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DECLARAȚIA 
statelor participante Ia Tratatul 

de ia Varșovia
Statele participante la Tratatul de la Varșovia 

constată cu satisfacție că de la consfătuirea pre
cedentă a Comitetului Politic Consultativ al Or
ganizației Tratatului de la Varșovia, care a avut 
loc în mai 1958, în situația internațională s-a 
conturat o anumită deplasare spre mai bine. 
Pentru prima oară după ani îndelungați de 
„război rece“, între statele care fac parte din 
grupări opuse una alteia încep să se stabilească 
relații normale pentru timp de pace, a slăbit sim
țitor încordarea, se deschid căi pentru întărirea 
încrederii reciproce. Lumea a intrat acum în faza 
tratativelor în vederea reglementării principale
lor probleme internaționale litigioase pentru sta
bilirea unei păci trainice, adepții „războiului re
ce" suferă înfrîngeri.

La baza acestei îmbunătățiri a situației inter
naționale se află importantele schimbări care au 
avut loc în ultimii ani în raportul de forțe pe a- 
rena mondială.

Aceștia au fost ani de creștere vertiginoasă a 
puterii economice a Uniunii Sovietice, Republicii 
Populare Chineze și celorlalte țări socialiste și 
de întărire continuă a unității lor în cadrul la
gărului socialist unit. Acești ani s-au caracteri
zat prin realizări dintre cele mai mărețe ale Uniu
nii Sovietice în domeniul științei și tehnicii. Pla>- 
sarea pe orbită a primului satelit artificial al Pă- 
mîntului, lansarea unei rachete care a atins su
prafața Lunii și pătrunderea tainelor părții invi
zibile a Lunii — iată mărețele rezultate ale aces
tor realizări ale primului stat socialist din lume, 
realizări care au ridicat omenirea pe o nouă 
treaptă în lupta ei pentru cunoașterea și cuceri
rea forțelor naturii.

In sfîrșit anii care au trecut s-'au caracterizat 
printr-un nou avînt al activității tuturor țărilor 
lagărului socialist, îndreptate spre întărirea pă
cii, precum și prin creșterea continuă a rolului 
internațional al țărilor iubitoare de pace din A- 
sia, Africa și America Latină care s-au eliberat 
de dependența colonială și semicolonială.

Ca rezultat, raportul de forțe în lume se schim
bă tot mai mult în favoarea celor care se pronun
ță pentru încetarea cursei înarmărilor cu arme 
rachetă, cu arme nucleare și cu alte arme, pen
tru lichidarea „războiului rece", pentru coexis
tență pașnică între toate statele, independent de 
orînduirea lor socială și de ideologia lor. S-a 
creat o asemenea situație în care orice încercare 
din partea oricărui stat agresiv de a recurge la 
arme pentru rezolvarea problemelor internațio
nale litigioase, de a păși pe 

uce la zdrobirea imediată și 
a încălcat pacea.

In conștiința popoarelor, în 
meni de stat și politici, inclusiv din Occident, se 
întărește tot mai mult părerea că, la nivelul pe 
care l-a atins în prezent dezvoltarea armelor de 
exterminare în masă și mijloacelor de transport 
instantaneu în orice punct de pe glob, războiul, 
în general, nu mai poate sluji drept mijloc de so
luționare a litigiilor internaționale, singura cale 
practică posibilă este de a întemeia relațiile din
tre state pe baza coexistenței pașnice.

Participanții la consfătuire își exprimă profun
da satisfacție că o astfel de formă de contacte în
tre state ca întîlnirile și tratativele dintre con
ducătorii de state din diferite țări din Est și Vest 
capătă o importanță tot mai mare. Aceste con
tacte pentru dezvoltarea cărora s-au pronunțat 
întotdeauna statele membre ale Tratatului de la 
Varșovia, au, după cum arată experiența, o mare 
însemnătate pozitivă.

Un rol deosebit de important în această pri
vință l-a avut călătoria istorică a președintelui 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș- 
ciov, în Statele Unite ale Americii și tratativele 
sale cu președintele S.U.A., D. Eisenhower. In 
urma acestei călătorii a fost spartă gheața „răz
boiului rece" în relațiile dintre cele mai mari pu
teri din lume — U.R.S.S. și S.U.A. — și s-a des
chis o nouă etapă în dezvoltarea relațiilor inter
naționale în ansamblu. O importanță deosebită 
pentru însănătoșirea atmosferei internaționale au 
avut de asemenea, după cum se știe, tratativele 
dintre conducătorii guvernelor sovietic și englez 
care au avut loc în timpul vizitei la Moscova a 
primului ministru al Marii Britanii, H. Macmillan.

Participanții la Consfătuire își exprimă spe
ranța că apropiata vizită a tov. N. S. Hrușciov 
în Franța, precum și sosirea în U.R.S.S. a pre
ședintelui Republicii Italia, G. Gronchi, vor duce 
la întărirea continuă a înțelegerii reciproce între 
state, în primul rînd între statele Europei, și vor 
contribui la consolidarea păcii în lumea întreagă.

Dorința comună și unanimă a participanților 
la Consfătuire este ca vizita președintelui S.U.A., 
D. Eisenhower, în Uniunea Sovietică, din vara

calea războiului ar 
totală a celui care

mințile multor oa-

acestui an, să ducă la dezvoltarea continuă a re
lațiilor dintre U.R.S.S. și S.U.A. pe calea prie
teniei și colaborării, ceea ce ar constitui o garan
ție importantă a inviolabilității păcii în lumea 
întreagă.

Schimbul de vizite, care s-a lărgit în ultimul 
timp, între oamenii de stat a devenit un factor 
stabil de apropiere între statele lagărului socia
list și țările independente iubitoare de pace din 
Asia, Africa, America Latină.

întîlnirile prietenești și tratativele dintre con
ducătorii Uniunii Sovietice, Republicii Populare 
Polone, Republicii Cehoslovace, Republicii Demo
crate Germane, Republicii Populare Romîne și ai 
celorlalte state membre ale Tratatului de la Var
șovia și conducătorii unor țări ca India, Indone
zia, Birmania, Cambodgia, Afganistan, R.A.U., 
Etiopia, Guineea și altele contribuie la dezvolta
rea în practică, cu succes, a coexistenței pașnice 
în regiuni vaste ale lumii. Toți participanții la 
consfătuire declară că sînt hotărîți să întărească 
și să dezvolte și pe viitor prietenia cu statele iu
bitoare de pace din Asia, Africa și America La
tină pe baza egalității în drepturi și respectului 
reciproc, în interesul păcii.

îmbunătățirea situației internaționale dă de 
pe acum roade în multe domenii ale relațiilor in
ternaționale.

La sfîrșitul anului 1959 între 12 state, printre 
care U.R.S.S., S.U.A., Anglia și Franța s-a în
cheiat un tratat important cu privire la folosirea 
Antarcticii în scopuri pașnice, tratat în conformi
tate cu care acest vast continent încă nepopulat, 
este exclus complet din sfera oricăror forme de 
pregătiri de război, inclusiv efectuarea de expe
riențe nucleare, și este confirmat ca zonă de cer
cetări pașnice și de colaborare științifică în
tre state. O acțiune utilă într-o direcție 
justă este și hotărîrea adoptată în decembrie 1959 
de Adunarea Generală a O.N.U. cu privire la 
crearea Comitetului special al O.N.U. pentru fo
losirea spațiului cosmic în scopuri pașnice, prin
tre participanții căruia se numără șapte state fă- 
cînd parte din organizația Tratatului de la Var
șovia : Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, 
Romînia, Ungaria, Uniunea Sovietică.

Totodată participanții la consfătuire constată 
că forțe influente din țările occidentale continuă 
să se opună cu îndîrjire consolidării 
tea sînt fie cercuri care din cauza 
realizate din producția de armament 
mejdia de moarte ce le amenință în 
perii unui război, fie politicieni care 
atît de mult în gheața

păcii. Aces- 
profiturilor 

nu văd pri- 
cazul înce- 

au înghețat 
i____ J \ i „războiului rece" îneît nu

pot concepe relații normale de pace între state. 
Statele membre ale N.A.T.O. nu numai că con-

(Continuare în pag. 3-a)
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luna ianuarie cu o depășire 
plan de 253 tone cărbune 

Cocsificabil. In această perioadă, 
randamentul pe sector a crescut 
cu 164 kg. de cărbune pe post 
față de cel planificat. Printre 
brigăzile care au contribuit la ob
ținerea acestor rezultate se nu
mără cele conduse de Gsiki Eme- 
ric, Moraru Nicolae, Gagyi loan, 
Bogdan Nicolae și alții.

