
Comunicat
de stat pe

P.M.R., a 
de partid, 
dezvoltării

Tn zilele de 26 — 28 noiembrie 1958 a avut Ioc ședința plenară a C.C al 
P.M.R.

Plenara a avut la ordinea de zi dezbaterea proiectului planului 
anul 1959.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. al 
făcut o expunere cu privire la sarcinile organelor și organizațiilor 
organelor de stat și economice, organizațiilor de masă în domeniul 
economiei naționale în anul viitor.

La dezbateri au luat cuvîntul membri al Comitetului Central, prim-secretari 
ai comitetelor regionale de partid, miniștri.

Plenara a aprobat expunerea făcută șl măsurile în vederea creșterii mai ac
centuate a producției industriale, dezvoltării agriculturii socialiste și sporirii pro
ducției agricole, valorificării cît mai intense a rezervelor interne ale economiei 
naționale și ridicării nivelului de trai al oamenilor muncii.

Plenara a stabilit ca pe baza dezbaterilor ce au avut loc să se aducă planu
lui de stat pe anul 1959 îmbunătățirile și completările corespunzătoare.
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temiștii de la uzinele Mao Țze- dun din Capitală se străduiesc să 
s în primele rinduri ale întrece rii socialiste. Fotoreporterul nostru 
i surprins pe tînărul Constantin Panait Ia locul său de muncă

Foto : N. STELORIAN

■ I. Lenin“
C. al P.C.U.S. a dăruit C.C. al P.M.R.

V
i ziua de 28 noiembrie a. c. 
rășul A. A. Epișev, ambasador 
jordinar și plenipotențiar al 
S.S. la București, a predat în 
Comitetului Central al Parti- 
i Muncitoresc Romîn din par- 
Comitetului Central al Parti- 
i Comunist al Uniunii Sovie-

tice filmul documentar „Vladimir 
llici Lenin".

In numele C.C. al P.M.R. tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
exprimat Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice calde mulțumiri pentru 
acest dar de preț.

Cu prilejul zilei naționale
a R. P. F. Iugoslavia

■eședintelui Republicii Populare Federative Iugoslavia 
IOSIP BROZ TITO

Belgrad
Cu prilejul zilei naționale a Republicii Populare Federative Iugo- 

' da, vă rog să primiți, în numele poporului romîn și al meu per
iat, călduroase felicitări și urări de bine pentru dv. personal și 
rsperitatea popoarelor Iugoslaviei.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne

Secretarului de stat pentru Afacerile Externe 
al Republicii Populare Federative Iugoslavia 

KOCEA POPOV ICI

r Citiți în pagina 4-a
Proletari Sin toate firile, unifi-vM!

4 PAGINI — 20 BANI Sîmbătă 29 noiembrie 1958
Ka

\ Propunerile sovietice 

[ în problema 
[Berlinului corespund 

[ intereselor păcii
și securității 
popoarelor

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XIV, Seria ll-a, Nr. 2971

f — Conferința de presă a lui 
f N. S. Hrușciov, președintele Con- 
( siliului de Miniștri al U.RSS.—

INTERVIUL
tovarășului CHIVU STOICA,
PRtȘDINItU CONSILIULUI Dt FMȘIM AL ». P. POMINt
acM craonMim zmi „Uiashingion nr. loirray iHarder

Publicăm mai Jos textul interviului acordat la 24 noiembrie 
a. c. de președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romine, 
Chivu Stoica, corespondentului ziarului „Washington Post", 
Murray Marder.

ÎNTREBARE : După cum țațele rodnice ale acestei colabo- 
am înțeles, 75 la sută din co
merțul R. P. Romîne este efec
tuat cu celelalte țări socia
liste, 50 la sută din întregul 
său comerț fiind efectuat cu 
U.R.S.S. Prevăd planurile eco
nomice ale Romîniei continua
rea relațiilor sale comerciale 
în aproximativ aceeași propor
ție în viitor ? In februarie 
a.c., intr-un interviu acordat 
ziarului ,,New York Times" 
ați spus că Romînia e gata să 
cumpere în numerar din 
S.UÂ. utilaj industrial în var 
loare de mai mult de 100 
milioane dolari; S-a realizat 
mult progres în această direc
ție ? Dacă nu, de ce ? Are 
Romînia devizele necesare 
pentru acest nivel al comerțu
lui ?

RĂSPUNS : R. P. Romînă are 
largi legături economicei cu Uniu
nea Sovietică și celelalte țări so
cialiste. Aceste legături — și în 
primul rînd cele cu Uniunea So
vietică, a cărei economie este atît 
de puternică — vor continua să 
se dezvolte și în viitor. După cum 
ați putut probabil constata, R. P. 
Romînă se industrializează într-un 
ritm susținut. Relațiile economice 
cu țările socialiste fac pa deplin 
posibilă dezvoltarea continuă a 
economiei noastre, lichidarea îna
poierii economice în care a fost 
menținută vechea Romînie. Aceste 
relații reciproc avantajoase au, 
după cum vedeți, o importanță deo
sebită pentru R. P. Romînă. Ele 
se întemeiază pe principiile proprii 
relațiilor dintre țările socialiste, 
pe întrajutorarea și egalitatea 
deplină între parteneri. R. P. Ro
mînă se bucură de credite, în con
diții foarte avantajoase, în Uniu
nea Sovietică și alte țări socialiste. 
Din aceste țări ne procurăm în 
cantități importante diferite uti
laje, mașini și echipamente indus
triale complecte; ele ne împărtă
șesc de asemenea și proce
dee tehnice avansate.

Poporul romîn, cunoscînd rezul-

rări, privește dezvoltarea relațiilor 
cu țările socialiste ca un fapt de 
o deosebită importanță și dorește 
extinderea lor continuă.

In ceea ce privește volumul 
schimburilor Republicii Populare 
Romîne cu țările occidentale, con
siderăm că nici în prezent el nu 
este de neglijat.

Acest lucru este dovedit și de di
namica ponderii schimburilor R.P. 
Romîne cu țările capitaliste. Dacă 
comparăm datele pe anii 1953— 
1958, constatăm că schimburile 
comerciale ale R. P. Romîne cu 
aceste țări au crcecut, în perioada 
amintită, de la circa 13 la sută, 
la circa 25 la sută din totalul 
schimburilor noastre. In 1957 ele 
au însumat peste 200 milioane do
lari, iar anul acesta vor atinge a- 
celași nivel. Numai schimburile de 
mărfuri cu R. F. Germană, de 
exemplu, se cifrează anul acesta 
la 60 milioane dolari.

Noi considerăm că e suficient loc 
pentru relații cu țările capitaliste. 
Dar, după cum știți, nu țările so
cialiste sînt aedea care au adop
tat măsurile discriminatorii în co
merț.

Nu este necesar să mai demon
strez acest lucru. Faptele sînt clare 
și îndeajuns de cunoscute : nu noi 
am impus embargoul, diferite sta
vile și cortina de fier în relațiile 
economice.

Ca țară aflată în plin proces 
de industrializare, sîntem intere
sați să cumpărăm diferite utilaja, 
firește dacă ele corespund exigen
țelor tehnicii moderne și pot fi 
procurate în condiții avantajoase.

Uneori, în Occident, anumite 
cercuri încearcă să inducă în e- 
roare opinia publică din țările res
pective, afirmînd că noi n-am a- 
vea ce schimba cu alții din cauza 
relațiilor cu țările socialiste. Do
vadă că asemenea afirmații ridi
cole nu se bucură de prea multă 
considerație este interesul crescînd 
pe care cercurile de afaceri din a- 
ceste țări îl manifestă față de 
dezvoltarea schimburilor cu noi,

volumul tranzacțiilor care crește 
an de an, numeroasele oferte pri
mite din partea cercurilor de afa
ceri din Anglia, R. F. Germană, 
Franța, Italia, Canada.

Nu ar fi oare cazul să se re
nunțe la „războiul rece", la poli
tica de agravare a încordării situa
ției internaționale care generează 
neîncredere între state și toatei 
consecințele acesteia, să se re
nunțe la tot felul de bariere și 
discriminări, adoptîndu-se princi
piul coexistenței pașnice, care ar 
permite dezvoltarea’ nestînjenită a 
schimburilor comerciale ?

Partenerii noștri din Occident 
sînt satisfăcut: de relațiile pe care 
le au cu țara noastră ; ei s-au con
vins că au de-a face cu o țară 
care dispune de o economie echi
librată și își îndeplinește cu punc
tualitate obligațiile ce-i revin 
cadrul acordurilor pe care le 
încheie. De aceea unele firme 
rioase își manifestă dispoziția 
a ne acorda și credite. Pînă acum, 
cu excepția unor credite tehnice, 
de scurtă durată, uzuale în prac
tica curentă, nu am folosit nici un 
alt fel de credite din Occident. 
După cum v-am mai spus, am pri.

în 
în- 
se- 
de

mit credite importante în condiții 
deosebit de avantajoase de la țări 
socialiste, în primul rînd de la 
U.R.S.S. Dacă firmele amintite 
ne vor .propune credite în condiții 
care ar prezenta interes pentru 
noi, am putea merge în întîmpina- 
rea unor astfel de ofertei Desigur 
am respinge orice fel de credite 
oneroase sau care ar implica con
diții inacceptabile pentru noi.

R.P. Romînă dispune de mărfuri 
care au căutare pe piața mondială 
iar mărfurile înseamnă devize, așa 
îneît dispunem de posibilitatea de 
a ne plăti comenzile fie în măr
furi — ca formă cea mai prefera
bilă a schimburilor 
vize.

Sîntem dispuși și 
tractăm, în condiții 
tajoase, cu firmele 
S.U.A. comenzile de utilaj de care 
am avea nevoie.

ÎNTREBARE: în ce dome
nii de activitate își concen
trează Romînia actuala sa 
dezvoltare ? Cum va afecta 
aceasta nivelul de trai din 
Romînia ?

RĂSPUNS : Dezvoltarea econo- 
(Continuare in pag. 2-a)

fie în de-

acum să con- 
reciproc avan- 
interesate din

Executiv al
Zilele acestea a plecat din Ca

pitală îndreptîndu-se spre capita
la Ceylonului — Colombo — de
legația Comitetului Central al 
U.T.M. care va lua parte la lu
crările Comitetului Executiv al 
Federației Mondiale a Tineretului 
Democrat,

Din delegafie fac parte tova
rășii : Alecu Costică, șeful secției 
relații cu străinătatea a C.C. al 
U.T.M., și Florea Vasile, repre
zentantul U.T.M. la F.M.T.D.

(Agerpres)

Cu ocazia
celei de-a 14-a anioersâri

a eliberării Albaniei
Tovarășului ENVER HODJA 

Prim-Secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Albania 
Tovarășului MEHMET SHEHU 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Albania 

Tovarășului HAD1I LLESHI 
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Albania
Tirana

în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin, 
al guvernului Republicii Populare Romine, al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale și al poporului romin vă trimitem dv. și între
gului popor albanez cele mai călduroase felicitări cu ocazia celei 
de-a 14-a aniversări a eliberării Albaniei.

Poporul romin, legat de poporul albanez printr-o strinsă și fră
țească prietenie, se bucură din toată inima de realizările obținute 
de oamenii muncii din Republica Populară Albania, în construcția 
socialistă a patriei lor. Sub conducerea încercată a Partidului Mun
cii din Albania, poporul albanez a transformat vechea Albanie 
într-o țară socialistă in plină dezvoltare, care aduce o contribuția 
activă la Întărirea continuă a unității iagărului socialist, în frunte 
cu marea noastră prietenă comună Uniunea Sovietică.

In această zi de bucurie vă dorim dragi tovarăși noi succese in 
creșterea și înflorirea continuă a economiei și culturii naționale și 
urăm ca prietenia intre poporul romin și poporul albanez să se 
adîncească tot mai mult, spre binele ambelor noastre țări, al p«ci! 
și socialismului

GH. GHEORGHIU-DEJ 
Prim-Secretar al Comitetului Centrai 

al Partidului Muncitoresc Romin
CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Prezidiului Marii Adunări Național» 

a Republicii Populare Romine

TemeJia recoltei viitoare

Arături de toamnă la G.A.C. „Dr. Petru Groza" din comuna Cireșu, 
regiunea Galați (Foto : AGERPRES)

Tovarășului BEHAR SHTYLLA 
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Albania
Tirana

Cu prilejul mirii sărbători naționale a poporului albanez, vă rog, 
tovarășe ministru, să primiți sincere felicitări și cele mai bune urări 
de noi succese in activitatea rodnică pe care o duceți pentru dez
voltarea continuă a prieteniei și colaborării dintre țările noastre, 
pentru Întărirea păcii in lume.

AVRAM BUNACIU
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Romîne

Cu planul anual îndeplinit
•tt Oțelarii de la uzina „Oțelul 

roșu" și-au îndeplinit vineri pla
nul anual de producție dînd pri
ma șarjă de oțel în contul anului 
1959. In cursul acestui an au fost 
elaborate 1.275 șarje rapide, cu 140 
șarje mai mult decît anul trecut. 
Productivitatea muncii a crescut cu 
9 la sută față de plan, iar prin 
reducerea prețului de cost al fie
cărei tone de oțel a fost realizată 
o economie de 2.482.000 lei.

* Constructorii de pe marele 
șantier al Combinatului pentru in
dustrializarea stufului din Brăila 
au îndeplinit planul anual de pro
ducție cu 34 de zile înainte de 
termen. De la începutul anului și 
pînă acum, productivitatea muncii 
a fost sporită cu 10 la sută față

de plan, iar prin reducerea 
țuîui de cost cu 2,3 la sută, 
realizat economii in valoare 
pesto 1400.000 lei.

* Și oțelarii care deservesc 
arele electric

pre- 
s-au 

de

i . cup"
toarele electrice ale uzinelor meta
lurgice „Progresul" din Brăila au 
îndeplinit planul anual de produc
ție dînd în contul anului viitor o 
cantitate de 40 tone de oțel li
chid.

(Agerpres)

Un grup de studenți de la 
Facultatea de Mecanică a In
stitutului Politehnic din Bucu
rești, In laboratorul de trata

mente termice

Foto: 
V. CHIRCEV

Belgrad 
’ă rog să primiți cordiale felicitări cu prilejul zilei naționale 
Hiblicii Populare Federative Iugoslavia.

AVRAM BUNACIU
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Romîne

O SARCINA IMPORTANTA
A TINERILOR MUNCITORI DIN TURNĂTORII

Reducerea rebuturilor
In acțiunea patriotică de eco

nomisire a metalului, reducerea 
substanțială și continuă a pro
centului de rebuturi la piesele tur-, 
nate are o importanță deosebită. 
Rebuturile înseamnă metal irosit, 
scad productivitatea muncii și 
umflă, în mod nejustificat, prețul 
de cost. Ele micșorează cu mult 
rentabilitatea întreprinderilor so
cialiste. La întreprinderile „Ar
mătura", „Tehnofrig", Atelierele 
C.F.R. „16 Februarie" din Cluj, 
există secții mari de turnătorie 
unde lucrează nenumărați tineri. 
Muilți dintre ei acordă atenție ca
lității muncii pe care o depun și 
obțin
Printre aceștia enumerăm pe Ni- 
colae ~ ’
C.F.R., Ion Doboș și Tiberiu Far- 
kaș de la „Armătura", Feher Ed
mund și Teodor Stoica de la „Teh. 
nofrig" și alții.

La „Armătura", Ia Atelierele 
C.F.R. ca și la „Tehnofrig" există 
însă posibilități mari de reducere 
a procentului de rebuturi la pie
sele turnate, posibilități care în 
momentul de față nu sînt încă 
suficient folosite.

La „Tehnofrig", la atelierul de 
turnătorie, de multe luni coefi
cientul de rebuturi realizat de
pășește coeficientul admis. Ast-

rezultate îmbucurătoare.

Pantea de la atelierele

Raid prin cîteva întreprinderi din orașul Cluj

fel, în luna septembrie, din a- 
proape 50.000 kg. de fontă turnată 
era admis să se rebuteze o can
titate de circa 5.000 kg. A exi
stat însă o cantitate de rebuturi 
de peste 7.000 kg. La „Armătu
ra". la turnătoria de metale nefe
roase, coeficientul admis de re
buturi a fost de asemenea depă
șit în septembrie. Și la atelierele 
C.F.R. „16 Februarie" au fost și 
mai sînt încă rebuturi într-un 
procent ridicat.

Cauzele procentului ridicat de 
rebuturi în întreprinderile enume
rate mai sus sînt desigur mai 
multe. Se poate astfel aminti des
pre insuficienta pregătire a fa
bricației în unele turnătorii, des
pre unele deficiențe în organiza
rea muncii în aceste ateliere (a- 
provizionarea cu pămînt de tur
nare de proastă calitate, de pil
dă) și altele.

