
Organ al Comitetului Raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului Popular Raional
Anul VI (XI) Nr. 1622 I

în corpul ziarului :

Marți 7 decembrie 1954 4 pagini 20 bani

Cultură fizică și sport
Scrisori către redacție

••' , j , î, (pag. 3-a)

Politică păcii și securității colec
tive corespunde intereselor tutu

ror popoarelor iubitoare de pace 
Generalul De Gaulle dezaprobă 

acordurile de la Londra și Paris 
Congresul Partidului Comunist din 

Brazilia
(pag. 4-a)

DECLARAȚIA 
guvernelor U. R. S. S., Republicii Populare Polone, 

Republicii Cehoslovace, Republicii Democrate Germane, 
Republicii Populare Ungare, Republicii Populare Romîne, 

Republicii Populare Bulgaria și Repubticri Populare Albania
MOSCOVA (Agerpres). *— TASS 

transmite:
Reprezentanții Uniunii Republici

lor Sovietice Socialiste, Republicii 
Populare Polone. Republicii Ceho
slovace, Republicii Democrate Ger
mane, Republicii Populare Ungare, 
Republicii Populare Romîne, Repu
blicii Populare Bulgaria și Republi
cii Populare Albania, cu participa
rea unui observator din partea Re
publicii Populare Chineze, s-au în
trunit în conferință la Moscova pen
tru a examina situația care s-a creat 
în Europa în legătură cu hotărîrile 
conferinței de la Londra și Paris a 
unor state occidentale.

Guvernele statelor participante la 
actuala conferință își exprimă regre
tul că nu toate țările europene au 
considerat posibil să participe la dis
cutarea situației create. De aseme
nea, nu au luat parte la conferință 
inițiatorii acordurilor de la Londra 
și Paris: Statele Unite ale Ameri- 
cii. Franța și Anglia. Răspunsul lor 
din 29 noiembrie dovedește strădu
ința de ă ratifica cu orice preț acor
durile de la Paris.

La 23 octombrie, la conferință de 
la Paris, ău fost semnate acorduri 
privind Germania occidentală; aceas
tă conferință a fost precedată de con
ferința de la Londra a celor nouă 
țări: Statele Unite ale Americii. An
glia, Franța, Germania occidentală. 
Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg, 
Canada. Aceste acorduri prevăd re- 
militarizarea Germaniei occidentale 
și includerea ei în grupările_mil'itare 
— blocul nord-atlăntic și așa-numita 
».Uniune a Europei occidentale", care 
este pe cale să fie înjghebată.

Foarte de curînd s-ău făcut încer
cări de a realiză refacerea militaris
mului german pe calea remilitarizării 
Germaniei occidentale, sub steagul 
faimoasei „comunități defensive eu
ropene". Aceste încercări ău eșuat, 
întîmpinînd rezistența firească din 
partea popoarelor europene, și în pri- 
mv’ rînd a poporului francez. Acum 
se ^inde ca refacerea militarismului 
german să se realizeze sub un alt 
steag, făcîndu-se totul pentru ca în 
acest scop să se' urgenteze ratifica
rea acordurilor de la Paris.

F?ță de o asemenea situație, guver
nele statelor participante la actuală 
conferință ■ consideră necesar să atra
gă atenția tuturor statelor europene 
asupra faptului că realizarea acordu
rilor de la Paris va duce la o agra
vare serioasă a situației internațio
nale în Europa. Realizarea acestor 
acorduri nu numai că ar crea noi ob
stacole si mai mări în calea rezol
vării problemei germane, în călea 
restabilirii unității Germaniei ca stat 
democrat și iubitor de pace. ’ dăr ar 
opune o parte ă Germaniei celeilalte 
părți ă ei, tranșformînd Germania 
occidentală într-un focar primejdios 
al unui nou război în Europă. In loc 
să contribuie la rezolvarea pașnică 
a problemei germane, aceste acor
duri dau mînă liberă militariștilor și 
revanșarzilor din Germania occiden
tală, 'sporind primejdia care amenin
ță securitatea popoarelor din Europa.

Acordurile de la Paris sînt într-o 
contradicție flagrantă cu acele -posi
bilități de micșorare continuă a în
cordării în relațiile internaționale, că- 

re s-au conturat în ultimul timp. Da
torită eforturilor statelor iubitoare 
de pace, la mijlocul anului trecut s-a 
pus capăt războiului din Coreea. Con
ferința de la Geneva, care ă avut Ioc 
anul acesta, a contribuit la încetarea 
războiului din Indochina care ă du
rat opt ani, precum și la cunoscuta 
reglementare a situației în această 
regiune.

Nu se poate să nu se sublinieze făp
tui că în Organizația Națiunilor U- 
nite s-a marcat un oărecare pas- rfia- 
inte în tratativele privind problema 
reducerii generale a armamentelor 
șl interzicerii armei atomice. Toate 
acestea au fost realizate în ciuda po
ziției cercurilor agresive ale unor 
state, care tind spre agravarea si
tuației internaționale.

Or, tocmai în momentul în care si
tuația privind reglementarea proble
melor internaționale arzătoare s-a 
îmbunătățit, cercurile conducătoare 
ale unei serii de state, participante 
la acordurile de la Londra și tas.« 
au adoptat o linie primejdioasă, ■ în
dreptată spre restabilirea’ militaris
mului german, fără a ține seama de 
consecințele acestui pas.

Acordurile de la Paris prevăd crea
rea unei armate vest-germane de o 
jumătate de milion de oameni. Efec
tivul acestor forțe armate ale Ger
maniei occidentale depășește de cinci 
ori proporțiile armatei care fusese 
aprobată la timpul său pentru întrea
ga Germanie, potrivit tratatului de 
pace de la Versailles, deși se știe că 
relchswerul german d? 100.000 de 
oameni, creat atunci, a constituit baza 
pentru crearea armatei hitleriste de 
multe milioane.

Militariștii germani nu măi as
cund de pe acum că în socotelile lor 
intră extinderea pe viitor a' armatei 
germane occidentale de la 12 divizii 
pînă la 30, iar apoi pînă Ia 60 de 
divizii. In fapt, crearea unei armate 
â Germaniei-Occidentale vă_însemna 
preponderența ei asupra armatelor 
celorlalți părticipănți la „Uniunea 
Europei occidentale", ceea ce va duce 
în mod inevitabil la aceea că forțele 
armate care se vor află în mîinile mi
litariștilor din Germania occidentală 
vor avea o situație dominantă în Eu
ropa occidentală.

Primejdia legată de crearea' arma
tei Germaniei occidentale se vede și 
din faptul că în fruntea ei sînt puși 
generali ai comandamentului fostei 
armate hitleriste, care nu de mult încă 
fuseseră organizatorii și complicii a- 
gresiunii fasciste atît împotrivă po
poarelor din Europa răsăriteană, cît 
și din Europa occidentală.

Contrar acordurilor internaționale 
cu privire la lichidarea potențialului 
de război german, industria de răz
boi a Germaniei occidentale se reface 
fățiș. Industria grea din Ruhr este 
afectată tot mai mult producției de 
armament. Nu trebuie să uităm că 
este vorba de același ‘ Ruhr care în 
repetate rînduri a fost principalul ar
senal în care se făureau arme pentru 
războaiele agresive ale militariștilor 
germani.

