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Externe, R. I. Malinovski, mareșal al Uniunii Sovietice, ministrul 
Apărării ;

In calitate de observatori din partea Republicii Populare Chi
neze au participat ; Kan Șen, membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, Liu Sico, membru al C.C. al P.C. 
Chinez, ambasadorul R. P. Chineze în U.R.S.S., U Siu-țiuan, 
membru al C.C. al P.C. Chinez ;

In calitate de observatori din partea Republicii Populare De
mocrate Coreene au participat : Kim Ir, membru al Prezidiului 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, prim-vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri, Pak San Cer, ministrul Afacerilor Externe, 
Ho Bon Hak, locțiitor al ministrului Apărării Naționale ;

In calitate de observatori din partea Republicii Populare Mon
gole au participat : J. Țedenbcl, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Consiliului de Miniștri, L. Țend, al doilea secretar 
al C.C. al P.P.R.M., P. Sagdarsuren, ministrul Afacerilor Externe, 
J. Lhagvasuren, ministrul Apărării.

La lucrările consfătuirii a participat mareșalul Uniunii Sovie
tice I. S. Konev, comandantul suprem al forțelor armate unite 
ale statelor participante Ic Tratatul de la Varșovia.

Ședința a fost prezidată de Ferenc Munnich, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Ungare.

Consfătuirea a discutat cele mai importante probleme ais 
situației internaționale actuale și a procedat la un schimb de 
păreri în asemenea probleme importante ca dezarmarea gene
rală și totală și încheierea Tratatului de pace cu Germania.

N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a făcut o comunicare cu privire la noua și importanta reducere 
a forțelor armate, întreprinsă de Uniunea Sovietică și cu privire 
la poziția U.R.S.S. la apropiata întâlnire la nivel înalt

In cursul schimbului de păreri multilateral, reprezentanții țărilor 
participante la consfătuire au căzut de acord asupra acțiunilor 
ulterioare îndreptate spre consolidarea și dezvoltarea destinderii 
încordării internaționale care s-a conturat

Participanțil la consfătuire au hotărît să continue consultările 
reciproce în cursul pregătirilor pentru întâlnirea de la Paris a 
șefilor de guverne.

Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ s-c desfășurat în
tr-o atmosferă de deplină înțelegere reciprocă și de prietenie 
trainică. Schimbul de păreri a arătat deplina unanimitate atît 
în aprecierea situației internaționale, cit și în ce privește proble
mele concrete care s-au discutat. Comitetul Politic Consultativ 
a adoptat Declarația statelor participante la Tratatul de la 
Varșovia, care se publică mai jos.

DECLARAȚIA
statelor participante la Tratatul de la Varșovia

în conformitate cu ort. 3 ol Tratatului de Io Varșovia, Io 4 
februarie 1960 a avut ioc la Moscova Consfătuirea ordinara a 
Comitetului Politic Consultativ.

La lucrările Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ au luat 
parte în calitate de reprezentanți :

din partea Republicii Populare Albania - Enver Hodja, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Muncii din Albania, Mehmet Shehu, 
președintele Consiliului de Miniștri, Beqir Bolluku, ministrul 
Apărării Populare, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
Behar Shtylla, ministrul Afacerilor Externe, Nesti Nașe, ambasa
dorul Republicii Populare Albania în U.R.S.S.;

din partea Republicii Populare Bulgaria - Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, Anton lugov, președintele Consi* 
liului de Miniștri, Ivan Mihailov, ministrul Apărării Naționale, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Karlo Lukanov, ministrul 
Afacerilor Externe, Liuben Gherasimov, ambasadorul R. P. Bulga
ria în U.R.S.S. ;

din partea Republicii Cehoslovace - Antonin Novotny, prim- 
secretcr al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele Republicii 
Cehoslovace, Viliam Siroky, președintele guvernului, Otakar Si- 
munek, locțiitor al președintelui guvernului, Vaclav David, mi
nistrul Afacerilor Externe, Bogumir Lomsky, ministrul Apărării 
Naționale, Richard Dvorak, ambasadorul Republicii Cehoslovace 
în U.R.S.S. ;

din partea Republicii Democrate Germane - Walter Ulbricht, 
prim-secretar ol C.C. ol P.S.U.G., Otto Grotewohl, președintele 
Consiliului de Miniștri, Willi Stoph, ministrul Apărării Naționale, 
dr. Lothar Bolz, ministrul Afacerilor Externe ;

din partea Republicii Populare Polone - Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., Jozef Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri, Adam Rapacki, ministrul Afacerilor Ex
terne, Marian Spychalski, ministrul Apărării Naționale, Boleslaw 
Jaszczuk, ambasadorul R. P, Polone în U.R.S.S. ;

din partea Republicii Populare Romine - Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al P.M.R., Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri, Leontin Sălăjan, ministrul Forțelor Armate, 
Avram Bunaciu, ministrul Afacerilor Externe, Mihail Dalea, amba
sadorul R. P. Romine in U.R.S.S.;

din partea Republicii Populare Ungare - Jănos Kâdăr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., Ferenc Munnich, președintele Con
siliului de Miniștri, Geza Revesz, ministrul Apărării, Endre Sik, 
ministrul Afacerilor Externe ;

din partea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste - N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al CC. al P.C.U.S. și președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., A. A Gromîko, ministrul Afacerilor

Statele participante la (ratatul 
de la Varșovia constată cu satis
facție că de la consfătuirea pre
cedentă a Comitetului Politic 
Consultativ al Organizației tra
tatului de la Varșovia, care a 
avut loc in mai 1958. in situația
internațională s-a conturat o
anumită deplasare spre mai
bine. Pentru prima oară după
ani îndelungați de „război rece", 
între statele care fac parte d n 
grupări opuse una alteia încep sl 
se stabilească relații normale 
pentru timp de pace, a slăbit 
simțitor încordarea, se deschid 
căi pentru întărirea încrederii re
ciproce. Lumea a intrat acum in 
faza tratativelor în vederea re
glementării principalelor pro
bleme internaționale litigioase 
pentru stabilirea unei păci trai
nice, adepții „războiului rece“ su
feră infringed.

La baza acestei îmbunătățiri a 
situației internaționale se află 
importantele schimbări care au 
avut loc in ultimii ani in rapor
tul de forțe pe arena mondială.

Aceștia au fost am de creștere 
vertiginoasă a puterii economice 
a Uniunii Sovietice. Republicii 
Populare Chineze și celorlalte 
țări socialiste și de întărire con
tinuă a unității lor în cadrul la
gărului socialist unit. Acești ani 
s-au caracterizat prin realizări 
dintre cele mai mărețe ale Uni
unii Sovietice în domeniul știin
ței și tehnicii. Plasarea pe orbită 
a primului satelit artificial al 
Pămîntului, lansarea unei rache
te care a atins suprafața Lunii 
și pătrunderea tainelor părții in
vizibile a Lunii — iată mărețele 
rezultate ale acestor realizări ale 
primului stat socialist din lume, 
realizări care au ridicat omenirea 
pe o nouă treaptă în lupta ei 
pentru cunoașterea și cucerirea 
forțelor naturii.

In sfîrșit anii care au trecut 
s-au caracterizat printr-un nou 
avînt al activității tuturor țărilor 
lagărului socialist, îndreptată 
spre întărirea păcii, precum și 
prin creșterea continuă a rolului 
internațional al țărilor iubitoare 
de pace din Asia, Africa și Ame- 
rîca Latina care s-au eliberat de 
dependența colonială și semicolo
nială.

Ca rezultat, raportul de forțe 
în lume se schimbă tot mai mult 
în favoarea celor care se pro
nunță pentru încetarea cursei 
înarmărilor cu arme rachetă, cu 
arme nucleare și cu alte arme, 
pentru lichidarea „războiului 
rece", pentru coexistență pașnică 
între toate statele, independent 
de orînduirea lor socială și de 
ideologia lor. S-a creat o aseme
nea situație în care orice încer
care din partea oricărui stat a- 
gresjv de a recurge la arme pen
tru rezolvarea problemelor inter
naționale litigioase, de a păși pe 
calea războiului ar duce la zdro
birea imediată și totală a celui 
care a încălcat pacea.

In conștiința popoarelor, în 
mințile multor oameni de stat 
și politici, inclusiv din Occident, 
se întărește tot mai mult părerea 
că, la nivelul pe care l-a atins 
în prezent dezvoltarea arme
lor de exterminare in masă 
și mijloacelor de transport in
stantaneu în orice punct de pe 
glob, războiul, în general, nu 
mai poale sluji drept mijloc de 
soluționare a litigiilor internațio- 
nale, singura cale practică posi- 
bilă este de a întemeia relațiile 
dintre state pe baza coexistenței 
pașnice.

Participant la consfătuire își 
exprimă profunda satisfacție că o 
astfel de formă de contacte între 
state ca întîlnirile și tratativele 
dintre conducătorii de state din 
diferite țări din Est și Vest capă
tă o importanță tot mai mare. 
Aceste contacte pentru dezvolta
rea cărora s-au pronunțat întot
deauna sUțele membre ale Tra

tatului de la Varșovia au, după 
cum arată experiența, o mare în
semnătate pozitivă.

Un rol deosebit de important 
în această privință l-a avut că
lătoria istorică a președintelui 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, in Statele Unde 
ale Americii și tratativele sale 
cu președintele S.U.A., D. Eisen
hower. In urma acestei călătorii 
a fost spartă gheața ..războiului 
rece** in relațiile dintre cele mai 
man puteri din lume — U.R.S.S. 
și S.U.A. — și s-a deschis o 
nouă etapă in dezvoltarea rela
țiilor internaționale în ansamblu. 
O importanță deosebită pentru 
însănătoșirea atmosferei interna
ționale au avut de asemenea, 
după -cum se știe, tratativele din
tre conducătorii guvernelor sovie
tic și englez care au avut loc in 
timpul vizitei la Moscova a pri
mului ministru al Marii Britanii, 
H. Macmillan.

Participanții la consfătuire își 
exprimă speranța că apropiata 
vizită a Iov. IM. S. Hrușciov in 
Franța, precum și sosirea in 
U.R.S.S. a președintelui Repu
blicii Italia, G. Gronchi, vor duce 
la întărirea continuă a înțelegerii 
reciproce intre state, in primul 
rînd între statele Europei, și vor 
contribui la consolidarea păcii 
în lumea întreagă.

Dorința comună și unanimă a 
participanților la Consfătuire este 
ca vizita președintelui S.U.Ă., 
D. Eisenhower, în Uniunea So
vietică din vara acestui an, să 
ducă la dezvoltarea continuă a 
relațiilor dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
pe calea prieteniei și colaborării, 
ceea ce ar constitui o garanție 
importantă a inviolabilității pă
cii în lumea întreagă.

Schimbul de vizite, care s-a 
lărgit in ultimul timp, între oa
menii de stat a devenit un factor 
stabil de apropiere între statele 
lagărului socialist și țările inde
pendente, iubitoare de pace din 
Asia, Africa, America Latină.

întîlnirile prietenești și trata
tivele dintre conducătorii Uni
unii Sovietice, Republicii popu
lare Polone, Republicii Ceho
slovace, Republicii Democrate 
Germane, Republicii Populare 
Romîne și ai celorlalte state 
membre ale Tratatului de la 
Varșovia și conducătorii unor 
țări ca India, Indonezia, Birma- 
nia, Cambodgia, Afganistan, 
R.A.U., Etiopia, Guineea și altele 
contribuie la dezvoltarea în prac
tică, cu succes, a coexistenței 
pașnice în regiuni vaste ale lu
mii. Toți participanții la consfă
tuire declară că sînt hotărîți să 
întărească și să dezvolte și pe 

Delegația R. p. Romîne semnînd Declarația statelor participante la Tratatul de la Varșovia. 
Teleiota: TAȘS-AGERPRES

viitor prietenia cu statele iubi
toare de pace din Asia, Africa și 
America Latină pe baza egali
tății in drepturi și respectului re
ciproc. in interesul păcii.

Îmbunătățirea situației interna
ționale dă de pe acum roade in 
multe domenii ale relațiilor inter- 
naț.onale.

La sfirșitul anului 1959 între 
12 state, printre care U.R.S.S., 
S.U.A., Anglia și Franța s-a în
cheiat un tratat important cu 
privire la folosirea Antarcticii in 
scopuri pașnice, tratat in confor
mitate cu care acest vast conti
nent incă nepopulat, este exclus 
complet din sfera oricăror forme 
de pregătiri de război, inclusiv 
efectuarea de experiențe nu
cleare, și este confirmat ca zonă 
de cercetări pașnice și de co
laborare științifică intre state. O 
acțiune utilă intr-o direcție justă 
este și holărirea adoptata in de
cembrie 1959 de Adunarea Ge
nerală a O.N.U. cu privire la 
crearea Corn.teiului special al 
O.N.U. pentru folosirea spațiului 
cosmic in s. opuri pașnice, prin
tre participanții căruia se nu
mără șapte state făcind parte din 
organizația Tratatului de la Var
șovia : Albania, Bulgaria, Ceho
slovacia, Polonia, Rominia, Un
garia, Uniunea Sovietică.

Totodată participanții la con
sfătuire constată că forțe influ
ente din țările occidentale conti
nuă să se opună cu indîrjire con
solidării păcii. Acestea sînt fie 
cercuri care din cauza profituri
lor realizate din producția de 
armament nu văd primejdia de 
moarte ce le amenință în cazul 
începerii unui război, fie politi
cieni care au înghețat atit de 
mult in gheața „războiului rece" 
incit nu pot concepe relații nor
male de pace intre state.

Statele membre ale N-A.l.O. 
nu numai că continuă să între
țină armate exagerate, dar spo
resc și mai mult efectivul lor, 
acordînd o atenție deosebită Bun- 
destvehrului vestgerman in care 
comandă foști generali și ofițeri 
hitleriști.

Bundeswehrul este înzestrat 
cu arme rachetă. R. F. Germane 
i-a fost deschisă calea spre pro
ducția acestei arrne și, mai mult 
decit atit se întreprind noi mă
suri in direcția înarmării Bun- 
deswehrului cu arme atomice. 
Este cunoscut faptul că sesiunea 
Consiliului N'.A.T.O., care a a- 
vut loc în decembrie 1959, s-a 
ocupat cu examinarea unor pla
nuri de sporire continuă a for
țelor armate ale statelor parti
cipante la acest bloc.

Paralel cu intensificarea mi

litarismului vest-german se pro
duce o înviorare evidentă a for
țelor militariste din Japonia și 
atragerea continuă a acestei țări 
in pregătirile militare, fapt pe 
cire îl confirmă recenta semnare 
a noului tratat militar dintre Ja
ponia și S.U.A.

Continuarea cursei înarmări
lor de către participanții la 
N.A.T.O., precum și la S.E.A.T.O. 
și C.E.N.f.O., și de către alia- 
ții lor nu poate fi justificată și 
explicată in nici un chip prin 
scopuri defensive. Ea atestă că 
dușmanii coexis.enței pașnice 
n-au uepus încă armele. Acest 
lucru este confirmat și de pro
paganda sistematică de neîncre
dere și dușmănie intre s.ateîe cu 
di e, ite ormduiri soc.ale, pe care 
co.itinuă să o desfășoare perso
nalități politice și militare influ
ente ale puterilor occidentale și 
o parte a presei. Adversarii în
tăririi păcii nu doresc tra.ative 
privind reglerr.e îiarea probi e- 
me.or internaționale litigioase și 
caută sâ imp ed.ce reaLzarea 
unei ințelîgen cmar și acolo un
de s-a con tarat ia mod precis 
posiMÎilatea unui acord.

Nid un fel de mcercâri ale 
adepților ..războiului rece* nu pot 
schimba insă faptul câ înțele
gerea -necesității coexistenței paș
nice devine in zilele noastre iac- 
torul determinant în dezvoltarea 
relațiilor internaționale. Rapor
tul de forțe pe arena internațio
nali asigură superioritatea sta
telor iubitoare de pace, iar tor
țele păcii depășesc cu mult Tor- 
ț3le războiului. Acest lucru cre
ează condiții favorabile realiză
rii scopurilor pentru care luptă 
cu consecvență și in mod con
stant statele participante Iz Tra
tatul de Ia Varșovia: destinde
rea încordării internaționale și 
dezvoltarea colaborării priete
nești intre toate țările.

Pe primul loc se impune In 
mod firesc, problema dezarmă
rii. Aceasta este problema prin
cipală a vieții internaționale in 
zilele noastre. De soluționarea 
ei depinde reușita excluderii de
pline a posibilității de izbucnire 
a unui nou război care, in con
dițiile actuale, ar duce la ptei- 
rea a sute de milioane de oa- 
rr.eni și la distrugerea unor sta
te întregi.