Una din cauzele principale ale 
rebutului la turnătorii este ne- 
respectarea tehnologiei prescrise. 
Iată un exemplu: în urmă cu cît- 
va timp în sectorul de saboți 
al turnătoriei atelierelor 0. F. R. 
„16 Februarie" tinerii au în-

observa defectele și merg către 
atelierele prelucrătoare. Piesa 
trece astfel la strunjit, la rabotat, 
la găurit, la filetat și în sfîrșit, 
încânte de a intra în magazia cu 
piese finite a întreprinderii este 
supusă probei de presiune. Se 
constată însă aici un defect care 
nu s-a văzut în decursul nici 
uneia din operațiile prin care a 
trecut pînă aici: piesa prezintă

ceput lucrul ca de obicei. Au 
pregătit formele și în sfîrșit din 
oala de turnat a început să curgă 
în fiecare dintre acestea filonul 
incandescent de fontă. La cură
țatul pieselor au constatat însă 
că acestea fuseseră rebutate. De ... ....... __ _
ce? Nu respectaseră procesul o spărtură interioară. S-a obser- 
tehnologic: pămîntul din forme 
fusese ori prea îndesat ori prea 
afinat. Rezultatul ? De la trei 
șarje s-au aruncat 120 de saboți. 
Aceasta a însemnat sute de kilo
grame de metal irosit.

Respectarea procesului tehnolo
gic are o legătură directă, strinsă 
cu nivelul de calificare profesiona
lă al muncitorilor din turnătorii. 
Evident, în cazul de mai sus, din- 
tr-o slabă calificare, tinerii nu dă
deau atenție felului în care tre
buiau să lucreze la formare. Sla
ba calificare are urmări nega
tive asupra mersului producției. 
Sînt dese cazurile cînd ne- 
respectarea procesului tehnolo
gic de către turnător aduce 
pagube foarte serioase întreprin
derii. Unele piese, la neferoase în 
special, ies din turnare cu un as
pect exterior frumos, nu li se pot

vat deci defecțiunea la sfîrșitul 
căii pe care a străbătut-o piesa. 
Cei care au lucrat la ea diferite 
operații de strunjire, de filetare 
etc. au fost plătiți, dar piesa nu 
are valoare. Valoarea rebutului 
provenit din turnare crește serios 
în această situație.

Printre cei care dau un procent 
mare de rebuturi la piesele turna
te sînt și tineri. S-a spus deja că 
procentul ridicat de rebuturi la 
piesele turnate este datorat, în 
primul rînd, insuficientei pregă
tiri profesionale. Organizațiile 
U.T.M. de la atelierele C.F.R. 
„16 Februarie", „Tehnofrig" și 
„Armătura" din Cluj nu dau a- 
tenția cuvenită ridicării continue

I. BODEA

(Continuare in pag. 3-a)

Cercuri tehnice 
ale pionierilor 

legate de 
specificul regiunii

în ultimul timp, luptînd pentru 
traducerea în viață a prevederilor 
Hotărîrii Plenarei a V-a a C.C. 
alV.TM., comitetele raionale și 
orășenești U.T.M, din regiunea 
Hunedoara, și-au sporit preocupă
rile pentru a întări activitatea me
nită să educe la pionieri și șco
lari dragostea pentru munca fi
zică.

Pînă acum, s-a reușit ca un nu
măr de 7.800 de pionieri din re
giune să fie antrenați la activita
tea cercurilor „Micilor tehnicieni". 
Numai în raionul Sebeș, la aceste 
cercuri participă 1020 pionieri, în 
special din școlile orașului Sebeș.

Demn de menționat este faptul 
că s-au organizat, în unele unități 
de pionieri, cercuri a căror activi
tate este specifică localității res
pective, profilului ei economic-in
dustrial. La Colan, de pildă, s-a 
înființat — și-și desfășoară activi
tatea bine — „cercul micilor tur
nători . în orașul Hunedoara s-au 
înființat mai multe cercuri ale 
„Micilor turnători". Dintre cercu
rile „Micilor mineri" existente țn 
unitățile de pionieri din raionul 
Petroșani își desfășoară munca în 
mod optim, cercurile de la Lupeni, 
Vulcan și Petroșani.

Inițiativa lor este lăudabilă. 
Extinderea acestei inițiative va fa
ce să sporească interesul pionieri
lor și școlarilor pentru meseriile 
specifice regiunilor, meserii care 
solicită mereu, noi și noi cadre.

PETRE JURCONI 
corespondent voluntar

1



INTERVIUL loretpnndenlului viiliinliiitovarășului (III VI STOICA,
președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne,

acordat corespondentului ziarului „Washington Post“, Murray Marder
Aii îndeplinit planul anual 

cu 54 de zile înainte de termen
Prima

(Urmare din pag. l-a) Spre asemenea culmi țintim și 
noi. Oamenii muncii din țara 
noastră, poporul romîn, văd în 
aceste perspective o oglindire a 
propriului lor viitor.

Acestea sînt pe scurt cîteva din 
aspectele dezvoltării sociale, eco
nomice și culturale în Republica 
Populară Romînă.

ÎNTREBARE t Diferendele 
pe care celelalte țări răsări
tene le au cu Iugoslavia au 
înlăturat oare perspectivele 
unei conferințe a statelor bal
canice preconizată de dv. ?

RĂSPUNS : Formulîndu-și pro
punerile cu privire la realizarea 
unei largi colaborări inter-balca- 
nice, guvernul romîn a pornit de 
la convingerea că o asemenea co
laborare — politică, economică, 
tehnico-științifică, culturală — ar 
aduce foloase tuturor țărilor și 
popoarelor din această regiune, 
contribuind totodată la crearea 
unei atmosfere propice reducerii 
tensiunii în relațiile dintre țările 
europene.

După cum se știe, un șir de 
state balcanice și-au făcut cunos
cută poziția lor favorabilă față de 
propunerile noastre făcînd decla
rații în acest sens. In același 
timp, Grecia și Turcia, deși n-au 
respins categoric aceste propu
neri, n-au dat nici răspuns favo
rabil în legătură cu ele. Opinia 
publică din Grecia s-a manifestat 
în repetate rînduri foarte favora
bil față de inițiativa guvernului 
romîn. Era de așteptat câ răs
punsul guvernului grec să reflec
te această stare de spirit. Prin 
răspunsul său, guvernul grec lasă 
fnsă în suspensie problema pe 
care am ridicat-o.

In ce privește guvernul turc, el 
s-a eschivat de la un răspuns, 
deși propunerile noastre sînt și în 
interesul Turciei. îmi exprim 
convingerea că poporul turc ar fi 
întîmpinat cu satisfacție un răs
puns favorabil din partea guver
nului țării sale.

Propunerile guvernului romîn 
cu privire la înfăptuirea unei 
largi colaborări inter-balcanice 
continuă să fie la ordinea zilei. 
Noi sîntem de părere că, dacă ar 
exista din partea tuturor înțele
gere, bunăvoință și dorința comu
nă de a înlătura obstacolele, a- 
ceastă problemă ar fi rezolvată în 
mod pozitiv, spre binele tuturor 
popoarelor din regiunea balcani
că, în folosul păcii în Europa și 
în

mică de pînă acum a R.P. Romîne 
a confirmat că industrializarea, în 
cadrul căreia accentul principal 
cade pe dezvoltarea industriei 
grele, este temelia ridicării în ritm 
accelerat a tuturor ramurilor eco
nomiei naționale și creării condi
țiilor de îmbunătățire continuă a 
vieții poporului.

Urmînd această orientare, țara 
noastră produce acum în numai 
trei luni ceea ce producea în 
întreg anul 1938.

Acordăm o atenție deosebită 
unor ramuri industriale importam 
te. Astfel, în domeniul industriei 
chimice, pentru a cărei dezvoltare 
în ritm accelerat țara noastră are 
condiții optime, se construiesc 
mari combinate pentru producția de 
fire și fibre sintetice, mase plasti
ce, îngrășăminte chimice, celuloză.

Industria petrolului este în con
tinuă dezvoltare. Itt această ra
mură eforturile sînt îndreptate în 
două direcții. Una dintre ele o 
constituie continuarea prospecțiu
nilor și explorărilor pentru sporirea 
rezervelor petrolifere, acțiune în 
care avem rezultate încurajatoare, 
creșterea rezervelor asigurînd spo
rirea extracției de petrol. Cealaltă 
direcție în căre sînt îndreptate e- 
forturile noastre în industria pe
troliferă este valorificarea superi
oară și complexă a petrolului la_un 
nivel înalt de eficiență economică. 
In această ordine de idei se depun 
eforturi pentru redotarea și reuti- 
larea întreprinderilor petrolifere, 
pentru renovarea utilajului de pre
lucrare a petrolului și de dezvolta
re a petrochimiei.

Romînia este una din țările eu
ropene cu un bogat patrimoniu fo
restier, care joacă un rol important 
în exportul nostru. Guvernul R.P. 
Romîne acordă o mare însemnăta- 
fe valorificării, în cele mai bune 
condiții, a acestei avuții naționa
le. Astfel, se depun eforturi inten
se în vederea înzestrării întreprin
derilor din acest domeniu cu utilaj 
modern, în scopul folosirii cît mai 
raționale â bogățiilor forestiere ale 
țării.

Ne preocupăm de asemenea de 
ridicarea continuă a industriei si
derurgice, pentru Sporirea bazei 
proprii de metal, ca și a industriei 
constructoare de mașini — condi
ție principală a progresului econo
mic al țării.

In domeniul energetic, avem în 
vedere folosirea la maximum a re
zervelor de combustibili clasici, pre
cum și punerea în valoare a boga
tului nostru potențial hidroenerge
tic. *

Rezultate remarcabile au fost ob
ținute în domeniul creșterii pro
ducției bunurilor de larg consum, 
ramură care s-a dezvoltat și se 
dezvoltă pe baza sporirii resurse
lor de materii prime agricole și 
industriale.

Guvernul romîn își concentrează 
totodată atenția asupra ridicării 
nivelului agriculturii noastre care 
se dezvoltă pe calea socialismului. 
Faptul că peste jumătate din su
prafața agricolă a țării a și ajuns 
să fie cuprinsă în sectorul socialist 
demonstrează încrederea țărănimii 
noastre în superioritatea metodelor 
socialiste de dezvoltare, hotărîrea 
ei de a păși mai deparfe pe acest 
drum.

In anii viitori vom-spori meca
nizarea principalelor lucrări agri
cole, vom accentua folosirea în
grășămintelor chimice, a insecto- 
fungicidelor și a semințelor selec
ționate. Se prevede de asemenea 
executarea unor importante lucrări 
de hidroameliorațiuni și recuperare 
de noi terenuri agricole. încă din 
anul acesta au fost redate agricul
turii suprafețe însemnate. Lucră
torii noștri din sectorul agricultu
rii se străduiesc, potrivit hotărîrilor 
celui de-ăl Il-lea Congres al Par
tidului Muncitoresc Romîn, să ob
țină o ridicare considerabilă a 
productivității la hectar la toate 
culturile, orientîndu-se spre dez
voltarea în țâra noastră ă unei a- 
griculturi intensive. Rezultatele do- 
bîndîte pînă acum îndreptățesc în
crederea că aceste obiective vor fi 
atinse.

Realizările pe plan economic 
au ca efect îmbunătățirea vieții 
oamenilor. Acesta este scopul e- 
Sențial al întregii noastre activi
tăți. Față de perioada antebelică, 
venitul național a crescut de 
două ori. In prezent masele de 
milioane ale muncitorilor și ță
ranilor romîni sînt izbăvite pen
tru totdeauna de plaga șomajului, 
de analfabetism și de molimele 
îngrozitoare din trecut; a cres
cut simțitor consumul de produ
se industriale și alimentate de 
larg consum. La aceasta trebuie 
adăugate multiplele măsuri socia
le de Care beneficiază populația 
muncitoare, preocuparea pentru 
accelerarea ritmului construcțiilor 
de locuințe, ca și amplul pro
gram de măsuri în domeniul în- 
văfămîntului șî culturii.

Este astfel vorba de succese 
incontestabile cu care poporul no
stru se mîndrește pe drept cu- 
vînt. In același timp, trebuie Spus 
că aceste rezultate nu ne mulțu
mesc încă; ele constituie doar ... r------  , -
un început. Ne dăm seama că dio „Vocea Americii . „Europa Li-

întreaga lume.
ÎNTREBARE : în septem

brie, unele ziare occidentale 
au manifestat o preocupare 
considerabilă față de intero
garea de către poliție a străi
nilor ce locuiesc în Romînia 
și a celor ce o vizitează. Ați 
putea aprecia acele incidente 
din punctul de 
nesc ?
RĂSPUNS: Vă 

babil la campania 
desfășurată de unele ziare occi
dentale în legătură cu pretinsa 
problemă a rezidenților străini 
din Romînia. In fond lucrurile 
sînt cît se poate de clare. O o- 
perațiune obișnuită de clarifica
re a situației unor cetățeni străini 
și de verificare a documentelor 
pe care le posedă, operațiune nor
mală pe care o întreprind din 
timp în timp organele de stat în 
orice țară, a fost folosită de a- 
numite cercuri din occident pen
tru a crea în mod artificial o așa- 
zisă problemă și a o exploata în 
scopuri propagandistice ostile re
gimului de democrație populară 
din R. P. Romînă.

Nu este prima campanie de a- 
cest fel și probabil nici ultima 
pornită de aceste cercuri împotri
va țării noastre. Și de data a- 
ceasta însă, faptele spulberă în
cercările de deformare a realită
ților.

ÎNTREBARE : Unele cer
curi occidentale au exprimat 
de asemenea îngrijorarea asu
pra știrilor cu privire la in
tensificarea sentințelor penale 
în Romînia. Ați putea expli
ca aceasta, precum și gradul 
de abuzuri din bunul statu
lui și de violare a prevederi
lor legale, relatate de presa ro- 
mină? A fost acum rezolvată 
problema în ceea ce privește 
efectele sale asupra economiei?

RĂSPUNS : înțeleg întrebarea 
dv., dar nu mă pot împiedica 
să-mi exprim mirarea în legătură 
cu îngrijorarea la care vă refe
riți. Veți fi de acord că orice stat 
este pe deplin îndreptățit să ia 
măsuri legale împotriva infrac
torilor. Or, tocmai despre aceasta 
e vorba ; nu despre oameni cin
stiți, ci despre infractori, despre 
acei care comit infracțiuni împo
triva bunurilor obștești.

Veți recunoaște însă că grija 
deosebită pe care unele cercuri 
occidentale o poartă infractorilor 
împotriva cărora autoritățile ro
mîne iau măsurile necesare este 
cel puțin stranie. Dacă cititorii 
unor ziare din Occident ar ști că 
oficinele propagandei reacționare 
și în primul rînd posturile de ra- 

'beră“. Londra, Paris, Madrid șl 
altele instigă fățiș rămășițele fas
ciste, pe foștii exploatatori, ele-

vedere romî-

referiți pro- 
răuvoitoare

mal sînt multe de făcut pentru 
a atinge obiectivul pe câre ni 
l-am propus și anume de a a- ----- ■ t „ i . ,
junge într-un timp relativ scurt, mentele declasate dm Romînia la 
ca nivel de trai, țările lagărului a» m.»
socialist aflate pe o treaptă mai 
avansată, Ați citit desigur și dv.

furt, delapidare, distrugeri de bu
nuri obștești, ridică asemenea acte 

.... ___ ___ — abjecte la gradul de „manifestare
ce sarcini grandioase de dezvol- de rezistență patriotică", ei ar în- 
tare economică își propune Uniu- U’--- 
nea Sovietică pentru următorii 1

țelege repede cine și ce se ascunde 
fn spatele preocupării pentru soar-

ani și ce perspective mărețe se ta acestor infractori și ce se urmă- 
deschid astfel poporului sovietic, rește prin această campanie. In

îndemnurile lor fățișe la acte crimi
nale împotriva avutului obștesc 
din țara noastră, anumite oficine 
din Occident încearcă să le dea 
celor ce urmează aceste îndem
nuri speranța.că vor scăpa de pe
deapsă și că, în cazul că regimul 
democrat-popular ar dispare, cei 
împricinați vor fi priviți ca ade- 
vărați „eroi". In ce privește posi
bilitatea dispariției regimului nos
tru să ne fie permis să folosim o 
vorbă populară romînească : acea, 
sta se va întîmpla doar la „pașteile 
cailor". Iar cît privește pedepsi
rea infractorilor împotriva avutu
lui obștesc, cred că nimeni nu se 
aștepta să-i decorăm.