Continuînd să muncească cu 
aceeași însuflețire, minerii sec
torului I au dat peste plan în 
primele 3 zile ale lunii februarie 
alte 102 tone de cărbune cocsi
ficabil. In rezultatele obținute 
pînă acum se oglindește elanul 
de muncă al minerilor, interesul 
conducerii sectorului și al maiș
trilor fața de îndeplinirea și de
pășirea planului de către toate 
brigăzile.

al minei Vulcan în 
a mers destul de 
de aici rămînînd 
tone de cărbune.

Sectorul III s-a redresat
Sectorul III 

luna ianuarie 
slab, minerii 
datori cu 763
Ea faptul că în luna trecută sec
torul a rămas sub plan, au con
tribuit, pe lîngă condițiile grele 
de lucru, și unele lipsuri din par
tea conducerii sectorului în orga
nizarea muncii și crearea condi-

MINA VULCAN
țiilor bune de lucru pentru bri
găzile de mineri.

Analizîndu-și lipsurile, colec
tivul sectorului a trecut cu ho- 
tărîre la înlăturarea lor, la o mai 
bună organizare a muncii. Re-’ 
zultatul acestei preocupări se ob
servă încă din primele 3 zile ale 
lunii curente, cînd minerii din 
acest sect.ir au dat peste planul 
la zi 322 tone de cărbune. In 
această perioadă, productivitatea 
muncii pe sector a crescut cu 
390 kg. cărbune pe post. Rezul
tate bune au obținut brigăzile de 
mineri coniduse de Nicoară loan, 
care a extras 103 tone de căr
bune peste plan, Bojte Pavel și 
Hunyadi Mihai.

251 tn. c. de galerie 
excavați peste plan
Sectorul de investiții al minei 

Vulcan a obținut în luna trecu
tă rezultate de seamă. De pildă, 
brigada de înaintări rapide de 
care răspunde tehnicianul Golgo- 
țiu Carol, a excavat peste plan 
167 m.c. în galerie dublă în ste
ril și 91 m.c. în galerie simplă. 
Brigada, folosind 
jele cu care este 
nut randamente 
0,600—1,060 m.c. 
parea celor două 
marcat faptul că

din plin utila- 
dotată, a obți- 
mai mari cu 

pe post la să- 
galerii. De re- 

brigada a obți
nut o avansare lunară de peste 
90 metri, după ce în luna decem
brie anul trecut realizase 102 m. 
avansare în galerie dublă. La 
alte lucrări de investiții au mun
cit bine și brigăzile conduse de 
Mitrea Mihai, lonașcu Ioan, Dia- 
conescu Dumitru și Flămînzeanu 
Nicolae care și-au depășit planul 
cu 2—15 la sută.

S. E.

O

MEREU IN FRUNTE
Cînd 

pe luna 
instalate în curtea 
noasa relatau succesul minerilor 
din cel mai mare sector al ex
ploatării — sectorul I — care, 
din prima lună a noului an s-au 
situat în fruntea întrecerii, extră- 
gînd 948 tone de cărbune ener
getic în afara sarcinilor de plan.

Din prima zi a lunii februarie, 
minerii din acest sector, mobili
zați de comuniști, au pornit la 
muncă cu și mai mult elan pen
tru a adăuga la succesul din lu
na ianuarie cifre noi, cifre care 
să-i situeze din nou în frunte. Și 
ele nu s-au lăsat așteptate. In di
mineața zilei de 5 februarie mi
nerii din sectorul I au raportat

s-a făcut bilanțul muncii 
ce a trecut, megafoanele 

minei Ani-

că planul zilnic pe sector a fost 
îndeplinit în proporție de 103,2 
la sută.

Deosebit de rodnică este ac
tivitatea brigăzii conduse de 
Cristea Aurel din acest sector. 
In prima zi de lucru ortacii bri
gadierului Cristea au trimis la 
suprafață din abatajul 7 al sec
torului 76 tone în afara celor 
planificate, în ziua următoare 88 
tone au văzut lumina rampei pu
țului în afara planului, iar în cea 
de a treia zi ortacii lui Cristea 
au totalizat un plus de 232 tone 
cărbune. Pe această perioadă bri
gada sa deține locul de brigadă 
fruntașă pe exploatare.
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Minerii din Petrila își 
realizările

Cînd planul este 
îndeplinit ritmic

încă din primele zile 
ale noului an, la mina Pe
trila, în urma propuneri
lor minerilor, au fost lua
te o seamă de măsuri teh- 
nico-organizatorice pentru 
îndeplinirea ritmică a pla
nului la extracția cărbune
lui. Drept urmare, luna 
ianuarie a constituit pen
tru minerii Petrilei un 
nou prilej de afirmare pen
tru un loc fruntaș în în
trecerea cu celelalte co
lective miniere din bazinul 
Văii Jiului. Din abataje
le acestei mine au fost ex
trase peste planul lunar 
3595 tone 
getic. In 
lucru din 
colectivul 
adăugat 
cărbune, : 
trasă în plus de plan în 
luna ianuarie.

dezvoltă
♦
♦
♦
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în plus — așa cum pre
vede angajamentu’ luat d® 
curînd.

Succesele brigăzilor 
de tineret

La mina Petrila lucrează 
numeroase brigăzi care cu
prind sute de tineri mi
neri. Acestea aduc o în
semnată contribuție la rea 
lizarea ritmică a planului 

exploatare. Cum era și 
așteptat, în luna trecu- 
ca și în primele zile 
acestei luni, majorita- 
brigăzilor de tineret 

aici s-au situat în pri-
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ducție ale minei Petrila. 
In primele 3 zile ale lunii 
februarie, din abatajele 
sectorului au fost extrase 
la suprafață 136 tone de 
cărbune peste prevederile 
planului. Noul succes obți
nut are la bază sporirea 
vitezei de avansare la a 
bataje cît și întărirea a- 
sistenței tehnice în cadrul 
sectorului. Și de astă da
tă brigada condusă de 
Cîșlaru loan — una dintre 
brigăzile nou înființate în 
sector — 
realizările 
membrii 
dau peste 
plan mai
de cărbune de 
tate.

Minerii și 
sectorului IU sînt hotărîti
să muncească cu tot mai 
mult entuziasm pentru ca 
pînă la sfîrșitul lunii fe
bruarie să extragă cel pu
țin 1000 tone de cărbune

trila acordă o deosebită 
atenție creșterii producti
vității muncii — baza spo
ririi producției de cărbu
ne. In luna 
exemplu, ei au 
randament de 
de cărbune pe post față 
de 1,016 tone pe post cît 
au realizat anul trecut. 
Fruntașe în sporirea pro
ductivității muncii sînt co
lectivele sectoarelor III și 
I. Acestea, aplicînd cu suc
ces inițiativa brigăzii mi
nerului Tucaciuc Mihai de 
la Aninoasa, au reușit, c.a. 
în cursul lunii ianuarie să 
lucreze cu o productivitate 
cu peste 10 la sută mai 
mare decît cea planifica 
tă. Tot în aceeași perioa 
dă de timp minerii secto
rului IV au sporit produc
tivitatea muncii 
9

trecută, de 
obținut un 
1.094 tone
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de cărbune ener- 
primele zile de 

luna februarie 
minei Petrila a 
încă 109 tone 

la cantitatea ex-

se remarcă prin 
obținute. Zilnic, 

acestei brigăzi 
sarcinile lor de 

mult

Productivitatea muncii, 
în centrul atenției
Minerii exploatării Pe-

cu circa 
la sută față de plan.

Din nou 
printre fruntași

Colectivul sectorului 
trecut din nou pe 

mul loc în întrecerea 
celelalte sectoare de

a
III 

pri- 
cu 

pro

de 20 tone 
bună caii-

tehnicienii

Pe 
de 
tă, 
ale 
tea 
de
mele rînduri ale întrece
rii. Cu elanul care-i carac
terizează, tinerii mineri din 
brigăzile conduse de Ce- 
pălău Aurel și Păsărică 
Nicolae, de exemplu, au reu
șit să extragă în plus de 
plan mai bine de 400 to
ne de cărbune fiecare. Re
zultate asemănătoare au 
obținut și brigăzile de ti
neret conduse de Sidorov 
Vasiîe, Bartha Francisc și 
altele din Sectoarele mi
nei Petrila. (

C. M.
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ARTISTULUI

AL DREPTĂȚI 1“
...Astfel îl caracteriza în 1921 

al IX-lea Congres Unional al So
vietelor pe Vladimir Galaktiono- 
vici Korolenko, autorul a nume
roase schițe, nuvele și povestiri.