Interesele omenirii cer ca ni
ciodată să nu se permită folo
sirea armei racheto-nucleare care 
dispune de o putere de nimicire 
nemaipomenită.

Iar calea cea mai siguri spre 
atingerea acestui țel este distra-

f Continuare fn paf. 4-a)
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închiderea lucrărilor Intîlnirii
tineretului și studenților din țările

regiunii Ba’cânilor și Marii Adriatice
Joi dimineața, la Casa de cul

tură a atudeotUor ,Gr:gore 
Preoteasa* din București, a avut 
loc ședința plenari de închi
dere a lucrărilor Intîlnirii tinere 
tulul și studenților din țările re
giuni. Balcanilor și Mării Adria
tice.

A prezidat Virjil Trofin. prim- 
secretar al C.G. al U.T.M.

La deschiderea ședințe: dele
gații au ascultat cuvintui de sa 
lut al domnului Stimat» 
Merkuris, deputat, fost minis
tru, președintele .Mișcării pentru 
Înțelegere balcanică din Grecia, 
invitat de onoare ai întilr.iri: : • 
neretului și studenților din țările 
balcano-adriatice.

La discuții pe marginea rapor
tului general au luat cuv'ntnl 
Milo? Nicolki. membru a! Pre
zidiului C.C. al Tineretului Popu
lar din Iugoslavia și Luca \d- 
desa reprezentant ai Federal 
Tineretului Comunist Italian.

După încheierea discntBor, 
Luca Valdesa, președmxele Co
misiei de redactare a documente
lor finale ale LntSmriî. 1 infor
mat aduna-ea despre act-, 'atea 
pentru elaborarea acestor docu
mente. ca*e au fost supuse a>f. 
spre aprobare.

Intr-o atmosferă de ademie 
entuziasm, participanții U întS- 
nire au adoptat în una-'rinitate : 
APELUL ADRESAT TINERILOR 
Șl TINERELOR STUDENȚI
LOR Șl STUDENTELOR DIN 
REC.lt NEA BALCANILOR Șl 
MARII ADRIATICE. SCRISOA
REA CĂTRE GUVERNELE DIN 
ȚĂRILE BALCANO-ADRIATICE, 
care va însoți Apelul și 
RECOMANDĂRILE PRIVIND 
DEZVOLTAREA COLABORĂRII 
DINTRE TINERETUL Șl STU
DENȚII DIN TARILE REGIUNII 
BALCANILOR Șl MARII A- 
DRIATICE.

CirvintiU de închidere al Tn- 
tân rii a fost rostit de Nikolaos 
Indzes. deputat in Parlamentul 
grec din partea Partidului Libe
ral.

Tinerii oarticipanti la Întîlnire 
au manifestat îndelung pentru 
pa* și pr.eîeaie, expr.mind vo-

întîlnirea tineretului și studenților din Jările 
regiunii Balcanilor și Mării Adriatice

BUCI RE ȘTI 30 1-4 II 1960 

APEL

Tineri și tinere, studențt și studente 
din regiunea Balcanilor și Mării Adriatice!

Noi, reprezentanții următoarelor organizații de tineret și stu- 
denți: Uniunea Tineretului Muncii și Uniunea de Cultură Fizică 
și Sport din R. P. Albanii, Uniunea Tineretului Comunist Dimi- 
trovist. Uniunea de Educație Fizică și Sport, Unîuîfea Turismu
lui. Uniunea Esperantiștilor, Secția de Tineret a Uniunii Scrii
torilor și Artiștilor din R. P. Bulgaria. Organizațiile d? tinerel 
ale Partidului Liberal, Partidului EDA, Partidului „Uniunea De
mocratică*', Partidului Noua Mișcare Agrară, Organizația de 
tineret a Grupării „Prietenii Liberalilor44 și grupul de deputați ai 
Partidului Liberal-Democrat prezenți la Întîlnire, din’ Grecia ; 
Mișcarea Tineretului Socialist, Federația Tineretului Comunist, 
grupul de deputați ai Partidului Socialist Italian prezenți, Tine
retul Radical, Liga Națională a Cooperației, Uniunea Italiană 
pentru Sportul Popular. Asociația „Pionierii Italiei**, Comisia ae 
Tineret a Confederației Generale a Muncii, Asociația Recreativă 
Culturală din Italia, Tineretul Popular din Iugoslavia și Uniunea 
Națională a Studenților din R.P.F. Iugoslavia, Uniunea Tinere
tului Muncitor, Uniunea Asociațiilor Studențești, Uniunea de 
Cultură Fizică și Sport din R. P. Romînă, Organizația Tineretu
lui Democrat Unit (Edon) din Cipru și Uniunea Studenților Ci- 
prioți la Londra — întruniți la București între 30 ianuarie — 
4 februarie 1960, în condițiile în care asistăm la progrese sem
nificative pe calea destinderii internațianale. care poartă în ele 
perspectiva dezarmării generale și a unei îmbunătățiri a situației 
internaționale, cirul prin întâlniri la diferite niveluri se deschid

(Continuare în pag. 3-a)

Scrisoarea către guvernele 
țărilor din regiunea Balcanilor 

și Mării Adriatice
Avem cinstea să vă adu

cem la cunoștință că în zile
le de 30 ianuarie — 4 fe
bruarie a.c., a avut loc la 
București întîlnirea tineretului 
și studenților din regiunea 
Balcanilor și Mării Adriatice, 
care a adoptat un apel adre
sat tuturor tinerilor și stu
denților din regiunea noa
stră. Adunarea a considerat 
necesar ca acest apel să fie 
adus și la cunoștința tuturor 
guvernelor respective.

Noi, participanții la întâl
nirea tineretului și studenți
lor, ne exprimăm speranța că 
toate guvernele din regiunea 
balcano-cdriatică vor acorda 
o atenție deosebită năzuin
țelor care au fost exprimate 
in apel, pentru transformarea 
acestei regiuni într-o zonă a

București, 4 februar^ I960,

Aspect din sala Floreasca unde a avut loc, mitingul tineretului din. Capitală (citiți reportajul 
in pag. 3-a) pot0AGERPRES

ința fermă a tinerei generalii 
din aceasta parte a lumii de a 
dezvolta continuu relațiile de co
laborare și bună vecinătate, dc 
a transforma zona Balcanilor și 
a Mâr:; Adriatice intr-o zonă a 

bunelor raporturi de vecină
tate, a cooperării fructuoase, 
a înțelegerii reciproce, într-o 
adevărată zonă a păcii în 
care să fie interzisă stocarea 
armamentului atomic și insta
larea bazelor pentru lansarea 
rachetelor, ceea ce va in
fluența în mod favorabil asu
pra lichidării în întreaga 
lume a stocurilor de arma
ment «tomic și a bazelor 
pentru lansarea rachetelor, 
ducînd la realizarea dezar
mării generale, la întărirea 
unei păci trainice în lume.

Vă rugăm să primiți asigu
rarea înaltei noastre conside
rații.

ÎNTÎLNIREA TINERETULUI 
Șl STUDENȚILOR DIN RE
GIUNEA BALCANILOR Șl 

A MARII ADRIATICE 

păcii, denucleârizată, de a con
tribui la apară rea păcii în lumea' 
întreagă. .■

★
. Ț.ot în cursul dimineții, la 
Casa de cultura a studenților din

La Prezidiul Marii
Adunări

Joi la «miază, la Palatul Marii 
Adunări Naționale a R.P. Ro
mine, reprezentanții grupurilor 
și mișcărilor de tineret dift ță
rile regiunii Balcanilor și Mării 
Adriatice au îninînat președin
telui Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a R.P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, Apelul și ce
lelalte documente adoptate de 
Întîlnirea tineretului și studenți
lor din țările regiunii Balcani
lor și Mării Adriatice.

La solemnitate au fost de față 
Petre Borilă și Ștefan Voitec,

Cuuîntul președintelui Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 

a R.P.Romîne, 
Ion Gheorghe Maurer

DRAGI PRIETENI,
DRAGI OASPEȚI AI ȚARII 

NOASTRE,

Permiteți-oii ca, în numele Pre
zidiului Marii Adunări Națio
nale și al Guvernului Republicii 
Populare Romine sâ vă salut pe 
dumneavoastră și, în persoana 
dumneavoastră, pe toți pariici- 
panții la întîlnirea tineretului și 
studenților din țările regiunh 
Balcanilor și Marii Adriatice 
care are loc în. capitala patriei 
noastre.

Poporul romîn a sprijinit c.u 
căldură inițiativa Uniunii Tine
retului Muncitor și a Uniunii A- 
socialilor Studenților din Repu
blica Populară Romînă cu pri
vire la organizarea acestei în
tâlniri în care a văzut o contri- 
buție de preț a tinerei genera
ții la cauza destinderii interna
ționale și a consolidării păcii în 
Balcani și în lume .

Republica Populară Romînă, 
stat profund iubitor de pace, dă 
o. mare atenție situației din le
giunea balcanică de care o 
leagă geografia și istoria, pre
cum și puternicele interese co
mune de pace și prosperitate ale 
popoarelor ei. Scopul inițiative
lor luate de guvernul romîn cu 
privire la dezvoltarea unei largi 
colaborări interbalcanice csie 
tocmai înfăptuirea conviețuirii 
pașnice a țârilor din această re
gi.ne. De aceea nu vom slăbi 
eforturile pentru traducerea în 
viață a propunerilor noastre cu 

Capitală, a avut loc o întîlnire 
prietenească între delegațiile ti
neretului studenților din R. P. 
Albania și R. P. Bulgaria.

(Agcrpres)

vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri al R.P. Romîne, Mihail 
Ralea, vicepreședinte al Prezi
diului Marii Adunări Naționale, 
Gheorghe Stoica, secretarul Pre
zidiului Marii Adunări Națio
nale, Atanase Joja, președintele 
Academiei R.P. Romîne, Iile 
Murgiilescu, ministrul învățămîn- 
tului și Culturii, Mihail Ghel- 
niegeanu, președintele. .Comitetu
lui romîn pentru colaborare și 
înțelegere reciprocă între po-

(Continuare în pag. 3-a)

privire la transformarea acestei 
regiuni a lumii intr-o zonă iip-, 
sită de arma nudeară și de ra
chete și vom sprijini cu căldură 
orice inițiativă îndreptată spre 
consolidarea păcii in Balcani.

Străduințele de realizare In 
această parte a lumii a înțelege
rii și colaborării multilaterale 
se încadrează în eforturile pe 
care le depun astazi popoarele 
din lumea întreagă pentru l’chi- 
darea „războiului rece“, pentru 
oprirea cursei înarmărilor, pen
tru coexistență pașnică intre 
toate țările, fără deosebire de 
sistem social. Datorită acestor 
eforturi încordarea internațio
nală a început să cedeze, s au 
creat condiții pentru rezolvarea 
pe cale pașnică a problemeior 
litigioase, a apărut perspectiva 
însuflețitoare a dezarmării gene
rale și totale. Astăzi este nevoie 
mai mult ca oricînd ca popoarele 
să-și unească eforturile pentru 
înfăptuirea minunatelor posibili
tăți de dezvoltare pe care le des
chide progresul continuu al știin
ței și tehnicii și pentru a cheză- 
șui omenirii un viitor pașnic.

Un rol de seamă are în aceas. 
tă privință tânăra generați*. Ti
neretul Teprezintă viitorul ome
nirii. El esie profund interesat 
în lichidarea primejdiei de răz
boi, în făurirea unei lumi a 
muncii pașnice, a conviețuirii și 
colaborării între popoare, fără 
teama de bombe nucleare ra-

(Continuare fn pag. S-a)
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COSMOBIOLOGIA
de conf. univ. I. Foni

candidat in științe medicale

Odată cu succesele obținute în 
tehnica zborului interplanetar, 
s-a născut și se dezvoltă o nouă 
disciplină știipțifică — cosmo- 
biologia. Această tînără ramură 
a biologiei se ocupă de „viața" 
în Cosmos.

Prima problemă a cosmobiolo- 
giei este studiul medico-biologic 
al transportului in spațiile in
terplanetare, studiul reacțiilor 
organismului la condițiile parti
culare ale mediului cosmic.

in al doilea rînd biologia cos
mică se ocupă cu cercetarea și 
descoperirea mijloacelor care să 
asigure securitatea zborului, via
ța oamenilor ajunși pe diferite 
corpuri cerești și întoarcerea lor 
pe Părnînt. Printre alte aspecte 
majore cosmobiologîa se preo
cupă de pasionanta problemă a 
existenței și particularităților 
viețuitoarelor (plante și 
le) pe diferite planete.

Se observă din aceasta 
enumerare a problemelor 
biologiei că noua știință 
de de pe acum mai multe disci
pline, mai multe ramuri. De pri
mele două probleme se ocupă 
cosmofiziologia și medicina 
mică.

anima-

sumara 
cosmo- 
cuprin-

cos-

★
tn ultimul timp studiile 

cosmofiziologie și medicină 
mică au luat o deosebită extin
dere în Uniunea Sovietică care 
a obținut și în acest domeniu 
succese remarcabile.

Cercetările efectuate au ară
tat că în mediul cosmic omul 
va întîlni o serie de condiții fi
zice la care nu se va putea a- 
dapta și pentru care specialiștii 
vor trebui să găsească soluții teh
nice de protecție. Se știe că în 
spațiul interplanetar presiunea 
atmosferică este virtual egală 
cu zero, lipsește cu desăvîrșire 
oxigenul esențial pentru desfășu
rarea vieții iar temperatura se 
poate ridica pe suprafețele cos- 
monavei care primesc direct e- 
nergia calorică solară la sute și 
chiar mii de grade. Față de a- 
cești factori ai mediului cosmic 
nava cosmică își- va proteja as- 
tronauții printr-o etanșeitate ab
solută a nacelei, printr-o termo- 
izolare perfectă și prin existența 
la bord a unui sistem chimic 
și biologic adecvat care să rege
nereze în permanență oxigen 
din bioxidul de carbon expirat.

în Cosmos intensitatea radia
ției ionizante se mărește deose
bit de mult determinînd de pildă 
ca la 3000 km. omul ne pro
tejat să primească o doză mor
tală de raze cosmice în două 
minute.

Cu ajutorul sateliților artifi
ciali sovietici s-a făcut o desco
perire neașteptată, identifieîn- 
du-se existența unei zone de ra
diație cosmică foarte intensă în 
jurul pămîntului. Această zonă, 
din cauza magnetismului teres
tru este situată ca un brîu în 
jurul ecuatorului, lăsînd regiu
nea polară liberă. De aceea în- 
tr-un viitor zbor cosmic — pen
tru a ocoli radiațiunile ionizan
te — nava își va alege o traiec
torie polară departe de zonele 
nocive de raze cosmice din jur 
rul ecuatorului terestru.

★
Transportul în Cosmos care se 

va face cu ajutorul rachetelor 
în trepte va determina variați- 
uni mari de viteze, deci de ac
celerații. Dacă animalele și oa
menii suportă cu ușurință viteze 
foarte mari, cu condiția ca ele 
să fie constante, unbforme, nu a- 
celași lucru se întîmplă la ac
țiunea accelerației. Studiul in
fluenței accelerației asupra or
ganismului este o problemă mai 
veche a fiziologiei și medicinei 
în legătură cu dezvoltarea aero
nauticii, și s-a cercetat pînă de 
curind în laborator sau cu avi
oane cu viteze supersonice. în 
ultimul timp studiul accelerației 
s-a făcut „pe viu" în rachete și 
mai cu seamă cu ajutorul sate
liților artificiali sovietici.

Se știe că accelerația determi
nă o creștere bruscă a greutății 
corpurilor (deci și a oamenilor) 
supuse acțiunii ei. Un corp își 
poate crește astfel greutatea de 
multe ori — coeficientul de cre
ștere fiind numit coeficient 
de suprasarcină. S-a arătat că, 
cu cit coeficientul de suprasar-

de
cos-

cină, datorită accelerației e mai 
mare, durata de suportare a ac
țiunii ei este mai mică. De ase
meni s-a arătat cu ajutorul ra
chetelor că animalele au supor
tat o creștere de zece ori mai 
mare a greutății lor fără reacții 
deosebite, dar această modificare 
de greutate a durat numai cîieva 
zecimi de secundă.

Oamenii de știință sovietici 
au reușit să studieze minuțios 
influența accelerației asupra or
ganismului cu ajutorul celui de 
al doilea satelit, cu ajutorul bi
necunoscutei Laica.

