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în urma încălcării acordului de la Potsdam 
de către puterile occidentale 

Regimul de ocupație 
în Berlinul occidental 

nu mai poate fi menținut 
Nota adresată de guvernul U.R.S.S. 

guvernului S.U.A. în problema Berlinului

Cînd succesele 
gospodăriei colective 
sînt cunoscute 
de întregul sat 
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Cam muncește organizația U.T.M. din G.A.C.
„9 Mai" Corbeanca pentru atragerea 

tinerilor în gospodărie 
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TELEGRAMĂ
Primului secretar al Comitetului Central

al Partidului Muncitoresc Romîn
Tovarășului GHEORGHE GHEORGH1U-DEJ

Președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine 
Tovarășului CHIVU STOICA

Președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
București

Corbeanca. O comună cu ulițe 
largi, cu case arătoase. Privi
rile drumețului sînt atrase mai cu 
seamă de numeroasele lozinci și 
panouri care se înșiruie de-a lun
gul șoselei principale.

Să ne oprim Ia unul din aceste 
panouri:

„Familia colectivistului Nicolae 
Nițu (ai cărei membri sînt și tine
rii Florica și Gheorghe Nițu. N.N) 
pentru 560 zile-muncă, a primit 
3360 lei, 3730 kg grîu, 3400 kg 
porumb, lină, brînză, legume și 
multe altele".

Alături scrie:
„Depunînd același volum de 

muncă, familia țăranului cu gos
podărie individuală Marin Victor 
a obținut de pe pămîntul său (su
prafața lui este egală cu aceea 
pe care a avut-o Nicolae Nițu 
N.N.), 1300 kg. grîu și 1800 kg. 
porumb, iar alte culturi i-au adus 
venitul de 1.000 lei".

Cifrele grăiesc de la sine.
Alte lozinci ilustrează de aseme

nea marile avantaje pe care Ie a* 
duce munca în colectivă, unde se 
lucrează după cele mai avansate 
metode agrozootehnice și cu ma
șini moderne. Panoul la care ne-am 
oprit acum ilustrează acest lucru :

„Gospodăria agricolă colectivă 
„9 Mai“ a obținut 1600 kg grîu 
la hectar, în vreme ce media pe 
comună a fost de 1.100 kg la hec
tar, iar la porumb a obținut cu 
400 kg. mai mult la hectar față 
de țăranii muncitori cu gospodării 
individuale".

Această vie agitație vizuală este 
rodul muncii politice desfășurată 
de organizațiile de bază de partid 
din comună și din gospodăria co
lectivă „9 Mai“, muncă la care au 
participat cu însuflețire și organi
zațiile de bază U.T.M. din sat, dar 
mai ales cea din G.A.C. (secretar 
Gheorghe Badea).

Dar aceasta este numai una din 
formele politice folosite de organi
zația U.T.M. din G.A.C. Corbean- 
ea, in scopul atragerii de noi tineri 
in gospodărie.

După sfatul organizației de par
tid, la multe adunări generale des
chise, organizația de bază U.T.M. 
lin G.A.C. a invitat utemiști 
d tineri din întovărășirile din 
comună precum și din secto- 
■ul individual. La ordinea de zi a 
mei adunări s-a prevăzut prelu
crarea și dezbaterea „Statutului 
nodel al G.A.C.". La sfîrșit, invi- 
ații au primit cîte un exemplar din 
itatutul model, pe care să-l citeas
că și familiilor lor.

In numeroase rînduri tinerii din 
comună au fost invitați de organi- 
cația de bază U.T.M. din G.A.C. 
ă viziteze colectiva. La rugămin- 
ea utemiștilor din G.A.C., secre- 
arul de partid și președintele co

lectivei le-au explicat tinerilor vi
zitatori ce diferență este între 
munca manuală și cea mecanizată.

Activitatea politică vie, demon
strațiile practice, mijloacele con
crete de convingere folosite de 
către organizația de bază U.T.M. 
din G.A.C., permanent condusă și 
îndrumată de organizația de par
tid, s-a concretizat in atragerea de 
noi tineri în gospodăria colectivă. 
Numai în ultimul timp au intrat 
în gospodăria colectivă „9 Mai ' 
încă 41 de familii, dintre care 30 
tineri capi de familie.

N. BARBU

In numele Comltetu'ui Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. Consi iului de Miniștri al 
U.R.S.S. și poporului sovietic, vă exprimăm dum
neavoastră, dragi tovarăși, și în persoana dumnea
voastră tuturor oamenilor muncii din Republica 
Populară Romină, sincere mulțumiri pentru căldu
roasele felicitări trimise cu prilejul celei de-a 41-a 
aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie.

Subliniem cu bucurie că poporul romîn sub con

ducerea Partidului Muncitoresc Romîn merge ho- 
tărît pe drumul construirii socialismului și expri
măm ferma convingere că prietenia și colaborarea 
frățească dintre popoarele noastre se vor întări și 
dezvolta tot mai mult și în viitor.

Ne folosim de acest prilej pentru a ura oameni
lor muncii din Republica Populară Romină noi suc
cese in construirea socialismului, în întărirea for
ței marelui lagăr al socialismului, în apărarea păcii 
in lumea întreagă.

N. HRUSCIOV
Prim-secretar al Comitetului Central al P.C.U.S. 
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

K. VOROSILOV
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Moscova. Kremlin 26 noiembrie 1958.

Guvernul Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste se adresează 
guvernului Statelor Unite ale 
Americii, ca uneia dintre puterile 
semnatare ale acordului de la 
Potsdam. în problema devenită 
actuală a situației Berlinului.

Problema Berlinului, care se 
află în centrul Republicii Demo
crate Germane, dar a cărui parte 
vestică ca urmare a ocupației 
străine este despărțită de R.D.G., 
atinge profund nu numai intere
sele naționale ale poporului ger
man. dar și interesele tuturor po
poarelor care doresc să stabilea
scă în Europa condițiile unei 
păci trainice. Aici, în capitala 
istorică a Germaniei, sînt în 
contact nemijlocit două lumi și 
la fiecare pas se înalță barica
dele „războiului rece“. De mulți 
ani, în orașul împărțit în două, 
dăinuie o situație de fricțiuni și 
încordare permanentă.

Berlinul, care a fost martorul 
celui mai măreț triumf al luptei 
comune a țărilor noastre împotriva 
agresiunii fasciste, a devenit acum 
un nod primejdios de contradicții 
între marile puteri — aliate în 
războiul trecut. Rolul lui în rela
țiile reciproce ale puterilor poa
te fi comparat cu un fitil cu ar
dere lentă apropiat de un butoi 
cu pulbere. Incidentele care se 
ivesc aici, chiar cele care ar pă
rea de însemnătate locală, în 
condițiile pasiunilor înfierbîntate.

suspiciunilor și temerilor recipro
ce pot să ducă la un incendiu ce 
va fi greu de stins.

Acesta este finalul trist la 
care a ajuns, la 13 ani după răz

boi, politica cîndva comună, coor- 
donată a celor patru puteri — 
U.R.S.S., S.U.A., Marea Britanie 
și Franța — cu privire la Germa
nia.

Cum s-a dezvoltat politica puterilor 
participante la coaliția ant hitleristâ 

față de Germania

delegație a C.C. al U.T.M. care va parti- 
ja la cel de al IV-lea Congres al Uniunii

Tineretului Popular Dimitrovist
a plecat la Sofia

Pentru a aprecia just adevărata 
însemnătate a problemei Berlinu
lui in fața căreia ne găsim acum., 
și pentru a defini posibilitățile 
existente de normalizare a situa
ției în Berlin, e necesar să ne a- 
mințim ce căi a urmat po
litica puterilor participante la 
coaliția antihitleristă față de Ger
mania.

Este cunoscut că S.U.A., pre
cum si Marea Britanie și Fran
ța, nu au ajuns dintr-odată la 
concluzia că este necesară stabi
lirea unei colaborări cu Uniunea 
Sovietică pentru a contracara a- 
gresiunea hitleristă, cu toate că 
guvernul sovietic a arătat per
manent că este gata pentru a- 
ceasta. în capitalele statelor oc
cidentale, în decursul unei peri
oade îndelungate precumpăneau 
tendințe contrarii, care au devenit 
deosebit de evidente în perioada 
tîrgului încheiat la Miinchen cu 
Hitler. Sperînd să îmblînzească 
militarismul german și să-l îm
pingă spre răsărit, guvernele pu
terilor occidentale au tolerat și 
încurajat politica șantajului și a- 
menințărilor dusă de Hitler și ac
tele de agresiune directă din par
tea Germaniei hitleriste și a alia
tului ei, Italia fascistă, față de 
o serie de state iubitoare de pace.

Abia atunci cînd Germania fas
cistă, răsturnînd socotelile mioa
pe ale inspiratorilor Miinchenu-

lui, s-a întors împotriva puteri
lor occidentale, cînd armata hi
tleristă și-a început înaintarea 
spre vest zdrobind Danemarca, 
Norvegia, Belgia, Olanda și în- 
frîngînd Franța, guvernelor S.U.A. 
și Marii Britanii nu le-a mai ră
mas nimic altceva decît să recu
noască greșelile de calcul făcute 
de ele și să pornească pe drumul 
organizării împreună cu Uniunea 
Sovietică a rezistenței împotriva 
Germaniei fasciste, Italiei și Ja
poniei. Dacă politica puterilor oc
cidentale ar fi fost mai clarvă
zătoare, o astfel de colaborare a 
Uniunii Sovietice, S.U.A., Marii 
Britanii și Franței, ar fi putut fi 
stabilită cu mult mai devreme, 
chiar în primii ani după cuceri
rea puterii de către Hitler în 
Germania și atunci nu ar mai fi 
fost nici ocupația Franței, nici 
Dunkerque, nici Pearl-Harbour. 
Atunci ar fi fost posibil să fie 
salvate milioanele de vieți ome
nești. jertfite de popoarele Unu- 
ni; Sovietice, Poloniei, Iugosla
viei, Franței, Angliei, Cehoslova
ciei, S.U.A., Greciei, Norvegiei și 
ale altor țări pentru înfrînarea 
agresorilor.

Crearea coaliției antihitleriste 
este un fapt fără precedent al is
toriei contemporane, fie chiar și 
pentru că în războiul just

(Continuare in pag. 3-a)

Zilele acestea a părăsit Capitala 
indreptindu-se spre Sofia delega
ția Comitetului Central al U.T.M., 
care va participa la cel de-al 
IV-lea Congres al Uniunii Tine
retului Ponutir Dimitrovist., Din

delegație fac parte tovarășii Ale
xandru Kopandi, secretar ai C.C. 
al U.T.M., și Remus Bucșe, prim- 
secretar al Comitetului Regional 
U.T.M. Cluj.

In acțiunea de întreținere a pășunilor

Tinerii din Regiunea Autonomă Maghiară 
au economisit aproape 7 milioane lei
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Martha Herbert, membră a cercului de pictură al Casei de cul- 
iră „Fr. Schiller" din Capitală, lucrînd la pictura unei farfurii din 
■mn cu motive populare germane.
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Pe zi ce trece tot mai multe din 
sarcinile pe care tinerii din agri
cultură și le-au asumat in urma 
Consfătuirii de la Constanța a ță
ranilor și lucrătorilor din sectorul 
socialist al agriculturii devin fapte. 
La consfătuire s-a arătat că una 
din condițiile esențiale pentru cre
șterea numărului de animale este 
asigurarea unei hrane consistente 
pe tot timpul anului.

Analizînd de curînd, împreună 
cu secția agricolă a sfatului popu-

Practicile negustorești sînt incompatibile
cu înaltul titlu de medic

Nicicînd în țara noastră, n-au 
fost investite mai mari sume de 
bani ca în anii puterii populare 
pentru o largă accesibilitate a a- 
sistenței medicale, pentru continua 
ridicare a nivelului științific al me
dicine! noastre, pentru ridicarea 
nivelului de viață al lucrătorilor sa
nitari. Răsfoiți Anuarul Statistic. 
In laconicul lor glas cifrele vor
besc din plin :

Dacă in 1938 existau 4 preven- 
torii T.B.C., numai 30.812 paturi 
in spitale, un singur medic deser
vea 1895 locuitori, numai 10.047 
nașteri erau asistate, în 1957 am 
avut 41 preventorii T.B.C., 92.818 
paturi de spital, 240.890 nașteri a- 
sistate iar in 1955 am avut numai 
819 locuitori la un medic. Au dis
părut cu desăvârșire multe din bo
lile care secerau in urmă cu ani, 
mii și mii de oameni ai muncii.

Medicul, ocrotitorul sănătății 
noastre, este stimat, prețuit, iubit 
de oamenii muncii. In spitalele, 
policlinicile, punctele sanitare de 
pe întreg cuprinsul țării, putem 
găsi nenumărați medici care-și dă
ruiesc, toate forțele apărării sănătă
ții, care nu precupețesc nici un sa
crificiu atunci cind știu că de mun
ca lor, de îndeminarea lor, depin
de viața, sănătatea oamenilor.

Tocmai de aceea, pentru că în 
marea lor majoritate reprezentanții 
corpului nostru medical activează 
pe tărimul minunatei lor profesiuni 
cu răspundere, cu dragoste față de 
om, nu putem tolera în mijlocul 
slujitorilor științei, pseudomedici 
cu atitudini negustorești, odioși ex
ploatatori ai oamenilor muncii, afa
ceriști murdari pentru care supre
ma lege morală este agonisirea ne
sățioasă a banilor.

Puterea populară a creat tuturor 
oamenilor muncii posibilitatea de 
a beneficia de asistență medicală. 
Statul plătește imense sume de 
bani pentru utilarea spitalelor, pen. 
tru plata unui mare număr de lu
crători sanitari.

Atunci cum este posibil ca dr. 
I Costache Pavel de la Spitalul Se

garcea să ceară unei bolnave în 
vîrstă de 45 de ani (Tudor Maria 
din comuna Padiu) 300 lei pentru 
internare în spital, lui Floarea Da- 
raingă din comuna Cerat 500 lei 
pentru spitalizare, Măriei Ruiu din 
comuna Foișori 400 lei pentru spi
talizare, iar Elenei Cileanca 1.000 
lei pentru o operație urgentă la o 
sarcină extraulerină în spital ?

Putem noi oare tolera ca colec
tivista Tudor Maria, întovărășită 
Floarea Daraingă, ceilalți țărani 
muncitori din satele raionului Se- 
garcea, într-un caz nefericit de 
boală, să fie exploatați de un afa
cerist murdar îmbrăcat în halal 
alb ? Ne întrebăm cu ce drept a 
transformat dr. Pavel spitalul apar- 
ținînd statului, aparținînd întregu
lui popor, într-o „moșie" persona
lă de pe care să curgă zi și noapte 
imense sume de bani în buzuna
rele sale fără fund ?

Costache Pavel a călcat în pi
cioare diploma universitară, s-a 
transformat din medic într-un sim
plu șperțar, s-a dovedit nedemn de 
încrederea cu care se adresează 
bolnavul celui care poartă înaltul 
titlu de medic.

Terfelesc nobila profesie de me
dic și aceia care folosesc spitalul 
policlinicii drept birou de recrutare 
de pacienți pentru cabinetele lor 
particulare. Intr-adevăr, cum poate 
fi calificată atitudinea doctoriței 
Renee Bernstein de la Policlinica 
Spitalului de adulți din Focșani 
care își îndreaptă cu regularitate 
pacienții ce vin la serviciul de of
talmologie al spitalului spre un 
tratament mai „adecuat" în cabi
netul ei particular ?

