickens, 
rămînînd astfel reprezentativ pentnu 
creația acestuia, din păcate filmul 
„Aventurile domnului Pickwiek" face 
în'tr-o măsură excepție de la această 
caracteristică. Cu toate că actorii au 
fost foarte bine aleși, masca, cos
tumele, atitudinea și întreaga interpretare 
creînd o adevărată încarnare a personaje
lor romanului lui Dickens, filmul pare îm
bâcsit, lipsit de savoare și, uneori, sărăcit 
de umorul fin care constituie una din cali
tățile die bază ale operei literare- Dezamă
girea pe care o încerci vizionînd filmul, 
după ce ai citit romanul, se datorește fap
tului că scenariul filmului n-a reușit să 
adapteze pe deplin romanul cerințelor spe
cifice ale artei cinematografice, s-a limitat 
la „spicuirea“ momentelor cele mai inte
resante, care au fost legate oarecum ar
tificial.

Filmele britanice, atît cele cu subiect 
contemporan, cit mai ales cele realizate 
după opere clasice, se disting printr-o in
terpretare deosebit de valoroasă. Se poate 
vorbi de un stil propriu al jocului actori
cesc în filmele britanice, stil care se in
tegrează de minune specificului artei ecra
nului. în fruntea caracteristicilor care de
finesc acest stil, stau incontestabil sobrie
tatea, simplitatea realistă și profunzimea 
trăirii unor complicate stări sufletești. Ori- 
cît de zguduitoare sînt sentimentele neferi
citului Hamlet, Lawrence Olliver nu face 
niciodată risipă de gesturi, de mimică, de 
mișcare sau intonații ; el găsește totdeauna 
mijloace de exteriorizare a sentimentelor 
de o simplitate și de o naturalețe care ui
mesc. Să ne amintim concentrarea și forța 
lăuntrică cu care actorul rostește celebrul 
monolog al lui Hamlet. cântărind în mină 
stiletul, având întipărită pe față adâncimea 
înțelegerii și trăirii gândurilor și sentimen
telor eroului. Să ne amintim, de asemenea, 
de bogăția nuanțelor sufletești redate cu 
mijloace aitît de sobre, reținute, de inter
pretul profesorului din „Suflete împie
trite“. Fie că e vorba de micuța Mandy, 
de Pip din „Marile speranțe“, de zidarul 
Geremlo din ..Casa mul* visată", de Henry 
Adams din „Bancnota de 1 milion de lire

*
Sîmbătă seara a avut loc în sala cine

matografului Patria din Cap'tală specta
colul de gală cu prilejul deschiderii „Săp- 
tăminii filmului britanic“, organizată de 
Institutul Romîn pentru Relațiile Cultu
rale cu Străinătatea.

La spectacol au asistat : M. Roșișnu, 
președintele I.R.RC.S., M. Maca vei, preșe
dinte de onoare al I.R.RC.S., dr. I- Bog
dan, vicepreșed-'nte al I.R.RC.S’, Sanda 
Rangheț, secretar al Comitetului națio
nal pentru apărarea păcii din RP.R., Dio- 
nișie Ionescu. directorul Protocolului din 
Ministerul Afacerilor Externe, M. Novi- 
cov, director general adjunct în Ministe
rul Culturii, oameni ai artei și culturii, 
reprezentanți ai presei, un numeros pu
blic.

Au fost de față: colonel Albert Ward, 
atașat militar al Marii Britanii la Bucu
roșii, Denis S. Cross, secretar II, și alți 
membri ai Legației Marii Britanii la Bucu
rești.

Au asistat de asemenea ziaristul Nor- 
man Mackenzie, redactor al ziarului ,,New

A luat sfîrșit conferința 
națională de tuberculoză

Sîmbătă, în cea de -a treia zi a conferin
ței naționale de tuberculoză, a fost pre- 
zențat raportul nr. 5 : „Organizarea pre
venirii și combaterii cavernei tubercu
loase" de dr. Apostol Zoi, directorul Asis
tenței medicale'antituberculoa.se din Mi
nisterul Sănătății. Dr. O. Butnaru, din 
partea C.C. al Sindicatelor muncitorilor 
sanitari din R-P.R. a expus referatul: 
„Lupta sindicatelor împotriva ■tubercu
lozei".

în cursul ședinței de dimineață, confe
rința a ascultat comunicările făcpte de dr. 
Ulrich Bisuer (R- D. Germană) : „Obser
vații cu privire la vindecarea biologică a 
procesului tuberculos după dispariția ca
vernei” prof. dr. Li Yong Cin (R.P.D. Co
reeană) : „Experiența asistenței ftiziochi- 
rurgioale a bolnavilor de tubercu’oză 
pulmonară in Coreea", dr. Pavel Kra- 
kowka (R. P. Polonă) : „Concepțiile In
stitutului de ftișiologie din Varșovia 
asupra chimioteraipiei și oolapsoterapiei 
în tuberculoza pulmonară", dr. Libușe 
Podeștcva (R. Cehoslovacă) : „Situația 
actuală a chirurgiei pulmonare ân R. Ce
hoslovacă".

Au avut loc apoi discuții generale la 
care au luat parte oameni de știință, me
dici . partic.ipanți la conferință.

în cadrul discuțiilor au luat de ase
menea cuvîntul: prof. dr- Și Mei-sin (R. 
P. Chineză), dr. Roger Even (Franței), dr- 
Bounia Bande (R.P. Mongolă), dr. Paul 
Steinbruck (R. D. Germană).

Concluziile conferinței au fost prezen
tate de acad. prof. dr. M. Nasta.

Lucrările celei de a 7-a conferințe na
ționale de tuberculoză au luat sfîrșit-

La hidrocentrala „V. I. Lentn“
Minerii din brigada condusă de Ga- 

vrilă Pașca, de la șantierul tunel-intrare 
al hidrocentralei „V. I. Lenin“-Bicaz au 
sărbătorit în după amiaza zilei de 24 sep
tembrie, un important succes în muncă : 
îndeplinirea sarcinilor ce le revin pe 
acest an. Ei au ajuns cu lucrările de 
înaintare în -munte la jumătatea tunelu
lui de ad-ucțiune.

Acest succes a fost posibil datorită apli
cării metodei graficului ciclic. In ultimele 
6 luni, brigada ccndusă de Gavrilă Pașca 
a realizat o viteză medie zilnică lș> înain
tare de 4 metri, față de aproape 3 metri 
cît -realiza înainte. Minerii de la tunel- 
intrare s-iau angajat să sporească ritmul 
lucrărilor de înaintare ajutînd pe mi
nerii de la celălalt capăt al tunelului pen
tru grăbirea străpungerii tunelului.

Evidențiați in acțiunea 
de colectare a fierului vechi
La combinatul siderurgic „Gh. Gheor- 

ghiu-Dej” din Hunedoara a avut loc da 
curînd o ședință festivă organizată de co
mitetul U.T.M. în cinstea tinerilor mun
citori care au luat parte la acțiunea de 
colectare a fierului vechi. în bilanțul 
mpncii tineretului din combinat șînt în
scrise 4 trenuri oe metal peste plan, 300 
tone de fier vechi colectat, peste 800 tone 
de fontă intrată în depozit.

în cadrul, festivității au fost înmînate 
premii fruntașilor în acțiunea de colectare 
a fierului vechi. Printre tinerii premiați 
sînt Nicolae Oprea, Ana Varga, Stela Gu
dur și Emil Brandiș.

britanic
sterline“ și de mulți alții, în fața noastră 
nu apar actori care declamă, care „joacă“ 
mai bine sau mai puțin bine un rol, ci 
personaje adevărate, care trăiesc și pe 
care, tocmai din această pricină, nu le 
poți uita. ușor.

O altă problemă importantă care merită 
să fie notată pe marginea filmelor engle
ze, este măiestria cu care sînt întrebuin
țate mijloacele specifice a-rtei cinematogra
fice în slujba valorificării mesajului de 
idei al operei. Decupajul (împărțirea ac
țiunii în fragmente care sînt filmate sepa
rat) și montajul (lipirea cap la cap a aces
tor fragmente) sînt făcute cu multă ‘aten
ție, cu o exigență aproape pedantă. în 
mai toate aceste filme impresionează pro- 
ciziunea racordurilor (legătura între cadre) 
trecerile ingenioase de la un episod la 
altul, bogăția limbajului cinematografic 
folosit. înainte de a încheia aceste su
mare observațiuni, se cuvin remarcate și 
progresele realizate de cineaștii britanici 
în domeniul sonorizării. Ei dau foarte 
mare importanță nu numai muzicii, ci și 
valorificării artistice depline a tuturor 
sunetelor înregistrate pe banda sonoră. 
Uneori ne rămîn imprimate în minte anu
mite scene, tocmai datorită unui zgomot 
bine reliefat, cum ar fi de pildă scîrțîitul 
porții și foșnetul copacilor din „Marile 
speranțe“ sau .ecoul pașilor pe lespezile 
castelului în „Hamlet“ și altele. E o nouă 
mărturie că în sinteza cinematografică zgo
motul poate fi un element de prim rang, 
un atribut însemnat în crearea aitimosferei 
proprii filmului.

Săptămîna filmului britanic — ca și, în 
general, schimbul de filme — permite cu
noașterea artei cinematografice progre
siste din Anglia, a realizărilor ei, permite 
spectatorilor noștri să cunoască și pe 
această cale sufletul mare al poporului en
glez, purtător al unor bogate tradiții cul
turale. Această importantă manifestare 
culturală, precum și prezentarea unor film? 
românești la festivaluri cinematografice 
din Marea Britanie reprezintă un însem
nat pas înainte spre strângerea legăturilor 
culturale între poporul nostru și cel en
glez, spre consolidarea prieteniei și păcii 
între popoare.

MIRCEA DRAGAN
★

Statesman and Nation“, Glyn Evans, se
cretar al Asociației de prietenie Marea 
Britanie-Romînia, și alți oaspeți din Ma
rea Britanie care ne vizitează țara.

Cuvîntul de deschidere a festivității a 
fost rostit de N. Minei, director în Insti
tutul Romîn pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea.

A vorbit apoi regizorul Jean Georgescu, 
laureat al Premiului de Stat.

Săptămîna filmului britanic — a spus 
vorbitorul —- va prezenta publicului nos
tru cîteva d'n cele mai reușite producții 
din ultimii ani ale studiourilor d'n Anglia. 
Noi, cei oare lucrăm în domeniul cinema
tografiei, vom putea pe această cale să 
apreciem progresele realizate de către co
legii noștri din Marea Britanie. Aceasta 
va fi o bine venită complectare la schim
bul de experiență pe care l-a avut dele
gația noastră la recentul Festival al fil
mului de la Edinbu.rg-

A fost prezentat apoi filmul „Bancnota 
de 1.000.000 de lire sterline“.

Filmul a fost primit cu căldură de pu
blic. (Agerpr.es)

Lucrările Adunării Generale a O, N. U.
(Continuare din numărul trecut) cel mal înalt”, dacă este menită să fie o

Trecînd la problema limitării armamen
telor, Dulles a amintit propunerea făcută 
de președintele Eisenhower. la Conferința 
de la Geneva, ca U.R.S.S. și S.U.A. să-și 
furnizeze reciproc informații asupra for
țelor lor militare și să dea posibilitatea 
de a se efectua cercetări aeriene reciproce 
nelimitate.

Din punct de vedere logic, a declarat 
Dulles, această propunere este simplă și 
clară. O agresiune de amploare este ne
verosimilă dacă agresorul nu va avea 
avantajul șurpr.ize.i și speranța de. a da 
o lovitură care să fie nimicitoare prin fap
tul că est© neașteptată. Dar pregătirea ori
cărei agresiuni de asemenea proporții gi
gantice ar putea fi cu greu ascunsă in
specției aeriene.

Sînt convins că dacă Statele Upite ar 
autoriza Uniunea Sovietică să efectueze 
zboruri asupra teritoriului lor și dacă 
Uniunea Sovietică ar autoriza Statele 
Unite sfi efectueze zboruri asupra terito
riului ei, toți ar simți că aceste țări au 
mers departe pentru a dovedi că nici una 
din ele nu are intenții agresive împotriva 
celeilalte. Atunci — după cum a arătat 
președintele Eisenhower în discursul ro
stit la Geneva — ar fi mai ușor să se 
treacă la un sistem științific atotcuprin
zător de inspecție și dezarmare.

Luna trecută, a spus în încheiere Dul
les. s-au împlinit 10 ani de cînd au încetat 
luptele celui de al doilea război mond'ial.

în decursul acestui deceniu am trăit 
fără un nou război mondial. Aceasta este 
un fapt pentru care trebuie să fim foarte 
recunoscători. Dar nu a fost realizată o 
pace adevărată. Au existat războaie limi
tate ; națiuni libere au fost înrobite Și 
cotropite; au sporit înarmările și s-au 
luat măsuri aspre față de cei cairo se 
considerau unul pe altul dușmani militari 
potențiali.

Această perioadă poate fi acum înche
iată. Sînt convins că șefii tuturor celor 
patru guverne care au fost la Geneva, au 
dorit un asemenea rezultat și că fiecare 
și-a adus contribuția la aceasta. Ca rezul
tat al acestui fapt domnește un spirit cu 
adevărat nou , există mai multă elastici
tate și mai puțină șubrezenie în relațiile 
internaționale.

Unii găsesc interesant să precizeze : care 
stat a cîștigat și care a pierdut în urma 
acestei evoluții a situației.