In afară de aceasta, prin acordu
rile de la Paris se deschide calea 
spre efectuarea cercetărilor atomice 
care fac posibilă fabricarea armelor 
atomice și cu hidrogen în Germania 

occidentală, precum și spre aprovi
zionarea acesteia cu arme atomice 
de către alte state. In conformitate 
cu aceste acorduri, armata Germa
niei occidentale capătă posibilitatea 
de a avea în armamentul ei arma 
atomică.

Aceasta înseamnă că arma atomică 
va încăpea în mîinile acelora care, 
foarte de curînd, instituind „noua 
ordine" sîngeroasă hitleristă, semă
nau moartea și distrugerea în Euro
pa, punîndu-și drept scop extermina
rea unor popoare întregi. Ei sînt a- 
ceia care au nimicit în lagărele mor- 
ții milioane de cetățeni pașnici — 
polonezi, ruși, evrei, ucraineni, bie
loruși, francezi, sîrbi, cehi, slovaci, 
belgieni, norvegieni și alții.

Aceasta înseamnă că arma atomi
că se va găsi în mîinile acelor oa
meni care încă de pe acum vorbesc 
despre planurile lor_ de revanșă în 
Europa. înfăptuirea acestor acorduri 
va intensifica în mare măsură pri
mejdia.războiului atomic distrugător, 
cu consecințele Iui grave pentru po
poare, mai ales în regiunile cele mai 
pGpulate din Europă.

Considerentul că includerea Ger
maniei occidentale remilitărizate în 
uniunea militară a Europei occiden
tale va da. posibilitatea de a se în
grădi creșterea militarismului ger
man în anumite limite, provoacă ne
încrederea legitimă a popoarelor Eu
ropei. Asemenea încercări s-ău mai 
făcut și înainte. Ele însă au eșuat. 
Nu se poate asigura pacea în Europa 
deschizînd calea renașterii milităris- 
mului german și nutrind iluzia unor 
garanții împotrivă lui, garanții a că
ror ineficacitate este absolut eviden
tă. Pentru asigurarea păcii în Euro
pa este necesar ca însăși renașterea 
militarismului german să devină cu 
neputință.

Remilitarizăreă Germaniei occiden
tale înseamnă că rolul și influență 
forțelor militariste și revanșarde vor 
crește tot mai mult. O consecință ine
vitabilă a acestei situații ar fi o nouă 
restrîngere ă libertăților democratice 
în Germania occidentală și transfor
marea' ei într-un stat militarist. Este 
caracteristic faptul că în acordurile 
de la Paris nu s-a găsit loc pentru 
prevederi privind asigurarea' dreptu
rilor democratice ale populației din 

-Germania occidentală; în schimb, ele. 
cuprind obligații ale autorităților din 
Germania occidentală de a adoptă 
legi cu privire la „starea excepțio
nală", lucru care, în mod evident, 
este îndreptat împotriva drepturilor și 
libertăților democratice ale populației.

Restabilind militarismul german și 
dînd pe mîna militariștilor puterea 
efectivă și drepturi extraordinare, a- 
cordurile de la Paris deschid calea 
spre instăurareă în Germania occi
dentală a dictaturii militare.

Aceste acorduri nu numai că sînt 
străine intereselor poporului ger
man. dar sînt îndreptate fățiș împo
triva clasei rpuncitoare germăne, spre 
înăbușirea forțelor democratice din 
Germania-occidentală Condițiile pre
văzute în acordurile de la Paris pen
tru Germania occidentală amintesc 
în multe privințe de situația care a 
existat în Germania cu puțin timp 
înainte , de venirea la putere a hitle- 
riștilor. Se știe că drepturile pe care 

le avea Hindenburg, pe atunci pre
ședinte al Germaniei, de a decreta 
„starea excepțională", au fost folo
site de militariștii germani pentru 
lichidarea drepturilor și libertăților 
democratice, pentru reprimarea orga
nizațiilor muncitorești, pentru instau
rarea dictaturii fasciste în Germania., 

In acordurile de la Paris se vor-' 
bește despre „încetarea regimului de 
ocupație" și despre acordarea așa-nu- j 
mitei „suveranități" Germaniei occi- 1 
dentale. In realitate însă „suverani
tatea" Germaniei occidentale, despre 
care este vorba în acordurile de lă 
Paris, se reduce la a acorda milita-1 
riștilor și revanșarzilor vest-germani I 
dreptul de a crea o armată pe care I 
inițiatorii acordurilor de lă Paris in
tenționează s-o folosească drept carne 
de tun în scopurile lor. Totodată a- 
cordurile de la Paris impun Germa- : 
niei occidentale prelungirea ocupației ; 
teritoriului ei de către trupele S.U.A., 
precum și ăle Angliei și Frântei, pînă 1 
in anul 1998 și prevăd astfel trans
formarea Germaniei occidentale în 
princioalul cap de pod menit să ser- ■ 
veăscă scopurilor agresive ale S.U.A. 
în Europa. In asemenea condiții nu ; 
este greu de înțeles cît valorează de- j 
clarațiile cu privire la așa-numita i 
„suveranitate“ a Germaniei occiden
tale, îndeosebi dacă se ține seama de 
faptul că acordurile de la Paris men-i ; 
țin în vigoare toate stipulațiile fun
damentale ale tratatului înrobitor de 
la Bonn.

Contrar declarațiilor făcute de unii | 
oămeni de stat din țările occidentale, . 
acordurile de la Paris nu pot fi con- I 
siderate altfel decît ca un refuz în 
fapt de a reglementa problema ger-i 
mană, ca o respingere pe mult timp i 
a restabilirii unității Germaniei pe 
baze pașnice și democratice. .Planu
rile de remilitarizare a Germaniei i 
occidentale și de atragere a ei în • 
grupări militare constituie în prezent 
obstacolul principal în calea unifică
rii naționale a Germaniei. Aceasta 
înseamnă că înlăturarea acestui ob
stacol ar face posibile realizarea u- 
nui acord al celor patru puteri cu pri
vire la restabilirea unității și suve-, 
ranității Germaniei și efectuarea în 
acest scop a unor alegeri libere pe 
întreaga Germanie, ținîndu-se totoda
tă seama în modul cuvenit de inte
resele poporului germăn.

Potrivit calculelor politicienilor de 
la Bonn, crearea unei armate vest- - 
germane cu un efectiv de o jumătate 
de milion de oameni și înarmarea ei 
ar necesita aproximativ 100 miliarde 
mărci, ceea ce ar constitui o povară 
care ar apăsa cu întreaga ei greu
tate pe umerii oamenilor muncii din 
Germania occidentală și, în primul 
rînd, pe umerii clasei muncitoare, . 
fapt care nu poate să nu atragă după 
sine scăderea considerabilă a nive
lului lor de trai. Remilitarizarea Ger
maniei occidentale promite avantaje 
numai marilor monopoluri vest-ger
mane și celor mai mari monopoluri < 
ale S.U.A., Angliei și Franței, care 
sînt în strînsă legătură cu ele și care 
adulmecă de pe acum profituri grase ” 
de pe urma livrărilor de armament 
pentru armata vest-germană, ce este 
pe cale de a fi creată Nu odată acești

(Continuare in pag 2-a)
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neguțători de árme au tras profituri 
grase de pe urma războiului care a 
pricinuit popoarelor din Europa ne
numărate sacrificii și lipsuri.