Sîntem hotărîți să stîrpim defi
nitiv și fără șovăială asemenea 
fenomene, rămășițe ale vechii 
orînduiri, ale moralei și mentalității 
specifice societății burgheze.

In legendela sale poporul romîn 
se referă de multe ori la Vlad Țe- 
peș: puteai lăsa punga în drum 
și nimeni n-o atingea. O fi fost a- 
devărat sau nu, dar societatea pe 
care o construim va stîrpi eu ho- 
tărîre plăgile caracteristice vechi
lor rînduieli. Trebuie să arătăm 
că sancțiunile de Care se plîng 
cercurile respective dau rezultate 
bune. Devin din ce în ce mai rare 
cazurile de abuz împotriva avutu
lui statului. Pe lîngă rigorile legii 
se desfășoară o vastă muncă edu
cativă de mare importanță pentru 
lichidarea infracțiunilor împotriva 
bunurilor obștești ale poporului 
nostru. Poporul romîn, harnic și 
muncitor, elimină din societate a- 
cele elemente decăzute care s-ar 
preta la fapte de felul celor ară
tate. In ceea ce privește efectele 
unor asemenea abuzuri asupra e- 
cortomiei naționale o să spun doar 
atît: avem o economie puternică 
pe care desigur asemenea infrac
țiuni n-o pot afecta. Se pune însă 
problema de a nu permite nimă
nui să se atingă de bunurile po
porului,

Oare la dv., dacă e atinsă pro
prietatea unui capitalist, a familiei 
Rockeffeler sau a familiei Mor
gan, infractorii nu sînt sancțio
nați conform legislației dv. care 
proclamă proprietatea capitalistă 
drept „Sacră și inviolabilă" ?

Noi însă luăm măsuri nu pentru 
apărarea proprietății unor poten
tați ai finanței și industriei, cl 
pentru protejarea bunului poporu
lui, rod al propriei sale munci.

ÎNTREBARE: Ce ne puteți 
spune, în general, despre re
lațiile Romîniei cu țările occi
dentale pe viitor?

RĂSPUNS : In aprecierea rela
țiilor viitoare să luăm ca punct de 
plecare situația actuală. In ceea ce 
privește Republica Populară Ro
mînă, politica ai externă este o 
politică fermă de pace și colabo
rare internațională, fapt recunos
cut de altfel pînă și de cercuri din 
Occident care hu ne sînt cîtuși 
de puțin binevoitoare. Această po
litică — bazată pe fapte, pe ac
țiuni și măsuri concrete — are 
în vedere dezvoltarea unor relații 
multilaterale cu toate țările, indi
ferent de sistemul social-politic că
ruia îi aparțin. Este știut că țara 
noastră, unită cu celelalte țări so
cialista prin indestructibile legă
turi frățești, întreține totodată re
lații de sinceră amiciție și colabo
rare rodnică cu o serie de țări ne- 
socialiste din Asia și Africa, re
lații cordiale cu o serie de țări din 
Europa și America Latină.

Fidel principiilor de coexistență, 
pașnică, guvernul romîn s-a decla
rat în repetate rînduri — și își 
reafirmă și acum această poziția 
— pentru promovarea unor relații 
bune, de colaborare multilaterală 
cu țările occidentale, inclusiv cu 
Statele Unite ale Americii. Rela
țiile Romîniei cu unele dintre a- 
ceste țări ar putea fi desigur mai 
bune. Ce împiedică statornicirea 
unor relații cu adevărat bune între 
țările cu orfnduiri diferite? Evident, 
principala piedică în calea unor 
astfel de relații o constituie poli
tica agresivă „de pe poziții de for
ță", promovată de anumite cercuri 
din S.U.A. și susținută de parte
nerii lor din alte țări occidentale. 
Poaie oare fi vorba de statornici
rea unei atmosfere del încredere în 
relațiile dintre state de vreme ce 
unele dintre ele — puterile occi- 
denfale — zădărnicesc înfăptuirea 
dezarmării, se opun încheierii unui 
acord privind încetarea experiențe
lor nucleare, sprijină reînvierea 
militarismului în Germania occi
dentală și înzestrează Bundesweh- 
rul cu bombe atomice și rachete 
teleghidate ? Poate fi vorba de re
lații bune între țări, da vreme ce 
cercurile agresive din unele țări, în 
primul rînd din S.U.A., se ames
tecă în treburile interne ale altor 
țări, creează noi focare de război 
în Extremul Orient, pun la cale 
intervenții armate în Orientul A- 
rab și în Asia ?

Pot fi date ca model de relații 
între state relațiile asupra cărora 
această politică de accentuare a 
încordării internaționale, promo
vată de Departamentul de Stat, 
se repercutează în mod nefast, 
așa cum se vede din atitudinea 
S.U.A. față de Romînia și față 
de celelalte țări socialiste ?

Trebuie spus că noi nu con
fundăm nici un moment cercurile 
din S.U.A. care duc o politică os
tilă păcii, cu poporul american: 
Noi știm că și poporul dv. do
rește pacea, ceea ce se reflectă 
în îngrijorarea sa față de politi-

ca „pe marginea prăpastiei" dusă 
de amintitele cercuri, în amără
ciunea cu care ia cunoștință de 
declarațiile amenințătoare ale 
unor conducători ai statului ame
rican. Poporul american știe că 
o asemenea politică nu-i poate 
aduce decît înrăutățirea situației 
economice, expunîndu-1 unor , gra
ve primejdii. I

Poporul romfn nu poate ti in
timidat prin nici un fel de ame
nințări din partea celor ce prac
tică această politică. El nu este 
singur. Poporul nostru n-a avut 
niciodată atîția prieteni sinceri și 
devotați că astăzi — U.R.S.S., 
China populară, celelalte țări ale 
lagărului socialist, toate țările 
iubitoare de pace. împreună cu 
prietenii săi, poporul nostru este 
convins că nobila cauză a păcii 
pentru care luptă popoarele lu
mii va ieși învingătoare.

Guvernul romîn și-a manifestat 
în repetate rînduri dorința de a 
se ajunge la netezirea căilor pen
tru dezvoltarea relațiilor între 
R. P. Romînă șl S.U.A. Din pă
cate, cercuri conducătoare din 
țara dv. au vădit o preferință cu 
totul contrarie.

în ce privește relațiile econo
mice romîno-americane, ele vă 
sînt Cunoscute. In cele ce urmea
ză mă voi referi la alte aspecte.

Voi aminti, de pildă, că în 
Cursul anului acesta, Romînia a 
fost vizitată de numeroși mesa
geri ai culturii, științei și artei 
americane; peste 30 ziariști au 
primit vize și au fost în R. P, 
Romînă. Am mai putea adăuga 
aci turiștii care ne-au vizitat țara, 
ca și sportivii americani care au 
participat aci la competiții inter
naționale. Toți acești reprezen
tanți ai poporului american s-au 
bucurat și se bucură de o pri
mire prietenească, fapt semnalat 
de altfel chiar de unul dintre co
legii dv. de la „Washington 
Post", dl. Drew Pearson. Noi de
clarăm că vom primi și de aci 
înainte în același mod pe repre
zentanții artei, științei, culturii 
americane, care ne vor vizita.

Pe de altă parte, nu pot Crea 
impresie bună asemenea măsuri 
ale părții americane, cum au 
fost, de pildă, refuzul Departa
mentului de Stat de a acorda 
viza de intrare în S.U.A. unor 
delegați romîni care urmau să 
participe la unele congrese in
ternaționale, sau nerespectarea 
obligațiilor de reciprocitate asu
mate de oficialitățile americane 
în legătură cu organizarea unor

manifestări culturale romînești 
în S.U.A.

Guvernul S.U.A. promovează 
față de Romînia o politică ostilă, 
alimentată de iluzia că poporul 
romîn ar putea fi întors de pe dru
mul pe care și l-a ales. Este oare 
normal ca oamenii de Stat ame
ricani să folosească în referirile 
lor la relațiile dintre țările de de
mocrație populară și Uniunea So
vietică un iimbaj jignitor, cum 
este acela de „sateliți" ?

Aceasta trădează însăși mentali
tatea tipic colonialistă a celor ce 
nu-și pot imagina că între state 
pot exista și altfel de relații decît 
de aservire și dictat. Asemenea 
procedee depășesc limita oricăror 
uzanțe. întră state suverane și nu 
pot decît Să stîrnească indignarea 
legitimă a poporului romîn și să 
aibă efecte contrarii celor sconta
te. Autoritățile americane întrețin 
o serie de trădători ai poporului 
romîn, fasciști notorii, care și-au 
găsit refugiu și oblăduire în 
S.U.A. și care Sînt folosiți — ca 
și transfugii din alte țări socia
liste — în cadrul unor acțiuni de 
subminare și diversiune împotriva 
acestor țări. De asemenea, nu pot 
fi frecute cu vederea campaniile 
de calomniere a țării noastre și 
de incitare împotriva poporului ro
mîn, desfășurate sistematic de 
posturile de radio „Vocea Ameri
cii", „Europa Liberă" și altele. 
Este regretabil că în cadrul acestor 
campanii, anumite ziare din S.U.A. 
adoptă și ele adesea în referirile 
lor la Romînia, o atitudine lipsită 
de obiectivitate.

In definitiv cu ce S-au ales 
acei ce se îndeletnicesc cu organi
zarea unor asemenea activități ? 
Cu nimic din ce au urmărit. Viața 
a dovedit cu prisosință caracterul 
nerealist, falimentar al politicii lor. 
Poporul nostru a continuat și con. 
tinuă să meargă înainte și să do- 
bîndească succese considerabile 
în făurirea vieții sale noi.

Faptele arată că a sosit de mult 
timpul ca S.U.A. să renunțe la a- 
ceastă politică iZvorită din iluzii 
deșarte, situîndu-se pe poziții co
respunzătoare realităților vremii. 
Atunci cînd acest lucru se va în
tîmpla, între țările și popoarele 
noastre se va statornici o colabo
rare reciproc avantajoasă.

In ce privește țara noastră, ea 
va continua cu fermitate, împre
ună cu toate țările lagărului socia
list, politica de apărare a păcii 
și de* dezvoltare a colaborării in
ternaționale.

...De trei ori sunase duda în 
noapte — semn că ar fi fost 
timpul ca minerii din al treilea 
schimb al minei Uricani să intre 
în șut. Nu se îndurau însă să 
plece de lîngă panoul cel mare.

— No, de acu’ se spune că 
sîntem la anul nou, nu-i așa ? — 
glumea vesel tînărul miner Emi- 
lian Greabăn, șef de schimb în 
brigada lui ViOtel Neamțu.

Panoul cel mare arăta că 
dirttr-unul din abatajele minei 
pornise către suprafață ultimul 
vagonet al anului 1958 și primul 
vagonet al lui 1959. Prima tonă 
a noului an de muncă pornise din 
abatajul nr. 1, abatajul condus de 
tînărul Miron Năsăleanu. Mine
rii din Uricani — cea mai tînără 
mină a Văii Jiului își îndeplini
seră angajamentul de a termina 
sarcinile planului anual cu 54 de 
zile înainte de termen.

Faptul că primul vagonet al a- 
nului nou a ieșit de la un abataj 
unde lucrează o brigadă de tine
ret, nu-i deloc întîmplător. Marea 
maioritate a minerilor de Ia Uri
cani o formează tinerii. Brigăzile 
de tineret conduse de mineri ca 
Vasile Apostol, Miron Năsăleanu, 
Ion Bria, Vasile Hricanși și mul
te âltele, apllcînd 
tate de muncă — 
aceea a minerilor 
privind sporirea 
muncii pe post — 
fiecare post prestat cîte 0,800— 
2,700 tone mai mult cărbune de
cît aveau planificat.

Numai cu cărbunele extras 
peste plan de către tinerii din 
brigada lui Ion Bria s-ar putea 
produce energia electrică nece-

metode înain- 
și în special 
din Aninoasa, 
productivității 
au dat pentru

sară pentru a se acoperi consu
mul întregii Văi a Jiului timp de 
aproape o săptămînă.

Tinerii mineri de la Uricani, a- 
plicînd cu succes un regim sever 
de economii, au livrat în prime
le trei trimestre ale anului căr
bune mai ieftin cu peste 9 lei la 
tona extrasă.

Succesele obținute de brigăzile 
de tineret ale minei Uricani se 
datoresc în bună măsură faptului 
că organizația de bază U.T.'M. 
(secretar tov. Marin Stoiculescu), 
a știut să insufle tinerilor, voința 
și hotărîrea de a munci mereu 
mai bine. Sub îndrumarea per
manentă a comuniștilor minei, 
mulți tineri care acum 2-3 ani 
habar n-aveau ce-i mina au 
devenit mineri harnici, mîndria 
minei lor. Spiridon Timofte, Vasi
le Apostol, Aurel Vasilescu, Ni- 
colae Scorpie și mulți alții sînt 
azi mineri despre care la Uricani 
se vorbește cu respect. Viorel 
Neamțu în urmă cu un an, înce
puse să dea semne de indiscipli
nă. Utemiștii minei nu l-au lăsat 
însă. L-au ajutat. Brigada de ti
neret pe care acum o conduce este 
una din cele mai bune brigăzi de 
tineri.

In luna octombrie brigada sa 
a extras cărbune cît pentru două 
planuri lunare iar minerii au dus 
acasă între 2.000-3.500 lei fiecare,

Tinerii din brigăzile de tineret 
ale minei sînt mîndri că succesul 
întregului colectiv se datorește 
în mare măsură muncii lor entu
ziaste.

GH. DUMITRESCU 
inginer

de muncă patriot! 
din orașul Tecuci

Nu de mult la Șantierul nr 
din orașul Tecuci s-a consti 
prima brigadă de muncă pat 
tică.

Pînă în prezent brigada se c 
pune din 23 de tineri, iar ca 
biectiv de muncă și-a luat den 
tatul, sortatul și aranjarea în 
pozit a numeroaselor schele 
mase în jurul construcțiilor exi 
tate la Fabrica de Conserve. Cuci.

Fină în prezent cele 3 ecl 
care formează brigada au efec 
306 ore muncă voluntară 
timpul liber, au demontat, so 
transportat și stivuit în deț 
211 metri cubi material lem 
au transportat 24 metri cubi nu

Echipa condusă de utem 
Cancea Ion și-a depășit sarcini 
plan, transportând 24 metri 
moloz in loc de 21, 18 metri 
cherestea îh loc de 8 metri i 
S-au evidențiat tinerii t Ion 
lan, Stoica Beșoiu, Constantin 1 
niță, tractoristul Spiridon Mi 
ciu și alții.

Demn de remarcat este și m 
cum este sprijinită brigada de 
tre colectivul de conducere al 
tierului 
brigăzii 
cu care 
rialului

încurajați de primele suc 
tinerii din brigada de muncă 
triotică de la Șantierul 4 cons: 
ții Tecuci, au chemat la între 
organizațiile U.T.M. din înti 
raion privind buna organizați 
brigăzi și la întrecerea pentru 
mai

oare a pus la dispo 
un tractor și 2 ren 
se face transportul n 
și al molozului.

Recunoștință vie
partidului iubit

Dragă redacție,

Pe lingă sutele de oameni ai 
muncii, cărora li s-au creat posibi
lități optime de odihnă și îngrijire 
gratuită a sănătății, sintem aici la 
Călimănești, un grup de elevi de 
diferite vîrite din toate colțurile 
țatii, tn anii trecuți fiecare dintre 
noi ani suferit de hepatită epide
mică, Deoarece această boală in* 
fecțioasă cere un tratament mai 
îndelungat, am fost trimiși în a- 
ceastă stațiune pentru a preveni 
unele urmări ale acestei boli.

Fiecare dintre noi era mîhnit la 
plecare. Trebuia să ne despărțim 
pentru o perioadă de școală, de 
colectiv. Cu părere de rău ne gîn- 
deam la colegii noștri care ne vor 
lua mult înainte la învățătură...

Dar acestor frămîntări li s-a dat

răspunsul încă din prima zi a so
sirii noastre aici.

La Călimănești era organizat și 
învățământul.

Am simțit atunci mai mult ca 
oricînd că există cineva care ne 
ocrotește, care se preocupă de re
zolvarea tuturor frământărilor 
noastre și ne-am dat seama că a- 
cesta este partidul nostru drag, 
căruia îi mulțumim din inimă.

Acum, deși a trecut o perioadă 
de cînd sintem aci, ne simțim cala 
noi acasă. Medicii, profesorii, tot 
personalul ne înconjoară cu multă 
atenție și grijă.

Toate cele exprimate ad și încă 
multe altele ne-au îndemnat să vă 
scrim.