S-a folosit un ingenios sistem 
radiotelemetric prin care se în
registrau fenomenele fiziologice 
(electrocardiograma, respirația, 
tensiunea arterială, electroence
falograma) ; se modulau și m 
transmiteau cu ajutorul semna
lului radio și, în sfirșit, pe pă- 
mint se recepționau, se demodu- 
Iau și se înscriau ca procese bio
logice. Acest studiu a arăta» ci 
accelerația la care a fost supusă 
Laica în condițiile zborului 
cosmic modifică funcțiile orga
nismului (circulație, respirație 
etc.) dar în limite relativ fizio
logice.

Zborul cosmic va fi însoțit 
pentru o lungă perioadă de timp 
(chiar ani) de starea de impon
derabilitate. de pierdere relati
vă sau absolută a greutății cor
porale. Încă în 1865, Jules Vene 
a consacrat citeva pagini din ro
manul său „In jurul hușii" des
crierii stării de imponderabilita
te. în anii noștri această temi, 
prin aportul științei sovietice 
a trecut din cadrul fantastico- 
științific în cel științifico-experi. 
mental.

Starea de imponderabilitate 
se poate produce expert meat ei 
cu ajutorul lifturilor cu mare 
viteză, a avioanelor supenomice 
și a unor aparate speciale ca 
„gravitronul" și .Jurnal roman 
ai imponderabilității".

Dar cele mai importante cer
cetări sînt cele efectuate cu ra
chete și mai cu seamă cu cei 
de-al doilea satelit sovietic cere 
a menținut pe Laica sile în
tregi in stare de imponderabili
tate absolută.

In general animalele fi a 
nii (experiențe pe aciatoru 
execută „parabola anti gravitațio
nală") au suportat cu destuii 
ușurință starea de imponderabi
litate. Durata mare a stării de 
imponderabilitate ridică însă in
teresante probleme de fiziologia 
adaptării în ceea ce privește o- 
rientarea, comportarea, oapacita-

tea de muncă. Lipsind greutatea 
corporală și activitatea aparatu
lui vestibular (ap. echilibrului) 
se ridică problema orieatării cos 
monauților în condițiile impon
derabilității.

De pe acum se preconizează 
o serie de măsuri care să pro 
tejeze organismul cosmonauților 
față de acțiunea accelerației ți 
imponderabilității. Astfel pozi
ția perpendiculară pe direcția 
mișcării și folosirea costumelor 
anti gravitaționale, sînt unele mă
suri de protecție împotriva ac
celerației. Folosirea de costume 
speciale, de ghete cu talpă mag
netică, rotirea navei in jurul 
axei sale pentru a crea o „greu
tate relativă**, sînt astăzi măsuri 
cunoscute împotriva stării de im- 
p onde rabi litote.

Cosmofiziologia și medicina 
cosmică mai cuprind o serie în
treagă de probleme interesante 
și încă ia faza de studiu. Cităm, 
printre acestea, problema ali
mentației in timpul navigație'. 
cojM.ce. £ de la tine înțeles că nu 
se poete merge pe linia creării 

hrană pentru luni sau chiar ani 
de zile. Jfu o permite tehnica. 
Se lurveesă de aceea deocamdată 
as titlul experimental. U reaol- 
varea acestei probleme pe baza 
a două principii : principiul re
generării unor substanțe necesara 
cosmonauților din propriile de
șeuri biologice ți prin-
cipiuini sza^ceset ^/axts
fi oameni iu nstdițiile zborului 
cosmic de durată.

O problemă iusemuati • con
stituie de asemenea starea pai-

La Moscova funcționează direcția unificată a dispecerizării sistemului energetic unic al părții 
europene a U.R.S.S. Ea coordonează funcționarea a 15 sisteme energetice printre care cele din 
Moscova. Celeabinsk, Kuibîșev, Sverdlovsk și altele. Aceasta asigură o mai rațională și econo
mico folosire a resurselor ene-getîce. In prezent se lucrează Ia lărgirea sistemului energetic 
unic. Nu e departe ziua cind se vor dirija de Ic un singur centru sistemele energetice ale 
întregii Uniuni Sovietice. In fotografie : sala dispecerilor sistemului energetic unic al părții 

europene a U.R.S.S.

Metalurgie fără
Progresele ariațe fâcute !n 

ultimii ani in toate dome
niile țfiitrtei și tehnicii au 
schimbat profund aspectul 
multor ramuri ale industriei.

Unul din cele ma: izb:*na-e 
exemple 11 constituie metalur
gia. Aceasta ramură a cârti 
greutate specifică mai este 
încă și astăzi determinați de 
prenoâderența oțelului, afumi- 
niinui și cuprului, metale re
lativ putu .pretențioase*, 1 
început sa fie solicitată din 
ce în ce mai puternic de către 
nod, ramuri ale tehnici: care 
cresc Ia xod de-a dreptul 
^oțpkEiv*: fehmea raditfe 
kr șii aviației rapide și 

nuciearâ.
Acesre ramuri do: utiEzea- 

zâ castități de =eu>
cu totid neobișnuite in 
ca: tita-jd. aeul care ți 
păstrează rdZ**»e-rta at—>d 
dsd este p.rierr:k • nrMzX 
□eea ce fi face de “ee;r-I:c4î

pentru învelișurile rachetelor, 
și avioanelor, precum și pen
tru camerele de ardere ale 
motoarelor rachetă și turbo
reactoare și niobiul, zircomul, 
uraniul, metale esențiale ale 
termdi nucleare.

Noile materiale sînt foarte 
active din 
rhimic, ele 
din aer sau
creuzetului,

creuzet

punct de vedere 
absorb oxigenul 
chiar din pereții 
se combină cu 

iterialul creuzetului sau al
pereților cuptorului, impurifi-

cîndu-se și pierzîndu-șî cali
tățile.

Elaborarea acestor metale 
cere precauții speciale, Cup
toarele și creuzetele sînt așe
zate în camere cu vid.

Savanții sovietici au pus la 
punct o metodă ou totul neo
bișnuită și extrem de eficace 
pentru elaborarea acestor me
tale :

In 
todă 
tr-o 
pru 
de . ___,
provoacă încălzirea și topirea 
metalului. In același .timp, 
forțele electromagnetice men
țin iu aer uriașa „picătură* 
de metal topit, astfel incit a- 
ceasta qu vine în atingere cu 
nici un corp înconjurător. Ro
lul creuzetului îl joacă însăși 
... suprafața metalului lichid 
prin forțele de coeziune între 
moleculele suprafeței, care o 
fac să se comporte ca o 
membrană elastică, fapt care 
atrage dealtfel și forma sfe
rică a picăturii de metal to
pit. Această instalație a fost 
realizată 
talurgie

sistemul „levitației".
ce constă această me- 

a „levitaiției" ?
spiră groasă din cu- 
sint trimiși curenfi

înaltă frecvență care

In-

Noutăți
în știința agricolă

• O nouă cale pentru combaterea dâui 
torilor • A început fabricarea „giberelini 

care se autoascutsovietic" • Pluguri
Pînă de eurînd se considera 

că cel mai eficient mijloc de 
combatere a agenților dăunători 
ai agriculturii constă în stropi
rea plantelor cu anumite sub
stanțe chimice. După eum ee 
știe, în aceste cazuri trebuie stro
pită «tît partea superioară cît 
și cea inferioară a frunzelor,. 
Iată de ce savanții din nume
roase țări au căutat în ultimii 
ani metode noi și mai eficace 
pentru combaterea dăunătorilor. 
Recent, academicianul Boris Ar
buzov, directorul Institutului de 
chimie organică din Kazan, a 
anunțat descoperirea unei ase
menea metode cu rezultate deo
sebit de valoroase.

El a stabilit că unii compuși 
organici ai fosforului sînt sub
stanțe insecticide cu proprietăți 
de-a dreptul uluitoare.

Tratate cu aceste substanțe, 
plantele devin veninoase, pen
tru scurtă vreme. Este ca și cum 
planta s-ar înarma pentru pe
rioada în care ar putea fi ata
cată de dușmani. Apoi, după a- 
proximativ o lună de zile, vița 
de vie, de exemplu, sau bum
bacul devin din nou inofensive.

Deosebit de valoros este fap
tul că noile preparate nu nece
sită stropirea întregii plante. Mo
tivul este lesne de înțeles ; ca- 
zînd pe frunze, sau ajungând 
prin sol la rădăcină, preparatele 
sînt absorbite de plante care 
devin ucigătoare pentru dușma
nii lor. Dar aceasta încă nu este 
totul. Compușii organici ai fos
forului pătrunzînd în corpul 
plantei nu mai pot, bine înțeles, 
să fie spălați de ploaie, astfel 
că nu mai apare necesitatea unei 
a doua tratări a plantelor. De 
aici rezultă economii însemnate. 
De asemenea se poate folosi pe 
larg aviația agricolă pentru com
baterea agenților vătămători prin 
noua metodă. Astfel, într-o sin
gură zi un avion poate stropi 
400 de hectare cultivate cu bum
bac.

Rezultatele obținute sint de 
bit de valoroase. Astfel, d 
tratarea cu acest preparat, î 
țiinea porumbului crește 
50-1-00 la sută. în afară de a 
sta, plantele bianuale ca vi 
sfecla și morcovul, care în 
normal își formează tulpina 
flori numai în al doilea an t 
înaămînțare, au înflorit încă 
primul aii.

Pe acest tărîm, savanții s< 
tici au mai înscris de cu 
încă o victorie, obținînd 
drojdia de părnînt un aou 
mulator de creștere — pi 
ralul ,,D“ care sporește i 
tența plantelor.

De ce nu se toce 
dinții rozătoareio

Noi stimulatori
Stimulatorii, substanțele acce

leratoare, cu ajutorul cărora pot 
fi obținute într-un timp record 
plante gigantice sînt la ordinea 
zilei datorită perspectivelor 
adevărat fantastice pe care 
deschid agriculturii.

După cum s-a anunțat, 
grup de oameni de știință
la Universitatea din Moscova a 
obținut ,-giberelinul sovietic" — 
un stimulator activ și deosebit 
de eficace al creșterii plantelor.

cu 
le

un
de

Savanții sovietici cere lucrea
ză în domeniul cosmobiolo- 
giei studiază intens „pe viu" 
reacțiile organismului la con
dițiile zborului cosmic, latâ-l 
în fotografia noastră pe ex
perimentatorul sovietic Ghe- 
nadie Mihailov în camera 
speciala de presiune. Sub 
un control atent el e „ridicat" 
la mari înălțimi (este supus 
unor condiții identice celor 
existente în zborurile la mari 
înălțimi) pentru a se vedea 

reacțiile organismului.

de Institutul de me
al Academiei de 
Lr.P3.S^ în cciabo- 
I-x t-Xd d* cnrenf 
fracvnU <fcn Lenin.

lfe o*L

a ca
de teăU 
rad.

MOR ALA

La baza experimentală Bănecsa 
a Institutului de cercetări horti- 
viticole din București s-au con
struit mai multe sere din mote- 

aceea dinrial plastic ca
fotografia noastră. Aceste sere 
prezintă numeroase avantaje 
față de serele de sticlă : costul 
lor pstș mai mjc, umiditatea și 
lumineze tea sînt mai mari, 
plantele se dezvoltă mai bine.

Urmărind să mențină cu orice preț p® 
oameni sub influențele concepțiilor mis
tice religioase, teologii susțin că renunța
rea la convingerile religioase înseamnă 
în același timp renunțarea la cele mai 
elementare norme etice, renunțarea la 
orice morală !

Reprezentanții religiei afirmă că mo
rala este de origină divină, dată de dum
nezeu odată pentru totdeauna. Mai mult, 
apărătorii religiei nu întî-rzie să precizeze 
și împrejurările „concrete" în care dum
nezeu ar fi dat oamenilor legile și porun» 
eile sale morale povestind cu lux de amă
nunte înmînarea poruncilor divine lui 
Moise pe muntele Sinai. Chiar și în 
cazul în care sînt gata să retnunțe la epi
sodul biblic al înmînării „tablelor legii" 
apărătorii religiei și misticismului de 
toate nuanțele vorbesc despre caracterul 
înnăscut, dat odată pentru totdeauna, al 
legilor și normelor morale.

In ciuda acestor legende, viața arată 
că nou născuții nu au nici urmă de con
vingeri morale și că acestea se formează 
în decursul timpului ca urmare a con
viețuirii în societate, a stabilirii unor re
lații determinate între oameni în proce
sul de producție și în activitatea social- 
politică.

Morala este una din cele mai vechi 
forme ale conștiinței sociale. Specificul 
moralei este de a oglindi concepțiile uneia 
sau alteia dintre clase cu privire la com
portarea oamenilor, cu privire la relațiile 
lor reciproce, la poziția lor față de so
cietate. Morala nu este nici înnăscută, 
nici de origine divină.

Cercetările oamenilor de știință ne do
vedesc că morala a existat sute de mii 
de ani fără ca societatea omenească să 
fi cunoscut vreo formă de manifestare a 
credințelor și concepțiilor religioase. Cum 
se explică în acest caz împrejurarea că 
astăzi o geamă de norme morale sînt îm
brăcate înlr-o haină mistică. religio:să?

După apariția religiei, pe măsura dez
voltării vieții sociale și a complicării cul
tului religios, odată cu trecerea la socie
tatea împărțită în clase, slujitorii religiei 
au pus stăpînire pe obiceiurile și mora*

▼urile societății constituite in mod spon
tan în societatea primitiva încercînd să 
dea regulilor și normelor morale un ca
racter supranatural, să le transforme în 
cerințe ale „voinței divine".

Morala religioasă a justificat și a încer
cat să ofere o origină divină exploatării 
sclavagiste, feudale și în silele noastre 
orînduirii capitaliste intrate în ultimg sa 
fază de dezvoltare.

Virtutea supremă propovăduită de mo
rala religioasă este suferința, abandona
rea de sine, supunerea fără cîriire îs 
fața împilatorilor de tot felul. Morala 
teologică este profund antiumană deoa
rece umilește și înjosește persoana umană 
submwînd orice încredere în capacitatea

altceva decît apărarea propr.- i-. capi
taliste. interzicerea pentru miheaaefe de 
oameai gi muncii de a aduce tel mai mie 
prejudiciu proprietății burgheze. In 
schimb religia și morala creștină consi
deră pe deplin îndreptățită, și pe deplin 
morală exploatarea capitalistă, jefuire® 
zi de zi de către capitaliști a oamenilor 
muncii creatorii întregii bogății sociale.

Reprezentanții religiei au propovăduit 
din vechime „mjla" și „dragostea** față 
de oameni. în același timp ei nu *-au 
dat înlături, atunci cind le erau in joc 
interesele lor de clasă, de la cele mai 
cumplite crime, torturi, războaie. In nu
mele religiei „milostive" inchiziția • ar5 
pe rug sute și mii de oameni. Numai în 
expedițiile organizate împotriva Albi gen-

ȘTIINȚA ȘI RELIGIA
omului de a influența desfășurarea eve
nimentelor.

Trăsătura de bază a moralei religioase 
și a moralei burgheze în general este 
ipocrizia. Orieare dintre preceptele ei 
le-am lua, la o analiză mai atentă ne 
convingem eă »ub aparența unor reguli 
și categorii „eterne", „generai umane" 
ele sînt menite să servească interesele 
înguste ale uinui pumn de exploatatori.

Morala religioasă predică frăția și iubi
rea dintre oameni, egalitatea tuturor oa
menilor în fața lui dumnezeu. Ea le pro
mite tuturora fericirea pe lumea cealaltă. 
Dar acestea nu sînt decît vorbe în vînt, 
praf aruncat în ochii oamenilor muncii. 
A îndemna La frăție și a predica „egali
tatea" tuturor în fața lui dumnezeu în 
cadrul societății bazate pe exploatare în
seamnă a înșela pe oamenii muncii, a-i 
abate de la lupta pentru înlăturarea orîn
duirii bazate pe exploatare și a face jocul 
claselor dominante.