Bolnava Maria Cojocaru din co
muna Tulnici, complectamente 
oarbă, suferind de o dublă catarac
tă, a venit la medicul oftalmolog 
al spitalului din oraș (care are la 
dispoziție 30 de paturi de bolnavi 
din care de multe ori nici jumă
tate nu sînt ocupate) să i se redea 
vederea. Dr. R. Bernstein, îmbîcsi- 
tă de o mentalitate murdară, negu. 
storească, a sfătuit bolnava să vină

in oraș la cabinetul el particular 
dacă vrea să fie bine operată. Ma
ria Cojocaru, alungată de la spi
tal, rătăcind pe străzi, a fost nevoi
tă să-și petreacă noaptea în sala de 
așteptare a gării... Cum mai poate 
purta nobilul titlu de medic, cum 
se mai poate îngriji de sănătatea 
celor din jur, un asemenea om lip
sit de inimă față de suferinzi, care 
pentru interesele sale meschine e 
dispus să calce orice în picioare ?

De teapa dr. R. Bernstein mai 
sînt, din păcate, și alții.

Să nu mai vorbim de faptul 
că în prezent nici nu pot exi
sta termeni de comparație intre 
utilajul modern al unui spital, care 
asigură tratarea bolnavilor conform 
ultimelor cerințe ale științei și ca
binetele particulare care în marea 
lor majoritate sînt lipsite de cele 
mai elementare cerințe igienice, de 
aparatură științifică modernă.

Sănătatea oamenilor muncii este 
unul din bunurile noastre de preț. 
Poporul nostru nu permite nimănui 
să comercializeze sănătatea celor 
ce muncesc, să înșele buna credin
ță a oamenilor muncii, să denigre
ze in mod mîrșav policlinicile și 
spitalele de stat.

Faptele unor asemenea medici 
sînt incompatibile cu menirea pe 
care o are medicul in societatea 
noastră, aceea de a și pune toate 
cunoștințele și puterea de muncă 
in slujba apărării sănătății oameni
lor muncii. Asemenea fapte terfe
lesc înaltul titlu de medic și nu 
dau dreptul unor asemenea oa
meni să-și mai exercite atributele 
conferite de diploma de medic. 
Marea majoritate a medicilor, oa
menii muncii din țara noastră 
sînt profund indignați față de 
asemenea practici străine eticii 
medicului într-o țară socialistă.

Este nevoie ca asupra unităților 
sanitare să se exercite un control 
obștesc permanent și eficace care 
să ducă la stîrpirea definitivă a 
practicilor negustorești de care 
mai dau dovadă unii medici.

I. SAVA

Iar regional, felul cum s-a desfă
șurat această acțiune, comitetul 
regional U.T.M. a constatat că ti
neretul din Regiunea Autonomă 
Maghiară a răspuns cu cinste la 
chemarea organizațiilor U.T.M., în. 
deplinind angajamentele luate în 
primăvară. Astfel, în cursul acestui 
an, la acțiunea de îmbunătățire a 
pășunilor au participat peste 78.000 
de tineri, care au curățat aproape 
33.000 ha. pășuni. Prin aceasta ei 
au adus statului economii în va
loare de aproape 6.600.000 lei.

în această acțiune s-au eviden
țiat in mod deosebit Comitetele 
raionale U.T.M. Tg. Mureș, Re
ghin și Odorhei.

De asemenea, o contribuție im
portantă a fost adusă de tineret 
și la însilozarea furajelor. Pe în
treaga regiune, tineretul a însilo- 
zat prin muncă voluntară 23.000 
tone furaje, realizînd economii de 
peste 260.000 lei.

în felul acesta, valoarea econo
miilor realizate de tineri prin 
muncă voluntară se ridică la 
proape 7 milioane Iei.

—xox—

Controlul muncitoresc în 
unitățile medico-sanitare 

din orașul Ploești
Joi a început la Ploești contro

lul muncitoresc în unitățile me
dico-sanitare din oraș pentru a se 
examina modul cum este organi
zată asistența medicală a oameni
lor muncii. La acest control, orga
nizat de Consiliul sindical regional 
Ploești, participă numeroși mun
citori din rafinării, uzine, fabrici 
și activiști sindicali.

Acțiunea de control muncitoresc 
se va desfășura la policlinicile și 
spitalele nr. 1, 2 C.F.R., dispen
sare, servicii medico-sanitare din 
întreprinderi, cabinete medicale cu 
plată și va fi extinsă în întreaga 
regiune. Rezultatele acestui con
ți ol, care va dura 8—10 zile vor 
fi aduse la cunoștința sfaturilor 
populare orășenești, raionale, re
gional, pentru a se lua măsuri de 
înlăturare a lipsurilor și a se asi
gura o cît mai bună asistență me
dicală a oamenilor muncii.

(Agerpres)

Din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, a Prezidiului 
Adunării Populare a Republicii Populare 

Bulgaria și a Consiliului de Miniștri:
Comitetul Central al Partidului 

Comunist Bulgar, Prezidiul Adu
nării Populare a Republicii Popu
lare Bulgaria și Consiliul de Mi
niștri anunță cu adîncă durere 
partidul și pe toți oamenii muncii 
că la 27 noiembrie, ora 12,30, a 
încetat subit din viață, tova
rășul Gheorghi Damianov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P. C. Bulgar și președintele Pre
zidiului Adunării Populare, condu
cător eminent al partidului nostru 
și al statului nostru democrat- 
popular.

Gheorghi Damianov și-a consa
crat întreaga viață luptei pentru 
eliberarea poporului de sub jugul 
capitalismului și al monarho-fas- 
cismului, măreței cauze a Partidu
lui Comunist, triumfului socialis
mului în țara noastră.

Gheorghi Damianov a fost dis
cipol și tovarăș credincios al lui 
Gheorghj Dimitrov, unul din ce: 
mai vechi și încercați veteran a 
Partidului Comunist Bulgar, mili
tant activ al mișcării muncito
rești și comuniste internaționale. 
Trecînd cu o fermitate de neclin
tit și cu bărbăție prin focul răs
coalei memorabile din septembrie 
1923, Gheorghi Damianov a des
fășurat în anii fascismului și ai

războiului o activitate clocotitoare 
de revoluționar proletar neînfricat 
și de activist al Cominternului. 
După victoria din 9 Septembrie, el 
și-a consacrat întreaga energie 
construcției Republicii Populare 
Bulgaria și a forțelor ei armate, 
unirii oamenilor muncii sub stea
gul Frontului Patriotic și întăririi 
unității moral politice a poporului.

Credincios mărețelor principii 
ale marxism-leninismului, tovară
șul Gheorghi Damianov a fost un 
luptător neobosit pentru puritatea 
și unitatea de granit a rîndurilor 
partidului, patriot-in ternaționalist 
înflăcărat, apărător neclintit al 
puternicei și indestructibilei priete. 
nii bulgaro-sovietice

Prin devotamentul său nemărgi
nit pentru popor, prin minunatele 
sale calități de om și comunist, el 
și-a cîștigat respectul sincer și dra
gostea fierbinte a oamenilor 
muncii.

întreaga activitate bogată a to
varășului Gheorghi Damianov în 
slujba partidului și poporului va 
fi o pildă însuflețitoare pentru 
muncitorii, țăranii și pentru toți 
oamenii muncii în lupta pentru în
florirea continuă a patriei noastre 
socialiste.

Comitetul Central al Partidului Comunist Bulgar 
Prezidiul Adunării Populare a Republicii 

Populare Bulgaria
Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria

27 noiembrie 1958



Tineri fruntași

I»reușește zi de zi să 
taine naturii înconju-

0

duce fără îndoială peste scurtă 
mare 

cele

Acad. prof. Eug. Macovschî
Director al Ipstjtptului dg ț)io chimie al Academiei R.P.R.
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Un număr impresionant 
astropauți, fizicieni și astronomi 
pun Ia punct în momentul de față 
detaliile tehnice ale primelor că
lătorii interplanetare.

O problemă de o importanță ca
pitală, dar din păcate încă nere- 
zolvată, o constituie aselenizarea 
primului vehicul cosmic. Cum va 
coborî astronava pe Lună care are, 
precum se știe o atmosferă extrem 
de rarefiată ? După toate probabi
litățile masa aerului care apasă pe 
fiecare centimetru pătrat din su
prafața Lunei este de 2.000 de ori 
mai mică decît pe Pămînt. Oame
ni) de știință au ajuns la conclu
zia că această atmosferă este mult 
prea rarefiată ca să poată fi folo
sită ia frînarea navei în timpul 
ooborîrii pe Lună.

O soluție propusă cu cîtva timp 
în urmă sugera folosirea unor mo- 
toare-racheță de frînare, adică mo. 
toșre care să „tragă înapoi" 
astronava, producînd în felul 
acesta frînarea necesară pen
tru încetinirea vitezei și debarcare. 
Dar din păcate această soluție s-a 
dovedit nerealizabiiă deoarece pen- 
trp acționarea motoarelor-rachetă 
de frînare ar fi necesare cantități 
imense de combustibil care ar în
greuna mult astronava.

De curînd, prof. Gheorghi Po
krovski a indicat o soluție de o 
simplitate uimitoare pentru rezol
varea acestei probleme. Intr-un ar
ticol publicat recent în revista 
„Tehnica Molodioj" eminentul sa
vant sovietic arată că pentru du
rata aselenizării se poate crea cu 
ușurință o „atmosferă" artificială 
în regiunea respectivă de pe Lună. 
Soluția propusă se bazează pe fap
tul că suprafața astrului este, pre
cum se știe, acoperită de un strat 
gros de pulbere afinată. Apropiin- 
du-re de ținta eălătoriei, astrona
va urmează să lanseze un proiectil
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„întregul nostru program — 
— scria v. I. Lenin ™ este ba
zat pe o concepție științifică 
despre lume și anume pe con
cepția materialistă. De aceea, 
explicarea programului nostru 
include în mod necesar și expli
carea adevăratelor rădăcini isto
rice și economice ale obscuran
tismului religios. Propaganda 
noastră include în mod necesar 
Și propagarea ateismului...“.

Culegerea de articole și cuvîn
tări referitoare la religie scrise 
de V. I. Lenin, pune la dispozi
ția activiștilor noștri pe frontul 
ideologic, studenților, maselor 
largi de tineri, învățături de ex
cepțională importanță teoretică 
cu privire Ia originea și evoluția 
religiei, a rolului social pe care 
l-a jucat religia de-a lungul 
veacurilor, cu privire la căile 
prin care pot fi învinse prejude
cățile mistice.

Subliniind importanța propa
gării ateismului în masele largi 
de oameni ai muncii, V. I. Lenin 
pornește în mai toate lucrările 
sale de la ideea totalei incompa
tibilități ce există între misticism 
și concepția științifică despre 
viață a clasei muncitoare.

„Religia este opiu pentru po
por, — această maximă a lui Marx 
este piatra unghiulară a întregii 
concepții marxiste în problema 
•eligiei" — scria V. I. Lenin în 
cunoscutul său articol „Cu privi
re Ia atitudinea partidului mun
citoresc față de religie".

Subliniind necesitatea educării 
ateiste a maselor largi de oameni 
ai muncii, V. I. Lenin arată că 
baza filozofică a marxism-leninis- 
mului este materialismul dialectic 
care este un materialism catego
rie ateu, ostil oricărui misticism.

Marxism-leninismul nu se poa-

intr-un

și 
ei

probleme ale 
găsească în cu.

GH. IRIMIA
CĂLI STRAT

Ing. GH. MATEI

i:
lată unul din cele trei tractoare pentru orice teren, fabricate 

la Harcov pentru cea de a patra expediție antarctică sovietică.

Cum să recunoaștem boala
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în faza incipientă (III)
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Ancheta noastră

0 interesantă propunere 
a prof. 6. Pokrovski 
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care va devansa vehiculul cosmic, 
lovind Luna cu viteza unui meteo
rit. Datorită șocului provocat de 
proiectil și în urma ridicării tem
peraturii prin explozie, o canti
tate uriașă de pulbere se va ridica 
de pe suprafața Lunii și se Va e- 
vapora transformîndu-se 
nor dens de gaze. Nava cosmică 
trebuie să se apropie atît de mult 
de Lună îneît să înainteze tangen
țial față de suprafața sa.

în acest caz calculele arată ca 
astronava va avea nevoie de 
un răstimp destul de îndelun
gat pentru a străbate acest 
nor, în care timp frînarea se 
va putea face cu mijloacele clasi
ce. Pentru a mări și mai mult du-

te împăca cu nici un fel de su
perstiții, el a dus de la apariția 
sa o luptă neîmpăcată împotriva 
tuturor formelor de obscurantism, 
de idealism.

Culegerea de articole ale lui 
V. I. Lenin ne aduce o serie de 
exemplificări care ne arată că 
peptru a birui prejudecățile mis
tice este necesară o muncă 
ideologică educativă sistematică, 
plină de răbdare, o propagandă 
pe scară largă a concepției știin
țifice despre lume.,. Lenin cere 
să desfășurăm o largă activitate 

Necesitatea
comMerii misticismului
de propagandă științifică, să pre
zentăm în mase cele mai repre
zentative lucrări de propagare a 
ateismului, să organizăm confe
rințe pe cele mai diverse teme 
de culturalizare, să creăm toate 
condițiile pentru ca masele largi 
de oameni ai muncii să poată 
sorbi izvoarele științei.

In această ordine de idei, tine
rii noștri cititori trebuie să re
flecteze profund asupra cunoscu
tei cuvîntări a lui V. I. Lenin la 
cel de al III-Iea Congres Gene 
ral al Uniunii Tineretului Co
munist din Rusia în care mare
le învățător al proletariatului a 
cordă printre altele o atenție 
deosebită problemelor educației 
științifice a tineretului, în care 
cerea tineretului sovietic să-și 

rata „atmosferei" artificiale 
pentru a intensifica eficacitatea 
de frînare, prof. Pokrovski propu
ne ca astronava să fie prevăzută cu 
o pgletă curbată care va capta 
pulberea și gazele și modifieîn- 
du-le direcția de mișcare, le va 
proiecta înainte, fnnnîndu-se în a- 
cest fel un jet puternic care se va 
deplasa mai repede decît nava. A- 
cest jet poate fi dirijat cu ușurin
ță în jos. Lovind suprafața lunară, 
el va ridica neîntrerupt în fața 
navei noi mase de gaze și pulbpre. 
în felul acesta astronava se va 
mișca necontenit întT-o „atmosfe
ră" densă.

Datorită propunerii savantului 
sovietic, este posibil ca una din 
cele mai. dificile 
aeronauticii să-și 
rînd rezolvarea.

Ing.
Desen de A,

dăruiască toate forțele însușirii 
marilor cuceriri ale științei și 
tehnicii, însușirii concepției des
pre viață a clasei munt 'anre, îm 
sușirii marilor valori culturale ale 
omenirii.

Subliniind necesitatea popu
larizării în mase a marilor bi- 
ruinți științifice, V, I. Lenin ne 
arată totodată că lupta împotriva 
obscurantismului nu poate fi li
mitată la o propagandă ideologi
că abstractă Aceasta stă într-o 
strînsă interdependență cu însăși 
lupta pentru înlăturarea rădăeini-

pe
însemnări 

marginea culegerii 
de articole 

„Despre religie1* 
a lui V. I. Lenin
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lor sociale ale misticismului, pen
tru înlăturarea claselor sociale 
exploatatoare

„A separa printr-o linie de de
marcație absolută, strictă — 
scria V. I. Lenin — propagarea 
teoretică a ateismului, adică dis
trugerea credințelor religioase în 
rîndurile unor pături ale prole
tariatului, de succesul, desfășu
rarea, condițiile luptei de clasă 
a acestor pături înseamnă a ju
deca nedialectic, a transforma în-

O nouă împărțire 
a erelor geologice

Mișcările scoarței terestre, aceste 
ridicări și coborîri de nivel, care 
variază de la eîțiva centiiucntri 
pînă la cîteva zeci de centimetri 
in decursul unui secol, constituie 
dc multă vreme o preocupare de 
seamă pentru geologii din toată 
lumea. Departe de a avea o valoa
re pur teoretică, studiul istoriei 
geologice a Pămîntului are o deo
sebită valoare practică, deoarece 
cercetările mișcărilor imperceptibi
le ale scoarței terestre, dau cerce
tătorilor informații extrem de pre
țioase asupra repartiției zăcămin
telor minerale.