Născut in 1853 într-un oraș 
din Ucraina, Korolenko avea să-și 
petreacă copilăria și adolescența
în locurile natale, 
luînd contact cu v “ “■
„regimul crud și M „ „
inert" al liceului IL P /
de aici, cum avea 
să-1 numească mai 
tîrziu chiar el în „Istoria contem
poranului meu". Asupra educației 
lui își lasă însă amprenta cărțile 
scriitorilor democrați ruși Be- 
linski, Nekrasov, Dobroliubov. 
Mai degrabă își pleacă Korolenko 
urechea la poeziile cunoscutului 
poet ucrainean Taras Sevcenko, 
decît la învățătura oficială, tre- 
zindu-se astfel în sufletul lui tî- 
năr năzuința de a se alătura ce
lor ce luptă pentru libertate. In 
„Istoria contemporanului meu", 
operă memorialistică cu caracter 
biografic, Korolenko avea să de
dice pagini întregi lui Timirea- 
zev, cel care în anii studenției 
l-a învățat să iubească rațiunea 
„ca pe un lucru sfînt". Deportat 
timp de 10 ani, datorită partici
pării lui la protestul colectiv al 
studenților împotriva moravurilor 
polițienești din academie, scriito
rul este supus influenței concep
țiilor narodnice ale colegilor săi. 
concepții pe care mai tîrziu le 
va părăsi descriind în operele 
sale viața reală a satului, năzu
ind spre o redare cît mai fidelă.

Korolenko își începe activita
tea literară în 1879 prin poves
tirile „Orașul neadevărat" și 
„Iașka".

El intră definitiv în literatură 
abia după publicarea volumului 
de schițe și povestiri în 1887, 
cînd Cehov spunea entuziasmat 
despre povestirea „Omul din Sa- 
halin", că este „cea mai remar
cabilă operă din ultima vreme".

Faima de povestitor Korolenko 
și-o întărește prin povestirea „Vi
sul lui Makar" în care arată via
ța plină de nevoi și de mizerie 
a țăranului iakut. însăși eroul, 
Makar, spune că „a fost mînat, 
a fost prigonit o viață întreagă 1 I

-------- -............ = ♦♦ ♦♦.——' --------  

înființarea cercului literar muncitoresc
„Th. Heculuță” la Uricani

Zilele trecute, cu sprijinul ce
naclului literar „Minerul" din 
Petroșani, pe lîngă clubul din 
Uricani a luat ființă cel de al 
IV-lea cerc literar muncitoresc 
din Valea Jiului. Acest cerc va 
purta numele primului poet mun
citor al poporului nostru, Th. Ne
cuiuță.

In fișele cercului, pînă în pre
zent s-au înscris 20 de mineri, 
muncitori din cadrul exploatării 
miniere și intelectuali din comu
nă.

In biroul de conducere au fost 
aleși muncitorii Variași Iosif și 
Torday Ioan alături de tov. Cos- 
tea Dorin, Kiraly Ludovic și Zai- 
ța Liliana, profesori de limba ro- 
mînă la școala din localitate.

In prima ședință de lucru
cercului s-a discutat planul său 
de activitate.

Cu acest prilej s-a arătat că 
scopul urmărit de cerc este în 
primul rînd descoperirea și atra
gerea în creație a elementelor ta
lentate

a

din Uricani și împreju-

ULTIMELE SPECTACOLE
numerele de atracție ale 
de stat din București, u- 
nr. 4 din Petroșani, dre-

Intre 
circului 
nitatea 
sura de lei ocupă în programul 
nr. 3 cel mai important punct.

Spectacolele din aceste zile cu 
numerele de lei, ca și cele co-

variat, 
el ne- 

față

feri-

L-au prigonit starostele și mai 
marii satului, și judecătorii, și 
ispravnicii, cerîndu-i dările", de
venind în felul acesta exponen
tul sutelor de mii de makari pe 
care regimul absolutist al țari
lor îi adusese în cea mai neagră 
mizerie. Aspectul tematic al o- 

perei lui Korolen- 
~ fc0 este
LION “J* 

de soartă și nă
zuința spre 

cire în povestirea „Muzicantul 
orb", în care arată că atunci 
cînd omul este legat cu toată 
ființa de clasa lui, atunci și nu
mai atunci, viața sa se va ma
nifesta în plinătatea ei

Autorul povestirii „Fără grai" 
se indignează profund atunci 
cînd vede că raporturile econo
mice ale societății capitaliste „sînt 
pătrunse de jaful cel mai primi
tiv", că „oamenii de culoare sînt 
terorizați".

Korolenko a încetat din viață 
acum 39 de ani, dar opera Iui 
s-a revărsat peste granițele pa
triei sale, îmbogățind tezaurul li 
teraturii realiste.

PRIETENII
In sala de lectură a clubului 

minier din Petrila seară de seară 
se strîng sumedenie de oameni 
ai muncii, fie pentru a citi vreo 

a 
ul-

în- 
concursul permanent 

„Iubiți

mulți cititori la 
nu-i întîm- 
și prin a- 
noastră se 

cărțile noi.

carte preferată, fie pentru 
răsfoi vreo revistă sau a afla 
timele noutăți din ziare.

Intre aceștia, mulți sînt 
scriși la 
pentru citirea literaturii 
cartea".

Faptul că în ultima vreme se 
înscriu tot mai 
acest valoros concurs 
plător. El se explică 
ceea că la biblioteca 
aduc aproape toate
Numai de la începutul anului și 
pînă în prezent fondul bibliote
cii a fost îmbogățit cu cărți noi 
în valoare de 1000 lei.

Aceasta a dat posibilitatea în
sușirii conținutului uior cărți ce 
se înscriu în concursul „Iubit! 
cartea" de către muncitori. De aici 

rimi ; ridicarea nivelului ideolo
gic și cultural al membrilor săi; 
popularizarea în rîndul lor a sar
cinilor puse literaturii noi de că
tre partid.

Totodată s-a luat hotărîrea 
sprijinirii activității brigăzii ar
tistice de agitație din Uricani șl 
organizării unor simpozioane li
terare, serate, recenzii de cărți, 
concursuri literar-artistice etc.

Intre primele acțiuni, va avea 
loc la data de 10 februarie un 
simpozion literar închinat poetu
lui muncitor Th. Necuiuță, al 
cărui nume îl poartă cercul.

Inițiativa înființării cercului 
literar la Uricani este binevenită, 
fiind demnă de urmat și de alte 
cluburi din Valea Jiului unde 
sînt condiții asemănătoare și ele
mente talentate, cum ar fi clu
burile miniere' din Aninoasa, Vul
can și Lonea.

ION BUREȚEA
membru al cercului literar 

„N. Labiș" — Lupeni

mice, de echilibristică și jongle
rie, sînt ultimele din acest pro
gram oferit publicului petroșă- 
nean.

Ultimele spectacole ale circului 
sînt programate pentru zilele de 
duminică (matineu și seara), luni 
și marți (seara).

cinematografele 
muncitorești

Intre spectacolele cinematogra
fice mai importante din raion se 
numără și cel cu zguduitorul film 
sovietic „Pavel Korceaghin", ins
pirat din romanul cu același tit
lu de N. A. Ostrovski.

AB CAPTBO
și numărul însemnat de tineri 
care au cerut în ultima vreme 
să fie examinați pentru a obți
ne titlul de „Prieten a) cărții*

Intre tinerii care au devenit 
purtători ai insignei „Prieten al 
cărții" se numără tov. Filip Gh., 
Contea Nic., Bucșoiu loan, Sa- 
moilă Andrei, Cînța Maria, Pop 
Carolina, Omotă Remus, Căpățî- 
nă Maria și alții.

E. B.

EXPOZIȚIE DE CARICATURI
acestea, prin contribuția 
de arte plastice din lo- 
în holul clubului minier

Zilele 
cercului 
calitate, 
din Lupeni s-a deschis o intere
santă expoziție de caricaturi și 
desene. Aceste exponate sînt re
produceri la scară mai mare ale 
caricaturilor gazetelor de perete 
din orașul Lupeni. Elementul pre
cumpănitor în expoziție îl ocupă 
însă reproducerile gazetelor de 
perete de la exploatarea minieră 
Lupeni. Cu ajutorul caricaturilor 
se combat o serie de năravuri în
vechite. Multe dintre caricaturi

In sediul comitetului sindical 
al minei Aninoasa doi tineri 
muncitori ascultau vorbele res
ponsabilului cultural, tovarășul 
Popa Constantin, stingheriți par
că.

— Vasăzică așa, activitatea 
clubului minier din Aninoasa e 
cunoscută peste tot, dar de voi. 
muncitori la această mină, lo
calnici nu... Parcă ați trăi...

— Nu-i chiar așa, de cunoscut 
o cunoaștem și noi. Nu lipsim de 
la nici un spectacol sau festivi
tate. Ca să participăm însă și 
noi ca artiști amatori, la diferi
te manifestări, la asta, e drept t 
nu ne-am gîndit, spuse sincer 
unul dintre tineri.