In prezent, se repetă situația care 
a existat înainte de cel de al doilea 
război mondial, cînd concernele ger
mane fabricau arme pentru agresiu
nea hitleristă, cu sprijinul și parti
ciparea directă a monopolurilor stră
ine și îndeosebi a celor americane. 
Astăzi, în organele puterii de stat ale 
S.U.A. se face tot mai mult simțită 
influența acelor monopoluri capita
liste care la timpul lor au contribuit 
la pregătirea și declanșarea celui de 
al doilea război mondial.

Acordurile de la Paris constituie 
o mărturie a faptului că și acum cer
curile conducătoare ale unor state 
și, în primul rînd, ale Statelor Unite 
ale Americii, mizează pe reînvierea 
militarismului german și încearcă să 
se sprijine în realizarea planurilor 
lor imperialiste pe remilitarizarea 
Germaniei occidentale. Prin aceste 
acorduri se creează un bloc militar 
al cercurilor agresive din S.U.A.. An
glia și Franța împreună cu milita - 
rismuj german. Ele reprezintă o tran
zacție încheiată în spatele poporului 
german, precum și al popoarelor din 
alte state europene, care, după cum 
se știe, nu au fost întrebate de ni
meni la- pregătirea acestor acorduri.

Un asemenea bloc agresiv nu poate 
sluji intereselor păcii și securității în 
Europa. Formarea lui agravează în
treaga situație din Europa, sporește 
în mare măsură primejdia unui nou 
război mondial

Crearea unui nou bloc militar con
travine Tratatului de alianță șl asis
tență mutuală încheiat în anul 1944 
între Franța și Uniunea Sovietică, 
precum și Tratatului anglo-sovietic de 
colaborare și asistență mutuală în 
perioada de după război încheiat în 
anul 1942, care prevăd adoptarea de 
către Franța, Anglia și Uniunea So
vietică a unor măsuri comune pen
tru a face cu neputință o nouă agre
siune din partea militarismului ger
man. Aceasta contravine de aseme
nea acordurilor internaționale atît 
ale statelor participante la prezenta 
conferință cît și ale altor state care 
urmăresc asigurarea păcii și securi
tății pentru toate statele dțn Europa. 
Remilitarizarea Germaniei occidentale 
și a'trageYea ei în grupări militare sînt 
incompatibile cu obligațiile interna
ționale de a împiedica reînvierea mi
litarismului german, obligații pe care 
și le-au asumat Statele Unite ale A- 
mericii, Anglia, iar apoi și Franța, 
conform acordului de la Potsdam. O 
asemenea încălcare a obligațiilor ă- 
sumate de Statele Unite, Franța și 
Anglia pe baza acestor tratate și ă- 
corduri, subminează încrederea în re
lațiile dintre state și este. într-o con
tradicție de neîmpăcat cü interesele 
securității popoarelor din Europa.

Crearea acestei noi grupări milita
re este motivată de faptul că aceasta 
ar fi necesară pentru securitatea sta
telor participante la acest bloc, deși, 
în realitate, aceste state nu sînt a- 
menințate de nimeni. Se fac încer
cări de a justifica remilitarizarea 
Germaniei occidentale și includerea 
ei în grupările militare ale unor țări 
occidentale prin aceea că relațiile cu 
Uniunea Sovietică și țările de demo
crație populară ar trebui să fie sta
bilite „de pe poziții de forță". Tot
odată, lucrurile sînt prezentate ca șl 
cum o asemenea politică ar fi de na
tură să contribuie la crearea unor 
condiții mai favorabile pentru trata
tive și pentru rezolvarea probleme
lor internaționale nereglementate. A- 
depții sus-menționătei politici, destul 
de riis'mditate nu tăinuies" faptul că 

ei ar dori să impună altor state ho- 
tărîri avantajoase pentru cercurile 
imperialiste ale unor puteri occiden
tale. In realitate însă, în aceasta își 
găsesc expresia tendințele cercurilor 
sus-menționate spre instaurarea unei 
dominații mondiale. Nu ar trebui 
însă să se uite cum. s-au terminat 
încercările similare ale pretendenți- 
lor la dominația mondială.

Se știe că grupări militare ale unor 
state europene îndreptate împotriva 
altor state din Europa au existat și 
în trecut. In preajma celui de al doi
lea război mondial a fost creată o 
grupare milithră agresivă reprezentată 
de către Germania hitleristă și Italia 
fascistă, la care a aderat și Japonia 
militaristă.

Organizatorii acestei grupări, cu
noscute sub denumirea de „pactul 
anti-comintern“, au încercat să jus
tifice crearea ei prin motive „ideo
logice“. In realitate însă, aceasta nu 
a fost decît un paravan în spatele că
ruia ei au încercat să camufleze ade
văratul caracter agresiv al acestui 
bloc militar, care avea drept scop cu
cerirea dominației mondiale. Se știe 
că organizatorilor acestei grupări mi
litare le revine răspunderea princi
pală pentru dezlănțuirea celui de al 
doilea război mondial.

Ceva asemănător se repetă și în 
prezent, cînd organizatorii unor nof 
grupări militare încearcă să justifice 
crearea acestora prin referiri la deo
sebirea de orînduire socială a state
lor. In declarațiile lor există însă tot 
atîta adevăr cît exista în declarațiile 
organizatorilor „pactului anti-comin
tern", pe care l-au folosit pentru pre
gătirea și dezlănțuirea ultimului răz
boi mondial.

Toate acestea dovedesc că grupă
rile militare ale unor state occiden
tale, cu participarea Germaniei occi
dentale remilitarizate, oricare ar fi 
motivele prin care s-ar încerca justi
ficarea creării lor, nu numai că nu 
slujesc cauzei păcii și securității în 
Europa, ci, dimpotrivă, complică în 
mod serios situația din Europa și vor 
provoca în mod Inevitabil intensifi
carea cursei înarmărilor, cu toate 
consecințele ei primejdioase pentru 
toate statele europene si nu numai 
pentru cele europene.

Dacă sus-menționatele grupări mi
litare din Europa își vor spori arma
tele, aviația militară și alte mijloace 
de înarmare și se vă ajunge la refa
cerea militarismului german agresiv, 
atunci celelalte state din Europa’ vor 
fi în mod inevitabil nevoite să ia mă
suri efective pentru autoapărare și 
pentru preîntâmpinarea agresiunii.

Din aceasta rezultă că toate statele 
interesate în asigurarea păcii și secu
rității în Europa trebuie să tindă a 
nu admite restabilirea militarismului 
german, să preîntîmpine posibilitatea 
intensificării cursei înarmărilor și să 
contribuie lă unirea eforturilor tuturor 
statelor eurooene în operă de asigu
rare a securității în Europa.