In numele întregului colectiv 
TEODOR POPESCU 

elev, clasa a IX-a

bună brigadă din raion.
FILIMON MIHAI 

Secretar al Comitetului 
șenesc U.T.M. Tecu .

Redau munții 
frumusețea 

de odinioară

In centrul Capitalei noastre. Pe Bulevardul Bălcescu.

tn pragul furtunii natură e de 
0 liniște apăsătoare. Parcă imi
tând natura, omul întâmpină cu 
aceeași liniște adinei dar încor
dată, marile asalturi, marile bă
tălii iar piesa „Intervenția" de 
scriitorul sovietic Lev Slavin e 
o măiastră transpunere artistică 
a unor astfel de momente cru
ciale. Concret ea e perioada de 
pregătire a ofensivei de la Ode- 
sa, ajunul înfrîngerli definitive 
a intervenționiștilor din sudul 
Rusiei. Liniștea e a bolșevici
lor care, în acest răstimp, se 
pregătesc, chibzuiesc, se înarmea
ză. Limbuția pestriță, amestecată 
cu panică, e o claselor doborîte 
de la putere, adunate parcă in
tr-un isteric carnaval al marții.

Ca și „Tragedia optimistă", 
„Intervenția" este și ea o piesă 
a mării, a marinarilor și a mun
citorilor de pe Un șantier naval. 
Amîndouă sini piese de vastă 
frescă socială și operează cu o 
mulțime de eroi („Intervenția" 
are 50 plus figurația). In amin, 
două eroul principal sînt masele 
care, organizîndu-se în luptă, se 
individualizează ca un erou unic. 
Acest erou-mosă e o forță cute 
crește, se organizează și sg lumi
nează sub ochii noștri. Intr-o 
astfel de situație piesa nu e atât 
de acțiune cit de atmosferă, cu 
toate că desfășurarea ei nu este 
deloc lipsită de dinamism, de 
nerV. Deasupra scenei planează o 
atmosferă de patos și entuziasm 
revoluționar exprimând hotărîrea 
poporului de a dărîma definitiv

burghezo-moșierească naționalități diferii 
» viață nouă. forțele și lupta penti

asuprirea 
fi a-și făuri

Creierul acțiunii, în lupta pen
tru înfrîngerea dușmanilor de 
clasă interni și străini este comi
tetul regional de partid împotri
va căruia și viclenia și ferocita
tea dușmanilor dau greș. Cițiva 
comuniști printre 
Michel și Stepikov cad victimă 
dublei trădări (d-na Ksidiăs, și 
fiul) dar trupele armatei roșii, oare numai 
conduse de 1 J*‘ "~

ferite își unesc 
pentru dărîmarea 

lumii vechi. Și cu aceasta am a- 
funs la actualitatea piesei lui 
Slavin. Astăzi, cînd dictonul co
lonialist .dezbină și stăpânește" e 
în floare, cînd segregația rasială se 
intensifică în țările capitaliste, 
„Intervenția" aduce în fața spec- masă. De data aceasta însă oste- 
tatorului acea desăvârșită rezol-, neala armatei intervenționiste și 
vare a problemei naționale pe chinuitele semne de întrebare 

i marxism-leninisttgul care o frământă sînt duhul 
muncitorul Bodna- a fost capabil s-o de>a. Ea pune meatului. Ivirea lui Brodski

care Jeanne,

care ni se impune e cea a scene
lor de masă. E o încercare grea 
pentru regie prezența compactă 
a eroilor piesei, necesitată da 
suflul revoluționar al pieselor so
vietice. „Intervenția" începe cu 
O astfel de scenă.

Tabloul doi e tot o scenă de

Cronica, dramatic a

mo. 
ani-

„INTERVENȚIA" de L. Slavin
(Teatrul Armatei)

renko înving pe trufașii repre
zentanți ai Antantei.

Odată cu izgonirea definitivă a 
intervenționiștilor, trei soldați ai 
Antantei rămîn să lupte pen
tru cauza nobilă a revo
luției : sînt francezii Celestin 
și Jouves și e negrul Aii. Adău
gind la aceasta faptul că Michel 
Brodski și Jeanne Barbier sînt 
tot francezi luptând alături de 
rusul Stepikov și ucrainianul 
Bodnarenko vedem limpede me
sajul înalt dl piesei. In numele 
internaționalismului proletar, 
muncitoti și țărani de rase și

în fața spectatorului sănătatea 
morală a omului sovietic călit de 
revoluție, optimismul și forța sa, 
tulburătoarea poezie a oamenilor 
ttepei și oamenilor mării.

„Intervenția" cerea o remar
cabilă forță regizorală prin ca
racterul ei de vastă frescă socia
lă, prin mulțimea tablourilor și 
eroilor, prin nenumărate scene, 
rapide dar substanțiale, succinte 
dar semnificative, tn asistența 
Sandei Mânu și a lui Paul Na- 
dolski, maestrul Șahighian a rea
lizat un spectacol bun, unitar, 
armonic, plastic. Prima calitate

mă în crescendo spiritele, după 
o regia studiată, inteligentă și 
subtilă.

Regia a știut să alterneze co
lorat restul scenelor de masă. în
tâlnirea dintre ofițerii francezi și 
oamenii politici albi este hilară, 
scena din speluncă e reținută, 
fără beții gălăgioase, tabloul pen. 
ultim, cu întâlnirea dintre repre
zentanții Antantei și soldații lui 
Bodnarenko e aproape alegoric, 
emanând majestuozitate, ca în 
tfîrșit, fuga intervenționiștilor să 
fie panicată și oarecum anecdo
tică.

Mai dăunăzi mergeam pe 
mul ce leagă comuna Heră; 
cu satul Văcăria, cale de 3 
Pe la jumătatea drumului, pe 
tea dreaptă se afla brigada a 
silvică de pe linia Ocolului S 
Năruja din raionul Vrancear 
curtea spațioasă și curată a 
găzii, era veselie mare. Era 
dunați aci zeci de tineri din 
muna Herăstrău și comunele 
ne. Unii cîntau iar alții încins! 
chiar o sîrbă vrîncenească. N 
merirea mea a crescut și 
mult. Din clădirea brigăzii 1 
întîmpinat un om trecut de 
de prima tinerețe, nu prea 
cu fața înăsprită de vînt, da 
tuși zîmbitoăre.

Era brigadierul silvic Ion 
taru.

— La noi astăzi e mare s; 
toare — mi-a spus el. Cu aju 
utemiștilor din comuneile 
cinate am reușit să realizăm' 
inte de termen însămînțărili 
recte cu sămînță de brad pe‘ 
40 de hectare ale brigăzii.

Deși vremea a fost nepriei 
tinerii nu ne-au făcut de rtf 
Și-au respectat angajamentul.

Tinerii Toader Vatră, Șt 
Căluianu, Georgeta Blidaru, 
lia Tănăsescu s-au dovedit a 
mai pricepuți la însămînțăril 
sămînță de brad. Cu asen 
tineri în curînd vor fi vind 
rănile munților Vrancei cruți 
fuiți în trecut de capitaliști r 
se va reda frumusețea de. 
nioară.

IONEL MATE 
învățător

Deși inegal, corpul actorilc 
merită laude. Vel Săndulescu, î 
Brodski e un revoluționar căi 
ji jocul lui e studiat cu migai 
fără să se piardă însă în calcui. 
teoretice, livrești. El e sobru, ri 
ținut, analitic, fără scăderi sa 
stridențe.

Ne-am obișnuit cu Gh. Mazil 
în roluri de erou negativ. Iată 
însă tot atât de bine intr-un r<. 
pozitiv. El realizează cu a 
tă figura unui muncitor dintr. 
bucată, capabil de orice sacrif 
ciu fără a face paradă de fraz 
ologie și teatralism. Liliana Ti 
mescu ne-a dezamăgit. Cu exce, 
ția finalului din scena închizoi 
joacă șters și monoton. Prea î 
cîntă replicile. Probabil cu inte: 
ția de a avea o voce mai cald 
Timbrul e însă școlăresc, sup 
rător de didactic. Florin Stroe 
redat un Bodnarenko sobru, cc 
culat, meditativ. Reflecția qstșp 
revoluțiilor e spusă omeneșl 
fără ton sentențios. întâlnirea , 
activiștii comitetului regional < 
partid e nervoasă și grăbită, 
într-un scurt răgaz dintre do: 
lupte grele. Cu multă artă e su 
prins colonelul de către Aut 
Rogalschi care a știut să red 
chipul unui francez.

Spectacolul e în ansamblu bv 
ajutat de o regie înaltă, așa cv 
pretinde însăși piesa. Talent 
lui Lev Slavin s-a întâlnit cu < 
al maestrului Sahighian, întf 
armonie reușită spre bucuria p 
blicului bucureștean.

AL. ANDRIȚOIU

* -



| Gheorghi Damianov |
O SARCINA IMPORTANTA 

A TINERILOR MUNCITORI DIN TURNĂTORII 

REDUCEREA REBUTURILOR
TELEGRAME

Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar

Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Bulgaria

Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Prezidiul 

Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne, Consiliul 
de Miniștri al Republicii Populare Romîne, întregul popor romîn 
exprimă Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Prezi
diului Adunării Populare a Republicii Populare Bulgaria, Consi
liului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria și întregului 
popor frate bulgar cele mal profunde condoleanțe pentni dureroasa 
pierdere suferită prin încetarea din viață a tovarășului Gheorghi 
Damianov, membru al Biroului Politic al Comitetului Centra’ al 
Partidului Comunist Bulgar, Președintele Prezidiului Adunării 
Populare.

Trista veste a îndurerat adînc poporul nostru care a stimat și a 
prețuit pe tovarășul Gheorghi Damianov ca pe unul din conducă
torii de frunte ai Partidului Comunist și statului democrat-popular 
bulgar. Discipol și tovarăș credincios al lui Gheorghi Dimitrov, 
Gheorghi Damianov șl-a consacrat viața luptei pline de abnegație 
pentru triumful cauzei construirii socialismului jn Republica Popu
lară Bulgaria.

Vom păstra vie memoria luminoasă a tovarășului Gheorghi Da
mianov, care a militat consecvent și neobosit pentru întărirea con
tinuă a legăturilor frățești dintre popoarele romîn și bulgar, pentru 
întărirea unității lagărului socialist, pentru pace și colaborare între 
popoare.

In numele Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

In numele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne 

ION GHEORGHE MAURER

In numele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne 

GHIVU STOICA

Tovarășului KARLO LUKANOV 
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Bulgaria 
Sofia

Cu profundă durere am aflat vestea despre Încetarea din viață 
a tovarășului Gheorghi Damianov, membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar șî președinte 
al Prezidiului Adunării Populare, eminent conducător al partidului 
și al statului democrat-popular bulgar, prieten sincer al poporului 
romîn. Cu această tristă ocazie, vă rog să primiți tovarășe ministru, 
sincerele mele condoleanțe.

AVRAM BUNACIU
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Romîne

Condoleanțe 
prezentate 

la Ambasada 
R. P. Bulgaria 

...f-
Poporul nostru a aflat cu pro

fundă durera vestea încetării din 
viață a eminentului conducător al 
partidului și al statului democrat 
popular bulgar, tovarășul Gheor
ghi Damianov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria. Din 
toată inima poporul nostru ia 
parte la durerea poporului frate 
bulgar.

In semn de omagiu adus neîn
fricatului revoluționar proletar, din 
fabrici și uzine, din întreprinderi 
și instituții, delegații de muncitori, 
intelectuali, militari, studenți, 
elevi, au venit vineri la Ambasada 
Republicii Populare Bulgaria să 
prezinte sincere condoleanțe.

La ora 18 tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica,
Gheorghe Apostol; Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Alexandru Drăghici, Alexandru 
Moghiofoș, Constantin Pîrvu
lescu, Dumitru Coliu, Leonte
Răutu, general-colonel Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Ion Gheor- 
fhe Maurer, Janos Fazefcaș, Vla- 

imir Gheorghiu, Avram Bunaciu, 
au prezentat condoleanțe ambasa
dorului R. P. Bulgaria la Bucu
rești, Stoian Pavlov, exprimînd 
sentimentele de adîncă durere ale 
poporului nostru la încetarea din 
viață a tovarășului Gheorghi Da
mianov.

In cursul zilei la Ambasada 
R.P. Bulgaria au prezentat condo
leanțe membri ai C.C. al P.M.R., 
ai guvernului și Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, conducători ai 
instituțiilor centrala și ai organi
zațiilor oamenilor muncii, oameni 
de știință și cultură.

Au prezentat condoleanțe șefii 
unor misiuni diplomatice acredi
tați la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Trecînd prin fața portretului în
doliat, fiecare a păstrat un mo
ment de reculegere în memoria 
tovarășului Gheorghi Damianov.

(Urmare din pag. l-a)

a .calificării tineretului din atelie
rele de turnătorie.

Sînt în întreprinderile clujene 
comitete U.T.M. care . se mulțu
mesc doar să îa cunoștința de' 
situația rebuturilor din turnatorii, 
iar uneori nici atît. Ele nu or
ganizează cursuri de minim teh
nic pentru ridicarea calificării ti
neretului, discuții în această pro
blemă în cadrul comitetelor, bi
rourilor sau adunărilor generale 
U.T.M., discuții care să aibă drept 
scop ridicarea serioasă a califi
cării tinerilor din atelierele de 
turnătorie.

Organizațiile U.T.M. uită faptul 
esențial că o piesă rebutată n-a 
ajuns astfel din senin, ci datorită 
unei activități necorespunzătoare. 
In consecință ele pot lua măsuri 
pentru îndreptarea unei asemenea 
activități.

Unii tineri din atelierele de 
turnătorie consideră că dacă re
buturile se încadrează în coefi
cientul admis ei nu mai au nimic 
de făcut. Trebuie spus însă-că 
dacă în unele ateliere se ajunge 
în acest stadiu, organizațiile 
U.T.M. au datoria să mobi
lizeze tineretul pentru a duce ac
țiunea de reducere • rebuturilor 
într-e etapă nouă: micșorarea

coeficientului admis la rebuturi. 
La turnătoria întreprinderii „Ar- 
mătura*' din Cluj, de pildă, se 
poate micșora procentul de rebu
turi nu cu 1 ci chiar cu 2 la 
sută,

Analiza Cauzelot rebuturilor la 
piesele turnate, analiză care tre
buie să se facă cu participarea 
tuturor factorilor, este o cale im. 
portantă de prevenire a rebuturi
lor, iar organizațiile U.T.M. tre
buie să-i acorde toată importanța.

Activitatea pe care o desfășoa
ră organizațiile U.T.M. pentru 
reducerea procentului de rebuturi 
în turnătorii trebuie să aibă drept 
scop imprimarea la tineri a unei 
atitudini comuniste față de mun
că, spiritul de economie, să tre
zească în rîndurile lor dorința vie 
de a-și ridica calificarea pe o 
treaptă superioară. Trebuie să li 
se arate tinerilor că numai un 
muncitor care stăpînește bine 
meseria, poate să dea pro
duse de bună calitate. Tinerii 
trebuie să știe că rebuturile, ri
sipa de metal se face pe seama 
creșterii nejustificate a prețului 
de cost al produselor. Și de mic
șorarea prețului de cost âl pro
duselor depinde în mare măsură 
ridicarea continuă a nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

Cu prilejul sărbătorii naționale
a R.P.F.

Cu ocazia Zilei proclamării Re
publicii — sărbătoare națională a 
R.F.F. Iugoslavia — ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar 
al R.P.F. Iugoslavia la București, 
France Hocevar, a oferit vineri 
seară un cocktail în saloanele 
ambasadei.

Au luat parte tovarășii Constan, 
tin Pîrvulescu, președintele Marii 
Adunări Naționale, Atanase Joja, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul Invățămîntului 
și Culturii, Mihai Suder, ministrul 
Construcțiilor și Materialelor de

Iugoslavia
Construcții, Gh. Diaconescu, mi
nistrul Justiției, dr. Voinea Mari
nescu, ministrul Sănătății și Pre
vederilor Sociale, Aurel Mălnășan, 
adjunct al ministrului Afacerilor 
Externe, oameni de artă și cultură, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, generali, 
ofițeri superiori, ziariști romîni și 
corespondenți ai presei străine.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomaticei acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

(Ager prea)

Delegația
Republicii Populare Romine 

la funeraliile 
lui Gheorghi Damianov

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, Prezidiul 
'Marii Adunări Naționale ți Con
siliul de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne au numit o de
legație care va participa la fune
raliile tovarășului Gheorghi Da
mianov — membru al Biroului 
Politic al C.C. ai Partidului Co
munist Bulgar și președintele 
Prezidiului Adunării Populare a 
Republicii Populare Bulgaria.