Pornind de la o nouă și origi
nală ipoteză asupra acestor miș
cări ale scoarței, academicianul so. 
vietic Nikolși Șatski, a propus 
de curînd ca letopisețul geologic 
al scoarței terestre să fie împăr
țit îa trei perioade mult mai mari 
decît erele clasice, perioade pe 
care le-a denumit ,------------- :

lată despre ce.............. ..
noua teorie. După cum se știe, un 
vechi principiu folosit de geologi 
pentru explicarea formării relțefu. 
lui variat de pe suprafața pă
mîntului, este cel al compensări
lor. Cu alte cuvinte, cînd se for
mează un lanț muntos, de pildă, 
în apropiere apare o tasare de di
mensiuni apropiate. După academi
cianul Șatski. acest principiu nu 
este general valabil. Savantul so
vietic este de părere că se pot pro
duce ridicări ale sco-arței terestre 
care să nu fie compensate prin 
apariția unor tasări sau, invers, 
tasări ale unor regiuni întinse, 
fără să apară în mod obligatoriu 
pdicarea porțiunilor învecinate 
ale scoarței. In acest fel a reușit 
acad. Șatski să explice intr-un mod 
riguros științific, printre altele, 
formarea uriașelor depresiuni ale 
oceanelor.

Ținînd seama de faptul că ridi
cările, tasăriie și mișcările ondu
latorii ș-au produs cu intensități 
diferite îp diversele ere, savantul 
arată că se pot delimita macrocro- 
nurile înțr-un mod mult mai obiec
tiv, științific, decît veche® împăr
țire în ere și a căror studiu dau 
oamenilor de știință informații
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Ppin utilizarea excavatorului 
R.S.-51 (pe care-1 vedeți în fo
tografia alăturată) la minele 
din Thrâna (R.D.fi.) se obțin 
zilnic mari depășiri ale planu
lui de muncă.
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deosebit de prețioase asupra datei 
și modului de formare al zăcămin
telor de minereuri utile pe Pămînț. 
Astfel, apariția celor mgi impor
tante zăcăminte minerale sînt le
gate, după această teorie de pri
mul macrocron. In cursul celei 
de-a doua epoci, acumularea mine, 
reurilor s-a făcut înțr-,0 măsură 
mult mai mică. Astăzi ne a- 
flăm în curmi celei de-a treia 
perioade geologice, care a început 
aproximativ cu 700 milioane de 
ani jn urmă și care se caracteri
zează prin acumularea celor mai 
uriașe rezerve de substanțe mine
rale utile. Printre altele, în acest 
din urmă macrocron au apărut 
uriașele bazine carbonifere și pe
trolifere în urma t&sării unor por. 
țiuni întinse de pe suprafața Pă- 
mîntului. In cursul acestui din 
urmă macrocron au avut loc uriașe 
tasări ale scoarței. Acest fenomen 

„macroeroni . nu e3țe încheiat, deoarece se con- 
este vorba în stată și astăzi, de pildă, o adîncire 

rapidă și continuă a depresiunii 
Pacificului, mai ales în centrul lui.

Dezvoltarea noii teorii geologice

■ir Lungimea totală a țărmurilor Mării Negre este de 4.000 km.
* Complicatele poduri din liane, pe care le făceau numeroase tri

buri din Africa, America de Sud, India alcătuiesc una din culmile 
construcțiilor primitive. Aceste poduri trainice, împletite cu migală 
care seamănă cu niște coșuri prelungi în formă de semicerc și care 
adesea ajung omului pînă la șold sau chiar pînă la umăr, fac cu 
putință trecerea nurilor și a prăpăstiilor în deplină siguranță.

* Un organism acvatic poate avea pînă la 97% apă din greu
tatea sa (meduzele de exemplu) pe cînd unul din stepă are numai 
50—60 la sută apă (șopîrlele din Sahara).

tr-un hotar absolut ceea ce con
stituie un hotar mobil, relativ, în
seamnă a separa în chip forțat 
lucruri indisolubil legate între 
ele în realitatea vie".

Practica construcției socialiste 
confirmă faptul că pentru a în
vinge misticismul, superstițiile, 
nu este suficientă numai munca 
de propagare a științei, ci pen
tru a învinge misticismul este 
în primul rind, necesar să distru
gem orînduirea șpciajă bazată pe 
clase sociale care îi dă naștere, 
care-1 hrănește, și să făurim so
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cietatea socialistă în care iluzoria 
fericire supralumească pe care o 
oferă reprezentanții misticismu
lui să fie înlocuită cu reala feri
cire pămîntească.

In sfîrșit, în aceeași ordine de 
idei, am mai vrea să subliniem 
faptul că articolele lui V. I, Le
nin publicate în această culege
re ne arată totodată că trebuie 
să ducem o luptă hotărîtă îm
potriva obscurantismului sub 
toate formele în care se mani
festă și care uneori sînt foarte 
variate și deghizate.

„Tocmai pentru că orice idee 
religioasă — scria în 1913 V. I. 
Lenin într-o scrisoare către A. M. 
Gorki — orice idee despre orice 
dumnezeu, chiar orice cochetare 
cu dumnezeu este cea mai crasă 
ticăloșie, acceptată cu o deose-

bită toleranță (adeseori chiar cu 
bunăvoință) de burghezia demo
cratică, tocmai de aceea ea este 
cea maț primejdioasă ticăloșie, 
cea mai infectă „molimă". Mili 
oane de păcate, josnicii, silnicii 
și molime fizice sînt mult mai 
ușor descoperite de tpulțime, și 
de aceea sînt mult mai puțin pri
mejdioase decît ideea de dumne
zeu rafinată, spirituală, îmbrăca 
tă în cele mai elegante haine 
„ideologice".

Statul nostru democrat-popular 
acordă libertate cultelor reli
gioase.

Greșesc însă acei utemiști care 
socot misticismul drept o chestiu
ne privată față de organizația re
voluționară de tineret. Atitudinea 
de susținător al unor concepții 
mistice contrazice concepția des
pre viata pe care trebuie să o 
aibe un membru al unei organi 
zații revoluționare de tineret 
care se călăuzește după ideile 
marxjsm-leninismului. Utemiștii 
din orașele și în special din sa
tele noastre trebuie să fie în 
fruntea popularizatorilor ștjjnței. 
în primele rînduri ale luptei pen
tru combaterea misticismului, ob
scurantismului.

Cuprinzând o mare bogăție de 
idei cu privire la rădăcinile so 
ciale ale religiei, la incompatibi 
litea misticismului eu concepția 
științifică despre lume, cu privi
re la sarcinile partidului proletar 
față de religie, la metodele ce 
trebuie folosite în lupta pentru 
propagarea ateismului, culegerea 
de articole și cuvîntări a lui V. I. 
Lenin cu privire la religie, oferă 
fiecăruia dintre activiștii organi
zației noastre, fiecăruia dintre ti 
nerii noștri un ajutor de preț în 
lupta pentru popularizarea știin
ței, pentru combaterea misticis
mului și superstițiilor.

S. IOACHIM
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va
vreme la identificarea unui 
număr de zăcăminte dintre 
mai prețioase și utile pentru eco
nomia omenirii, deoarece spre deo
sebire de vechea împărțire în 
„ere" care se baza mai ales pe stu
diul fosilelor din diferitele stra
turi, care dădeau în genere puține 
informații asupra zăcămintelor, 
noua teorie face împărțirea ținînd 
seama tocmai de mișcările stratu
rilor scoarței, de evenimente strîns 
legate de formarea bogățiilor Pă- 
mîntului.

Noua teorie a savantului sovietic 
este o nouă și incontestabilă do
vadă a mărețelor perspective ce se 
deschid în fața științei contempo
rane, care 
smulgă noi 
rătogre.

„Cancerul este incurabil?
Ne vorbește conf. dr. O. Costâchel, director 

adjunct șfimjific al Institutului Oncologic-București
(Continuare diji nr. ?9§4)

Cancerul laringelui — se întîl
nește mai rar și apare îndeosebi 
la bărbați El are ca prim semn 
o răgușeală ce nu se vindecă prin 
nici un tratament. La început ră- 
gușaala nu este dureroasă și de 
aceea bolnavii jțu-i dau nici o im
portanță mai ales cînd sînt fumă
tori. Dacă tumoarea crește apar 
dureri la înghițit și greutate în 
respirație care devin mai puternice 
cînd bolnavul face sforțări și mai 
ales în timpul nopții.

Dacă tumoarea nu a prins țesu
turile și organele vecine, bolnavul 
se poate vindeca definitiv dacă i 
se scoate în parte sau în întregi
me laringe'le.

Cancerul intestinului gros — se 
localizează de cele mai multe ori 
în partea de sffrșit a intestinului 
(aproape de anus). Tumoarea care 
crește în rect irită și produce o 
inflatnație a mucoasei, care are ca 
urmqre o seciețje Mgi târziu, -tu
moarea se ulcerează, apărînd o se
creție hemoragică cu puroi, înso
țită uneori de' mjei bucățj de tu
moare, cape apar în scaune.

In general, bolnavii șimt greu
tate în abdomen, se simt umflați 
și au dureri, din cauză că intesti
nul se golește numai în parte; bol. 
navul este cînd constipat cînd are 
diaree.

In cancerul rectal, starea gene
rală este la început puțin schim
bată ; cînd boala înaintează însă, 
bolnavii slăbesc, obosesc repede, 
pierd somnul și pofta de mîncare, 
devin palizi și scad în greutate. 
Cancerul 
mai prin 
făcută la 
nitiv, în 
cazuri.

rectului se tratează nu- 
operație, care dacă este 
timp vindecă boala defi- 
cea mai mare parte din

Aș vrea să vorbesc astăzi cititorilor „Scînteii tineretului* des
pre eîțiva din tinerii cercetători ai Institutului de biochimie care 
își dăruiesc toate eforturile pe drumul dobjndirii a Roi și noi 
succese în cercetarea științifică.

De pildă, dintre tinerii cercetai ori care lucrează în domeniul sub
stanțelor curarizante, (substanțe de o deosebită utilitate în medicină) 
ajungînd la rezultate din ce în ce mai interesante, pot fi mențio
nați Spiridon Gheorghe, Corina lordache, Cornel Mcdeșan, Nata
lia Moldoveanu și Horst Schell, ce formează un activ colectiv de 
cercetare.

Cercetătorii S. Gheorghe și H. Schell au sintetizat noi sefji de 
substanțe curarizante din clasa diaminelor aromatice, dipeptîde- 
lor și alcaloizilor, realizînd pînă în prezent aproape 100 de sub
stanțe necunoscute pînă acum în literatură. O frumoasă reali
zare a acestor cercetători este sinteza a două preparate, succinil- 
colina și flaxedilul, care se obțineau pînă acum din import. Aceste 
preparate se găsesc astăzi la dispoziția organelor sanitare fiind 
sintetizate cu ajutorul unqr metqde noi și din substanțe indigene.

Substanțele curarizante care se sintetizează în cadrul acestui 
colectiv sînt încercate pe diverse animale pentru a se cunoaște 
reacția organismului, în vederea recunoașțefij acelor produși care 
ar putea găsi aplicații în practica medicală și anume în chirur
gie și în tratamentul afecțiunilor sistemului neuro-muscular. 
Aceste probe se fac de către cercetătorul C. Medeșan și dau 
indicații prețioase pentru constatarea calităților substanței res
pective

Cancerul pielii — se întîlnește 
îndeosebi la persoanele în virstă. 
La apariția acestuia pot contribui 
și iritațiile îndelungate pricinuite 
de soare, vînt etc.

Dintre bolile precanceroase care 
ușurează dezvoltarea cancerului 
pielii pot fi amintite eczema 
cronică și lupusul feței. Petele în
tunecate, cafenii, de pe pielea fe
ței, îngroșate și care se cojesc, sînt 
leziuni care, netratate la tirnp, se 
pot transforma în cancer. (Negii 
se cancerizează foarte rar și cînd 
aceasta este pe cale să se întîm- 
ple ei dau totdeauna semne deo
sebite : se măresc, dau mîncărimi, 
sîngerează, se ulcerează sau se a- 
coperă cu o coajă).

In trei sferturi de cazuri cance, 
rul pielii se ivește mai ales la 
față La început apare un nodul 
dureros puțin ridicat deasupra pie
lii Tumoarea începe să se înmoaie 
la mijloc și apare o zemuire ușoa
ră, care se usucă repede și se a- 
coperă cu o coajă. Cu timpul a- 
pare o ulcerație puțin adînciță, ro
tundă, cu marginile de obicei mai 
ridicate, mai roșii și mai întărite. 
Evoluția acestui tip de cancer ține 
de multe ori ani de zile. Mulți 
bolnavi neprezentîndu-se la control 
medical, ungîndu-se singuri cu fel 
de fel de alifii își întind singuri 
boala la alte regiuni ale feței, ceea 
ce înseamnă că vindecarea va fi 
mult mai grea.

Tratamentul bine făcut al cance
rului pielii duce astăzi la deplina 
lui vindecare.

Pentru vindecarea oricărei forme 
de cancer din partea bolnavilor se 
cere un singur lucru : să se pre
zinte de urgență la controlul me
dical.

<1

!
<

Acțiunea substanțelor curari- 
T zante asupra organismului ani- 
v mai este cercetată și din punct 

de vederp biochimic de cercetă
torii C. Iordache și N. /yțoldo- 
veanu, care studiază ^cește 
probleme în funcție de structu
ra substanțelor, de proprietățile 
lor fizicoTchimicp etc. Cercetare® 
mecanismului de acțiune al sub
stanțelor curarizante va fi ur- 

1' mărită în 1959 cu ajutorul izo- 
j (topilor radioactivi, de către cer

cetătorul C. Iordache care și-a 
însușit această metodă de cer- . 
cetare în cadrul unui stagiu de 
specializare făcut timp de trei 
luni la Moscova, în 1957.

Rezultatele cercetărilor în 
domeniul substanțelor curari
zante au format obiectul atît a 
unei șerii de lucrări științifice 
originale publicate în revistele 
de specialitate pîț și a pomuni-1 
căfilor prezentate la cel de-al 
IV-lea Congres Internațional de 
Biochimie care a avut loc anul; 
acest® !a Vien® și 1® Simpozio
nul Interrrațional asupra sub
stanțelor curarizante de la Ve
neția din septembrie 1958.

1 Munca tinerilor percetptorj S. 
[ Gheorghe, C. Iordache, C. Me-
' deșan, N. Moldoveanu și H. 

Schell, se îndreaptă 4in ce în 
ce mai mult șpfe important® 
problemă a excitabilității mate
riei vii iar rezulfațele pozitive 
obținute pînă ®cum îndreptățesc 
speranțele că YPr ajunge la re®« 

l' lizări din ce în ce mai valo-
I , roase în acest interesant dome-

niu de cercetare,
(i Am din plin credința că th,
II nerii mei colaboratori vor obți

ne zi de zi noi și noi biruințl 
astfel îneît prjn munca lor să 
fie |a inălțutifa speranțelor p< 
cafe și le pune poporul noștri 
în tînăra gardă a oapipnifof d< 
Știință.

Curentul electric de pe Vo 
alimentează și schelele petrolif 
de pe meleagurile unor repubi 
sovietice asiatice.
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nu mai poate fi menținut

(Urmare din pag. l-a)

de apărare împotriva dușmanului 
comun s-au unit state cu orîn- 
duiri sociale diferite. Guvernul 
sovietic are un profund respect 
pentru comunitatea țărilor creată 
ta lupta împotriva fascismului și 
cimentată prin sîngele popoarelor

iubitoare de libertate. Poporul so
vietic ar vrea să păstreze și să 
dezvolte sentimentele de încrede? 
re și prietenie de care au fost 
pătrunse relațiile sale cu popoare
le S.U.A., Angliei, Franței și ale 
altor țări din coaliția antihitle- 
ristă în anii grei ai războiului 
trecut.

