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întrecerea socialistă
în cinstea Congresului P.M.R
/ 

Brigadierii 
— muncii — 
patriotice 

raportează
25.000 lei economii

CLUJ (de la corespondentul 
lostru). —

La acțiunile de înfrumuse- 
are a orașului Cluj au luat 
•arte pînă în prezent peste 
.500 de tineri. Prin munca 
ir s-au realizat economii în 
aloare de 25.000 lei. Ei au 
aerat la construcția străzii 
e pe malul Someșului, la 
oustrucția tribunei stadionu- 
ui „Gheorglie Gheorghiu- 
>ej“ și mai ales la amenaja- 
ea parcurilor publice. „Să 
acem orașul nostru cît mai 
rumos“, iată dorința tuturor 
inerilor din orașul Cluj. Și, 
entru realizarea ei s-au ga
it destule treburi de făcut.

Pe străzile Andrei Mure- 
anu și Ion Vidu s-au făcut 
menajări frumoase, gospodă- 
ești. Acum câteva zile, vreo 
0 de tineri cu sape și lopeți 
urățau iarba ce năpădise 
rumul care duce din strada 
lorea pînă la „Cetățuie" sus 
>e Feleac. Aici se amenajează 
n minunat parc public.

Răsfoind carnetul
de economii al brigăzii

de tineri condusă de

Citiți
Pag. 2-a:

Din inimă 
îți mulțumim, 

Partid

Președintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov către șefii guvernelor tuturor țărilor 

în problema dezarmării generale și totale

Sîmbătă 4 iunie 1960

MOSCOVA 3 Coresponden
tul Agerpres transmite: La 
2 iunie, N. P. Firiubin, locții
tor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., a primit 
pe M. Dalea ambasadorul ex
traordinar și ■ plenipotențiar al

R.P. Romîne la Moscova și i-a 
remis mesajul adresat de pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al UR.S-S., N. S. Hrușciov, 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al R.P. Romîne, Chivti 
Stoica, în problema dezarmării 
generale și totale. Mesajul este

însoțit de propunerile guvernu
lui sovietic referitoare la preve
derile fundamentale ale Trata
tului cu privire la dezarrr^arc» 
generală și totală.

Mesajul lui N. S. Hrușciov 
este adresat șefilor guvernele? 
tuturor statelor.

La înfrumusețarea 
orațului

SUCEAVA (prin telefon de 
a corespondentul nostru). — 

Suceava — oraș renumit 
irin monumentele sale isto- 
•ice — a căpătat in anii pu- 
erii popula-!.*? aspectul unui 
idevărat șantier de construc- 
ii. Aici se înalță fabrica de 
;ahăr, blocuri de locuințe, se 
nodernizează drumurile. se 
mbunătățește aprovizionarea 
'.u energie electrică a popu- 
ăției, se ridică noi așeză- 
ninte de cultură. în acest an 
ie vor da în folosința oameni- 
'or muncii încă 566 a part a- 
nente, o policlinică, un hotel, 
m restaurant modern și al
ele. La toate aceste lucrări 
tinerelul din Suceava parti- 
'.ipă cu multă însuflețire. în 
irganizațiile U.T.M. ei au 
liscutat despre perspectiva 
lezvoltării orașului lor. ini- 
iind numeroase acțiuni pen- 
ru terminarea înainte de 
■ermen a obiectivelor aflate 
n construcție.

Brigăzile utemiste de mun- 
•ă patriotică din oraș au 
efectuai la amenajarea alei- 
or din parcuri și la sădirea 
mul mare număr de arbuști 
irnamentali peste 1.500 de 
)re muncă voluntară. Tinerii 
le la T.A.P.L., Sfatul popular 
■egional și orășenesc, U.R.C.C. 
ți de la alte instituții și în
treprinderi, au amenajat ale
ile de acces spre cabana din 
parcul tineretidui. Pînă

Brigada __ . .. ...._
Tinea Maria de la Fabrica de 
confecții din Oradea s-a anga
jat să realizeze pină la sfirșilul 
anului economii peste plan în 
valoare de 390.000 lei. In în
trecerea pornită în cinstea 
celui de-al lll-lea Congres al 
Partidului, brigada condusă de 
utemista Tinea Maria, a înscris 
în carnet economii în valoare de 
peste 80.000 lei. Secretul acestor 
succese ? L-am aflat și noi răs
foind carnetul de economii al 
brigăzii, lată-l :

Un grafic, așezat pe un pere
te, chiar la locul de muncă o- 
glindește zilnic situația, sau 
mai bine zis comportarea față 
de 3 obiective — mișcarea ce
lor 10 minate, curățenia, ca
litatea superioară a produ
selor. Primul obiectiv prevede 
conform unui angajament co
lectiv, ca fiecare tinăr din bri
gadă să sosească la fabrică cu 
10 minute înainte de începerea 
lucrului. Cu alte cuvinte în clipa 
în care se aude sirena sunînd 
nu-1 mai vezi pe tinărul nostru 
intrind buzna pe poarta fabricii 
și pontind, cu sufletul la gură, 
fișa. Dimpotrivă, sunetul sirenei 
îl găsește acum calm, in ate
lier, îmbrăcat in halat, ince- 
pindu-și ziua de muncă. Este 
și firesc: oare nu aceasta în
seamnă a folosi din plin toate 
cele 480 de minute ?

A| doilea obiectiv prevede ca 
la locul de muncă să ții perma
nent ordine și curățenie. Ordi
nea și curățenia te ajută să

ciștigl minute prețioase, lucrul 
de care ai nevoie, să-l pui la în- 
demină pentru a nu fi nevoit să 
răscolești peste tot, cautindu-l. 
lată de ce atuncî cînd tinerele 
Viorica Vidican și Viorica Ors- 
zagh n-au ținut cont de aceste 
cerințe au fost aspru criticate 
deși era prima dată cînd li se 
întîmpla așa ceva. „Masa lor de 
lucru — scria într-un articol la 
gazeta de perete . Ion Vlaicu, un 
alt membru al brigăzii — se 

Găsești 
ce vrei: 
buzunare

asemăna cu o tarabă 
acolo împrăștiate tot 
căptușeli amestecate cu 
etc“.

în sfîrșit. al treilea 
calitatea. De fapt aici trebuie 
spus un singur lucru : dacă 
muncești bine este firesc ca și 
rodul muncii tale să fie bun. de 
calitate. Pentru a da produse 
de calitate superioară, nu în
seamnă însă să faci risipă de 
materiale. Iată de ce tinerii au 
hotărît ca luptind pentru pro
duse numai de calitate superi
oară. să acorde atenție deose
bită și economisirii materiilor 
prime. Economia de materiale 
mai depinde și de desenator și de 
fetele care lucrează la șpânuit. 
Pe desenator îl cheamă Iulîu 
Szasz. Un tinăr înalt, voinic, li
niștit. Iși așează foarte preocu
pat tiparele de carton pe supra
fața stofii și trasează conturu
rile cu creta. Cu cît așează mai

obiectiv ;

AUREL GEORGESCU

(Continuare în pag. 3-a)

în 
prezent au luat parte la ac- 

a 
trașului peste 3.200 de ute- 
niști și pionieri, care au 
amenajat un frumos parc de 
cultură și odihnă in cartie
rul Ițcani, și au reamenajat 
parcul muncitoresc din apro
pierea cetății lui Ștefan cel 
Mare precum și parcul de 
lingă teatrul de vară, care 
dau un aspect plăcut acestui 
colț de oraș. Numai în îm
prejurimile orașului au fost 
plantați peste 90.000 de ar
buști. Pină in prezent, frun
tașe în această acțiune, s-au 
dovedit a fi brigăzile utemi- 
ste de muncă patriotică de 
la întreprinderea „Textila" și 
școala pedagogică.

[iuiiile de înfrumusețare

'cț ’• Codrescu de la Fabrica 
Strungul**-Ora șui Stalin, sînt 
."tcș. in întrecerea socialista.

Bobinatoarea Voiau Alexan
drina (stinge) de la Uzinele 
„Grigore Preoteasa" din Ca
pitală ii împărtășește din 
experiența sa de muncă tine

rei Câlugăru Eugenia.

Foto : N. STELORIAN

Brigada de tineret nr. 1 din 
sectorul mobilă a Fabricii 
I.P.R.O.F.I.L Măgura Codlei 
regiunea Stalin, și-a luat 
angajamentul să dea în cins
tea “
100

Congresului Partidului 
garnituri mobilă peste 

plan,

Foto : A. VIERU

----•----

La Uzinele metalurgice 
„Vasile Boaită" 

din Capitală

Semănătoare 
universală

In cinstea celui de-al III-lea 
Congres al P.M R.» con struct orii 
tie mașini agricole de la Uzi
nele metalurgice „Vasile Roa.ită** 
din Capitală au introdus recent 
în fabricație de serie un tip do 
semănătoare universală care 
reprezintă o variantă a. semănă
torii universale de păioase fa
bricate pînă acum, îmbunătățită 
din punct de vedere constructiv. 
Cu această mașină se poate î.n- 
sămî-nța o mare varietate de se
mințe. cum sînt: grîu, orz, o- 
văz. floarea-soare’ui etc.

Fiind prevăzută cu comenzi 
hidraulice, semănătoarea poate 
fi manevrată cu ușurință de că
tre tractorist. In fața mașinii 
sînt montate scormonitoare 
speciale ca'e afinează și unifor
mizează sc’.ul în urma roților 
tractorului. Ca și la semănăto
rii e fabricate pină acum, la 
construcția semănătorii univer
sale îmbunătățite me'.aiurgiștii 
folosesc și piese din mase plas
tice, în locul celor din metal.

In vederea reducerii consumu
lui de metal și a cheltuielilor 
de manoperă, cadrul mașinii, 
C3re înainte se executa din pro
file de oțel laminat, se reali
zează acum din țevi laminate.

Toate acestea au permis me- 
talurgiștilor de la uzinele ..Va
sile Roaită*4 să reducă greuta
tea mașinii, față de semănătoa
rea universală fabricată pînă 
nu de mult In acest fel, la pro
ducția de semănători de acest 
tip prevăzută pe anul 1960 co
lectivul uzinelor va economisi 
peste 570 tone de metal.

(Agerpres)

Aș vrea să mă adresez dv., în problema dezar
mării generale și totale care este problema cea 
mai importantă ce se află în prezent în fața ome
nirii. în actualul seed a| atomului, rachetelor cos- 
mice și al electronicii a devenit deosebit de acută 
necesitatea de a se întreprinde acțiuni îndrăznețe 
și care țintesc departe, avirid ca scop găsirea unei . 
soluții pentru problema dezarmării. Nu este oare 
evident că astăzi judecata sănătoasă nu mai poate 
tolera viitoarea înarmărilor care duce spre o cata
strofă nemaiintilnită și are o influență cu 
adevărat nefastă asupra tuturor aspectelor vieții 
societății ?

Pregătindu-se pentru conferința de la Paris a 
șefilor de guverne, guvernul sovietic a elaborat 
propuneri care reprezintă o dezvoltare a progra
mului dezarmării generale și totale, prezentat de 
mine, din însărcinarea guvernului sovietic, spre 
examina re _ sesiunii a XiV-a a Adunării Generale 
a O.N.U. în septembrie 1959. In aceste propuneri 
am ținut seama de unele considerente exprimate 

de partenerii noștri la tratative, în special de ideea 
expusă de guvernul Franței ca la începutul înfăp
tuirii programului de dezarmare să fie luate 
măsuri in vederea lichidării mijloacelor de 
transportare a armei nucleare la țintă. In 
ele se ține, de asemenea, seama și de alte propu
neri prezentate de o serie de guverne, inclusiv in 
timpul tratativelor din Comitetul celor zece state 
pentru dezarmare. Din păcate însă, noi n-am 
reușit să discutăm aceste propuneri la conferința 
șefilor de guverne.

Evenimentele din ultimul timp nu numai că nu 
au făcut să scadă ci. dimpotrivă, au întărit hotări- 
rea guvernului sovietic de a tinde către soluționarea 
radicală a problemei dezarmării, lichidarea cursei 
înarmărilor care este periculoasă și de care 
popoarele nu au nevoie. Călăuzindu-se după politica 
sa neabătută de coex’stență pașnici a statelor, gu- 
vernul sovieje intenționează, ca și pină în pre
zent, să facă tot ceea ce este necesar pentru însă
nătoșirea atmosferei internaționale și pentru îmbu
nătățirea relațiilor dintre state.

După ce m-am întors de la Paris la Moscova 
guvernul sovietic a discutat situația creată și a 
ajuns la concluzia că este necesar să fie prezentate 
spre examinarea guvernelor tuturor statelor propu
nerile ci privire la dezarmarea generală și totală, 
pregătite in vederea conferinței șefilor de guverne.

Documentul, care expune conținutul propunerilor 
guvernului sovietic cu privire la înfăptuirea dezar. 
mării generale și totale, este anexat la prezentul 
mesaj.

Sintem convinși că aceste propuneri corespund 
cerințelor cuprinse în rezoluția cu privire la dezar
marea gene ală și totală, adoptată în unanimitate 
la 20 noiembrie 1959 de către Adunarea Generală 
a O.N.U.

Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că 
în programul guvernului sovietic se prevede. încă 
pentru prima etapa, interzicerea și lichidarea tutu
ror mijloacelor de transportare a armei nucleare — 
rachetele cu orice-rază da acțiune, avioane militare, 
nave militare de suprafață care- pot fi folosite pen
tru transportul armei nucleare, submarine de toate 
categoriile și tipurile, toate sistemele de "artilerie, 
precum și celelalte mijloace care pot fi folosite 
pentru transportarea armei atomice și cu hidrogen. 
Este evident că securitatea statelor poate fi asigu
rată în măsura cuvenită numai dacă din armamen
tele statelor vor fi scoase și distruse absolut țoale 
mijloacele pentru transportul armei atomice și 
cu hidrogen. Se înțelege de Ta sine că simultan cu

Moscova. Kremlin 
2 iunie 1960.

aceasta trebuie lichidate, de asemenea, toate bazele 
militare de pe teritorii străine și trebuie retrase 
trupele străine de pe aceste teritorii, deoarece men. 
ținerea acestor baze și trupe ar putea fi folosită 
în vederea unui atac împotriva statelor situate ui 
apropiere.

înfăptuirea acestor măsuri chiar la începutul 
traducerii In viață a programului de dezarmare 
ar înlătura primejdia dezlănțuirii unui război nu
clear prin surprindere și ar schimba^ radical si
tuația internațională. In etapele următoare ar fi 
traduse în viață măsurile pentru interzicerea ar
mei nucleare și a celorlalte tipuri de arme de ex
terminare în masă, pentru lichidarea armatelor 
și a mașinii militare a statelor, ceea ce ar per
mite ca războiul să fie înlăturat pentru totdeauna 
și definitiv din viața societății umane și să se 
pună capăt cursei înarmărilor. Pe măsura înfăp
tuirii programului de dezarmare, o parte din mij
loacele eliberate în urma acestui lucru ar trebui 
să fie folosite pentru acordarea de ajutor econo
mic țărilor slab dezvoltate.

După cum veți vedea din propunerile noastre, 
în ele sînt expuse detailat prevederile cu privire 
la controlul asupra măsurilor de dezarmare, care 
nu vor permite nimănui să se eschiveze de ia 
îndeplinirea tratatului cu privire la dezarmarea 
generală și totală. Am elaborat măsuri concrete 
de control în funcție de diferitele etape ale pro
gramului de dezarmare, am indicat obiectivele 
controlului, am stabilit structura, și , componența 
organului de control, drepturile șî împuternicirile 
controlorilor la locurile respective. Noile noastre 
propuneri in care sînt formulate amănunțit pre
vederile cu privire la control, sînt încă o dovadă 
că Uniunea Sovietică se pronunță pentru un con
trol riguros și eficient asupra dezarmării.

Guvernul sovietic consideră că aceste propuneri 
trebuie sa fie supuse unei examinări multilaterale, 
în primul rînd în Comitetul celor zece state pen
tru dezarmare care peste cițeva zile urmează să-și 
reia lucrările îa Geneva.

Vreau să subliniez totodată că juvernul sovie
tic are serioase îndoieli că puterile occidentale, 
reprezentate in acest organ, doresc dezarmarea. 
Deși aceste puteri au votat în Adunarea Gene
rală pentru rezoluția cu privire la dezarmarea 
generală și totală, se creează impresia că. in rea
litate. ele nu doresc să o îndeplinească. Se știe 
că puterile occidentale au prezentat in comitet un 
p an care, oricit ai dori, nu poți să-l numești un 
plan de dezarmare generală și totală. Chiar și 
după înfăptuirea acestui plan s-ar menține arma
tele, avioanele militare, tancurile, tunurile, bazele 
militare pe teritorii străine, statele majore gene
rale și bombele nucleare. Puterile occidentale pro
pun de fapt controlul fără dezarmare. Dacă vor
bim sincer un astfel de control nu este nimic alt
ceva decit recunoaștere, spionai. Dar nici un gu
vern care este preocupat de drepturile suverane 
ale statelor nu poate accepta așa ceva.

Uniunea Sovietică dorește o dezarmare eficientă 
și totală, distrugerea tuturor tipurilor de arme >1 
stabilirea unui, control riguros asupra dezarmă
rii, pentru ca nimeni sa nu se poată înarma, pen
tru ca nimeni să nu poată amenința cu războiul.

Permiteți-mi să-mi exprim speranța că propu
nerile guvernului sovietic, dictate numai de do
rința de a ușura șî a urgenta încheierea, unui 
tratat in problema cea mai importantă a contem
poraneității — problema dezarmării generale șî 
totale — se vor bucura de înțelegerea și spriji
nul guvernului dumneavoastră.

Cu stimă

N. Hrușciov

Declarația lui
la conferința de presa din sala 

Sverdlov din Kremlin

N. S. Hrușciov

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 3 iunie în 
cadrul unei conferințe de presa, 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R5.S., 
a făcut ° declarație în legătură 
cu noile propuneri ale guvernu
lui sovietic referitoare îa princi
palele prevederi a-U ^Tratatului 
cu privire la dezarmarea genera
lă și totală“, care au fost Jj’infise 
șefilor guvernelor tuturor țărilor 
lumii.

Proiectul Directivelor Congresului Partidului 
în dezbaterea oamenilor muncii

Pentru
cît

La adunările în care au dez
bătut proiectul de Directive ale 
celui de al lll-lea Congres al 
Partidului, muncitorii, inginerii, 
și tehnicienii Uzinelor textile 
din Timișoara, au venit să-și 
exprime mîndria legitimă pentru 
succesele obținute de poporul 
nostru, sub conducerea partidu
lui, în construcția socialistă, 
încrederea în politica înțeleaptă 
a partidului. Pentru fiecare, 
proiectul de Directive deschide 
inari perspective. Prin el fie
care vede cum va arăta ziua 
de mîinc și de aceea își înze
cește eforturile pentru a merge 
în pas cu grandiosul plan de 
dezvoltare a economiei națio-economiei națio-

un preț de cost 
mai redus

Din scrisorile sosite la redacție
Propuneri ți sugestii

La conferința de presă care a 
avut loc în sala Sverdlov din 
Kremlin au participat peste 400 
de reprezentanți ai ziarelor so
vietice și străine, ai agențiilor 
de presă, ai radio-ului și televi
ziunii.

N. S. Hrușciov a »pu3 că aces
te propuneri au fost elaborate de 

' guvernul sovietic pentru a f< pre
zentate și discutate la conferința 
de la Paris a șefilor de guverne. 
Pentru întîlnirea la nivel înalt, 
a subliniat el, ne am pregătit cu 
cele mai serioase și bune intenții 
și nu ne-ain dus la Paris cu vali
za goală. Guvernul sovietic a 
considerat că la conferința șefilor 
de. guverne se va reuși sâ se rea
lizeze un progres în soluționarea 
celor mai importante și mai ur- 
genle’ probleme, inclusiv în pro
blema principală a contempora
neității — problema dezarmării 
generale și totale.

Din păcate, a declarat N. S. 
Hrușciov, prin acțiunile sale pro-

vocatoare guvernul S.U.A. a tor
pilat întîlnirea la nivel înalt și 
noi nu am reușit să discutăm la 
Paris problem^; dezarmării gene
rale și totale și celelafte proble
me internaționale importante. 
Ancheta Cp/uigjfgj ^senatoriale 
pentru afacerile Externe a S.U.A., 
a spus N. S. Hrpșcipv, „confirmă 
încă o dată, cît. poate ,de evi
dent, că torpilarea conferinței a 
fost plănuită și înfăptuită de gu
vernul Statelor Unite — Ilerter, 
Nixon, Eisenhovyer“, ,

N. S. Hrușciov a declarat că 
problema dezarmării nu suferă 
nici o amînare, „ea bate cu in
sistență la ușă“. în actualul se
col al atomului, rachetelor
tercontinentale și electronicii, 
amînarea pe mai departe a rezol
vării acestei probleme poate avea 
urmări tragice.

Amintind despre propunerile)

in-

(Continuare în pag. 4-a)

dezvoltare 
nale.

Dezvoltarea 
cu pivotul ei, 
structoare de ... . 
tuturor ramurilor economiei na
ționale, creșterea continuă a ni
velului de trai material și kul- 
tural sînt prevederi care au fost 
pe larg dezbătute. In ultimii 
ani Uzinele, textile s-au dezvol
ta t. S-au adus mașini moderne, 
a crescut capacitatea de produc
ție pe baza introducerii tehnicii

industriei grele 
industria con. 

mașini, înflorirea

noi. Fiecare muncitor din uzină 
a fost martor la această dez
voltare și fiecare știe că ca se 
datorește 
partidului 
cialistă a 
nivelului 
muncesc.
Directive prevede o sporire con
siderabilă a producției industriei 
ușoare. Deci și Uzinelor textile 
din Timișoara le vor reveni 
sarcini sporite. îndeplinirea a- 
cestora presupune o mei bună 
organizare a muncii, folosirea 
întregii capacități de producție, 
ridicarea continuă a calificării 
profesionale. E firesc deci, ca, 
discutînd despre perspectivele 
pe care le deschide proiectul de 
Directive, fiecare să se gân
dească la propria sa muncă, la 
rezervele care n-au fost pe de
plin valorificate, să vină cu 
propuneri care să sprijine înde
plinirea prevederilor proiectului.

Numeroși vorbitori — printre 
care ?i tinerii Pavel Stănescu 
— lăcătuș. Clara Peck — fila
toare, Vasile Casian — ajutor 
de meșter, Ion Voica — inginer,

vorbit despre bucuria cit 
împinat proiectul de

politicii înțelepte a 
de industrializare so- 
țării, de ridicare a 
de trai al celor ce 
Acum, proiectul de

au 
care au îi 
Directive despre succesele obți
nute de uzină în întrecerea îa 
cinstea Congresului Partidului.

— Uzina noastră, au spus unii 
vorbitori, consumă 2/3 din can
titatea de fire pieptănate ce se 
folosește în fabricile regiunii 
noastre. Aceste fire însă se 
aduc din diverse colțuri ale ță- 
rii și transportul lor costă scump. 
Noi propunem să se studieze 
dacă nu e mai avantajos să se 
amplaseze Ia noi o filatură de 
fire pieptănate cu 60.000 fuse 
care ar satisface cerința de 
fire pentru întreaga —•*— 
Acest lucru ar fi 
ta jos. Costurile de 
ar fi mai mici 
conducta de apă potabilă există, 
în acest an se introduce și con
ducta de apă industrială, spațiu 
avem pentru construcție. Există 
și personal tehnic și de deser
vire care să lucreze aceste fire, 
O altă propunere făcută in ca-

regiune- 
și avan- 
investiții 
întrucît

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag, 3-a)

Propun să fie organizate 
periodic pe scară republi
cană concursuri de inovații 
și raționalizări cu trei etape: 
pe uzină, pe departamente, pe 
scară republicană.

Aceste concursuri să fie în
soțite de expoziții cu inova
țiile și raționalizările propuse.

Consider că concursurile dc 
inovații pe scară republicană 
vor contribui activ la răspîn- 
direa experienței înaintate în 
domeniul inovațiilor, a ex
tinderii celor mai bune ino
vații, la stimularea unui nu- 
măr mereu crescînd de ino
vatori.

M. R. NICULESCU 
strungar

Uzinele Metalurgice 
Tîrgoviște

★

In proiectul de Directive 
ale Congresului al III-lea al 
P.M.R. se prevede că sta
țiunile de mașini și tractoare 
trebuie să-și îmbunătățească 
continuu activitatea și să e- 
xecute lucrările la timp și de 
bună calitate.

Pentru cș noi să' ne‘ putem 
realiza sarcinile este riecesar 
ca uzinele constructoare de 
mașini agricole să livreze o- 
datl cu în.ășinile și anexele 
necesare.

La S.M.T. Padina din ra
ionul Pogoanele noi am sim. 
țit fip-șa colectoarelor de 
paie adaptabile la combina 
G lî ■ și a presfclor atașate 
la aceeași combină pentru 
balotat paie.

Am auzit că aceste dispo
zitive ar Ti de mâită.vreme- 
în studiu. Este necesar ca 
ele să fie elaborate și puse, 
în producție' mai opera-tiv.

EMIL ICII1.M 
mecanic 

S.M.T. Padina

*
Pentru ușurarea și grăbi

rea sortării țevilor de dife
rite calibre propun să se 
confecționeze un pat de con. 
trol între halele 4 și 5 din 
fabrica noastră.

VASILE BUNIC 
controlor tehnic

Fabrica de țevi din Roman Un grup de elevi de Ia Școala medie nr. 1 Arad, studiind con- 
strucț’a motorului auto.
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Sînt credincios pâmintului, din care 
Se-nalță codrii sondelor albastre 
Și Omului aduc mereu cintare, 
Pornit pe drumurile țârii noastre...

Cununi de visuri tinerețea*mi poartă 
Și primăverile mă cheamă la avinturi ;
In cale. mH deschisă orice poartă, 
Să duc în lume temerare cînturi„.

Sînt credincios iubirilor curate

Și n-am odihnă pe pămînt vreodată • 
Că a venit, lumina să*mi arate, 
Octombrie cu fruntea sus urcată I

...Sînt credincios partidului iubit
Cu inima și visul și avintul;
Cu tint ul său, ca soarele-n zenit
Imi luminează drumurile, cintul...

ION CR1NGULEANU 
studentlași

Pri m ă
întîiul tint cu drag ți-l dăruiesc, 
Cu-niîiul zimbet cald de primăvară — 
Și-aș vrea s-adun în versul tineresc 
Splendoarea anilor ce mă-nconjoari

De tine m-am legat prin jurâminț 
De cind purtam la gît cravată-aprinsă 
Axi iată-mă în rînd cu alții sini 
în marea ta armată, neînvinsă

vară
Și-oriunde-aș fi, în orice colț de țară, 
La greu, la bine, gindul mi-l îndrept 
Spre cel ce-n anii mei de primăvară 
Și-a semănat cuvîntul înțelept.