Religia predică „să nu furi". Dar un 
precept moral nu poate fi apreciat în 
afara condițiilor social-istorive în care 
acționează. Ce înseamnă aceasta- în con
dițiile societății bazate pe exploatare, în 
condițiile societății capitaliste ? DiimiC

zilor care au durat ani de a rîndul au 
fost exterminați, la îndemnul conducerii 
bisericii catalige, aproximativ 200.000 de 
oameni. Și în epoca imperialismului for
țele reacțiunii au găsit în religie un aliat 
de nădejde. Hitler, Mussolini, Petain și alți 
dictatori fasciști s-au bucurat din plin de 
sprijinul religiei. Cu ajutorul religiei 
călăul Antonescu botezase războiul său 
criminal drept „război sfînt". în timpul 
războiului din Coreea cardinalul catolic 
Spellman a binecuvîntat armele trupelor 
imperialiste. Morala religioasă în trecut 
ca și astăzi a fost și este un mijloc de 
înșelare a maselor, o morală ipocrită 
menită să apere interesele claselor ex
ploatatoare.

Apărătorii religiei și misticismului a- 
eordă în ultima vreme o mare atenție 
atragerii tineretului muncitor din țările 
capitaliste în organizațiile sociale cu ca
racter religios și educării acestora în spi
ritul moralei ereștine. Adresîndu-se tine- 
rilor din organizațiile creștine trimisul 
papei cardinalul Ottaviani îndemna tine
retul „să ierte pe cei care îl fac să sufere, 
negîndu-j drepturile" și să nu se lase st> 
dus de cei oare „îi promit un paradii 
pe pămînt".

Plugurile existenle sînt 
departe de a fi perfecte ; 1 
dârele se uzează repede, se 
formează și de aceea agrie 
rii trebuie să le aseută des 
pierzînd timp. Oamenii de ș 
ță și-au pus de mult în trei 
dacă nu 6-ar putea obține i 
ascuțirea plugurilor ?

Iată însă că natura însă 
sugerat savanții or soluția 
tei probleme. Intr-adevăr, 
constatat că dinții anima 
rozătoare nu se tocesc nic. 
tă. Explicația acestui fen< 
curios a fost dată de bi 
care au arătat că dinții ac 
animale sînt stratificați. 1 
datorită rezistenței diferite 
straturilor care compun ( 
rozătoarelor, stratul exterio 
tocește mai repede decît ce 
terior și cînd animalele rod 
stanțe dure, cum este lemni 
pildă, dinții se ascut de la

Specialiștii sovietici au 
rit să aplice acest principi 
proiectarea unor pluguri, al< 
ror brăzdare sînt formate 
două straturi, ca și dinții 
toarelor. «Cu alte cuvinte, 
tul inferior a fost executat 
tr-un metal mai dur și ma 
zistent, iar stratul exterior 
oțel obișnuit, mai moale. ] 
mai puțin rezistent, oțelul 
rior se uzează mai repede și 
gul este în acest fel totde 
bine ascuțit. Așa a fost obț 
autoascuțirea brăzdarelor.

Noile pluguri au și fosl 
cercate în diferite condiții 
sol și brăzdarele fabricate 
acest sistem s-au dovedit a 
o durată de utilizare de 21 
ori mai mare deeît cele 
nuite, fiind întotdeauna bin 
cuțite.

Ing. I. 1ONESI

Ceas de mina 
electric

Ib eioda ei»ftsrilor pe can le depux 
biaeriea if. pierde do ee ia ce mai mult

Oaaneau «nacL fi tineretul muncilor 
din țenfe capiiaiiMe aunt o atracție din 
ce ia ce mai mare ipre ideologia «â mo
rala comuamtă ixrorilâ din lupta pentru 
apărarea intorrselor fundamentale ale cla
sei muncitoare, pectr» tronai o rina rea re
voluționară a societății* morală funda
mental opusă moralei religioase.

Morala eomar-istă are la bază lupta re- 
voiutionarâ a clasei
ducerea partidelor marxi<e pentru zdro
birea societății capitaliste și construirea 
societății comuniste.

Clasa muncitoare este purtătoarea mo
ralei celei mai înaintate nu în virtutea 

** ei datorită locului 
în producția socială, 
sale istorice. Morala 
m criteriu obiectiv și 
grad umanitar pentru

Cine a citit despre 
performanțele de ne
crezut ale sateliților 
artificiali fi ale ra
chetelor cosmice so
vietice. despre pu
ternicele lor posturi 
de radio, nu și-a pu
tut totuși închipui 
d progresate reali
tate m construcția 
lor tor avea reper-

pra... ceasornicelor 
de mina.

Legătura nu este 
totuși atît de ciudata 
cum pare la prima 
vedere. Pentru pos
turile de radio ale 
vehiculelor cosmice 
au fost puse la punct 
baterii minuscule, 
care debitează timp 
îndelungat și în con
diții sigure curenți 
relativ puternici. 
Specialiștii de la o 
fabrică de ceasornice 
din Moscova au pro
fitat de această reali
zare punind la punct 
ceasornice 
electrice, 
rea lor se
ajutorul unei baterii 
miniatură, 
te fi observată 
dreapta 
Cu toate 
tiunile 
șese 
unei
poate asigura mersul 
neîntrerupt al cea-

de mină 
Alimenta- 

face cu

care poa- 
în 

fotografiei, 
ci dimen- 
nu clepa-ei 

dimensiunile 
pioneze, ea

sornicului pe 
de un an întreg.

Față de ceai 
cele cu i 
sornicele 
prezintă 
unui mers 
cis deoarece pu 
sursei de en 
este constantă, 
semenea, mecaru 
lor este mult 
simplu, lipsindu- 
licatul mecanisn 
eșapamentului ci 
coră și balar\ 
Mersul acestor 
sornice nu mai 
influențat nici de 
peratură, nici d 
ziția de funcții 
sau de mișcările 
cifice persoanei 
poartă ceason 
așa cum este 
ceasornicelor de 
del obișnuit. A 
ceasornice nu in 
să fie întoarse n 
dată. Butonul 
se observă în 
grafie servește 
mai 
acelor.

resort, 
elei 

avan 
s mai

Lo*re

înaintate
unei ^grații divine* 
pe care îl ocupă i 
datorită misiunii 
comunista afirmă 
în cel mai înalt v 
aprecierea comportării oamenilor în so
cietate : măsura în care o faptă sau o 
atitudine contribuie la eliberarea clasei 
muncitoare și a tuturor oamenilor mun
cii din rohia exploatării, servește cauzei 
construcției comunismului, țelul luminos 
al omenirii

Intre morala comunistă și morala re
ligioasă. între idealul, categoriile, regulile 
și normele stabilite de acestea, nu poate 
fi nici urmă de împăcare, tot așa cum 
nu pot fi împăcate interesele proleta
riatului cu ale claselor exploatatoare.

Morala religioasă care mai influen
țează pe unii oameni ai muncii este o 
expresie specifică a rămășițelor moralei 
burgheze menită să frîneze lupta con
știentă a oamenilor muncii.

Organizația revoluționară de tineret 
luplînd pentru educarea tinerei generații 
în spiritul moralei comuniste, moralei ce 
k’î mai înalt umanism duce în același 
timp o luptă hotărîtă împotriva rămași 
țelor mentalității și moravurilor burgheze 
pentru combaterea tuturor prejudecăți
lor mistice și religioase.

6ORNEL POPA

Institutul fizico-tehnic al Academiei de Științe a U.R.S.S, a ci 
struit un nou reactor atomic la Leningrad. Acest reactor a 
mic experimental, intrat de curind în funcțiune, are o put 
nominală de 10.000 Kw., cu intensitatea fluxului de neutroni 

10—14 pe cm.p. pe secundă.



închiderea lucrărilor Intilnirii tineretului și studenților 
din țările regiunii Balcanilor și Mării Adriatice

Mitingul tineretului
din Capitală

Cuvîntul rostit la Intîlnirea de 
de N. Roman, secretar al C. C

la București
al 1/. T. M.

Joi după-amiază, în sala spor
turilor Floreasca a avut loc mi- 
ingul tineretului din Gapitală 
irganizat cu prilejul' Intilnirii 
ineretului și studenților din ță- 
'ile regiunii Balcanilor și Mării 
Wriatice.
Mii de tineri bucureșteni au 

lalutat cu căldură cu acest pri
ci pe oaspeții lor, soli ai tine- 
etului ți invitați de onoare din 
î. P. Albania, R. P. Bulgaria, 
Sipru, Grecia, Italia și R. P. F. 
ugoslavia.

In prezidiu au luat loc con- 
hicători ai grupurilor și mițcă- 
ilor de tineret precum și repre- 
:entanții organizațiilor interna- 
ionale de tineret și studenți cară 
iu participat la Intîlnirea 
a București.

Mitingul a fost deschis 
’orna Marinescu, ț.ț________
1 Comitetului orășenesc Bucu- 
ești al U.T.M.

La miting au luat cuvîntul 
Todi Lubonja, prim-secretar al 
S.<3. al Uniunii Tineretului Mun- 
ii din R. P. Albania, Ivan A- 
>adji£V, prim-secretar al C.G. al 
Jniunii Tineretului Comunist 
Jimitrovist din R. P. Bulgaria, 
ithanasios Kakoianis, președin
ție Tineretului Partidului EDA 
lin Grecia, Dario Rossi, secretar

al Uniunii Italiene pentru Sportul | 
Popular, Miloș Belici, secretar ț

Dragi prieteni,

de

de
prim-secretar

al Consiliului Central al Uniu
nii Studenților din R. P. F. Iu
goslavia, Mihalis Olîmbios, se
cretar al Uniunii Tineretului De
mocrat Unit din Cipru, și Virgil 
Trofin, prim-secretar al G.G. al 
U.T.M

In cuvîntărîle lor vorbitorii 
au subliniat că Intîlnirea de la 
București a constituit un feri
cit prilej de apropiere, de cu
noaștere reciprocă, de discutare 
a problemelor care preocupă pe 
tineri și în primul rind proble
ma transformării regiunii balca- 
no-adriatice într-o regiune a pă
cii, denuclearizată.

Cuvintările au fost subliniate 
tn repetate rinduri cu vii a- 
plauze. Intr-o atmosferă de en
tuziasm puternic ■ tinerii din Ca
pitală au manifestat îndelung 
împreună cu oaspeții pentru 
prietenia tot mai strinsâ dintre 
tineretul din această parte a lu
mii, pentru triumful cauzei păcii 
în regiunea Balcanilor și Mării 
Adriatice și in întreaga lume.

După miting a urmat un pro
gram artistic la care și-au dat 
concursul tineri soliști și forma
ții din țări participante la Intil- 
nire.

(Agerpres)

adunat aci pentru a 
împreuna problemele 

arzatoare ale tineretului

Salutul domnului Stamatis Merkuris, 
președintele Mișcării pentru 

înțelegere balcanică din Grecia
Sînt fericit și foarte emoțio

nat —- a spus dl. Stamatis 
Ierburi 6 — că am -cinstea să 
orbesc în fața tineretului bot
anic unit care se află în fron- 
nl luptei pentru pace și se în- 
Inește pentru prima oară după 
el de-al doilea război mondial 
ore a-și spori eforturile pentru 
ace.
F ac parte dintr-o generație 

ire a văzut și a simțit distruge- 
le celor două războaie mondia- 
!. Dorim generației de. azi să 
i ridice ca un singur om spre 

înlătura pentru totdeauna din 
irile noastre și din lumea în- 
eagă războiul.
Vorbitorul a arătat că este

fericit să vorbească cu președin
te al Mișcării pentru înțelegere 
balcanică din Grecia, în capi
tala Republicii Populare Romi
ne, al cărei președinte al Consi
liului de Miniștri, Chivu Stoica, 
a luat cel dinții inițiativa pentru 
înțelegerea țărilor balcanice.

Noi, grecii, a spus d-sa, cre
dem în ideea înțelegerii po
poarelor balcanice.

în încheiere, dl. Merkuris a 
apreciat Intîlnirea ca un element 
valoros pentru înțelegerea țări
lor balcanice. arătînd că dacă 
tineretul este convins de necesi
tatea acestei înțelegeri, scopurile 

vor fipp care și le-a propus 
realizate.

Intîlnirea tineretului ți studenților 
din țările regiunii Balcanilor 

ți Mării Adriatice
București, 30 1-4 II 1960

(Urmare din pag. l-a)

noi posibilități de acțiune popoarelor și guvernelor — ne 
sâm vouă, tinerilor și studenților din această parte a lumii 
nizațiilor voastre, chetnitidu-vă să vă intensificați eforturile in 
lupta pentru pace $i pentru colaborarea internațională a tinere
lului și studenților. Voința voastră să se facă ‘simțită în orice 
icazie, pentru coexistentă pașnică între popoarele regiunii noas- 
ire și ale lumii întregi.

Trăim intr-o epocă în care se conturează perspectiva lichi- 
iării războiului rece și a instaurării unei păci trainice. Trăim 
nâreața vreme in care cele mai avansate visuri despre călătorii 
nterplanetare, folosirea energiei nesecate a atomilor In scopuri 
lașnice și asigurarea pentru toți oamenii a unei vieți fericite 
levin realitate. Numai în condiții de pace tinăra generație poale 
;ă se dedice științei, culturii, artei, poate să contribuie la dez- 
mltarea țărilor noastre și a civilizației umane.

Noi. tinerii și studenții, să ne unim forțele, să ne ridicăm gla- 
ul împotriva cursei înarmărilor, împotriva adepților perpetuării 
ăzboiului rece, împotriva experiențelor cu armele nucleare și 
ermo-nucleare, pentru dezarmarea generală și totală, cit și 
lentru realizarea altor inițiative de dezarmare, menite să asi
gure un viitor fericit tinerei generații

Să sprijinim din toată inima dezideratele fundamentale ale 
opoarelor și tineretului din țările balcano-adriatice :
- transformarea regiunii Balcanilor și a Mării Adriatice într-o 
onă de bună vecinătate, de cooperare fructuoasă, de înțelegere 
eciprocă, intr-o adevărată zonă a păcii, în cate să fie interzisă 
tocarea de arme atomice și instalarea bazelor pentru lansarea 
achetelor, ceea ce va favoriza lichidarea in întreaga lume a 
tocurilor de arme atomice și a bazelor de lansare a rachetelor, 
ucînd la înfăptuirea dezarmării generale;
— lărgirea cooperării și dezvoltarea legăturilor de prietenie 

ître țările noastre, între tinerii și studenții din această parte a 
unii, ca o contribuție dintre cele mai eficace a tinerei gene- 
ițij și a organizațiilor sale la lupta pentru pace.
Ne adresăm vouă, tuturor tinerilor, tuturor organizațiilor de 

neret și studenți din regiunea noastră, să dezvoltați și mai mult 
gâturile de prietenie cu toate organizațiile detnocraitce de tine- 
tt din lume, pentru întărirea unității tineretului, indiferent de 
incepții politice, filozofice, religioase, in lupta penitu pace și o 
ață mai bună. Să ne manifestăm și mai puternic solidaritatea 
lastră cu lupta eroică a popoarelor și tineretului din țările colo, 
iale și dependente pentru scuturarea jugului colonialist-imperia- 
st pentru independență națională.
Vă adresăm un călduros apel, vouă, tinerilor și studenților din 
giunea Balcanilor și a Mării Adriatice, organizațiilor voastre, 
tntru a folosi toate posibilitățile și căile prin care vă puteți 
luce contribuția la realizarea cooperării pașnice și relațiilor de 
ietenie și de bună vecinătate în Balcani și în regiunea Mărit 
driatice. Să dezvoltăm contactele bilaterale și multilaterale prin 
himburi de delegații, organizarea de seminalii și excursii, ma- 
festări cultural-artistice. competiții sportive, dezvoltarea schim- 
irilor turistice. In acest sens, in timpul Intilnirii s-au făcut 
imeroase propuneri și s-a adoptat un program de măsuri cotl
ete.
Tineri și studenți din regiunea Balcanilor și a Mării Adria- 
:e să ne unim eforturile pentru a apăra bunul cel mai de preț al 
nemriî — pacea — pentru a permite o dezvoltare continuă șt 
mpleta a condițiilor economice și sociale ale popoarelor, pen
ii a păstra comorile culturii și civilizației. Să răsune in toate 
rile din Balcani și regiunea Mării Adriatice vocea noastră unită 
ntru pace și prietenie, pentru coexistență pașnică, pentru trans- 
nnarea regiunii noastre intr-o zonă a păcii, denuclearizată.

adre- 
orga-

București, 4.11.1960.

SA TRI1JMFE CAUZA PĂCII ÎN REGIUNEA 
BALCANO ADRIAT1CA Șl IN LUMEA 

ÎNTREAGA!