Aș vrea să spun că dacă „spiritul Ge
nevei” ar fi permanent, ar câștiga lumea 
întreagă. Aceasta conferință „la nivelul

MOSCOVA 24 (Agerpres). — TASS 
transmite: Printr-un decret din 24 sep
tembrie 1955, Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a aprobat, la propunerea Con
siliului de Miniștri șl U.R.S.S. acordul cu 
privire la stabilirea relațiilor diplomatice

Agențiile de presă comunică din:
MOSCOVA. — Urho Kekkoneh, primul 

ministru al Finlandei, a adresat lui N. S. 
Hrușcicv, prim secretar al C C. al P.C.U.S, 
o telegramă mulțumind pentru primirea 
făcuta la Moscova (TASS).

MOSCOVA. După cum s-a rnai anunțat 
lordul Stansgate, președintele Uniunii In
terparlamentare, se află în U.R.S.S. Timp 
de cîteva zile lordul Stansgate a v'z 'at 
Uzbekistanul. (TASS)

LONDRA. — Ministrul de externe en
glez, McMillan, va părăsi la 24 septembrie 
Londra, plecînd spre New York, unde va 
participa la întrevederile separate ala mi
niștrilor de externe ai S.U.A., Angliei, 
Franței și Germaniei occidentale înaintea 
conferinței miniștrilor de externe ai celor 
patru puteri, care va începe la 27 oc
tombrie la Geneva. (France Presse).

NEW YORK. — La 23 septembrie a 
avut loc o ședință ordinară a Subcomite
tului Comisiei O.N.U. pentru dezarmare, 
care a fost prezidată de reprezentantul 
S.U.A., Stassen. (TASS)

Intîlnlrea de scrimă R. P. R. — Austria
» Noi victorii ale trăgătorilor noștri

Sîmbătă, în cea de a treia zi a întâlnirii 
internaționale de scrimă dintre echipele 
R.P.R. și Austriei, ș-au desfășurat între
cerile la proba individuală de sabie. Pen
tru finale s-au calificat 7 trăgători români 
și unul austriac. Dovedind o bună pregă
tire fizică și avansate cunoștințe tehnice, 
victoria a revenit reprezentantului țării 
noastre Tiberiu Bartossy s-a clasat pe lo
cul întîi cu 7 victorii și nici o înfrîngere. 
Locul doi a fost ocupat de austriacul Iosi 
Wanicek cu 5 yictorii iar pe locul trei s-a 
clasat Cornel Pelmuș (R.P.R.) cu 5 
victorii.

Cu aceasta probă au luat sfîrșit întrece

Concurs internațional de atletism la Zagreb
Sâmbătă a început la Zagreb pn mare 

concurs internațional de atletism, la care 
participă sportivii din U.R.S.S., R.P.R., 
R. P. Bulgaria, Danemarca, Turcia și 
R.P.F. Iugoslavia. Cu mare succes a 
concurat atlleta sovietică-Nina Otkalenko, 
care și-a deborît propriul record mondial 
în proba de 800 m- Plat, realizând timpul

Circuitul ciclist al R. P. R,

C. Dumitrescu (C.C.A.)
Sâmbătă, de la Vatra Dornei la Cluj pe 

o distanță de 211 km. s-a disputat cea 
de a 6-a și cea mai grea etapă a Circuitu
lui ciclisit al R.P.R.

Din Vatra Dorinei cicliștii pedalează în
șirați pe marginea șoselei pîna la urcușul 
pe Meistecăniș (km. 30). Pe primele ser
pentine mulți alergători suferă defecțiuni 
tehnice și se opresc să repare. Printre ei 
se află Moiceanu, Vasilescu și Dumjțiescu. 
în vîirful Megtecănișuiui (1224 m) primul 
ajunge Gh. Șerban (C.C.A.) urmat de D. 
Glodea (Dinamo) la 1’10”. C. Dumitrescu 
la 1’40” și L. Zanoni la 1’42”. La coborâre 
se remarcă dinamovistul Ștefan Ștefu 
care împreună cu Dumitrescu se deta
șează la restul alergătorilor și pedalează 
întins spr€ Bistrița. înainte de intrarea 
în Dej, ,pe șoseaua asfaltată, ei sînt ajunși 
de un mic pluton alcătuit din Hora, M. 

conferință istorică, și nu Un episod, tte 
bule să inaugureze o eră'de sciiîmbă.ri 
pașnice. Această eră nu vă fi o eră de 
liniște și stagnare, în sensul că stătu 
quou) cu numeroasele lui nedreptăți să 
fie adoptat ca ceva permanent. Ea tre- 
buie să fie o eră de schiljpbări și va avea 
momentele el de încordare. Popoarele și 
guvernele vor renunța însă la război și 
la activitatea subversivă ca mljleace de 
a-și atinge scopurile. Vor accepta o evo
luție firească în înfăptuirea năzuințelor 
lor naționale legitime. Vor dezvolta între ' 
ele largi legături economice. Vor respecta 
tot mai mult drepturile omului și libertă
țile fundamentale -Și eforturile omului 
vor fi îndreptate spre toț ceea ce este 
constructiv și bun.

Organizația Națiunilor Unite va suferi 
și ea schimbări. Dacă va exista bună 
voință și încredere .reciprocă, multe pre
vederi ale Cartei vor căpăta o nouă sem
nificație și o nouă valoare.

Să depunem eforturi pentru ca viitorul 
deceniu să fie cunoscut ca deceniul .tămă
duitor al pă.câi adevărate.

După Dulles ia luat cuvîntul reprezen
tantul Republicii Costa Rica, Niunjes.

A luat apoi cuvîntul reprezentantei 
Egiptului, Fawzi, care a arătat că pentru 
prima oară în ultimii cîțiva ani „Aduna
rea Generală se întrunește într-o atmos
feră care se caracterizează prin speranțe 
precise de pace în lumea întreagă-.. Pri
vim cu nerăbdare înainte, spre noua eră a 
colaborării în spiritul Cartei O.N.U., nu 
numai între membrii, permanemți ai Con
siliului de Securitate și între toți , membrii 
Organizației Națiunilor Unite, ci între 
toate țările. O asemenea colaborare, ba
zata pe principiile libertății, respectului 
reciproc și respectării omului, va exclude 
primejdia folosirii forței pentru rezolva
rea litigiilor internaționale și va stabili 
ferm normele de respectare a legilor în 
relațiile internaționale".

Fawzi a atras atenția Adunării asupra 
faptului că colonialismul este una din 
cauzele încordării internaționale.

Delegatul egiptean s-a pronunțat îm
potriva revizuirii Cartei O.N»U., declarând 
că stricta respectare a principiilor Cartei 
ar însemna „o atitudine mai serioasă și 
mai plină de răspundere" față de rezolva
rea problemelor internaționale decît „ce
rerile de revizuire a ei”.

în încheiere, reprezentantul Egiptului 
a chemat la interzicerea armei nucleare 
și la instituirea unui control asupra ar
mamentelor.

•O»»*—

Aprobarea de către Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
a acordului cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice între Uniunea Sovietică 

și Republica Federală Germană
între Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste și Republica Federală Germană, 
realizat la Moscova la 13 septembrie 1955 
în timpul tratativelor dintre delegațiile 
guvernamentale ale Uniunii Sovietice și 
Republicii Federale Germane.

HANOI. — Comisia internațională de 
supraveghere și control pentru Cambcd- 
gia a respins ca neîntemeiate afirmațiile 
autorităților regale cambodgiene potrivit, 
cărora R. D. Vietnam ar concentra trupe 
la frontiera dintre Cambodgia și Laoș, și 
că unități ale armatei populare vietnameze 
ar fi atacat localitățile Vceun Sai și Stung- 
■trong. (A.V.I.)

TOKIO. — După cum anunță posturile 
de radio japoneze, președintele Consiliului 
științific al Japoniei, Kațyș a adresat preșe
dintelui Academiei de Științe a Chinei, Go 
Mo-jo, o telegramă prin caro invită of cial 
o delegație a oamenilor de știință din R. P. 
Chineză să viziteze Japonia la începutul 
lunii noiembrie.

BELGRAD. —r- La 24 septembrie pre
ședintele Republicii Populare Federative 
Iugoslavia, Josip Broz-Tlto a primit pe 
ambasadorul extraordinar și plenipoten
țiar al U.R.S.S. în Iugoslavia, N. P. Firiu- 
bin, care și-a prezentat scrisorile de acre
ditare. (TASS) 

rile individuale ale întîlnirii. Toate cele 
trei probe masculine au fost câștigate d‘ 
reprezentanții țării noastre in timp ca la 
proba de floreta femei, pe primul log s-a 
clasat trăgătoarea austriacă Fritzie Fils. 
cu 6 victorii, după un meci de baraj cu re
prezentanta noastră Mărie Taitis.

Astăzi se desfășoară, întrecerile ultimei 
zile a întîlnirii. In cursul dimineții cu în
cepere de la ora 9, au loc meciurile pa 
echipe la probele de floretă bărbați ș 
spadă electrică, iar după amiază, cu în
cepere de la ora 16, se desfășoară între
cerile la sabie și floretă femei.

de 2’05”. Vechiul record mondial era de 
2’06” 3/10 și fusese stabilit eu 6 zile in 
urmă la Belgrad.

în proba de săritură în înălțime, atletul 
român Ion Soeter, a ocupat locul 1, cu o 
performanță de 1,95 m. Atletul iugoslav 
Marianovic s-a clasat pe locul doi,

a cîștigat încă o etapă
Ștefănescu, Nuță și Klein. Situația rămîne 
neschimbată pînă la Cluj unde Constantin 
Dumitrescu repurtează a treia victorie de 
etapă, consolidîndu-și astfel poziția de 
fruntaș al clasamentului.

Clasamentul etapei : 1. C. Dumitrescu 
(C C.A ) a parcurs 211 km. în 7h02'43 ”, 2. 
Șt. Ștefu (Dinamo 1) același timp, 3. R. 
Klein (Dinamo 2) același, timp, 4. I. Hora 
(C.C.A.) 7h02’52’’, 5. M. Ștefănescu (Me
talul) același timp, 6. P. Nuță 7h03’01’’, 7. 
A. Faniciu (Metalul) același timp.

Clasamentul general individual: 1. C. 
Dumitrescu 27h25’20’’ 2. L. Zanoni la 
13’10”, 3. I. Vasile la 18’18’’, 4. Gh. Șerban 
la 19’59”, 5. Șț. Ștefu la 23’26”.

în clasamentul general pe echipe, 
C.C.A. ocupă locul întîi. urmată de Me
talul și Dinamo 1.

Astăzi, se dispută etapa 7-a Cluj Oradea.

Desmințire 
a agenției TASS

MOSCOVA 24 (Agerpres). — TASS 
transmite : Agenția Telegrafică vest'-ger- 
mană DP.A, 'a dșt puk»cității un comu
nicat in care se susține că unitățile de 
trupe sovietice, care se aflau pîrjă acum în 
Austria, ar fi fost, traajțeirate în prezent 
de către co.mandamentul sovietic pe teri* 
tortul Republicii Democrate Geimane.

Agenția TASS este iipputertțieită să de
clare oă icest comunicat al agenției D.P.A» 
constituie o pură născocire. Trupele so
vietice care ce aflau i în-Austria au fost 
retrase îh întregime th Uniunea Sovietică 
încă la 20 sepiiexnbrie, adică cu mult înain
tea termsnului pe care Tratatul de Stat 
cu privire 'la reStabiHirea Austriei indepen
dențe și democrate îl prevede pentru re
tragerea trupelor celor patru puteri. Tot- ’ 
oda'tă se efectuează reducerea contigente* 
lor militare ale U.R.S.S. cu efectivul tru
pelor retrase de pe teritoriul Austriei.

Comunicatei SUS menționat al agențieă 
vest-germane urmărește probabil, să in
ducă în eroare opinia publică a Germa
niei și a altar țări prin născociri despre o 
pretinsă întărire a trupelor sovietice din 
Republica Democrktă Germană, să camu
fleze faptele reale și să încerce să justi
fice în fața opiniei publice transferarea 
unor trupe străine din. Austria pe teri* 
toriul Italiei și al Germaniei occidentale.

Noi ciocniri armate 
în Vietnamul de sud

SAIGON 24 (Agerpres). — Referindu-se 
la luptele care au reînceput în Vietnamul 
de sud între forțele guvernamentale și ar
matele sectelor feudalo-religioase, agenția 
United Press relatează că șapte batalioane 
ale armatei sud-vietnameze sînt angajate 
în operațiuni împotriva unităților sectei 
Binh Xuyen într-o regiune mlăștinoasă si
tuată doar la cîteva mile sud-est de Sai- 
gon. Deși autoritățile sud-vietnameze nu 
au comunicat nimic în legătură cu desfă
șurarea luptelor, din surse demne de în
credere se anunță că pierderile sînt „ri
dicate“.

„Afară cu americanii din Grecia“
NICOSIA 24 (Agerpres). — Sute.de ma

nifestant! aparținînd organizațiilor gre
cești au demonstrat sîmbătă seara pe stră
zile Famagustei, purtînd pancarte pe care 
era scris „Afară cu americanii din Gre
cia”. O mulțime imensă masată pe tro
tuare aclama pe manifest'anți scendînd lo
zinci cerînd autodeterminarea Ciprului.

în cadrul măsurilor de represiune luate 
de autoritățile britanice tînărul cipriot 
Spiro Papuis în vîrstă de 18 ani a fest 
trimis în fața Curții Marțiale sub acuza
ția „de a fi încercat să răstoarne guver
nul prin forță”-

Un ziar iugoslav 
despre admiterea de noi membri 

în O.N. U.
într-un arțico) consacrat celei de a 10-a 

sesiuni'a Adunării' Generale a O.N.tT., 
ziarul iugoslav „Poiitika” scrie :

Nu încape nici o îndoială că Organizația 
Națiunilor Unite nu-și poate îndeplini în 
întregime rolul ca for internațional și ca 
organ al colaborării internaționale atît 
timp cît un număr considerabil de țări 
din Europa și Asia nu-și vor ocupa locul 
în această organizație. în prezent acest 
for internațional continuă să f>e „incom- 
plect“... situație care frânează dezvoltarea 
O.N.U. și îngreunează îmbunătățirea si
tuației internaționale, O mărturie în acest 
sens o constituie recenta hotărâre ă Adu
nării Generale de a amina din nou exami
narea problemei recunoașterii dreptului 
legitim al Republicii Populare Chineze de 
a reprezenta poporul chinez în Organiza
ția Națiunilor Unite.