LIV1A RADU
Cercul literar „M- Eminescu* 

Fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej**

Bicaz
In ritm de pickhamere huruind, 
Gînd se plimbau pe cer funiculare, 
Aici mi-am petrecut, copilărind, 
Ani luminoși ca razele de soare.

Gînd se-nălța barajul pînă-n cer 
Și-nainta tunelul pe sub munte, 
Priveam uimit giganțiî cei de fier 
Și visuri noi mi se-ncingeau sub frunte.

Da... m-a-nvățat odată să visez 
Baraju-nalt, tunelul de sub stincă;
Și azi cu ochii luminați veghez
Și veghea mea ca mare a-j de adincă.

Găci vreau să prind tot rostul vrem» noi

Și-aceste-adînci prefaceri ne-ntrerupte, 
Vreau să-nțeleg puterea ce in noi 
S-a ridicat în toiul marii lupte.

Partid al nostru, dascăl tuturor!
Stindardul ți-e mai roșu c-altădată 
Și mie-mi pare-arzînd strălucitor 
0 inimă ce veșnic o să bată.

Da t fu ne ai dat puterea să clădim
O țară renăscută din ruine.
Din inimă adine iți mulțumim
Și te slăvim și te cîntăm pe tine.

POPA MĂRGĂRIT
d- g Vll-e Școala elementari, Dodeni-Bicax

Cuvîntul partidului Să știi
Ion Lețu, membru în biroul 
ce*c- ui l-tew «Hristo Bo- 
te»*-B-ă^a. ■ssonto'jr lc Com- 

de aefcrioză Chișcani, 
-ec *-d tfm poe: le sote so 
be. Eeate-na beta, mueâ- 
soc'e ia ocect combinat.

Pornirăm aripeți de tinerețe
Și însetați co grinete de ploi 
Câtînd cuvîntul care să ne-nvețe 
Să semănăm în timp avinturi no:.

Ne am luat cu diminețile de mină 
In marșul tineresc spre viitor,
Cuvîntul tău, partid, ca o fîntină 
Ne-a adăpat cu cel mai scump izvor.

Cu stîncile în veșnicele trînte 
Și ger și vînt ne biciuiau obrazul, 
Da-n urma noastră începeau să cînte 
Agnita, Livezenii și Bicazul

Nici cremeni nu-ndrăzniră să întreacă

Tq-x: -ccsră scooăr'nd lumini,
Dc* ‘•i-t ci din pictră seacă 
ftâeai sc Igem soa*e și grădini.

Ve- - ca soc-e .«eronat pe frunte, 
ȘÎMB9 ocs« sc-nârțăm sp-e astre
Câ-onc noi le ca dat tării de munte 
D- — oc«e a-d sub b uze-albcstre.

Su.na. se "» animi sud frunte 
ce -w-o dă al tău arrint 

See cc-_- ste zâri irtHde“ oe-te. 
Pe-c’ M in^orif pământ.

DAMiAX URECHE 
cercul Uterur ~4l SaJua~-Ared

Din clocotul acestor mi m pr-.m 
îmbătătorul gust ced are sboruL 
Și dacă rostul vieții l-ai deprins.

Spre viitor, oricare ceas e ixb 
Cărarea vieții nu-i cu roze iaci. 
Cu ai e p-scul muntelui mat M 
Cu-atit il urci din valea ac odb

Evocare
(fragment)

Tovarășe care-ai luptat
Cu gindul fulgerat prin noapte 
Spre timpul nostru luminat,
Azi dormi sub lanurile coapte...

Pe -aici, pe unde-a fost răzor 
Și porumbarii ninși de floare 
în fiecare an un cor 
De pionieri, in sărbătoare, 
Așterne cinlecul cunună, 
în zări, pe-adînca arătură. 
Și glasul tău prin el răsună 
Din lespedea de piatră dură. 
Adinei, fundațiile trec 
în gura văii, prin tăpșanul 
De unde focul puștii, sec, 
Spre tine-a slobozit dușmanul, 
în fiecare strat din zid, 
Cei ce-așteptau cu fruntea trează 
Cu vești să vii de la partid, 
O cărămidă mai așează, 
Că ei alăturea le știu 
TJnde-i mai aspră bătălia, 
Cu brațul tău prin vreme viu 
Spre soare mînuind mistria. 
Aici, în șes va fi uzina 
Pe unde tu de-atîtea ori 
Prin noapte ai adus lumina. 
Aci, cu mii de muncitori, 
La greu cît și la bucurie 
Vei fi alături pe vecie.

1LAR1E H1NOVEANU
Cercul literar 

„Traian De metr eseu* 
Craiova

Tov. Manole Ștefan, fabulist; 
membru al cercului literar 
„Hristo Botev“-BrăHa, insta* 
lator electric Ic Combinatul 

de celuloză Chișcani.

Desenele de TI A PELTZ

Să u ipui : Mi-, puterile dl Mir
Ăiiițropi comoara virilei c mru.’ 
In rodul vieții, calcă holirit
Cid pute rod, trec nunta. zemervw.’

Ce semem asi, rodegte fs caiep.
Și druMid Uaf din mia. ta m laon 
Dor mm prenu de toate m-wdep .- 
De-o rinpețti, riața nu se-rUoane.

Și popi toi m iroai-n radar
1 ouând timp pe crugu-i m iprvpsi. 
O zi, «o-i doar o fili-n calender. 
Spre comunism e orice ti o treaptă.

1. eAZAS
Tile

Pe Ulița Mare
Pățește pe Ulița Mare

a satului meu, 
oliță care cuprinde tot satul, 
ca o dăruire
ouminte, bogată de ape.

Se aproape ne ești, 
ce-aproape de inimi 
tu. primul drumeț, 

de pe Ulița Mare.
ți cît de puternici sfntem 

lingă tine

Pășește Partidul
pe Ulița Mare.»

Pățește cirmaciul, 
odată cu zorii, 

Si-n urmă văd satul 
venind ca pe-o plută: 
o plută imensă, 
o plută cu oameni, podgorii 

și lanuri, 
o plută grăbită, 
mereu mai grăbită 
pe fluviul ce curge 
prin Ulița Mare.

SANDA GHINEAPRISA6AR0

— ®onstanța —

Drum de luptă 
și lumină

Cum prinzi în crestături de trunchiuri, 
Cu trudă, proaspătul altoi, 
Știind că primăvara nouă 
Cu cer albastru $1 cu ploi 
Va creș«e-un arbor, puternic, 
Cu săvele mustind din glie, 
Ața sădi prin ani partidul 
Incandescenta-i poezie.

Șl ca un fulger ce prin beznă 
Brăzdează drumuri, surpă stinci 
Purtind parcă in slăvi revolta 
Mulțimilor, furtuni adinei, 
Ața- ți croi prin ani partidul 
Drumu-i de luptă ți lumină 
Pe care să se-avînte viața 
In revărsarea ei deplină.

Ața crescu prin ani partidul 
Purtind atitea griji pe umăr, 
Dar ne-nfricat suindu-ți visul 
In fapte mari ți fără număr, 
Că-n tot ce arde vis ori faptă, 
In riul larg de bucurie, 
Partidu-a pus să cinte noul 
Triumf din proprla-i făclie.

GH. OHIRCULESttU 
Coreul literar „G. Toptrceanu" 
Hainele ,J3 Augutf'-Bucur efti

Caietul
(3aietu-i vechi, nemărginit și sterp, 
ferfenițit de vînt, alb ca de sare. 
Deasupra lui văzduhurile fierb 
sub veri fierbinți, sub roiuri de ninsoare.

Gaietu-i vechi și din străvechi ședea 
sub brume reci, sub cețuri moi, sub rouă, 
și mina ne-nvățată-ntîrzia 
să-l taie brazde noi, cu slovă nouă.

Pe fila lui, Dobrogea sta plecată, 
ca un copil mîhnit, pe-abecedarul 
ce-și ține-n pagini taina ferecată.

Dar mina i-a cuprins-o cu ușorul, 
partidu-n mîna lui. Și-nvățăforuî 
i-a dat puteri și har să slovenească 
în inima fierbinte, omenească, 
ce-’vea să-i deslușească, pe încetul, 
minunile pe care le-ascundea 
în foile lui galbene, caietul.

AURORA eONȚESeU 
Cercul literar „Panait Cerna** Tulcea

Utecistul
Un trosnet sec iți stinse dintr-odotă 
Al vieții foc din trupul chinuit 
Și ai căzut... iar groapa cea căscată 
Sub bulgări de țarină te-a-nghi(H...

-Sclipește astăzi al dreptății soare 
Urcind mai sus pe cerul azuriu, 
Iar razele-i se-ncing biruitoare 
In snopi de foc pe steagul purpuriu.

Pe deal, sub geana verde de pădure, 
Un monument se-nalță singuratic. 
Peparte-n zări, pe culmi ți creste sure 
Amurgul arde-n flăcări ți jăratic.

C^rs'm M

Do ca pvMraa iac* M B-e «M*. 
De ca moI MM** M **M> •

C>e aceea MM baze*, uscate 
Si * — c«K fără țaeăae I

Cad j.-c orMCi se--drepto, flâarnd*. 
spre pMpea lou, ■ singe so s-odepe. 
Știe, co de-o popondei osi-tdâ 
Căcn axasMă a-ae să scope.

Și ta n<i«. io.Ide.* r stropi de soare, 
O lume naeâ CM se-eaM-n zări.
Creșteau co n bazsee orașe țs ogoare. 
Creșteau aerau o zari*o« dteaifci-

Ți-ai ridicat privirea incsuntată 
Spre ucigași - si glasul tău semeț 
A răsunat atunci ca niciodată.
In rinjeedo Ier adstM dispreț.

Foțnețte-ncet pădurea cîte-odată
Și vintul cintă in frunzîț de fag 
Poeme despre lupta-nflăcăratâ 
A celor ce-au căzut sub roșul steag.

Aici te-ai poticnit cu ani in urmi 
Cu bobii grei de plumb in piept ursind. 
Azi mina mea țărina-ncet o scurmi 
Și chipul tău imi strălucește-n gînd.

încet imi spune pumnul de țarină 
Că buzele ți-a sărutat, gemind. 
Că ai murit ținind, la fel, in mini, 
Un bulgăr din al patriei păminL

—Trecut-au ani, dar timpul nu-i o taină 
Cind numele in vreme l-ai săpat, 
Cind din pămintul care azi ți-e haină 
Cresc zorii pentru care oi luptat

Deasupra-ți codrul freamătă, foșnește. 
Iar tu cintarea tainică i asculți.
Tu ai căzut, dar visul tău trăiește 

Și glasul tău, e glasul celor mu,ți I

- -Hai. trageți I- ai strigat «Dar țineți minte I 
Srirțrtu' răsare e odă. cproape 1 
Poporul ca Porkdut inoinle.
Călăilor, pe toți o să vo-ngroape 1“

MIRCEA D. OPRITA 
elev, data a X-a Școala medie 

Racovifă" Cluj

Dimineți albastre •»
.V-<m mai fast de mult pe aicea, mi se pure. 
Strada e oc—«ip fi salcirnul scund —
Și aceiași pași pe trotuare
Sfărâmă liniștea mărunt.

Desenam cu-r ciob de geam pe lut
Munți de case. parcuri de verdeață, — 
Ploile cu umedul sărut
Imi Ștergeau desenul și-mi rîdeau in fața.

Mă uimiți desene-ntruchipate
Din beton și cărămizi p schele.
Vise de copil înaripate
Vi admir din mierii tinereții mele.

Ca un pom, văzduhul, despletit coboară 
Și-n frunzișul ploii lunectnd laud 
Și aud în pinza dimineții, rară. 
Cum se zbate ploaia peste blocul ud...

...Dimineți albastre — limpeziri de ape 
In oglinda voastră pipăi și-nțeleg 
Visele copilăriei mele-aproape 
Desenate mari într-urt oraș întreg I

k. I. ZAIKESCU 
student-București 

*) Din ciclul „Drum fără în toarceri**.

r Viata culturala T! 
a tineretului

■

■
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Guvernul R. P. Romîne 
recunoaște noul guvern turc

comunal

problemă, 
au pus în

partea comitetului de 
comitetul

s-a ocupat mult mai 
de această •• -

de teatru

Folosind experiența 
pozitivă dobîndită

întrebarea cum și-au desfășu
rat activitatea organizațiile 
U.T.M. din comună în perioada 
de iarnă a căzut puțin cam 
nepotrivită Era o zi toridă, mai 
mult de sfîrșit dț^uMe decit de 
mai. Umbra pomilor groasă era 
căutată și dorită, oglinda lacu
lui din marginea comunei spar
tă de copiii ieșit» de la școală... 
Nimic nu mai amintea de iarnă, 
de viscol, de zăpadă...

— Perioada de iarnă., și vo 
cea tovarășei Florea Aurelia, 
instructor al comitetului raional 
U.T.M., avea o ușoară nuanță 
de încurcătură. Ca muncă, ca 
activitate de organizație este 
mai greu să spunem că s-a ter
minat-..

— Ea, Intr-un anumit fel con
tinuă — spune mai depart, Mi
hai Angheluță. secretarul comi
tetului oomunal U.T.M. Bineîn
țeles In funcție de sarcinile noi 
pe care le pun campaniile de 
vară, de condițiile noastre spe
cifice.