— De ce să nu vă gîndiți? Ta- 
lentați sînteți la fel ca mulți alți 
tineri. Iacă, de exemplu, progra
mele 
zut?

date la televizor! le-ațî vă- 
V-au plăcut ?
Televizorul... Păi nouă ne 
mult. Nu le place poate 
celor criticați.
Ei, dacă vă place, aflați a- 
că și aceste programe sînt

place 
doar

tund că și aceste programe șint 
întocmite de tineri ca voi, toți de 
la mina noastră. Pe Bacinski 
loan îl cunoașteți, și pe Lany 
Emeric și pe Liciu Lucia... Ei 
pot I Dece n-ați putea și voi...

(In tinăr cu preocupări multilaterala
Pe tov. Moldovan Nistor, fo

chist pe locomotivă la Preparația 
Lupeni, în fiecare 
după-amiază îl 
poți întîlni în să
lile clubului mi
nier din localita
te. El se numără 
printre cei mai 
vechi artiști ama
tori înscriși la ac
tivitățile cercurilor 
artistice de aici.

Așa cum în 
producție se nu
mără printre frun
tași, tot așa se 
comportă și în 
munca cultural-e- 
ducativă.

Ca responsabil al unei brigăzi 
de tineret pe locomotiva „Reșița", 
în lunile care 
zat importante

au trecut a reali- 
economii la lubri-

----- O

C A L E N D A R

Program de lecții și conferințe
LUNI, orele 19—20, sala Școa

la medie, secția maghiară: lim
ba engleză; și la orele 20—21, 
în aceeași sală, limba rusă, iar 
în sala ASIT, limba engleză.

MARȚI, orele 19—20, Școala 
populară de artă : istoria muzicii, 
lecția: „Viața și opera lui Bet- 
howen", urmată de audiția mu
zicală : Simfonia IV-a.

MIERCURI, orele 20—21, sa
la ASIT: istoria artelor plastice, 
lecția :

JOI, 
medie, 
rusă și 
21, în 
iar în sala ASIT, limba engleză.

„Arta arabă“.
orele 19—20, sala Școala 
secția maghiară: limba 
limba engleză și ora 20— 
aceeași sală, limba rusă, 

Și
I

•ir

fianți, reducînd la jumătate con
sumul lor. Totodată a obținut și 

însemnate econo
mii la carburanți.

In munca artis
tică poate fi întîl- 
nit în timpul său 
liber activînd fie 
în echipa de tea
tru a clubului, 
fie în cea de dan
suri sau în briga
da artistică de a- 
gitație. Cînd e 
nevoie duce și 
munca de instruc
tor artistic, cea de 
machiator sau de 
recuzitor.

Pentru activita
tea sa multilate
rală, este iubit și 

apreciat de tovarășii săi de mun
că, fiind un exemplu demn de 
urmat.

F. NICU

5. R. S. C.

VINERI, orele 19—20 sala 
Școala medie, secția maghiară: 
limba franceză și istoria teatru
lui, lecția : „Apogeul renașterii".

DUMINICA, orele 9—10, sala 
ASIT : fizică, lecția : „Lichide 
legi, aplicații"; orele 10—11 
chimie: „Acidul clorhidric, clo
ruri, săruri"; orele 11—13, ma
tematică, lecția : „Expresii alge
brice" (exerciții, probleme).

Conferințe la căminele 
culturale

JOI, orele 19—20, în cadrul 
căminului cultural Livezeni se va 
ține conferința „Despre patrie și 
patriotism".

Universitatea populară 
U. R. U. M. P.

DUMINICA, orele 9—10, sala 
clubului U.R.U.M.P.: matemati
că, orele 10—12; tehnologia ma
terialelor. .

★

NOTA : Universitatea popula* 1-* 
publică Petroșani, aduce la c 
noștința cursanților că sîmbătă, 
orele 17, se va preda lecția „Mar
xismul — o revoluție în filozo
fie"; de la orele 18 va avea loc 
o consfătuire cu toți cursanții a- 
supra planului extrașcolar, iar de 
la orele 19 va rula filmul romî- 
nesc „Secretul cifrului".

sînt însoțite de texte în versuri, 
care subliniază și mai mult ideia 
reprezentată grafic.

Ca o replică dată elementelor 
înapoiate {intuite în caricaturi, 
desenele expuse alături ilustrea
ză și multe aspecte pozitive din 
viața exploatărilor miniere. Intre 
acestea un loc important îl ocu
pă desenele inspirate din succe
sele de seamă obținute de bri
găzile de mineri fruntași în lup
ta pentru calitatea cărbunelui, 
mărirea productivității muncii
scăderea prețului de cost.

— Asta, într-adevăr, așa-i!
— In programele brigăzii ar

tistice sau in cele de teatru toți 
aninosenii apreciază talentul u- 
nor tineri ca tovarășul Ștefănes- 
cu Dumitru, ajutor miner, sau 
vagonetarul Negreanu Gheorghe.

organizează acum două brigăzi 
artistice de agitație. Dece nu 
v-ați înscrie să activați în una ?/ 
Dar să nu faceți ca cei de la sec
torul VIII, care s-au cam lăsat 
pe tînjeală după ce au înființat 
brigada lor...

Au mai discutat multe cei trei 
tineri. Despre noul colectiv al 
bibliotecii și creșterea continuă 
a numărului de cititori, despre 
noul cerc de artă plastică, con
dus de talentatul muncitor Vio
rel Vasile, despre corul care mal 
Intimpină greutăți din lipsa unui 
dirijor.

— Știți le spuse Popa tineri
lor, acum ne pregătim cu multă 
seriozitate pentru concursul bie-

nai pe țară I. L. Caragiale. Iată 
piesa „Noi cei fără de moarte". 
Puteți lua un rol in ea. Cu asta 
ne vom prezenta la concurs. Pînă 
atunci dăm spectacole cu piesa 
„Doctor in filozofie". Sîntem la 
al patrulea spectacol. Dacă vreți, 
veniți cu mine. La club acum 
repetiția e în toi.

Tinerii primiră bucuroși pro
punerea. Tovarășul Popa Cons
tantin era mulțumit.

— Vedeți, tot ca voi, în ca
litate de „oaspeți", au venit la 
început și minerul Cățel Aurel, 
și învățătoarea Prada Eleonora, 
și tehnicianul Bacinski loan și 
Ștefănescu Dumitru, Vrițescu Ol
ga, Sighitiu Ioan sau Marcu 
Constantin. Iar acum, iată-i... Vă 
plac ?

— Da, spuseră într-un glas 
tinerii. Dacă vreți, primim chiar 
de azi și noi cite un rol...

— O să vă dăm și roluri... 
Pînă atunci însă faceți cunoștin
ță cu cei prezenți. Fiecare din ei 
este și un neobosit activist cul
tural în rîndul muncitorilor, pen
tru atragerea lor la club. In fe
lul acesta reușim să avem o ac
tivitate bogată și plină de con
ținut.

A. N.



BCC1OAT1A 
statelor participante 

la Tratatul fle ia Varșom
(Urmare din pag. l-a)

tinuă să întrețină armate exagerate, dar sporesc și mai 
mult efectivul lor, acordînd o atenție deosebită Bun- 
deswehrului vest-german în care comandă foști gene
rali și ofițeri hitleriști. Bundeswehrul este înzestrat cu 
arme rachetă. R. F. Germane i-a fost deschisă calea 
spre producția acestei arme și, mai mult decît atît, se 
întreprind noi măsuri în direcția înarmării Bundes- 
wehrului' cu arme atomice. Este cunoscut faptul că se
siunea Consiliului N.A.T.O., care a avut loc în decem
brie 1959, s-a ocupat cu examinarea unor planuri de 
sporire continuă a forțelor armate ale statelor parti
cipante la acest bloc.

Paralel cu intensificarea militarismului vest-german 
se produce o înviorare evidentă a forțelor militariste 
din Japonia și atragerea continuă a acestei țări în 
pregătirile militare, fapt pe care îl confirmă recenta 
semnare a noului tratat militar dintre Japonia și S.U.A.

Continuarea cursei înarmărilor de către participanții 
la N.A.T.O., precum și la S.E.A.T.O. și C.E.N.T.O., și 
de către aliații lor nu poate fi justificată și explicată 
în nici un chip prin scopuri defensive. Ea atestă că 
dușmanii coexistenței pașnice n-au depus încă armele. 
Acest lucru este confirmat și de propaganda siste
matică a neîncrederii și dușmăniei între statele cu di
ferite orînduiri sociale, pe care continuă să o desfă
șoare personalități politice și militare influente ale pu
terilor occidentale și o parte a presei. Adversarii întă
ririi păcii nu doresc tratative privind reglementarea 
problemelor internaționale litigioase și caută să împie
dice realizarea unei înțelegeri chiar și acolo unde s-a 
conturat în mod precis posibilitatea unui acord.