Atât timp eît Pekinul nu va ocupa 
locul ce-i revine de drept în O.N.U. și în 
comitetele ei, scrie ziarul, această pro
blemă va fi o povară pentru O.N.U., o pro
blemă care nu este decît o rămășiță a re-. 
lațiilor ce dispar datorită schimbărilor 
actuale.

OaspeJI străini în R. P. R.

Oaspeții și'răini care sș află în țara noas
tră la invitația Institutului Român pentru 
Relațiile Culturale cu Străinătatea își con
tinuă vizitele,

Printre oaspeții tarii noastre sg află și 
profesorul Jürgen Kuczynski, membru titu
lar al Academiei germane de științe, direc
torul Institutului pentru istoria economiei 
d'n Berlin, daputat al Camerei Populare 
a R D. Germane.

Delegația de clerici din Marea Britanie, 
compusă din reverend dr, Thomas Bryn, 
vicepreședinte . al Asociației de prietenie 
Anglii'-Romin’a și preot T. Allan Dav.es 
a vizitat în ultima săptămîhă mai multe 
biserici din Capitală. Apoi membrii dele
gației au plecat într-o călătorie prin țară 
unde au vizitat mîntotirile Curtea de Ar
geș, Horezu, Coala,‘Neamțului, Văratec și 
Agapia.

Grupul de oaspeți italieni în frunte cu 
deputatul Michel Bianco, redactor șef al 
Buletinului Asociației da prietenie Italia- 
Romînia, a făcut o vizita la institutul Ro
mîn pentru Relațiile Culturale cu Străină
tatea, după care a>u vizitat, mai multe in- 
srit.utii culturale și întreprinderi din Ca-, 
pitală. Oaspeții au asistat de asemenea la 
o gală de filme romînești.

Prof dr. Wladiislaw Jakimovicz, șeful 
clinicii neurologice din Krakovia, vizitează 
de asemenea țara ca invitat ăl I.R.R.C.S.

(Agerpres)

Spectacolele de azi
CINEMATOGRAFE: SăpUmtna filmului brifnriic 

- HAMLET - Patria; N-A DANSAT DECÎT O 
VARA - I. C. Frimu, T, Vladlmlrescu, N. Băl., 
cescu; NECUNOSCUTA DIN TAXI Magheru, 
București, înfrățirea între popoare, Gh. Doja, L, 
bertătii; LILIACUL — Republica, 1 Mai; BUN VE
NIT D-LE MARSHALL — Flllmon Sîrbu, Elena 
Pavel, Flacăra: DRAGOSTE Î>E VARA — Maxim 
Gorkl; O AVENTURA PE COASTA ATLANÎ’CU- 
LUI - 8 Martie: TINEREȚE ZBUCIUMATA - 
Victoria; SUFLETE ÎMPIETRITE — Tineretului, 
RahoVa; NU DEPARTE DE VARȘOVIA - Lumi
na, Miorița: ACTUALITATEA ÎN IMAGINI, EX
POZIȚIA SOVIETICA DE LA PEKIN. PASAREA 
FERMECATA, SCAUNUL MAGIC - Timpuri Noi; 
2x) - CÎTEODATA 5 — AL Popov, Arta, 8 Mai ; 
LILIOMFI — V. Roaită; ȘCOALA CURAJULUI — 
CtUtural; DRACUL DIN DEALUL MORII — Uni
rea ; MISTERELE . DIN' MATTO-GROSO — Car- 
pați, Central; PUTEREA DRAGOSTEI - AL Sa- 
hla; ASTA-SEARA SE VA TERMINA TOTUL — 
C Divid, 23 August; SALARIUL GROAZEI — 
Munca; DRAGOSTEA UNEI FEMEI — Moșilor!

antituberculoa.se
Agerpr.es
Sute.de
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Pentru slăbirea continuă a încordării internaționale 
și dezvoltarea colaborării internaționale

Cuvintarea rostită de V. M. Molotov la 23 septembrie 1955
(Continuare din numărul trecut)

Noile propuneri sovietice ou privire ta 
reducerea armamentelor și interzicerea 
armelor atomice și cu hidrogen reprezintă 
un mare pas .înainte spre o apropiere 
continuă între pozițiile U.R.S.S. și ale 
puterilor occidentale în problema dezar
mării. Trebuie subliniat că într-o serie 
de probleme importante cuprinse în pro
punerile sovietice se ține seama de con
siderentele puterilor occidentale prezen
tate anterior. Comisiei pentru dezarmare,

Guvernul sovietic a acceptat propune
rea guvernelor țărilor occidentale într-o 
problemă ca stabilirea nivelului forțelor 
armate pentru cele cinci puteri și anu
me — pentru Uniunea Sovietică, Statele 
Unite ale Americii și Republica Populară 
Chineză 1.000.000—1.500.000 de oameni, 
pentru Franța și Marea Britanie cîte 

650.000 de oameni. Un acord în această 
problemă ar duce imediat la o uriașă re
ducere a cheltuielilor militare. Acesta ar 
fi un pas foarte important spre încetarea 
cursei înarmărilor

Faptul că Uniunea Sovietică a acceptat 
stabilirea nivelului limită propus de An
glia, Franța și S.U.A., pentru forțele ar
mate ale celor cinci puteri lipsește .de 
orice temei obiecțiunile formulate înain
te împotriva interzicerii armei atomice 
sub pretextul că această armă ar com
pensa pretinsa „rămînere în urmă“ a pu
terilor occidentale în domeniul armamen
telor clasice, și că arma atomică ar fi un 
mijloc pentru menținerea „echilibrului“ 
între Vest și Est în domeniul armamente
lor. Propunerea U.R S S cu privire la ni
velul forțelor armate ține seama în între
gime de , poziția puterilor occidentale în 
problema menționată și dă temei să se 
presupună că puterile occidentale, la rân
dul lor, se. vor situia în problema armei 
atomice pe o poziție care să permită rea
lizarea unui acord în această problemă.

Uniunea Sovietică a ținut seama și de 
propunerea anglo franceză privitoare la 
diata intrării în vigoare a interzicerii to
tale a folosirii armei nucleare și a exclu
derii acestei aripe din armamentele state
lor. țn propunerea U.R.S.S-. ca și în pro
punerea anglo-franceză, se prevede ca in
terzicerea totală a armei atomice și a 
arme! cu hidrogen să intre în vigoare 
după reducerea armamentelor clasice si 
a forțelor armate cu 75% din cuantu
mul total al reducerilor.

Iar excluderea acestei arme din arma
mentele statelor și distrugerea ei trebuie 
să se facă Concomitent cu reducerea ar
mamentelor clșsice cu ultimele 25 de pro
cente din reducerea prevăzută

Atribuind o însemnătate esențială or
ganizării controlului asupra înfăptuirii 
măsurilor de dezarmare, Uniunea Sovie
tică prevede în propunerile sale să. se 
acorde- organelor de control drepturi șj 
împuterniciri largi Propunerea sovietică 
cu. privire ta stabilirea .unor posturi de 
control, pe bază de reciprocitate pe te
ritoriile statelor respective ta nodurile de 
cale ferată și pe autostrăzi, pe principa
lele -aerodromuri și în! marile porturi ma
ritime creează condiții necesare, pentru 
instituirea unui control eficace și este 
deosebit de importantă pentru preîntîm- 
pi-narea agresiunii prin surprindere a u- 
nui stat împotriva altuia Este îndeobște 
cunoscut că războiul modern cere concen
trarea și desfășurarea unor mari forțe 
terestre, aeriene, și maritime-miiitare. 
Propunerea cu privire le stabilirea unor 
posturi de control, subordonate unui or
gan internațional de control, prevede mă
surile necesare de informare asupra aces
tei concentrări și oferă posibilitatea de a 
se preîntâmpina o agresiune prin surprin
dere. Crearea unor posturi de control pe 
căile ferate, pe autostrăzile principale, pe 
aerodromuri și în porturile maritime pen
tru supravegherea mișcării și regrupării 
forțelor armate ar exercita o mare in
fluență pozitiyă asupra întăririi încrederii 
între state și ar contribui astfel la micșo
rarea încordării interneționiale.

Propunerea U-RS-S, din 10 mai deschi
de, așa dar. calea pentru rezolvarea pro
blemei foarte .complicate a controlului in
ternațional asupra reducerii armamente
lor și interzicerii armei atomice.

Guvernul sovietic â declarat totodată 
că este gata să studieze cu toată atenția 
și alte propuneri în această problemă im
portantă

In această ordine de idei trebuie să ne 
referim ta cunoscuta propunere făcută de 
președintele Eiserihower ta conferința de 
la Geneva cu privire la schimbul de infor
mații militare și luarea de fotografii din 
avion Trebuie recunoscută importanța 
propunerilor'prezentate de dl președinte, 
în ele noi vedem o dorință sinceră de e 
contribui la rezolvarea importantei pro 
bleme a controlului și inspecției interna
ționale. Tocmai de pe aceste poziții stu
diem noi această propunere și diferitele 
ei părți. In legătură cu aceasta ne intere
sează. firește, -în ce măsură poate contri

3. Crearea unui sistem de securitate colectiva în Europa 
ți asigurarea păcii generale

Călăuzit de interesele menținerii păcii 
generale, guvernul sovietic a acordat și 
acordă o mare însemnătate asigurării 
securității în Europa. Experiența istoriei 
arată că războaiele cele mai pustiitoare 
printre care primul și al doilea război 
mondial au început în Europa. Aceasta 
înseamnă că asigurarea păcii în Europa 
ar avea o însemnătate hotărîtoare pentru 
menținerea păcii în întreaga lume.

Tocmai de aceea, guvernul sovietic a 
ridicat problema., necesității creării unui 
sistem efectiv de securitate în Europa și 
a prezentat în acest scop spre examinare 
țărilor interesate propunerea corespunză
toare.

Această propunere prevede crearea în 
Europa, cu participarea Statelor Unite 
ale Americii, a unui sistem de securitate 
colectivă, bazat pe eforturile comune ale 
tuturor statelor- europene, indiferent de 
orînduirea lor socială și de stat.

Firește că Uniunea Sovietică este geta 
să examineze și alte propuneri îndreptate 
spre asigurarea securității în Europa.

Pentru a înlesni posibilitatea realizării 
acordului necesar în această problemă, le 
conferința de ta Geneva guvernul sovietic 
a propus ca crearea unui sistem general 
european de securitate colectivă să fie 
împărțită în două etape. 

bui această propunere la reducerea ar
mamentelor și la rezolvarea problemei 
interzicerii armei atomice, adică în ce 
măsură contribuie ea la îndeplinirea sar- 
cinei fundamentale — încetarea cursei 
înarmărilor și ușurarea grelei poveri care 
apasă pe umerii populației cia urmare a 
bugetelor militare exagerat de mari și a 
pregătirilor militare de tot felul. Este 
doar absolut limpede că popoarele așteap
tă de la discutarea problemei dezarmării 
rezultate care să contribuie la consolida
rea păcii, l’a înlăturarea primejdiei unui 
noi război și la ușurarea'greutăților ma
teriale ale populației, provocate de cursa 
înarmărilor. In legătură cu aceasta nu 
putem trece peste declarația făcută ieri 
de șeful delegației S.U.A. El a declarat 
că „limitarea armamentelor este de fapt 
Irealizabilă“ O asemenea declarație pune 
sub semnul întrebării lucrările Comisiei 
pentru dezarmare oare a fost creată de 
Adunarea Generală.

La conferința de la Geneva, primul mi
nistru al Franței, dl. Faure, a propus re
ducerea bugetelor militare și crearea unui 
fond special pentru ajutorarea țărilor slab 
dezvoltate din punct de vedere economic 
pe seama reducerii bugetelor militare- 
Uniunea Sovietică examinează cu atenția 
cuvenită această propunere. Noi credem 
ci mijloacele care ar putea fi obținute în 
urma reducerii bugetelor militare ar pu
tea fi folosite atît pentru ușurarea poverii 
impozitelor ce apasă asupra popoarelor 
din statele respective cît și pentru acor
darea de ajutor țărilor slab dezvoltate 
din punct de vedere economic.

Ținînd seama că orice pași întreprinși 
de state în direcția încetării cursei înar
mărilor și reducerii armamentelor ar 
avea o deosebită însemnătate pozitivă 
pentru slăbirea continuă a încordării in
ternaționale și întăririi încrederii între 
state, guvernul sovietic a adoptat hotă- 
rîrea de a reduce pînă ta 15 decembrie 
1955 efectivul forțelor armate sovietice cu 
640.000 de oameni. Aceasta nu mai este o 
dorință și nici un proiect, ci un început 
practic de înfăptuire a sarcinii reducerii 
substanțiale a armamentelor și forțelor 
armate în ceea ce privește Uniunea So
vietică.

Delegația sovietică își exprimă speran
ța că și celelalte puteri care dispun de 
forțe armate însemnate vor întreprinde 
la rîndul lor ca o manifestare a bună
voinței măsuri îndreptate spre reducerea 
forțelor lor armate, fără șă aștepte rea
lizarea unui acord privind încheierea unei 
convenții internaționale corespunzătoare.

Tuturor le este cunoscut că existența 
bazelor militare pe teritorii străine consti
tuie una din cauzele principale ale încor
dării internaționale.