Și pornită de aici discuția a 
continuat pînă ttixiu. Am aflat 
lucruri interesante care dovedesc 
seriozitatea cu care membrii co
mitetului comunal U.T.M., birou
rile organizațiilor de bază 
U.T.M., au muncit, sub conduce
rea organizațiilor de partid, pen. 
teu traducerea tn viață a planu
lui de măsuri stabilit de C.C al 
U.T.M,

In comună sînt patru gospo
dării agricole colective In care 
sânt încadrați majoritatea ute- 
miștilor și tinerilor.

Problema principală de care 
»-a ocupat comitetul U.T.M. — 
reieșită de altfel și din con
sfătuirea ou activul raional 
avută la sfîrșitul toamnei din 
anul trecut — a fost aceea a 
mobilizării tinerilor la munca 
pentru întărirea economico-or- 
ganizatorică a gospodăriilor co
lective.

Și într-adevăr în perioada de 
iarnă, comitetul comunal U.T.M. 
a obținut o bună experiență în 
această direcție. S-a cfștigat ex
periența tn ceea cepriveșie con
ținutul adunărilor generale 
U.T-M. La aceste adunări au 
fost invitați colectiviști în virstă, 
brigadieri și tehnicieni agricoli, 
care au împărtășit tinerilor din 
experiența și cunoștințele lor.

In organizația de bază U.T.M 
de la Tecucelu. de pildă, o adu
nare generală a tost destinată 
frumuseții muncii de colectivist, 
perspectivele pe care aceasta ie 
deschide dezvoltării fiecărui 
tinăr.

La Buciumeni, într-o adu
nare generală, tehnicianul agri
col a vorbit despre caracterul 
științific al muncii în unitățile 
socialiste agricole, iar de aici, 
despre necesitatea ridicării con
tinue a nivelului de cunoștințe 
al fiecărui tinăr. Preluîmd și 
dezvodtînd aceeași idee, tot 
aici a avat loc o altă adu
nare închinată In special fnsem. 
nătățiî pe care o are lectura 
pentru dezvoltarea politică și 
culturală a fiecărui tinăr. Și e- 
xemplele pot continua.

In planul pe perioada de 
Iarnă al C-C. al U.T.M erau 
prevăzute o seamă de sarcini 
privind munca culturală edu
cativă. O atenție deosebită a 
acordat comitetul U.T.M. acti
vității cercglui naturaliștilor. 
Discuțiile de obicei aprinse și 
de multe ori prelungite pînă în 
miez de noapte, au dovedit că 
vechi concepții și deprinderi 
considerate Încă tradiționale, nu 
pot fi scoase din conștiință de 
cît după o muncă îndelungată 
și de răbdătoare convingere. 
Ceea ce este bun, constă în lip
sa de sfiplă, în discutarea libe
ră și deschisă a tot ceea ce tî- 
nărul singur rezolvă mai greu 
pentru lămurirea deplină a tal- 
sității poveștilor vechi și peri
mate ale bibliei.

S-a cîștigat de asemenea o 
bună experiență in îmbunătă
țirea conținutului muncii cultu
rale. In urma

mite din 
partid, 
U.T.M. 
concret 
Echipele 
scenă piese adecvate posibilită
ților comunei cum ar fi „Tîr- 
gul inimilor'1, „Cei care rămin 
singuri" cu care $-»■ <**t spe:- 
tacole apreciate de colectiviști. 
Dar rezultatul cet mai impor
tant constă în faptul că in pe
rioada de iarnă aproape nu a 
existat tinăr care să nu fj fost 
antrenat iotr-una din formele 
activității culturale artistice: 
echipa de dansuri, cor, teatru, 
brigada artistică de agitație, re
citatori, cerc de citit etc.

Ceea ce este bun. și merită 
multă atenție în activitatea or-

însemnări pe marginea 
acfivilăt'' 

euliural-educative 
comitetului comunal 
U.T.M. Buciumeni

a

îndrumărilor pri-

ganizițiilcr b'.TM din comuna 
Buciumeni este iaptta că tot 
ceea ce s-a dștigat in perioada 
iernii este folosit dus mai 
departe în această perioadă,

„Obiectivele insă au rămas ace
leași — a spus societarul co
mitetului U.T.M. Mobilizarea ti
nerilor la munca de întărire 
econom ico-organiz a torid a 
G.A.C., educarea tinerilor în 
spirit colectivist, îmbunătățirea 
conținutului adunărilor generale 
a activității cultura) sportive. 
Bineînțeles ci aceste obiective 
vor ft îndeplinite tocmai țn fo
cul realizării sarcinilor con
crete reieșite din campaniile 
perioadei acesteia.

Și în aceasta ordine de idei, 
în fața tineretului, organizația 
de partid a pus dteva sarcini 
importante: mobilizarea tuturor 
tinerilor la muncile din campa
niile agricole; irigarea unei părți 
din cultura sfeclei de zahăr și 
a grădinii, pregătirea unor ti
neri în vederea dezvoltării 
șeptehilui de animale, proprietate 
obșteasca a G-AC etc. îndepli
nirea acestor sarcini concrete 
reclama mobilizarea tuturor for
țelor tineretului Cum s-a tre
cut ]a treabă ?

S-a pornit de 1> o discuție cu 
toate birourile organizațiilor de 
bază U,T,M,. de la întocmirea 
unor pla-nur concrete- O pro
blemă importantă e dez
voltarea continuă a unei ati
tudini înaintate, disciplinate în 
muncă a tinerilor. Și problema 
aceasta a fost pe larg și cu 
seriozitate dezbătută *n adunări 
speciale. Iată doar un singur e- 
xemplu : Popa Eugen de la 
G.A.C Hă-utești, muncea de 
mîntuială, deseori fiind nevoie 
ca un alt tfnăr sâ muncească 
încă odată în urma lui. Atitu
dinea lui fată de muncă a făcut 
subiectul unei ședințe speciale 
Și Popa, ajutat și după această 
ședință de tovarășii săi, s-a în
dreptat.

In privința îmbunătățirii con
ținutului adunărilor generale 
s-a stabilit ca adunări asemă
nătoare celei de la Tecucehx, 
pe tema frumuseții muncii de 
colectivist, să fie ținute în toate 
celelalte organizații de bază De 
asemenea, instructorul comi
tetului raional de partid pentru 
comuna lor tov. Ștefan Cabana, 
a fost invitat sa vorbească tine
rilor despre politica parti du lui 
nostro de transformare soca- 
listă a agricultorii. despre mo
dul practic in care tinerii din 
comuni pot participa ia îndepli
nirea sarcinile: reieșite din pro
iectul de Directive ate cehi: de 
al III-!ea Congres al partidulu 
Toate aces‘ea au menirea de a 
dezvolta și nai malt dragostea 
tinerilor lata de G-AC. de s-i 
mobiliza $> mai activ la muncă.

Malta atenție s-a dat de câ-

tre comitetul comunal U.T.M. 
în această perioadă îmbunătă
țirii activității brigăzilor de 
muncă patriotică. In adunările 
generale în care responsabilii 
de brigăzi au prezentat refe
rate, s-a analizat munca brigă
zilor s-au stabilit sarcinile pen
tru perioada aceasta. Principa
lele obiective : irigarea ; îngri
jire* pășunilor; înfrumusețarea 
centrului de comună și a sate
lor componente Și, încolonați 
frumos, cu drapelul în frunte 
(trebuie spus că drapelul îl 
poartă întotdeauna cel care s-a 
evidențiat în acțiunea preceden
tă) in fiecare duminică dimi
neața tinerii au fost văzuți mer- 
gînd spre locul de muncă. In
tr-un timp scurt ei au irigat 4 
ha. grădină, au curățat peste 
30 ba. de izlaz, pentru a-i mări 
fertilitatea, pentru a avea asi
gurată din timp o bună bază 
furajeră viitorului șeptel. De a- 
««menea. organizațiile U.T.M. 
au desemnat un număr dtn cei 
mai bicti utemiști pentru munca 
de crescători de animale.

Dar lucrurile nu s-au oprit 
atei. Perioada de vară a adus 
achimbări inviorătoare și in 
munca cultural-sportivă. Crosu
rile concursul de biciclete, fete 
și băieți, latre satele din comu
nă și Intre comunele vecine, se 
organizează periodic, stlrnind 
interesul tuturor oamenslor din 
comună. Echioele de iotbal Și 
volei evoluează cu regularitate 
pe teren. Ech'pele artistice pre
gătesc programe speciale tachi
nate Congresului partidului iar 
biblioteca este vizitată de nu
mărul mare al tinerilor ce se 
pregătesc pentru concursul pri
vind lupta și activitatea parti
dului

Și despre ceea ce se face 
astăzi în comună, despre mun
ca organizației U.T.M._ ___ . s'ar 
putea vorbi încă mult Pentru 
că, așa cum a spus secretarul 
comitetului comunal U-T.M-. în
tre perioada de iarnă și de 
vară a existat o continuitate fi
rească în muncă, pentru că ac
tivitatea politică și cultural-e- 
ducativă a organizației U.T.M. 
nu se desfășoară pe campanii.

P. ISPAS

•pectacol al artiștilor ucraineniPrimul
Vineri seara 

mul spectacol 
de grupul de . 
care, în Cadrul planului de co
laborare culturală romino-sovie- 
tic. Întreprinde un turneu în 
tara noastră. Spectacolul a avut 
Ioc în sala de festivități a Mi
nisterului Transporturilor și Te
lecomunicațiilor, în fața a nu
meroși muncitori ceferiști.

Grupul, alcătuit din soliști 
vocali, instrumentali și balerini,

a avut loc pri- 
dat în Capitală 

artiști ucraineni

are In frume oe artista! psooru- 
Itri al R.S S Ucrainene. Pave! 
Karmaliuk Programul a cu
prins piese de murită clasică, 
muzici popa.ară ucraineană, 
fragmente de ba*et

Spectatorii au răsplătit pe 
artiști cn Îndelungate aplauze.

Grupul de artiști ucraineni va 
mai prezenta spectacole in Ca
pitală. sîmbătă si luni la Casa 
prieteniei romino-sovietice.

(Agerpres)

IN CURIND Pe ecranele Capitalei 
un nou film rominesc

ANKARA 3 (Agerpres). —
La 1 iunie N. Di nul eseu, am

basadorul Republicii Populare 
Roinîne la Ankara a vizitat pe 
ministrul Afacerilor Externe al 
Turciei, Selim Sarper, căruia 
i-a făcut cunoscut că guvernul 
Republicii Populare Romîne re

cunoaște noul guvern turc con
dus de generalul Cemal Gursel. 
Cu această ocazie, ambasado
rul R.P. Romîne a exprimat 
speranța că relațiile dintre Re
publica Populară Romînă și Re
publica Turcia se vor dezvolta 
în interesul ambelor țări.

Convorbirea lui S. Veni zelos 
cu un corespondent al ziarului „Pravda

MOSCOVA 3 (Agerpres). —

Colectivul Fcbricii de confec
ții „Oheorghe Gheorghiu- 
Dej- din Copita lâ s-a anga
jat printre altele dea 200 
de modele noi. Tovarășele 
Mihoescu Mario, mailtrâ și 
model ierti Brebenariu Lla,
Angeam Panosehiv și Delvls 

Ana la masa de lucru.

Poetul chilian 
Pablo Neruda 

in Capitală

Vineri dimineața a sosit 
Capitală marele poet chilian 
Pablo Neruda, membru al Con
siliului Mondial al Păcii, care 
face o vizită în țara noastră, la 
invitația Uniunii scriitorilor din 
R.P. Rcrmînă.

La sosire, in 
oaspetele a fost 
reprezentanți ai
rilor și ai Comitetului național 
pentru apărarea păcii din R.P. 
Romînă.

in

Gara de Nord, 
întâmpinat de 
Uniunii scriito-

(Agerpres)

te «rfofirite c*os*ce.

Pentru un
irul adusirik? de dezbateri se 
referă la studierea poslxlitâțicr 
pentru muarea secției finisa; 
de pe strada B- Pirvan in apro
piere de uzina acolo unde ese 
și secția apreturi. Ia 
s-ar economisi toni 
semnate.

Propunerile făcute 
puternic în evidență

xest xi 
SBÎT.e te-

>J scos 
laptig că 

muncitorii, inginerii și terneie- 
nii au suxtia'. ca multa seriozi
tate procesai de producție, s-*a 
gindit ia ce s-a: mai putea face 
pentru ca uzina să producă ma> 
mult, mai bun, mai ieftin.

— Noi propunem, au spus d- 
țivs vorbitori printre care și tă- 
nărui Gheorghe Mitrache apder 
de maistru in fila’.ură, ca Uzi
nele metalurgice „£jgir să 
studieze posibilitatea producerii 
unor fuse care »* reziale la 
14.500—16000 tere pe minut.