Ne-am 
dezbate 
cele mai 
din această parte a lumii, pen
tru a examina posibilitățile și 
modalitățile concrete in vederea 
întăririi relațiilor de colaborare 
și prietenie intre tineret și stu
denți, a unirii eforturilor menite 
să contribuie la transformarea 
regiunii balcano-adriatice intr-o 
zonă a păcii, a bunei-conviețuiri, 
zonă din care să fie eliminate 
armele nucleare și armele-rache- 
tă. Discuțiile oe au avut loc pmâ 
acum au arătat că organizarea 
acestei întHniri și-a dovedit pe 
deplin utilitatea, că ea corespun
de năzuinței tineretului șj stu
denților din țările noastre de a 
milita împreună cu popoarele lor 
pentru o pace trainică in această 
regiune și în lumea întreagă.

Această întîlnire a contribuit 
la o mai bună cunoaștere reci
procă. Sistem bucuroși că cele 
citeva zile pe care, dragi prie
teni, le petreceți in mijlocul no
stru vă dau posibilitatea să ve
deți cum muncește și trăiește po
porul romîn.

In trecut țara noastră era de
pendenta din punct de vedere e- 
conotnic și politic de marile pu
teri din Occident, ceea ce a con
stituit o frioă ia dezvoltarea ei. 
După eliberarea Romimej din 
jugul fascist, energia descătușată 
a poporului nostru, care și-a 
luat soarta ia propriile sale 
tniint, a fost izvorul unor impor
tante realizări ia economie, ia 
cultură și artă, ia știință ți teh
nică. La dobîndirea acestor suc
cese, alături de întregul popor, 
tineretul ți-a adus contribuția sa 
avîatată.

Pe măsura dezvoltării econo
miei naționale a tării noastre 
crește nivelul de L-ai al popu
lației Regimul deaiocrat-popuiar 
înconjoară tineretul cu o deo
sebita grijă, creîndu-i condiții 
din cele mai bune de manca și 
iavațâtora. La munca egală tine
rii primesc salariu egal cu cel 
al vL-stnicilor. Porțile școlilor 
de toate gradele s-au deschis 
larg pentru fiii oamenilor mun
cii. Tineretul a capatat depline 
posibilități de a-și pune in va
loare aptitudinile, de a-și realiza 
cele mai îndrăznețe visuri.

Angajat cu toate forțele în o- 
pera de construcție pașnică, po
porul nostru este sincer atașat 
cauzei păcii și prieteniei între 
popoare. Această năzuință care 
însuflețește poporul nostru își 
găsește expresie in politica de 
pace a Republicii Populare Ro
mine, călăuzită neabătut de 
principiul coexistenței pașnice 
între țări cu orinduiri social-po- 
litice diferite.

Intîlnirea noastră se desfă
șoară intr-un moment in care în 
viața internațională se manifestă 
semne tot 
destinderii 
tactele între conducătorii de stat, 
se lărgesc schimburile economioe 
și culturale intre țări, începe să 
se topească gheața „războiului 
rece". Toate aceste fenomene po
zitive din viața internațională 
nu trebuie caracterizate ca „un 
armistițiu dintre blocuri", cum 
s-a exprimat aci nnul dintre vor
bitori, ci ca o afirmare din ce tn 
ce mai puternică a ideei coexis
tenței pașnice intre toate țările, 
fără deosebire de orinduire so
cială, idee care cuprinde mase 
tot mai largi, popoare și țări din 
Europa, Asia , Africa, America 
Latină. In aceste condiții inter
naționale s-a ajuns la o înțele
gere cu privire la convocarea 
conferinței la cel mai înalt nivel, 
menite să contribuie considerabil 
la îmbunătățirea continui a cli
matului internațional, fa regle
mentarea problemelor ce-și aș
teaptă rezolvarea. Intre aceste 
probleme, cea mai importantă 
este cea a dezarmării, căreia i 
s-au deschis perspective favora
bile prin propunerile privitoare 
la dezarmarea generală și totală 
prezentate de guvernul sovietic 
la O.N.U.

Rezolvarea pozitivă a proble
melor arzătoare ce stau in fața 
conferinței la nivel înalt cores
punde intereselor tuturor po
poarelor.

In succesul intilnirii la nivel 
înalt slnt interesate prin urmare 
toate țările, fie ele mari, mijlo
cii sau mici. De aceea, conside
răm că este greșit de a se vorbi 
în legătură cu întilnirile la nivel 
înalt despre ocolirea țărilor mici 
și mijlocii în rezolvarea proble
melor internaționale. întilnirile 
la nivel înalt, contactele și tra
tativele între conducătorii de 
stat contribuie la destinderea 
internațională, a cărei înfăptuire 
este in avantajul tuturor țărilor 
iubitoare de pace. Destinderea 
— așa cum arată și realitatea — 
creează cele mai favorabile con
diții pentru ca toate țările să 
poată participa la rezolvarea 
problemelor internaționale.

Evident că țărilor mici nu le 
revine doar un rol pasiv, de 
expectativă, în evoluția eveni
mentelor. Noi smtem de părere 
că nu numai țările mari, ci și 
toate țările pot și trebuie să-și 
aducă aportul lor la îmbunătăți
rea atmosferei internaționale. 
Pornind de la această convinge
re, țara noastră și alte țări so
cialiste din Balcani au luat cu
noscutele inițiative îndreptate 
Spre asigurarea securității și dez-

mai vizibile ale 
Se înmulțesc con-

voltarea colaborării multilaterale 
fntre țările din această regiune. 
Ga un exemplu al creșterii rolu
lui diferitelor țări in noile con
diții internaționale se poate cita 
și crearea comitetului celor zece 
țâri, printre care și o serie 
țări din regiunea noastră

de 
= __ ______ ca

Bulgaria, Italia, Rominia, comi
tet in fața căruia va incepe in 
curind examinarea problemei pri
mordiale a vieții internaționale 
— dezarmarea.

Republica Populară Romînă, 
aducindu-și contribuția la cauza 
micșorării încordării internațio
nale, acordă o atenție deosebită 
problemei asigurării păcii in Pe
ninsula Balcanică. După cum se 
știe, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Romîne a propus șefilor de gu
verne din țările balcanice o întil- 
nire în vederea înfăptuirii unei 
rodnice colaborări multilaterale, 
întemeiate pe principiile coexi
stenței pașnice. Pe baza acordu
lui între toate statele din re
giunea balcano-adrîatică s-ar pu
tea ajunge la crearea unei zone 
fără arme nucleare și arme-ra- 
chetă. înfăptuirea acestor propu
neri ar avea o însemnătate con
siderabilă pentru cauza păcii. Ea 
ar contribui într-o largă măsură 
la dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare, la prosperi
tatea for_ economică. Asigurarea 
securității colective în acest sec
tor ar constitui o contribuție 
esențială la asigurarea păcii pe 
continentul european și în lumea 
întreagă, precum ți un exemplu 
însuflețite: pentru popoarele din 
ahe părți a!e lumii.

Propunerea țării noastre a gă
sit un puternic ecou în cercuri 
largi ale opiniei publice din țările 
bakano-adriatice. Guvernele unor 
țări balcanice, partide politice și 
organizații obștești de diferite o- 
rientări. personalități de seamă 
ale vieții publice din țoale țările 
balcanice au exprimai sprijinul 
lor in favoarea propunerii guver
nului R. P. Romine. Am ascultat 
aici cu satisfacție cuvintele prin 
care numeroși participanți la in- 
tilni.-e, conducători ai organiza
țiilor de tineret din țările regiunii 
balcano-adriatice au subliniat 
necesitatea dezvoltării colaboră
rii interbalcanice ți și-au expri
mat aprobarea față de inițiativele 
guvernului romîn in această pro
blemă. Aceste luări de poziție 
ale reprezentanților unor largi 
cercuri ale opiniei publice arată 
o dată mai mult ca propunerile 
guvernului nostril, care-și pă
strează întreaga actualitate, co
respund intereselor vitale ale tu
turor popoarelor din această 
parte a lumii.

însăși intîlnirea noastră este o 
dovadă că ideile întăririi prie
teniei ți colaborării între po
poarele și țările balcano-adriatice, 
asigurării păcii in această re
giune au găsit un ecou profund 
în rindul tinerilor și tinerelor din 
țările noastre, care, alături de 
popoarele lor, slnt dornici 
tribuie ia realizarea 
nobil țel.

Intîlnirea noastră a 
totodată posibilitățile 
pentru lărgirea 
laborării între

cadrul Intilnirii noastre 
se ajunge la concluzii 
în problemele dezbătute, cores
punzătoare țelurilor de pace și 
prietenie ale popoarelor și tine
retului din țările noastre.

Nu credem insă că servește a- 
cesior țeluri repunerea în discu
ție în intîlnirea de față de către 
tovarășul Obradovici a unor teze 
false despre care, la timpul po
trivit, ne-am spus părerea, așa, 
cunt este, de pildă, teza conform 
căreia se identifică caracterul și 
scopurile — în realitate funda
mental deosebite — ale grupări
lor de state existente.

La Intilnirea noastră iau parte 
reprezentanți ai unor organizații 
de tineret de diferite nuanțe po
litice din toate țările participante 
și aceasta constituie o realizare 
de preț in eforturile pentru stabi
lirea unui climat de pace, înțe
legere și colaborare în regiunea 
noastră. Evident, între noi există 
deosebiri de vederi în diferite 
probleme.

Dar — așa cum a arătat des
fășurarea intilnirii — atunci 
cind există bunăvoință și dorin
ță sinceră de colaborare, se 
poate găsi, pe deasupra oricăror 
deosebiri de vederi, un limbaj co
mun și se pot infăptui acțiuni 
comune pentru atingerea scopu
lui care ne unește pe toți — pa
cea și prietenia.

Dragi prieteni.

pentru 1
comune

U.TA Șl U.A.S.R. au luat ți 
iau p*rte la-maril» acțiuni inter
naționale pentru pace și priete
nie, inițiate de organizații in
ternaționale ca F.M.T.D. și 
U.l.S. O atenție deosebită acor
da tineretul romîn 
relațiilor prietenești

Cuvîntul președintelui Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 

a R. P. Romîne, 
Ion Gheorghe Maurer

să con- 
acestui

Tineretul romîn, alături de în
tregul popor, sprijină din toată 
inima politica de pace și cola
borare a R. P. Romîne și, prin 
munca sa constructivă, contribuie 
la traducerea ei în viață. Orga
nizațiile noastre — Uniunea Ti
neretului Muncitor și Uniunea 
Asociațiilor Studenților din Re
publica Populară Romînă — în
trețin legături de colaborare cu 
organizații de tineret, politice, 
culturale și sportive, precum și 
cu organizații ș’ asociații stu
dențești din peste 70 de țări cu 
sisteme social-politice diferite. 
Cu aceste organizații Întreținem 
legături variate: schimburi de 
delegații, de material documen
tar. informații, publicații, expo
ziții etc. Relațiile noastre cu a- 
ceste organizații se intemeiază 
pe năzuința comună spre pace 
și prietenie intre popoare, pe 
principiile respectului reciproc 
și neamestecului in treburile in
terne ale diferitelor organizații.

U.T.M. și U.A.S.R. acționează 
tn sprijinul dezvoltării colaboră
rii tinerei generații in lupta pen
tru pacisți un viitor fericit. La 
București s-a desfășurat un Fes
tival Mondial al Tineretului ți 
Studenților, la care au venit pes. 
te 30.000 de tineri din peste 100 
de țări. La toate celelalte Festi- 

— la Praga, 
Berlin, Varșovia, 

și Viena — tineretul 
fost reprezentat de 
sute de delegați, 
participanți la Fești

la Viena, veniți 
țări și oontinen-reliefat 

existente 
pentru lărgirea continuă a co
laborării între tinerii din re
giunea noastră pe platforma co
mună a luptei pentru pace. In 
cadrul Intilnirii s-au făcut multe 
propuneri interesante din partea 
tuturor delegațiilor participante. 
S-a propus intensificarea schim
burilor de delegații, a manifestă
rilor culturale ți sportive comune, 
organizarea de seminarii pe pro
bleme specifice ale tineretului 
etc.

Aceste propuneri trebuie stu
diate cu multă atenție și găsite 
modaiită(ile practice de realizare 
a unor contacte cit mai intense 
Intre tineretul și studenții țârilor 
noastre.

Toți vorbitorii, indiferent de 
apartenența lor politică, au con
siderat in mod just că scopul in
tilnirii noastre nu este de a re
liefa ceea ce ne desparte, ci de a 
căuta punctele comune, care ne 
pot uni in eforturile pentru atin
gerea țelului comun — apărarea 
și consolidarea păcii, întărirea 
prieteniei între tinerii din țările 
noastre. Această idee apare și în 
intervenția delegației iugoslave. 
Dar, după părerea noastră, unele 
puncte de vedere exprimate în 
această intervenție nu corespund 
scopului amintit și spiritului In 
care s-au desfășurat dezbaterile 
intilnirii noastre.

In ce privește istoricul rela
țiilor dintre Tineretul Popular 
din Iugoslavia șl organizațiile de 
tineret din alte țări ale regiunii 
noastre și răspunderea ce revine 
pentru starea nesatisfăcătoare a 
acestor relații, organizației de ti
neret iugoslave de pildă, noi a- 
vem, evident, părerile noastre. 
De altfel, aceste probleme au și 
fost discutate între reprezentanții 
organizațiilor noastre de tineret 
și ai Tineretului Popular din Iu
goslavia. Poate fi amintit și fap
tul că inițiativa îmbunătățirii re- 
lațiilor cu organizația tineretului 
iugoslav a aparținut organiza
țiilor de tineret din țările lagă
rului socialist. Considerăm însă 
că nu este nici locul, nici timpul 
și nici nu ar fi util să se anga
jeze discuții pe aceste probleme 
într-un cadru cutn este intîlnirea 
de față ; colaborarea între tinere
tul din Balcani nu ar 
cîștigat de pe urma unei 
dispute.

Noi acordăm toată 
eforturilor ce au fost

avea de 
astfel de

prețuirea 
făcute în

valuri Mondiale 
Budapesta, 
Moscova 
romîn a 
sute și 
Numeroși 
valul de 
din diferite 
te, au petrecut zece zile în țara 
noastră. In țara noastră au fost 
organizate numeroase tabere și 
seminarii internaționale de tine
ret care s-au bucurat de o largă 
participare. La rindul nostru, atfi 
luat parte an de an la numeroase 
seminarii și conferințe interna
ționale și la diferite alte mani
festări: la seminariile de la Du- 
brovnic, la seminarul in proble
me colt ura ie din Italia ; ansam
blul artistic U.T.M. a dat spec
tacole în Anglia. Franța, Elve
ția ; formațiile noastre sportive 
au participat la Jocurile organi
zate de U.N.E.F. și la Univer
siada de la Torino. In școlile 
superioare de la noi învață stu
denți din Germania, Albania, 
Franța, Bulgaria, india. R.A.U., 
Irak, Sudan. Yemen. Nigeria. 
Liban, Nepal, Algeria, Argenti
na precum și din alte țări.

dezvoltării 
cu tinerii 

din țările balcanice și adriatice. 
Cu unele din organizațiile de ti
neret din aceste țări avem schitu, 
buri regulate de delegații, de 
materiale, publicații, schimburi 
de experiență etc. Din păcate, cu 
alte organizații legăturile nu 
sini pe măsura posibilităților 
existente și a dorințelor noastre. 
Credem ca această întîlnire și 
programul de colaborare viitoa
re pe care Intîlnirea il va adop
ta ne va ajuta să îmbunătățim 
relațiile noastre și cu aceste or
ganizații.

Ne exprimăm regretul că, cu 
toate insistentele Comitetului de 
pregătire, organizațiile de tineret 
și studenți din Turda, nu au 
răspuns invitației de a participa 
la intilnirea noastră. Avem con
vingerea că rezultatele Intilnirii, 
apelul pe care-1 vom adresa ti
nerei generații din această par
te a lumii, vor găsi răsunet în 
rindul tineretului din Turcia. 
Dorim să întreținem strinse rela
ții prietenești cu toate organiza
țiile de tineret și studențești 
care luptă pentru pace și nă
zuiesc să-și aducă contribuția 
la cauza comună a popoarelor 
noastre : transformarea regiunii 
Balcanilor și a Mării Adriatice 
într-o zonă a păcii, denucleari- 
zată o zonă a bunei vecinătăți, 
a coexistenței pașnice și a prie
teniei intre popoare.

Unirea eforturilor noastre în 
numele acestui țel scump are o 
importanță cu atit mai mare, cu 
cît chiar și tn unele țări din 
regiunea noastră există forțe 
care acționează împotriva năzu
ințelor de pace ale popoarelor și 
tineretului, forțe care au între
prins sau intenționează să în
treprindă măsuri de instalare a 
rampelor pentru lansarea de ra
chete.