Nici un fel de încercări ale adepților „războiului re
ce" nu pot schimba însă faptul că înțelegerea necesită
ții coexistenței pașnice devine în zilele noastre facto
rul determinant în dezvoltarea relațiilor internațio
nale. Raportul de forțe pe arena internațională asigu
ră superioritatea statelor iubitoare de pace, iar forțele 
păcii depășesc cu mult forțele războiului. Acest lucru 
creează condiții favorabile realizării scopurilor pentru 
.■are luptă cu consecvență și în mod constant statele 
participante la Tratatul de la Varșovia : destinderea 
încordării internaționale și dezvoltarea colaborării 
prietenești între toate țările.

Pe primul loc se impune, în mod firesc, problema 
dezarmării. Aceasta este problema principală a vieții 
internaționale în zilele noastre. De soluționarea ei de
pinde reușita excluderii depline a posibilității de iz
bucnire a unui nou război care, în condițiile actuale, 
ar duce la pieirea a sute de milioane de oameni și la 
distrugerea unor state întregi.

Interesele omenirii cer ca niciodată să nu se permită 
folosirea armei racheto-nucleare care dispune de o pu
tere de nimicire nemaipomenită.

Iar calea cea mai sigură spre atingerea acestui țef 
este distrugerea tuturor tipurilor de arme, tuturor in
strumentelor războiului, adică dezarmarea generală și 
totală a tuturor statelor. Tocmai de aceea, propunerea 
cu privire la o astfel de dezarmare, făcută de Uniunea 
Sovietică în Organizația Națiunilor Unite, corespunde 
celor mai profunde interese vitale ale omenirii. In a- 
ceasta constă marea putere de influențare pe care o 
exercită această propunere a U.R.S.S. asupra popoare- 

r. Este semnificativă unanimitatea cu care statele 
..lembre ale O.N.U. au aprobat în cadrul celei de-a 
XlV-a sesiuni a Adunării Generale ideea dezarmării 
generale și totale. Este îmbucurător și faptul că aceas
tă hotărîre a fost adoptată potrivit proiectului de re
zoluție elaborat în comun de două puteri cum sînt 
U.R.S.S. și S.U.A.

Pentru ca acordul statelor cu privire la dezarmare 
să devină pentru prima dată în istorie o realitate este 
necesar, în primul rînd, să se treacă de la vorbe la fapte 
practice'Aceasta este sarcina istorică cea mai impor
tantă a actualei generații. Statele membre ale Trata
tului de la Varșovia, făcînd un schimb de păreri în ca
drul actualei Consfătuiri cu privire la perspectivele 
apropiatelor tratative în problema dezarmării, au ajuns 
la concluzia că în prezent există, ca niciodată în tre
cut, premise favorabile pentru tratative rodnice între 
statele din Est și din Vest în problema dezarmării.

Propunerea cu privire la dezarmare, făcută la O.N.U. 
de guvernul sovietic, exprimă poziția comună a state
lor membre ale Tratatului de la Varșovia, a tuturor ță
rilor socialiste. Toate statele membre ale Tratatului de 
la Varșovia declară că doresc să devină participante 
ale viitorului acord cu privire la dezarmarea generală 
și totală.

Statele reprezentate la Consfătuire încearcă un sen
timent de satisfacție în legătură cu faptul că primul 
care a întreprins măsuri practice în domeniul înfăp
tuirii rezoluției menționate a O.N.U., este un stat 
participant la Organizația Tratatului de la Varșovia 
— Uniunea Sovietică — care a adoptat hotărîrea de 
a reduce în mod unilateral forțele sale armate cu 
1.200.000 de oameni. Efectivul forțelor armate ale 
U.R.S.S. va fi acum sub nivelul pe care l-au propus 
înseși puterile occidentale în anul 1956 pentru Uniu
nea Sovietică și S.U.A. și sub nivelul efectivului real 
al forțelor armate americane, deși teritoriul și lungi
mea frontierelor S.U.A. sînt cu mult mai mici decît ale 
U.R.S.S. Reducerea forțelor armate ale U.R.S.S. cu o. 
treime din actualul lor efectiv, în condițiile cînd blo
curile militare ale puterilor occidentale continuă cursa 
înarmărilor, constituie un act de bunăvoință care tre
buie să stimuleze celelalte state ca, în domeniul dezar
mării, să adopte măsuri menite să vină în întîmpina- 
re, să răspundă încrederii cu încredere

In Occident, unii sînt gata să interpreteze în mod 
denaturat, să prezinte într-o lumină falsă orice ac
țiune bună, orice inițiativă bună în domeniul interna

țional. In acest mod procedează în prezent dușmanii 
dezarmării, afirmînd că noua reducere a forțelor ar
mate ale U.R.S.S. nu constituie un pas spre dezar
mare, ci este reînarmare. Numai ostilitatea deliberată 
față de măsurile practice în domeniul dezarmării poate 
inspira asemenea afirmații gratuite.

Oare cui nu-i este clar că numai statele care nu au 
intenții agresive pot proceda la reducerea unilaterală 
a forțelor lor armate ? In condițiile actuale, armate 
mari și baze militare pe teritorii străine nu sînt nece
sare pentru apărarea țării. Oare un stat care nutrește 
planuri de cotropire ar păși de bunăvoie la reducerea 
forțelor sale armate ? Este clar că chiar în condițiile 
reorganizării acestor forțe armate în scopul măririi 
capacității lor de luptă, nu ar fi în interesul său să 
reducă efectivul lor.

Statele reprezentate la Consfătuire consideră hotă
rîrea Uniunii Sovietice cu privire la o nouă și im
portantă reducere a forțelor sale armate, adoptată de 
comun acord cu celelalte țări ale lagărului socialist, 
ca o contribuție comună a Organizației Tratatului de 
la Varșovia la cauza dezarmării, o inițiativă care în
lesnește realizarea unui acord între statele din Est și 
Vest cu privire la dezarmarea generală și totală.

Statele care sînt unite în Organizația Tratatului de 
la Varșovia promovează cu consecvență și neabătut li
nia îndreptată spre lichidarea cursei înarmărilor. De 
la constituirea sa, Organizația Tratatului de la Var
șovia a redus efectivul total al forțelor armate ale ță
rilor participante cu 2.596.500 de oameni, iar actuala 
reducere unilaterală a armatei în U.R.S.S. va ridica 
această cifră la 3.796.500 persoane. Pot oare statele 
care fac parte din N.A.T.O. să înscrie la activul lor 
asemenea măsuri a căror însemnătate pentru întărirea 
păcii este limpede pentru toți ? Din păcate pînă în 
prezent măsurile luate de N.A.T.O. sînt îndreptate spre 
intensificarea pregătirilor militare și sporirea forțelor 
armate și armamentelor.

Țările membre ale Tratatului de la Varșovia consi
deră necesar să sublinieze exemplul pozitiv al Repu
blicii Democrate Germane, care a redus de bunăvoie 
efectivul forțelor sale armate la 90.000 de oameni și a 
renunțat la introducerea serviciului militar obligato
riu. Această poziție a R.D.G., dictată de dorința de 
a face totul pentru a sluji cauzei slăbirii încordării, se 
bucură de sprijinul deplin al tuturor statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia. Pentru cauza păcii 
și pentru viitorul național al Germaniei, are o mare 
însemnătate faptul că prin politica sa, R. D. Germană 
dovedește că Germania, dacă va renunța la înarmarea 
atomică, la politica de revanșă, la revizuirea frontie
relor și la militarism, va putea trăi în pace și în bună
stare și va ocupa un loc demn în familia popoarelor.

Statele reprezentate la Consfătuire cheamă statele 
membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de 
Nord, îndeosebi pe acelea care dispun de cea mai 
mare putere militară, să răspundă la reducerea unila
terală a forțelor armate ale U.R.S.S. prin reducerea 
forțelor lor armate, să urmeze exemplul Uniunii So
vietice.

Participanții la Consfătuire pornesc de la faptul că 
propunereâ Uniunii Sovietice cu privire la dezarmare 
trebuie să fie examinată multilateral în cadrul Comi
tetului celor zece state, care își va începe lucrările la 
15 martie a. c. In legătură cu aceasta ei au căzut de 
acord ca guvernele U.R.S.S., Roloniei, Cehoslovaciei, 
Romîniei și Bulgariei, adică ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia care fac parte din Comitetul 
celor zece, să dea reprezentanților lor în acest comitet 
directiva de a contribui prin toate mijloacele la o ac
tivitate rodnică a comitetului și de a căuta să obțină 
cît mai rapid elaborarea Tratatului cu privire la de
zarmarea generală și totală.