Delegația este alcătuită din to
varășii : Constantin Pîrvulescu,

membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., președintele Marii 
Adunări Naționale a R.P. Romî
ne, general-maior Mihai Burcă, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R., adjunct al ministrului 
Forțelor Armate ale R. P. Ro
mîne, și Mihail Roștanu, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., am
basador extraordinar și plenipo
tențiar al R. P. Romîne la Sofia.

Vineri seara delegația a plecat 
la Stafia.

Din partea Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne a hotărît 
ca ziua de duminică 30 noiembrie 
1958 — ziua funeraliilor tovarășu
lui Gheorghi Damiânov, Președin
tele Prezidiului Adunării Populare

a Republicii Populare Bulgaria — 
să fie declarată zi de doliu.

Instituțiile și întreprinderile vor 
arbora drapele îndoliate.

(Ager preș)

INFORMAȚII
Vineri, la Casa prieteniei romî- tare consacrată împlinirii a 88 de 

no-sovietice a avut loc o manifes- ani de la instaurarea puterii so
vietice în Armenia.

Gu acest prilej au luat cuvîntul 
Petru Dumitriu, scriitor, laureat al 
Premiului de Stat, și Karekin' Sa- 
gatelian, membru în consiliul de 
conducere al casei de cultură ar
meană „Stepan Sahumian".

A urmat un program artistic 
prezentat de casa de cultură ar
meană „Stepan Sahumian",

★

La expoziția „Cartea tehnică" de Ia Librăria Centrală 
din Capitală

Vineri dimineața a părăsit Ca
pitala, plecînd în Irak, o delegație 
comercială a R.P. Romîne, con
dusă de Ion Vidrașcu, membru în 
colegiul Ministerului Comerțului.

Delegația romînă va purta tra
tative cu guvernul irakian în ve
derea dezvoltării relațiilor econo
mice între cele două țări.

★

Vineri dl. Spiros Melas, vice
președinte al Academiei din Ate
na, și-a continuat vizitele în Ca
pitală.

Vineri seara, la Casa oamenilor 
de știință, Academia R.P. Romîne 
a oferit un cocktail în cinstea d-lui 
Spiros Melas.

Tot vineri saira, dl. Spiros Me. 
las a părăsit Capitala, îndreptîn- 
du-se spre patrie.

(Agerpres)

Marea sărbătoare națională 
a ponorului frate albanez

Elevi și studenți din Tirana lucrînd la săparea unui fac artificial

Ziua de 29 noiembrie este pentru poporul 
frate albanez marea sa sărbătoare națională. 
Acum 14 ani poporul albanez sub conducerea 
partidului clasei muncitoare s-a eliberat de sub 
jugul ocupației fasciste și a pornit pe drumul 
unei vieți noi.

Mica Albanie, de pe țărmurile Adriaticef, din
tr-o țară care era cea mai înapoiată și săracă 
din Europa, a devenit astăzi o țară socialistă, 
agrar-industrială, în plină dezvoltare. Bucu- 
rindu-se de ajutorul multilateral si generos al 
Uniunii Sovietice și de sprijinul Tuturor celor
lalte țări socialiste, R. P. Albania a făcut pași 
uriași în toate domeniile. Au fost construite nu
meroase uzine moderne și alte întreprinderi de 
însemnătate esențială pentru dezvoltarea econo
miei. De asemenea agricultura cunoaște o dez
voltare rapidă.

Poporul albanez mobilizat și condus de Par
tidul Muncii, a obținut mari succese în munca 
pașnică de construire a socialismului în țara 
sa. El pășește înainte cu elan, în marea familie 
a țărilor socialiste în frunte cu U.R.S.S., spre 
un viitor luminos și fericit.

Tineretul romîn, alături de întregul nostru 
popor ia parte cu bucurie ia marea sărbătoare

națională a poporului frate albanez și se bucură ♦ 
sincer de realizările pe care el le obține pe dru- T 
mul construirii socialismului. ș

Poporul romîn este legat de poporul albanez ♦ 
prtntr-o strînsă șî frățească prietenie. Temelia J 
de neclintit a legăturilor noastre de prietenie a J 
fost pusă odată cu instaurarea noii orînduiri " 
sociale în țările noastre. In cadrul lagărului so- 
cialist rom in ii și albanezii sînt frați de nedes
părțit.

Relațiile de prietenie și colaborare tovără- 
șească romino-ailbaneză se dezvoltă necontenit \ 
în cele mai diverse domenii de activitate.

Cu prilejul zilei de 29 noiembrie, sărbătoarea 
națională a Albaniei populare, tineretul romîn / 
urează din adtncul inimii poporului, tineretului < 
frate albanez noi victorii în munca și lupta sa 
pentru construirea socialismului în R. P. Al
bania.

Publicăm cu ocazia acestei aniversări un '' 
interviu acordat ziarului nostru de SEVA 
TARIFA, membru al Biroului C. C. al Uniu- 1 
nii Tineretului Muncii din Albania, condu- “ 
cătorul delegației Uniunii Tineretului Mun- / 
cii, care la invitația C.C. al U.T.M. ne vi- ■■ 
Zitează țara.

Tineretul Albaniei 
își consacră toate forțele 

cauzei socialismului

Recenta inițiativă sovietică a 
deschis calea ca problema Berli
nului — acest oraș divizat de 13 
ani de cînd a fost zdrobit fascis
mul — să fie rezolvată. Notele 
guvernului U.R.S.S., publicate 
în ziarele de ieri, propun nor
malizarea situației în Berlin în in
teresul păcii și securității popoare
lor, în interesul destinderii încor
dării provocate în Europa de politi
ca reînvierii militarismului vest- 
german de către forțele imperialis
mului.

Uniunea Sovietică a consimțit la 
timpul său ca Berlinul — înainte 
bîrlogul fiarei hitleriste — să fie 
împărțit în sectoare de ocupație, în 
spiritul prevederilor pe care le cu
prinde acordul de la Potsdam. Dar 
politica „războiului rece" și „pe 
marginea prăpastiei" dusă de 
S.U.A. și de partenerii lor atlantici 
împotriva Uniunii Sovietice a 
transformat în literă moartă acor
dul de la Potsdam. Îndelungatele 
sesiuni ale Consiliului Miniștrilor 
Afacerilor Externe, care au discutat 
problema reunificării Germaniei in
tre 1945 și 1947, faimosul „pod ae
rian" creat artificial în 1949 de 
puterile occidentale pentru „apro
vizionarea* Berlinului occidental 
după ce ele înșile și-au încălcat 
angajamentele de respectare a tra
ficului, precum și activitatea de 
spionaj și diversiune desfășurată 
din Berlinul occidental împotriva 
R. D. Germane și a celorlalte state 
socialiste (ne amintim, de pildă, că 
criminalul Beldeanu, autorul ata
cului împotriva Legației Romîne la 
Berna a fost arestat în Berlin, unde 
fusese trimis de serviciile de spio
naj imperialiste) au demonstrat că 
puterile occidentale au folosit pre
zența lor la Berlin în scopuri con
trare intereselor păcii. Mai mult 
decît atît, ținînd seama de faptul 
că puterile occidentale remilitari- 
zează R. F. Germană într-un ritm 
accelerat, considerînd-o pivotul în
tregului Pact Atlantic, furnizîndu-i 
armele de distrugere cele mai mo
derne, inclusiv arme atomice și cu 
hidrogen și dau frîu liber milita
rismului vest-german pentru a se 
năpusti asupra „tradiționalelor" 
victime, ne apare limpede că te
meiul juridic pentru menținerea 
trupelor de ocupație occidentale în

Berlin a dispărut de multă vreme. 
Cu toate acestea, guvernul sovietic 
a dat și dă dovadă de o profundă 
chibzuință, de o dorință arzătoare 
de a apăra pacea popoarelor, pro- 
punînd ca soluționarea problemei 
să fie îndeplinită pe calea tratati
velor, propunînd să garanteze a- 
cordarea statutului de oraș liber 
și demilitarizat Berlinului occiden
tal.

Noul demers sovietic este, fără 
îndoială, menit să pună capăt unei 
situații anormale, determinată de 
politica puterilor occidentale care 
au transformat acordul de la Pots
dam într-un petec de hîrtie. Ce 
altceva ar însemna menținerea în 
continuare a regimului de ocupa

care au renunțat de mult la pre
vederile esențiale ale tratatelor și 
acordurilor încheiate în vederea 
împiedicării reînvierii forțelor mili
tariste în Germania. Guvernul so
vietic nu face decît să tragă con
cluzii ce decurg inevitabil pentru 
U.R.S.S. din această situație de 
fapt.

Neîndoios, soluția cea mai bună 
a problemei Berlinului ar fi — se 
arată în nota guvernului sovietic — 
aceea care s-ar baza pe îndeplinirea 
acordului de la Potsdam cu privjre 
la Germania. Aceasta presupune 
însă ca cele trei puteri occidentale 
să revină la politica comună cu 
U.R.S.S. în problemele germane, 
conform spiritului și principiilor a-

mod de sine stătător în viitorul 
cel mai apropiat. Acest lucru este 
posibil prin transformarea Berlinu
lui occidental într-o unitate politi
că independentă, oraș liber demi
litarizat, cu un guvern propriu, în 
viața căruia să nu se amestece nici 
un alt stat, inclusiv nici unul din 
cele două state germane existente. 
In același timp, 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. Este e- 
vident pentru oricine că măsurile 
preconizate de guvernul sovietic 
sînt și în interesul populației de 
aci, care are astfel posibilitatea

Propunerile sovietice în problema Berlinului-
o importantă contribuție 

la cauza păcii
ție în Berlinul occidental decît o 
recunoaștere a unei situații privile
giate a țărilor participante la 
N.A.T.O. ? Ar fi absurd să se crea
dă că Uniunea Sovietică va ajuta 
forțele agresive să desfășoare ac
țiuni de subminare sau de pregă
tire a unui atac împotriva țărilor 
socialiste. Pe bună dreptate guver
nul sovietic nu se mai poate con
sidera legat de acea parte a tra
tatului de la Potsdam privitoare 
la Berlin care a căpătat un ca
racter de inegalitate în drepturi și 
este folosită de puterile occidenta
le pentru amestecul în treburile in
terne ale R. D. Germane, pentru 
provocări împotriva țărilor socia
liste.

Prin declarația sa, guvernul so
vietic nu face decît să constate o 
situație de fapt care s-a creat din 
vina S.U.A., Angliei și Franței,

cordului de la Potsdam. In pre
zent, aceasta ar însemna ieșirea 
R. F. Germane din N.A.T.O., con
comitent cu ieșirea R. D. Germane 
din Tratatul de la Varșovia și rea
lizarea unej înțelegeri ca, in con
formitate cu principiile acordului 
de ia Potsdam, în niciunul din 
cele două state germane să nu exi
ste forțe armate, în afară de cele 
necesare pentru menținerea ordinei 
interne și paza granițelor.

Faptele arată că puterile occi
dentale duc o politică obstrucțio
nistă și atunci cînd e vorba de în
cheierea tratatului de pace cu Ger
mania î concomitent, R. F. Germa
nă, sprijinită de aceleași puteri, 
duce o politică care împiedică uni
ficarea Germaniei, lată de ce în 
actualele împrejurări guvernul so
vietic consideră necesar ea proble
ma Berlinului să fie rezolvată in

să-și aleagă liber orinduirea pe 
care o dorește. Stabilirea pen
tru Berlinul occidental a sta
tutului de oraș liber ar permi
te să se asigure temeinic dezvol
tarea economiei Berlinului occiden
tal datorită legăturilor sale multi
laterale cu statele din răsărit și 
apus, ar asigura un nivel ridicat 
de viață populației orașului. In 
ceea ce o privește Uniunea Sovie
tică — în notă se arată — ea va 
contribui prin toate mijloacele la 
înflorirea orașului liber.

Se înțelege că consimțămîntul 
R.D.G. pentru crearea în limitele 
teritoriului său a acestui oraș liber 
ar fi o concesie, un anumit sacri
ficiu din partea R.D.G. — aceasta 
în numele întăririi păcii și secu
rității în Europa, al intereselor na
ționale ale întregului popor ger
man.

Bunele intenții ale Uniunii So
vietice, responsabilitatea sa și gri
ja față de cauza păcii reies și din 
faptul că guvernul sovietic este 
gata să înceapă tratative, deci să 
asculte contrapropuneri din partea 
puterilor occidentale pentru ca în 
cele din urmă să se ajungă la nor
malizarea situației din Berlin. In 
această ordine de idei trebuie a- 
mintit că Uniunea Sovietică a fă
cut numeroase propuneri concrete 
și a acționat de nenumărate ori 
pentru rezolvarea problemei ger
mane în spiritul cauzei păcii: la 
conferința miniștrilor Afacerilor 
Externe din 1954, la conferința șe
filor de guverne din 1955 și la 
conferința miniștrilor de externe 
care a urmat după citeva luni. De 
asemenea, Uniunea Sovietică este 
singurul stat dintre participanții la 
coaliția antihitleristă, care întreți
ne relații atît cu R. D. Germană 
cît și cu R. F. Germană și tinde 
permanent să extindă aceste rela
ții. De asemenea, Uniunea Sovie
tică și-a retras succesiv numeroa
se trupe de pe teritoriul R. D. Ger
mane pentru a deschide calea spre 
un acord în această privință.

Toate aceste gesturi de bunăvo
ință au fost întimpinate în Occi
dent cu un zid de gheață. Acum, 
noilor și importantelor propuneri 
sovietice, după cum reiese din po
ziția exprimată în anumite capi
tale occidentale, se încearcă să li 
se opună aceeași poziție negativă.

A venit din nou rîndul puterilor 
occidentale să răspundă deschis, 
oficial, la noua inițiativă de pace 
a Uniunii Sovietice.

Profund atașat cauzei păcii și 
sprijinind aspirațiile naționale de 
unificare ale poporului german, 
poporul romîn este vital interesat 
ca Berlinul să nu mai fie un oraș 
de front, ci un oraș al păcii, un 
oraș în care să nu existe perico
lul izbucnirii unor ciocniri care să 
transforme „războiul rece* într-un 
„război cald*, Iată de ce întregul 
nostru popor aprobă cu căldură 
noua inițiativă sovietică — contri
buție de mare însemnătate la mic
șorarea încordării internaționale, la 
cauza păcii și securității In Euro
pa și in întreaga lume.

Z. FLOREA

ÎNTREBARE i Tineretul 
nostru ar dori m cunoască mai 
multe despre tradițiile de 
luptă ale mișcării revoluționa
re de tineret pe care le con
tinuă rai Uniunea Tineretului 
Muncii din Albania. Ce ne 
puteți spune în acest sens ?

RĂSPUNS : „Țara vulturilor* 
are un tineret glorios, urmaș al 
eroului legendar Skandenbeg. 
Lupta sa organizată împotriva duș
manilor din afară și dinăuntru a 
început atunci cînd a fost creată 
organizația tineretului comunist. 
Aceasta s-a întîmpiat la 23 noiem
brie 1941. Inițiatorul creării ace
stei organizații a fost Partidul Co
munist din Albania. Cîte lupte nu 
a dus tineretul albanez în timpul 
ocupației fasciste 1

Un mare exemplu l-a dat eroul 
poporului Kemal Stafa, primul 
conducător al tineretului care a 
luptat cu arma în mină pînă cînd 
i-a încetat să mai bată inima. La 
fel ca el au căzut pe cîmpul de 
onoare sute de alți eroi ca : Mișta 
Mame, Vaio Kushi, Shugri Ishrni, 
Margarita Tuti, Zoia Cure. în nu
dul partizanilor 70 la sută au fost 
tineri. în memoria noastră stăruie 
încă ecourile cântecului partizani
lor :

„S-au umplut munții cu 
partizani, 

S-a ridicat întregul tineret 
pentru libertate’'

Da, întregul tineret. Căci tinerii 
de la o vîrată fragedă au dat do
vadă de curaj și eroism adesea le
gendar. Met Hasa a avut 13 ani, 
dar a luptat împotriva hitleriștilor 
pînă la ultima suflare. Numeroși 
tineri comuniști au luptat și au 
murit cu numele partidului și al 
Uniunii Sovietice pe buze.

ÎNTREBARE : Așa după 
cum știm, tineretul albanez 
contribuie activ la înflorirea 
patriei sale, am dori să vă re
feriți la unele acțiuni patrio
tice ale tineretului albanez 
mobilizat de Uniunea Tinere
tului Muncii din Albania.