Recunoscînd că reglementarea pro
blemei germane este sărcifiă princi
pală în opera de întărire a păcii în 
Europa, guvernele U.R.S.S., Republi
cii Populare Polone, Republicii Ceho
slovace, Republicii Democrate Ger
mane, Republicii Populare Ungare, 
Republicii Populare Romîne, Republi
cii Populare Bulgaria și Republicii 
Populare Albania consideră că pen
tru rezolvarea prohlemei germane 
este necesar în primul rînd:

Să se renunțe la planurile de remi- 
litarizare a Germaniei occidentale și 
de atragere a ei în grupări milita
re, ceea ce va înlătura obstacolul prin
cipal din călea reunificării Germa
niei pe baze pașnice și democratice;

Să se realizeze un acord cu pri
vire la efectuarea în 1955 a unor â- 
legeri libere pe întreagă Germanie și 

să se constituie pe această bază un 
guvern al întregii Germanii, al unei 
Germanii unite, democrate, iubitoare 
de pace.

Atunci va deveni în sfîrșit posibilă 
încheierea unui tratat de pace cu Ger
mania, ceea ce este necesar pentru 
consolidarea păcii în Europa.

Trebuie să se recunoască că retra
gerea trupelor de ocupație de pe te
ritoriul Germaniei răsăritene și apu
sene, așa cum a propus Uniunea So
vietică, ar contribui într-o mare mă
sură la apropierea celor două părți 
ale Germaniei și lă rezolvarea sar
cinii restabilirii unității Germaniei.

Asigurarea securității în Europa 
cere ca între puterile interesate să se 
realizeze un acord în problema, uni
ficării Germaniei, ceea ce corespunde 
intereselor tuturor popoarelor iubi
toare de pace din Europa și intere
selor poporului germăn însuși. Orien
tarea spre remilitarizarea Germaniei 
occidentale și atragerea ei în grupări 
mi lit&re, adoptată de Statele Unite 
ale Ameficii, Franță și Anglia, ex
clude posibilitatea unui asemeneă a- 
cord. Această orientare nu numai că 
nu contribuie la asigurarea securită
ții europene, ci în ochii tuturor po
poarelor iubitoare de pace ea este o 
expresie a politicii care primejduiește 
menținerea păcii în Europă.

O adevărată securitate în Europa 
poate fi asigurată numai în căzui 
cînd, în locul creării de grupări mi
litare închise ale unor state europe
ne, îndreptate împotriva altor state 
europene, va fi creat un sistem de se
curitate colectivă în Europa. Un ase
menea sistem de securitate, bazat pe 
participarea tuturor statelor europe
ne, indiferent de orînduireă lor so
cială și de stat, ăr permite unirea e- 
forturilor statelor europene în inte
resul asigurării păcii în Europa. Sp 
înțelege că pentru aceasta trebuie a- 
sigurată participarea pe picidr de e- 
gaiitate a poporului german la rezol
varea acestei sarcini care privește în
treagă Europă. La un asemenea sis
tem de securitate colectivă ar putea 
participa și Statele Unite ale Ame
ricii, împreună cu celelalte state care 
poartă răspunderea pentru reglemen
tarea problemei germane, problemă 
ce are o însemnătate hotărîtoare pen
tru asigurarea păcii în Europa. Un 
sistem de securitate colectivă pe-în
treaga Europă trebuie să prevadă ă- 
sumareă de către statele participante 
la acest sistem, a obligației de ă re
zolvă toate litigiile care se pot ivi 
între ele, în conformitate cu prevede
rile Cartei_ Națiunilor Unite, în așa 
fel încît pacea și securitatea în Eu
ropă să nu fie puse în primejdie. A- 
cest sistem trebuie să prevadă con
sultări, ori de cîte ori, după părerea 
oricăruia dintre statele participante, 
se ivește primejdia unui atac armat 
în Europa, în scopul de ă se luă mă
suri eficace pentru înlăturarea unei 
asemenea primejdii. Pentru a fi efica
ce, acest sistem trebuie să prevadă 
că ătăcârea unuia sau ă cîtorvă state 
din Europa va fi considerată drept un 
atac împotriva tuturor participanților 
la tratatul general european respec
tiv și fiecare participant lă acest tra
tat vă acorda ajutor statului atacat 
prin toate mijloacele de care dispune, 
inclusiv folosirea forței armate, în 
scopul restabilirii șl menținerii păcii 
și securității în Europă.

Crearea unui asemenea sistem de 
securitate colectivă pe întreaga Eu
ropă ar corespunde întru totul cerin
țelor întăririi colaborării internațio
nale în conformitate cu principiul res
pectării independenței și suveranită
ții statelor mari și mici, precum și 
al neamestecului în afacerile lor in
terne. Crearea unui asemenea sistem 
de securitate colectivă ăr înlesni în 
multe privințe și posibilitatea rezol

vării problemei germane, întrucît eâ 
exclude transformarea Germaniei oc
cidentale într-Un stat militarist și 
creează condiții favorabile restabili
rii unității Germaniei.

Organizarea securității colective în 
Europa și unificarea Germaniei pe 
baze pașnice și democrate este că
lea care va asigura dezvoltarea Ger
maniei că una din marile puteri. Spre 
deosebire de calea militaristă pe care 
era îndreptată dezvoltarea Germaniei 
în trecut șl care a dus în repetate 
rînduri lă cele mai grele consecințe 
pentru națiunea' germană, reunifică- 
rea Germaniei în condițiile statorni
cirii securității colective în Europa 
va deschide posibilități lărgi avîntu- 
Iui economiei de pace ă Germaniei, 
al industriei și agriculturii ei, dez
voltării unor Îargi legături economi
ce ale Germaniei cu alte țări, mai 
ales cu țările din Europa răsăriteană 
și cu țările -Asiei, cu uriașă lor popu
lație și cu resursele lor inepuizabile.

Dezvoltarea Germăniei în condiții 
de pace și de existență ă unor întin
se legături economice cu alte . state 
ar crea pentru industria ei largi..plețe, 
ar asigură folosirea brațeloi ’ Je 
muncă, ar contribui la ridicarea ni
velului ei de trăi.

Așa dăr, soarta Germaniei ca măre 
putere este strîns legată de călea pe 
care ea va păși — calea dezvoltării 
pașnice și ă colaborării cu toate ce
lelalte state europene său călea pre
gătirii unui nou război. Calea dez
voltării pașnice și a colaborării inter
naționale pe care merge Republică 
Democrata Germană duce lă renaș
terea Germaniei și la înflorirea ef. 
Cealaltă cale, pe care milităriștii ger
mani încearcă să îndrepte Germania 
occidentală, duce la un nou război, 
prin urmare lă transformarea ei în« 
tr;o zonă de foc și distrugere.

Toate acestea arată că adevăratele 
interese naționale ale poporului ger
măn nu pot fi despărțite de interesele 
păcii și statornicirii unui sistem e- 
ficăce de securitate colectivă în Eu« 
ropa.

Statele care participă la actuală 
conferință se alătură în întregime 
principiilor care ău fost formulate în 
proiectul „tratatului general european 
cu privire lă securitatea colectivă în 
Europă", prezentat de guvernul 
U.R.S.S., și cheamă toate statele eu« 
ropene să examineze în comun propu
nerile sus-menționate, care corespund 
cerințelor asigurării unei păci trai
nice în Europă. Ele se declară de a« 
semeneâ gata de ă exămină orîce 
alte propuneri în această problemă, 
în scopul de a elabora’ un asemenea1 
proiect de tratat cu privire lă securi* 
tatea colectivă în Europă care să fie 
acceptabil pentru toate statele coin
teresate.