Nota adresată de
guvernului S.U.A. în

guvernul U.R.S.S. 
problema Berlinului

Acordul de la Potsdam prevede 
stîrpirea din rădăcini a militarismului 

și nazismului german
Cînd popoarele sărbătoreau vic

toria asupra Germaniei hitleriste, 
la Potsdam s-a întrunit conferința 
șefilor de guverne ai Uniunii So
vietice, S.U.A., Marii Britanii cu 
scopul de a elabora o politică co
mună față de Germania postbeli
că. Acordul de la Potsdam la 
care curînd după semnare a aderat 
Franța, a fost o generalizare a ex
perienței istorice a luptei popoare
lor pentru preîntîmpinarea agresiu
nii militarismului german. întregul 
conținut al acestui acord a urmă
rit crearea unor condiții care să 
excludă posibilitatea unui atac — 
săvirșit de atîtea ori — de către 
Germania împotriva statelor iubi- 

. toare de pace, a urmărit ca mill- 
tarișții germani să nu mai poată 
declanșa încă un război mondial, 
ca Germania, lăsînd de o parte 
pentru totdeauna mirajul politicii 
de cotropire, să pornească ferm pe 
calea dezvoltării pașnice.

Exprimînd voința popoarelor 
care au adus jertfe nenumărate 
pentru zdrobirea agresorilor hitle
riști, guvernele celor patru puteri 
s-au angajat îp mod solemn să 
stîrpească din rădăcini militaris
mul și nazismul german, să îm
piedice pentrp totdeauna reînvie
rea lor și să ia toate măsurile ca 
Germania să nu mai amenințe ni
ciodată pe vecinii ei sau menține
rea păcii în lumea întreagă. 
Participant:)' la Conferința de la 
Potsdam au declarat hotărîrea lor 
de a împiedica orice activitate sau 
propagandă fascistă și miljtaristă. 
Ei s-au angajat de asemenea să 
permită și să sprijine toate parti
dele politice democratice din 
Germania.

In scopul distrugerii bazei eco
nomice a militarismului german 
ș-a hotărît să se înlăture concen
trarea excesivă în economia Ger
maniei sub forma cartelurilor, sin
dicatelor, trusturilor și a altor 
uniuni monopoliste, care au asigu
rat venirea fascismului la putere, 
pregătirea și înfăptuirea agresiunii 
hitleriste.

Acordul de la Potsdam conținea 
prevederi importante potrivit că
rora, și în perioada ocupației, Ger
mania trebuia să fie privită ca un 
tot economic unic. Acordul preve
dea de asemenea că se vor crea 
departamente administrative cen
trale germane. Consiliul Miniștrilor 
Afacerilor Externe, creat printr-o 
hotărîre a Conferinței de la Pots
dam, a fost însărcinat să pregă
tească o reglementare pașnică cen
tru Germania.

înfăptuirea tuturor acestor mă
suri trebuia să dea poporului ger
man posibilitatea de a-și recon
strui radical viața și să asigure 
crearea unui stat german unit, iu
bitor de pace și democratic.

Acestea sînt principalele preve- ■ 
deri ale acordului de la Potsdam, 
care asigurau îmbinarea justă atît 
a intereseloi popoarelor ce au 
luptat împotriva Germaniei cît și a 
intereselor fundamentale ale po- 
jporplui german însuși și, totodată, 
creau o bază corespunzătoare pen
tru o politică comună a celor patru 
puteri în problema germană și,

deci, pentru o colaborare largă și 
rodnică între ele în problemele eu
ropene în general.

Evenimentele ulterioare au evo
luat însă într-o cu totul altă direc
ție decît cea stabilită la Potsdam. 
Relațiile dintre U.R.S.S. și cele 
trei puteri occidentale se schim? 
bau tot mai mult în rău, creșteau 
neîncrederea și suspiciunea reci
procă, care în prezent au luat 
forma unor relații ostile

Guvernul sovietic a sperat sin
cer, că după terminarea victorioa
să a războiului va fi pe deplin po
sibil, cu toate divergențele ideolo
gice inevitabile, să se continue, 
pe bazș unei recunoașteri lucide a 
situației create în urma războiului, 
po|aborarea rodnică între marile 
puteri care au stat în fruntea coa
liției antihitleriste

Politica puterilor occidentale a 
început însă să fie influențată din 
ce în ce mai mult de forțele stăpî- 
nite de ură față de ideile socia
liste și comuniste, dar care în 
timpul războiului și-au ascuns pla
nurile ostile Uniunii Sovietice. Ca 
urmare, în Occident a fost adop
tată linia de ascuțire prin toate 
mijloacele a luptei ideologice, în 
fruntea căreia s-au situat liderii a- 
gresivi, dușmanii coexistenței paș
nice a statelor. Semnalul pentru a- 
ceasta a fost dat Statelor Unite și 
celorlalte state occidentale de că
tre W. Churchill prin cunoscutul 
său discurs ținut la Fulton. în 
martie 1946.

Copfjictui în sine între două 
ideologii—lupta concepțiilor și con
vingerilor — nu ar fi putut dăuna 
în mod deosebit relațiilor dintre 
state. Lupta din domeniul ideolo
gic n-a încetat niciodată și ea va 
continua, deoarece există concep
ții deosebite asupra orînduirii so
cietății. Insă, din păcate, afirmați
ile lui W, Churchill și ale adepți- 
lor lui au influențat mințile altor 
conducători de stat ai puterilor oc
cidentale, ceea ce a avut cele mai 
triste consecințe. In lupta ideologi
că ce s-a dezlănțuit s-au inclus 
organele guvernamentale și forțe
le armate. La ce rezultate a dus 
aceasta este îndeobște cunoscut: în 
locul dezvoltării colaborării între 
principalele mari puteri lumea s-a 
scindaț în grupări mj|itare opuse, 
a început întrecerea în producția și 
acumularea de arme atomice și cu 
hidrogen, cu alte cuvinte s-au des
fășurat pregătiri de război.

Guvernul sovietic regretă pro
fund că evenimentele au luat o a- 
semenea întorsătură, deoarece a- 
ceasta dăunează cauzei păcii, este 
în contradicție cu tendința firea
scă a popoarelor spre coexistență 
pașnică și colaborare prietenească.

Au fost doar timpuri cînd con
ducătorii S.U.A. și Marii Britanii, 
în special eminentul om de stat 
al Americii, Franklin p. Roosevelt, 
oglindind acaste stări de spirit ale 
maselor populare, au proclamat 
necesitatea de a crea un sistem 
de relații între state, care 
ar fi făcut ca popoarele să se 
simtă în securitate, iar oamenii 
să poată trăi toată viața lor, pre
tutindeni, fără să cunoască frica.

runcat în catastrofă, nu i-a rămas 
altceva de făcut decît să creeze 
Ja rîndul ei, un stat de sine stă
tător.

In acest fel au apărut în Ger
mania două state. Pe cînd în Ger
mania occidentală, a cărei dezvol
tare era dirijată de către S.U.A., 
Anglia și Franța a venit la putere 
un guvern ai cărui reprezentanți 
nu-și ascund ura împotriva Uniu
nii Sovietice și adesea afișează în 
mod deschis asemănarea năzuin
țelor lor cu planurile agresorilor 
hitleriști, în Germania răsăriteană 
a fost creat un guvern care a 
rupt în mod irevocabil cu trecu
tul agresiv al Germaniei. Viața 
de stat și socială a Republicii De
mocrate Germane este reglemen
tată de o constituție care cores
punde întrutotul principiilor acor
dului de la Potsdam și celor mai 
bune tradiții progresiste ale na
țiunii germane. In Republica De
mocrată Germană a fost lichidată 
pentru totdeauna stăpînirea mono
polurilor și a junkerilor, a fost 
stirpit din rădăcini nazismul și 
s-a înfăptuit un șir de alte trans
formări sociale și economice care 
au distrus terenul pentru renaște
rea militarismului și au transfor
mat Republica Democrată Germa
nă într-un factor important al 
păcii în Europa.

Guvernul R.D.G. a proclamat 
în mod solemn că va îndeplini în
tocmai obligațiile care decurg 
pentru el din acordul de la Pot
sdam, ceea ce, e locul s-o spu
nem, guvernul R.F.G. evită cu 
tenacitate.

Includerea R.F.G, în blocul 
Nord-Atlantic a pus Uniunea So
vietică în fața neceșițății d? a 
lua unele contramăsuri, în
trucit obligațiile care leagă Uni
unea Sovietică, S.U.A., Marea 
Britanie și Franța au fost rupte 
de către cele trei puteri occiden
tale care s-au unit cu Germania 
occidentală și mai înainte cu Ita
lia, împotriva Uniunii Sovietice 
care a suportat greutatea princi
pală a luptei cu agresorii fasciști. 
Această grupare militară închisă 
a creat într-o egală măsură o 
primejdie și pentru alte țări. O 
astfel de șițuație a obligat Uniu
nea Sovietică, precum și o serie 
de alte țări europene care au su
ferit de pe yrma 
cișmului german 
creeze organizația 
încheind în acest 
de la Varșovia la 
și R.D.G.

Dacă facem bilanțul celor spu
se putem trage numai o singură 
concluzie: ACORDUL DE LA 
POTSDAM ESTE IN MOD GRO
SOLAN ÎNCĂLCAT DE CĂTRE 
PUTERILE OCCIDENTALE. El 
este asemenea unui trunchi de 
copac, cîndva puternic și roditor, 
dar în prezent tăiat, din care, de 
altfel, au scos inima. Scopurile 
înalte, în numele cărora a foșt 
încheiat acordul de la Potsdam, 
au fost de mult respinse de că
tre puterile occidentale, iar acti
vitatea lor practică din Germa
nia este direct opusă prevederi
lor acordului de la Potsdam.

Guvernul R.F.G. urmărește 
unificarea prin forța a Germaniei
Desigur că problema nu con

stă în faptul că orînduirile so
ciale și de stat ale R.D.G. și 
R.F.G. sînt organizate pe baze 
diferite. Guvernul sovietic consi
deră că rezolvarea problemei 
orinduirii sociale a celor două 
state germane este o problemă 
a germanilor înșiși. Uniunea So- 
vietică se situează pe pozițiile 
neamestecului total în treburile 
interne ale poporului german, ca 
și în treburile oricărui alt popor. 
Dar mersul spre socialism al 
R.D.G. a provocat din partea gu
vernului federal o atitudine osțjjă, 
profund dușmănoasă, față de 
R.D.G., atitudiqe care găsește un 
sprijin deplin și încurajare din 
partea statelor participante la 
N.A.T.O. și în special a S.U.A.

agresiunii fas- 
și italian, să 
lor defensivă, 
scop Tratatul 
care a aderat

pe baza acordului de la Potsdam 
sau în dezvoltarea . acestuia, au 
fost aprobate sau adoptate cele
lalte acorduri ale celor patru pu
teri privind ocupația Germaniei, a- 
corduri la care se referă guvernele 
S.U.A., Marii Britanii și Pranțeti 
pentru fundamentarea drepturilor 
lor în Berlinul occidental. Cu alte 
cuvinte, cele trei puteri cer pentru 
ele menținerea privilegiilor de 
ocupație, bazate pe acele acorduri 
cvadripartite pe oare ele însele 
le-au încălcat.

Dacă S..U.A., Anglia și Franța 
se găsesc în Berlin într-adevăr pe 
baza dreptului ce decurge din a- • 
cordurile internaționale mențio
nate, și în primul rînd din acor
dul de Potsdam, atunci de aici de
curge pentru ele și obligația de a 
respecta aceste acorduri. Cel care 
a încălcat în mod grosolan aceste 
acorduri a pierdut temeiul juridic 
pentru menținerea rînduielilor sale 
de ocupație în Berlin, ca și in ori
ce altă parte a Germaniei. Oare 
pot fi apărate menținerea rînduie- 
iilor do ocupație în Germania sau

Poterile occidentale încalcâ grosolan 
acordul de ia Potsdam

O cotitură deosebit de bruscă 
n re&țiile S.U.A., cit și ale An- 
>npi șj Franței, eu Uniunea So- 
rietică s-a produs atunci cînd a- 
-,e$te ppteri au început să ducă în 
iermania o politică pontrară acor- 
iu|ui de la Potșdam,

Prima încălcare a acordului de 
L Potșdam a constat îp faptul că 
uvernele S.U.A., Alarii Britanii și 
ranței au refuzat să-și îndepli

nească obligațiile in conformitate 
U acordul menționat privind 
jansmitereș către Uniunea So- 
ietică a cantității stabilite de uti- 
iie industriale din Germania oc- 
jaeptală ca o compensare par- 
jală pentru distrugerile și dau- 
ele pricinuita econornipi naționale 
. U.R.S.S. de agresiunea Germa- 
Jei hitleriste.
Lucrurile nu s?au oprit aici însă, 

n de an guvernele S.U.A. și 
tarii Britanii se depărtau tot mai 
,ult de principiile care stăteau 

baza acordului de la Potșdam-
Pe același drum a mers și Fran- 

I, care, cu toate că a aderat la 
lordul de la Potsdam mai tir? 
Îi, nu se poate considera desi- 

r scutită de partea sa de răs- 
ndere pentru îndeplinirea aces- 

acord.
Trecînd la refacerea potențialu- 
i militaro-economic al Germaniei 
cidentale, puterile occidentale 
(reînviat și întărit acele forțe 
re au făurit mașina militară hi- 
ristă. Dacă puterile occidentale 
fi respectat acordul de la Pots- 

im, ele ar fi trebuit să împiedice 
facerea pozițiilor militarjștilor 
rmani, să înfrîneze spiritele re- 
mșarde și să nu admită ea Ger- 

■pnia să-și creeze o armată și o 
dustrie pentru producția mijloa- 
fior de distrugere.
iDupă cum se știe însă, guver- 
le celor trei puteri nu numai că
| au făcut acest lucru, ei, dim- hotărîte de a 

-jtrivă, au aprobat crearea arma- porul german

tei vestgermane și grăbesc înar
iparea R.F.Q. dezieîndu-se de 
obligațiile pe care și le-au asu
mat la Potsdam. Mai mult încă, 
ele au inclus Germania occiden
tală în blocul Atlanticului de Nord 
creat în spatele Uniunii Sovietice 
și — cum este clar pentru toată 
lumea — împotriva ei, iar acum 
0 înarmează cu arma atomică și 
arma rachetă.

După cum se vede, experiența 
amară a războiului sîngeros a fost 
fără folos pentru unii conducători 
de stat ai puterilor occidentale care 
4jn nou scot la iveală faimoasa 
politică de la Miinchen — politică 
de ațîțare a militarismului german 
împotriva Uniunii Sovietice, pină 
nu de mult aliatul lor dB arme.

Se ridică o întrebare legitimă: 
pot oare înșiși inspiratorii politi
cii de azi a puterilor occidentale 
față de Germania să garanteze că 
militarismul german alimentat de 
ei nu șe va năpusti din nou asu
pra partenerilor lui actuali și că 
popoarele american, englez și fran
cez nu vor trebui să plătească cu 
singele lor încălcarea de către cele 
trei guverne occidentale a acor
durilor dintre aliați privind dez
voltarea Germaniei pe o cale paș
nică și democratică ? E îndoielnic 
ca cineva să poată da asomenea 
garanții.

Politica S.U.A., Angliei și Fran
ței față de Germania occidentală 
a dus la faptul că și prevederile 
acordului de la Potsdam, menite 
să asigure unitatea Germaniei ca 
stat iubitor de pace și democratic 
au fost încălcate. Și cînd in Ger
mania occidentală, ocupată de că
tre armatele celor trei puteri, s-a 
creat în mod separat un stat a- 
parte — Republica Federală Ger
mană, Germaniei răsăritene, unde 
la conducere au venit forțe ferm 
hotărîte de a nu permite ca po- 

i să fie din nou a-

Guvernul R.F.G., împins de că
tre puterile occidentale, ațîță în 
mod sistematic „războiul rece", 
iar conducătorii săi au făcut în 
repetate rînduri declarații în 
sensul că R.F.G. va duce o poli
tică „de pe poziții de forță", adi
că politica dictatului față de 
lălăit stat german,

Așadar, guvernul R.F.Q. nu 
rește unificarea pașnică a 
porului german care trăiește

ce-

do- 
po- 

, în 
două state cu baze sociale dife
rite, ci urzește planuri de lichida
re a R.D.G. și de întărire a sta
tului său militarist pe seama a- 
cesteia.