RĂSPUNS : Atunci cînd a fost 
eliberată Albania, partidul nostru 
a afirmat : „Nu se poate construi 
noua Albanie fără participarea 
largă a tineretului". Și din prime
le zile ale eliberării tineretul a 
început să ia parte activă la acți
uni patriotice. Mobilizat de către

Uniunea Tineretului Muncii, sub 
conducerea partidului, în brigăzi 
voluntare, tinerii noștri au recon
struit mii de oase, poduri, drumuri, 
canale, școli.

în anul 1946, tăind stâncile secu
lare din nordul țării, tineretul a 
dăruit poporului noul drum, șo
seaua Kukes—Peshkopi lungă de 
65 de kilometri. Pînă in anul 1947 
Albania era singura țară din Euro. 
pa care nu avea cale ferată. Iată 
că la 7 noiembrie 1947 tineretul, 
la chemarea partidului, a terminat 
construirea primei linii de cale fe
rată Durtres-Pegin. în februarie 
1948 și decembrie 1950 au fost 
inaugurate alte două linii de cale 
ferată : Durree-Tirana și Pegin- 
Elbasan.

Peste 100.000 de tineri și tinere 
au participat la aceste acțiuni.

Tineretul participă în masă și 
cu deosebit entuziasm la diferite 
alte acțiuni patriotice. Mii de ti
neri au luat parte la construirea 
celor 150 de fabrici și întreprin
deri mari din primul plan cinci
nal. Alte mii și mii de tineri mun. 
cesc pentru construirea combinam, 
lui textil Stalin din Tirana, a fa
bricii de zahăr „8 Noiembrie", a 
hidrocentralei ,,Lenin", a combina
tului „Nako Stiro", a fabricii de 
fermentare a tutunului, a fabricii 
de decorticare a orezului, a două 
fabrici de prelucrare a bumbacului 
etc.

O altă realizare măreață ieșită 
din mîinile de aur ale tineretului 
este hidrocentrala „Karl Marx". 
Peste marile stînci din Shkopeli tis 
neretul a construit șoseaua „Lumi
na", lungă de 25 de kilometri. 
Astăzi tineretul desfășoară noi ac
țiuni patriotice. Tineretul sătesc 
depune strădanii pentru a reali
za planul de sădire a pomilor de 
15 ani în 13 ani. Numai în primă
vara acestui an au fost plantați 
650.000 de măslini îndeplinind 86 
la sută din planul anual.

Acum tineretul de la sate se află 
spre sfîrșitul campaniei de însilo- 
zare a furajelor pentru animale. în 
acest an ei au pregătit 200.000 de 
tone de furaje însilozate față de 
70.000 cît au însilozat anul trecut. 
Mobilizarea tinerilor ți tinerelor 
la sate pentru creșterea animalelor 
este o altă acțiune a tineretului 
nostru, în primele 7 luni ale a- 
nuluj acesta au trecut să lucreze 
în această ramură 3.568 tineri ți 
tinere.

Dacă pînă ieri tineretul a văr
sat sînge pentru eliberarea patriei,

astăzi acest tineret nu pretmp«> 
țește nimic pentru înflorirea ei.

ÎNTREBARE t Ce posibUi- 
tați au fost create de către 
puterea populari pentru însu
șirea culturii, științei și teh
nicii de către tineret ?

RĂSPUNS : în Albania există 
de acum de 3 ori mai mulți elevi 
în școlile elementare față de anul 
1938, de 9 ori mai mulți elevi în 
școlile de 7 ani, de 7 ori mai 
mulți elevi în școlile medii. Astăzi, 
la fiecare 5 persoane în vîrstă de 
peste 7 ani, o persoană învață în 
școli. în anul 1957 a luat ființă 
la Tirana prima universitate din 
Albania unde învață de 4 ori ți 
jumătate mai mulți studenți, decît 
toți elevii școlilor medii din Ti
rana înainte de eliberare.

Nu este sat în Albania să nu fit 
construită o școală. După elibera
re, din școlile medii au iețit 11.957 
cadre, din institute 2.547. Astăzi 
în Albania sînt de trei ori mai 
mulți medici decît în trecut. Nu
mai Combinatul textil „Stalin* 
are maț mulți ingineri astăzi decît 
avea toată Albania în anul 1938. 
Toate aceste succese au fost obți
nute sub conducerea înțeleaptă a 
partidului nostru și cu ajutorul 
dat de U.R.S.S. ți țările surori de 
democrație populară.

Întrebare : Cum apre- 
ciați relațiile de colaborare 
între tineretul romîn și alba
nez și cum vedeți continua lor 
dezvoltare în viitor ?

RĂSPUNS : Șî înainte noi am 
aflat și am cunoscut munca eroică 
a tineretului muncitor romîn. Dat 
acum am văzut-o îndeaproape. Ne 
bucură foarte mult cînd vedem 
tînăra generație din Romînia mun
cind cu entuziasm sub conducerea 
partidului, pentru construirea so
cialismului în patria sa.

Vizita noastră în frumoasa și 
bogata dvs. țară va întări și mai 
mult prietenia dintre tineretul ce
lor două țări ale noastre. E și fi
resc să fie așa. Tineretul albanez 
și tineretul romîn sînt ca doi frați 
credincioși, strîns legați de tinerii 
celorlalte țări socialiste printr-o 
comunitate de idei și țeluri. Noi 
pășim pe același drum: pe drumul 
păcii și socialismului. Prietenia 
noastră este tare ca oțelul și cu
rată ca cristalul. Pe viitor ea s« 
va întări și mai mult. Acestea sînt 
simțămintele tineretului albanez.

Noi locuințe la Onești
De la începutul acestui an- 

constructorii de la Onești au ter
minat și dat în funcțiune pentru 
muncitorii Complexului industrial 
Onești-Borzești — în cvartalul 
nr. 1 — 78 apartamente, cu o su
prafață de 2873 m.p. Pînă la sfîr
șitul anului se vor mai preda încă

4130 m.p. reprezentînd un cămin 
cu 400 locuri pentru nefamiliști și 
29 apartamente. In colonia de in
tervenție a combinatului de cau
ciuc sintetic au fost terminate re
cent 40 apartamente, urmînd ca 
pînă la sfîrșitul anului să se dea 
în folosință în total 140 aparta

mente cu 400 m.p. suprâfațâ lo
cuibilă.

In cvartalul de locuințe nr. 3 
sînt în curs de construcție peste 
200 apartamente.

O mare contribuție la realizarea 
tuturor acestora au adus-o tinerii 
brigadieri de pe șantier.
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Propunerile sovietice în problema Berlinului
corespund intereselor păcii și securității popoarelor

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 27 noiembrie 1958 la Kremlin 
a avut loc o conferință de presă 
a lui N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
în legătură cu' propunerile guver
nului sovietic în problema Berli
nului.

A. A. GROMÎKO: Permiteți-mi 
să consider deschisă conferința de 
presă. Are cuvîntul Nikita Serghe- 
evici Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

N. Ș. HRUȘCIOV : înainte de 
a transmite spre publicare textele 
notelor noastre în problema Berli
nului, care au fost adresate astăzi 
guvernelor Stateilor Unite ale A- 
mericii, Angliei, Franței, Republicii 
Democrate Germane și Republicii 
Federale Germane, am rugat pe 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. să informeze asupra a- 
cestor documente pe corespondenți, 
pentru ca ei, citind notele gu
vernului sovietic, să poată pregăti 
și pune întrebările care îi intere-

INTREBAREA CORESPONDEN
TULUI ZIARULUI „PRAVDA", 

P. NAUMOV:
De ce a hotărît guvernul 

sovietic să ia atitudine pentru 
lichidarea statutului de ocu
pație al Berlinului tocmai în 
momentul de față ? Ce scop 
urmăresc acțiunile guvernului 
sovietic pentru schimbarea si
tuației Berlinului occidental ?

N. S. HRUȘCIOV: Voi încerca 
să răspund Ia această întrebare. 
Dumneavoastră întrebați de ce s-a 
ivit problema lichidării statutului 
de ocupație al Berlinului și de ce 
a devenit actuală tocmai în mo
mentul de față necesitatea de a 
se soluționa această problemă ? 
Aceasta se explică prin faptul că 
s-au stabilit relații bine definite 
între marile puteri sau, potrivit 
expresiei uzuale în presă, între 
.Vest și Est.

Noi am întreprins multe acțiuni 
pentru a slăbi încordarea din re
lațiile internaționale, pentru a crea 
condițiile de lichidare a aceste» în
cordări, de stabilire a relațiilor 
normale între țări, pentru a asi
gura coexistența pașnică, a rezol
va pe cale pașnică divergențele ce 
se ivesc, fără a aduce lucrurile 
pînă la conflicte. Noi am între
prins multe acțiuni pentru a găsi 
căile de rezolvare a aceste# pro
bleme, pentru a crea o situație 
normală în întreaga lume, și în 
primul rînd în Europa, pentru a 
asigura înțelegere reciprocă și 
pace între' țările care au luptat 
împotriva Germaniei fasciste. De 
la război a trecut însă destul timp 
r- mai bine de 13 ani.

Piedica în calea încheierii tra
tatului da pace cu Germania, după 
cum reiese din explicațiile repre
zentanților puterilor occidentale și 
după cum insistă în mod deosebit 
Germania occidentală, este că ele 
,pu doresc să recunoască starea 
•reală a lucrurilor. Iar ștarea reală 
a lucrurilor este aceasta: în 
jjrezent există două state germane 

Republica Federală Germană, 
care ființează pe baza capitalului 
privat, și Republica Democrată 
Germană, care crește și se dez
voltă pe baza socialistă, în direc
ția socialistă

Dacă am recunoaște ca fiind 
întemeiat acest motiv, care este a- 
desea invocat în Occident, atunci 
această situație ar trebui să fie 
menținută pentru totdeauna. Este 
puțin probabil ca Republica Demo
crată Germană să reușească să 
convingă pe dl. Adenauer și gu
vernul său ca Germania occiden
tală să adopte în activitatea sa de 
stat orientarea socialistă. Aceasta 
ar fi, desigur, de dorit și pentru 
germanii din Republica Democra
tă Germană și pentru mulți ger
mani din Germania occidentală, 
cît și pentru întreaga omenire pro
gresistă, iar noi, în calitate de co
muniști, am saluta călduros a- 
ceasta.

A crede însă că dl. Adenauer și 
cercurile guvernante ale Germaniei 
occidentale vor fi de acord cu a- 
ceasta înseamnă a te legăna în 
iluzii.

Pe de altă parte în iluzii se lea
gănă anumite cercuri din Germa
nia occidentală, printre care, spre 

;rogretul meu, cancelarul — dom
nul Adenauer, și alții care nu se 
știe de ce scontează să obțină ca 
Republica Democrată Germană să 
renunțe la sistemul său socialist 
și să adopte sistemul capitalist. 
Re această bază s-ar produce, pa
sămite, „reunjficarea" Germaniei, 
adică cercurile monopoliste din 
Germania occidentală ar înghiți 
Republica Democrată Germană și 

;ăr crea în felul acesta o Germa
nie unită pe baza socială pe care 
se întemeiază Germania occiden- 

-țtală. Și abia după aceasta, după 
părerea lor, se va ivi posibilitatea 
încheierii tratatului de pace. Sînt 
oare realiste asemenea socoteli ? 
Desigur, ou 1 Ele trebuie conside
rate ca fiind de domeniul fante
ziei, deoarece oamenii muncii din 
Republica. Democrată Germană nu 
vor accepta 
la cuceririle 
în' favoarea 
nopoliștilor,

Așadar, ce-i de făcu*
Trebuie să pornim de 

reale. Există un Berlin 
care se menține regimul 
ție. Războiul

niciodată să renunțe 
lor sociale și 

exploatatorilor
politice 
și mo

?
13
divizat în 
de ocupa- 

,;v. s-a terminat acum
mai bine de 13 ani. Cred că fie
care om normal consideră această 
situație ca anormală. Prin urmare 
trebuie găsită o soluție care să 
lichideze această anomalie, pentru 
că în prezent existența regimului 
de ocupație nu oferă nimic pozitiv. 
Menținerea acestei situații ar fi 
avantajoasă numai acelei părți 
care urmărește scopuri agresive. 

Pentru puterile occidentale. Ber
linul occidental este un loc potri
vit pentru promovarea politicii a- 
gresive împotriva Republicii De-

faptele

S-a deschis Congresul 
Tineretului Popular Dimitrovist

Conferința de presă a lui N. S. HRUȘCIOV, 
președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

mocrate Germane, împotriva Uniu
nii Sovietica și a celorlalte țări 
ale lagărului socialist. Ca urmare' 
a politicii bine definite a puterilor 
occidentale, care ațîță starea de 
spirit revanșardă în Germania oc
cidentală, contribuie la reînvierea 
în această parte a Germaniei a 
organizațiilor și forțelor fasciste, 
reacționare, Berlinul occidental s-a 
transformat într-un fel de tu
moare canceroasă. Și dacă aceasta 
nu va fi lichidată, ea va consti
tui un pericol care poate duce la 
urmări cu totul de nedorit. De a- 
ceea noi am și hotărît să facem 
o intervenție chirurgicală, adică 
să lichidăm statutul de ocupație al 
Berlinului și să creăm condiții care 
să contribuie la normalizarea re
lațiilor dintre marile puteri ce au 
făcut parte înainte din coaliția an- 
tihîtlerîstă. Noi dorim să creăm o 
situație normală, condiții normale 
în care reilațiile dintre țările noa
stre să devină la fel cu cele din 
timpul războiului împotriva Ger
maniei hitleriste.

Sîntem convinși că toate popoa
rele care se pronunță pentru lichi
darea „războiului rece", pentru 
crearea condițiilor normale în re
lațiile reciproce dintre țări, pentru 
asigurarea coexistenței pașnice a 
țărilor, indiferent de orînduirea 
lor, pentru înlăturarea fric
țiunilor și conflictelor dintre țări 
vor saluta propunerile Uniunii So
vietice referitoare la rezolvarea 
problemei Berlinului.

Totodată noi înțelegem bine că 
acole cercuri care stau pe pozițiile 
continuării „războiului rece", care 
stau pe pozițiile folosirii Berlinu
lui occidental ca iocar de discor
die pentru ațîțarea războiului cald, 
vor fi desigur mîhnite și se — 
împotrivi propunerilor noastre 
pace.

Sîntem însă convinși că în 
me acești oameni formează o 
noritate. Majoritatea covîrșitoare 
a oamenilor vor pace în întreaga 
lume și de aceea ne bizuim pe 
sprijinul acestor oameni.
ÎNTREBAREA CORESPONDEN

TULUI AGENȚIEI UNITED 
PRESS INTERNATIONAL, 

H. SHAPIRO:
Este just oare ca din nota 

guvernului sovietic să se tra
gă concluzia că în decurs de 
o jumătate de an Uniunea So
vietică nu va lua vreo măsură 
care să schimbe ordinea exis
tentă în prezent în Berlin ?

N. S. HRUȘCIOV: După păre
rea mea, dumneavoastă trageți o 
concluzie justă că în cursul ter
menului anunțat, adică de șase 
luni, noi nu vom modifica condi
țiile existente la Berlin, deși le 
considerăm ca anormale. Dar noi 
am dori ca și condițiile anormale 
să le lichidăm pe cale normală, a- 
dică pe calea unei înțelegeri. Noi 
nu dorim să creăm în timpul lichi
dării situației anormale vreo a- 
gravare în relațiile dintre popoare. 
Noi dorim să creăm de comun a- 
cord condiții normale care să con
tribuie la dezvoltarea unei atmos
fere de prietenie în relațiile dintre 
toate statele.

Spun aceiasta, desigur, cu o re
zervă : noi vom respecta în de
cursul termenului indicat normele 
stabilite prin regimul de ocupație 
cu condiția ca celelalte țări să nu 
întreprindă acțiuni provocatoare, 
care să amenințe cauza păcii.

Cred că această întrebare este 
epuizaiă.
ÎNTREBAREA CORESPONDEN

TULUI AGENȚIEI FRANCE 
PRESSE, C. SARNECOT:

După cum se știe, Berlinul 
este capitala Republicii De
mocrate Germane De ce, cu 
toate acestea, se formulează 
propunerea ca părții occiden
tale a Berlinului să-i fie acor
dat statutul de oraș liber și 
demilitarizat ?

N. S. HRUȘCIOV: întrebarea 
este pusă just. Intr-adevăr, dacă 
se pornește de la situația care de
curge din acordul de la Potsdam, 
este clar pentru oricine că Berli
nul se află pe teritoriul acelei părți 
a Germaniei unde a fost creată și 
se dezvoltă Republica Democrată 
Germană. De aceea soluția cea 
mai justă ar fi ca partea occiden
tală a Berlinului, care astăzi este 
de fapt ruptă de Republica Demo
crată Germană, să fie reunificată 
cu partea lui răsăriteană. Atunci 
Berlinul ar deveni un oraș unit 
în cadrul statului pe al cărui teri
toriu se află.