In ceea ce privește Uniunea Sovietică, 
ea a avut pînă nu de mult doar două baze 
militare în afara frontierelor sale Una 
din aceste baze era în Extremul Orient, 
la Port-Arthur și se afla sub conducerea 
comună. a Uniunii Sovietice și Republicii 
Populare Chineze- Din inițiativa Uniunii 
Sovietice, la sfîrșitul anului trecut între 
U.R.S.S. și R.P. Chineză s-a încheiat un 
acord privind trecerea acestei baze mili
tare comune șoyieto-chineze în adminis
trarea deplină a Republicii Populare Chi
neze. Acest acord a fost îndeplinit în pri
măvara anului 1955. In prezent. Uniunea 
Sovietică nu are în Extremul Orient nici 
o bază militară în afara teritoriului său.

O altă bază militară a Uniunii Sovietice 
era pe teritoriul Finlandei, în regiunea 
Porkkata-Udd Ea a fost creată potrivit 
tratatului de pace care a intrat în vigoare 
în 1947, pe o durată de 50 d? ani. Potri
vit acordului realizat foarte recent între 
Uniunea Sovietică și Finlanda, de aseme
nea din inițiativa Uniunii Sovietice, în 
viitorul apropiat va fi lichidată și această 
bază militară sovietică. Pînă lia 1 ianua
rie 1956, toate unitățile militare sovietice 
vor fi retrase de pe teritoriul Porkkata- 
Udd și acest teritoriu va trece în admi
nistrarea deplină a Finlandei.

Astfel, din cele două baze militare pe 
care Uniunea Sovietică le avea în baza 
tratatelor corespunzătoare în afară fron
tierelor sale, una a și fost lichidată în 
urmă cu cîteva luni, iar a doua și ultima 
va fi lichidată în decursul acestui an.

U.R.S.S. nu va avea nici o bază milita
ră pe teritoriul altor state. Guvernul so
vietic a adoptat aceste măsuri în scopul 
îmbunătățirii conținute a relațiilor inter
naționale și al întăririi încrederii între 
state.

Și în acest caz Uniunea Sovietică- a tre
cut de la vorbe la fapte. Aceasta ne pei'- 
mite să ne adresăm guvernelor altor state 
și în special acelora care au baze milita
re numeroase pe teritorii străine pentru 
ca și ele să pășească pe calea lichidării 
lor. Nu încape îndoială că aceasta ar co
respunde în cea mal mare măsură scopu
rilor încetării cursei înarmărilor, scopu
rilor întăririi încrederii între state și în
cetării „războiului rece“.

în cursul primei perioade, statele parti
cipante 1a sistemul general european de 
securitate colectivă nu ar fi absolvite de 
obligațiile asumate de ele potrivit trata
telor și acordurilor existente în perioada 
creării respectivelor grupări politico-m'U- 
tare Ele ar fi însă legate de obligație de 
a se abține de la folosirea forței armate 
și de a rezolva prin mijloace pașnice toate 
litigiile care s-ar putea ivi între ele. Nu 
este greu de înțeles că asumarea acestei 
obligații de către particlpanți! ta siste
mul sus menționat de securitate cores
punde sarcinii de a nu admite să se cree
ze în Europa o situație care ar putea să 
prezinte o primejdie pentru pace.

In cursul celei de a doua perioade, sta
tele și-ar asuma în întregime obligațiile 
legate de sistemul de securitate colectivă 
în Europa. Totodată ar înceta concomi
tent și pe de-a întregul de a mal fi în 
vigoare atît pactul nord-atlantic și .acor
durile de la Paris”, cît și tratatul de ta 
Varșovia al celor opt state încheiat ca 
răspuns la „acordurile de te Paris“.

Noi am propus de asemenea ca în tra
tat să fie prevăzute consultările necesare 
între statele participante la securitatea 
colectivă, ori de cîte ori. cînd, după pă
rerea oricăruia din aceste state, s-ar ivi 
primejdia unei agresiuni armate în Eu
ropa împotriva unuia sau a cîtorva state 

semnatare ale tratatului, pentru a se lua 
măsurile efective necesare în vederea în
lăturării acestei primejdii. Potrivit aces
tei propuneri, o agresiune armată împo
triva unui stat sau a m-ai multor state 
participante la tratat din partea unui stat 
sau a unui grup de state ar fi considerată 
drept o agresiune împotriva tuturor sem
natarilor lui.

Propunerea ca crearea unui sistem ge
neral european de securitate să fie înfăp
tuită nu deodată ci în două etape, a fost 
determinată de faptul că în. prezent 
există grupări militare în Europa. Această 
propunere urmărește să înlesnească posi
bilitatea de a se birui dificultățile exis
tente în calea spre un acord în problema 
importantă a securității europene care 
frămîntă profund toate popoarele din 
Europa și nu numai din Europa. Această 
propunere prevede însă o întărire a siste
mului general european de securitate în- 
tr-un termen anumit astfel ca în a doua 
etapă a creării acestui sistem să fie lichi- 
diate grupările militare existente în Euro
pa, asigurarea păcii și securității gene
rale europene devenind o cauză a po
poarelor europene

Guvernul sovietic, a examinat cu multă 
atenție considerentele care au fost formu
late de participanții la conferința de la 
Geneva în problema securității europene, 
în special considerentele primului minis
tru al Marii Britanii, dl. Eden, care sînt 
examinate acum în Comisia pentru dezar
mare. El își exprimă speranța că pe baza 
propunerilor guvernului sovietic, precum 
și a considerentelor constructive în pro
blemele securității europene care au fost 
formulate de către ceilalți participanți la 
Conferința de la Geneva se va găsi o re
zolvare a acestei probleme importante 
care să corespundă intereselor vitale ale 
tuturor popoarelor europene.

Realizarea unui acord în această pro
blemă ar schimba radical situația în Eu
ropa, care în decursul ultimilor ani s-a 
agravat tot mai mult.

Un rol deosebit în agravarea situației 
în Europa l-au jucat „acordurile de la 
Paris“, încheiate anul acesta, oare prevăd

4. Problemele nerezolvate
Atenția Adunării Generale nu poate să 

nu fie de asemenea atrasă de situația din 
Asia și Extremul Orient. Printre proble
mele internaționale oare trebuie să fie 
rezolvate, problemele Asiei și Extremului 
Orient au un caracter deosebit de urgent.

In această ordine de idei trebuie înainte 
de toate să subliniem însemnătatea pro
blemei Taivanului. Acest teritoriu din 
totdeauna chinez nu a fost încă reunificat 
cu Republica Populară Chineză, fapt care 
constituie un obstacol serios în calea nor
malizării situației generale din Extremul 
Orient. Nu este necesar să vorbim pe larg 
despre eauza situației create în re
giunea Taivanului, întrucît această ca
uză este binș cunoscută. Dacă vom 
aprecia cu luciditate situația nu vom 
putea să nu ajungem ta concluzia că 
obstacolele care împiedică reunirea Tai
vanului ca și altor insule chineze de pe 
litoral cu Republica Populară Chineză 
trebuie să fie înlăturate și cu cît aceasta 
se va tace miai repede cu atît va fi mai 
bine. •

Trebuie să presupunem că toți acordăm 
importanță tratativelor chino-americane 
de la Geneva, care se desfășoară din ini
țiativa Republicii Populare Chineze. Să 
sperăm că aceste tratative își vor juca 
rolul pozitiv în normalizarea relațiilor 
între Statele Unite ale Americii și Repu
blica Populară Chineză.

S-a mai vorbit aici de necesitatea de a se 
rezolva fără întîrziere problema restabi
lirii drepturilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze în Organizația Națiuni
lor Unite. Am auzit și argumente necon
vingătoare împotriva acestui lucru O- 
biectează de fapt acei care ar vrea să 
vadă China așa cum a fost ea în trecut, 
cînd acolo stăpîneau după bunul plac a- 
numite cercuri străine. Dar pe atunci po
porul chinez nu era stăpîn în țara sa ci 
era asuprit. Este timpul să recunoaștem 
că aceste vremuri au apus pentru totdea
una, fapt ce poate numai bucura pe toți 
adepțiî libertății și independenței națio
nale a popoarelor.

Este semnificativ faptul că China și-a 
desfăcut liber aripile și a ieșit pe drumul 
larg și luminat de soare al progresului 
numai atunci cînd marele popor chinez a 
recunoscut drept conducător al său Parti
dul Comunist Chinez. Pe lîngă toate cele
lalte aceasta este și o bună ilustrație la 
problema despre care s-a mal vorbit aici 
— problema comunismului. Dar dacă toc
mai din această cauză se va frîna și pe 
viitor restabilirea drepturilor Republicii 
Populare Chineze în O.N.U., acest lucru 
va submina atît autoritatea cît și munca 
atît de.necesară a Organizației Națiunilor 
Unite.

Noi nu putem uita nici faptul că deși 
războiul din Coreea a luat sfîrșit, proble
ma coreeană nu este nici pe departe re
glementată. Acest lucru înseamnă că sta
tele interesate trebuie să depună eforturi 
pentru a găsi posibilități în vederea regle
mentării pașnice definitive a problemei 
coreene.

Stabilirea și dezvoltarea legăturilor în
tre Coreea de Nord și Coreea de Sud. 
apropierea între ele în scopul încheierii în 
viitor a unui acord cu privire la restabi
lirea unității Coreei, ar avea în condițiile 
actuale o importanță primordială pentru 
reglementarea acestei probleme.

Trebuie subliniat că nu este pentru pri
ma dată că guvernul Republicii Populare 
Democrate Coreene face propuneri con
crete pentru stabilirea legăturilor de afa
ceri și culturale între nord și sud Din 
păcate, guvernul Coreei de sud are o altă 
poziție față de această problemă- El nu 
ascunde că este ocupat cu pregătirea, unor 
acțiuni agresive împotriva Republicii 
Populare Democrate Coreene.

Firește că această poziție a guvernului 
sud-coreean nu poate să hu constituie o 
piedică serioasă în calea reglementării pro
blemei coreene, fapt pe care nu putem 
să-I ignorăm.

N-a fost reglementată încă definitiv 
nici problema situației din Indochina. 
Acordurile de la Geneva cu privire la 
Vietnam, Laos șl Cambodgia, care au dus 

remilitarizarea Germaniei occidentale 
și atragerea ei în grupările militare ale 
cîtorva state occidentale ceea ce a creat 
totodată dificultăți serioase în calea refa
cerii unității Germaniei.

Crearea unui sistem general european 
de securitate ar contribui ta crearea unor 
condiții mai favorabile pentru reglemen
tarea problemei germane, inclusiv rezol
varea sarcinii refacerii unității Germaniei, 
întrucît rezolvarea acestei probleme nu 
poete fi despărțită de instaurarea unu-i 
sistem general european de securitate, nu 
poște fi despărțită de chestiunea ; va fi 
oare Europa transformată în focarul po
tențial al unui nou război sau va deveni 
ca o fortăreață a păcii și securității po
poarelor ?

Se știe că ta 13 septembrie, adică nu
mai cu zece zile în urmă. între Uniunea 
Sovietică și Republica Federală Germană 
(Germania occidentală) a fost realizat un 
acord privind stabilirea de relații diplo
matice normale. Acum U-RS-S. va aveia 
relații diplomatice și alte relații nu numai 
cu Republica Democrată Germană, ci și 
cu Republica Federală Germană. Aceasta 
va contribui 1a normalizarea relațiilor în
tre state în toată Europa. Prin urmare, 
normalizarea relațiilor între U.R.S.S. și 
R.F. Germană, care a fost realizată re
cent va contribui la îmbunătățirea conti
nuă a relațiilor între popoarele sovietic 
și german și va servi la întărirea păcii în 
Europa.

In această ordine de idei este necesar 
să ne referim și la noile acorduri încheia
te în ultimele zile la Moscova între Uniu
nea Sovietică și Republica Democrată 
Germană Aceste acorduri au drept scop 
dezvoltarea continuă a unei colaborări 
strînse și întărirea relațiilor de prietenie 
între Uniunea Sovietică și Republica De
mocrată Germană pe baza egalității în 
drepturi, a respectării reciproce a suvera
nității și a neamestecului în afacerile in
terne.

In ceea ce privește problema germană 
în întregul ei, din tot ce s-a spus reiese 
că în condițiile actuale ea își via găsi re
zolvarea pe calea creării unui sistem ge
neral de securitate în Europa.

în Extremul Orient și Âsia
la încetarea oiperațiunilor militare în In- 
dochina, au trasat căile de reglementare 
a situației în această regiune pe baza 
recunoașterii drepturilor naționale, legiti
me, incontestabile, ale popoarelor acestor 
țări ta o existență liberă și independentă. 
Principalele prevederi ale acordurilor de 
la Geneva cu privire la Vietnam, Laos și 
Cambodgia, se îndeplinesc în linii gene
rale, deși nu fără întârzieri: Trebuie însă 
să spunem că nu s-a făcut nici pe de
parte totul pentru rezolvarea cu succes a 
importantelor probleme politice care de
curg din sus amintitele acorduri. După 
cum se știe, consultările prevăzute de 
acordurile de la Geneva în problema or
ganizării alegerilor generale în Vietnam 
nu au început nici pînă în prezent. Aceste 
consultări sînt împiedicate în mod vădit 
de poziția autorităților din Vietnamul de 
Sud care se eschivează de la îndeplini
rea acordurilor de la/Geneva și care pînă 
în prezent refuză aceste consultări.

Sintem îndreptățiți să așteptăm ca pen
tru îndeplinirea acordurilor de la Gene
va cu privire la Indochina să fie luate 
măsurile necesare și să nu se admită sub
minarea consultărilor intre reprezentanții 
autorităților Vietnamului de Nord și 
Vietnamului de Sud.