Noi, dacă am avea aseme
nea fuse, și dacă am moderniza 
utilajul am purea produce *- 
mal in piue 7iX> tone de fire. 
Și mai este o problemă nere
zolvată încă — a continuat tî- 
nărul Gh. MHrache. -vreiușeie 
de pe nuca fusului (sptnden- 
bandui care poartă turația Sta
sului) se iac din fibre de bum
bac. Ele, insă se rup foarte des. 
Din această cauză scade tura
ția fuaefor, și implicit calitatea 
produselor. Ministerul nostru ar 
trebui să studieze posibilitatea 
producerii acestor curelușe din 
alt material, poate din mase 
plastice. S-ar obține economii 
mari și produse de calitate 
mai bună,

împreună ou colectivul tn 
care lucrează, tinărtd candidat 
de partid Filip Vasile a făcut

Excelentei sale, Președintelui Republicii Chile 
Ing Jorge Alessandri

Santiago 
Chile

In numele poporului romin, al Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare Romine și al meu personal, vă rog să 
primiți. Excelență, expresia compasiunii noastre profunde pentru vic
timele calamității care s-a abătut asupra poporului chilian,

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine

Ajutorul Crucii Roșii a R. P. R. 
pentru sinistrat!! din Chile

Intr-o convorbire cu un cores
pondent al ziarului „Pravda" 
S. Venizelos, liderul Partidului 
liberal, a dedarat printre altele: 
consider că greșesc profund a- 
ceia care încearcă să prezinte 
lucrurile ca și cînd eșecul con
ferinței la nivel înalt ar însem
na în e-tapa actuală înapoierea 
omenirii la perioada „războ
iului rece“. Destinderea încor
dării internaționale £ste nu un 
fenomen trecător, ci un impera
tiv al timpurilor noastre dictat 
d® viață însăși și de voința 
popoarelor de pe întregul glob, 

Venizelos a subliniat că i-a 
produs o deosebită satisfacție 
declarația lui N. S. Hrușciov că 
în viitorul apropiat pot și tre
buie să se creeze condiții în 
cafe să aibă loc o întîlnire 
rodnică a conducătorilor mari
lor puteri. La rîridul meu, a 
continuat ©1, vreau să subliniez 
că poziția pe Care se situează 
premierul Uniunii Sovietice — 
acest apărător neobosit al păcii 
— ușurează posibilitatea reali
zării unui acord între Vest și 
Est.

In convorbirea cu corespon
dentul „Pravdei‘\ S. Venizelos 
a arătat că asemenea acțiuni 
ale cercurilor guvernante ale 
S.U.A. Ca trimiterea de a- 
vioane americane în scopuri de 
spionaj în spațiul aerian al 
U.R.S,S. sînt intolerabile, ele 
subminează cauza păcii.

Venizelos a remarcat că me
rită tot sprijinul propunerea 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al R.P.R., Ghiv-tî Stoica, 
cu privire la necesitatea con
vocării unei conferințe a repre
zentanților țărilor din peninsula 
Balcanică. La conferință s-ar 
putea ajunge la o înțelegere 
asupra reducerii forțelor ar
mate ale statelor balcanice, de 
pe urma cărei» ar avea de eîș- 
ligat toate popoarele noastre și 
s-ar putea tace, de asemenea, 
un schimb de păreri în vederea 
asumării de către guvernele din 
regiunea noastră a unor anga
jamente reciproce privind re
nunțarea la stocarea de arme 
atomice și cu hidrogen pe teri
toriile lor și transformarea 
Balcanilor totr-o zonă a păcii.

Pentru ajutorarea sinistraților 
din Chile, in urma cutremure
lor, revărsării oceanului și erup
ției vulcanilor, Crucea Roșie a 
R.P. Romine a hotărît Să trimită

Crucii Roșii chiliene ajutoare 
în seruri, medicamente, alimente, 
pături și alte materiale de pri
mă necesitate.

Lucrările de pregătire a Expoziției
SovieticeUniunii

în pavilionul din Parcul de 
cultura și odihnă „I. V, Stalin’* 
din Capitală se desfășoară în 
prezent lucrările de pregătire 
a Expoziției Uniunii Sovietice, 
care se va deschide la mijlocul 
lunii iunie.

Expoziția va prezenta aspecte 
ale construcției bazei tehnico- 
materiale a comunismului, ale 
marilor succese dobîndite de 
Uniunea Sovietica în dezvoltarea 
industriei, agriculturii, științei 
și culturii și ridicarea continuă 
a bunăstării poporului.

O mare parte a expoziției va 
fi rezervată exponatelor în mă
rime naturală și machetelor. 
Majoritatea exponatelor vor fi 
prezentate în funcțiune.

în sala principală a pavilio
nului vor fi expuse variate ma-

șini-unelte cu un înalt grad de 
automatizare, produse ale indu
striei ușoare, televizoare, arti
cole optice, aparate medicale și 
altele. Tot aici vor fi prezentate 
machetele sateliților artificiali 
sovietici ai Pămîntului, o ma
chetă a ultimei trepte a rache
tei cosmice, modele de avioane, 
materiale referitoare la folosirea 
energiei atomice în scopuri paș
nice. Un sector va fi consacrat 
automaticei și electronicei.

Pe terenurile de lîngă pavi
lion vor fi prezentate utilaje 
pentru industria petrolului și 
industria minieră, tractoare și 
mașini agricole, pompe, mașini 
rutiere, elicoptere, autoturisme 
și autocamioane și alte produse 
ale industriei sovietice.

(Agerpres)

Spectacol de gala prezentat de 
ae cintece și aansuri „Erich

La teatrul de Operă și Balet 
a avut loc vineri un spectacol 
de gala prezentat de Ansamblul 
de dniece și dansuri Jîrich 
Weinert" al Armatei Populare 
Naționale a R D. Germane, care 
Întreprinde un turneu tn țara 
noastră la invitația Mirtistemiui 
Forțelor Armate afe R. P. Ro
mine.

La spectacol au asistat gene
ral de armata Leontin Săiăjan, 
ministrui Forțelor Armate, 'gî- 
ra! ccknei Arhip Floc* și gene- 
raUocotenent Mtiail Burei, ad
junct» »i anmscnia Farțekr 
Armate, reprezentant: ai Mzm- 
steruiu: Afacerilor Externe, con-

preț de cost cît mai redus
pentru intensidearea întrecerii, 
prirtre care: Întărirea activită
ți o- zăzdor de tinere1., ridtca-£ x'zlzfcr de tinere:, ridica
rea ranficărn orofftibnale. popu
larizarea și răspfadțrea expe
rienței înaintate Colectivul de 
uauxă de la Uzinele textile din 
Timiș-ara și-a mărit angaja- 
mentei anual: de la 750.000 le 
ia ItMO.OOO lei economii peste 
sarcina prețului de cost și 
IjQOO.OOO lei beneficii.

Colectivul de muncă al uzi- 
nei care a discutat proiectul de 
Directive a hotărît ca fiecare 
muncitor la locul său de muncă 
să studieze in continuare, posi
bilitățile existente care să con
tribuie activ la 
cinilor cuprinse 
șesenal.

realizarea sar
in grandiosul

Ansamblul
Weinert'

ducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, ge
nerali și ofițeri superiori, oa
meni de artă și cultură, un nu
meros public.

Au fost de față Wilhelm Bick, 
ambasadorul R.D. Germane la 
București, 
diplomatice 
rești și alți 
diplomatic.

șefii altor misiuni 
acreditați la Bucu- 
rnembri ai corpului

Speciacctoi s-a deschis prin 
intonarea imnurilor de stat ale 
R.P- Renane $i R.D. Germane.

Spectacolul de gală dat de 
AaaambU de dntece și dansuri 
^Erich Weinert- a fost primit 
cu multă eikfari de asistență. 
Me&b rilor ansambluiui le-au fost 
oieri'.e fiori*

(Ace-prts)

♦

Răsfoind carnetul de economii 
al brigăzii

raționa tiparele ca atit se eco 
■oeMsejte mai malt material.

— lată de data aceasta — spu
ne « — am câștigat 4 cm. tîneori 
lucrăm ca stofă scaatpă și pa
tra centimetri înseamnă foarte 
mult Patru acum, patra pe urmă 
— se adună. Așa se fac econo
miile de sute de mii de iei Iar 
aceste economii se reflectă asu
pra prețului de cost și mai de 
parte asupra salariului nostru 
real.

Materialul, odată desenat 
trece la șpănuit Economiile se 
realizează aici prin întinderea 
stofei (nu prea mult căci iese 
rebut) și așezarea desenului. 
Printre fetele care fac această

evidenjiiz* in spe- 
Ardeteae care ..in 
spune responsabila

operație se 
uri Viorica 
2 luni — 
brigăzii — a învățat meserie cit 
am învățat eu intr-un an“.

Se trece apoi la mașini unde 
iți demonstrează priceperea 
mai ales în ce privește calita
tea tineri ca Benjamin Par di, 
Ileana Nagy.

Și așa, dînd importanța cuve 
nită fiecărui „mărunțiș”, tra 
duclnd în viață lozinca „Să nu 
pierdem nici un centimetru de 
stofă", brigada utemistei Tlncg 
Maria conduce în întrecerea c< 
se desfășoară în cinstea celui 
de-al Ill-tea Congres al Parti
dului la Fabrica de confecții ©■ 
radei-

lattraațll
Președintele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romlne, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer. a primit o te
legrama din partea președinte
lui Republicii Democrate Viet
nam. tovarășul Ho Și Min. prin 
care acesta ii mulțumește pen
tru urările frățești trimise cu 
prilejui aniversării zilei sale de 
naștere- In telegramă, președin
tele Ho $i Min exprimă dorința 
ca prietenia frățească dintre 
cele două popoare să se întă
rească tot mai mult în sinul 
nurii familii socialiste, in frun
te cu marea Uniune Sovietică șl 
urează poporului romin nu
meroase succese in construirea 
socialismului și în lupta pentru 
apărarea păcii In lume.

♦
Pianistul chinez Li Min gean, 

laureat al concursurilor interna
ționale de ia București și Var. 
șovia și-a dai concursul la 
concertul extraordinar prezentat 
vineri seara de către Filarmo
nica de 
Iași

Stat „Moldova* din

★
dimineața MieczyslawVineri <" 1

Jagielski, ministrul Agriculturii 
R.P. Polone, împreună cu mem-
brii delegației agricole a R.P. 
Polone care ne vizitează țara, 
au avut o întrevedere cu 
tov. Ion tJozma, ministrul A- 
griculturii, la care au asistat 
specialiști din minister.

A fost de față Janusz Zarr.- 
browicz, ambasadorul R P. Po- 
lone la București.

(Agerpres)

Cyrus Eaton: S.U.A. nu au nici un 
drept să aibă baze militare 

în alte țări
VARȘOVIA 3 (Agerpres). — 

La 2 iunie, cunoscutul financiar 
americain Cyrus Eaton, laureat 
al premiului internațional Lenin 
„Pentru întărirea păcii între po
poare”. fruntaș al vieții publi
ce, care vizitează Polonia, s-a 
întâlnit in cadrul unei conferin
țe de presă cu ziariști polonezi 
și străini. Răs.punzînd la nume
roasele lor Întrebări. Cyrus Ea
ton a subliniat că dezvoltarea 
reLațirtar comerciale dintre 
S.U.A și țările socialiste ar 
contribui ia Îmbunătățirea rela
țiilor politice și la destinderea 
încordării internaționale.

Jmpărtășindu-și impresiile tn 
legătură cu întrevederile pe ca-re 
le-a avut cu N. S. Hrușciov, 
șeful guvernului sovietic, Cyrus 
Eaton a spus:

„Eu sînt un mare industriaș,, 
adică un capitalist tipic, iar pre
mierul Hrușctov este comunist, 
conducător ai unui stat socia
list. Dacă noi am găsit un lim
baj comun atunci de ce acest lu
cru nu-1 pot face și alții ? îl 
consider pe premierul Hrușciov 
un mare eruait, un excelent cu
noscător în cele mai diferite do

menii ale vieții, *m încredere în 
năzuințele lui Hrușciov care do
rește ca ur:a$e-e bogății ale Ță
rii Sovietice să fie puse în sluj
ba poporului. Cînd m septem
brie anul trecut N. S, Hruș- 
dov a declarai to O.N.U„ în 
numele poporului său. că vrea 
să pună capăt înarmărilor, am 
fost convins că a fit ef cît și po
porul sovietic doresc într-ade
văr acest iucru‘‘.

La conferința de presă Cyrus 
Eaton a acordat o deosebită a- 
tenție problemei rekațiHor din
tre S.U-A. și Republica Popu
lară Chineză. După părerea sa, 
politica S.U.A, față de R. P. 
Chi.neză este profund greșită. 
Dăm dovadă de lipsă de înțe
lepciune, a spus el, cînd afir
măm că R. P. Chineză nu poate 
fi reprezentată în O.N.U, R. P. 
Chineză trebuie să fie reprezen
tată în această organizație. Este 
nefiresc faptul că S.U.A, nu în
trețin relații economice cu R.P*, 
Chineză. Cyrus Eaton a subli
niat că S.U A. nu au nici un 
drept să aibă baze militare în 
Ta-ivan, Coreea de Sud. Pakis
tan, Fidipine și în alte țări

în legătură cu acțiunile provocatoare 
ale autorităților vest-germane

O nota a guvernului R. D. German®

BERLIN 3 (Agerpres). — 
Guvernul Republicii Democrate 
Germane a adresat guvernului 
vestgerman o notă în care se 
subliniază că în ultimul timp 
la frontiera de stat a Republi
cii Democrate Germane au de
venit fot maj frecvente acțiunile 
provocatoare înfăptuite sau apri. 
finite de O^tre funcționari sau 
detașamente întregi ale pazei 
de frontieră a R.F.G.

Nota dtează numeroase fapte

în legătură cu acțiunile provo- 
catoare de la frontiera de stat 
a Republicii Democrate Ger
mane.