Considerăm că intîlnirea noas
tră a deschis o cale largă pen
tru noi eforturi în direcția strîn- 
gerii continue a legăturilor de 
prietenie și colaborare între tine
retul și studenții țărilor noastre. 
Lucrările Intilnirii au arătat ce 
cimp vast de activități comune 
există in fața noastră. De ase
menea, trebuie să subliniem că 
la București, concomitent cu lu
crările Intilnirii, au avut loc — 
din inițiativa Comitetului de pre- 
gătire — întreceri sportive dota
te cu „Cupa Prieteniei", la care 
au luat parte sportivi din Alba
nia, Bulgaria. Grecia, Iugosla
via, Turcia și Rominia. Aceste 
întreceri s au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, do
vedind încă o dată posibilitățile 
care există și pe acest tărlm pen. 
tru o mai bună cunoaștere reci
procă.

Ne exprimăm convingerea că 
toți participanții la Tnttlnlre, or
ganizațiile de tineret și studen
țești 
ni Me 
title 
găsi 
nale

(Urmare din pag. l-a) 

ehete, fără povara cheltuielilor 
și eforturilor militare.

Reuniunea voastră s-a desfă
șurat în spiritul acestor năzu
ințe inalte. In cursul lucrărilor 
voastre v-ați putut cunoaște și 
înțelege mai bine, ați putut găsi 
un limbaj comun, in numele 
idealului comun, de pace și prie
tenie. Ca țara gazdă, ca țară 
care acordam o înaltă prețuire 
aportului tineretului lumii la asi
gurarea păcii, sîntem deosebit 
de bucuroși de succesul intil- 
narii voastre, de participarea bo- 
f;ată și largă pe care a inregis- 
rat-o, de faptul că această con

ferință a reunit în jurul acele
iași mese reprezentanți a nume
roase organizații de tineret de

diferite nuanțe, de diferite pi* 
reri, precum și personalități ale 
vieții politice, sociale și cultu
rale.

Vă felicit pentru activitatea 
depusă și pentru rezultatele ob
ținute. Sînt convins că. plecind 
de aci, fiecare dintre voi va 
duce mai departe ideile nobile 
care stau la baza Intilnirii voas
tre și va acționa pentru înfăp
tuirea lor, va contribui la dez
voltarea și strîngerea relațiilor! 
multilaterale între organizațiile 
de tineret din regiunea Balcani
lor și Mării Adriatice, a relații
lor de vecinătate și bună înțele
gere între popoarele noastre.

Vă urez succes în '' ‘ *"
pace între popoare, 
greșul și fericirea 
noastre.

La Prezidiul Marii 
Adunări Naționale

(Urmare din pag. l-a)

poarele din Balcani, membri ai 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, deputați, conducători ai 
unor organizații de masă și alții.

Erau prezenți conducătorii or
ganizațiilor grupurilor șl mișcă
rilor de tineret, deputății din 
Grecia și Italia precum și repre
zentanții organizațiilor interna
ționale de tineret și studențești 
care au luat parte Ia Intilnirea 
tineretului și studenților din ță
rile regiunii Balcanilor și Mării 
Adriatioe.

A luat parte, de asemenea, 
Stamatis Merkuris, președintele 
Mișcării pentru înțelegere balca
nică din Grecia.

înmînînd Apelul și celelalte 
documente adoptate de tntîlni- 
rea de la București Carlo Ricca, 
deputat din partea Partidului 
Socialist Italian, a mulțumit în 
numele reprezentanților grupuri
lor și mișcărilor de tineret din 
țările zonei balcanice și Mării 
Adriatice pentru primirea plină 
de bunăvoință făcută delegațiilor.

Tinerii, care aprobă cu entu
ziasm orice inițiativă de pace, a 
spus vorbitorul, au apreciat în 
mod just propunerile unor gu
verne ale țărilor din zona bal- 
cano-adriatică și prețuiesc in 
mod deosebit inițiativa guvernu-

DIN VIAȚA
Vacanța de iarnă 

a studenților
Comitetul U.T.M. și Consiliul 

Asociației Studenților din Insti
tutul pedagogic de limba și li
teratura rusă „Maxim Gorki" 
din Capitala s-au îngrijit din 
timp de organizarea vacanței 
de iarna a studenților. Peste 
40 studenți se vor odihni în mi
nunatele stațiuni Sinaia și Pre
deal sau in tabâra studențeasca 
de la Lacul Roșu.

Pentru cei ce au râmas în 
București clubul deschis de cu- 
rînd oferâ un bogat progrdm 
de activitate .

Cu un deosebit entuziasm au 
răspuns studenții ce pleacâ în 
provincie, chemării comitetului 
U.T.M. de a desfășura acolo 
unde se vor afla o intensa mun
ca politico-educativâ.

TRAIAN SIMULA 
student

lupta pentru 
pentru pro* 
popoarelor

lui romîn, care urmărește să rea
lizeze în mod rapid rezultate e- 
fective în întărirea păcii și în 
înțelegerea reciprocă între țările 
acestei zone.

Fiți sigur, onorate domnule 
președinte, că tinerii reuniți aici 
vor duce la întoarcerea în țările 
lor spiritul acestei întîlniri și 
concluziile la care s-a ajuns și 
vor ști să adreseze guvernelor 
lor toate acele propuneri care 
vor servi, sîntem convinși, pen
tru traducerea în realitatea vie
ții politice, culturale și sociale 
a unor rezultate trainice de pa
ce, înțelegere reciprocă, colabo
rare și prietenie.

Delegatul italian a încheiat 
adresînd, în numele participan- 
ților la întîlnire, cele mai sin
cere urări de fericire și de suc
ces poporului și tineretului ro
mîn și. conducătorilor săi.

A luat apoi cuvîntul președin
tele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, Ion Gheorghe Maurer.

Conducătorii Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale și ai gu
vernului R. P. Romîne, precum 
și celelalte personalități care 
au participat la solemnitate, 
s-au întreținut apoi prietenește 
cu reprezentanții grupurilor și 
mișcărilor de tineret.

(Agerpres)

nu-și vor precupeți «trăda- 
pentru a valorifica condu- 
întHnîrii noastre ce-și vor 
expresia în documentele fi
ți a traduce în viață pro

gramul de măsuri pe care M vom 
stabili. Ne dăm seama că aceas
ta nu este o sarcină ușoară, că 
mai există o serie de dificultăți 
ce trebuie depășite. Energia, en
tuziasmul tineresc, puse în sluj
ba unei cauze mărețe cum este 
cauza păcii, sînt în stare să în
vingă orice piedici și dificultăți, 

în ce privește organizația 
noastră, ea va depune în conti
nuare toate eforturile pentru îm
bunătățirea relațiilor sale cu ti
neretul și studenții din celelalte 
țări participante, pentru a găsi 
cît mai multe căi de înțelegere 
și acțiuni comune în sprijinul 
ideilor păcii, prieteniei și bunei 
înțelegeri între popoarele și tine
retul țărilor noastre.

Recepția oferită
Prezidiului Marii Adunări Naționale

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, a oferit joi seara, in 
saloanele Casei Centrale a Ar
matei, o recepție cu ocazia Intil
nirii tineretului și studenților 
din țările regiunii Balcanilor și 
Mării Adriatice.

La recepție au luat parte to
varășii Petre Borilă, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romine, Constantin 
Pirvulescu, președintele Marii A- 
dunări Naționale a R. P. Romî
ne, Ștefan Voitec, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, acad. Minail Ra- 
lea, vicepreședinte al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Gheor. 
ghe Stoica, secretar al Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, 
acad, lilie Murgulescu, ministrul 
Invățămîntului și Culturii, C. 
Paraschivescu-Bălăceanu și acad. 
N. Gh. Lupu, membri ai Prezi
diului Marii Adunări Naționale, 
Gheorghe Vasilichi, vicepreședin. 
te al grupului național romîn al 
Uniunii interparlamentare, Mi
hail Gheltnegeanu, președintele 
Comitetului romîn pentru cola
borare și înțelegere reciprocă în
tre popoarele din Balcani, De- 
mostene Botez, președintele Co
mitetului romîn de pregătire a 
participării tineretului din R. P. 
Romînă la Intîlnirea tineretului 
și studenților din țările balcano- 
adriatice, Virgil Trofin, prim-

de președintele

secretar al C.C. al U.T.M., deă 
putați, conducători ai organiza
țiilor obștești, oameni de artă și 
cultură, ziariști romîni și străini.

Au .participat conducătorii și 
membrii delegațiilor tinerilor și 
studenților din R. P. Alba
nia, R. P. Bulgaria, Cipru, 
Grecia, Italia, R.P.F. Iugoslavia^ 
R. P. Romînă, reprezentanți ai 
conducerii organizațiilor interna, 
ționale ale tineretului și studen
ților, deputății și oaspeții de o- 
noare care au fost prezenți la 
— — ,'.a Intilnirii de la Bucu-lucrările 

rești.
A luat de asemenea parte dl. 

Stamatis Merkuris. deputat, fost 
ministru, președintele Mișcării 
pentru înțelegere balcanică din 
Grecia.

In cursul recepției, fon Gheor
ghe Maurer, președintele Prezi’ 
aiului Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne, Alexandris Kali- 
dopoulos, deputat jn Parlamentul 
grec din partea Partidului Uniu
nea Democratică. Ivan Abadjiev,_ 
prim-secretar al C.C. al Uniunii 
Tineretului Comunist Dimitrovist 
din R, P. Bulgaria, și Gianni 
Guiscardi, reprezentant al con
ducerii Mișcării Tineretului So
cialist Italian, au toastat pentru 
prietenia tineretului și popoare
lor din regiunea Balcanilor și 
Mării Adriatice. pentru pace în 
întreaga lume.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

președintele Mișcării

ȘI MUNCA TINERETULUI
Ziua fierului vechi

Răspunzînd chemării organi
zației U.T.M. tinerii din co
muna Pietroșița, raionul Pu
cioasa au participat zilele tre
cute la acțiunea de colectare a 
fierului vechi. A fost organizată 
o zi specială de strîngere a fie
rului vechi cînd grupe de tineri, 
elevi și pionieri, în frunte cu 
cei mai buni utemiști, s-au răs- 
pîndit în întreaga comună. Fie
care gospodar a pus la dispozi
ția tinerilor fierul vechi exis
tent în gospodărie. Mii de kilo-

grame de fier vechi au fost 
lectate de tineri și adunate 
tr-un singur loc pentru a fi pre
date I.C.M.-ului. Conștienți fiind 
de faptul că mai mult fier vechi 
înseamnă mai mult oțel nou 
pentru industria noastră, tinerii 
din comuna Pietroșița au hotărît 
ca în timpul cel mai scurt să 
extindă acțiunea cetățenească de 
colectare a fierului vechi și în 
satele din jurul comunei lor.

MARIN NEACȘU 
mecanic

co
in-

Centenarul lui A. P. Cehov
sărbătorit

In cadrul săptăminii închinate 
sărbătorii a 100 de ani de la 
nașterea lui A. P. Cehov, la 
școala medie mixtă din Bistri
ța au avut loc numeroase mani
festări artistice și culturale. 
Astfel, a avut loc un concurs 
cu tema „Viata și activitatea lui 
A. P. Cehov", concurs care s-»

in școală
desfășurat în limba rusă 
conducerea profesorilor de limba 
rusă din .școala. La concurs au 
participat reprezentanți ai tutu
ror celor trei secții ale școlii: 
romînă, maghiara și germană.

PLATON MIRCEA 
SCRABA L. OCTAVIAN 

elevi

sub

INFORMAȚII

Gu prilejul împlinirii a 12 ani 
de la semnarea Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica Popu- 
Iară Romînă și Uniunea Sovie
tică, joi seara la Casa prieteniei 
romîno-sovietice din Capitală 
a vorbit Maurîciu Novac, vice
președinte a! Comitetului de stat 
al planificării.

★

în cursul zilei de joi, dl. Sta- 
matis Merkuris, deputat, fost mi
nistru, președintele Mișcării pen
tru înțelegere balcanică din Gre
cia a făcui o vizită la Comitetul 
romîn pentru, colaborare și înțe
legere reciprocă. între popoarele 
din Balcani. Oaspetele a fost pri
mit de prof. univ. Mihail Ghel- 
megeanu președinte, și de alți 
membri ai comitetului.

în aceea,i zi, Comitelui romîn 
pentru colaborare ,i înțelegere' 
reciprocă intre popoarele din 
Balcani a oferit un prbtz in cin
stea oaspetelui.
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gerea tuturor tipurilor de arme, 
tuturor instrumentelor războiului, 
adică dezarmarea generală și to
tală a tuturor statelor. Tocmai 
de aceea; propunerea cu privire 
la o astfel de dezarmare, făcută 
de Uniunea Sovietică în Organi
zația Națiunilor Unite, corespun
de celor mai profunde interese 
vitale ale omenirii. In aceasta 
constă marea putere de influen
țare pe care o exercită această 
propunere a U.R.S.S. asupra po
poarelor. Este semnificativă una
nimitatea cu care statele mem
bre ale O.N.U. au aprobat în 
cadrul celei de-a 'XlV-a sesiuni 
a Adunării Generale ideea dez
armării generale și totale. Este 
îmbucurător și faptul că această 
hotărîre a fost adoptată potri
vit proiectului de rezoluție ela
borat în comun de două puteri 
cum sînt U.R.S.S. și S.U.A.

Pentru ca acordul statelor cu 
privire la dezarmare să devină 
pentru prima dată în istorie o 
realitate este necesar, în primul 
rlnd, să se treacă de ta vorbe 
la fapte practice. Aceasta este 
sarcina istorică cea mai impor
tantă & actualei generații. Sta
tele membre ale Tratatului de 
la Varșovia, făcînd un schimb 
de păreri în cadrul actualei Con
sfătuiri cu privire la perspecti
vele apropiatelor tratative in pro
blema dezarmării, au ajuns la 
concluzia că în prezent există, 
ca niciodată în trecut, premise 
favorabile pentru tratative rod
nice între statele din Est și 
din Vest în problema dezarmării.

Propunerea cu privire la dez
armare, făcută la O.N.U. de gu
vernul sovietic, exprimă poziția 
co.nună a statelor membre ale 
Tratatului de la Varșovia, a tu
turor țărilor socialiste. Toa.e 
statele membre ale Tratatului de 
la Varșovia declară că doresc 
să devină participante ale vii
torului acord cu privire la dez
armarea generală și totală.

Statele reprezentate la consfă
tuire încearcă un sentiment de 
satisfacție in legătură cu faptul 
că primul care a întreprins mă
suri practice in domen.ul înfăp
tuirii rezoluției menționate a 
O.N.U., este un stal participant 
Ia Organizația Tratatului de la 
Varșovia — Uniunea Sovietică 
— care a adoptat hotărirea de 
a reduce în mod unilateral for
țele sale armate cu 1.200.000 de 
oameni. Efectivul forțelor arma
te ale U.R.S.S. va fi acum sub 
nivelul pe care l-au propus în
seși puterile occidentale in anul 
1956 pentru Uniunea Sovietică și 
S.U.A. și sub nivelul efectivului 
real al forțelor arinale ameri
cane. deși teritoriul și lungimea 
frontierelor S.U.A. sînt cu mult 
mai mici decit ale U.R.S.S. Re
ducerea forțelor armate a Is 
U.R S.S. cu o treime din actua
lul lor efectiv in condițiile cînd 
blocurile militare ale puierilor 
occidentale continuă cursa înar
mărilor. constituie un act de bu
năvoință care trebuie să stimu
leze ceielal e state ca, în dome
niul dezarmării, să adopte mă
suri menite să vină in întimpina- 
re, să răspundă încrederii cu în
credere.

în Occident, unii sînt gata să 
interpreteze în mod denaturat, 
să prezinte intr-o lumină falsă 
orice acțiune bună, orice inițiati
vă bună în domeniul internațio
nal. In acest mod procedează m 
prezent dușmanii dezarmării, a- 
firmînd că noua reducere a for-

D E C L
statelor participante

jelor armate ale U.R.S.S. nu 
constituie un pas spre dezarma
re, ci este reînarmare. Numai 
ostilitatea deliberată față de 
măsurile practice în domeniul de
zarmării poate inspira asemenea 
afirmații gratuite.

