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Semnarea
Declarației statelor participante la Tratatul de la Varșovia

COMUNICATUL
cu privire la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ 

al statelor membre ale Tratatului de la Varșovia 
de prietenie, colaborare și asistență mutuală

La 24 mai 1958 a avut loc la Moscova Con
sfătuirea Comitetului Politic Consultativ al sta
telor membre ale Tratatului de la Varșovia de 
prietenie, colaborare și asistență mutuală.

La Consfătuirea Comitetului Politic Consul
tativ au participat în calitate de reprezentanți:

din partea Republicii Populare Albania — 
Mehmet Shehu, președintele Consiliului de Mi
niștri ; Enver Hodja, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Albania ; Behar Shtylla, 
ministrul Afacerilor Externe; general-maior 
Arif Hasko, șeful marelui stat major al armaiei 
populare a Republicii Populare Albania;

din partea Republicii Populare Bulgaria — 
Anton lugov, președintele Consiliului de Miniș
tri ; Todor Jivkov. prim-secretar al C. C. al 
Partidului Comunist Bulgar; Karlo Lukanov, 
ministrul Afacerilor Externe; Petar Pancevski, 
ministrul Apărării Naționale;

din partea Republicii Cehoslovace — Viliam 
Siroki, președintele Guvernului; Vaclav David, 
ministrul Afacerilor Externe; general-colonel 
Bohumir Lomsky, ministrul Apărării Naționale;

din partea Republicii Democrate Germane — 
Otto Grotewohl, președintele Consiliului de 
Miniștri; Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. 
ai Partidului Socialist Unit din Germania ; ee- 
neral-colonel Willv Stoph, ministrul Apărării 
Naționale; Bruno Leuschner, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri; Otto Winzer, locțiitor 
al ministrului Afacerilor Externe:

din partea Republicii Populare Polone — 
Josef Cyrankiewicz, președintele Consiliului de 
Miniștri ; Wladyslaw Goniulka, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Muncitoresc Unit Polonez,

Adam Rapacki, ministrul Afacerilor Externe; 
general-colonel Marian Spychalski, ministrul 
Apărării Naționale;

din partea Republicii Populare Romîne — 
Chivu Stoica, președintele Consiliului de Mi
niștri ; Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Muncitoresc Romîn ; Emil 
Bodnăraș, vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri ; Avram Bunaciu, ministrul Afacerilor 
Externe; general-colonel Leontin Sălăjan, mi
nistrul Forțelor Armate;

din partea Republicii Populare Ungare — 
Janos Kadar, ministru de Stat și prim-secretar 
al C.C. al Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar; Endre Sik, ministrul Afacerilor Externe, 
general-colonel Geza Revesz, ministrul Apărării;

din partea Uniunii Sovietice —- N. S. Hruș- 
ciov, președintele Consiliului de Miniștri și 
prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice; A. A. Gromîko, ministrul 
Afacerilor Externe; mareșalul Uniunii Sovieti
ce, R. I. Malinovski, ministrul Apărării.

Ca observatori din partea Republicii Popu
lare Chineze au participat Cen Iun, locțiitor al 
premierului Consi'.ului de Stat și Li Fu-ciun, 
locțiitor al premierului Consiliului de Stat.

Ședințele au fost prezidate de Anton lugov, 
președintele Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Bulgaria.

In conformitate cu articolul 3 al Tratatului 
de la Varșovia, care prevede consultări între 
statele participante la Tratat asupra tuturor 
problemelor internaționale importante care afec
tează interesele lo.r comune, la Consfătuirea 
Comitetului Consultativ a avut loc un schimb

de păreri asupra situației internaționale actuale. 
Comitetul Politic Consultativ a constatat cu sa
tisfacție deplina unanimitate a țărilor socialiste 
participante la Consfătuire atît în aprecierea si
tuației internaționale, cît și a sarcinilor lor co
mune în lupta pentru pace și securitatea popoa
relor. Comitetul Politic Consultativ a adoptat 
în unanimitate Declarația statelor participante 
ia Tratatul de la Varșovia, care se publică în 
presă.