Guvernul sovietic înțelege pe 
deplin poziția Republicii Demo
crate Germane care nu dorește să 
anuleze cuceririle democratice și 
sociale ale oamenilor muncii ger
mani, nu dorește să fie restabi
lită proprietatea capitaliștilor și 
moșierilor, iar poporului să i se 
ia pămîntul, fabricile, uzinele și 
care nu dorește ca în R.D.G. să 
fie extins regimul militarist. Re
centele alegeri pentru Camera 
Populară și organele locale ale 
puterii din Republica Democrată 
Germană constituie o nouă și 
strălucită dovadă că populația
R. D.G. sprijină unanim politiea 
guvernului său îndreptată spre 
menținerea păcii și unificarea 
Germaniei pe baze pașnice și de
mocratice și este ferm hotărîță 
să-și apere cuceririle socialist?. 
Uniunea Sovietică își exprimă de
plina solidaritate cu R.D.G. care 
apără ferm drepturile saje legi
time.

Dacă am privi adevăriil în față, 
atunci ar trebui să spunem că 
nici alte țări nu dau dovadă de 
zel în susținerea planurilor gu
vernului R.F.G. îndreptate spre 
unificarea prin forță a Germa
niei. Este și lesne de înțeles, de
oarece mai sînt proaspete răni'.? 
pricinuite de Germania hitleristă 
popoarelor, inclusiv popoarelor 
Franței și Marii Britanii.

Nu sînt nicidecum șterse ur
mele ultimului război, care a tre
cut peste satele și prașele Frai)-

S. U.A., Anglia și 
temeiul juridic de a se menține

în Berlin
De fapt, astăzi, din toate acor

durile dintre aliați privind Ger
mania se îndeplinește numai unul: 
acordul privind așa-zisul statut 
cvadripartit al Berlinului. Bazîn- 
du-se pe acest statut, cele trei pu
teri occidentale stăpinesc Berlinul 
occidental, transformindu-1 într-un 
fel de stat în stat, ducînd din Ber
linul occidental o activitate subver
sivă împotriva R.D.G., a Uniunii 
Sovietice și a celorlalte țări par
ticipante la Tratatul de la Varșo
via. S.U.A., Anglia și Franța se 
folosesc nestînjenit pentru legătu
rile cu Berlinul occidental de mij
loacele de comunicație de pe teri-

po- 
vor 
pe

ței. Incș nu au fost înlăturate di
strugerile provocate de bombar
damentele aviației hitleriste în ca
pitala și în multe alte orașe ale 
Angliei, iar fpilioane de englezi 
nu pot uita soarta tragică a ora
șului Coventry. Popoarelor, care 
PU suferit ocupația armatei hitle
riste, le sînt apropiate și de în
țeles aceste sentimente. Ele au 
pierdut milioane de oameni omo- 
rîți și, schingiuit!, pe pămîntul 
|or au rămas multe mii de orașe 
distruse și sate arse. Din memo
ria oamenilor sovietici nu va dis
pare niciodată Sțalingrpdul, polo
nezii nu vor uita niciodată Var
șovia, iar poporul cehoslovac — 
Lidice. Și familiilor americane 
le-a fost dat să cunoască amărî- 
ciunea pierderii rudelor și a celor 
apropiați. Germania a dezlănțuit 
de doua ori războaie mondiale șj 
de fiecare dată a atras în război 
Statele Unite ale Americii, ai că
ror fii au trebuit să-și verse .sîn
gele pe pămînturi depărtate, la 
mii de kilometri de țărmurile a- 
mericane.

Ținînd mint? toate acestea, 
poarele nu pot admite și nu 
admite unificarea Germaniei 
baze militarisite.

Există un alt program de unifi
care a Germaniei pe care-1 apără 
Republica Democrată Germană. 
Acesta este programul unificării 
Germaniei ca un stat iubitor de 
pace și democratic și el nu poate 
să nu fie salutat de către popoare. 
Există o singură cale pentru apli
carea iul în viață — un acord și 
contacte între cele două state ger
mane, crearea unei confederații 
germane. Fără a atinge bazele so
ciale ale R.D.G. și R.F.G., reali
zarea acestei propuneri ar fi în
dreptat eforturile guvernelor și 
parlamentelor lor pe același făgaș 
al politicii de pace și ar fi asigu
rat o apropiere treptată și o con
topire într-un tot unitar a 
două state germane.

Uniunea Sovietică, ca și 
state interesate în întărirea 
în Europa, sprijină propunerile 
Republicji Democrate Germane în
dreptate spre unificarea pașnică a 
Germaniei. Guvernul U.R.S.S. re
gretă că toate eforturile in această 
direcție nu au dus deocamdată la 
rezultate pozitive, deoarece guver
nele S.U.A. și ale celorlalte țări 
din N.A.T.O. și în special guvernul 
R.F.Q, nu manifestă în realitate o 
preocupare nici pentru încheierea 
tratatului de pace, nici pentru uni
ficarea Germaniei.

Așadar, politica S.U.A., Marii 
Britanii și Franței îndreptată spre 
militarizarea Germaniei occidenta
le și atragerea ei în blocul militar 
al puterilor occidentale, a zădăr
nicit îndeplinirea și a acelor pre
vederi ale acordului de la Pots
dam care se referă la unitatea 
Germaniei.

celor

alte 
păcii

Franța au pierdut

toriul și din spațiul aerian al Re
publicii Democrate Germane, pe 
care ei nici nu vor s-o recunoască.

Guvernele celor trei puteri pre
tind să se mențină în vigoare par
tea de mult depășită a acordurilor 
din timpul războiului, prin care 
reglementa ocupația Germaniei 
care le dădea în trecut dreptul 
ședere în Berlin.

în același timp, așa cum s-a
ratat mai sus, puterile occidentale 
au încălcat în mod grosolan acor
durile cvadri partite, inclusiv cel 
de la Potsdam, care este cea mai 
concentrată expresie a obligațiilor 
puterilor față de Germania. Or,

se

de

a-

pot fi apărate menținerea nn< 
iilor da ocupație în Germania 
în vreo altă parte a ei după mai 
bine de 13 ani de la sfîrșitul răz
boiului ? Doar orice ocupație este 
un fenomen limitat în timp, fapt 
stipulat în acordurile cvadripartite 
referitoare la Germania.

Este bine cunoscut că mijlocul 
obișnuit de terminare a ocupației 
este încheierea de către părțile ce 
se găseau în stare de război a 
tratatului de pace, care acordă 
țării învinse condițiile necesare 
pentru restabilirea vieții normale.

Dacă Germania nu are un tra
tat de pace pină în prezent, vina 
pentru aceasta o poartă în pri
mul rînd guvernele S.U.A., Angliei 
și Franței la care ideea pregătirii 
unui asemenea tratat, după cum 
se vede, n-a găsit niciodată 
înțelegere. Este cunoscut că gu
vernele celor trei puteri au reac
ționat negativ ori de cîte ori gu
vernul sovietic li se adresa în pro
blema pregătirii tratatului de pace 
cu Germania.

In prezent S.U.A., Anglia și 
Franța, după cum rezultă din no
tele lor din 30 septembrie a.c., 
iau poziție împotriva noilor pro
puneri ale Uniunii Sovietice și 
R.D.G. referitoare la reglementa
rea pașnică cu Germania și în a- 
celași timp nu fac nici un fel de 
propuneri proprii în această pro
blemă, așa cum nu au făcut astfel 
de propuneri de-a lungul întregii 
perioade postbelice.

In fond, ultima notă a guver
nului S.U.A. este o repetare a 
aceleiași poziții care și-a dove
dit totala neviabilițate, conform 
căreia, de restabilirea unității na
ționale a Germaniei trebuie să se 
ocupe U.R.S.S., S.U.A., Marea
Britanie și Franța și nu statele 
germane care urmează a se uni
fica. Din nota guvernului S.U.A. 
rezultă mai departe că el se es
chivează din nou de la tratative 
cu Uniunea Sovietică și alte sta
te interesate în scopul pregătirii 
tratatului de pace cu Germania. 
Se creează un adevărat cerc vi
cios : guvernul S.U.A. obiectează 
împotriva pregătirii tratatului ide 
pace cu Germania, invocînd că 
nu există un stat german unic și, 
în același timp, împiedică unifi
carea Germaniei, respingînd sin
gura soluție real posibilă a ace
stei probleme — înțelegerea dintre 
cele două state germane.

Oare nu din cauză că ar vrea 
să prelungească la infinit privi
legiile lor în Germania occiden
tală și regimul de ocupație în 
Berlinul occidental, puterile occi
dentale adoptă o astfel de poziție 
în problema pregătirii tratatului 
de pace ? Acum devine tot mai 
limpede că exact așa stau lucru
rile.

GUVERNUL SOVIETIC CON
FIRMA DIN NOU CA ESȚE GA
TA ORICIND SA PARTICIPE 
LA TRATATIVE CONSACRATE 
PREGĂTIRII TRATATULUI DE 
PACE CU GERMANIA In pre- 

tratat de 
un |az să 
încercările

zent însă, lipsa unui 
pace nu poate în nici 
fie o justificare pentru ________,
de a mențin? regimul de ocupa
ție în oricare parte a Germaniei,

Perioada <je ocupație a Ger
maniei este de mult de -domeniul 
trecutului și încercările de a ac
ționa împotriva dispariției unor 
drepturi speciale ale puterilor 
străine în Germania devin urț 
periculos anaerpnjsm. Regimul de 
ocupație în Germania n-a fost 

în sine. El a 
,------ _ for

țelor sănătoase ale națiunii ger
mane să creeze pe ruinele Ger
maniei militariste statul lor nou, 
democratic și iubitor de pape.

Uniunea Sovietică, dorind să 
trăiască în pace și prietenie eu 
întregul popor german, a stabjjit 
și întreține relații diplomatice 
normale cu ambele state germa
ne. Relații strînse și de prietenie 
leagă Uniupea Sovietică de Re
publica Democrată Germană, Ace
ste relații au fost consfințite în 
Tratatul încheiat între Uniunea 
Sovietică și Republica Democrată 
Germană la 20 septembrie 1955. 
Conform tratatului, relațiile din
tre ambele state se întemeiază 
pe deplina egalitate în drepturi, 
respectul reciproc al suveranității 
și neamestecul în treburile inter
ne. în relațiile sale cu celălalt 
stat german — Republica Fede
rală Germană — Uniunea Sovie
tică pornește de la acele ași 
principii.

niciodată un scop 
fost stabilit pentru a ajpta

Guvernele S.U.A., Marii Brita
nii și Franței au declarat la rîn
dul lor, cu prilejul semnării acor
durilor de la Paris, încetarea 
regimului de ocupație pe terito
riul R.F.G. aflat șub controlul și 
administrația lor.

Statutul cvadripartit al Berli
nului s-a ivit la timpul său în le
gătură cu faptul că Berlinul, ca
pitala Germaniei, a fost stabilit 
ea reședință a Consiliului de Con
trol, creat pentru administrarea 
Germaniei în prima perioadă a 
ocupației. Acest statut a fost în 
mod conștiincios respectat de 
Uniunea Sovietică pînă în pre
zent, deși Consiliul de Control 
și-a încetat existența încă acum 
10 ani, iar în Germania de mult 
există două capitale.' In ceea ce 
privește S.U.A., Marea Britanie 
și Franța, ele au pășit pe drumul 
abuzului grosolan de drepturile 
lor de ocupație la Berlin, folosind 
statutul cvadripartit al Berlinului 
în scopurile lor — pentru a pro
voca prejudicii Uniunii Sovietice, 
Republicii Democrate Germane și 
altor țări socialiste.

Cîndva acordul privind statutul 
cvadripartit al Berlinului era un 
tratat bazat pe egalitatea în drep
turi a celor patru puteri în nu
mele scopurilor democratice și 
pașnice, care ulterior au devenit 
cunoscute ca principiile de la 
Potsdam. Pe atunci acest acord 
corespundea cerințelor momentu
lui istoric și intereselor tuturor 
participanților — U.R.S.S., S.U.A. 
'Marea Britanie și Franța. în 
prezent însă, cînd puterile occi
dentale au început să înarmeze 
Germania occidentală și s-o tran
sforme într-un instrument al po
liticii lor, îndreptată împotriva 
Uniunij Sovietice, însăși esența 
fostului acord al aliaților privind 
Berlinul a căzut, a fost violată 
de trei participant! ai lui care au 
început să folosească acest acord 
împotriva celui de-al patrulea 
participant, împotriva Uniunii So
vietice. Ar fi ridicol să se aștepte, 
ca în astfel de condiții, Uniunea 
Sovietică sau, în locul ei, oricare 
alt stat care se respectă, să dea 
impresia că nu observă schimbă
rile survenite.

S-a creat o situație evident 
absurdă, ca și cum Uniunea So
vietică ar susține și ar asigura ea 
însăși condiții favorabile pentru 
activitatea puterilor occidentale în
dreptată împotriva U.R.S.S. și a 
aliaților ei în cadrul Tratatului 
de la Varșovia. Este pvicjent că 
Uniunea Sovietică ca și celelalte 
Viri participante la Tratatul de |a 

arșoyia nu mai pot tolera o ast
fel de situație. Menținerea în con
tinuare) a regimulqi de ocupație în 
Berlinul occidental ar fi echiva
lentă cu recunoașterea unei situa
ții privilegiate a țărilor partici
pante la N.A.T.O., lucru pentru 
care desigur nu există nici o bază.

Fără îndoială că nimeni n-ar 
putea să se gîndească serios că 
Uniunea Sovietică va ajuta forțe
lor agresive să desfășoare acțiuni 
de subminare și cu atît mai mult 
să pregăteiască un atac împotriva 
țărilor socialiste. Fiecărui om cu 
judecata sănătoasă trebuie să-i fie 
clar că Uniunea Sovietică nu 
poate să păstreze în Berlinul oc
cidental o situație care prejudicia
ză interesele sale legitime, secu
ritatea sa și securitatea altor țări 
socialiste. N-ar strica să se știe 
că Uniunaa Sovietică nu este nici 
Iordania și nici Iranul și că ea nu 
va admite niciodată ca față de ea 
să se aplice metode de presiune îp 
scopul impunerii unor condiții a- 
vantajoase pentru puterile partici
pante la gruparea militară opusă 
— N.A.T.O. Tocmai acest lucru vor 
să-l obțină puterile occidentale de 
la Uniunea Sovietică, îpcercînd 
să-și mențină drepturile da ocupa
ție în Berlinul occidental.

Ar putea oare guvernul sovietic 
să nu ia în considerație toate a- 
ceste fapte care afectează intere
sele fundamentale ale securității 
Uniunii Sovietice, ale aliatului ei 
— Republica Democrată Germană 
— și ale tuturor statelor partici
pante la Tratatul de apărare de la 
Varșovia ? Se înțelege că nu. Gu
vernul sovietic nu se mai poate 
considera legat de acea parte a 
tratatelor cu aliații privind Ger
mania care a căpătat un caracter 
de inegalitate în drepturi și este 
folosită pentru menținerea regi
mului de ocupație în Berlinul oc- 
cidental și pentru amestecul în 
treburile interne ale R.D G.