Oare cui nu-i este clar că nu
mai statele care nu au intenții 
agresive pot proceda la reduce
rea unilaterală a forțelor lor ar
mate ? In condițiile actuale, ar
mate mari ?i baze milhaic pe te
ritorii străine nu sînt necesare 
pentru apărarea țării. Oare un 
stat care nutrește planuri de co
tropire ar păși de bunăvoie la 
reducerea forțelor sale armate ? 
Este clar că chiar în condițiile 
reorganizării acestor forțe arma
te in scopul măririi capacității 
lor de luptă, nu ar fi în intere
sul său să reducă efectivul lor.

Statele reprezentate la Con
sfătuire consideră hotărîrea U- 
niunii Sovietice cu privire la o 
nouă și importantă reducere a 
forțelor sale armate, adoptată 
de comun acord cu celelalte țări 
ale lagărului socialist, ca o con
tribuție comună a Organizației 
Tratatului de la Varșovia Ia 
cauza dezarmării, o inițiativă 
care înlesnește realizarea unui 
acord Intre statele din Est și 
Vest cu privire la dezarmarea 
generală și totală. Statele care 
sint unite in Organizația Trata
tului de la Varșovia promovează 
cu consecvență și neabătut linia 
îndreptată spre lichidarea cursei 
înarmărilor. De la constituirea 
sa. Organizația Tratatului de la 
Varșovia a redus efectivul total 
al forțelor armate ale țărilor 
participante cu 2.596.500 de oa
meni. iar actuala reducere uni
laterală a armatei în U.R.S.S. 
va ridica această cifră la 
3.796.500 persoane.

Pot oare statele care fac par
te dm N.A.T.O., să înscrie la 
activul lor asemenea măsuri a 
căror însemnătate pentru intări- 
rea păcii este limpede pentru 
toți? Din păcate pină in prezent 
măsurile luate de N.A.T.O. sint 
îndreptate spre intensificarea 
pregătirilor militare și sporirea 
forțelor armate și armamentelor.

Țările membre ale Tratatului 
de la Varșovia consideră necesar 
să sublinieze exemplul pozitiv al 
Republicii Democrate Germane, 
care a redus de bunăvoie efecti
vul forțelor sale armate la 
90.000 ds o .meni și a renunțat 
la introducerea serviciului mili
tar obligatoriu. Această poziție 
a R.D.G., dictată d** dorința de 
a face totul pentru a sluji cau
zei slăbirii încordării, se bucură 
de sprijinul deplin al tuturor 
statelor participante la Tratatul 
de li Varșovia. Pentru cauza 
păcii și pentru viitorul național 
al Germanici arc o marc însem
nătate, faptul că prin politica sa, 
R. D. Germană dovedește că 
Germania, dacă va renunța la 
înarmarea atomică. la politica 
de revanșă, la revizuirea frontie
relor și la militarism, va putea 
trăi în pace și în bunăstare și 
va ocupa un ioc demn în fami
lia popoarelor.

Statele reprezentate la Consfă
tuire cheamă statele membre ale 
Organizației Tratatulu» Atlanti
cului de Nord. îndeosebi pe ace
lea care dispun de cea mai mare 
putere militară, să răspundă la 
reducerea unilaterală a forțelor 
armate ale U.R.S.S. prin reduce
rea forțelor lor armate, să ur
meze exemplul Uniunii Sovie
tice.

Participanții la Consfătuire

A R A Ț I A
la Tratatul de la Varșovia

DeclarațieiSemnarea 
statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia
MOSCOVA 4 (Agerpres). — TASS transmite : 

La 4 februarie, in Palatul Mare al Kremlinului, 
a fost semnată Declarația statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

Declarația a fost adoptată în cadrul Consfă
tuirii Comitetului Politic Consultativ al state
lor participante la Tratatul de la Varșovia, care 
a avut loc la Moscova.

Declarația a fost semnată: d'n partea Alba
niei — de Enver Hodja și Mehmet Shehu; din 
partea Bulgariei — de Todor Jivkov și Anton 
lugov, din partea Cehoslovaciei — de Antonin

Novotny și Viliam Sirokv, dm partea R. D. 
Germane — de Walter Ulbricht și Otto Grote 
wolil; din partei Poloniei — de Wladyslaw Go
mulka și Jozef Cyrankiewicz, din partea Roriîî- 
niei — de Gheorghe Gheorghiu-Dej ș* Chivu 
Stoica, din partea Ungariei — de Jănos Kădâr 
și Ferenc Miinnich; din partea Uniunii Sovietice 
— de Nikita Hrușciov.

La semnarea Dedarați^j au fost de față toți 
participanții la Consfătuirea Comitetului Poliție 
Consultativ, conducători ai Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și ai guvernului U.R.S.S.

MOSCOVA 4 (Agerpres) - 
TASS transmite: La 3 februarie 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., a primit dele
gația Partidului Comunist Bul
gar alcătuită din Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar. Anton lugov. membru 
a| Biroului Polît’c al C.C. al 
P.C. Bulgar, președinte al Con
siliului de Miniștri al R.P. Bul
garia, Ivan Mihailov, membru al 
Birou.ui Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, Stanko Todorov, mem
bru supleani a» Biroului Politic 
a| C.C. al P.C. Bulgar, .și a a- 
vut cu ei o convorbire care a 
decurs într-o atmosferă de cal
dă prietenie.

------ •-------

Cu prilejul celei 
de a 12-a aniversări 
a semnării Tratatului 

de prietenie 
romino-sovietic

MOSCOVA 4 Corespondentul 
Agerpres transmite : Cu prile
jul celei de-a 12-a aniversări a 
semnării Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
dintre Republica Populară Ro 
ni nă și Uniunea Sovietică. Aso
ciația de prietenie sovieto ro 
mină a o ganizat la Casa prie
teniei pop larelor o festivitate la 
care au participat numeroși re
prezentanți ai locuitorilor Mos
covei.

pornesc de la faptul că propune
rea Uniunii Sovietice cu privi
re la dezarmare trebuie să fie 
examinată multilateral în cadrul 
Comitetului celor zece state, care 
iși va începe lucrările la 15 mar
tie a.c. In legătură cu aceasta 
ei au căzut de acord ca guver
nele U.R.S.S., Poloniei, Ceho
slovaciei, Romlmei și Bulgariei, 
adică ale statelor participante la 
Tratatul de la Vaișovia care fac 
parte din Comitetul celor zece, 
să dea reprezentanților lor in 
acest comitet directiva de a con
tribui prin toate mijloacele la o 
activitate rodnică a comitetului 
și de a căuta să obțină cit mai 
rapid elaborarea Tratatului cu 
privire la dezarmarea generală 
și totală.

Rezolvarea rapidă și cu suc
ces a problemei dezarmării gene
rale și totale cere, bineînțeles, 
eforturi nu numai din partea sta
telor participante la Tratatul 
de la Varșovia. Astfel de efor
turi se cer și din partea puteri
lor occidentale. Participanții la 
Consfătuire iși exprimă speranța 
că puterile occidentale iși vor 
aduce de asemenea contribuția 
la soluționarea cil mai grabnică 
a problemei dezarmării.

Năzuința reciprocă cinstită spre 
realizarea unui acord va permi
te să se evite repetarea situației 
cînd eforturile în vederea reali
zării unui acord cu privire la 
dezarmare erau înecate in toren
te de discursuri și rezoluții.

Pentru înfăptuirea cu succes 
a dezarmării generale și totale 
este necesar un sistem eficient 
de control internațional asupra 
unei astfel de dezarmări. Con
trolul, rupt de acțiunile practice 
în domeniul dezarmării ar pu
tea fi folosii in condiții’e actua
le pentru scopuri diametral opu
se dezarmării : de a căuta breșe 
in sistemul apărării ailor țări, 
de a obține informații care să 
înlesnească alcătuirea planuri
lor de atac asupra unei țări sau 
alteia. De aceea, statele c re nu 
au intenții agresive manifestă o 
grijă firească ca volumul con
trolului internațional să cores
pundă gradului efectiv de dezar
mare a statelor. Dar in condi
țiile dezarmării generale și to
tale. statele nu vor avea moti
ve să se teamă unul de celălalt. 
Vor exista toate posibilitățile 
pentru înfăptuirea oricărui con
trol, oricărei inspecții. Cînd de
zarmarea va fi generală și to
tală. atunci și controlul va fi, 
de asemenea, atotcuprinzător și 
total.

Statele reprezentate la consfă
tuire consideră necesar să subli-

nieze încă o dată că sînt inte
resate intr-un astfel de acord cu 
privire la dezarmare care să 
asigure certitudinea deplină că 
nici una din părți nu va încălca 
obligațiile cu privire la înfăptui
rea dezarmării, nu va avea po
sibilitatea să se înarmeze 
cuns.

Statele participante la 
tul de la Varșovia relevă 
fapt pozitiv că de multă 
nici o bombă atomică sau 
drogen nu 
pe globul pămîntesc.

pe as-

Trata- 
ca un 
vreme 
cu hi- 

a explodat nicăieri 
. ’ .J • Dar cu

toate că în prezent nu au loc ex
plozii nucleare, nu există nici un 
acord internațional privitor la 
interzicerea lor. Popoarele nu 
vor numai un simplu armistițiu 
pe frontul experiențelor nucleare, 
ele așteaptă ca astfel de expe
riențe să înceteze odată pentru 
totdeauna. Stîrnesc neliniște ș* 
anumite încercări de a anula 
acel element pozitiv care s-a rea
lizat deja în mod practic pe ca
lea spre încetarea experiențelor 
nucleare.

Dacă experiențele ar fi relua
te intr-adevăr de una din părți, 
atunci acest lucru ar putea atra
ge un fel de reacție in lanț, in 
urma căreia planeta noastră ar 
fi din nou transformată intr-o 
arenă a întrecerii in domeniul ex
ploziilor experimentale cu arma 
nucleară, cu toate urmările pri
mejdioase ce decurg din aceas
ta. Acest lucru ar fi. de aseme
nea, foarte greu de împăcat cu 
rezoluția O.N.U. care a chemat 
în unanimitate pe participanții 
la tratativele de la Geneva — 
U.R.S.S., SU.A. și Marea Bri- 
tanie — să nu reia experiențele 
cu arma nucleară ș» să grăbeas
că încheierea unui acord interna
țional in această problemă.

Hotărîre •. guvernului sovietic 
de a nu efectua nici in viitor 
experiențe nucleare dacă nici pu
terile occidentale nu vpr relua 
aceste explozii experimentale, a- 
sigură condiții favorabile pentru 
încheierea elaborării unui acord 
cu privire 11 încetarea experien
țelor cu arma nucleară. Statele 
reprezentate la Consfătuire iși 
exprimă speranța că toți partici
panții la tratativele de la Gene- 
v i vor depune maximum de 
eforturi pentru ca in viitorul Cel 
mai apropiat să obțină încetarea 
oricăror experiențe cu arma nu
cleară în aer, pe pămînt, sub 
pămfnt și în apă.

Participanții la consfătuire au 
avut un schimb aprofundat de 
păreri în problema germană.

Statele reprezentate în Orga
nizația Tratatului de la Varșo-

via au cunoscut nu o dată prin 
propria lor experiență, ce în
seamnă pentru popoare agresiu
nea germană. Interesul comun 
al tuturor acestor state ca mili
tarismul german sâ nu mai ame
nințe niciodată securitatea veci
nilor săi șl pacea în întreaga 
lume le îndeamnă să se pronun
țe cu hotărîre pentru semnarea 
Tratatului de pace cu Germania. 

Lichidarea rămășițelor celui 
de a| doilea război mondial și 
încheierea Tratatului de pace 
sînt necesare pentru dezvoltarea 
pașnică a întregii Germanii și 
pentru a încredința popoarele că 
au fost ridicate bariere trainice 
împotriva dezlănțuirii unui nou 
război în Europa.

In timp ce Republica Demo
crată Germană își exprimă do
rința deplină de a începe oricînd 
tratative și de a încheia Trata
tul de pace, celălalt stat german
— Republica Federală Germană
— se împotrivește încheierii a- 
cestui tratat. S-a creat o situa
ție anormală, fără precedent, în 
care un stat succesor al părții 
învinse, al agresorului care a 
capitulat necondiționat acum 15 
ani, refuză să semneze Tratatul 
Ge pace.

Politica R.F.G. are drept scop 
să împiedice desfășurarșa cu 
succes a unor tratative între pu
teri și reglementarea probleme
lor internaționale nesoluționate. 
Se întreprind chiar încercări de 
a anula acel? rezultate care au 
fost deja realizate în timpul tra
tativelor. de pildă apropierea 
punctelor de vedere ale părților 
in unele probleme, apropiere la 
care au ajuns participanții la 
con erința de la Geneva din 
1954 a miniștrilor Afacerilor Ex
terne.

Pentru ce guvernul R.F.G. 
se opune cu atîta îndirjite în
cheierii (ratatului de pace? El 
face aceasta in primul rini pen
tru că Tratatul de pace este me
nit să consolideze situația care 
s-a statornicit ca urmare a râz- 
bo ului, inclusiv frontierele

guvernul 
acestui 

numai o 
guvernul

poate sosi 
pentru mo- 
stabilite in 

zdrobirii

de

A. I. Mikoian a
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

Miercuri noaptea, Anastas Miko
ian, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.. 
a părăsit Moscova, plecind la 
Havana. A. Mikoian a fost in
vitat de guvernul Cubei să par
ticipe la inaugurarea Expoziției 
sovietice a realizărilor In do
meniul științei, tehnicii șl cultu-

plecat în Cuba
rii. Această expoziție, care a 
fost prezentată recent în Mexic, 
se va deschide zilele acestea în 
capitala Cubei.

La aeroportul Vnukovo, Miko
ian a fost condus de Aleksei 
Kosîghin și Dmitri Ustinov, vi
cepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., de miniș
tri al U.R.S.S. și alte persoane 
oficiale.

Vizita tovarășului 
Gh. Apostol în Italia

ROMA 4 Corespondentul A-
In seara zi- 

tovarășul 
al 
al

Vizita inaltilor oaspeți sovietici
in Nepal

KATMANDU 4 (Agerpres). 
— TASS transmite: La 4 fe
bruarie in Piața centrala 
Katmandu — Tundikhel, 
tradiț.o ial al mitingurilor 
ceremoniilor festive, a avut loc 
un miting al locuitorilor în cin
stea lui K. E. Voroșilov, F. R. 
Kczlov și E. A Furțeva.

Locuitorii din Katmandu

din 
locul

au

salutat cu aplauze furtunoase pe 
conducătorii sovietici.

Primarul orașului a dat ci
tire unui mesaj de salut adre
sat înaîților oaspeți de locuitorii 
capitalei Nepalului. .

Apoi, oaspeții sovietici au fost 
salutați de primul ministru 
Koirala. La mitingul locuitorilor 
din Katmandu a rostit o cuvin- 
tare K. E. Voroșilov.

gerpres transmite : 
lei de 3 februarie, 
Gheorghe Apostol, membru 
.Biroului Politic al C.C.
P.M.R., care reprezintă Partidul 
Muncitoresc Romîn la cel de-al 
IX-lea Congres al P. C. Italian, 
a avut o întilnire cu comitetul 
de secție și cu activul secției P. 
C. Italian din cartierul Salario 
al orașului Roma. La întilnire 
au participat șl membri ai de
legației Partidului Comunist 
Francez care participă la lucră
rile celui de-al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist Italian.

Sahitîiidu-i pe oaspeți, secre
tarul Comitetului de secție, O- 
mero Montesi, a făcut o infor
mare atupra activității secției. 
Iii cursul conversației care â ur
mat, tovarășul Gheorghe Apos
tol a răspuns la numeroasele 
întrebări care i-au fost adresate 

Intilnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă călduroasă și fră
țească și a luat sf rșit în sune
tele Internaționalei cîntate în 
limbile romînă, franceză și it<-

Ieșirea unor min'șlri 
din guvernul francez

PARIS 4 (Agerpres). — A- 
tpnția France Presse anunță că 
la 4 februarie ministrul delegat 
pe lingă prunul ministru, Ja
cques SousieHe, a încetai sa mai 
Iacă parte din componența g i- 
vernului francez. Iu calitatea sa 
de ministru delegat pe I rigă 
primul ministru, Jacques Șous- 
telle. care este de multă vreme 
cunoscut ca unul din sprijinito-. 
rii activi ai politicii de „inte
grare a Algeriei în Franța*4, era 
însărcinat cu problemele privind

Sahara, energia atomică 
to. iile de peste mări . 
cial. precizează agenția 
Presse, el avea ;n 
sa problemele privind pregătirea 
exploziilor atomice franceze in 
Sahara și exploatările petrolifere 
din acest teritoriu.