Statele care participă la actuală 
conferință sînt ferfir convinse că se
curitatea în Europa, bazată pe prin
cipiile jus-menționate și consolidată 
prin relățiile de prietenie dintre statele 
europene, ăr permite să se pună ca
păt unei asemenea situații în care 
Europă este supusă în mod periodic 
unor războaie distrugătoare, cu imen« 
se sacrificii pentru popoarele ei.

Intr-un viitor apropiat, în _paria-' 
mentele unor state occidentale ur* 
mează să fie examinată problema.ra
tificării acordurilor de la Paris. Cer* 
curile oficiale din unfele state ir.ten« 
sifică tot mai mult presiunea asupra 
parlamentelor și opiniei publice pen* 
tru a impune ratificarea acestor aj 
corduri.

In legătură cu aceasta, guvernele 
U.R.S.S., Republicii Populare Polo
ne, Republicii Cehoslovace, Republi
cii Democrate Germane, Republicii 
Populare Ungare, Republicii Popu- 

(Cantinuare in pag. 3-a)



DECLARAȚIA
guvernelor U. R. S. S., Republicii Populare 
Polone. Republicii Cehoslovace, Republicii 
Democrate Germane, Republicii Populare 

Ungare, Republicii Populare Romîne, 
Republicii Populare Bulgaria 

și Republicii Populare Albania

Metalul Reșița cîștigătoarea 
„Cupei R. P. R.” pe anul 1954

(Urmare din pag. 2-a)

laie Romîne, Republicii Populare Bul
garia și Republicii Populare Alba
nia consideră de datoria lor să atra
gă atenția tuturor statelor europene 
și îndeosebi statelor participante la 
'acordurile de Ia Paris că ratificarea 
acestor acorduri va reprezenta un 
'act îndreptat împotriva menținerii 
păcii și spre pregătirea unui nou răz
boi în Europa. Această ratificare, va 
complica într-o măsură mai mare în
treaga situație din Europa și va sub
mina posibilitatea reglementării pro
blemelor europene nerezolvate, în pri
mul rînd a problemei germane.

Ratificarea și realizarea acestor ă- 
corduri, intensificînd pericolul răz
boiului, vor reprezenta o primejdie 
pentru securitatea națională â state
lor iubitoare de pace din Europa șf 
îndeosebi pentru statele vecine cu Ger
mania.

Această primejdie apare ca urmare 
5 faptului că statele participante lâ 
Scordurile de la Paris își extind tot 
mai mult măsurile lor militare șl e- 
conomice împotrivă statelor iubitoare 
'de pace din Europa. Acum, ele ău 
'ajuns pînă acolo încît au intrat în- 
tr-un bloc militar cu militarismul 
german, trec la efectuarea cu pro
priile lor mîini a remilitarizării Ger
maniei occidentale, amenință existen
ța pașnică pe viitor a statelor care 
nu participă lă grupările lor mili
tare. Forțele armate ale statelor par
ticipante lă acordurile de la Paris 
vor integra acum armata Germaniei 
occidentale în frunte cu generalii 
hitleriști. In aceste condiții, conti
nuarea politicii ,,de pe poziții de 
forță“ se va bizui direct pe milita
rismul german care se reface, ceea 
ce apropie în multe privințe perico
lul unul nou război în Europa.

Situația care s-ă creat pune lâ or
dinea zilei sarcină unificării efortu
rilor statelor reprezentate lă actuală 
conferință, în scopul asigurării secu
rității lor. Statele iubitoare de pace 
sînt nevoite să iă măsuri neîntîrziate 
jentru ă opune forțelor agresive ale 
Jocului militar sus-menționăt al pu- 

: erilor occidentale, forța unită a stă- 
elor iubitoare de pace, în interesul 

asigurării securității lor.
Stătele-participănte lă actuala con 

ferință declară că sînt hotărîte că, 
în cazul că acordurile de la Paris 
vor fi ratificate, să lă măsuri comu
ne în domeniul _ organizării forțelor 
ărmăte și ă comandamentelor lor, cît 
și alte măsuri necesare pentru întă
rirea capacității lor de apărare, pen
tru a ocroti munca pașnică a popoa
relor lor, a garanta inviolabilitatea 
frontierelor și teritoriilor lor și a asi
gura apărarea lor împotriva unei e- 
ventuale agresiuni. .

Toate aceste măsuri sînt în con
formitate cu dreptul inalienabil ăl 
6tatelor lă autoapărare, cu Cartă Or
ganizației Națiunilor Unite, cu trată- 
tele și acordurile încheiate anterior 
și îndreptate împotrivă reînvierii mi
litarismului german și pentru preîn- 

Din partea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste — V. MOLOTOV
Din partea Republicii Populare Polone — J. CYRANKIEWICZ
Din partea Republicii Cehoslovace — V. SIROKY
Din partea Republicii Democrate Germane — O. GROTEWOHL
Din partea Republicii Populare Ungare — A. HEGEDÜS
Din partea Republicii Populare Romîne — S. CHIVU
Din partea Republicii Populare Bulgaria — A. IUGOV
Din partea Republicii Populare Albania — M. M.YFTIU

' Moscova, 2 decembrie 1954,

tîmpinarea unei noi agresiuni în Eu
ropa.

Statele participante la prezenta 
conferință au căzut de acord ca, în 
cazul cînd acordurile de la Paris ar 
fi ratificate, să reexamineze situația 
în scopul adoptării unor măsuri co
respunzătoare pentru asigurarea se
curității lor, în interesul menținerii 
păcii în Europa.

Statele participante la prezenta 
conferință sînt ferm hotărîte să per
severeze și de acum înainte în crea
rea în Europa a unui sistem dessecu- 
ritate colectivă, fiind convinse că 
numai eforturile comune ale statelor 
europene ar putea crea o bază pentru 
o pace trainică și îndelungată în Eu
ropa. In acest scop, ele sînt gata și 
de acum înainte să colaboreze cu ce
lelalte state europene care își vor ex
prima dorința să urmeze această cale.

Guvernele statelor participante la 
conferința de la Moscovă a țărilor eu
ropene pentru asigurarea păcii și 
securității în Europa sînt profund 
convinse că politica lor, îndreptată 
spre întărirea păcii și securității ge
nerale, precum și măsurile trasate de 
prezentă conferință, corespund inte
reselor popoarelor noastre cît și in
tereselor tuturor celorlalte popoare 
iubitoare de pace.

Popoarele Uniunii Sovietice, Polo
niei, Cehoslovaciei, Ungariei, Romî- 
niei, Bulgariei, Albaniei și Republicii 
Democrate Germane desfășoară o 
muncă pașnica, constructivă. Efortu
rile lor sînt îndreptate spre un ăvînt 
continuu al economiei și culturii, spre 
ridicarea continuă a nivelului de 
trăi al oamenilor muncii și totodată 
spre asigurarea unei apărări ferme 
ă marilor lor cuceriri socialiste. Nu 
există în lume forță în stare să în
toarcă înapoi roata istoriei și să îm
piedice construirea socialismului în 
țările noastre.

Popoarele statelor noastre își dau 
seama că acordurile de lă Paris au 
sporit considerabil primejdia unui 
nou război. Ele. nu vor admite însă 
ca evoluția evenimentelor să le sur
prindă nepregătite.