Guvernul Republicii Demo
crate Germane protestează în 
modul cel mai hotărît împotriva 
provocărilor organizate de pe 
teritoriul Germaniei Occiden
tale. El constată că guvernul 
R.F G. poartă întreaga răsptwt- 
dere pentru toate provocările de 
la frontiera de stat a Repu
blicii Democrate Germane.

PE SCURT
(3ENBVA. -- La Geneva s.a 

detchs cea de-a 44-a Conferință 
a Organizației internaționale a 
Muncii Din delegația R. P. Ro
mine tac parte G Geamăna — 
trirms extraordinar și ministru 
plenipotențiar al R. P Romîne 
in Elveția, și Bozii Șerban — 
director in Ministerul Afacerilor 
Externe, delegați guvernamen
tali ; C. Alecu — prim-adjunct al 
șefului secției internaționale a 
C.C.S., delegai al muncitorilor, 
și /. Marinescu—directorul Uzi
nelor de anvelope de la Popești- 
Leordeni delegat al directorilor 
de întreprinderi.

BERLIN. — La invitația lui 
Otto Grotewohl, la. 3 iunie a so
sit la Berlin cunoscutul econo- 
tniet american și activist pe tă- 
rfm social Cyrus Eaton, laureat

al premialii? Lenin „Pentru în
tărirea păcii între popoare**, îm
preună cu soția sa.

V£U7 YORK. - La 2 iunie gre
va turnantă a actorilor și per
sonalului tehnic de la cele 22 de 
teatre de pe Broadway a deve
nit generală in urma hotărîrii 
patronilor de a închide porțile 
tuturor teatrelor Ca măsură ,,re- 
presivă(t împotriva greviștilor.

CAIRO. — După cum a .comu
nicat agențt^ MEN la 2 iunie 
Fawzi. ministrul Afacerilor Ex
terne a) R.A.U., a invitat pe F. 
Reinhardt, ambasadorul S.U.A. 
în R.A.U., și i-a cerut explicații 
în legătură cu declarațiile ca
lomnioase alt sen-atoruluj ameri. 
can Kichel Thomas referitoare la 
Ambasada sovietică din Cairo.

Cumpârațl ciocolate, șerbeturi, drageuri, rohot, 

dropsuri, bomboane umplute, care se gâsesc In sorti

mente bogate în magazinele alimentare.
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Propunerile guvernului sovietic 
referitoare la prevederile fundamentale ale Tratatului 

cu privire la dezarmarea generală și totală
MOSCOVA 3 (Agerpres). 

TASS transmite : Propunerile 
guvernului sovietic referitoare 
la prevederile fundamentale ale 
Tratatului cu privire la dezar
marea generală și totală.

La 18 septembrie 1959, gu
vernul sovietic a prezentat spre 
examinare Organizației N’ațiu- 
n lor Unite propunerea cu pri
vire la dezarmarea generală și 
totală. El a prezentat această 
propunere pornind de la con
vingerea fermă că dezarmarea 
totală a tuturor statelor, dis
trugerea tuturor mijloacelor 
pentru ducerea războiului con
stituie mijlocul cel mai efi
cient și ce] maj realist în ac7 
tualele condiții de a împiedica 
izbucnirea unui război cu arme 
.racheta și .arme nucleare, ne
fast pentru popoare, de a asi
gura o pace trainică pe pa
ni int.

Raportul de forțe care s-a 
creat astăzi îtt lume, cînd a- 
gresorul nu și-ar putea permite 
să dezlănțu e fără a fi pedep
sit un război împotriva state
lor iubitoare de pace, puterea 
distructivă a armelor moderne 
fără precedent în istoria ome
nirii, în stare să ducă la dis-! 
trugerea rapidă a unor state 
întregi, posibilitatea transpor
tării aproape instantanee a a- 
cestor arme în orice punct al 
globului pamînlesc, — toate a-*, 
cestea reprezintă factori dato
rită cărora a miza pe ur» război 
ca mijldc^de rezolvare a liti
giilor internaționale ar însem
na o curăța nebunie. Coexis
tența pașnică a statelor cu sis
teme sociale diferite, pentru care 
s-a pronunțat întotdeauna U- 
rjunea Sovietică, precum și cele
lalte țări, socialiste, constituie un 
fapt real. Dar coexistența paș- 
n că nu poate fi suficient de 
trainică, nu se poate considera 
că pacea este temeinic a- 
sigurată. atâta timp cît cursa 
înarmărilor continuă, atîta timp 
cît statele dispun de mijloace 
de atac fulgerător împotriva 
altor țărj Și de stocuri uriașe 
de arme, inclusiv de arme nu
cleare.

în zilele noastre se cheltu
iesc pentru înarmare fonduri 
cu adevărat fantastice. Este su
ficient să spunem că unele ti
puri de bombardiere moderne 
costă mai mult dedt greutatea 
lor în aur. $i este un fapt că 
multe tipuri de arme se înve
chesc încă înainte de a fi pă
răsit teritoriul 'urnei și sini 
trimise la fier vechi. Cursa 
înarmărilor se transformă în- 
tr-o risipă absurdă de muncă 
umană și de mijloace materia
le. Numai mijloacele cheltuite 
în prezent de state pentru crea
rea și acumularea de arme ar 
fi suficiente pentru a se pune 
capăt foametei pe întregul 
glob.

Nu mai poate fi tolerat fap
tul că energia a sute de mili
oane de oameni și valorile cre
ate de ei sint cheltuite centru 
pregătirea unui război a cărui 
inadmisibili ta te ’devine, pe zi ce 
trece tot mai evidentă. Ome
nirea contemporană, cu remar
cabilele ei, realizări în dome
niul cuceririi naturii și dez
voltării culturii spirituale, me
rită o soartă mai bună.

Actualmente a devenit real
mente pasibil de înfăptuit mă
rețul tel la oare au visat multe 
generații de oameni. — de a se 
pune capăt războaielor, de a 
exclude în, general războiul din 
viața societății umaine. Acest 
țel poate fi realizat prin dis
trugerea tuturor tipurilor de ar
me și prin desființarea tuturor 
armatelor din lume, adică pe 
cade a dezarmării generale . și 
totale. Aceasta este urnea

bază cu adevărat sigură pe 
care J*n actualele condiții 
poate să s» sprijine o pace trai
nică, de nezdruncinat. între 
toate statele. — .

Dezarmarea generală și to
tala nu poate oferi avantaje 
vreuneia din părți. /Acest lucru 
permite să fie înlăturate multe 
din piedicile care se iveau atunci 
cind era vorba numai măsu
rile parțiale în domeniul dezar
mării și cind diferite state se 
temeau că înfăptuirea acestor 
măsuri poate dezechilibra rapor
tul de forțe, poale cauza pre
judicii securității lor Încheierea 
acordului cu privire la dezarma
rea generală și totală va înlesni 
considerabil și înfăptuirea con
trolului internațional asupra mă
surilor de dezarmare, deoarece, 
dacă va fi înfăptuită dezarmarea 
totală, statele nu vor avea mo
tive să ascundă ceva unul față 
do celălalt și va fi posibilă în
făptuirea controlului total.

Propunerea Uniunii Sovietice 
cu privire ia dezarmarea gene- 
rală și totală a fost aprobata cu 
cald.:ră de ‘.oale țările lumii. Ea 
a dat noi forțe tendințelor po
poarelor df* a scăpa pentru tot
deauna de coșmarul pe care il 
reprezintă pericolul unui război 
cu folosirea arme’or rachetă și 
armator nucleare. Xici u:i gu
vern nu s-a ridicat împotriva 
acestei propuneri. Organizația 
Națiunilor Unite a aprobat în 
unanimitate id.ea dezarmării ge
nerale și totale și a confirmat 
că problema privitoare la c ase
menea dezarmare este problema 
cea mai importantă care sta in 
p.ezent în fața luciii. Chemarea 
pe care Adunarea Generală a 
O.N.U. a adresat-o guverneJor 
—- de a depune toate eforturile 
în vederea găsirii cit mai grab
nice a unei soluții constructive 
în această problemă, impune o 
mare obligație morală tuturor 
statelor.

Pentru a traduce în viață 
această chemare a O-N.U. și 
pentru a justifica speranțele po
poarelor care cer dezarmare, 
trebuie ca guvernele, de care de
pinde în primul rind realizarea 
unui acord international in 
această problemă, să întreprindă 
fără alte aminări măsuri con
crete in vederea pregătirii și 
Încheierii unui asemenea acord.

Guvernul sovietic depune toate 
elortur&e pentru a se ci>;me cit 
mai curind rezsiîate practice -a 
tratativele pentru dezarzare, 
pec-j-j a se ctabon și rexza 
acocdc! ca privise la âeznB» 
rea generală Și totiiâ.

După cum se știe. propunerile 
dip 18 septembrie I95t/ ale Uni
unii Sovietice cuprind un pro
gram concret de îzUpture a 
dezarmării generale și :otaîe 
trei etape, ia cadrul :*r-uen_£ 
general d- patra ani. Totodată, 
ele prevedeau că în prima etapă 
va fi înfăptuită, sub coutrol in
ternațional, o reducere substa - 
țialâ a forțelor armate Și a ar
mamentelor clasice a e staiefar. 
în a doua etapă va Ii desăvâr
șită lichidarea utrimeior couiic- 
gente ale acestor forțe arma ie și 
vor fi lichidate bazele militare 
aflate pe teritorii străine, iar 
în etapa a treia vor fi distruse 
toate tipurile de arme nucleare 
și rachetă și vor fi înfăptuite și 
alte măsuri care vor desăvîrși 
dezarmarea generală și totală.

Propunind o asemenea succe
siune a măsurilor de dezarmare, 
Uniunea Sovietică a ținut seama 
de punctul de vedere al puteri, 
lor occidentale care. în cursul 
tratativelor anterioare privitoare 
la dezarmare, referindu-se la 
superioritatea U.R.S.S. în do
meniul forțelor armate și arma- 
mentelor clasice, au propus ca 
măsurile în domeniul dezarmării

Prevederile fundamentale ale Tratatului 
cu privire la dezarmarea generală și totală

Guvernele statelor participante la lucrările Comitetului celor zece 
state pentru dezarmare creat în 1959, călăuzindu-se după rezoluția 
celei de-a 14 a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. din 20 noiem
brie 1959 „Cu privire la dezarmarea generală și totală”, consideră 
necesar ca, în interesul salvării omenirii de primejdia unui nou 
război și ai asigurării unei păci trainice și de nezdruncinat pe glob, 
să treacă neîntârziat la rezolvarea practică a sarcinii de a se rea- 
liza dezarmarea generală și totala și, în acest scop, au hotărit sâ 
elaboreze un Tratat cu privire la dezarmarea generală și totală care 
va cuprinde următoarele prevederi fundamentale.

I. Dezarmarea generală și totală prevede: ,
— Desființarea tuturor forțelor armate ale statelor și mterzicefea 

reconstituirii lor sub orice formă;
— Interzicerea și distrugerea tuturor stocurilor și încetarea pro

ducției tuturor tipurilor de arme, inclusiv arma atomică, cu hidro* 
gen, chimică, biologică și a celorlalte tipuri de arme de exterminare 
in masă; , * i * ,

— Distrugerea tuturor mijloacelor ’ destinate transportului la țintă 
a armelor de exterminare în masă ;

— Lichidarea oricăror feluri cțe baze militare, retragerea și des
ființarea tuturor trupelor străine aflate pe teritoriul oricărui stat;

— Desființarea obligațiilor militare de orice fel ale cetățenilor ;
— încetarea instruirii militare a populației și închiderea tuturor 

instituțiilor de invățâmint militar;
— Desființarea ministerelor de război, a statelor majore generale

și organelor ’ lor locale, precum și a oricăror alte instituții șj orga
nizații militare sau paramilitare; , x

— Încetarea cheltuielilor militare atit pe linia bugetelor de stat 
cit și pe linia organizațiilor obștești și a persoanelor particulare.

După desăvîrșirea dezarmării generale și totale, la dispoziția sta 
telor trebuie să râmină doar contingente de poliție (miliție), înar 
mate cu arme ușoare de infanterie și destinate menținerii ondinei 
interne și pazei securității personale a cetățenilor, contingente strict 
limitate, stabilite de comun acord pentru fiecare țară.

II. Dezarmarea generală și totală trebuie sâ fie înfăptuită de 
către toate statele in același interval de timp stabilit de comun

acQrd și determinat în mod precis, iar procesul de dezarmare se va 
desfășura treptat, în trei etape succesive, av‘mdu-se în vedere fap
tul că iii nici una din aceste etape nici un stat nu via obține, ca 
urmare a procesului de dezarmare, avantaje militare , față de alte 
state.

Pentru examinarea problemei aderării altor state la tratatul cu

nucleare să fie prevăzute în 
ultima etapă. In ce privește gu
vernul. sovietic. el a fost întot
deauna de părere că trebuie fă
cută iinpbs.bilă ducerea unui 
război in care să se folosească 
armele de distrugere în masă, 
și consideră că. cu cît acest lu
cru va fi realizat mai repede, 
cu atit va fi mai bine

in'timpul întâlnirilor și trata- 
Ivelo; dintre, conducătorii de 

s.ate, caTe au avut loc în ulii- 
.n Je luni, ca și in cursul lucră
rilor Comitetului celor zece țâri 
pentru dezarmare — căruia î 
s-a trasat sarcina de a elabora 
masuri, in domeniul realizării 
rezoluției Adunării Generale a 
O.N.U- cu privire la dezarmarea 
generală și totală — au fost 
expuse amănunțit și precizate 
punctele de vedere și propunerile 
părților în problemele dezar
mării.