Tot agenția France Presse re
lata că de asemenea cu începere 
de la 4
llaumat, 
ieșit din 
francez.

și teri- 
l n spe- 
France 

competența

februarie Pierre Gui- 
ministrul de Război, a 
componența guvernului

------•-------

ROMA. 
încheiat 
IX-lea al 
I ta'ian. ■

OSLO. — La 30 și 31 ianuarie 
a avut loc la Oslo o consfătuire 
a reprezentanților partidelor co- 
muniste din Danemarca, Finlan. 
da. Norvegia și Suedia, 
muniaatul 
..Friheten" 
sfătuise au 
nile luptei . ...
și problema aderării ,ărilor scan, 
dinave la Asociația comerțului îi. 
ber.

— La 4 februarie ș:_a 
lucrările Congresul al 

Partidului Comunist

în co. 
publicat in ziarul 
se arată că 'a con. 
fost dezbătute sard, 
pentru pace, precutn

siat
R F G. este împotriva 
lucru. Poate fi trasă 
Singură concluzie : 
R.F.G scontează că 
un moment prielnic [ 
dif carea frontierelor 
Europa ca urmare a 
Germaniei fasciste. De fapt însă, 
în actual.‘le condiții aceasta în
seamnă o orientare spre dezlăn
țuirea unui nou război, deoarece 
nici un stat față de care R.F.G. 
încearcă să formuleze pretenții 
teritoriale, nu va renunța nicio
dată la teritoriile sale, lucru de 
care guvernul R.F.G. este dator 
să-și dei seama. Toți oamenii 
cu judecata lucidă înțeleg că 
aceste frontiere sint indistructi- 
bile.

Statele participante la Trata
tul de la Varșovia declară cu 
toată hotărîrea că aceste cal
cule ale guvernului vest-german 
sint sortite eșecului. Republica 
Democrată Germană, bastion de 
nădejde al păcii, barează mili- 
tariștilor germani calea spre noi 
aventuri agresive. Statele parti
cipante la Tratatul de la Varșo
via declară că ele sprijină mă
surile luate de guvernul R.D.G. 
în s:opul asigurării păcii, împo
triva politicii revanșarde a gu
vernului Adenauer. Forța unită a 
lagărului socialist constituie o 
garanție de nădejde că nu va 
fi admis nici un atentat la inde
pendența R.D.G., nici o nouă 
acaparare a teritoriilor de vest 
ale Poloniei, nici încălcarea in
violabilității frontierelor Ceho
slovaciei.

Participanții la Consfătuire își 
exprimă convingerea că planu
rile revanșarzilor vest-germani 
nu vor găsi sprijin nici din par
tea ac ualilor aliați ai R.F.G. 
Participanții la Consfătuire sînt 
profund convinși că planurile re
vanșarzilor vesț-germani nu pot 
fi sprijinite și nu sint sprijinite 
nici de populația R.F.G. care do
rește cu ardoare pacea. Partici
panții la Consfătuire sint con
vinși că populația din Germania 
Occidentală merită o soartă mai 
bună decit aceea de a fi o armă 
în miinile celor care vor să tul
bure pacea. Germanii au fost de 
n număra e ori jn trecut împinși 
spre aceasta de politica imperia
listă nesățioasă a conducătorilor 
lor. pentru care poporul german 
a plătit nu o dată prețul unor 
grei • sacrificii.

încheierea Tra!a‘u!ui de pace, 
renunțarea la orice fel dc idei 
revanșarde și de revizuire a 
frontiere.or, renunțirea la poli- 
t ca remilitarizării și înarmării 
atomice a Germaniei — iată cea 
mai bună cale de asigurare a 
securității tuturor popoarelor eu
ropene și a viitorului pașnic al 
poporului german. Republica De
mocrată Germană se pronun ă 
cu consecvență pentru aceas ă 
cale. Dacă și Republica Federală 
Germană ar păși pe aceeași cale, 
aces*a ar fi cel mai convingă-

germane, iar

tor aport, pe care l-ar putea ea 
aduce la cauza întăririi păcii și 
ar înlesni înfăptuirea dezar
mării generale și.loiale.

Guvernul R.F.G. respinge pro
punerea privitoare la Tratatul 
de pace pentru că el nu vrea să 
permilă reglementarea proble
mei Berlinului Occidental pe 
baza transformării lui intr-un 
oraș liber. El merge pînă intr-a
colo încit cere ca Berlinul Oc
cidental, care se află în interio
rul teritoriului R. D. Germane, 
să fie alipit la Germania Occi
dentală și, deoarece acest lu
cru este irealizabil el preferă să 
fie menținut acolo regimul de 
oc pație care permite ca Berli
nul Occidental să fie folosit drept 
focar de neliniște și primejdie 
de război.

Guvernul R.F.G. este un duș
man al reglementării pașnice cu 
Germania deoarece el nu dore
ște soluționarea pașnică a pro
blemei unității Germaniei pe ca
lea tratativelor dintre cele două 
state germane și încheierea Tra
tatului de pace. In pofida rațiu
nii, el nu vrea să vadă că de 
peste zece ani există două state 
germane care au ales căi dife
rite de dezvoltare. Nedorind să 
țină seamă de interesele funda
mentale ale poporului german, 
guvernul R.F.G. respinge sin
gura cale posibilă de unificare 
a țării pe calea tratativelor cu 
R.D.G., care i s-a propus în re
petate rînduri de către guvernul 
R.D.G. Prin aceasta, guvernul 
R.F.G. își demonstrează ostilita
tea față de cauza unității ger
mane.

Guvernul R.F.G. nu vrea să 
audă despre Tratatul de pace, 
deoarece se teme că încheierea 
lui va înlătura situația creată in 
Germania Occidentală, situație 
care permite ca oameni! să fie 
judecați numai pentru că au 
curajul să-și apere convingeri.e 
progresiste și pentru că-și spun 
cuvîntul in apărarea diepturilor 
naționale ale poporului german 
și a intereselor păcii. Toate ac
țiunile guvernului R.F.G. arată 
că el netezește pas cu pas dru
mul spre instaurarea în Germa
nia Occidentală a unui regim 
care trebuie să creeze impresia 
de democrație, dar care, în e- 
sentă, se apropie de regimul ce 
a atras lumea intr-un război sin- 
geros, iar pe poporul german 
l-a dus la o catastrofă naționa
lă fără precedent. Oare in a te 
condiții s-ar fi putut ajunge la 
provocări naziste și antisemite 
atît de insolente ale elemente
lor fasciste din Germania Occi
dentală ca cele la care lumea 
a fost martoră în ultimul timp ? 
Guvernul R.F.G. nu s a jenat 
să ia apărarea organizatorilor a- 
cestor rușinoase acțiuni iar li
nele persoane oficiale din 
R.F.G., recurgînd la meioda pre
ferată a hitleriștilor. au încer
cat in mod provocator să atri
buie comuniștilor vina.

Tcate acestea nu pot decit să 
mărească neîncrederea popoare
lor față de politica R.F.G. In 
această situație desfășurarea 
luptei și mai active pentru în
cheierea Tratatului de pace cu 
Germania devine o necesitate.

Țările reprezentate la actuala 
Consfătuire se pronunță pentru 
colaborare pașnică ,și relații de 
bună vecinătate cu toate statele, 
inclusiv cu Republica Federală 
Germană, și nu-și precupețesc 
eforturile pentru a obfine în 
fapt stabilirea acestei colaborări.

Statele participante la Trata
tul de la Varșovia doresc să a- 
jungă |a o reglementare pașnică 
cu Germania împreună cu cele
lalte puteri aliate și unite care 
au participat la războiul împo
triva Germaniei. Aceasta în
seamnă încheierea Tratatului de 
pace care în condițiile actuale 
poate f< semnat de cele două 
state germane. Totodată, ele nu 
pot fi de acord ca rezolvarea a- 
cestor probleme să fie amînată 
la infinit, ceea ce ar putea nu
mai să încurajeze forțele mili
tariste și revanșarde din Ger
mania Occidentală.

Dacă eforturile îndreptate spre 
încheierea tratatului de pace 
cu cele două state germane nu 
vor găsi sprijin, și rezolvarea 
acestei probleme se va lovi de 
încercări de tărăgănare, statele 
reprezentate la actuala Consfă
tuire nu vor avea o altă soluție 
decit aceea de a încheia, îm
preună cu celelalte state care 
vor fi gata să facă aceasta, 
Tratatul de pace cu Republica 
Democrată Germană și, pe a- 
ceastă bază, să rezolve de ase
menea problema Berlinului Oc
cidental.

Statele reprezentate la actua
la Consfătuire afirmă năzuința 
lor fermă spre îmbunătățirea 
relațiilor dintre statele din Est 
și Vest spre întărirea încrede
rii dintre e.'e, spre dezvoltarea 
tuturor formelor de colaborare 
internațională. Ele se pronunță, 
ca și in trecut pentru dezvolta
rea nestînjenită a comerțului 
internațional, pentru întărirea 
contactelor dintre oamenii de 
stat reprezentanți ai vieții pu
blice, organizații obștești pen. 
tru schimbul de realizări in do
meniul cu turii, științei și teh
nicii care aduce foloase popoare
lor din toate țările.

O însemnătate uriașă pentru 
însănătoșirea situației interna- 
ționa’e si înlăturarea suspiciunii 
în relațiile dintre state ar avea 
încetarea propagandei de război, 
a îndemnurilor instigatoare, a 
încercărilor de amenințare cu 
folosirea forței

In țări'e participante la Tra
tatul de la Varșovia propagan
da de război este interzisă prin 
lege și ele sînt gata să adopte în 
continuare măsuri pentru ca at

mosfera de încordare reciprocă 
și de polemică ascuțită în re
lațiile dintre state sâ cedeze lo
cul bunăvoinței și încrederii.

In condiții.e slăbirii evidente 
a încordării internaționa.e ca
pătă o și mai mare importanță 
decit în anii trecuți propunerea 
privitoare la încheierea unui 
pact de neagresiune intre cele 
două grupări de state — orga
nizațiile Tratatului de la Var
șovia și Tratatului Atlanticului 
de Nord, care pînă in prezent 
nu și-a găsit încă rezolvarea 
pozitivă. Convinși că actualita
tea încheierii unui pact de nea
gresiune intre N.A.T.O. și Or
ganizația Tratatului de la Var
șovia, nu numai că nu scade, 
ci crește pe an ce trece, parti
cipanții la Consfătuire conside
ra necesar să declare că aceas
tă propunere rămîne în vigoare 
și că ei sînt gata să semneze 
oricînd un pact de neagresiune 
cu statele membre ale N.A.T.O.

Un rol de seamă In Îmbună
tățirea situației internaționale 
l-ar putea avea de asemenea 
încheierea de tratate bilaterale 
de neagresiune între statele care 
fac parte din grupări milita
re diferite, precum și crearea în 
Europa de zone în care să nu 
existe arme atomice și arme ra
chetă.

Participanții la Consfătuire 
salută cu mare satisfacție rea
lizarea înțelegerii dintre Uniu
nea Sovietică, S.U.A., Marea 
Britanie șl Franța cu privire la 
convocarea în luna mal a. c. la 
Paris a conferinței la cel mai 
înalt nivel. De mult timp gu
vernele țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia au de
pus eforturi ca această confe
rință să aibă loc, considerînd-o, 
după cum au menționat în De
clarația din 24 mai 1958, „prin
cipalul mijloc în condițiile crea
te pentru a feri omenirea de o 
catastrofă militară și pentru a 
întoarce evoluția evenimentelor 
pe arena Internațională în di
recția consolidării păcii".

Statele participante la Trata
tul de la Varșovia consideră că 
la apropiata conferință a șefilor 
de guverne trebuie să fie exami

nate probleme atît de impor 
și de actuale ca problema d 
mării generale și totale, prob 
Tratatului de pace cu Germ 
inclusiv problema creării o 
lui liber Berlinul Occidental, 
blema interzicerii experier 
cu arma atomică și cu hidr< 
problema relațiilor dintre E 
Vest. Pornind de la convin] 
că dacă se ține seama în 
rezonabil de interesele părții 
de năzuința generală spre 
orice problemă internaționa 
tigioasă, oricît de complica 
părea, poate fi reglemei 
participanții la Consfătuii 
exprimă speranța că șefii g 
nelor vor putea găsi căile 
spre rezolvarea cu succes a 
blemelor menționate mai si 
interesul întăririi păcii ger 
și că apropiata conferință 1 
vel înalt va deveni un m< 
de cotitură în relațiile dintn 
tele din Est și Vest.

In prezent, potrivit p 
participanților la Organ 
Tratatului de la Varșovia, îi 
nul tratativelor de răspu 
între oamenii de stat din I 
Vest, în ajunul conferinței I 
vel înalt este deosebit de ii 
tant ca toate statele să fac 
ce depinde de ele pentru ci 
unei situații care să înlesri 
încheierea cu succes a apro 
lor tratative. Statele repi 
tate la această Consfătuir 
clară că vor acționa tocmai 
ceastă direcție și cheamă 
celelalte țări să contribt 
succesul tratativelor dintre 
Vest și să se abțină de la 
acțiuni care ar putea să cor 
aceste tratative.

Guvernele statelor pârtie 
la Tratatul de la Varșovia 
stată cu satisfacție că efoi 
lor susținute. îndreptate sp 
cetarea cursei înarmărilor, 
furarea focarelor periculos 
conflicte internaționale, lichi 
războiului rece se bucură dî 
jinul tot mai larg al popo 
lumii și dau rezultate po 
Ele apreciază în unanimiti 
în timpul nostru statele i 
și nu pot avea o sarcini 
măreață și mai nobilă de 
a contribui la asigurarea 
trainice în lume.

Pentru Republica Populară Albania

ENVER HODJA 
prim-secretar al C.C. al Partidului Mu 

din Albania
MEHMET SHEHU 

președintele Consiliului de Mlniștr 
al Republicii Populare Albania

Pentru Republica Populară Bulgaria

TODOR JIVKOV 
prim-secretar al C.C. al Partidulu 

Comunist Bulgar
ANTON 1UGOV 

președintele Consiliului de Miniști 
al Republicii Populare Bulgaria

Pentru Republica Cehoslovacă

ANTONIN NOVOTNY 
prim-secretar al C.C. 

al Partidului Comunist din Cehosiova 
președintele Republicii Cehoslovac

VILIAM SIROKY
președintele guvernului 
Republicii Cehoslovace

Pentru Republica Democrată Germană

WALTER ULBRICHT 
prim-secretar al C.C. al Partlduh 

Socialist Unit din Germania
OTTO GROTEWOHL 

președintele Consiliului de Miniști 
al Republicii Democrate Germane

Pentru Republica Populară Polonă

WLADYSLAW GOMULKA 
prim-secretar al C.C. al Partidul) 

Muncitoresc Unit Polonez
JOZEF CYRANKIEWICZ 

președintele Consiliului de Minlst 
al Republicii Populare Polone

Pentru Republica Populară Romînă

GHEORGHE GHEORGHIU-E
prim secretar al C.C.

al Partidului Muncitoresc Romln
CHIVU STOICA 

președintele Consiliului de Minișt 
al Republicii Populare Romine

Pentru Republica Populară Ungară
JANOS KADAR 

prim-secretar al C.C al Partidul 
Muncitoresc Socialist Ungar
FERENC M0NNICH 

președintele Consiliului de Minișl 
al Republicii Populare Ungare

Pentru Uniunea Republicilor Sovietice Sjcialiste

N. S. HRUȘCIOV 
prim secretar al C.C. al P.C.U.S 

și președintele Consiliului de Miniș 
al U.R.S.S.

Moscova 4 februarie I960

★

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite: Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist al 
Uni inii Sovietice și Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. au ofe
rit in seara z lei de 4 februarie 
o recepție în cinstea pârtiei pan- 
tilor la Consfătuirea reprezen
tanților partid.%lor comuniste și 
muncitorești din țările sociali
ste ale Europei cu privire la 
schimbul de experiență în dez
voltarea agriculturii și a parti
cipanților la Consfătuirea Comi
tetului Politic Consultativ al sla-

★

telor participante la Trat 
la Varșovia.

La noua casă de rec 
guvernului U R.S S. de ; 
nel? Lenin s-au întrunit t 
ticipanții la consfătuiri, e< 
ton ai Partidului Comun 
Uniunii Sovietice și gu\ 
U.R.S.S., ambasadorii 
Sovietice in țările de derr. 
populară și ambasadorii 
socialiste în U.R.S.S., rc 
tanți de seamă ai științei 
ticii agricole, reprezenta 
vieții publice.
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