Comitetul Politic Consultativ a ascultat ra
portul lui ' I. S. Konev, mareșal al Uniunii So
vietice, comandantul suprem al forțelor armate 
unite ale statelor participante la Tratatul de la 
Varșovia, cu privire la noua reducere a forțelor 
armate a țărilor participante la Tratatul de la 
Varșovia și cu privire la retragerea trupelor so
vietice de pe teritoriul Republicii Populare Ro
mîne.

Paralel cu reducerea suplimentară cu 300.000 
de oameni de către Uniunea Sovietică a forțe
lor sale armate în 1958, fapt care a fost anunțat, 
statele participante la Tratatul de la Varșovia 
au hotărît ca pe lingă reducerile considerabile 
ale forțelor lor armate, efectuate anterior, să 
efectueze în 1958 o nouă reducere a forțelor ar
mate în total cu 119.000 oameni și anume: 
Republica Populară Romînă cu 55.000 oameni, 
Republica Populară Bulgaria cu 23.000 oameni, 
Republica Populară Polonă cu 20.000 oameni, 
Republica Cehoslovacă cu 20.000 oameni, Repu
blica Populară Albania 1.000 oameni. In felul 
acesta, țările participante la Tratatul de la Var
șovia vor reduce în 1958 forțele lor armate cu 
419.000 oameni. ,

Comitetul Politic Consultativ a aprobat pro
punerea guvernului Uniunii Sovietice, pusă de 
acord cu guvernul Republicii Populare Romîne, 
cu privire la retragerea în viitorul apropiat de 
pe teritoriul Republicii Populare Romîne a tru
pelor sovietice, care se afiă acolo în conformi
tate cu Tratatul de la Varșovia.

Guvernul sovietic, pe baza înțelegerii cu gu
vernul ungar, a hotărît să reducă în 1958, tru
pele sovietice aflate în Ungaria cu încă o divi
zie și să o retragă de pe teritoriul Ungariei.

Comitetul Politic Consultativ a aprobat 
aceasta hotărîre a guvernului sovietic.

Au fost de asemenea adoptate hotărîri asu
pra unor probleme organizatorice, care se referă 
la activitatea forțelor armate unite ale statelor 
participante la Tratatul de la Varșovia.

Comitetul Politic Consultativ a hotărît să a- 
dreseze statelor membre ale Tratatului Atlanti
cului de Nord, (N.A.T.O.), propunerea cu pri
vire al încheierea unui Pact de neagresiune 
între statele participante la Tratatul de la Var
șovia și statele membre ale N.A.T.O. Textul 
proiectului Pactului de neagresiune susmențio
nat se publică separat.

Lucrările Consfătuirii Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia au demonstrat deplina unitate, 
prietenia frățească de nezdruncinat și colabora
rea țărilor socialiste, care își îndreaptă toate 
forțele lor spre slăbirea încordării internațio
nale^ crearea unei atmosfere de încredere reci
procă și de colaborare practică intre toate sta
tele, spre întărirea continuă a păcii.

DECLARAȚIA 
statelor participante la Tratatul de la Varșovia

în după amiaza zilei de 24 
mai, în Palatul mare al Kremlinu
lui a avut loc semnarea Declara
ție statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia. Această Declara
ție a fost adoptată la Consfătuirea 
din 24 mai a Comitetului Politic 
Consultativ al țărilor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

Declarația a fost semnată de : 
din partea Republicii Populare 

Albania — Mehmet Shehu, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 

din partea Republicii Populare 
Bulgaria — Anton lugov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri,

din partea Republicii Ceho
slovace — Viliam Siroki, președin
tele Guvernului,

din partea Republicii Democra
te Germane — Otto Grotewohl, 
președintele Consiliului de Mi
niștri,

din partea Republicii Populare 
Polone — Josef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Mi
niștri,

din partea Republicii Populare 
Romîne — Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri,

din partea Republicii Populare 
Ungare — Janos Kâdăr, ministru 
de Stat,

din partea Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste — N. S. Hruș- 
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri.