Aceasta este necesar pentru ca la data 
fixată să se țină alegeri pe întregul Viet
nam, ceea ce va da posibilitate de a uni
fica țara, restabillndu-se unitatea națio
nală a Vietnamului.

Cele spuse despre situația din Asia și 
din Extremul Orient nu epuizează, firește, 
problemele care frămîntă popoarele din 
această zonă. Există destule alte probleme 
importante referitoare la menținerea pă
cii în această zonă și legate de lupta Po
poarelor ei pentru securitatea și indepen
dența lor națională.

Aceste probleme au fost examinate la 
conferința de la Bandung, la care au par
ticipat 29 de state*din Asta și Africa și 
unde au avut un rol deosebit de impor
tant state ca Republica Populară Chineză, 
India, Indonezia. Convocarea conferinței 
de la Bandung este un mare eveniment 
istoric — mărturie a marii mișcări de care 
au fost cuprinse popoarele Orientului 
oare luptă pentru independența lor nați
onală/ pentru pace și libertate- La această 
conferință au participat țări cu orânduiri 
de stal și sociale diferite. Deși cîțiva 
dintre participanții la conferință sînt deja 
atrași in diferite grupări militare străine 
de interesele lor naționale, conferința de 
la Bandung a ajuns la hotărîrl unanime 
care au o mare însemnătate politică pen
tru întărirea păcii generale și pentru dez
voltarea mișcării de eliberare națională a 
popoarelor coloniale și dependente»

De cînd India și-a dobîndit independen
ța și a intrat în rândurile popoarelor li
bere, însemnătatea Republicii India ca 
factor important pentru întărirea păcii, 
crește tot mai mult. India depune o ac
tivitate importantă și tot mai intensă în 
problemele de o mare însemnătate pen
tru țările Asiei. După părerea delegației 
sovietice, declarația din 19 iulie a primu
lui ministru al Indiei, Nehru, cu privire 
la necesitatea convocării unei conferințe 
de felul conferinței de ta Geneva pentru 
examinarea problemelor privind Asia și 
Extremul Orient merită atenție șl sprijin 
serios. După cum se știe, această propu
nere a d-lui Nehru a fost sprijinită de 
primul ministru al Birmaniei, dl. U Nu 
și de mulți oameni politici din țările 
Asiei.

Este necesar de asemenea să se sublini
eze marea importanță a declarației făcută 
de premierul Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Chineze, Ciu En-lai, ta 
recenta sesiune a Adunării reprezentanți
lor populari din întreaga Chină, în care 
a fost sprijinită ideea convocării sus men
ționatei conferințe pentru examinarea pro
blemelor Asiei și Extremului Orient și a 
fost exprimată speranța că țările din Asia 
și din zona Pacificului, inclusiv Statele 
Unite ale Americii, vor ajunge la un acord 
cu privire la încheierea unui Pact al pă

cii colective în această regiune. Popoarele 
Asiei sînt efectiv interesate intr-un ase
menea Pact al păcii colective în timp ce 
blocurile militare' cum ar fi așa-numitul 
S.E.A.T.O. reprezintă o primejdie directă 
pentru securitatea popoarelor din Asia Și

5. Organizația Națiunilor Unite și sarcinile 
a încordării internaționale

în condițiile actuale, Organizația Nați
unilor Unite poartă o deosebită răspun
dere pentru slăbirea continuă a încordă
rii în relațiile internaționale. Ea poate și 
trebuie să folosească toate posibilitățile 
existente pentru a contribui la asigurarea 
unei înțelegeri reciproce și colaborării mai 
bune între state.

Carte ONU. începe cu cuvintele că ță
rile care fac parte din această organiza
ție sînt ferm hotărâte să izbăvească gene
rațiile viitoare de ororile războiului care 
de două ori în decursul vieții noastre a 
adus omenirii suferințe de nedesciâs.

Această Cartă a fost adoptată ținîn-du- 
se seama de faptul că din Organizația Na
țiunilor Unite fac parte state cu orîndu
iri sociale diferite și că această Organi
zație Internațională trebuie să contribuie 
la dezvoltarea colaborării și la coexistența 
pașnică între ele.

Viabilitatea principiilor progresiste pe 
care se bazează Carta O.N.U. ,a .fost con
firmată în întregime de desfășurarea eve
nimentelor în deceniul carea y trecut. 
■Aceste principii corespund intereselor li
bertății și independenței naționale a P°‘ 
poarelor.

Ele servesc totodată cauza întăririi pă
cii și colaborării internaționale. Oricît de 
mari ar fi fost anumite lipsuri ale ac
tivității practice a O.N.U., țelurile și prin
cipiale Organizației Națiunilor Unite au 
căpătat recunoașterea tuturor popoarelor 
care năzuiesc spre pace, libertate și pro
gres.

La actuala sesiune, Adunarea Generală 
urmează să examineze problema convocă
rii unei conferințe generale a statelor 
membre ale O.N.U., pentru examinarea 
problemei revizuirii Cartei.

Uniunea Sovietică este de părere că nu 
există motive pentru o revizuire a Cartel 
O.N.U. în actuala ei formă, Carta cores
punde în întregime sarcinilor întăririi 
păcii generale și dezvoltării colaborării 
internaționale în domeniul politic-econo
mic și în alte domenii. O revizuire a Car
tei urmărind modificarea principiilor ei 
fundamentale, nu numai că nu ar con
tribui la întărirea încrederii în relațiile 
între state, dar, mai mult, ar face mai di
ficilă realizarea acestui scop.

Știm cu toții ce operă dificilă și comple
xă a fost elaborarea Cartei O.N-U. în le
gătură cu aceasta trebuie să ne amintim 
de numele președintelui Statelor Unite, 
Franklin Roosevelt, care a avut un rol re
marcabil la punerea bazelor Organizației 
Națiunilor Unite.

în procesul pregătirii Cartei O.N.U. 
mai ales la conferința de la San Fran
cisco din 1945, au fost necesare eforturi 
uriașe -pentru a elabora o Cartă care să 
corespundă sarcinii fundamentale — men
ținerea păcii între popoare și care în 
același timp să fie acceptabilă pentru 
toate statele participante la această Orga
nizație indiferent de diferențele dintre 
formele orînduirilor de stat și sociale ale 
țărilor membre ale O.N.U. Dacă apreciem 
în mod obiectiv situația nu putem să nu 
ajungem la concluzia că realizarea unul 
acord asupra diferitelor prevederi ale 
Cartei, care, după părerea unor state, ne
cesită modificări acum, nu ar fi deloc mai 
ușor, ba ar fi poate chiar mai greu decît 
cu zece ani în urmă.

Nu Carta este vinovată că după crea
rea O.N.U., situația internațională nu s-a 
dezvoltat nici pe departe întotdeauna în 
conformitate cu țelurile și principiile aces
tei Carte. în condițiile existenței unei nă
zuințe reale a statelor membre ale O.N.U. 
spre întărirea colaborării internaționale și 
asigurarea securității popoarelor, Carta, în 
actuala ei formă, corespunde pe deplin 
cerințelor formulate față de ea.

Din considerentele menționate, guvernul 
sovietic nu consideră indicată convocarea 
unei conferințe internaționale pentru re
vizuirea Cartei. Problema nu este de a 
distrage Carta, ci de a obține coordonarea 
acțiunilor statelor, mai ales ale membri
lor permanenți ai Consiliului de Securitate.

Acest lucru îl cer interesele asigurării 
succesului activității O.N.U. pentru men
ținerea și întărirea păcii. în legătură cu 
aceasta, guvernul sovietic consideră ne
cesar să declare în mod categoric: este 
necesar ca în conformitate cu Carta, să se 
ridice rolul Consiliului de Securitate în 
O.N.U., avînd în vedere că în ultima 
vreme, acest organ nu lucrează în

6. Propunerea delegației Uniunii Sovietice
în încheiere, delegația sovietică prezintă spre examinare Adunării Gener, ’ » 

următorul proiect de rezoluție :

Cu privire la măsurile pentru slăbirea continuă a încordării . 
internaționale și dezvoltarea colaborării internaționale

Adunarea Generală constată cu satisfacție eforturile depuse — mal ales In 
ultima vreme — de state șl îndreptate 6ipre slăbirea încordări! internaționale irită- • 
rlrea încrederii reciproce șj dezvoltarea colaborării între popoare. In această pri- : 
vință o deosebită însemnătate are conferința de la Geneva a șăfilor guvernelor celor 
patru puteri, conferința de la Bandung a țărilor Asiei șl Africii precum șj dezvol- 
tarea contactelor între conducătorii de state.

Adunarea Generală cheamă guvernele să continue aceste eforturi în Interesul - 
întăririi păcii și securității generale, pentru a obține îmbunătățirea continuă 
a relațiilor șj întărirea încrederii între state.

Adunarea Generală atribuie o mare însemnătate examinării propunerilor făcute 
de state și îndreptate spre încetarea cursei înarmărilor și rezolvarea prin tratative a ' 
problemelor internaționale nereglementate — examinării propunerilor guvernului 
sovietic din 10 mai și 21 iulie a.c. în problemele reducerii armamentelor, interzi
cerii armelor atomice și înlăturării primejdiei unul nou război, a propunerii Sta
telor Unite ale Americii cu privire la planul general de traducere în viață a pro
punerilor de dezarmare, prezentate de președintele Statelor Unite din 21 tiulie a.c., 
a propunerii Marii Britanii și a propunerii Franței, prezentate la Geneva, precum 
și a propunerilor corespunzătoare prezentate de alte state.

Adunarea Generală va examina aceste propuneri și alte eventuale, propuneri 
considerând că sarcinile sale principale sînt înlăturarea primejdiei unui nou război, 
asigurarea securității și e siguranței zilei de mîine, crearea d© condiții pentru o 
viață pașnică și liniștită a popoarelor din întreaga- lume.

Delegația U.R.S.S. își exprimă speranța 
că acest proiect de rezoluție se va bucura 
de sprijinul necesar din partea celorlalți 
participanți la Adunarea Generală și că, 
în linii generale, actuala sesiun© va fi rod

Extremul Orient, o primejdie pentru in
dependența lor națională.

Reglementarea problemelor nerezolvate 
în Asia și Extremul Orient ar avea o 
mare influență pozitivă asupra întregii 
conjuncturi internaționale.

slăbirii continua

mod evident din plin, că el a fost; ■ 
nu odată ocolit în trecut atunci cînd»« 
era necesar ca tocmai Consiliul de Secu’"r 
ritate să se ocupe de problemele impor- < 
tante legate de menținerea .păcii. Este ne- - = 
cesar ca Organizația Națiunilor Unite să 
devină o organizație internațională, care-; 
nu numai să nu încurajeze și să nu trea
că cu vederea diferitele încercări de cre
are a unor grupări militare de state opuse-j3 
unele altora, dar să contribuie activ la 
dezvoltarea unei colaborării internațio
nale multilaterale și a contactelor întrț 
statele din Apus și Răsărit, să contribuie.. 
la o reală întărire a păcii și securității in.;.- 
temaționale.

Cu totul nesatisfăcător stau lucrurile în 
ceea ce privește admiterea de noi mem;,.. 
bri în Organizația Națiunilor Unite. O se-,., 
rie întreagă de state din Europa, Asia și ' 
Africa, deși doresc să intre în O.N.U. și . 
deși corespund cerințelor formulate față 
de membrii O.N.U., se află totuși în afară, 
acestei organizații internaționale, nu par; 
ticipă la lucrările ei. Această participare/./ 
este împiedicată de discriminarea ce se/; 
practică față de unele state și asupra că-' 
reia unii continuă să stăruie aici cu încă- . 
pățînare. Trebuie să punem capăt acestei, 
nedreptăți.

Uniunea Sovietică este pentru rezolva
rea neintîrziată a problemei admiterii de 
noi membri în O.N.U- Pornind de la 
aceasta, delegația sovietică declară că este 
gata să sprijine admiterea concomitentă 
în O.N.U. a celor 16 state care au înain
tat cereri în această privință.

Sîntern convinși că o asemenea rezol
vare a problemei admiterii de noi membri 
corespunde in întregime intereselor Or
ganizației Națiunilor Unite. O rezolvare 
pozitivă a problemei admiterii altor 
16 state în O.N.U. corespunde nu numai 
cererilor juste ale acestor state ci și inte
reselor întăririi păcii.

Domnilor delegați,
Pentru noi toți este limpede că po

poarele lumii au primit cu mare satisfac
ție slăbirea încordării internaționale care 
s-a conturat. Evenimentele din ultima 
vreme, mai ales conferința de la Geneva 
a șefilor guvernelor, precum și prima 
conferință, care a avut loc la Bandung, 
a țărilor Asiei și Africii deschid mari 
posibilități în această privință- Dato
ria directă a Organizației Națiunilor 
Unite este de a contribui prin toate mij
loacele la realizarea acestor țeluri no
bile, de a contribui la lărgirea colaborări i 
interhaționale în toate domeniile: politic 
și economic, al culturii și științei.

Nu se poate trece cu vederea că și acum 
încă răsună voci în favoarea continuării 
„războiului rece“- ȘI acum mal există 
anumite cercuri ale căror interese laco
me și țeluri agresive alimentează planuri 
de creare și extindere a grupărilor mili
tare în diferite părți ale globului pămîn- 
tesc. Ele propovăduiesc o politică d» 
amenințare și presiune asupra altor state.- 
împotrivindu-se pe toate căile reducerii- 
bugetelor militare, a comenzilor militare-, 
și a pregătirilor militare. Se încearcă să- 
se afirme chiar că conferința de la G.>j 
neva și rezultatele ei ar fi o urmare a po
liticii sus-menționate. Dar, după cum se, 
spune, faptele sînt încăpățînate și faptei^, 
arată că nu zăngănitul armelor, nu ame
nințările, au asigurat rezultatul pozitiv al 
conferinței de la Geneva. Acest rezultat 
a oglindit voința de pace a popoarelor și 
năzuința tuturor participanților la confe
rință de a găsi un fel nou, mai coordo
nat, de rezolvare a problemelor interna
ționale care nu au fost încă rezolvate.