De la terminarea războiului și 
încheierea acordului de la Pots
dam au trecut 13 ani. In această 
perioadă au fost adoptate orien
tări diferite în dezvoltarea econo
miei și în organizarea de stat în 
Berlinul occidental și în Berlinul 
răsăritean, în Republica Democra
tă Germană în 
se combină în 
unul și același 
prin compoziția 
diferite, atunci, 
miei, se produce o anumită reac
ție. Noi insă vrem ca rezolvarea 
problemei Berlinului să fie reali
zată pe o bază care să nu pro
voace o reacție violentă.

Vrem să abordăm rezolvarea a- 
cestei probleme pornind de la 
condițiile reale existente. Și abor
darea cea mai bună, cea mai rea
listă a rezolvării problemei Berli
nului este recunoașterea faptului 
că există două state germane, re
cunoașterea sistemelor deosebite 
care există în aceste state. Por
nind de la aceasta, este cel mai 
bine ca pentru partea occidenta
lă a Berlinului să se creeze con
dițiile de oraș liber, cu guvern 
propriu, cu un sistem social și de 
stat propriu.

vor 
de

lu- 
mi-

ansamblu. Dacă 
mod mecanic în 
vas lichide care 
lor sînt cu totul 
în limbajul chi-

Considerăm că, în actuala si
tuație, numai pe baza unei astfel 
de abordări realiste poate fi gă
sită o soluție justă a probleme] 
Berlinului și poate fi lichidată 
fără durere tumoarea canceroasă 
în care s-a transformat acum 
Berlinul occidental. Noi dorim să 
creăm condiții normale pentru 
rezolvarea acestei probleme spre 
a nu constrînge pe oamenii care 
locuiesc în Berlinul occidental și 
care au concepții și convingeri 
diferite să accepte, împotriva vo
inței lor, un sistem ce nu le 
place.

Noi dăm o înaltă prețuire po
ziției Republicii Democrate Ger
mane, al cărei guvern a înțeles 
în mod just propunerile noastre 
și le sprijină. Noi dăm o înaltă 
prețuire acestei poziții pentru că 
ea dovedește că guvernul R. D. 
Germane înțelege profund intere
sele întăririi păcii .și reunificării 
țării sale. Guvernul R D. Germa
ne sprijină această măsură în 
privința părții occidentale a 
Berlinului, în interesul asigurării 
păcii și rezolvării problemei ger
mane, exprimîndu-și speranța că 
această acțiune poate servi ca un 
bun precedent și pentru rezolva
rea celorlalte probleme litigioase. 
Cred că toți oamenii care apără 
interesele asigurării păcii vor în
țelege în mod just această acțiu
ne și o vor aproba. Această ac
țiune poate contribui la rezolva
rea problemelor încheierii tratatu
lui de pace cu Germania, stabilirii 
de contacte între cele două state 
germane — Republica Democra
tă Germană și Republica Federa
lă Germană.
ÎNTREBAREA CORESPONDEN

TULUI AGENȚIEI TASS,
M. GHERASIMOV

Presa occidentală pretinde 
că măsurile proiectate de gu
vernul sovietic în vederea li
chidării rămășițelor regimului 
de ocupație în Berlin ar pu
tea duce la înrăutățirea situa
ției economice a orașului și a 
locuitorilor lui. Există oare 
vreun motiv pentru asemenea 
afirmații ?

N. S. HRUȘCIOV: După pă
rerea mea, propunerile noastre 
conțin răspunsul la această între
bare. Noi am declarat că, prin 
comenzile sale. Uniunea Sovietică 
va asigura folosirea deplină a ca
pacității întreprinderilor industri
ale din Berlinul occidental. Uniu
nea Sovietică își asumă de ase
menea obligația de a asigura pe 
deplin cu produse alimentare pe 
locuitorii Berlinului occidental. 
Desigur avem în vedere să facem 
și una și alta pe bază comercia
lă. Cred că nimeni nu se îndoieș
te de posibilitățile de care dispu
ne Uniunea Sovietică. Muncitorii 
și patronii din Berlinul occidental 
pot desfășura o activitate avanta
joasă pentru populația Berlinului. 
Aceasta nu numai că nu va duce 
la scăderea nivelului de trai, ci, 
dimpotrivă, va asigura în mai 
mare proporție folosirea brațelor 
de muncă ale populației și va 
crea condițiile pentru ridicarea ni
velului de trai.

Așadar, dacă 
doieli și neliniști 
blemă, trebuie să 
sînt lipsite de orice temei.
ÎNTREBAREA CORESPONDEN
TULUI ZIARULUI „IZVESTIA", 

V. KUDREAVȚEV:
Cum pot fi apreciate decla

rațiile unor oameni politici 
din Republica Federală Ger
mană care se pronunță pen
tru menținerea actualei situa
ții din Berlin ? >

N. S. HRUȘCIOV: Cred că la 
această întrebare am și răspuns 
în parte. Oamenii politici și de 
stat, care insistă asupra menține
rii vechii situații în Berlin, insis
tă și asupra menținerii condițiilor 
anormale care s-au creat în Eu
ropa și în întreaga lume. In pre
zent relațiile internaționale sînt 
încordate. A insista asupra men
ținerii sursei care provoacă a- 
ceastă încordare înseamnă a duce 
lucrurile nu spre lichidarea încor
dării internaționale, ci spre per
manentizarea ei. De altfel, orice 
încordare în relații poate provo
ca supraîncordare, iar aceasta, 
ținînd seama de actualul nivel de 
dezvoltare a armamentelor, poa
te duee la urmări destul de triste 
pentru omenire.

De aceea trebuie lichidată' sur
sa care generează încordare, tre
buie create condiții normale pen
tru ca oamenii să poată dormi li
niștiți și pentru ca asupra lor să 
nu planeze primejdia izbucnirii 
unui nou război în care să fie 
folosite arme atomice și cu hi
drogen. Cît despre oamenii care 
insistă asupra menținerii situației 
anormale, se pune pe bună drep
tate întrebarea dacă acești oa
meni sînt normali.
ÎNTREBAREA CORESPONDEN

TULUI AGENȚIEI REUTER, 
W. BUIST:

Ce garanții oferă guvernul 
sovietic in privința Berlinului 
occidental, ca oraș liber ? 
S-ar schimba oare politica 
guvernului sovietic în proble
ma Berlinului dacă Germania 
occidentală ar renunța la pro
gramul său de reinarmare ?

N. S. HRUȘCIOV: Declarațiile 
guvernului sovietic, toate docu
mentele noastre, oferă o garanție 
deplină în această privință. Noi 
vom face totul pentru a menține 
și sprijini orașul liber, pentru a 
asigura neamestecul în treburile 
lui interne, astfel îneît el să se 
dezvolte, potrivit dorinței popu
lației sale.

cineva are în- 
în această pro- 
spunem că ele

Dacă și celelalte țări ar recu
noaște acest principiu sau ar con
simți să semneze un document 
comun și la nevoie să-l întăreas
că printr-o hotărîre a Organiza
ției Națiunilor Unite, noi am fi 
de acord.

Dumneavoastră întrebați dacă 
politica guvernului sovietic în 
problema Berlinului s-ar schimba 
în cazul în care Germania occi
dentală ar renunța la programul 
său de reînarmare. Nu, nu s-ar 
schimba. Trebuie să avem în ve
dere că Germania, potrivit acor
dului de la Potsdam, nu trebuie 
să fie înarmată. De aceea, dacă 
Germania occidentală ar renunța 
la programul de reînarmare acest 
lucru nu ar trebui considerat ca 
o concesie pentru altă concesie. 
Acestea sînt lqcruri deosebite, nu 
sînt echivalente. Dacă Germania 
occidentală ar declara că nu se 
va înarma, dar în același timp 
ar fi menținut regimul de ocupa
ție a Berlinului, sursa de încor
dare și conflicte nu ar fi lichida
tă, ea ar continua să existe. De 
aceea, această situație anormală 
trebuie lichidată. Ar fi foarte re
zonabil dacă Germania occiden
tală nu s-ar înarma, ar fi^ și mai 
rezonabil dacă celelalte țări care 
au forțe armate în Germania ră
săriteană și în cea occidentală 
și-ar retrage trupele, așa după 
cum am spus în repetate rînduri. 
Lichidarea regimului de ocupație 
dîn Berlin și crearea unui oraș 
liber în partea occidentală a Ber
linului ar contribui la rezolvarea 
problemei retragerii trupelor din 
Germania, ar contribui de aseme
nea la rezolvarea problemei de
zarmării.
ÎNTREBAREA CORESPONDEN

TULUI AGENȚIEI A.D.N. 
(R.D.G.), H. LEONHARDT:

Ce acțiuni și măsuri sînt de 
dorit, după părerea dumnea
voastră, pentru ca schimbări
le din situația Berlinului să 
poată avea loc normal și fără 
greutăți ?

N. S. HRUȘCIOV: Noi dorim 
ca aceste măsuri să fie înfăptui
te fără greutăți Cel mai rezo
nabil ar fi dacă, după ce vor fi 
primit propunerile noastre, țările 
cărora ne adresăm vor răspunde 
că salută aceste propuneri și sînt 
gata să se întîlnească, dacă tre
buie, pentru semnarea documen
telor corespunzătoare. Sînt con
vins că o asemenea poziție s ar 
bucura de aprobarea tuturor oa
menilor care se pronunță pentru 
asigurarea păcii în întreaga lume. 
Noi nu așteptăm felicitări, însă 
sîntem ferm convinși că propu
nerea noastră va fi apreciată în 
mod just și va fi primită ca o 
propunere care corespunde inte
reselor păcii și securității popoa
relor.

Problema Berlinului are un ca
racter de durată și tocmai de a- 
ceea noi dăm un termen de șase 
luni pentru ca în acest răstimp să 
se reflecteze bine și multilateral la 
toate, să se rezolve în mod radical 
problema și să se lichideze acest 
focar periculos.
ÎNTREBAREA CORESPONDEN
ȚILOR AGENȚIEI TELEGRAFICE 
UNGARE, ZIARULUI „NEPSZA- 
BADSAG" ȘI RADIODIFUZIU

NII UNGARE, J. KULCSAR, 
C. KISS, 1. SZABO:
Dacă puterile occidentale 

nu vor fi de acord cu statutul 
de oraș liber al Berlinului, ce 
măsuri intenționează să ia 
vemul sovietic ?

S. HRUȘCIOV:
loc 

pe 
Și 

nu

N. S. HRUȘCIOV: Guvernele 
S.U.A., Angliei și Franței au în
călcat în mod grosolan acordul de 
la Potsdam, au zădărnicit îndepli
nirea lui și în același timp se 
cramponează de o parte a acestui 
acord pentru a prelungi cumva 
ocupația Berlinului. Alți parti
cipant! la războiul împotriva Ger
maniei hitleriste consideră că, ză
dărnicind îndeplinirea mai multor 
prevederi principale ale acordului 
de la Potsdam, puterile occidentale 
au pierdut dreptul de a rămîne îr. 
Berlin. După cum știți, acesta este 
punctul nostru de vedere.

In continuare, N. S. Hrușciov, 
adresîndu-se corespondenților, a 
întrebat:

— Mai aveți de pus întrebări ? 
Nu ? Sper că am reușit să satisfac 
cererile reprezentanților presei pre- 
zenți aici. Aș dori ca acțiunea gu
vernului sovietic în privința Ber
linului să fie just înțeleasă. După 
cum s-a mai spus, această acțiune 
urmărește să lichideze un focar de 
încordare, să asigure destinderea 
în lume, să creeze condiții normale 
pentru coexistență și întrecere paș
nică. Iată un domeniu interesant 
care oferă largi perspective de ac
tivitate pentru binele popoarelor. 
Acesta este țelul pe care l-a urmă
rit guvernul sovietic prezentînd 
propunerile sale în problema Ber
linului. Fac apel la dumneavoastră 
să ne sprijiniți în această operă 
nobilă..

Am citit astăzi discursul rostit 
la Londra de vicepreședintele 
S.U.A., dl. Nixon. Poate că pentru 
prima oară pot spune că sînt de 
acord cu partea finală a discursu
lui său în care se vorbește despre 
întrecerea pașnică. Acesta este un 
fenomen rar. La sfîrșitul discursu
lui rostit la Londra, Nixon a de
clarat că noi trebuie să trecem în 
sfîrșit la întrecerea economică, ți 
a spus: telul nostru principal să 
fie nu distrugerea comunismului, ci 
victoria abundenței asupra nevoii, 
a sănătății asupra bolilor, a liber
tății asupra tiraniei.

Eu salut această declarație.

gu-

N. 
de

ar 
gu-

Nu 
ca 
privește 

• adre-

de dorit i 
care le 
cărora ne 

accepte propunerile 
dacă se va produce 
fapt nedorit, aceasta

Tineretului Comunist Dimitrovist 
și în scopul continuării tradițiilor 
revoluționare ale mișcării tineretu
lui să se considere cel de-al IV-lea 
Congres al Uniunii Tineretului 
Popular Dimitrovist, Congresul al 
IV-lea al Uniunii Tineretului Co
munist Dimitrovist.

Delegații la Congres au adoptat 
în unanimitate această propunere.

In numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, Con
gresul a fost salutat de Dimităr 
Ganev, membru în Biroul Politic 
și secretar al C.C. al P. C. Bul
gar.

Uniunii Tineretului Comunist 
Dimitrovist i-a fost înmînat ordi
nul Gheorghi Dimitrov pentru me
ritele sale în unirea și educarea 
comunistă a tineretului și pentru 
participarea activă la construcția 
socialismului în R. P. Bulgaria.

...... . ...... . .  . . . ....... ............ ■■!. ...... ... ................. .

La catafalcul

SOFIA 28 (Agerpres). — La 27 
noiembrie s-au deschis lucrările 
Congresului Uniunii Tineretului 
Popular Dimitrovist La Con
gres asistă Todor Jivkov, Anton 
lugov și alți conducători ai parti
dului și guvernului, precum și de
legația U.T.C.L. și delegațiile fră
țești ale uniunilor de tineret din 
alte țări prietene între care și din 
R. P. Romînă.

Deschizînd iucrările Congresului, 
Aleksandr Dimitrov, prim-secretar 
al C.C. al Uniunii Tineretului 
Popular Dimitrovist, a declarat că 
Comitetul Central al U.T.P.D., în
deplinind voința unanimă a tutu
ror organizațiilor U.T.P.D, propu
ne, conform recomandărilor celui 
de-al IV-lea Congres al Partidului 
Comunist Bulgar, să se schimbe 
denumirea Uniunii Tineretului 
Popular Dimitrovist în Uniunea

întrebarea corespon
dentului ZIARULUI ENGLEZ 
„DAILY WORKER", S. RUSSEL :

Luînd în considerare fap
tul că diferite organizații de 
spionaj și posturi de radio 
care desfășoară o activitate 
subversivă în Berlinul occi
dental dau de lucru multor 
oameni, ce propunere inten
ționează să prezinte guvernul 
sovietic pentru a asigura oa 
acești oameni să nu devină șo
meri ? (Rîsete).

N. S. HRUȘCIOV: în cazul a- 
cesta, după cît se pare s-ar putea 
doar recomanda acestor oameni să 
se recalifice (Rîsete), adică să în
ceteze de a mai minți și de a se 
îndeletnici cu spionajul și să 
înceapă o muncă utilă popoarelor. 
Dar dacă unii dintre ei vor rămî
ne șomeri, eu nu-i voi compătimi. 
(Inviârare în sală).
ÎNTREBAREA CORESPONDEN
TULUI ZIARULUI FRANCEZ 

„LE MONDE", M. TATU:
Domnule președinte, dum

neavoastră ați spus că Berli
nul occidental face parte din 
Republica Democrată Germană. 
Înseamnă oare aceasta că, după 
părerea guvernului sovietic, 
acest statut al Berlinului oc
cidental va fi provizoriu și că 
în etapa următoare guvernul 
sovietic va propune includerea 
Berlinului occidental in com
ponența Republicii Democrate 
Germane ?

N. S. HRUȘCIOV: Am în
țeles întrebarea dumneavoastră 
și vă răspund. Nu, noi nu 
considerăm aceasta ca o re
cunoaștere vremelnică sau ca 
un sacrificiu vremelnic din 
partea Republicii Democrate 
Germane. Noi considerăm că situa-— Qacj jț. Nixon ar rosti pe un ase- 

menea ton discursurile sale viitoa
re, dacă acest exemplu l-ar urma 
și ceilalți oameni de stat din 
S1U.A., Anglia, Franța și Germa- 
nia occidentală, noi am saluta a- 
cest fapt________ —,______ __

Nu se poate să nu se releve noi
le inflexiuni din glasul d-lui Nixon; 
îa cazul de față din partea finală 
a discursului său nu emană rezi- 
durile exploziilor atomice cu care 
sînt amenințate popoarele. Noi 
sîntem împotriva cursei înarmări
lor, împotriva primejdiei unui nou 
război. Noi sîntem pentru întrecere 
pașnică pe tărîm economic. Să ne 
îhtrecem deci pe această bază — 
care pe care ?