In legătură cu aceasta, guver
nul U.R.S.S. aduce la cunoștința 
guvernului S.U.A. că Uniunea So
vietică consideră că și?a pierdui 
valabilitatea Protocolul Acordului 
intre guvernele Uniunii Republic 
cilor Sovietice Socialiste, Statelor 
Unite ale Americii și Regatului 
Unit asupra zonelor de ocupație 
a Germaniei și asupra administra? 
rii „Marelui Berlin" din .12 sep
tembrie 1944 și acordurile supli? 
mentare legate de el, inclusiv 
acordul pu privire la mecanismul 
de control in Germania între gu
vernele U.R.S.S., S.U.A., Marii 
Britanii și Franței din 1 mai 1945, 
adică acordurile prevăzute pentru 
primii ani de după capitularea 
Germaniei.

Nu este grey de văzt|ț că prin 
această declarație guvernul sovie
tic nu face decît să constatg o si
tuație de fapt, și anume că S.ll.A., 
Marea Britanie și Franța au re
nunțat de mult la partea principa
lă care a fost la baza tratatelor și 
acordurilor încheiat? în timpul răz
boiului împotriva Germaniei hitle-

riște și după înfrîngerea ei. Gu
vernul Uniunii Sovietice nu face 
decît să tragă concluzii ce decurg 
inevitabil pentru Uniunea Sovieti
că din această situație de fapt.

Conform celor expuse, și 
pornind de la principiul respec
tării suveranității Republicii De
mocrate Germane, guvernul sovie
tic va începe la momențul potrivit 
tratative cu guvernul R.D.G, a- 
supra transmiterii către Republica 
Democrată Germană a funcțiilor 
pe care organele sovietice le înde
plineau temporar pe baza acordu
rilor dintre aliați mai suș-amint|- 
te, precum și pe baza acordului 
dintre U.R.S.S. și R.D.G. din 20 
septembrie 1955.

Soluția cea mai bună a prq- 
blemei Berlinului ar fi o astfel 
de soluție care s-ar baza pe 
îndeplinirea acordului de la 
Potsdam cu privire la Germa
nia. Aceasta însă nu este po
sibil decît în cazul cînd cel? 
trei puteri occidentale vor re
veni lp politica comună cu

a

U.R.S.S. în problemei» ger* 
mape, conform șeirițului 
și principiilpr acordului de 
lș Potsdam. In condițiile 
actuale, aceasta ar în
semna ieșirea Republicii Fe
derale Germane din N.A.T.O., 
concomitent cu ieșirea Repu
blicii , Democrate Germane din 
Tratatul de la Varșovia și rea
lizarea unei înțelegeri ca, în 
conformitate cu principiile * 
cordului d« la Potsdam, 
nici uțm| din cele două state 
germane să nț) existe forțe 
armate, în afară de. cele nece
sare pentru menținerea ordi- 
nei interne și paza grapițelor.

In cazul cînd guvernul Statelor 
Unite ale America nu este gata 
să contribuie astfel la înfăptuirea 
principiilor politice fundamentale 
ale acordurilor încheiate intre 
aliați privitoare la Germania, el 
nu va avea nici un fel de temeiuri 
— nici juridice, nici morale — de 
a insista asupra menținerii statu
tului cvadrjpârtit al Berlinului.

le a- 
în

încetarea ocupafiel Ilegale 
Berlinului occidental ar hnbunâtâ$i 

situația internaționala
Se pot. desigur, găsi detractori 

ai Uniunii Sovietice care vor în
cerca să interpreteze poziția gu
vernului sovietic în problema re
gimului de ocupație a Berlinului ca 
o tendință de anexiune. Se 
înțelege că o asemenea interpre
tare nu are nimic comun cu rea
litatea.

Uniunea Sovietică, ca și cele
lalte state socialiste, nu dorește 
nici un fel de cuceriri teritoriale, 
ea se conduce ferrp in politipa sa 
după principiul condamnării ane
xiunilor, adică a cotropirii de 
teritorii străine și a alipirii prin 
forță a unor popoare străine, 
principiu proclamat de Lenin, în
temeietorul statului sovietic, incă 
în primele zile de existență a o- 
rindulrif sovietice în Rusia.

U.R.S.S. nu tinde la nici up 
fel de cuceriri, ea dorește doar 
să pună capăt situației anormale 
și periculoase care s-a creat în 
Berlin ca urmare a faptului că 
sectoarele de vest ale acestui oraș 
continuă să rămînă sub ocupația 
S.U.A., Marii Britanii și Franței,

In condițiile cînd puterile oc
cidentale refuză să participe la 
pregătirea Tratatului de pace cu 
Germania, iar guvernul R.F.G. 
sprijinit de aceleași puteri duce p 
politică care împiedică unificarea 
Germaniei, problema Berlinului 
trebuie să-și găsească soluționa
rea independentă în viitorul cel 
mpi apropiat. Este necesar să se 
procedeze în așa fel ca Berlinul 
occidental să 
trambulină pentru activitatea in
tensă de spionaj, diversiune și 
alte activități silbverșive împo
triva țărilor socialiste, împotriva 
R.p,G, și U.R.S.S. sau, exprimîn- 
du-ne cu cuvintele conducătorilor 
guv?rnu|ui Ș.U A., pentru ..agre? 
siune indirectă" împotriva lagă
rului țărilor socialiste.

In fond interesul S.U.A., Marii 
Britanii și Franței pentru Berlin 
constă tocmai în folosirea acestui 
oraș, „oraș de front", cum este 
el numit în mod țipător în Occi-

înceteze a fi o

dent, ca un cap de pod pentru ac
tivitatea dqșmănoasă împotriva 
țărilor socialiste. Puterile ecri- 
dentale nu obțin nimic altceva din 
șederea lor în Berlin in călit ie 
de ocupanți. încetarea ocupației 
ilegale a Berlinului occidental nu 
ar aduce nici un prejudiciu nici 
S.U.A., nici Marii Britanii, h ci 
Franței, dat în schimb ar îmbu
nătăți substanțial atmosfera in
ternațională în Europa și ar lin ti 
spiritele in toate țările.

Dimpotrivă, încăpățînațea pu
terilor occidentale de a-și menți
ne ocupația în Beriipul occidvi
tal n-ar putea duce decît la con
cluzia că lucrurjle nu se limit a- 
ză la „agresiune indirectă" îm
potriva R.D.G. și a Upipnii So
vietice, ci, pe cîf se pare, se atș 
în vedere planuri de folosire a 
Berlinului pccirjental în scopuri și 
mai primejdioase.

Guvernul sovietic face a- 
cest apel către guveri.il 
S.U.A-, călău;indu-șp de do
rința de a obține q destinde
re a încordării ințernaționrle, 
de a termina cp sțașea de 
„război rece1!, de a cppă.a 
drumul spre rcsțahjlireg bu
nelor relații dilțtre țJrțipr-.a 
Sovietică, Statele Unite, pra- 
cum și Ațarea BriUme și 
Franța, de a înlătura din 
cale tot ce produce cicc:;::i 
și disensiuni între țările n a- 
stre, de a reduce nuift. ru! 
cpuzelor care dap maștere la 
eomlicte. $i nu se poate ne
ga faptul că Berlinul cccid.m- 
tftl, în situația |ui actplă, 
esțe tocmai un astfel de țzvur 
de disensiune și suspiciune 
între țările noastre.

Se jnțelege că rezolvarea cea 
mai justă și firească p problepni 
ar fi aceea ca partea occiden’.ilă 
a Berlinului, în prezent ruptă de 
fapt de R.D.G., să se unească ru 
partea de răsărit și Berlinul să 
devină un oraș unitar în cadrul 
statului pe teritoriul căruia se 
află.

Guvernul sovietic propune 
transformarea Berlinului occidental 
într-o unitate politica independent 

— oraș liber
Guvernul sovietic însă, ținînd 

cont de actuala politică nereali- 
stă a S.U.A-, precum și a Marii 
Britanii și Franței față de Repu
blica Democrată Germană, nu 
poate să nu prevadă greutățile 
pe care le vor întîmpina puterile 
occidentale în contribuția lor la 
o asemenea rezolvare a proble
mei Berlinului. Totodată, guver
nul sovietic este călăuzit de grija 
ca procesul de lichidare a regi
mului de ocupație să nu fie în
soțit de o schimbare dureroasă 
a ordine! statornicite în viața 
populației Berlinului occidental.

Nu se poate, desigur, să nu se 
ia în considerație că dezvoltarea 
politică, economică a Berlinului 
occidental în timpul ocupației lui 
de către cele trei puteri occiden
tale a mers ;n altă direcție decît 
dezvoltarea Berlinului răsăritean 
și a R.D.G.; ca urmare, modul 
de viață în cele două părți ale 
Berlinului este în prezent cu to
tul deosebit. Guvernul sovietic 
consideră că la sfîrșitul ocupa
ției străine populației Berlinului' 
occidental trebuie să i se acorde 
dreptul de a avea rînduieljle pe 
pare ea singură le va dori. Dacă 
populația Berlinului occidental 
va dori să mențină actualele for
me de viață, bazate pe proprieta
tea particular-capitalistă, aceasta 
va fj treaba ei. U.R.S.S., din par
tea șa, va respecta orice alegere 
a populației Berlinului occidental 
în această direcție.

In virtutea tuturor acestor con
siderente guvernul sovietic ar 
secoti posibil în ceea cp?! privește, 
ca problema Berlinului occidental 
să fie rezolvată în prezent pe ca
lea transformării Berlinului occi
dental intr-o unitate politică in
dependentă — oraș liber, in viața 
căruia să nu se amestece njei un 
stat, inclusiv njei unul din cele 
două state germane existente.

S-ar putea. în special, să se a- 
jungă la o înțelegere ca terito
riul orașului liber să fie demili
tarizat și în e| să nu existe nici 
un fel de forțe armate. Orașul

libpr Berlinul occidental, ar pu
tea avea guvernul său propriu, 
și-ar conduce singur economia, 
administrația și celelalte treburi.

Cele patru putefj care au parti
cipat după război la administrarea 
comună a Berlinului, ca și cele 
două state germane, ar putea sș-și 
asume obligația să respecte statu
tul Berlinului occidental ca oraș 
liber, la fel cum au procedat, de 
exemplu, cele patru puteri în pri
vința statutului de neutralitate a- 
sumat de Republica Austriacă.

Guvernul sovietic, în ceea ce-1 
privește, n-ar obiecta ca în res
pectarea statutului orașului liber 
al Berlinului occidental Organiza
ția Națiunilor Unite să ia parte 
într-o formă oarecare Este evi
dent că, luînd în considerare si
tuația specifică a Berlinului occi
dental, care se găsește pe terito
riul R.D.G. și este rupt de |umeă 
exterioară, s-ar ridica problema 
modului de înțelegere cu Republi
ca Democrată Germană, privitor ia 
garantarea comunicării neștînjepi- 
te a orașului liber cu lumea exte
rioară — atît în direcție estică eît 
și în direcție vestică — în scopul 
liberei circulații a oamenilor și a 
transportului de mărfuri,

La rîndul său. Berlinul occiden
tal și-ar asuma obligația să nu 
permită ca pe teritoriul său să se 
ducă o activitate dușmănoasă și 
subversivă împotriva R.D.G. sau 
împotriva oricărui alt stat.

Soluția expusă mai sus a pro
blemei statutului Berlinului occi
dental ar constitui un progres im
portant în normalizarea situației în 
Berlin, întrucit, în locul unui fo
car de neliniște și de tensiune, el 
ar putea să devină un centru de 
contacte și colaborare jntre ambe
le părți ale Germaniei în interesul 
viitorului ei pașnic și al unității 
națiunii germane.

Stabilirea pentru Berlinul ©«ci* 
dental a statutului de oraș liber ar 
permite să se asigure temeinic dez-

(Continwire în pag. 4-a)
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Regimul de ocupație iu Berlinul occidental 
nu mai poate fi menținut

(Urmare din pag. 3-a) Guvernul sovietic este însufle
țit de dorința ca schimbarea ne
cesară în situația Berlinului să 
aibă loc într-o atmosferă de li
niște, fără grabă și fricțiuni inu- 

t în

voltarea economiei Berlinului oc
cidental datorită legăturilor sale 
multilaterale cu statele din răsărit = ,___
și apus și un nivel cuvenit de via- tile, luîndu-se în considerare ... 
ță a populației orașului Dip par- măsura maximă interesele părți-

J..,.-» jnteresate Evident că se~va 
cere un anumit timp pentru ca 
puterile care au ocupat Germania 
după înfrîngerea Wehrmachtului 
hitlerist să cadă de acord asupra 
declarării Berlinului occidental 
ca oraș liber, dacă desigur, pu
terile occidentale vor manifesta 
interesul cuvenit față de această 
propunere.

Trebuie de asemenea să se 
țină seama că ar putea apa
re necesitatea tratativelor in
tre autoritățile orășenești ale 
ambelor părți ale Berlinului 
și, de asemenea, între R.D.G. 
și R.F.^. pentru reglementa
rea problemelor ivite. Avînd 
în vedere aceasta, guvernul 
sovietic intenționează ca, 
timp de o jumătate de an, să 
nu introducă schimbări în 
sistemul existent al transpor
turilor militare ale S.U.A., 
Marii Britanii și Franței din 
Berlinul occidental în R.F.G.

El consideră acest termen 
absolut suficient pentru a se 
găsi o bază sănătoasă pentru 
rezolvarea problemelor legate 
de schimbarea în situația Ber
linului, și pentru a preîntîmpi- 
na posibilitatea oricăror com
plicații, dacă desigur, guver
nele puterilor occidentale nu 
vor tinde în mod intenționat 
spre asemenea complicații.

In decursul termenului indicat, 
părțile vor avea posibilitatea să 
dovedească în fapt, prin regiemen. 
tarea problemei Berlinului, tendin
ța lor spre slăbirea încordării in
ternaționale.

Dacă însă termenul arătat nu va 
fi folosit pentru ajungerea la o în
țelegere corespunzătoare, atunci U- 
niunea Sovietică va înfăptui, pe 
calea unui acord cu R.D.G., măsu
rile proiectate. Se are, de aseme
nea în vedere că Republica De
mocrată Germană, ca și oricare 
alt stat de sine stătător, trebuie să 
se ocupe în întregime de proble
mele referitoare la spațiul ei, adi
că să exercite suveranitatea sa pe 
pămînt, pe apă și în aer. Simul
tan vor înceta toate contactele care 
au avut loc pînă acum între re
prezentanții forțelor armate și alte 
persoane oficiale ale Uniunii So
vietice în Germania cu reprezen
tanții corespunzători ai forțelor ar
mate și alte persoane oficiale ale 
S.U.A., și, de asemenea, ale Marii 
Britanii și Franței, în problemele 
referitoare la Berlin.

In capitalele unor puteri occi
dentale se aud voci că aceste pu
teri nu recunosc hotărîrea Uniunii 
Sovietice de a renunța la funcțiile 
legate de menținerea statutului de 
ocupație în Berlin. Dar cum se

tea sa, Uniunea Sovietică declară 
că ea va contribui prin toate mij
loacele la atingerea acestor sco
puri, în special prin plasarea de 
comenzi de mărfuri industriale în- 
tr-un volum care ar asigura pe 
deplin stabilitatea și înflorirea e- 
conomrei orașului liber, precum și 
prin livțărî regulate pe baze co
merciale către Berlinul occidental 
a cantităților necesare de materii 
prime și de alimente. Astfel, prin 
înlăturarea regimului de ocupație, 
populația de peste 2.000.000 a Ber
linului occidental nu numai că nu 
ar suferi ci, dimpotrivă, ar avea 
toate posibilitățile pentru ridicarea 
nivelului ei de trai.

Dacă guvernul S.U.A., precum 
și guvernele Marii Britanii și 
Franței, și-ar exprima acordul 
pentru examinarea problemei pri
vind lichidarea regimului actual 
de ocupație în Berlinul occidental 
prin crearea pe teritoriul său a 
unui oraș liber, guvernul sovietic 
ar fi gata ca, în numele celor 
patru puteri, să intre în contact 
oficial pentru această problemă 
cu guvernul Repuhlicii Democra
te Germane, cu care el a și avut 
consultări înainte de trimiterea 
prezentei note. Se înțelege că tot
odată trebuie să se aibă în vede
re că acordul R.D.G. pentru crea
rea în limitele teritoriului său a 
unui astfel de organism politic 
independent cum ar fi Orașul li
ber Berlinul occidental ar fi o 
concesie, un anumit sacrificiu din 
partea R.D.G. în numele întăririi 
păcii în Europa, în numele intere
selor naționale ale poporului ger
man în întregime.