Conștiința necesității rezolvării proble
melor internaționale arzătoare și căuta
rea unor căi pentru reglementarea lor, 
care să ducă nu la ațîțprea „războiului 
rece” ci la întărirea încrederii între țări 
inclusiv în relațiile dintre oamenii de stat 
de la conducerea lor, iată ce a caracteri
zat conferința de la Geneva și acest lu
cru a dat rezultate pozitive.

Tocmai pe această cale trebuie să se 
meargă și de acum înainte pentru a se 
obține noi succese atît în cadrul apropiam 
telor tratative dintre state în problemele' 
nereglementate cît și în problemele care 
se examinează la O.N.U. și care au o mare 
Importanță pentru cauza păcii.

Numai în acest caz Vor fi îndreptățite 
năzuințele popoarelor dornice de o viață 
pașnică și liniștită.

nică, se va desfășura în spiritul dezvol
tării colaborării internaționale și al nă
zuinței spre întărirea păcii generale și a 
securității internaționale.



Convorbirea tovarășilor N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov 
cu delegația parlamentară japoneză, care a avut loc la 21 septembrie 1955

MOSCOVA 24 (Agerpres). — TASS 
transmite stenograma convorbirii din 21 
septembrie 1955 dintre tov. N. A. Bulga
nin și N. S. Hrușciov și delegația parla
mentară japoneză.

Bulganin. Vă salutăm și sîntem gata 
să vă ascultăm.

Hrușciov. Sîntem bucuroși că ați venit. 
Acest lucru ne va permite să ne cunoaș
tem mai bine unii pe alții, să cunoaștem 
miai bine intențiile noastre și ale dvs. Noi 
avem cele mai bune intenții, urmărind 
stabilirea de relații de prietenie cu po
porul japonez. Cred că este și în intere
sul poporului japonez de a crea și dezvol
ta relații de prietenie cu poporul sovietic.

Pe această cale există mari greutăți. 
Este însă de presupus că acest contact de 
astăzi cu dvs. și vizita dvs. în Uniunea 
Sovietică, vor ajuta la stabilirea de rela
ții bune. Noi o să ascultăm ceea ce doriți 
să spuneți. Noi de asemenea vom expune 
considerentele asupra felului în care pri
vim perspectivele viitoarelor relații din
tre Uniunea Sovietică și statul japonez.

Rugăm ca părerile să fie exprimate 
eincer.

Bulganin. Cine cere cuvîntul ?
Kitamura. (șeful delegației). Permite- 

ți-mi să vă mulțumesc din toată inima 
pentru posibilitatea de a fi primiți astăzi 
de dvs.

Noi am vizitat țara dvs. animați de cea 
mai caldă dorință de a face tot pos bilul 
pentru îmbunătățirea relațiilor, pentru 
stabilirea de relații de prietenie între ță
rile noastre. Și noi sîntem de părere că 
relațiile dintre țările noastre sînt un fac
tor important pentru pacea generală în 
lumea întreagă. Cu această speranță am 
sosit în țara dvs. și vrem să realizăm ceva 
în această direcție.

Cind am plecat din Japonia. întregul 
nostru popor participa intens la lupta 
pentru pace.

Cunoaștem bine rolul uriaș pe care l-a 
avut Uniunea Sovietică în opera de întă
rire a păcii și în special rolul activ al pre
mierului Bulganin la recenta întîlnire de 
la Geneva.

Ceea ce ne-a impresionat în primul rînd 
după sosirea noastră din mica Japonie, 
este imensitatea teritoriului Uniunii Sovie. 
tice. în al doilea rînd, ne am convins de 
înflorirea pe care a atins-o aici știința, 
economia și cultura.

Noi considerăm de asemenea foarte im
portantă pentru stabilirea de relații paș
nice. prietenești, primirea caldă care ril 
s-a făcut aici în Uniunea Sovietică Sîntem 
pătrunși de dorința de a ne consacra toate 
eforturile întăririi cauzei păcii.

Trecînd la problemele concrete, ele sînt 
următoarele :

în primul rînd, problema teritorială, 
apoi problema economică. în speță proble
ma pescuitului, și problema lărgirii co
merțului. legate de aceasta, problemele le
găturilor culturale Există și alte proble
me. Sintem de părere că la rezolvarea lor. 
trebuie să privești cu un spirit larg cu 
unanimitate și să te străduiești a le solu 
ționa într-o atmosferă de caldă prietenie

Ex stă de asemenea problema eliberării 
criminalilor de război Aceasta este dorin
ța fierbinte a maselor largi din Japonia. 
Și noi rugăm pe dl. prim-ministru să ma
tt feste generozitate în această problemă a 
cărei rezolvare ar fi cel mai buri și de 
neuitat dar pentru cei 38 de membri ai 
delegației parlamentare japoneze care se 
află în. țara dvs.

Ieri am avut prilejul fericit de a vizita 
lagărul de la Ivanovo pentru criminalii 
de război japonezi. D»că ar fi cu putință, 
dorința noastră fierbinte este de a vizita 
și lagărul de la Habarovsk V-am ruga 
foarte mult să ne acordați o astfel 
de permisiune și am fi recunoscători pen
tru, ea.

în încheiere, permitețl-mi să vă mul
țumesc încăodată pentru întreaga grijă 
manifestată față de noi aici. Și ultima 
problemă. Ați avea ceva de obiectat dacă 
conținutul convorbirii noastre de astăzi 
va fi publicat în presă ?

Masaru Nomidzo; Permiteți-mi să com- 
plectez întrucîtva acea parte din decla
rația lui Kitamura în care el s-a referit 
la problemele concrete și să-mi exprim 
rugămintea de a asculta părerea atît a 
domnului Bulganin. cit și a domnului 
Hrușciov. Vreau să mă refer atît 
la probleme teritoriale, cît și la pro
blemele criminalilor de război, ale co
merțului. pescuitului și legăturilor cultu
rale Noi înțelegem bine, că problema te
ritorială este extrem de complexă. Ea 
este legată de tratatul de la San Fran
cisco, de rezolvarea problemei insulei Oki- 
nava..

Dar noi cunoaștem marile schimbări 
care s au produs după conferința șefilor 
celor patru puteri la care au participat 
atît domnul Bulganin. cît și domnul 
Hrușciov.

Poporul japonez a manifestat un foarte 
mare interes In legătură cu această pro
blemă și își pune mari speranțe în evolu
ția ulterioară a evenimentelor. Noi am 
ruga ca în limita posibilităților, problema 
teritorială să fie rezolvată cu bunăvoință, 
pentru ca aceasta să contribuie la dez
voltarea forțelor păcii. în ceea ce pri
vește problema criminalilor de război, aș 
Vrea în primul rînd să exprim recunoș
tință pentru faptul că a fost publicată o 
informație cu privire la găsirea a 365 de 
persoane, precum și pentru faptul că au 
fost eliberați 36 de oameni care s-au îna
poiat recent. Rezolvarea problemei crimi
nalilor de război — foști prizonieri, ar răs
punde dorinței întregului popor japonez 
și noi rugăm să se contribuie la rezolva
rea acestei probleme, ceea ce ar favo
riza stabilirea unor relații de prietenie.

Am auzit că în urma vizitării Uniunii 
Sovietice de către cancelarul Adenauer, 
problema criminalilor de război germani 
a căpătat o rezolvare pozitivă și sperăm 
că aceeași cale poate fi urmată în rezol
varea problemei criminalilor de război ja
ponezi.

în ceea ce privește comerțul, rugămin
tea noastră este ca el să se dezvolte pe 
baza unor condiții reciproc favorabile, ca 
o primă măsură pentru normalizarea re
lațiilor între cele două țări.

„Sein teia tineretului“
Pag, 4-a 25 septembrie 1955

în ceea ce privește problema pescuitu
lui, relațiile japono-chineze în această pri
vință au fost deja rezolvate cu succes. 
Acum, ar fi cît se poate de dorit, ca și în 
relațiile japono-sovietice să se reglemen
teze toate problemele complexe în legă
tură cu pescuitul, în special problema pes
cuitului în apele nordice.

Sîntem de părere că ar fi posibil să se 
creeze un organ special pentru reglemen
tarea acestei probleme, din care ar putea 
face parte o serie de membri ai delegației 
parlamentare care este prezentă aci. Noi 
solicităm de asemenea sprijinul dvs. în 
dezvoltarea legăturilor culturale, inclusiv 
a legăturilor sportive, a legăturilor în do
meniul artei etc.

Bulganin. La întrebările puse va răs
punde tov. Hrușciov.

Hrușciov. Aș vrea mai întîi să spun cum 
privim noi problema lichidării stării de 
război și a stabilirii de relații diploma
tice. Considerăm că aceasta este princi
pala problemă pe care trebuie să o re
zolve statele noastre, este punctul de pla
care în relațiile noastre. în primul rînd 
trebuie să vorbim despre lichidarea stării 
de război și să dăm uitării fostele răz
boaie și conflicte care au existat între 
Uniunea Sovietică și statul japonez. Este 
necesar să se cresze organe normale care 
șă reprezinte Uniunea Sovietică în Japo
nia și statul japonez în Uniunea Sovie
tică.

Aceasta ar crea o situație în care sta
tele noastre ar putea avea legături și 
duce tratative în toate problemele exis
tente între ele prin canale diplomatice 
normale.

Acest lucru ni se pare atît de elemen
tar, îneît sîntem întrucîtva uimiți de fap
tul că tratativele în această problemă 
pe care le duc la Londra reprezentanții 
U.R.S.S. și Japoniei tărăgănează atît de 
mult. Avem impresia că partea japoneză 
nu manifestă un interes deosebit pentru 
normalizarea relațiilor dintre Uniunea 
Sovietică și Japonia și de aceea tergi
versează în mod artificial tratativele.

Domnii Kitamura și Nomidzo care au 
vorbit înaintea mea, au dat ca exemplu 
rezolvarea problemei criminalilor de 
război foști prizonieri de război d!n ar
mata germană și au arătat că această 
problemă și-a găsit o rezolvare pozitivă. 
Acest exemplu arată într-adevăr că pro
blema criminalilor de război poate să fie 
rezolvată favorabil. Dar, întrucît ați dat 
ca exemplu rezolvarea problemei privind 
germanii, ăș vrea să vă atrag atenția asu
pra următoarelor. Tratativele cu domnul 
Adenauer au durat cinci zile și în acest 
răstimp am căzut de acord asupra sta
bilirii de relații diplomatice între Uni
unea Sovietică și Republica Federală Ger
mană. am căzut de acord asupra insti
tuirii de ambasade în capitalele statelor 
respective și ne am dat cuvîntul în fața 
domnului. Adenauer că vom examina pro
blema criminalilor de război.

în același timp, tratativele în aceleași 
probleme dintre Uniunea Sovietică și Ja
ponia durează de aproximativ patru luni 
și nu merg mai departe de conversații 
plăcute. Reprezentanții beau ceai, discută 
prietenește între ei. se conving unii pe 
ceilalți că atît o parte cît și cealaltă vrea 
pace, vrea să lichideze starea de război 
și să stabilească relații diplomatice. Cred 
că patru luni este un termen cu totul su
ficient pentru a ajunge Ia o înțelegere. 
Este evident că tărăgănarea tratativelor 
se datorește faptului că partea japoneză 
nu este Interesată în rezolvarea grabnică 
a acestei probleme.

Noi am avut relații destul de încordate, 
chiar foarte încordate cu guvernul Re
publicii Federale Germane Tratativele cu 
reprezentanții acestui guvern s-au desfă
șurat și ele într-o atmosferă destul de 
încordată, dar de ambele părți a existat 
dorința de a ajunge lă o normalizare a 
relațiilor între Uniunea Sovietică și Re
publica Federală Germană și de aceea uu 
fost obținute rezultate pozitive

După tratativele cu guvernul Repu
blicii Federale Germane, noi am dus de 
asemenea tratative cu reprezentanții Re
publicii Democrate Germane, ale căror re
zultate vă sînt cunoscute din presă. Cu 
acest prilej vreau însă să arăt că pro
blema eliberării criminalilor de război 
germani am discutat-o și înainte la Ber
lin, cînd eu și cu tovarășul Bulganin 
ne-am întors de la Geneva. Acum după 
cum știti, această problemă a fost rezol
vată în mod pozitiv. în prezent, se des
fășoară o muncă de pregătire pentru eli
berarea criminalilor de război germani și 
trimiterea lor. în funcție de domiciliu, în 
Republica Democrată Germană și în Re
publica Federală Germană.

De aci concluzia : poate că întrebarea 
pe care ne-o puneți ar trebui pusă în 
primul rînd reprezentantului guvernului 
japonez îmoutemtcit să ducă tratative cu 
reprezentantul Uniunii Sovietice la 
Londra.

în ceea ce privește problemele care s au 
dovedit litigioase în tratativele de la 
Londra, ele sînt în prezent suficient de 
clare, punctele de vedere au fost expuse 
și ar trebui să se treacă deja la soluțio
narea lor practică.

Problema criminalilor de război, foști 
militari ai armatei japoneze, nu este o 
problemă de nerezolvat. Noi considerăm 
că de la terminarea războiului a trecut 
multă vreme și criminalii de război con
damnați pentru crimele lor au ispășit deja 
o parte din pedeapsă. în prezent, s-ar pu
tea manifesta generozitate, eliberînd 
acești oameni și predîndu-i guvernului ja
ponez pentru ca acesta să procedeze cu 
ei după cum crede de cuvi’nță

Noi nu ne călăuzim în această chestiune 
de un sentiment de răzbunare. Noi, oa
menii de stat, trebuie să pornim mai ales 
nu de la trecut, ci de la viitor. Eliberarea 
înainte de termen a acestor oameni ar 
aduce bucurie familiilor și rudelor lor. 
Eliberarea înainte de termen ar contri
bui la o mai bună înțelegere și la o nor
malizare a relațiilor dintre țările noastre.