Dl. Nixon spune că dorește o 
întrecere pe tărîm pașnic, pentru 
a se vedea cine va asigura un ni
vel de trai mai ridicat poporului, 
cine va oferi condiții mai bune po
porului pentru folosirea binefaceri
lor culturii, cine va asigura măi 
multe libertăți pentru popor. El se 
arată gata să se întreacă în ceea 
ce privește asigurarea celor mai 
bune condiții pentru „a lichida ti
rania". Dl. Nixon și cu mine a- 
vem concepții diferite despre tira
nie : ceea ce el consideră că este 
libertatea bogaților de a i exploata 
pe săraci, noi considerăm că este 
tiranie, noi interzicem exploatarea, 
iar măsurile noastre împotriva ex
ploatatorilor sînt considerate de el 
tiranie. Acestea- sînt concepții dife
rite.

Chiar dacă există interpretări di
ferite ale unor noțiuni și termeni, 
important este însă ca eforturile 
noastre să fie îndreptate spre în
trecerea pașnică.

In încheiere N. S Hrușciov a 
spus corespondenților:

Mulțumesc pentru atenție, la 
revedere I

Iui Gheorghi Darnianov

tia Berlinului occidental, ca oraș 
liber, se va menține atît timp cit 
acest lucru va fi dorit de locuitorii 
orașului liber Berlin, ei înșiși vor 
stabili rînduielile pe care le vor 
dori
ÎNTREBAREA CORESPONDEN
TULUI ZIARULUI VESTGER- 
MAN „DIE WELT", H. SCHEWE:

Dacă Berlinul occidental va 
primi statutul de oraș liber, 
se va stabili oare in acest caz 
un coridor liber pentru acce
sul în acest oraș dinspre Ger
mania occidentală, aproxima
tiv la fel cu acela care a fost 
stabilit 1a timpul său pentru 
orașul liber Danzig ?

N. S. HRUȘCIOV: Acestea 
amănunte despre care îmi 
greu să vorbesc acum. Cred

sînt 
vine 
însă 

că orașului liber Berlin trebuie Să 
i se dea în mod obligatoriu ga
ranția comunicației nestingherite 
atît în direcția răsăriteană cît și 
în cea apuseană. In propunerile 
noastre se prevede acest lucru.
ÎNTREBAREA CORESPONDEN
TULUI ZIARULUI AMERICAN 
„NEW YORK TIMES', M. FRAN

KEL :
In nota sovietică adresată 

guvernului S.U.A. se arată cu 
dacă propunerile expuse în 
document nu vor fi accepta
bile pentru guvernul S.U.A., 
nu va rămine nici un obiect 
de tratative intre fostele pu
teri de ocupație in problema 
Berlinului. Trebuie oare în
țeles acest lucru in sensul ci 
dacă guvernul S.U.A. nu t>a 
/i de acord cu propunerile 
concrete expuse în documentul 
sovietic, guvernul sovietic nu 
va fi interesat în examinarea 
altor propuneri în problema 
Berlinului ?

N. S. HRUȘCIOV: Aceasta de
pinde cu ce nu vor fi de acord 
S.U-A. Dacă ele vor respinge în 
ansamblu problema ridicată in do
cumentul nostru, atunci într-ade- 
văr nu va rămîne nici un obiect 
de tratative în problema Berlinu
lui. Dacă va fi necesară precizarea 
și discutarea propunerilor noastre, 
aceasta, după părerea mea, este 
cu totul admisibil și chiar nece
sar. De aceea noi nu punem pro-

fi
vernele 
aceasta 
săm să__
noastre. Dar 
un asemenea 
nu ne va opri. După expirarea ter
menului, noi vom înfăptui propu
nerile care sînt expuse în docu
mentele noastre. Nu vreau șă in
sist prea mult pentru a explica a- 
cum de ce am luat o asemenea ho- 
tărîre, deoarece motivele sînt ex
puse destul de amănunțit în do
cumentele guvernului sovietic.
ÎNTREBAREA CORESPONDEN- blema în mod ultimativ, ci propu- 
TULUI AGENȚIEI D. P. A.
(R.F.G.), B. NIELSEN-STOK- 
KEBY:

Care va fi poziția guvernu
lui sovietic dacă guvernul 
S.U.A. nu va accepta propu
nerile privitoare la statutul 
Berlinului ca oraș liber, va 
refuza de asemenea să-și re
tragă trupele din Berlin și nu 
va consimți să ducă tratative 

cu guvernul R.D.G. ?
S. HRUȘCIOV: 

că vom regreta 
nu vor accepta 

noastră. Dar 
mai i

B.

N. 
gur 
S.U.A. 
punerea 
ta, după cum am 
nu ne-ar opri să realizăm propu
nerile noastre. Nu avem altă ieșire. 
Cînd puterile occidentale, adică 
S.U.A., Anglia și Franța, au în
călcat principalele prevederi ale 
acordului de la Potsdam în legă
tură cu demilitarizarea Germaniei 
și înarmează Republica Federală 
Germană, noi am protestat. Dar 
n-am fost luați în seamă și în 
Germania occidentală continuă să 
fie reînviat militarismul. De aceea, 
dacă propunerea noastră în legă
tură cu Berlinul occidental nu va 
fi acceptată, va trebui să proce
dăm așa cum au procedat puterile 
occidentale, care au trecut peste 
obligațiile asumate la Potsdam și 
peste celelalte obligații decurgînd 
din rezultatele zdrobirii Germaniei 
fasciste.

Desi- 
dacă 

i pro- 
aceas- 

spus-o,

nem* un termen de șase luni pentru 
examinarea ei sub toate aspectele, 
pentru întîlniri cu reprezentanții 
puterilor occidentale spre a se dis
cuta propunerile guvernului sovie
tic, dacă puterile occidentale se 
vor declara de acord să discute 
această problemă.
CORESPONDENTUL ZIARULUI 
VESTGERMAN „SUDDEUTSCHE 

ZEITUNG", J. STEINMAYER
S-a spus că propunerile so

vietice în privința Berlinului 
se referă la un termen înde
lungat. Se are oare în vedere 
că ele se referă aproximativ la 
termenul pînă la care vor e- 
xista două state germane 7

N. S. HRUȘCIOV: Dacă cele 
două state germane vor cădea de 
acord asupra reunificării, probabil 
că prin aceasta se va rezolva pro
blema încetării existenței orașului 
liber deoarece Germania va fi reu
nificată și, prin voința poporului 
german, Berlinul va deveni proba
bil capitala statului german unic,
CORESPONDENTUL ZIARULUI 
AMERICAN „NEW YORK HE
RALD TRIBUNE', T, LAMBERT:

consideratăTrebuie oare 
nota sovietică ca o denunțare 
a acordului de la Potsdam ?

N. S. HRUȘCIOV: Dar dv. ce 
părere aveți ? In prezent se apli
că acordul de la Potsdam ? (Rîse- 
te țn sală).

T. LAMBERT: Unii consideră 
că da. (Animație în sală).

REDACUA Șl ADMINISTRAl IA i T'parul: Combinatul Poligrafic Casa ScînteU .1. V. Stalin'*.

SOFIA 28 (Agerpres). — Bul
garia populară este profund îndo
liată. încetarea din viață a mare
lui fiu al poporului bulgar, 
Gheorghi Darnianov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Comunist Bulgar și preșe
dintele Prezidiului Adunării Popu
lare, a îndurerat pe toți oamenii 
muncii din Bulgaria.

Vineri la ora 15, șiruri nesfîrși- 
te de oameni s-au îndreptat spre 
clădirea Adunării Populare în a 
cărei sală de ședințe, pe un posta
ment îmbrăcat în pînză roșie, este 
așezat sicriul cu corpul neînsufle
țit al lui Gheorghi Darnianov, unul 
din cei mai vechi și încercați ve
terani ai Partidului Comunist Bul
gar, militant înflăcărat al mișcării 
muncitorești și comuniste interna
ționale, discipol credincios și tova- 
răș de luptă al lui Gheorghi Di
mitrov.

In sală se află familia și prie
tenii lui Gheorghi Darnianov. La 
căpătîiul sicriului, pe perne îm
brăcate în roșu, sînt așezate de
corațiile defunctului. Printre ele —

★
MOSCOVA 28 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 28 noiembrie, 
K. E. Voroșilov, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și A. A Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., au vizitat ambasada 
R. P. Bulgaria la Moscova. In

Steaua de Aur de Erou al Muncii 
Socialiste, două ordine Gheorghi 
Dimitrov, Ordinul ,,Lenin" cu care 
el a fost decorat de Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S.

Lîngă sicriul lui Gheorghi Da- 
mianov se află numeroase coroane

La ora 15, în sală răsună acor
durile marșului funebru. In garda 
de onoare, aliniată la sicriul lui 
Gheorghi Darnianov, iau loc Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar, An
ton lugov, președintele Consiliu
lui de Miniștri, și alți conducători 
ai partidului și guvernului Repu
blicii Populare Bulgaria. Prin fața 
sicriului încep să treacă încet, cu
prinși de durere, bărbați și femei, 
tineri și tinere, bătrîni și copii, 
care au venit să-și ia ultimul ră
mas buri de la acela care și-a con
sacrat întreaga viață celei mai no
bile cauze — lupta pentru elibe
rarea poporului muncitor de ex
ploatare, lupta pentru construcția 
unei vieți noi, lupta pentru comu
nism.

★
vizitei ei au exprimat lui 
Gherasimov, ambasadorul

cursul 
Liuben
R. P. Bulgaria în U.R.S.S., con
doleanțe în legătură cu încetarea 
din viață a lui Gheorghi Damia- 
nov, președintele Prezidiului Adu
nării Populare a R. P. Bulgaria, 
prieten credincios și Încercat al 
poporului sovietic.

'O 1 1 ........... ——

In Comitetul Economic al Adunării Generale O.N.U,

Un proiect de rezoluție romîno 
cehoslovac privind comerțul 

internațional
NEW YORK 27. — Corespon

dentul Agerpres transmite : După 
cum s-a mai anunțat în Com:te- 
tul Economic al Adunării Gene
rale O.N.U., delegația romînă a 
prezentat împreună cu delegația 
cehoslovacă încă un proiect de re
zoluție în problema lărgirii comer, 
țului internațional.

Iată textul acestui proiect:
Adunarea Generală,
Considerînd că dezvoltarea con

tinuă a comerțului internațional 
este importantă pentru progresul 
economic și social în lume

Conștientă de dificultățile care 
îngreunează dezvoltarea comerțu
lui mondial în general și aceea a 
schimburilor comerciale între ță
rile slab dezvoltate și țările dez
voltate din punct de vedere indus
trial în special;

Socotind că este de dorit să se 
utilizeze din plin toate mijloacele 
de care dispun Comitetul Econo
mic și Social și comisiile econo-

mice regionale cu scopul de ă 
încuraja și dezvolta comerțul și de 
a favoriza colaborarea internațio
nală și dezvoltarea comerțului 
mondial;

Punctul 1. Exprimă speranța că 
Comitetul Economic și Social și 
comisiile economice regionale vor 
continua să acorde toată atenția 
dorită cerințelor dezvoltării comer
țului internațional.

Punctul 2. Recomandă Comite
tului Economic și Social să con
tinue examinarea tuturor măsurilor 
de ordin practic care pot fi luate 
pentru îmbunătățirea colaborării 
fructuoase în comisiile economica 
regionale și organismele lor co
merciale și pentru asigurarea 
coordonării eforturilor îndreptate 
spre dezvoltarea schimburilor co
merciale, în special cu țările slab 
dezvoltate,

Punctul 3. Roagă Comitetul E- 
conomic și Social să raporteze A- 
dunării Generale la cea de-a XlV-a 
sesiune a sa.

Puternicul ecou al propunerilor 
ș U.R.S.S cu privire la Berlin

O declarație a lui 
Otto Grotewohl

BERLIN 28 (Agerpres). 
ADN transmite: „Considerăm 
punerea guvernului sovietic 
fiind o contribuție constructivă i

isiderăm pro- 
ca 

i co- 
respunzînd propriei noastre poli
tici constructive în problema ger
mană", a declarat la 28 noiem
brie Otto Grotewohl, primul mi
nistru al R.D.G., referindu-se la 
propunerile guvernului sovietic cu 
privire la Berlin.

Otto Grotewohl a declarat în 
continuare : „Eu văd importanța 
de neprețuit a propunerilor din no
tele guvernului sovietic în pro
blema Berlinului, nu în disensiu
nile mărunte din. cauza unora 
sau altora din drepturile de 
ocupație în Berlinul occidental, 
drepturi de mult învechite, ci în 
vastele perspective ce decurg din 
ele pentru poporul german și pen
tru vechea sa capitală — Berli
nul. Aș dori ca toți germanii să 
privească din acest punct de ve
dere propunerile sovietice. Sînt 
convins că atunci ei vor spune 
împreună cu noi: „Da“, „Da“ și 
din nou „Da“ notei guvernului so
vietic.

Berlinul occidental
BERLIN 28 (Agerpres). —
In seara zilei de 27 noiembrie 

în Berlinul occidental au apărut e- 
diții speciale ale ziarelor vest-ber- 
lineze consacrate notelor guvernu
lui sovietic.

Deoarece aceste ziare nu expu
neau decît pe scurt cuprinsul pro
punerilor sovietice în problema 
Berlinului și le însoțeau de co
mentarii tendențioase, numeroși lo
cuitori ai Berlinului occidental au 
plecat în sectorul democratic al 
Berlinului unde au cumpărat zia
rul „Berliner Zeitung am Abend" 
care a publicat textul integral al 
notei guvernului sovietic adresat 
guvernului R. D. Germane,

Anglia
LONDRA 28 (Agerpres). — 

TASS transmite : Nota guvernului 
sovietic in problema Berlinului și 
conferința de presă a lui N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.RSS., se află în 
centrul atenției presei engleze. Ști
rile pe această temă sînt publica
te pe primele pagini și sub titluri 
mari. In comentariile lor asupra 
propunerilor guvernului sovietic 
în problema Berlinului, majorita
tea ziarelor burgheze urmează li
nia dată de Ministerul Afacerilor 
Externe al Angliei care, încă în 
seara zilei de 27 noiembrie, a fă
cut comentarii „neoficiale" prin 
agenția Press Association.

Ziarul „Daily Express", care are 
un tiraj de 4.000.000 exemplare 
și aparține cunoscutului milionar 
englez, lordul Beaverbrook, cere 
ca puterile occidentale să-și retra
gi trupele din Berlin fără a mai 
aștepta expirarea termenului de 
șase luni.

București, Piața „SctntaU". Tel. 17.00-10. STAS 3453 - 53

S.U.A
NEW YORK 28 (Agerpres) — 

TASS transmite:
Ziarele publică numeroase știri 

ale corespondenților lor și ale 
agențiilor telegrafice din Mos
cova, Washington, Berlin, Lon
dra și Paris cu privire la noi
le propuneri sovietice în problema 
Berlinului și la ecoul stîrnit de a- 
cestea în rindul cercurilor oficiale 
din Occident. Patru din cele ma» 
mari ziare — „New York Times", 
„New York Herald Tribune", 
„Daily Mirror" și „Daily News"! 
— publică aceste știri pe primela 
naaini si Riih titluri ttriasApagini și, sub titluri uriașe.

Propunerile sovietice în proble 
ma Berlinului au provocat o anu
mită confuzie în rîndu] cercurilor 
oficiale din Washington. Comenta 
torul agenției Associated Press a- 
rată, de pildă. într-o știre din 
Washington că propunerea Uniunii 
Sovietice cu privire la transfoi 
marea Berlinului occidental în o 
raș liber „a luat prin surpri"de-l 
re pe reprezentanții ificiali a 
S.U.A." și că „planul sovietic t 
depășit în mod evident -adrul 1; 
care se așteptau ei"

In numeroase conientarii și tele 
grame din străinătate se dă curt 
ideii că puterile occidentale au re 
acționat „în același fel" la not< 
sovietică Totuși, comentatorul a 
genției Associated Press arată ca 
puterile occidentale au păreri foar . 
te diferite în ceea ce privește li 
nia care urmează să fie adoptat; 
față de propunerile sovietice.