Tn ceea ce-1 privește gu
vernul sovietic călăuzindu-sa 
de năzuința de a obține nor
malizarea situației în Berlin 
în interesul păcii europene, 
în interesul dezvoltării paș
nice și independente a Ger
maniei, a hotărît să ia mă
suri în vederea lichidării re
gimului de ocupație în Ber
lin. El speră că guvernul 
S.U.A. va acorda înțelegerea 
cuvenită acestor motive și 
va aborda în mod realist pro
blema Berlinului.

Totodată guvernul sovietic este 
gata să înceapă tratative cu gu
vernele Statelor Unite ale Ame
ricii și ale celorlalte țări intere
sate cu privire la acordarea unul 
statut de oraș liber demili
tarizat, Berlinului occidental. Dacă 
însă această propunere nu 
este acceptabilă pentru guvernul 
S.U.A., atunci nu rămîne în pro
blema Berlinului nici un obiect 
pentru tratative între fostele pu
teri de ocupație.

poate oare pune problema pe un 
asemenea plan ? Cine vorbește 
astăzi de nerecunoașterea măsuri
lor prevăzute de Uniunea Sovieti
că, acela, evident, vrea să vorbea
scă cu ea nu în limbajul rațiunii 
și al argumentelor fundamentate, 
ci în limbajul forței brutale uitînd 
că AMENINȚĂRILE SI INTIMI
DĂRILE NU AU NICI UN EFECT 
ASUPRA POPORULUI SOVIE
TIC. Dacă în spatele vorbelor des
pre „nerecunoaștere" stă intr-ade
văr intenția ca din cauza Berlinu
lui să se recurgă la forță și să se 
împingă lumea spre război, atunci 
adepții unei asemenea politici tre
buie să țină seama că-și asumă in 
fața popoarelor, în fața istoriei, o 
răspundere extrem de grea pentru 
toate urmările ei. Cine zăngăne ar
mele in legătură cu situația din 
Berlin, acela își trădează odată 
mai mult interesul de a menține 
regimul de ocupație în Berlin în 
scopuri agresive.

Guvernul Uniunii Sovietice ar 
vrea să spere că sarcina normali
zării situației în Berlin, care este 
pusă ca o necesitate firească in 
fața statelor noastre de insăși 
viața va fi în orice caz rezol
vată așa cum o sugerează conside
rentele înțelepciunii de stat, inte
resele păcii intre popoare, fără o 
încordare inutilă a nervilor și o 
ascuțire „a războiului rece".

Mai puțin ca oriunde sînt opor
tune metodele șantajului și ame
nințărilor nechibzuite cu forța în 
rezolvarea unei astfel de probleme 
ca cea a Berlinului. Astfel de me
tode nu vor ajuta să se rezolve 
nici o problemă, ele pot doar a- 
duce situația pînă la o înfierbîn- 
tare periculoasă. Doar nebunii se 
pot hotărî să declanșeze un nou 
război mondial de dragul păstrării 
privilegiilor ocupanților in Berli
nul occidental. Dacă astfel de ne
buni ar apărea in realitate, atunci 
nu încape îndoială că pentru ei 
s-ar găsit o cămașă de forță.

Dacă oamenii de stat răspunză
tori pentru politica puterilor occi
dentale, în abordarea problemei 
Berlinului ca și în alte problema

★

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 27 noiembrie, 
ministrul 
U.R.S.S., 
mit pe 
U.R.S.S.,

Afacerilor Externe al 
A. A. Gromiko, l-a pri- 
ambasadorul S.U.A. în
L. E. Thompson, și i-a 

înmînat nota guvernului sovietic 
adresată guvernului Statelor Uni
te ale Americii în problema Ber
linului. In aceeași zi, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., a 
primit de asemenea pe ambasado
rul Marii Britanii în U.R.S.S., P. 
Reilly, și pe ambasadorul Franței 
în U.R.S.S., M. Dejean, și le-a în
mînat note analoage ale guvernu
lui sovietic adresate guvernelor 
Marii Britanii și Franței.

Nota guvernului U.R.S.S.
adresată guvemuiui R. D. Germane
'MOSCOVA 27 (Agerpres). — 

Agenția TASS anunță că guver
nul Uniunii Sovietice a adresat o 
notă Republicii Democrate Ger
mane în legătură cu problema 
Berlinului care afectează profund 
atît interesele R.D.G. cît și inte
resele Uniunii Sovietice. Referin- 
du-se la evoluția evenimentelor 
istorice care au avut loc în Ger
mania în anii de după război, 
nota arată că acestea au făcut 
ca perpetuarea oricăror forme de 
ocupare a Germaniei de către sta
tele învingătoare în ultimul răz
boi, să fie un anacronism care în 
actuala situație nu are nici un 
sens și nici o justificare. Nota 
guvernului sovietic consideră că 
trebuie să se pună capăt regimu
lui de ocupație din Berlin, numai 
astfel putînd fi lichidată o nedrep
tate profundă făcută poporului 
german și în primul rînd Repu
blicii Democrate Germane a cărei 
capitală este Berlinul.

Guvernul sovietic declară în 
nota sa că intenționează să trans
fere organelor R.D. Germane toa
te funcțiile pe care le mai exer
cită provizoriu organele sovietice 
în Berlin pentru ca pe viitor R.D. 
Germană să-și rezolve singură 
toate problemele referitoare la 
spațiu, adică să-și exercite suve
ranitatea asupra teritoriului, ape
lor și spațiului aerian.

Orice contacte între reprezen
tanții forțelor armate și alte per
soane oficiale ale Uniunii Sovieti
ce din Germania cu reprezentanții 
respectivi ai celor trei puteri oc
cidentale în problemele legate de 
ocupația Berlinului occidental vor 
înceta. Se prevede de asemenea 
desființarea comandamentului mi
litar sovietic din Berlin și retra
gerea din oraș a trupelor de pază 
aflate la dispoziția sa.

Guvernul sovietic, se arată mai 
departe în notă, este de părere că 
pentru a examina în amănunțime 
problemele care decurg din acea
sta, este util să se ducă tratative 
între delegațiile guvernamentale 
ale U.R.S.S. și R. D. Germane.

Ridicînd problema lichidării re
gimului de ocupație în Berlinul 
occidental, se subliniază în notă, 
guvernul sovietic pornește de la 
ideea că lucrul cel mai just și fi
resc ar fi ca partea occidentală 
care se află în prezent sub ocu
pația S.U.A., Angliei și Franței să 
se unească cu sectorul răsăritean, 
democrat al Berlinului, pentru ca 
întregul oraș să fie în suverani
tatea Republicii Democrate Ger
mane și să fie capitala ei. Dacă 
se ține însă seama de situația rea
lă care s-a creat în prezent, tre
buie să se recunoască că fn ac
tualele condiții, rezolvarea proble
mei în acest fel ar atrage după 
sine mari greutăți. De aceea, se 
arata în notă în continuare, gu
vernul sovietic ar considera că 
este posibil ca în actualele condi
ții să propună ca problema Ber
linului să fie rezolvată prin sta
bilirea pentru Berlinul occidental 
a unui statut de oraș liber demi
litarizat.

Expunînd pe larg propunerile 
sale concrete în privința viitorului 
statut al Berlinului, nota guvernu
lui sovietic relevă că consimță- 
mîntul de a. se acorda Berlinului 
occidental, situat în centrul R.D.G., 
statutul de oraș independent, ar 
însemna o concesie serioasă făcu
tă de Republica Democrată Ger
mană în numele sonsolidării păcii 
în Germania și în Europa, în nu
mele intereselor naționale generale 
ale întregului popor german.

Oprindu-se asupra relațiilor fră. 
țești stabilite între Uniunea Sovie
tică și Republica Democrată Ger
mană, nota guvernului sovietic se 
ocupă în continuare de succesele 
înregistrate pe plan economic și 
politic de poporul Republicii De
mocrate Germane. Totodată, se 
subliniază că guvernul sovietic va 
considera orice atentat al militari- 
știlor și revanșarzilor germani sau 
al aliaților lor împotriva frontierei 
și securității Republicii Democrate 
Germane precum și ale altor țări 
aliate, drept un atac împotriva 
U.R.S.S. și a tuturor statelor mem
bre ale Tratatului de la Varșovia.

Cabinetul englez discută nota 
guvernului U.R.S.S.

LONDRA 27 (Agerpres). — Co- dința a cabinetului englez pentru 
mentatorul politic al agenției discutarea notei sovietice în care 
Press Association anunță că la 27 sînt formulate propunerile în le- 
noiembrie a fost convocată o șe- gătură cu Berlinul.

Gheorghi Damianov
internaționale se vor conduce de 
sentimentele urii față de comu
nism, față de țările socialiste, a- 
ceasta nu va duce la nimic bun. 
Nici Uniunea Sovietică, nici ori
care alt stat socialist nu pot și 
nici nu intenționează să nege e- 
xistența lor tocmai ca state socia
liste. De aceea, unindu-se într-o a- 
lianță frățească de nezdruncinat, 
ele stau ferm pe poziția apărări: 
diepturilor lor, granițelor lor de 
stat, acționînd conform devizei 
unul pentru toți și toți pentru 
unul. Orice încălcare a granițelor 
Republicii Democrate Germane, 
Poloniei, Cehoslovaciei, orice ac
țiune agresivă împotriva oricărui 
stat participant la Tratatul de la 
Varșovia va fi considerată de toți 
participanții lui ca un act de agre
siune împotriva lor, a tuturor, și 
va duce imediat la contramăsu- 
rile corespunzătoare.

Guvernul sovietic consideră că 
ar fi înțelept să se recunoască si
tuația care s-a creat în lume și să 
se stabilească relații normale pen
tru coexistența tuturor statelor, să 
se duzvolte comerțul internațional, 
să se întemeieze relațiile dintre 
țările noastre pe baza cunoscute
lor principii — respectarea reci
procă a suveranității și a integri
tății teritoriale, neagresiunea, nea
mestecul în treburile interne, ega
litate și avantaj reciproc.

Uniunea Sovietică, poporul și 
guvernul ei, doresc sincer restabi
lirea bunelor relații cu Statele U- 
nite ale Americii bazate pe încre
dere, relații care sînt pe derplin 
posibile, după cum a arătat ex
periența luptei comune împotriva 
agresorilor hitleriști și care, în 
condițiile timpurilor de pace, ar 
aduce celor două țări ale noastre 
numai avantaje, care ar îmbogăți 
reciproc colaborarea spirituală și 
materială a popoarelor noastre, 
iar tuturor celorlalți oameni le-ar 
aduce binefacerile unei vieți li
niștite în condițiile unei păci trai
nice.

(Subtitlurile și sublinierile 
aparțin redacției)
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MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite: Copii ale notei 
adresate de guvernul sovietic gu
vernului S.U.A. au fost trimise 
guvernelor tuturor țărilor cu care 
U.R.S.S. întreține relații diplomati
ce, precum și guvernelor celorlal
te țări membre ale O.N.U.

In aceeași zi Mihail Pervuhin, 
ambasadorul U.R.S.S. în R.D.G., a 
făcut o vizită la Berlin lui Otto 
Grotewohl, primul ministru al R.D. 
Germane, și i-a înmînat o notă a 
guvernului sovietic in această pro
blemă.

O notă a guvernului U.R.S.S. în 
problema Berlinului a fost, de a- 
semenea, inminată la Moscova am
basadorului R.F.G. în U.R.S.S.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 27 noiembrie, 
ora 16, a avut loc la Kremlin o 
conferință de presă pentru ziariștii 
sovietici și străini, la care Nikita 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a dat răs-

punsuri la întrebările ziariștilor în 
legătură cu notele guvernului 
UJT.S.S. în problema Berlinului.

(Textul răspunsurilor tovarășu
lui N. S. Hrușciov la Conferința 
de presă va fi publicat în numărul 
de mîine al ziarului).

Convocarea celei de-a II-a 
sesiuni a Sovietului Suprem 

al U.R.S.S.
MOSCOVA 27 (Agerpres). — de 22 decembrie 1958 la Moscova 

TASS transmite: Printr-un decret cea de-a Il-a sesiune a Sovietului 
al 
al

Prezidiului Sovietului Suprem Suprem al U.R.S.S. al celei 
U.R.S.S. s-a convocat pe data V-a legislaturi.

---------------------- >---------

de-a

încheierea tratativelor 
dintre delegațiile R. P. Bulgaria 

și R. Cehoslovace
SOFIA 27 (Agerpres). — La 26 

noiembrie la Sofia s-a anunțat 
încheierea tratativelor dintre dele
gațiile de partid și guvernamen
tale ala R. P. Bulgaria și R. Ce
hoslovace.

Tratativele dintre cele două de
legații, care s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială de înțelegere 
reciprocă și s-au caracterizat prin 
unanimitatea deplină de păreri în 
toate problemele examinate, s-au 
încheiat prin semnarea unei decla
rații.

S-a sccnnat de asemenea un a-
O

cord cu privire la înființarea Co
mitetului bulgaro-cehoslovac pen
tru colaborarea economică.

★
SOFIA 27 (Agerpres). — După 

cum transmite A.T.B., în diminea
ța de 27 noiembrie delegația de 
partid și guvernamentală a R. 
Cehoslovace în frunte cu A. No
votny, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președin
tele Republicii Cehoslovace, a pă
răsit Sofia pierind cu un tren 
cial spre patrie.

SOFIA 27 (Agerpres). —A.T.B. 
transmite :

Gheorghi Damianov s-a născut 
în anul 1892 într-o familie de ță
rani săraci din satul Lopușna, 
regiunea Mihailovgrad. In anul 
1912 el a intrat în partidul tes- 
niacilor care s-a transformat în 
1919 în Partidul Comunist Bulgar. 
Din 1912 pînă în 1914 Gheorghi 
Damianov a muncit ca telegrafist 
în orașul Mihailovgrad. Din 1919 
pînă în 1923 el este membru al 
Biroului Comitetului Regional 
Vrața al Partidului Comunist 
Bulgar. Gheorghi Damianov este 
unul dintre conducătorii insurec
ției armate antifasciste din sep
tembrie 1923, după înfrîngerta 
căreia a emigrat în Iugoslavia. 
Pentru participarea activă la in
surecție el a fost condamnat la 
moarte în contumacie. El s-a în
tors totuși în patrie și în 
1924-1925 își continuă activitatea 
revoluționară ilegală, fapt pentru 
care a fest pentru a doua oară 
condamnat la moarte. In anul 
1926 a emigrat în U.R.S.S. unde 
a terminat Academia militară 
„Frunze".