Rezolvarea rapidă și cu succes a problemei dezarmă
rii generale și totale cere, bineînțeles, eforturi nu nu
mai din partea statelor participante la Tratatul de la 
Varșovia. Astfel de eforturi se cer și din partea pute
rilor occidentale. Participanții la Consfătuire își ex
primă speranța că puterile occidentale își vor aduce 
de asemenea contribuția la soluționarea cît mai grab
nică a problemei dezarmării.

Năzuința reciprocă cinstită spre realizarea unui a- 
cord va permite să se evite repetarea situației cînd 
eforturile în vederea realizării unui acord cu privire la 
dezarmare erau înecate în torente de discursuri și re
zoluții.

Pentru înfăptuirea cu succes a dezarmării generale 
și totale este necesar un sistem eficient de control in
ternațional asupra unei astfel de dezarmări. Controlul, 
rupt de acțiunile practice în domeniul dezarmării, ar 
putea fi folosit în condițiile actuale pentru scopuri dia
metral opuse dezarmării: de a căuta breșe în sistemul 
apărării altor țări, de a obține informații care să înles
nească alcătuirea planurilor de atac asupra unei țărî 
sau alteia. De aceea statele care nu au intenții agre
sive manifestă o grijă firească ca volumul controlului 
internațional să corespundă gradului efectiv de dezar
mare a statelor. Dar în condițiile dezarmării generale 
și totale, statele nu vor avea motive să se teamă unul 
de celălalt. Vor exista toate posibilitățile pentru înfăp
tuirea oricărui control, oricărei inspecții. Cînd dezar
marea va fi generală și totală atunci și controlul va 
fi, de asemenea, atotcuprinzător și total.

Statele reprezentate la Consfătuire consideră necesar 
să sublinieze încă o dată că sînt interesate într-un ast
fel de acord cu privire la dezarmare care să asigure 
certitudinea deplină că nici una din părți nu va în
călca obligațiile cu privire la înfăptuirea dezarmării, 
nu va avea posibilitatea să se înarmeze pe ascuns.

Statele participante la Tratatul de la Varșovia relevă 
ca un fapt pozitiv că de multă vreme nici o bombă ato
mică sau cu hidrogen nu a explodat nicăieri pe globul 
pămîntesc. Dar cu toate că în prezent nu au loc ex
plozii nucleare, nu există nici un acord internațional 
privitor la interzicerea lor. Popoarele nu vor numai un 
simplu armistițiu pe frontul experiențelor nucleare, ele 
așteaptă ca astfel de experiențe să înceteze odată pen
tru totdeauna. Stîrnesc neliniște și anumite încercări 
de a anula acel element pozitiv care s-a realizat deja 
în mod practic pe calea spre încetarea experiențelor nu
cleare.

Dacă experiențele ar fi reluate într-adevăr de una 
din părți, atunci acest lucru ar putea atrage un fel de 
reacție în lanț, în urma căreia planeta noastră ar fi 
din nou transformată într-o arenă a întrecerii în do
meniul exploziilor experimentale eu arma nucleară, cu 
toate urmările primejdioase ce decurg din aceasta. A- 
cest lucru ar fi, de asemenea, foarte greu de împăcat 
cu rezoluția O.N.U. care a chemat în unanimitate pe 
participanții la tratativele de la Geneva —■ U.R.S.S., 
S.U.A. și AAarea Britanie — să nu reia experiențele cu 
arma nucleară și să grăbească încheierea unui acord 
internațional în această problemă.

Hotărîrea guvernului sovietic de a nu efectua nici 
în viitor experiențe nucleare dacă nici puterile occiden
tale nu vor relua aceste explozii experimentale asigură 
condiții favorabile pentru încheierea elaborării unui a- 
cord cu privire la încetarea experiențelor cu arma nu
cleara. Statele reprezentate la Consfătuire își exprimă 
speranța că toți participanții la tratativele de la Ge
neva vor depune maximum de eforturi pentru ca în 
viitorul cel mai apropiat să obțină încetarea oricăror 
experiențe cu arma nucleară în aer, pe pămînt, sub pă- 
mînt și în apă.

Participanții la Consfătuire au avut un schimb apro
fundat de păreri în problema germană.

Statele reprezentate în Organizația Tratatului de la 
Varșovia au cunoscut nu o dată prin propria lor expe
riență, ce înseamnă pentru popoare agresiunea ger
mană. Interesul comun al tuturor acestor state ca mi
litarismul german să nu mai amenințe niciodată secu
ritatea vecinilor săi și pacea în întreaga lume le în
deamnă să se pronunțe cu hotărîre pentru semnarea 
Tratatului de pace cu Germania.

Lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mon
dial și încheierea Tratatului de pace sînt necesare pen
tru dezvoltarea pașnică a întregii Germanii și pentru 
a încredința popoarele că au fost ridicate bariere trai
nice împotriva dezlănțuirii unui nou război în Europa.

In timp ce Republica Democrată Germană își expri
mă dorința deplină de a începe oricînd tratative și de 
a încheia Tratatul de pace, celălalt stat german — Re
publica Federală Germană — se împotrivește încheierii 
acestui tratat. S-a creat o situație anormală, fără pre
cedent, în care un stat succesor al părții învinse, al a- 
gresorului care a capitulat necondiționat acum 15 ani, 
refuză să semneze Tratatul de pace.

Politica R.F.G. are drept scop să împiedice desfă
șurarea cu succes a unor tratative între puteri și re
glementarea problemelor internaționale nesoluționate. 
Se întreprind chiar încercări de a anula acele rezultate 
care au fost deja realizate în timpul tratativelor, de 
pildă apropierea punctelor de vedere ale părților în ri
nele probleme, apropiere la care au ajuns participanții 
la conferința de la Geneva din 1959 a miniștrilor Afa
cerilor Externe.

Pentru ce guvernul R.F.G. se opune cu atîta îndîr- 
jire încheierii Tratatului de pace? El face aceasta în 
primul rînd pentru că Tratatul de pace este menit să 
consolideze situația care s-a statornicit ca urmare a 
războiului, inclusiv frontierele de stat germane, iar gu
vernul R.F.G. este împotriva acestui lucru. Poate fi 
trasă numai o singură concluzie: guvernul R.F.G. 
scontează că poate sosi un moment prielnic pentru mo
dificarea frontierelor stabilite în Europa ca urmare a 
zdrobirii Germaniei fasciste. De fapt însă, în actualele 
condiții aceasta înseamnă o orientare spre dezlănțuirea 
unui nou război, deoarece nici un stat față de care 
R.F.G. încearcă să formuleze pretenții teritoriale, nu va 
renunța niciodată la teritoriile sale, lucru de care gu
vernul R.F.G. este dator să-și dea seama. Toți oamenii 
cu judecata lucidă, înțeleg că aceste frontiere sînt in
destructibile.

Statele participante la Tratatul de la Varșovia decla
ră cu toată hotărîrea că aceste calcule ale guvernului 
vest-german sînt sortite eșecului. Republica Democrată 
Germană, bastion de nădejde al păcii, barează milita- 
riștilor germani calea spre noi aventuri agresive. Sta
tele participante la Tratatul de la Varșovia declară că 
ele sprijină măsurile luate de guvernul R.D.G. în sco
pul asigurării păcii, împotriva politicii revanșarde a 
guvernului Adenauer. Forța unită a lagărului socialist 
constituie o garanție de nădejde că nu va fi admis nici 
un atentat la independența R.D.G., nici o nouă acapa
rare a teritoriilor de vest ale Poloniei, nici încălcarea 
inviolabilității frontierelor Cehoslovaciei.

Participanții la Consfătuire își exprimă convingerea 
că planurile revanșarzilor vest-germani nu vor găsi 
sprijin nici din partea actualilor aliați ai R.F.G. Parti
cipanții la Consfătuire sînt profund convinși că planu
rile revanșarzilor vest-germani nu pot fi sprijinite și 
nu sînt sprijinite nici de populația R.F.G. care dorește 
cu ardoare pacea. Participanții la Consfătuire sînt con
vinși că populația din Germania occidentală merită o 
soartă mai bună decît aceea de a fi o armă în mîinile 
celor care vor să tulbure pacea. Germanii au fost de 
nenumărate ori în trecut împinși spre aceasta de poli
tica imperialistă nesățioasă a conducătorilor lor, pen
tru care poporul german a plătit nu o dată prețul unor 
grele sacrificii.