Guvernul sovietic, susținrn- 
du-și în mod consecvent propu
nerea cu privire la dezarmarea 
generală și totală, propunere 
ca e corespunae mărețului țel al 
asigurării unei păci trainice pe 
glob, in care sint interesate ab
solut tcate popoarele, este dis
pus in același timp sa ia în con
siderare orice considerente și 
deziderate constructive ale celor
lalți participant la tratative, 
care ar contribui la realizarea 
urnii acord asupra înfăptuirii 
practice a dezarmării.

In cursul tratativelor a fost 
exprimată de către unele state, 
în special de Franța, păre
rea ca dezarmarea trebuie 
începută cu interzicerea și 
disti ugerea mijloacelor de 
transport la țintă a armelor 
nucleare, chimice Și biologice, 
cum sint de pilda rachetele 
militare, aviația militară, nave
le maritime minare etc.; tot
odată s-a ținut seama de necesi
tatea ca m același timp «ta
lele sâ lichideze bazele militare 
pe care le au pe teritorii străine.

Guvernul U.R.S.S consideră, 
ca și pînă acum, că ordinea în
făptuirii măsurilor de dezarmare, 
care este prevăzuta In propu
nerea 53 din 18 septembrie 1959, 
corespunde întru totul scopuri
lor înfăptuirii practice 2 dezar
mării generale și totale. Cău
tând insă pe toate caile să 13; 
lesnească realizarea c-t nui 
grabcrcâ a unui acord cu pri
vire !j această probisuâ. to b- 
tereseie asizurâr » xae pâc trx— 
z_oe $: ie rsi’xnr-j: ixre 
toate sta^je.

d a nea rata u sea-fâ îl 
îrixpcnarea pateriLar aeje- 
tate și sâ a;unzâ la un acord 
privitor la o a!îâ arisne de fc- 
«aptu’re a măsurilor de dezar
mare. daca aceasta e*te ar- 
r=p:abîlâ pentru puterile occi- 
deitaie.

Fiind an adept înflăcărat al 
izbăviri; dt mai rapide a ome
nirii de primejdia izbucnirii ansi 
război cu arme rachetă și arme 
nucleare, guvernul sovietic pro
pune sa se cadă de acord ca 
procesul dezarmării generale și 
totale să înceapă cu interzice
rea și distrugerea sub control 
internațional, încă în prima eta
pă a tuturor mijloacelor de 
transportare spre țintă a armei 
nucleare, simultan cu lichidarea 
bazelor militare de pe teritoriile 
străine.

O agresiune din partea unei 
țări împotriva alteia cu ajuto
rul armei atomice și cu hidro
gen va deveni practic cu nepu
tință atunci cînd var fi distruse 
rachetele de luptă cu orice rază 
de acțiune, aviația militară, sub
marinele și navele militare de 
supnafață, artileria capabilă să 
tragă cu încărcături nucleare și 
toate celelalte mijloace de trans
port la țintă a armelor de ex

terminare In masă și atunci 
cînd statele nu vor dispune de 
forțe militare și instalații mili
tare în afara propriilor lor fron
tiere-

Pentru realizarea acestui scop 
Uniunea Sovietică se declara 
gata să înceapă dezarmarea cu 
d strugerea tutui cr mijloacelor 
de transport la țintă a armei 
nucleare, deși ea deține o supe
rioritate unanim recunoscută in 
ce privește mijloacele cele mai 
moderne și mai eficiente de a- 
cest fel, și anume — în dome
tt.ul rachete.or balistice inter
continentale.

In acest caz. în cursul eta
pe: următoare, a doua, a pro
gramului de dezarmare, ar pu
tea fi ’înfăptuite măsuri ca de 
pildă interz.cerea armei nuclee
le, biologice și chimice, distru
gerea tuturor stocurilor de «at
ici de arme și încetarea produc
ției Ier pe viitor. Pericolul unui 
război nuri ear, sub orice formă, 
ar fi înlăturat pentru totdeauna- 
In același timp, ar fi efectuată 
o reducere considerabilă a for
țelor armate și a armamentelor 
casice a te statelor.

Cea de-a treia etapă ac mar
ca desăvlrșirea deza.maru ge
nerale și totale, desființarea tu
turor armatelor, a m nistareler 
de război, a state.or majore, a 
serviciului militar obligator și a 
instruirii militare a tineretului, 
încetarea totală a cbeltuield^r 
militare

Se propune ca tot «cest pro
gram de dezarmare să fie în
făptuit pe baza unui tratat in
ternațional in cursul unei peri
oade determinate de patru arJ 
sau în cursul unui alt Urmen 
stabilit de comun acord, în con
dițiile unui control internațional 
eficace.

în cursul discutări: :n cadrai 
organelor internaționale a pro
bleme- privitoare la deza-marea 
generală și totala s-a acordat 
o deosebita atenției probleme' 
măsurilor cars trebxe sâ fie 
luate in vederea as-guriri: oâc-i 
și respectării drep.uoi interna
tional In relațiile dintre state. 
î3 condițiile dezarmări gene
rale Și iota.e. Guvernul sovietic 
propune ca statuie pa-bopacte 
la tratat să s.u&eze In ocrazx 
această prcWemâ in amiesn - 
ne, peutra ca m cursul băâp- 
tuiri: cele, de-a trea etax. rea 
Lnalâ. sâ fie luate —cuafar- 
■Me cu Casta O-N - — 
surise ua^sare îi 'eoerea 
ț rari pârâ bl oafiQBe dsr- 
zrăn: eeserac si teea’c, ca.-» *â 
ărizia PXX171 s*Xr x ra ta 
carxrle rind acest I’-xz e*-e 
necesar să yx'â la iso.xri-* 
OasflAS- de Srrx ute tzrMa- 
ții de po ^e (ssiție) Lz vede
rea asigurară ner^nerz țâcx. 
Se îrțelege că asemenea krrta- 
ții de poliție (tnSEție) pet fi lo- 
los'le exclusiv in scope! mez;- 
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Se propune ca toate măsurile 
în domeniul dezarmării sâ De 
înfăptuite de la început pinâja 
sfirșit sub un strict control in
ternațional. In acest scop, parti- 
cipatiții la tratat trebuie sâ cre
eze o organizație internațională 
de control în a cărei competen
ță să intre toate măsurile apli
cate în domeniul dezarmării, 
competența care se va largi pe 
măsură ce aceste măsuri vor în
cepe să ia un caracter tot mai 
lâx-g și mai de perspectivă.

In conformitate cu cele ex
puse, guvernul sovietic propune 
un proiect de prevederi funda
mentale ade Tratatului cu pri
vire la dezarmarea generală și 
totală.

privire la dezarmarea generală și totală va fi convocată o confe
rință cu participarea tuturor țărilor.

III. Toate măsurile de dezarmare se vor desfășura de la început 
pînă la sfirșit sub un control internațional strict și eficient șl 
anume :

A) . Îndată după semnarea tratatului se instituie o comisie pre
gătitoare a cărei sarcină va fi înfăptuirea de măsuri practice pentru 
crearea unei organizații internaționale de control asupra dezarmării 
generale și totale.

B) . Organizația de control trebuie să fie creată în cadrul Orga
nizației Națiunilor Unite în momentul intrării in vigoare a tratatu
lui, Din ea vor face parte toate statele participante la tratat, ai că
ror reprezentanți se vor întruni periodic în cadrul unop conferințe 
pentru examinarea problemelor legate de efectuarea unui control 
eficient asupra dezarmării. Conferința va alege Consiliul de control 
care va îi format din membri permanenți și nepermanenți și xn 
avea organele sale la fața locului. Consiliul de control va fi format 
din reprezentanți ai țărilor socialiste, reprezentanți ai statelor care 
fac parte în prezent din alianțele militare politice occidentale și re
prezentanți ai statelor neutre. Cu excepția cazurilor stabilite din 
vreme, hotăririle în cadrul Consiliului de control se adoptă in pro
blemele de fond cu două treimi din voturi, iar in problemele de pro
cedură — cu majoritate simplă de voturi.

C) . Consiliul de control dirijează în mod practic sistemul de con
trol, elaborează instrucțiunile și analizează și prelucrează la timpul 
oportun rapoartele pe care le primește. Statele pun la dispoziția 
Consiliului de control informațiile despre forțele lor armate și despre 
armamentele lor.

D) . Organizația de control va dispune în toate țările participante 
la acord de un personal propriu, recrutat pe o bază internațională, 
ținindu-se seama de principiul repartizării geografice echitabile și 
potrivit prevederilor tratatului. Organizația de control îșj ampla
sează inspectorii pe teritoriile statelor, ținînd seama ca ei să poată 
trece la îndeplinirea funcțiilor lor în momentul în care statele vor 
începe să aplice măsurile în domeniul dezarmării. Fiecare partici
pant la Tratat î$i ia obligația de a asigura controlorilor și grupurilor 
de inspecție accesul la timp și fără piedici pe teritoriul său, în orice 
punct unde vor fi aplicate măsurile de dezarmare ce urmează să fie 
verificate sau în orice regiune unde se va efectua inspecția la fața 
locului asupra acestor măsuri. Participanții la Tratat vor pune la 
dispoziție în acest scop in contul Organizației de control, toate mij

loacele de transport necesare deplasării personalului organizației de 
control in limitele teritoriului respectiv.

E) . Personalul organizației de control se va bucura pe teritoriul 
fiecărui participant la Tratat de privilegiile și imumtățile necesare 
pentru înfăptuirea independentă și nestingherită a controlului asupra 
îndeplinirii Tratatului cu privire la dezarmare.

F) . Toate cheltuielile organizației internaționale de control sînt 
finanțate din fondurile alocate de statele participante la Tratat. Pro
porția cotizațiilor statelor va fi fixată in textul Tratatului cu privire 
la dezarmarea generală și totală.

Organizația de control trebuie să dispună în fiecare etapă de 
împuterniciri corespunzătoare volumului și caracterului măsurilor in 
domeniul dezarmării.

Principalele măsuri în domeniul dezarmării sint împărțite pe cele 
trei etape ale programului dezarmării generale și totale in modul 
următor:

Prima etapă
1. — Se efectuează scoaterea tuturor mijloacelor pentru transpor

tarea armei nucleare din forțele armate ale statelor, se încetează 
producția lor și se distrug aceste mijloace, incluzind:

— rachetele cu destinație strategică Și operativ-tactkă, avioane 
proiectile de toate tipurile, toate avioanele militare capabile să 
transporte arma nucleară;

— nav« militare de suprafață care pot fi folosite ca purtătoare 
ale armei nucleare ;

— submarinele de toate categoriile și tipurile ;
— toate sistemele de artilerie precum și celelalte mijloace care 

pot fi kMoaiie ca purtătoare ale a rinei atomice și cu hidrogen.
2. — be efectuează retragerea tuturor trupelor străine de pe te- 

Tiiooi străine in limitele frontierelor lor naționale. Bazele și depu- 
uHăe miliiare străine de toate destinațiile, aiit cele rămase libere 
capă retragerea trupelor, cit și cele de rezervă, se lichidează.

X — Încă de la începutul primei etape și p.nă la distrugerea defi- 
ă a tuturor mijloacelor de transportare a armei nucleare, se 

jzzerzke plasarea pe orbită sau trimiterea în spațiul cosmic a unor 
rtsU ațn speciale, ieșirea din apele teritoriale a navelor militare și 
zbor-! dincolo de frontierele teritoriului național al avioanelor mili
tare care pot transporta arma do exterminare in masă.

4. — Lansarea de rachete se efectuează exclusiv in scopuri paș- 
rke. potrivit unor criterii stabilite anterior de comun acord și esie 
■tsontâ de măsuri coordonate de verificare, inclusiv inspecția la 
iocal de amplasare a rampelor pentru lansarea acestor rachete.

5. — Statele care dispun de arma nucleară ișj iau angajamentul 
sâ aa transmită această armă sau informațiile necesare pentru pro
ducția ei statelor care nu posedă această armă. Totodată, statele 
care »• d spun de arma nudeară îșj iau angajamentul să se abțină 
âe la producția acestei arme.

C — Statele reduc în mod corespunzător cheltuielile in scopuri

— In prima etapă se efectuează următoarele măsuri de control: 
Se j *:-^eșie la fața locului controlul internațional asupra licht- 

4âra ansei rachetă, avioanelor de luptă, navelor militare de supra
față v submarinelor, precum și a altor mijloace care pot fi folosite 
perv» "ansportui armei atomice și cu hidrogen.

La tocai âe aaylnire a bazelor militare și a trupelor străine pe 
tzrtonto a!tor țâri se triarit grape internaționale de inspecție pen- 
tra a lapravtght a lichidarea susmenționatelor baze și retragerea 
perry Wn aâfitar și trapelor in limitele teritoriilor naționale, și 
*e itobueste pe aerodromuri și in porturi un control care si asigure 
iotorzasenea feiosarij acestor aerodromuri și porturi în scopuri mili- 
tafe. îatoditi, sab lapraregtowea Organizației internaționale de 
csaarat se r:ratează distragerea rampelor pentru lansarea rachete- 
tar. ob esceptu acetara care se tner.țin pentru lansarea rachetelor 
n I rapăn pașoce.

OrgaaEzaUa de caaM va avea dreptul U inspecteze nestingheritâ 
toeto ■arrpnadBj’dț- tnab, tabnriU șa santiereie navale care s-au

Etapa a doua
I. — laernana ncKi a ar't- imlwt, chaaace, teotofie. ,i a 

c^ortafte *-r» â. iiT Ban a ca iaolarea pradjcțin ți
lichidarea txza* la.r*. arw a. acea ap.