In anul 1935 s-a întors în 
Bulgaria și a dus cu consecvență 
lupta împotriva devierii de stînga 
din partid, fiind unul din organi
zatorii activi ai largului front 
popular antifascist. Din 1943 el 
ă activat în Comitetul Executiv 
al Cominternului, fiind de ase
menea membru al Biroului din 
străinătate al C.C. al P.C. Bul
gar,

După victoria răscoalei popu
lare antifasciste din septembrie 
1944, Damianov se întoarce în 
Bulgaria, unde conduce secția mi
litară a C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar. Din noiembrie 1946 
pînă în 1950 el este ministru al 
Apărării Naționale. Tn mai 1945 
este ales membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.B Din 1948 
este membru al Consiliului Na
țional al Frontului Patriei, depu
tat în Adunarea Populară, iar din 
1959 — președinte al Prezidiului 
Adunării Populare. Pentru sluji

și 
de 
lui 
cu 
de

rea cu credință a partidului 
pentru merite remarcabile față 
Republica Populară Bulgaria 
G. Damianov i s-a decernat 
prilejul împlinirii a 60 de ani 
la nașterea sa ordinul „Gheorghi 
Dimitrov". Cu prilejul aniversării 
a 65 de ani de la nașterea sa și 
pentru merite mari în activitatea 
sa îndelungată, plină de abnega
ție și devotament față de partid 
și guvern, pentru lupta sa neîn
fricată împotriva capitalismului 
și fascismului, pentru activitatea 
neebosită în construirea Bulgariei 
socialiste, f heorghi Damianov a 
primit titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste" înmînîndu-i-se ordinul 
„Gheorghi Dimitrov" și Steaua 
de Aur. Totodată Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. a de
cernat lui G. Damianov ordinul
Lenin" pentru activitatea înde

lungată și neobosită îndreptată 
spre întărirea prieteniei între po
poarele bulgar și sovietic.

spe*
In memoria 

Gheorghi
tovarășului 
Damianov

Tineretul din întreaga lume cere
să se pună capăt experiențelor nucleare

— Declarația secretariatului F.M.T.D. —

Nota guvernului U.R.S.S.
adresată guvernului R. F. Germane
MOSCOVA 27 (Agerpres). — de oraș liber și demilitarizat Ber- 

După cum anunță agenția TASS linului occidental. Guvernul sovie- 
în nota adresată de guvernul 
U.R.S.S. guvernului Republicii Fe
derale Germane în problema ger
mană se subliniază că, deși 
Republica Federală Germană 
nu are vreo legătură directă cu 
statutul Berlinului, ținînd seama 
de importanța pe care o are pen
tru întregul popor german Berli
nul — capitala istorică a Germa
niei — precum și de legăturile e- 
conomice și cu alt caracter exis
tente între partea occidentală a o- 
rașului și R.F.G., guvernul sovietic 
consideră necesar să aducă la cu
noștința guvernului federal consi
derentele sale în legătură cu mă
surile pentru lichidarea regimului 
de ocupație din Berlin.

Indiferent de punctul de vedere 
din care ar fi abordată problema 
Berlinului, se arată în notă, fie 
din punct de vedere al asigurării 
păcii și însănătoșirii relațiilor din
tre puteri, fie din punct de ve
dere al necesității dezvoltării in
dependente a Germaniei și al nor
malizării vieții în Berlin, nu se 
poate să nu Se recunoască că 
există temeiuri mai mult decît su
ficiente pentru desființarea statu
tului cvadripartit de ocupație al 
Berlinului.

Guvernul sovietic, se spune în 
notă, ar dori să spere că orienta
rea Uniunii Sovietice spre lichi
darea rămășițelor regimului de o- 
cupație în Germania și în Berlin 
va fi primită favorabil de către 
Republica Federală unde forțele 
patriotice caută o posibilitate de 
manifestare a năzuințelor lor spre 
o politică independentă și spre 
păstrarea modului de viață națio
nal, năzuințe care sînt evident în
cătușate de rămășițele ocupației 
militare menținute de către cele 
trei puteri străine.

Reamintind încălcarea sistema
tică a acordului de la Potsdam 
de către puterile occidentale, cu 
sprijinul și participarea activă a 
Germaniei occidentale, nota sovie
tică subliniază interesul poporului 
sovietic în reglementarea proble
mei germane pe baze pașnice, de
mocratice.

De asemenea, nota trece în re
vistă propunerile care s-au făcut 
de către R.D. Germană pentru fa
cilitarea unificării pe baze pașnice 
și democratice a Germaniei, ro'.e- 
vînd în același timp lipsa de do
rință a guvernului R.F.G. de a 
merge în întîmpinarea propuneri
lor guvernului R.D.G., singurele 
care reprezintă un program ce 
poate fi aplicat în mod practic 
în condițiile actuale.

Nota se oprește asupra propune
rii guvernului sovietic în problema 
Berlinului — acordarea statutului

tic, se subliniază în notă, nu are 
în vedere includerea Berlinului oc
cidental în R. D. Gerzană după 
cum el însuși nu tinde spre avan
taje teritoriale sau de altă natură. 
Nu poate fi vorba de unirea me
canică a celor două părți ale ora
șului. Cu alte cuvinte, se arată în 
continuare, Uniunea Sovietică nu 
se pronunță pentru sfărîmarea rîn- 
duieliior stabilite, ci pentru ca -Ber
linul occidental, să trăiască așa 
cum o dorește populația lui. Uni
unea Sovietică va respecta orașul 
liber, indiferent de orînduirea lui 
de stat și socială.

Nota guvernului sovietic trece 
în revistă propunerile concrete for
mulate de guvernul sovietic în 
problema statutului Berlinului, 
propuneri conținute de asemenea 
pe larg în nota adresată de gu
vernul U.R.S.S. guvernului S.U.A., 
Angliei și Franței.

Guvernul sovetic, se arată 
încheierea notei, consideră că 
chidarea rămășițelor regimului 
ocupație din Berlin va aduce 
mare serviciu cauzei păcii 
stabilirii unei situații normale 
Germania.

în 
li- 
de 
un
?• 
în

Secretariatul Federației Mon
diale a Tineretului Democrat 
a dat publicității o declarație 
în legătură cu conferința de la 
Geneva a celor trei puteri pen
tru încetarea experiențelor cu 
arma nucleară.

Popoarele lumii, se spune în 
declarație, urmăresc cu mare 
atenție tratativele dintre repre
zentanții U.R.S.S., S.U.A. și 
Anglia pentru încetarea expe
riențelor cu arma nucleară, tra
tative care se desfășoară în 
prezent la Geneva.

Oamenii din întreaga lume 
și îndeosebi tineretul sînt pro
fund neliniștiți de aceste ex
periențe primejdioase care a- 
menință în prezent milioanele 
de oameni, precum și genera
țiile viitoare. Ei au salutat cu 
bucurie hotărîrea Uniunii So
vietice cu privire la încetarea 
unilaterală a experiențelor nu
cleare. Totuși opinia publică a 
fost nevoită să constate cu de
zamăgire refuzul celorlalte 
două mari puteri de a urma 
acest exemplu.

In prezent tineretul din toa
te țările împreună cu popoa
rele lumii cer să se pună capăt 
pentru totdeauna experiențelor 
nucleare. Exprimînd această 
cerere hotărîtă a milioanelor 
de tineri, F.M.T.D. în numele 
celor 85 de milioane de mem
bri ai săi se adresează parti
cipanților la tratativele de la 
Geneva cerîndu-le să adopte 
hotărîrea necesară cu privire 
la încetarea imediată a expe
riențelor nucleare. FJW.T.D. 
este convinsă că această hotă- 
rîre va fi întimpinată cu bucu
rie de toate popoarele și de în
tregul tineret. Ea va deschide 
calea spre dezarmarea gene
rală controlată. Atunci va de
veni posibil ca fonduri uriașe

să fie folosite pentru îmbună
tățirea vieții tineretului și po
poarelor din toate țările.

Secretariatul F.M.T.D. chea
mă organizațiile de tineret na
ționale și internaționale să se 
adreseze participanților la tra
tative exprimîndu-le năzuințele 
și speranțele lor.

Tineretul din întreaga lume, 
se spune în declarație, privește 
cu speranță în viitor și este 
convins că marile posibilități 
pe care le oferă omenirii ener
gia atomică vor fi folosite nu
mai în scopuri pașnice.

SOFIA 27 (Agerpres). — ATB 
transmite: La 27 noiembrie 1958 
a avut loc ședința comună de do
liu a Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar, a 
Prezidiului Adunării Populare și 
a Consiliului de Miniștri consa
crată memoriei tovarășului Gheor
ghi Damianov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar și președintele 
Prezidiului Adunării Populare.

In cadrul ședința au fost adop
tate următoarele hotărîri:
1 Cu începere de la 28 noiembrie 
pînă la 30 noiembrie a.c. se de
clară în întreaga țară doliu na
țional.

2. Se instituie comisia- pentru 
organizarea funeraliilor lui Gheor
ghi Damianov alcătuită din : Ivan 
Mihailov (președintele comisiei), 
Stanko Todorov, Nikolai Gheor- I 
ghiev, Gheorghi Kostov, Maria 
Zaharieva.

3. Pentru ca amintirea Iul 
Gheorghi Damianov, președintele 
Prezidiului Adunării Populare a 
Republicii Populare Bulgaria și 
fruntaș al Partidului Comunist 
Bulgar să rămînă neștearsă :

a) Noul combinat pentru pro- . 
ducția cuprului din Pirdop-Zlatița 
va primi numele lui Gheorghi Da
mianov.

b) Satul natal al lui Gheorghi 
Damianov — Lopușna, din regiu
nea Mihailovgrad își va schimba 
numele în satul Gheorghi Damia
nov.

c) în orașul Vrața va fi ridicat
un monument lui Gheorghi 
mianov. -j.-

d) Gimnaziul mixt nr. 2 
orașul Mihailovgrad va primi 
mele lui Gheorghi Damianov.

Da-

din 
nu-
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DINRfAlIZASILE R. P. ALBANIA

MALIG — 
un tinăr centru

industrial
înainte de eliberarea Alba

niei, Malig era o regiune pus
tie. Pînă și cele două căsuțe 
situate pe malul rîului au fost 
grav lovite în timpul războiu
lui. Regiunea era plină de 
mlaștine și inundată de mără
cini, iar malaria 
mărate victime.

După eliberare, 
va ani, regiunea 
mat radical. Aici

făcea nenu-

[HB3QE LI

Trupele americane au făcut exerciții 
cu gaze toxice în Germania Occidentală

Intoxicarea în 
din landul

masă a populației 
Palatinat —

BONN 27 (Agerpres). — 
Trupele americane staționate 
în împrejurimile orașului vest- 
german Kusel (Palatinat) au 
făcut recent exerciții cu gaze 
toxice.

★
NURNBERG 27 (Agerpres). — 

A.D.N. transmite : Abia în după- 
amiaza zilei de 26 noiembrie, la 
24 de ore după intoxicarea în 
masă a populației din landul Pa
latinat cu gaze toxice de luptă a- 
mericane, sunetele de alarmă ale 
sirenelor din Nurnberg au anunțat 
această primejdie. Cu iuțeala ful
gerului în cel mai mare centru in
dustrial din Bavaria s-a răspîndit 
știrea că unitățile militare ameri
cane, care participă la manevrele 
de toamnă din regiunile de gra
niță ale R.D.G. și R. Cehoslovace 
au fost înzestrate cu gaze toxice 
de luptă. Peste puțin timp co
mandamentul militar american a 
încercat să demonstreze că este 
vorba de gazele toxice de luptă 
aflate „în depozitele germane care 
au rămas din timpul celui de-al

doilea război mondial", și care 
și-ar fi pierdut deja eficacitatea. 
Din convorbirile cu numeroși lo
cuitori ai Nurnbergului rezultă 
însă că minciuna americană a 
provocat un val de indignare în 
rîndurile populației orașului.

doar în cîți- 
s-a transfor- 
s-a născut o 

viață nouă. Mlaștinile aducă
toare de atâtea nenorociri nu 
mai există pe harta geografică 
a regiunii. In schimb, a luat 
naștere o mare gospodărie agri
colă de stat, unde se cultivă 
sfecla de zahăr, griul, secara, 
porumbul și alte diferite legu
me. Au fost smulse mlaștinilor 
3.500 hectare de pămînt arabil. 
Anul trecut, țăranii au recoltat 
220.000 chintale de sfeclă de 
zahăr, fără a mai vorbi de pro
ducția obținută la grîu, secară, 
legume, lapte și carne. Toți ță
ranii muncitori care locuiesc în 
împrejurimile Malig-ului, și 
care erau odinioară expuși 
inundațiilor permanente, au pri
mit mari parcele de pămînt. 
Acum ei pășesc înainte, îm
preună cu cooperativele agri
cole, spre prosperitate.

Dar mai sînt și alte schim
bări de semnalat în regiunea 
Malig. Este vorba în primul 
rînd de noul oraș muncitoresc, 
care strălucește între arborii și 
florile ce îl împodobesc, căpă-

tînd astfel un aspect luxuriant. 
De-a lungul străzilor ți în a- 
propierea caselor au fost ame
najate grădinițe. Imobilele con
struite dau un aspect modern 
noului oraș. Există de aseme
nea la Malig un cine-dub, 
unde locuitorii vin să-și petrea
că orele libere și găsesc tot 
ceea ce au nevoie pentru o 
odihnă plăcută. A fost creată o 
școală de 7 ani, care este frec
ventată de 350 elevi. De ase
menea au fost create un spital 
rural, o maternitate, o creșă 
ți un cămin de zi. Orașul are 
numeroase 
restaurante

In ziua 
fabricii de 
Malig mai 
parlamente. De atunci insă, nu
mărul locuitorilor și al locuințe
lor a crescut. Malig are astăzi 
1500 locuitori.

Dar acesta nu este decit în
ceputul. Anul acesta vor înce
pe lucrările pentru construirea 
unei fabrici de alcool. In Ma
lig va exista nu peste mu't 
timp un sanatoriu de odihnă 
pentru muncitori, și o nouă 
grădină va înfrumuseța orașul.

Malig — altădată patria țîn- 
țarilor, a devenit in anii regi
mului democrat-popular un cen- 

industrial, un adevărat

PRAGA 27 (Agerpres). — Secre
tariatul Consiliului Mondial al 
Păcii a dat publicității o declara, 
ție cu privire la încetarea expe- 
riențelor cu arma nucleară.

Consiliul Mondial al Păcii con
voacă pentru zilele de 19 și 20 de. 
cembrie sesiunea specială a Corni, 
tetului executiv pentru examinarea 
problemei măsurilor și inițiative, 
lor ce trebuie luate in scopul in. 
tensificării campaniei pentru în
cheierea unui acord cu privire la 
încetarea pentru totdeauna a expe. 
riențelor cu arma nucleară.

MOSCOVA. — In scopul extin
derii continue a drepturilor repu. 
Micilor unionale și a ridicării ro
lului ior în dezvoltarea comerțului 
sovietic, Prezidiul Sovietului Su. 
prem al U.R.S.S. a desființat Mi. 
nisterul unional-republican al Co. 
merțului al U.R.S.S. A fost des
ființat, de asemenea, Ministerul 
Produselor de Panificație și a fost 
constituit Comitetul de stat pen
tru produsele de panificație de p«’ 
lingă Consiliu] de Miniștri al 
U.R.S.S, Leonid Kornieț a fost nu. 
mit președinte aJ Comitetului — 
ministru al U.R.S.S.

REDAC1IA Șt ADMINISTRATA s T'paruls Combinatul P-Ugralic Casa Scînteil „I. V. Stalin*.

magazine, cluburi, 
etc.
începerii activității 

zahăr, nu existau la 
mult decit zece a-

l

2694 rotații
MOSCOVA. 27 (Agerpres) — 

TASS transmite :
Pînă la 27 noiembrie ora 6 di

mineața cel de-al treilea satelit 
artificial sovietic a înconjurat pă- 
mîntul de 2694 ori, iar racheta 
purtătoare — de 2800 de ori.

In prezent perioada de revolu
ție a rachetei port-satelit este de 
91,25 minute și această cifră con
tinuă să descreascâ intens, apro- 
piindu-se de valoarea critică. Va
riația zilnică a perioadei de re
voluție este de 12 secunde, urmînd 
să crească intens pe viitor. Altitu
dinea maximă l — L— 
port-satelit 
fiind egală

Pe baza 
observații 
crede că la 
brie racheta 
tninde în păturile densj ale atmo. 
sferei și își va înceta existența.

a orbitei rachetei 
a scăzut cu 1400 km. 
cu 480 km.
datelor rezultate din 
și calcule teoretice se 
începutul lunii decern- 

port-satelit va pa

A. KANANI

Tinerii muncitori de la cariera de piatră din Peshkopi sint an
trenați intr-o pasionată întrecere socialistă

O tinără mulgătoare de la gospodăria agricolă de stat din 
Cerik, fruntașă in muncă.
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