Popoarele noastre au încredere în 
forțele lor, în resursele lor inepuiza
bile. Niciodată încă forțele păcii și 
socialismului nu au fost atît de pu
ternice și ătît de unite că acum. 
Orice încercări de agresiune, de dez
lănțuire ă unui război și de turburare 
â vieții pașnice a popoarelor noastre 
se vor izbi de o ripostă zdrobitoare. 
Și atunci popoarele noastre, bizuim 
du-se pe simpatia și sprijinul celor
lalte popoare, vor face tot ce le vă 
sta în putință pentru a zdrobi forțele 
agresiunii șl pentru triumful cauzei 
noastre drepte, juste.

Popoarele noastre doresc să trăias
că în pace și să întrețină relații de 
prietenie cu toate celelalte popoare. 
Tocmai de aceea, apărînd pe toate 
căile, și de acum înainte, interesele 
păcii și securității gejierale, ele vor 
face tot ce vă fi necesar pentru a asi
gura caleă pașnică a dezvoltării îor 
în viitor și securitatea necesară a 
statelor lor.

Duminică după amiază s-ă desfă
șurat în Capitală finala „Cupei 
R.P.R.“ pe anul 1954 la fotbal. In fi
nală s-au întîlnit echipele Dinamo 
București și Metalul Reșița, prima 
clasată pe locul III în categoria A, 
iar a doua clasată pe locul VII, seria 
a II-a a categoriei B.

După ce Metalul Reșița a éliminât 
4 echipe aparținînd categoriei A — 
știința Timișoara, Locomotiva Tg. 
Mureș, Locomotiva Timișoara și 
C.C.À. în finală echipa metalurgiș- 
tilor reșițeni a întrecut pe Dinamo 
București- cu scorul de 2—0 (2—0). 
învingătorii au înscris cele două go
luri în minutele 25 și 35 prin Seleș.

In finală, că și în întâlnirile ante
rioare. Metalul Reșița a jucat cu mult 
elan și voință de luptă. Jucătorii re
șițeni au dovedit o perfectă pregătire 
tehnică și o clară concepție de joc. 
In momentele cînd au fost dominați 
ei s-au apărat organizat și au răspuns 
cu contraatacuri insistente. In urma 
acestei victorii, pe deplin meritată, 
echipa Metalul Reșița a cîștigat 
„Cupa R.P.R." pe anul 1954.

TIR

De curînd, lă Lupeni colectivul 
sportiv „Mjinerul“ din localitate a 
organizat un concurs de tir în vede
rea trecerii normelor G.MA. Lă ă- 
cest concurs au participat. 25 de 
sportivi. Printre cei care au obținut 
rezultate bune se află tov. Sever Co- 
man și Colomân Fodor.

★

Duminică à avut loc în localitatea 
Baru Măre un concurs de tir între

Exemplu în muncă
Fiecare zi de muncă în mină în

seamnă zeci și sute de tone de căr
bune extrase. De aceea, minerii de 
lâ Lupeni, folosind capacitatea de lu
cru a mașinilor, întrebuințînd meto
de sovietice, regizează mereu noi 
succese.

Tinerii de la sectorul IV al minei 
Lupeni, organizați în brigăzi ute- 
miste, își depășesc zilnic normele cil 
ÊG Ia sută. Gavrilă Blâgâ, Traian 
Chira și Petru Valcin sînt printre cei 
care muncesc cu rîvnă, câ să-și res
pecte angajamentele.

Muncitorii atelierului mecanic se 
străduiesc să facă cît mai grabnic și 
mai bine reparațiile diferitelor ma- 
șini-unelte. Ioan Golomboși, Fran
cise Gââl și Francise Gorbin reali-, 
zează în medie depășiri de 40 la sută 
față de normă. Echipele de munci-

SCRISORI CĂTRE REDACȚIE

Se ce nu se amenajează strada 23 August ?
In timpul și după trecerea unei 

ploi, circulația pe strada 23 August 
din Petroșani este anevoioasă din 
cauza noroiului. Oamenii muncii care 
vor să vizioneze spectacolele Teatru
lui de stat sînt puși în situația să 
intre pînă la glezne în noroi.

Dacă ar fi existat măi multă preo
cupare din partea comitetului execu
tiv al Sfatului ^popular orășenesc, a- 
ceastă deficiență ar fi fost de mult 
înlăturată.

La insistențele unor deputați, prin- ■

C.E.C. anunță că :
La 30 decembrie 3. c. va avea Ioc 

a doua tragere la sorți a obligațiu
nilor CEC 4% cu cîștiguri, cînd se 
vor trage la sorți 3400 cîștiguri, în 
valori de la 400 la 25.000 lei, tota
lizînd 1.691.600 lei.

La această tragere participă obli
gațiunile cumpărate anterior, precum 
și cele ce. se vor mai cumpăra pînă 
la data tragerii la sorți.

echipă Recolta Hațeg și echipa Școlii 
sportive de tineret '„Minerul“' din Pe
troșani. Cu prilejul acestui concurs, 
elevii Școlii sportive de tineret au 
dovedit o tehnică superioară, reușind 
astfel să se claseze pe primul loc. Lâ 
individual, primele trei locuri au fost 
cîștigate de sportivii Ioan Necșa, 
Ernest Szabo și Eugen Peterfi.

*
Un concurs de tir la probă 3x10 a 

avut loc duminică și la Petroșani, 
între trăgătorii din cadrul colectivu
lui sportiv „Minerul" din localitate. 
La acest concurs s-au remarcat Gri- 
gore Nichita, care, totalizînd 246 
puncte, a reușit să cîștige recordul 
raional pe 1954, Alexandru Zolotaru, 
Ștefan Nyergheș și alții.

ȘAH

Incepînd cu 15 noiembrie, la școala 
profesională de cărbune din Lupeni 
a început să se desfășoare un cam
pionat de șah. La acest campionat 
participă toți elevii școlii.

In urma desfășurării campionatu
lui pe clase s-au dovedit a fi mai 
buni Ioan Gros, Dorin Adăm, Paras- 
chiv Torbă și alții, care totodată sînt 
și fruntași la învățătură.

PETRU BUD
corespondent

VOLEI

Intîlnireă amicală de volei care â 
avut loc zilele trecute între Rezer
vele de muncă și cercul sportiv 5 Mi
nerul Lupeni a Juât sfîrșit cu scorul 
de 3—1 în favoarea Rezervelor de 
muncă,

I, GIORTEA 
corespondent

tori de lâ preparațiâ cărbunelui con
duse de tinerii Florea Rostofolu, Con
stantin Furdui și Ioan Leș își depă
șesc și ele normele cu peste 50 lâ1 
sută.

Venind în ajutorul minerilor, mun
citorii de lâ aprovizionare lucrează 
cu multă conștiinciozitate. Astfel, e- 
chipele tovarășilor Dionisie Borco^ 
mân, Văsile Toleâ și Gheorghe Popa 
își depășesc cu 85 la sută normele. 
De asemenea, tov. Gheorghe Brușlea 
de la depoul de locomotive, a obținut 
o depășire de 45 la sută. Depășirile 
de normă, munca neobosită, arată 
hotărîrea oamenilor muncii din Lu
peni în lupta pentru realizarea anga
jamentelor pe care și le-au luat.