încheierea Tratatului de pace, renunțarea la orice fel 
de idei revanșarde și de revizuire a frontierelor, renun
țarea la politica remilitarizării și înarmării atomice a 
Germaniei — iată cea mai bună cale de asigurare a se
curității tuturor popoarelor europene și a viitorului 
pașnic al poporului german. Republica Democrată Ger
mană se pronunță cu consecvență pentru această cale. 
Dacă și Republica Federală Germană ar păși pe aceeași 
cale, acesta ar fi cel mai convingător aport pe care 1-ar 
putea ea aduce la cauza întăririi păcii și ar înlesni în
făptuirea dezarmării generale și totale.

Guvernul R.F.G. respinge propunerea privitoare la 
Tratatul de pace pentru că el nu vrea să permită regie- 
mentarea problemei Berlinului occidental pe baza trans- 
formării lui într-un oraș liber. El merge pînă într-acolo 
îneît cere ca Berlinul occidental, care se află în interio
rul teritoriului R. D. Germane, să fie alipit la Germa
nia occidentală și, deoarece acest lucru este irealizabil, 
el preferă să fie menținut acolo regimul de ocupație ca-
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re permite ca Berlinul occidental să fie folosit 
drept focar de neliniște și primejdie de război.

Guvernul R.F.G. este un dușman al reglemen
tarii pașnice cu Germania deoarece el nu dorește 
soluționarea pașnică a problemei unității Germa
niei pe calea tratativelor dintre cele două state 
germane și încheierea Tratatului de pace. In po
fida rațiunii, el nu vrea să vadă că de peste zece 
ani există două state germane care au ales căi 
dnerite de dezvoltare. Nedorind să țină seamă de 
interesele fundamentale ale poporului germa^n, 
guvernul R.F.G. respinge singura cale posibilă 
de unificare a țării pe calea tratativelor cu R.D.G., 
care i s-a propus în repetate rînduri de către gu
vernul R.D.G. Prin aceasta, guvernul R.F.G. își 
demonstrează ostilitatea față de cauza unității 
germane.

Guvernul R.F.G. nu vrea să audă despre Tra- 
taiiij de pace, deoarece se teme că încheierea lui 
ya 'înlătura situația creată în Germania occiden
tală, situație care permite ca oamenii să fie jude
cați numai pentru că au curajul să-și apere con
vingerile progresiste și pentru că-și spun cuvîn- 
tul în apărarea drepturilor naționale ale poporu
lui german și a intereselor păcii. Toate acțiunile 
guvernului R.F.G. arată că el netezește pas cu 
pas drumul spre instaurarea în Germania occi- 
centală a unui regim care trebuie să creeze im
presia de democrație, dar care, în esență, se a- 
propie de regimul ce a atras lumea într-un război 
sîngeros și a dus poporul german la o catastrofă 
națională fără precedent. Oare în alte condiții 
s-ar fi putut ajunge la provocări naziste și anti
semite atît de insolente ale elementelor fasciste 
din Germania occidentală ca cele la care lumea a 
fost martoră în ultimul timp ? Guvernul R.F.G. 
nu s-a jenat să ia apărarea organizatorilor aces
tor rușinoase acțiuni, iar unele persoane oficiale 
din R.F.G., recurgînd la metoda preferată a hitle- 
riștilor, au încercat în mod provocator să atribuie 
comuniștilor vina.

1 oate acestea nu pot decît să mărească neîn
crederea popoarelor față de politica R.F.G. In a- 
ceaștă situație desfășurarea luptei și mai active 
pentru încheierea Tratatului de pace cu Germa
nia devine o necesitate.

Țările^ reprezentate la actuala consfătuire se 
pronunță pentru colaborare pașnică și relații de 
bună vecinătate cu toate statele, inclusiv cu Re
publica Federală Germană, și nu-și precupețesc 
eforturile pentru a obține în fapt stabilirea aces
tei colaborări.

Statele participante la Tratatul de la Varșovia 
doresc să ajungă la o reglementare pașnică cu 
Germania împreună cu celelalte puteri aliate și 
unite care au participat la războiul1 împotriva 
Germaniei. Aceasta înseamnă încheierea Tratatu
lui de pace, care, în condițiile actuale, poate fi 
semnat de cele două state germane. Totodată, ele 
nu pot fi de acord ca rezolvarea acestor proble
me să fie amînată la infinit, ceea ce ar putea nu
mai să încurajeze forțele militariste și revanșarde 
din Germania occidentală.

Dacă eforturile îndreptate spre încheierea Tra,- 
tatului de pace cu cele două state germane nu vor 
găsi sprijin, și rezolvarea acestei probleme se va 
lovi de încercări de tărăgănare, statele reprezen
tate la actuala Consfătuire nu vor avea o altă 
soluție decît aceea de a încheia, împreună cu ce
lelalte state care vor fi gata să facă aceasta;, Tra> 
tatul de pace cu Republica Democrată Germană 
și, pe această bază, să rezolve de asemenea pro
blema Berlinului1 occidental.

Statele reprezentate la actuala Consfătuire a- 
firmă năzuința lor fermă spre îmbunătățirea re
lațiilor dintre statele din Est și Vest, spre întă-' 
rirea încrederii dintre ele, spre dezvoltarea tutu
ror formelor de colaborare internațională. Ele se 
pronunță, ca și în trecut, pentru dezvoltarea ne- 
stînjenită a comerțului internațional, pentru în
tărirea contactelor dintre oamenii de stat, repre
zentanți ai vieții publice, organizații obștești, 
pentru schimbul de realizări în domeniul culturii, 
științei și tehnicii care aduce foloase popoarelor 
din toate țările.

O însemnătate uriașă pentru însănătoșirea si
tuației internaționale și înlăturarea suspiciunii în 
relațiile dintre state ar avea încetarea propagan
dei de război, a îndemnurilor instigatoare, a în
cercărilor de amenințare cu folosirea forței. In 
țările participante la Tratatul de la Varșovia pro
paganda de război este interzisă prin lege și ele 
sînt' gata să adopte în continuare măsuri pentru 
ca atmosfera de încordare reciprocă și de polemi
că ascuțită în relațiile dintre state să cedeze locul 
bunăvoinței si încrederii.

In condițiile slăbirii evidente a încordării inter
naționale capătă o și mai mare importanță decît 
în anii trecuți propunerea privitoare la încheierea 
unui pact de neagresiune între cele două grupări 
de state — organizațiile Tratatului de la Varșo
via și Tratatului Atlanticului de Nord, care pînă 
în prezent nu și-a găsit încă rezolvarea pozitivă. 
Convinși că actualitatea încheierii unui pact de 
neagresiune între N.A.T.O. și Organizația Tra
tatului de la Varșovia, nu numai că nu scade, ci 
crește pe an ce trece, participanții la Consfătuire 
consideră necesar să declare că această propune
re rămîne în vigoare și că ei sînt gata să semne-

RAȚIA
Tralaiui fle la Varșovia
ze oricînd un pact de neagresiune cu statele mem
bre ale N.A.T.O.

Un rol de seamă în îmbunătățirea situației in
ternaționale l-ar putea avea de asemenea; înche
ierea de tratate bilaterale de negresiune între sta
tele care fac parte din grupări militare diferite, 
precum și crearea în Europa de zone în care să 
nu existe arme atomice și arme rachetă.

Participanții la Consfătuire salută cu mare sa
tisfacție realizarea înțelegerii dintre Uniunea So
vietică, S.U.A., Marea Britanie și Fralnța cu pri
vire la convocarea în luna mai a. c. la Paris a 
conferinței la cel mai înalt nivel. De mult timp 
guvernele țărilor participante la Tratatul de la 
Varșovia au depus eforturi ca această conferință 
să aibă loc, considerînd-o după cum au mențio
nat în Declarația din 24 mai 1958, „principalul 
mijloc în condițiile create pentru a feri omenirea 
de o catastrofă militară și pentru a întoarce evo
luția evenimentelor pe arena internațională în 
direcția consolidării păcii".

Statele participante la Tratatul de la Varșovia 
consideră că la apropiata conferință a șefilor de 
guverne trebuie să fie exminate probleme atît de 
importante și de actuale ca problema dezarmării 
generale și totale, problema Tratatului de pace 
cu Germania, inclusiv problema creării orașului 
liber Berlinul occidental, problema interzicerii 
experiențelor cu arma atomică și cu hidrogen, pro
blema relațiilor dintre Est și Vest. Pornind de la 
convingerea că dacă se ține seama în mod rezo
nabil de interesele părților și de năzuința gene
rală spre pace, orice problemă internațională li
tigioasă, oricît de complicată ar părea, poate fi 
reglementată, participanții la Consfătuire își ex
primă speranța că șefii guvernelor vor putea găsi 
căile juste spre rezolvarea cu succes a probleme
lor menționate mai sus în interesul întăririi păcii 
generale și că apropiata conferință la nivel înalt 
va deveni un moment de cotitură în relațiile din
tre statele din Est și Vest.