Noi considerăm că ar fi mai bine să re
zolvăm concomitent următoarele proble
me : lichidarea stării de război între 
U.R.S.S. și Japonia, stabilirea de relații 
diplflmatice și eliberarea criminalilor de 
război.

Soluționarea acestor probleme ar fi pri
mită cu satisfacție de poporul japonez. 

Acest act ar bucura și pe oamenii sovie
tici. De aceea, n-ar trebui ca toate pro
blemele să fie tratate în parte, ci ele 
trebuie să fie rezolvate împreună. Aceasta 
ar fi un dar frumos pentru poporul japo
nez și sovietic. Acesta este punctul nos
tru de vedere.

Masanobu Țudzt . Aș vrea să mă opresc 
asupra următoarei chestiuni. în prezent, 
de asemenea n-au fost încă eliberați 439 
de criminali de război care își ispășesc 
pedeapsa potrivit sentințelor tribunalelor 
americane și engleze. Atît guvernul ja
ponez, cît și poporul japonez așteaptă să 
vadă care criminali de război vor fi eli
berați mai înainte. Iar dorința mea fier
binte este ca criminalii de război care se 
află în Uniunea Sovietică să fie eliberați 
înaintea celor eliberați de Anglia și S.U.A,

Hrușciov Pot să vă asigur că criminalii 
de război aflați în Uniunea Sovietică vor 
fi eliberați relativ mai înainte decît vor 
fi eliberați criminalii de război care sînt 
condamnați de tribunalele S.U.A. și An
gliei. Acest lucru se explică în felul ur
mător: relațiile diplomatice ale Americii 
și Angliei cu Japonia au fost stabilite din 
1947. Noi nu avem încă asemenea relații 
cu dvs. De aceea, vă promitem ca de în
dată ce va fi lichidată starea de război 
și stabilite relații diplomatice normale 
să eliberăm criminalii de război. Aceasta 
va fi deci cea mai rapidă eliberare în 
urma stabilirii de relații diplomatice.

Trebuie înțeleasă psihologia poporului 
nostru. încă n-a fost lichidată starea de 
război dintre statele noastre, n-a fost 
încă încheiat tratatul de pace. N-au fost 
stabilite relații diplomatice, iar Uniunea 
Sovietică a și eliberat criminali de război. 
Poporul nostru s-ar întreba cum se poate 
oare proceda astfel, mai ales în condițiile 
cînd tocmai Uniunea Sovietică a propus 
lichidarea stării de război, încheierea tra
tatului de pace, stabilirea de relații di
plomatice Consider că toate acestea au 
Importanță. Din război a ieșit învingă
toare Uniunea Sovietică. Acum, partea 
învinsă nu vrea să primească propunerea 
noastră; aceasta înseamnă că ea nutrește 
anumite intenții rele împotriva părții 
noastre și roagă să se elibereze criminalii 
de război care se află la noi pentru a-1 
folosi împotriva noastră. Acestea sînt cu 
totul lipsite de logică. Este ciudat să auzi 
formulîndu-se acuzația că noi n-am merge 
întru întîmpinarea dorinței poporului ja
ponez. Dimpotrivă, noi mergem în întîm
pinarea poporului japonez și vrem să so
luționăm prietenește această problemă. 
Noi nu găsim însă reciprocitate din par
tea guvernului japonez.

Repet că sîntem gate ca, după exem
plul cu domnul Adenauer la care v-ațl re
ferit. să rezolvăm problema șl cu repre
zentanții japonez’ Aceasta n-ar dura mai 
mult de 4—5 zile, dacă guvernul japonez 
va da dovadă de același Interes și aceeași 
dorință De care le-a manifestat guvernul 
Republicii Federale Germane.

Hodzumi . Noi am înțeles foarte bine 
tot ce a spus domnul Hrușciov și întor- 
cîndu-ne în Japonia ne vom strădui să 
comunicăm aceasta poporului japonez.

Tahara ; Poate că ar fi posibil ca pînă 
la eliberarea definitivă a criminalilor de 
război să se procedeze le fel cum a pro
cedat guvernul australian, care a predat 
pe criminalii de război în locuri de deten
țiune din Japonia.

Hrușciov . în general aceasta nu este 
exclus. Trebuie însă luată în considerare 
declarația mea anterioară. In caz contrar 
rezultă că partea japoneză are intenția 
să tărăgăneze lichidarea stării de război, 
stabilirea de relații diplomatice șl caută 
să oreia criminalii de război înainte ca 
aceste acțiuni să fi fost îndeplinite. Oare 
punem noi obstacole care să fie în detri
mentul poporului iaponez și care să fie 
greu de biruit ? Noi nu considerăm ne
cesar decît să ajungem la o înțelegere 
cu privire la lichidarea stării de război 
și stabilirea de relații diplomatice. Statele 
noastre există și dacă ele vor să coexiste 
și să-si stabilească în mod pașnic rela
țiile, atunci această problemă nu este li
tigioasă Trebuie întocmite șl semnate 
documentele corespunzătoare.

Hodzumi Tanaka Din păcate, noi nu 
cunoaștem ce condiții se pun pentru în
cetarea stării de război ’ntre Uniunea So
vietică și Japonia. Noi nu le cunoaștem. 
Ar fi de dorit să se aducă o oarecare cla
ritate în această problemă.

Hrușciov. Eu am expus în declarația 
mea problemele pe care le punem. Noi nu 
punem părții japoneze nici un fel de alte 
probleme în afară de problemele lichidă
rii stării de război, stabilirii de relații 
diplomatice și schimb de ambasade. După 
aceea, sîntem gata să examinăm orice 
probleme care interesează partea japo
neză, pe bază de reciprocitate.

Bulganin. Cine mai cere cuvîntul ?
Membrii delegației. Nu vom mai pune 

alte întrebări.
Hrușciov A fost ridicată aici problema 

teritorială în această problemă există o 
poziție destul de precisă și clară care a 
fost consemnată în acorduri și documente 
cunoscute. Noi ne situăm ferm și necon
diționat pe aceste poziții. Noi am fi de 
părere că la tratative trebuie să se por
nească de la aceste documente. Partea ja
poneză a ridicat la tratativele de la Lon
dra problema insulelor Habomae și Siko- 
tan. Această problemă este de asemenea 
rezolvată în documentele la care m-am 
referit Noi considerăm însă că aceste 
insule sînt atît de aproape de insulele ja
poneze. îneît trebuie să se țină seama de 
Interesele statului japonez și să se țină 
seama de dezvoltarea relațiilor noastre 
într-o direcție prietenoasă.

De aceea, în legătură cu aceste Insule, 
poate fi găsită o soluție cu condiția ca 
părțile să-și ’nțeleagă reciproc Interesele, 
adică dacă Japonia va manifesta la rîn- 
dul ei înțelegere față de problemele care 
se discută în prezent în cadrul tratative
lor de la Londra In ceea ce privește pro
punerile noastre, ele nu atentează în nici 
un caz la drepturile suverane ale poporu
lui și statului japonez, nu urmăresc nici 
un fel de avantaje materiale.

Acum, în ceea ce privește pescuitul. în
țelegem interesul pe care îl au pentru Ja
ponia problemele pescuitului. Aș dori însă 
să vă atrag atenția asupra faptului că 
dvs. propuneți rezolvarea problemelor 

pescuitului exclusiv în interesul statului 
japonez și nu recunoașteți nici un prin
cipiu de reciprocitate. Dar noi sîntem oa
meni atît de mărinimoși, îneît ducem dis
cuții în această problemă. Aflîndu-se în 
situația noastră, o țară capitalistă care a 
dus război cu alt stat și a ieșit învingă
toare, ar fi respins pur și simplu tratati
vele. Noi sîntem însă un popor foarte răb
dător și perseverent. Credem în dreptatea 
noastră. De aceea, ascultăm cu răbdare 
și dăm cu răbdare răspunsuri la această 
chestiune, călăuzindu-ne de dorința de a 
stabili relații de bună vecinătate. Noi știm 
cît de importantă este rezolvarea acestor 
probleme pentru poporul japonez. Dar tă
răgănarea problemei lichidării stării de 
război și încheierii tratatului de pace, o 
spun sincer, nu este în interesul poporu
lui japonez. Fapt este că noi putem aș
tepta la infinit lichidarea stării de război 
și încheierea tratatului de pace. Doar acea
sta nu ne aduce aproape nici un preju
diciu — nici politic, nici economic. Po
porul japonez, suferă însă mari prejudi
cii. Se pune întrebarea, de ce căutăm 
atunci atît de energic să obținem acea
sta. In această problemă ne călăuzim de 
interesele slăbirii încordării internaționale 
și creării condițiilor pentru coexistența 
pașnică prietenească cu statele care au 
o orînduire socială deosebită de a noastră, 
în ’ncheiere. pot să repet că sîntem gata 
imediat după lichidarea stării de război 
și încheierea tratatului de pace, să du
cem tratative cu privire la pescuit și să 
examinăm această problemă, ținînd sea
ma de interesele poporului japonez.

Conducătorii delegației parlamentului 
japonez au pus problema comerțului. La 
aceasta am și răspuns în mod indirect, 
atunci cînd am vorbit despre pescuit. Pot 
să adaug că socotim necesar să dezvoltăm 
pe toate căile comerțul cu toate țările. 
Am dori să dezvoltăm comerțul și cu Ja
ponia. După poziția ei geografică, Japo
nia este situată cel mai aproape de China, 
Coreea și Uniunea Sovietică. Structura 
economiei japoneze este de așa natură, 
îneît ea ar putea foarte bine să-și satis
facă nevoile dezvoltînd comerțul cu China, 
Coreea și Uniunea Sovietică. Și dacă în 
prezent nu există un comerț normal, ace
sta se află în stare embrionară, acest lu
cru nu este în interesul poporului japo
nez. Iar nu noi sîntem vinovați că comer
țul se află la un asemenea nivel. Dimpo
trivă, dorim să punem capăt acestei si
tuații a relațiilor noastre comerciale.

în Japonia, cercurile de afaceri și oa
menii cu vederi progresiste care sînt con
știent! de perspectivele dezvoltării comer
țului și de avantajele lui pentru poporul 
japonez, au adoptat de asemenea această 
poziție. în Japonia, de exemplu, sînt dez
voltate construcțiile navale. Noi am putea 
să plasăm mari comenzi. Noi am putea să 
plasăm în Japonia și alte comenzi. Din 
partea noastră, am putea să satisfacem 
cererea japoneză de țiței, benzină, căr
bune. lemn și de alte materiale de care 
are nevoie Japonia Acest lucru îl înțeleg 
industriașii japonezi și poporul japonez. 
Comerțul însă nu se dezvoltă și acest lu
cru aduce prejudicii în primul rînd Japo
niei. Prin urmare, există anumite forțe 
care influențează guvernul japonez După 
cum se vede, guvernul japonez nu poate 
să învingă acțiunea acestor forțe și de 
aceea menține relațiile comerciale cu 
Uniunea Sovietică, China populară și Co
reea în această situație. N-aș vrea să nu
mesc cauzele concrete ale acestei situații 
pentru a nu da temeiuri să se spună că 
mă amestec în treburile dvs. interne. 
Cred că deputății din parlament se des
curcă în această chestiune mai bine decît 
mine,

A fost făcută aici rugămintea să elibe
răm o autorizație pentru vizitarea lagăru
lui de criminali de război de la Habarovsk 
Pur și simplu nu sînt pregătit sg răspund 
acum la această întrebare, deoarece nu 
cunosc amplasamentul lagărului de crimi
nali de război. De aceea, tovarășul Bulga
nin și cu mine va trebui să întrebăm pe 
ministrul Afacerilor Interne. Vă făgăduim 
să studiem această chestiune și dacă, la 
Habarovsk se află criminali de război, ne 
vom strădui să satisfacem rugămintea dvs.

Am răspuns, se pare, la toate întrebă
rile care au fost puse. Nu știu în ce mă
sură aceste răspunsuri vă satisfac, dar 
m-am străduit să vă fac să înțelegeți just 
pozițiile noastre.

Kitamura. Domnul Hrușciov a vorbit 
cu sinceritate deplină și noi am înțeles 
totul. Deoarece tratativele dintre repre
zentanții guvernului sovietic și ai guver
nului japonez continuă, am dori să evi
tăm. pe măsura posibilităților, să atingem 
aici probleme con?Vete. Aș vrea doar să 
subliniez că dorința poporului japonez se 
reduce la aceea ca problema pescuitului 
și problema teritorială să fie rezolvate 
înainte de normalizarea Și stabilirea de 
relații diplomatice.

Dorința noastră se reduce la aceea ca 
toate problemele să fie rezolvate și să-și 
găsească oglindirea prin încheierea trata
tului Acestea sînt dificultăți în tratative.

înțelegem bine poziția Uniunii Sovietice 
atît în problema teritorială, cît și în pro
blemele comerțului. Nu vrem să tragem 
aici nici un fel de concluzii, vorbim pur 
și simplu despre aspirațiile și dorințele 
poporului japonez. Am înțeles cu toții la 
ce a făcut aluzie domnul Hrușciov în de
clarația sa.

în încheiere, aș vrea să mă refer la pro
blema legăturilor culturale. Mi se pare că 
această problemă poate fi separată și că 
un schimb de reprezentanți ai artei șl 
sportului ar putea să contribuie la înțele
gerea reciprocă și să se răsfrîngă favora
bil asupra tratativelor de la Londra.