2- — FarIU. arm. aia wmtw oabr m redac pol Ia rîvekil 
suMit, iatrt care tanti* araae »-« S-I—A. f LJt-S^. se reduc 
pani la aa anei de od L? t».s —tw» Ansele H muni
țiile de tifn rtawr. demt amaeaU sâ fie distruse,
iar tehnica senari ce ncaca Kl te AstrzU sau folosiți in 
scopuri pas--», la amd carmpuarâior se reda: chefauesde mditare 
ale sutetar.

X — la a daca etapâ se ta'We»'- Tmâtoareta taâssri de 
control:

Reprezeolaața vța^zațtas <e cse_mi nspectecj ta fata focului 
distrugerea tztarar stoearder eaăakale de arme mdeare, ctaamsce «i 
biologice. Organ cutia de romi sa area dntpata de a inspecta toate 
intreprinderde care extrag oem prime aiomcr. prodac sau ta:o- 
sesc nutenata atoawce sae energia afd. Pe baca na isteiegen 
pot fi ân6ic>ase echipele permaerate de -entri n pe ?.aga uncie muc- 
prinderi si instalații.

Se infâptuiesta cootroH intaraatiaea' ta fața localcj asspra desfi
ințării trupelor țj distragerii arammernetar.

Din sarensfe ceotrataitar tac pane: cmnraM asapra indepUmni 
exacte ti la timp a botârmtor de desfunțare ■ unitâțiier si nsantar 
unitiți, asupra elimiotru pi distrugerii pârțu maienate a tipanl.r 
clasice de armament, a eciupamentu'ui ți nrcnrțntar. prezentarea de 
rapoarte Organizației de control și gasenslu țârii ia care sint 
amplasate.

Din grupul ds controlori internaționali trebuie sâ faci parte spe
cialiști, in funcție de caracteraf ur.ilâțiior care anneazâ sâ fie desfiin
țate și a tipunior de armament care urmeizâ sâ fie drinse.

Organizația de control capâtâ acces liber la nsitenaieie referi
toare Ia alocațiile bugetare afe statelor in scopuri militare, inehrstv 
ia toate hoUnrile organelor legislative și execotive ale stateior in 
aceastâ problemă.

4. — In a doua etapă se vor studia in comun armăloarele măsuri 
care urmează să fie infăptuiie in cea de-a treia etapă:

a) AUsurile de asigurare a respectării Tratatului ca privire la 
dezarmarea generală și totală după desâsîrsirea tuturor măsurilor 
prevăzute de un astfel de tratat.

b) Măsurile in șederea menținerii păcii și securității in conformi
tate cu Carta O.N.U. in condițiile dezarmării generale și totale.

5. — Ca și la trecerea de la prima la cea de-a doua etapă. Orga- 
nizația internațională de control va face bilanțul înfăptuirii măsu
rilor celei de-a doua etape pentru a raporta statelor — participante 
ia tratat — precum și Consiliului de Securitate și Adunării Gene
rate a O.N.U.

Etapa a treia
1. Desăv rșirea lichidării forțelor armate ale tuturor statelor. La 

dispoziția statelor rămin doar contingente de poliție (miliție) strict 
limitate, stabilite de comun acord pentru fiecare țară, înarmate cu 
armament ușor de infanterie și destinate menținerii ordinei interne 
și apărării securității personale a cetățenilor.

2. Se distrug toate tipurile râmase*de armament clasic și stocu
rile militare care se află fie la dispoziția forțelor armate fie în 
depozite, iar tehnica militară va fi distrusă sau folosită in scopuri 
pașnice.

3. — Se lichidează producția de război în toate uzinele, inclusiv 
încetează producția armamentelor de tip clasic, cu excepția unei pro
ducții strict limitate de arme ușoare de infanterie destinate contin
gentelor de poliție (miliție) pe care statele Ie păstrează după desă
vîrșirea programului de dezarmare generală și totală.

4. — Se desființează ministerele de război, statele majore
toate instituțiile și organizațiile militare și paramilitare. Înce
tează orice concent rare de rezerviști. In conformitate cu procedurile 
lor constituționale, statele adoptă acte legislative care interzic in
struirea militară a tineretului și suprimă serviciul militar sub 
orice formă, .

5. — încetează alocarea fondurilor pentru scopuri militare sub 
orice formă at.t pe linia organelor de stat, cit și pe linia persoane
lor particulare și organizațiilor obștești. Mijloacele care rămin dis
ponibile in urma realizării dezarmării generale și totale se folosesc 
pentru reducerea sau totala desființare a impozitelor percepute de 
la populație, pentru subvenționarea economiei naționale, pentru 
acordarea de ajutor economic și tehnic țărilor slab dezvoltate.

G. — In cea de-a treia etapă se iau următoarele măsuri supli
mentare de control.

Organizația internațională de control trimite controlori pentru a 
verifica la fața locului desființarea ministerelor de război, a state
lor majore, a tuturor instituțiilor și organizațiilor militai^ 
și paramilitare, încetarea instrucției militare și a tuturor celorlalte 
genuri de activitate militară.

Se instituie un control asupra încetării alocării de fonduri în 
scopuri militare.

In cazuri de necesitate, Organizația de control poate institui un 
sistem de supraveghere aeriană și luarea de fotografii deaisupra 
teritoriilor statelor.

7. — După realizarea programului dezarmării generale și totale. 
Organizația de control se menține și exercită o permanentă supra
veghere asupra îndeplinirii obligațiilor asumate de către state. Con. 
siliul de control va avea dreptul sâ trimită grupe mobile de inspec
ție în orice punct și la orice obiectiv situat pe teritoriile statelor.

Statele comunică Organizației de control date asupra punctelor d* 
amplasare a contingentelor de poliție (miliție), asupra efectivului lor 
la fiecare punct (regiune), precum și asupra tuturor deplasărilor 
unor contingente însemnate de poliție (miliție) în apropierea fron
tierelor de stat. Grupele internaționale de inspecție efectuează un 
control multilateral pentru ca efectivul poliției (miliției) și arma
mentul ei să corespundă normelor stabilite de comun acord pentru 
fiecare țară.

8. Intră în vigoare celelalte măsuri elaborate pentru asigurarea 
respectării Tratatului cu privire la dezarmarea totală.

9. Se înfăptuiesc măsuri pentru menținerea păcii și securității în 
conformitate cu Carta O.N.U. Statele își asumă obligația ca în caz 
de necesitate, sa pună la dispoziția Consiliului de Securitate for
mații din rindurile contingentelor de poliție (miliție), rămase la 
dispoziția statelor.

Pe măsura înfăptuirii programului de dezarmare și de reducere 
a cheltuielilor militare ale statelor, o parte din mijloacele devenite 
astfel disponibile va fi utilizată pentru acordarea de ajutor econo
mic țărilor slab dezvoltate.

★

Aceasta este propunerea Uniu
nii Sovietice cu privire la moda
litatea de înfăptuire a dezarmă
rii generale și totaJe, care t^ne 
seama de considerentele formu
late de puterile occidentale.

Prezentind această • propu
nere. guvernul sovietic Își ex
primă hotărirea de a -ajunge la 
o înțelegere cu privire la înfăp
tuirea dezarmării pe baza ac
tualelor propuneri care constir 
tuie o dezvoltare a programu
lui prezentat la 18 septembrie 
1959 Principalul constă în a 
îpcheîa un acord și a înfăptui.

★

în sftrșit, dezarmarea generală 
și totală pe care o așteaptă po
poarele și la care cheamă Or
ganizația Națiunilor Unite. Gu
vernul sovietic este gata să în
făptuiască aceasta, neîntârziat, 
fără a pierde timp și își expri
mă speranța sinceră că și’ ce
lelalte state vor .proceda la fel, 
cu conștiința deplină a făspiMi- 
darii pentru cauza dezarmării 
care revine guvernelor tuturor 
statelor, îndeosebi guvernelor 
marilor puteri,

2 iunie 1960. • -

Declarația Iui N. S. Hrușciov 
Ia conferința de presă 

din sala Sverdlov din Kremlin
(Urmare din. pag. l a) 

cu priviri la dezarmarea gene
rala și totală, prezentate de gu
vernul sovietic la ultima sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. 
N. S. Hrușciov a subliniat că „ul
timele evenimente nu numai că 
nu au micșorat ci, dimpotrivă, 
au sporit necesitatea de a se de
pune eforturi pentru obținerea 
dezarmării generale și totale, li
chidarea cursei înarmărilor pri
mejdioase și inutile pentru po
poare*.

Guvernul sovietic, a continuat 
N. S. Hrușciov a examinat cu a- 
tcuțit considerentele unor state, 
in «pecial ale Franței, ca înfăp
tuirea practică a programului 
dezarmării să înceapă cu distru
gerea mijloacelor de transportare 
a armei nucleare. Rămînînd ca 
fi pinâ acum pe pozițiile dezar
mării generale și totale, Uniunea 
Sovietici este de acord să înfăp
tuiască. încă in prima etapă a 
programului de dezarmare, îna
inte de interzicerea armei atomi
ce «i cu hidrogen, distrugerea tu
turor mijloacelor de transportare 
la țintă a acestei arme.

N. 5. Hrușciov a subliniat tot
odată că Uniunea Sovietică pre
zintă propunerile sale deși ea 
dispune în prezent de o supe
rioritate îndeobște recunoscută în 
domeniul celor mai moderne și 
eficiente mijloace de transporta
re, inclusiv in domeniul rachete
lor balistice intercontinentale.

Noi propunem, a spus N. S. 
Hru*ciov, ca înfăptuirea progra
mului de dezarmare generală «i 
totala să înceapă cu interzicerea 
și distrugerea sub control inter
național. a rachetelor în scopuri 
de război, avioanelor militare, a 
flotei maritime militare de su
prafața «i submersibile, a artile
riei pentru încărcături nucleare 
și a celorlalte mijloace de trans
portare spre țintă a armelor de 
exterminare în masă, precum și 
cu lichidarea tuturor bazelor mi
litare străine de pe teritoriile al
tor țări. .

..Securitatea statelor poate fi 
asigurată în măsura cuvenită nu
mai în cazul cînd din armamen
tele statelor vor fi scoase și lichi
date absolut toate mijloacele 
pentru transportul armei atomice 
și cu hidrogen*.

.Șeful guvernului U.RJS.S. a 
subliniat că distrugerea tuturor 
mijloacelor de transportare a ar
mei nucleare încă în prima etapă 
a dezarmării generale și totale 
„va crea garanții sigure împotri
vă unui atac prin surprindere*, 
despre preîntâmpinarea căruia se 
vorbește foarte mult în ultimul 
timp în S.U.A,

ICînd vor fi înfăptuite măsuri

le de dezarmare, este puțin pro
babil că cineva va avea obiecții 
împotriva zborului deasupra te
ritoriilor țărilor în scopul foto
grafierii oricăror puncte și de la 
orice înălțime. Atunci, doar, ni
meni nu ar putea folosi datele 
obținute în dauna securității 
vreunui stat*.

N. S. Hrușciov a comunicat că 
în propunerile sovietice sînt ela
borate în amănunt prevederile 
cu privire la control. încă de la 
începutul primei etape a dezar
mării «e prevede crearea unei 
organizații internaționale de con
trol în cadrul O.N.U, Ea va în
făptui controlul la fața locului 
asupra lichidării armei rachetă, 
a avioanelor militare și a celor
lalte mijloace care pot fi folosi
te la transportul armei atomice 
și cu hidrogen. Sub controlul ei 
va avea loc distrugerea rampelor 
pentru lansarea rachetelor.

în etapele ulterioare, a conti
nuat N, S. Hrușciov, funcțiile or
ganizației de control se vor lăr
gi. Vor fi puse sub un control 
riguros interzicerea și distruge
rea armei nucleare, desființarea 
armatelor etc.

N. S. Hrușciov a declarat că 
guvernul sovietic a studiat cu a- 
tenție considerentele puterilor 
occidentale în legătură cu nece
sitatea creării unor forțe armate 
internaționale. Noi am ajuns la 
concluzia, a spus el, că „unica 
posibilitate reală în actualele 
condiții este ca la dispoziția 
Consiliului de Securitate să fie 
puse în caz de nevoie, în confor
mitate cu Carta O.N.U., pentru 
asigurarea menținerii păcii, for
mațiuni din contingentele de po
liție (miliție), rămase la dispo
ziția statelor după înfăptuirea 
dezarmării generale și totale*.

„Aceste formațiuni de poliție 
(miliție) pot fi folosite exclusiv 
în scopurile menținerii păcii în
tre popoare și nu pentru repri
marea popoarelor care luptă 

. pentru independență și progres 
social, nu pentru amestec in 
treburile interne: ale statelor*.

Vorbind despre perioada de 
după înfăptuirea măsurilor de 
dezarmare, N, S. Hrușciov a sub
liniat ca atunci Eisenhower, Her- 
ter, Dillon et comp., îndeosebi 
Nixon, vor putea zbura deasupra 
teritoriului sovietic unde vor voi. 
Noi îj vom saluta de pe Pămînt. 
Atunci aceste zboruri nu vor a- 
menîhța securitatea Uniunii So
vietice, a spus N. S. Hrușciov.

După ce a dat citjr.e declara
ției, N. S. Hrușciov a propus co
respondenților să pună întrebări
le care-i inter&bază șî. a declarat 
că este gata să îăspundă la ele.
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