In prezent, potrivit părerii participanților la 
Organizația Tratatului de la Varșovia, în ajunul 
tratativelor de răspundere între oamenii de stat 
din Est și Vest, în ajunul conferinței la nivel înalt 
este deosebit de important ca toate statele să facă 
tot ce depinde de ele pentru crearea unei situații 
care să înlesnească încheierea cu succes a apro
piatelor tratative. Statele reprezentate la această 
Consfătuire declară că vor acționa tocmai în a- 
ceastă direcție și cheamă toate celelalte țări să 
contribuie la succesul tratativelor dintre Est și 
Vest și să se abțină de la orice acțiuni care ar 
putea să complice aceste tratative.

Guvernele statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia constată cu satisfacție că eforturile 
lor susținute, îndreptate spre încetarea cursei 
înarmărilor, înlăturarea focarelor periculoase de 
conflicte internaționale, lichidarea războiului re
ce, se bucură de sprijinul tot mai larg al popoa
relor lumii și dau rezultate pozitive. Ele aprecia
ză în unanimitate că în timpul nostru 518(1610 nu 
au și nu pot avea o sarcină mai măreață și mai 
nobilă decît de a contribui la asigurarea! păcii 
trainice în lume.
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PEKIN 6 (Agerpres)'
Poporul chinez sărbătorește pe 

larg și într-un cadru solemn a- 
niversarea a zece ani de la sem
narea la 14 februarie 1950 a Tra
tatului de prietenie, alianță și 
asistență mutuală dintre U.R.S.S 
și R.P. Chineză.

In întreprinderi și instituții, la 
unitățile militare și institutele 
de învățămînt din republică au 
loc mitinguri și adunări ale oa
menilor muncii consacrate aces
tei date memorabile. In vederea 
aniversării acestui eveniment co
lectivele teatrale din Pekin și 
alte orașe ale Chinei au pregătit 
programe speciale. Editurile ti
păresc cu prilejul zilei de 14 fe
bruarie zeci de cărți și broșuri 
despre prietenia popoarelor sovie
tic și chinez. Posturile de radio

1
0 cale ferată 
suspendată între 
suburbiile Moscovei 
și aeroportul Vnukovo

MOSCOVA 6 (Agerpres) — 5 
k TASS anunță: s
r Direcția transporturilor de < 
> pasageri a Sovietului din Mos- 2 
s cova elaborează proiectul unei S 
2 căi ferate suspendate cu o < 
2 lungime de 15 km. care va le- > 
S ga suburbiile din sud-vesjul 5 
< Moscovei cu marele aeroport < 
’ Vnukovo. 2
5 Se presupune că pe această $ 
< cale ferată trenurile vor putea < 
2 circula cu o viteză pînă la 160 2 
< km. pe oră. întreaga distanță ) 
2 de la Moscova la Vnukovo, ți- s 
5 nînd seama de cele cîteva o- 2 
< priri va fi acoperită în 10—12 2 
2 minute. 5
> Caiea feraiă suspendată va < 
< fi alcătuită dintr-o estacadă de 2 
2 mai mulți km. care se va spri- < 
> jini pe stîlpi din beton armat < 
j cu o înălțime de 10—12 m. 2 
< Distanța dintre un stîlp și al- s 
2 tul va fi de 30 m. Pe această < 
$ cale ferată vor circula vagoane 2 
2 de formă aerodinamică, cu o $ 
2 lungime de 18—20 m. Fiecare < 
> vagon va avea cîte 75 de lo- 2 
s curi. Trenurile vor circula la o 5 
< înălțime de 6 m. de pămînt, s 
2 ceea ce fade ca pe sub ele să 2 
( poată trece orice autovehicul. 5

și televiziune din țară transmit 
emisiuni speciale. Revistele pe
riodice chineze consacră nume
rele lor din februarie acestei date 
memorabile.

Poporul chinez, scrie înrt-un 
articol redacțional revista social 
politică de masă „Sițze Gijisi", 
întîmpină cu o mare însuflețire 
cea de-a 10-a aniversare de la 
semnarea Tratatului de prietenie, 
alianță și asistență mutuală so- 
vieto-chinez. Cei 10 ani care au 
trecut sînt cea mai bună dovadă 
că marea unitate a popoarelor 
Chinei și Uniunii Sovietice este 
de neînvins.

Poporul chinez, subliniază re
vista, a considerat întotdeauna și 
consideră de datoria sa interna
țională să întărească neîncetat 
țoeziunea Chinei și Uniunii So
vietice și unitatea întregului la
găr socialist.

Prietenia și alianța chino-so- 
vietică se dezvoltă pe baza mar- 
xism-leninismului și se întemeia
ză pe comunitatea intereselor vi
tale ale popoarelor celor două 
țări. De aceea această prietenie 
și alianță care sînt o garanție 
a unei păci trainice în întreaga 
lume, sînt de neînvins. China și 
Uniunea Sovietică au interese 
comune și o soartă comună. In 
lume nu există asemenea forță 
care ar putea să submineze uni
tatea celor două mari popoare.

,,Cea mai nouă” rachetă 
americană a explodat 
îndată după lansare

WASHINGTON 6 (Agerpres)
O rachetă balistică interconti

nentală de tip „Titan" lansată de 
la baza experimentală Cape Ca
naveral la 5 februarie, a explo
dat la 57 secunde după ce s-a ri
dicat de pe platforma de lansa
re. Corespondentul agenției Fran
ce Presse relatează că proiectilul 
a pornit în mod normal dar „s-a 
înclinat deodată spre pămînt fă- 
cînd explozie". Cea de a doua 
treaptă, în flăcări și-a mai con
tinuat zborul cîteva secunde a- 
poi a căzut în ocean. Rămășițele 
rachetei s-au împrăștiat pe mai 
mulți kilometri în Atlantic.

U.P.I. transmite că „nu s-a 
dat nici o explicație" în legătură 
cu eșecul acestei rachete, „cea 
mai nouă" din rachetele S.U.A.

O-----------------

Ministerul de Război și Comisia 
pentru energia atomică din S. U. A. 

cer cu insistență reluarea 
experiențelor cu arme nucleare

NEW YORK 6 (Agerpres)'
In presa americană au apărut 

informații care pregătesc opinia 
publică în vederea reluării expe
riențelor nucleare plănuite de cer-

----- O-----  --------

Reprezentanții R.A.U. 
și Israelului au sezisat 
Consiliul de Securitate

NEW YORK 6 (Agerpres) — 
Reprezentantul permanent al 

Republicii Arabe Unite la O.N.U. 
Omar Lutfi, a adresat președin
telui Consiliului de Securitate o 
scrisoare în care arată că din 
împuternicirea guvernului său a- 
trage atenția asupra reînnoirii 
acțiunilor agresive ale forțelor ar
mate israeliene împotriva Repu
blicii Arabe Unite (regiunea Si
riană) în protida acordului de 
armistițiu.

Delegația israeliană de pe lîn- 
gă Organizația .Națiunilor Unite 
a dat publicității un comunicat 
în care arată că reprezentantul 
permanent ad-interim al Israelu
lui de pe lîngă O.N.U., Iosif Te- 
kor, a adresat pre “dintelui Con
siliului de Securita’e o scrisoare 
în care se plînge împotriva ac
țiunilor „agresive" ale Republi
cii Arabe Unite săvîrșite în zo
na demilitarizată.

curile militare din S.U.A. Intr-o 
corespondență din Washington, 
Hightower, corespondentul agen
ției Associated Press, arată că 
Ministerul de Război și Comisia 
pentru energia atomică cer cu in
sistență reluarea experiențelor cu 
arme nucleare, dacă nu va fi rea
lizat un acord cu Rusia cu pri
vire la dezarmare.

Hightower anunță că în Statele 
Unite se desfășoară pregătiri in
tense în vederea noilor experien
țe nucleare. „Savanții atomiști și 
specialiștii în arme nucleare, 
scrie el, continuă să elaboreze 
măsurile preliminare în vederea 
reluării imediate a experiențelor 
dacă va fi dat un ordin în acest 
sens". Hightower subliniază că 
„pe poligonul din statul Nevada 
se sapă tuneluri" unde urmează 
să fie experimentate „arme nu
cleare perfecționate de trei ti
puri".

„S.U.A. sînt gata pentru expe
riențele cu noi arme atomice". 
Acesta este titlul unui articol a- 
părut vineri în „Washington Post 
And Times Herald". In articol 
se spune că în Statele Unite „se 
fac pregătiri pentru reluarea ex
periențelor cu arme nucleare în 
lunile care vin". „Experiențele, 
arată autorul articolului, vor fi 
efectuate cel puțin la început sub 
pămînt...".
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