Morisîma. Toate cele spuse de domnul 
Kitamura caracterizează poziția guvernu
lui japonez față de tratative. Dar. în Ja
ponia situația se deosebește întrucîtva de 
cea din Uniunea Sovietică. Acolo există o 
serie de partide politice, există partide 
care au adoptat același punct de vedere 
pe care l-a expus domnul Hrușciov. Par
tidul socialist din Japonia socoate că în
tregul popor japonez dorește reglementa
rea cît mai grabnică a relațiilor dintre 
Japonia și Uniunea Sovietică, La înapoie
rea în Japonia, grupul socialist din dele
gația noastră va face guvernului o comu
nicare corespunzătoare. Am dori însă 
foarte mult să faceți într-un fel oarecare 
aluzie la faptul că problema insulelor Ha
bomae și Sikotan, va fi rezolvată favorabil 

pentru Japonia, în așa fel îneît să avem 
posibilitate să sperăm că există o aseme
nea perspectivă.

Hrușciov. Fac o aluzie la aceasta. Și 
încă în fața unor martori cu atîta auto
ritate.

Mor’slma. Pentru mine, aceasta este 
cu totul suficient și nu vreau să adincesc 
mai mult această chestiune.

Hrușciov. Domnule Kitamura, ați dori 
să fie rezolvate problemele pescuitului și 
criminalilor de război înainte de încheie
rea tratatului de pace și lichidarea stării 
de război ?

Kitamura. Cred că întîrzierea în trata
tive este determinată probabil, de faptul 
că pentru guvernul japonez soluționarea 
tuturor acestor probleme poate să pro
voace complicații. Am dori ca aceste pro 
bleme să fie rezolvate înainte de încheie
rea tratatului.

Hrușciov. Aceasta este o problemă de 
principiu. Pentru noi, soluționarea acestei 
probleme, este o chestiune de prestigiu 
Dacă cealaltă parte, ou oare purtăm trata
tive stăruie că trebuie rezolvate unele 
probleme sau altele înainte de încheierea 
tratatului, aceasta sună deja ca o cerere, 
ca un ultimatum, ca o condiție precisă ; 
și dacă, chipurile, nu veți accepta aceasta, 
nu vom semna tratatul cu privire la lichi
darea stării de război și încheierea păcii.

Putem oare să acceptăm asemenea con
diții ? Acceptarea acestor condiții ar știrbi 
prestigiul nostru. Doar noi nu ridicăm 
probleme care să umilească într-un fel 
oarecare statul japonez, poporul japonez, 
și să știrbească prestigiul lor. De aceea, 
vă rugăm să ne înțelegeți și să ne răs
pundeți cu reciprocitate.

Kitamura. Vă înțeleg bine, dar nu sînt 
membru al guvernului.

Hrușciov. Nici eu nu sînt membru al 
guvernului, sînt doar deputat în Sovietul 
Suprem al U.R.S.S. Deosebirea constă în 
faptul că atunci cînd fac o declarație 
ca deputat în Sovietul Suprem, sper să 
exprim punctul de vedere al președinte
lui Consiliului de Miniștri și punctul de 
vedere al guvernului meu. La voi, după 
cum se vede, lucrurile stau altfel. Ținem 
seama de aceasta.

Kitamura. Da, lucrurile stau altfel.
Hrușciov. Acum aș vrea să răspund la 

întrebarea pe care a pus-o în mod cu to
tul just domnul Kitamura — aceasta este 
problema legăturilor culturale. Sîntem 
pentru dezvoltarea legăturilor culturale 
ale poporului sovietic cu poporul japonez. 
Trimiterea de delegații, de reprezentanți 
ai vieții publice și culturale, artiști, spor
tivi, schimbul de cărți, filme, stabilirea 
contactului dintre instituțiile noastre 
științifice și cele ale dvs — există multe 
căi pe care putem dezvolta relațiile noas
tre spre binele popoarele noastre.

Aș vrea să relev declarația reprezentan
tului partidului socialist, domnul Morisi- 
ma. Sînt satisfăcut de declarația dvs. că 
punctul nostru de vedere găsește o de
plină înțelegere. Cred că întilnirvle dvs. 
cu oamenii sovietici, întîlnirea noastră de 
astăzi și activitatea pe viitor în sensul a- 
propierii și înțelegerii reciproce dintre po
poarele noastre, sint de natură să ser
vească cauzei comune a luptei pentru pace 
și întărirea relațiilor de prietenie. Dar 
pentru aceasta trebuie să fie înlăturate 
obstacolele formale. Stăm de vorbă cu 
dvs. prietenește dar ne aflăm în stare de 
război. Prin urmare, aceasta este o rămă
șiță a unui trecut de zece ani. Să lichidăm 
această formalitate, să stabilim pacea și 
să întărim prin eforturi comune relațiile 
de prietenie.

In încheierea convorbirii vă rog să 
transmiteți poporului japonez cele mai 
bune urări pentru dezvoltarea cu succes 
a economiei, culturii și bunăstării mate
riale și mai presus de toate, ceea ce aș
teaptă și la ce visează popoarele lumii, ca 
ele să nu trăiască o situație atît de tra
gică. ca cea prin care a trecut în acest 
război poporul japonez, atunci cînd dea
supra orașelor japoneze Hiroșima și Na- 
gasaki au explodat groaznicele bombe 
atomice.

Dorim ca între popoarele noastre să 
înflorească veșnic pacea și relații bune, 
avantajoase pentru ambele popoare — 
cel japonez și cel sovietic.

Bulganin. Sînteți satisfăcuți, domnilor, 
de răspunsurile tovarășului Hrușciov la 
întrebările dvs. ?

Membrii delegației. Intrutotul.
Bulganin. Mă bucură foarte mult că 

lămuririle tovarășului Hrușciov v-au sa
tisfăcut întrutotul. Mă bucur deoarece 
toate cele spuse aici de tov. Hrușciov re
prezintă punctul de vedere al guvernului 
sovietic și eu, ca președinte al Consiliu
lui de Miniștri, mă alătur pe deplin la 
toate cele spuse aici de tov. Hrușciov.

Tovarășul Hrușciov a lămurit foarte 
bine poziția noastră fată de Japonia, po
ziția noastră față de perspectivele înche
ierii tratatului de pace cu Japonia.

Foarte bine că ați venit la noi. Vizita 
dvs. în Uniunea Sovietică va contribui la 
înțelegerea justă în Japonia a poziției 
noastre Vă putem spune aici că Uniunea 
Sovietică este pentru normalizarea rela
țiilor noastre și pentru încheierea trata
tului de pace.

Nu se văd obstacole serioase în calea 
spre aceasta. Dacă s-ar studia temeinic 
divergențele încă neaplanate care au loc 
la Londra între domnul Matsumoto și 
ambasadorul nostru Malik, aș spune că 
aceste divergențe sînt foarte neînsemnate. 
Este necesar numai ca guvernul japonez 
să manifeste dorința de a încheia cît 
mai grabnic acordul cu privire la norma
lizarea și stabilirea de relații diplomatice.

Hrușciov. Dacă ei nu vor, vom spune că 
vom aștepta, noi putem aștepta.

Bulgan’n, Sînt cu totul de acord cu 
această observație.

Transmiteți poporului japonez în nu
mele poporului sovietic și guvernului so
vietic că vrem să trăim în pace și priete
nie cu poporul japonez, să ducem trata
tive în condiții reciproc avantajoase atît 
pentru poporul sovietic, cît și pentru po
porul japonez.

Folosindu-mă de prilejul întîlnirii cu 
dvs vă rog să transmiteți din partea gu
vernului sovietic și poporului sovietic sa
lutul nostru și cele mai bune urări po
porului japonez.

Noi incidente în Argentina
BUENOS AIRES 24 (Agerpres). — Agen

ția France Presse anunță că la 23 septem
brie a sosit la Buenos Aires, venind de la 
Cordoba, generalul Eduardo Lonardi, șeful 
guvernului provizoriu al Argentinei. Ge
neralul Lonardi a depus jurămîntul de 
președinte al guvernului provizoriu în pre
zența cardinalului Copello, arhiepiscopul 
de Buenos Aires.

Corespondentul din Buenos Aires al 
agenției Associated Press anunță de ase
menea că, joi noaptea, guvernul provizoriu 
a ordonat arestarea tuturor sprijinitorilor 
fostului președinte Peron din cadrul Con
gresului național al Argentinei. Corespon
dentul precizează că această măsură lo
vește aproximativ 90% din membrii fostei 
adunări legislative argentiniene.

în noaptea de 22 spre 23 septembrie — 
relatează de asemenea corespondentul 
agenției Asociated Press—la Buenos Aires 
au avut loc violente lupte de stradă între 
adversarii fostului președinte Peron șl 
partizanii acestuia. Localurile mat multor 
organizații ale partidului peronist au fost 
devastate.

In ceea ce privește politica externă a 
actualului guvern provizoriu, agenția Asso
ciated Press reproduce declarația maioru
lui Eduardo Avanaș unul din adjutanții 
actualului președinte Lonardi, care a de
clarat că noul guvern provizoriu al Ar
gentinei dorește să îmbunătățească rela
țiile țării sale cu Statele Unite și cu alte 
țări.

★
BUENOS AIRES 24 (Agerpres),— Cîteva 

sute de sprijinitori ai fostului președinte 
Peron au defilat vineri după amiază pe 
străzile din centrul orașului Rosario, spăr- 
gînd vitrinele magazinelor și trăgînd 
focuri de armă. Poliția și armata au inter
venit, trăgînd focuri de armă asupra ma- 
nifestanților. Pentru a înăbuș! manifesta
ția, armata a folosit care blindate. Au fost 
ucise 12 persoane, iar aproximativ alte 
50 au fost rănite.

în localitățile Avellaneda și Gerli, si
tuate în apropiere de Buenos Aires. au 
avut loc de asemenea manifestați! în fa
voarea lui Peron. Poliția a intervenit pen
tru a risipi pe manifestanțl. Cîțiva dintre 
ei au fost arestați.

După reprimarea manifestanților, direc
torul securității naționale din Argentina 
a transmis un comunicat radiodifuzat rea
mintind că forțele polițienești au primit 
ordm să acționeze pentru a împiedica de- 
zordinele care s-ar produce.

★
BUENOS AIRES 24 (Agerpres).
Guvernele statelor Uruguay, Peru, Chi

le, Ecuador, precum și guvernul Spaniei 
franchiste au recunoscut în mod oficial 
guvernul provizoriu argentinian. De ase
menea această problemă se află în studiu 
la Departamentul de Stat.

Declarația fâcutâ 
de Pletro Nenni înainte 

de plecarea la Pekin
ROMA 24 (Agerpres). TASS transmite J 
La 22 septembrie. înainte de a pleca la 

Pekin, Pietro Nenni, secretarul general al 
Partidului Socialist italian, a făcut o de
clarație unui corespondent al ziarului 
Paese Sera. El a spus că această călătorie 
a atras atenția opiniei publice italiene în 
primul rînd pentru că ea are loc într-o si
tuație internațională nouă, care se carac
terizează prin trecerea la o serioasă în
cercare de realizare a păcii... în aceste 
condiții, a relevat Nenni. perspectivele po
liticii slăbiri! încordării pun în mod obiec
tiv noi probleme și sarcini în fața „po
liticii externe stîngace'1 a Italiei.

Nenni a arătat posibilitatea și necesi
tatea îmbunătățirii relațiilor cu Uniunea 
Sovietică și a calificat drept absurdă si
tuația în care Italia nu a normalizat nici 
pînă în prezent relațiile diplomatice și co
merciale cu China.

„Sînt bucuros, a spus Nenni. că această 
călătorie a mea va ajuta să se sublimeze 
importanța acestor probleme și va îndrep
ta asupra lor atenția guvernului, parla
mentului și opiniei publice”.

Oameni de artă romîni 
peste hotare

La Viena
Recent a avut loc în sala Kiienstlerhaus 

din Viena festivitatea deschiderii oficiale 
a expoziției internaționale de teatru, in
titulată „Teatrul european 1955” consa
crată redeschiderii Operei de Stat și a 
Burgtheater-ului din Viena.

Expoziția conține prețioase obiecte tri
mise de numeroase muzee biblioteci și 
colecții din 4 țări europene, printre care 
și R.P.R., care prezintă o imagine asupra 
dezvoltării vieții teatrale europene înce- 
pînd cu antichitatea și terminind cu tea
trul contemporan.

Organizarea expoziției a fost patronată 
de Ministerul învățămîntului al Austriei 
și de Primăria orașului Viena.

La festivitatea deschiderii expoziției au 
luat parte și numeroase delegații străine, 
printre care și reprezentanți ai R.P R.

Au fost rostite cuvîntări. Din partea 
delegației R.P.R. a luat cuvîntul Ion Șa- 
highian. maestru emerit al artei din 
R.P R„ care a arătat printre altele că or
ganizarea acestei expoziții oferă posibili
tatea pentru o mai bună cunoaștere re
ciprocă a realizărilor culturale din diferi
te țări europene și contribuie în același 
timp la strîngerea legăturilor de priete
nie între popoare și la întărirea păcii.

La Praga
La 22 septembrie, însărcinatul cu afa

ceri al R.P. Romîne la Praga, N. Șerban, 
a oferit la ambasada romînă o recepție 
in cinstea orchestrei simfonice a Filarmo
nicii de stat „George Enescu" care se află 
în turneu la Praga. La această recepție au 
participat funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe și Ministerul 
Culturii al R. Cehoslovace, reprezentanți 
ai Uniunii compozitorilor cehoslovaci, ai 
instituțiilor muzicale, presei și alte perso
nalități de seamă din viața culturală.
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