GOAGA IOAN, TUDORA' 
N1COLAE și IL1E DUMITRU 

corespondenți

tre care și tov. Maria Iordache Dumi
trescu. de a se transporta aici pie
triș pentru astuparea gropilor din a- 
iropierea liniei ferate s-au transpor- 
at doar cîteva căruțe. Cu acest pie- 
:riș abia s-â reușit să se facă o că
rare pe margine.

Este necesar ei Sfatul popular al 
orașului Petroșani să se îngrijească 
cel puțin de acum înainte de repa
rarea acestei străzi.

R. SPINEANU 
k corespondent

De asemenea se face cunoscut că 
lă 9 ianuarie 1955 va avea loc trage
rea la sorți a libretelor de economii 
cu cîștiguri. Se vor atribui cîștiguri 
de 100 la sută, 200 lă sută și 250 la 
sută față de soldul mediu trimestrial.

Este în interesul depunătorilor să-și 
mărească din timp soldul mediu tri 
mestrial spre a-și spori posibilitățile 
pe care le oferă acest mod de econo
misire.
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Politica păcii și securității colective corespunde 
intereselor tuturor popoarelor iubitoare de pace

Uriașul ecou al rezultatelor conferinței de la Moscova 
pentru asigurarea păcii și securității în Europa

R. P. POLONĂ

VARȘOVIA (Agerpres). — Opi
nia publică din Republica Populară 
Polonă a primit cu uriașă satisfacție 
rezultatele conferinței de la Moscovă 
a țărilor europene pentru asigurarea 
păcii și securității în Europa.

„Propagandă reacționară a Occi
dentului, scrie ziarul „Trybuna Ludu", 
caută să treacă sub tăcere rezultatele 
conferinței. Nu va reuși însă încer
carea de a trece sub tăcere declara
ția celor opt țări europene, sprijinită 
de poporul chinez de 600 milioane. 
Măi este încă timp și măi există încă 
posibilitatea de a părăsi drumul nefast 
al creării armatei neohitleriste, de a 
pune capăt încercărilor de reînviere 

militarismului german. Conferința 
lă Moscova dă această speranță 

tuturor popoarelor dm Europa și din 
lumea întreagă care năzuiesc spre 
pace“.

„Lucrările conferinței și documen
tele ei de închidere, continuă „Try 
buna Ludu“, dovedesc unitatea de 
nezdruncinat, hotărîrea și puterea ță
rilor lagărului păcii, democrației și 
socialismului. Aceste țări declară c 
Ratificarea acordurilor de la Paris ne 
va sili să întreprindem în comun mă
suri practice în domeniul organizării 
forțelor armate și a comandamente 
lor lor, să ne întărim capacitatea de 
apărare în vederea apărării muncii 
pașnice a popoarelor noastre".

R. CEHOSLOVACĂ

PRAGA (Agerpres). — La 3 de
cembrie ziarele „Rude Pravo". „Pra- 
ce“, „Lidovă Democracie“. „Obrana 
Lidu", „Zemedelski Noviny“. „Svo- 
bodne Slovo" și altele au publicat sub 
titluri mari pe prima pagină comu
nicatul de închidere a conferinței ță
rilor europene pentru asigurarea pă
cii și securității în Europa și decla
rația adoptată la conferință.

Gomentînd rezultatele conferinței, 
ziarul „Rude Pravo“ scrie: Semnă
turile puse pe declarație reprezintă 
sute de milioane de oameni de bună 
credință care iubesc viața și pacea. 
Semnăturile puse pe declarație sînt 
expresia voinței popoarelor de ă în
făptui un sistem de securitate colec
tivă în Europa’ și de a nu admite în 
nici un caz înarmarea forțelor revan
șarde din Germania occidentală. In 
spatele acestor semnături se află ho- 
tărîreă fermă a popoarelor iubitoare

Primirea de către președintele Consiliului de Miniștri al R. P. R., 
Qheorghe Gheorghiu-Dej, a ambasadorului R. F. P. Iugoslavia, Nicola Vujanovici
Vineri 3 decembrie a.c., președin

tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne, Gheorghe

Amînarea pînă la 7 decembrie a dezbaterilor procesului 
înscenat Partidului Comunist din Germania

BERLIN (Agerpres). — In ceă de 
ă șasea ședință ă dezbaterilor pro
cesului înscenat Partidului Comunist 
din Germania, care se desfășoară lă 
Kărlsruhe, Riter von Lex, reprezen
tantul guvernului de la Bonn și prin

Generalul De Gaulle dezaprobă .acordurile de la Londra și Paris
PARIS (Agerpres). — Intr-o de

clarație politică făcută în după amia
za zilei de sîmbătă, generalul De 
Gaulle a preconizat, după cum trans
mite agenția France Presse, „înce
perea de negocieri pentru realizarea 
unei destinderi internaționale, înainte 
de a se lua în discuție ratificarea a- 

de pace de a sta cu vigilență de 
strajă păcii. i
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LONDRA (Agerpres). — TASS
Majoritatea ziarelor burgheze en

gleze publică la loc de frunte infor
mații despre încheierea lucrărilor 
conferinței țărilor europene pentru 
asigurarea păcii și securității în Eu
ropa și despre hotărîrile luate la con
ferință. Informațiile despre declarația 
semnată de către participanții la con
ferință ocupă un loc de frunte în zia
rele „Times“ și „Daily Mail".

Ziarele se abțin în general să co
menteze rezultatele conferinței.

Walter Farr, observatorul diploma
tic al ziarului „Daily Mail“, scrie că 
ambasadorul englez la Moscova, Hay- 
ter, care urmează să sosească în cu- 
rînd la Londra, va discuta cu minis
trul Afacerilor Externe, Eden, decla
rația adoptată la conferința de la 
Moscova.

FRANȚA

PARIS (Agerpres). — TASS
Opinia publică franceză a urmărit 

cu mare interes lucrările conferinței 
țărilor europene pentru asigurarea 
păcii și securității Europei. Această 
temă a fost discutată cu animație în 
cercurile politice și ziaristice.

Cu toate acestea, presa burgheză 
nu a publicat decît informații foarte 
scurte despre desfășurarea conferinței, 
evitînd comentarii proprii.

După părerea ziarului „Combat“, 
rezultatul conferinței este hotărîrea 
privitoare la „unirea' și întărirea for
țelor armate comuniste în cazul ra
tificării acordurilor de la Paris“.

Ziarul „L’Aurore“ a publicat o 
scurtă informație despre semnarea 
declarației de către participanții la 
conferința de la Moscova a țărilor 
europene, sub titlul „Unirea forțelor 
armate ale blocului sovietic sub un 
comandament unicat Totodată, ziarul 
subliniază că „drumul tratativelor 
rămîne deschis".

GERMANIA OCCIDENTALĂ

BERLIN (Agerpres). — TASS
Ziarele vest-berlineze au publicat 

la 3 decembrie scurte informații ale 
agențiilor telegrafice occidentale des
pre conferința țărilor europene pen
tru asigurarea păcii și securității în

Gheorghiu-Dej, a primit în audiență 
pe ambasadorul R. F. P. Iugoslavia, 
Nicola Vujanovici.

cipalul susținător al acuzării, a cerut 
amînarea dezbaterilor procesului pînă 
la 7 decembrie.

Reprezentantul guvernului â fost 
silit să ceară amînarea dezbaterilor 
procesului, pregătit cu minuțiozitate 

cordurilor de la Londra și Paris".
In ce privește „organizația' defen

sivă“ vest-europeană, înființată pe 
baza acordurilor de la Londra și Pa
ris, generalul De Gaulle și-a exprimat 
dezaprobarea, deoarece ea pune sub 
control străin armata, bazele militare 
și căile de comunicație ale Franței. 

Europă, care și-a încheiat lucrările 
la Moscova. In toate aceste infor
mații se_ spune că participanții la 
conferința de la Moscova au hotărît 
ca, în cazul ratificării acordurilor mi
litare de la Paris, „să unească“ for
țele lor armate și să creeze un „co
mandament suprem comun" al aces
tor forțe armate.

In informații se arată numai indi
rect că, în declarația lor comună, 
participanții la conferința de la Mos
cova avertizează puterile occidentale 
împotriva „căii primejdioase" a acor
durilor de la Paris și a reînvierii mi
litarismului german.

Ziarele „Der Tag" și „Die Neue 
Zeitung“ menționează că rezolvarea 
problemei germane a fost principalul 
țel urmărit de statele participante la 
conferința de la Moscova și că, în 
cazul cînd puterile occidentale vor 
renunța lă militarizarea Germaniei 
occidentale, probabil va fi posibilă 
realizarea unui acord cu privire la 
ținerea în 1955 ă unor alegeri pe în
treaga Germanie.

ITALIA '
ROMA (Agerpres). — TASS
Declarația adoptată de conferință 

țărilor europene pentru asigurarea' 
păcii și securității în Europa se află 
în centrul atenției presei progresiste 
din Italia. Ziarul „Unita“ publică un 
articol în care se spune că „înarma
rea Germaniei occidentale poate face 
ca problemele litigioase să devină de 
nerezolvat“. „Conferința deja Mos
cova. scrie în continuare ziarul, s-a 
terminat printr-un avertisment solemn 
dat țărilor occidentale că, în căzui ra
tificării acordurilor de la Paris cu 
privire la înarmarea Germaniei, ță
rile participante Ia conferință vor luă 
măsuri eficiente de apărare".

NORVEGIA

OSLO (Agerpres). — Referindu-se 
Ia rezultatele conferinței țărilor euro
pene pentru asigurarea păcii și secu
rității în Europa, ziarul „Friheten" 
scrie într-un articol de fond 5 „Confe
rință de lă Moscova este o chemare 
adresată popoarelor Germaniei occi
dentale și Europei occidentale de 
a sprijini unica rezolvare posi
bilă a problemei securității Euro
pei, în jurul căreia trebuie să se u- 
ne'ască strîns toate țările europene... 
Numai o securitate europeană gene
rală vă crea o adevărată securitate 
colectivă“.

Audiența a decurs într-o atmosferă 
de cordialitate.

(Agerpres)

timp de trei ani, fiind pus în impo
sibilitate să răspundă argumentelor 
prof. dr. Kroeger care, în calitate de 
apărător, a dovedit că procesul îns
cenat partidului comunist este incom
patibil cu prevederile acordului de la 
Potsdam.

in felul acesta, a arătat De Gaulle, 
Franța „se află într-o situație de 
dependență, care pune de fapt sub 
control străin orice acțiune mili
tară și, prin extensiune, orice ac
țiune politică pe care o întreprinde 
în teritoriile care sînt sub jurisdicția 
sa“.

Congresul
Partidului Comunist 

din Brazilia
MONTEVIDEO — (Agerpres)'. — 

TASS
Intre 7 și 11 noiembrie a. c. a avut 

Ioc cel de al IV-lea Congres al Par
tidului Comunist din Brazilia. Ra
portul a fost prezentat de Luiz Car- 
los Prestes, secretarul general al 
Partidului Comunist din Brazilia.

Congresul a adoptat ngyl program 
și noul statut al partidului.

Cuptor Martin pus în funcțiune 
în Iugoslavia

BELGRAD (Agerpres). — TASS
Ziarul „Politika" relatează că la’ 

combinatul metalurgic din orașul 
Sisak a fost pus în funcțiune un cup
tor Martin ăvînd o capacitate de pro
ducție de 50.000 tone oțel pe an. j

100.000 de metalurgiști italieni 
au declarat grevă

ROMA (Agerpres). — TASS
La 2 decembrie, 100.000 metalurgiști 

din provincia Milano au d’eclarat o 
grevă de 24 ore, în semn de protest 
împotriva refuzului patronilor de a 
începe tratative cu privire la mărirea 
salariilor.

Greva funcționarilor publici 
japonezi

LONDRA (Agerpres). — Cotes- 
pondentul din Tokio al agenției Reu- 
ter relatează că la 3 decembrie, a- 
proximativ 180.000 de funcționari pu
blici și municipali japonezi au înce
put o nouă grevă de trei zile în spri
jinul revendicărilor lor cu privire lă 
mărirea salariilor.

0 acțiune provocatoare 
a revanșarzilor vest-germanî

BERLIN (Agerpres). — A.D.N.
In seara zilei de 2 decembrie, în 

raionul Prenzlauer (sectorul 'demo
crat al Berlinului) a explodat un balon 
lansat din Berlinul occidental, cu 
ajutorul căruia au fost împrăștiate 
manifeste cu caracter provocator. De 
pe urma suflului provocat de explo
zia balonului ău fost sparte geamu
rile a șapte case și avariată o parte 
din acoperișul uneia dintre ele. Doi 
tineri care în timpul exploziei se 
aflau pe stradă au suferit arsuri.

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
— Senatul american â adoptat cti 

67 voturi contra 20 moțiunea de blam 
lă adresa lui McGarthy în care se 
spune că senatorul din Wisconsin 
s-a făcut vinovat de „atitudine ob
strucționistă“ față de procedură 
constituțională a senatului, deoarece 
â refuzat să se prezinte în față unei 
subcomisii senatoriale însărcinate cu 
anchetarea originei fondurilor pe care 
le-a mînuit în anii_ 1951-1952. pre
cum și pentru că „a insultat în re
petate rînduri" membri ai subcomite
tului.

— După cum relatează United 
Press. membrii sindicatului radio-te- 
legrafiștilor de pe vase, afiliat lă 
C.I.O., au declarat grevă în semn de 
protest împotriva refuzului Asociației 
maritime a Pacificului de a recunoaș
te contractul colectiv de muncă în
cheiat cu telegrafiștii de pe vasele 
care-i aparțin. Greva a afectat 170 
vase de pe coasta de vest a S.U.A.

— Agenția France Presse trans
mite că reprezentanții Departamentu
lui de Stat al S.U.A. și „ministrul 
de externe“ ciankaișist au semnat lă 
2 decembrie un așa-zis „.pact de secu
ritate mutuală“. Printre altele preve
derile acestei alianțe, încheiate pe 
termen nelimitat, acordă comanda
mentului forțelor armate ale S.U Aj 
dreptul a menține trupe aeriene, na
vale și terestre și de â construi baze 
militare pe teritoriul insulei Taivan. ,
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