La semnarea Declarației state
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia au fost de față :

din partea Republicii Populare 
Albania — Enver Hodja, prim 
secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania; Behar Shtylla, 
ministrul Afacerilor Externe ; ge- 
neral-maior Arif Hasko, șeful ma
relui stat major; ambasadorul 
Vesti Nasse ;

din partea Republicii Populare 
Bulgaria — Todor Jivkov, prim 
secretar al C.C. al Partidului Co
munist Bulgar; Karlo Lukanov, 
ministrul Afacerilor Externe ; Pe
tar Pancevski, ministrul Apărării 
Naționale ; ambasadorul Liuben 
Gherasimov ;

din partea Republicii Ceho
slovace — Vaclav David, ministrul 
Afacerilor Externe; Bohumir Lom
sky, ministrul Apărării Naționale ; 
ambasadorul Jaromir Vosahlik ;

din partea Republicii Demo
crate Germane — Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al Partidu
lui Socialist Unit din Germania ; 
Willy Stoph, ministrul Apărării 
Naționale ; Otto Winzer, locțiitor

al ministrului Afacerilor Externe ; 
ambasadorul Johannes König;

din partea Republicii Populare 
Polone — Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez ; Adivi 
Rapacki, ministrul Afacerilor Ex
terne ; Marian Spychalski, minis
trul Apărării Naționale ; ambasa
dorul Tadeusz Gede ;

din partea Republicii Populare 
Romîne — Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al Par
tidului Muncitoresc Romîn ; 
Emil Bodnăraș, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri ; Aoraui 
Eunaciu, ministrul Afacerilor Ex
terne ; Leontin Sălăjan, ministrul 
F orțelor Armate ; ambasadorul 
Mihail Dalca ;

din partea Republicii Populare 
Ungare — Endre Sik, ministrul 
Afacerilor Externe ; Geza Revesz, 
ministrul Apărării; ambasadorul 
Janos Boldocki;

din partea Republicii Populare 
Chineze — Cen Iun și Li Fu-ciun, 
locțiitori ai premierului Consiliu
lui de Stat ;

din partea Republicii Populare 
Democrate Coreene — Kim Ir, 
Ten Ir Len, vicepreședinți ai Ca
binetului de Miniștri ;

din partea Republicii Populare 
Mongole — Dașiin Damha, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol ; 
Lubsanțerangiin Țende, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri ;

din partea Republicii Democra
te Vietnam — Ngnen Zui Cin, 
secretar al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam ; Ngnen 
Van Cian ; Dang Vist Țzan ;

din partea Uniunii Sovietice au 
participat — A. B. Aristov, L. L 
Brejnev, E, A. Furțeva, N. G. Ig- 
natov, A. I. Kiricenko, A. 1. Mi- 
koian, K. E. Voroșilov, N. M. Șver- 
nik, P. N. Pospelov, M. G. Per- 
vuhin, A. A. Gromîko, R. I. Mali
novski, miniștri ai U.R.S.S. ; I. S. 
Konev, mareșal al Uniunii Sovie
tice ; general de armată A. I. An- 
tonov, N. S. Patolicev, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe, 
V. I. Ivanov, I. K. Prihodov, E. L 
Gromov, P. A. Ahrasimov, A. A. 
Epișev, 1. T. Grișin, ambasadorii 
U.R.S.S. în țările socialiste din 
Europa.

La semnarea declarației au fost 
de față corespondenți sovietici și 
străini acreditați pe lingă Depar
tamentul presei din Ministerul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S.

Consfătuirea pe tară 
a tinerilor petroliști

Călăuzindu-se după interesele asigurării păcii din Europa și dez- 
vo.tării colaborării pașnice intre state, ceea ce constituie sarcina 
principala a Organizatei Tratatului de la Varșovia, guvernele Re
publicii Populare Albania, Republicii Populare Bulgaria, Republicii 
Cehoslovace, Republicii Democrate Germane, Republicii Populare 
Polone, kepublicii Populare Romîne, Republicii Popu.are Ungare, 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste au convocat la 24 mai 
1958 la Moscova Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al 
țărilor participante la Tratatul de la Varșovia, pentru a examina 
situația internațională care s-a creat și a elabora noi măsuri co
mune in vederea slăbirii încordării internaționale.

Schimbul de păreri, la care a participat de asemenea, un obser
vator din partea Republicii Populare Chineze, a confirmat unanimi
tatea guvernelor reprezentate la Consfătuire atît în aprecierea si
tuației internaționale, cit și in privința căilor de consolidare a 
păcii.

Situația din lume este influențată tot mai mult de lupta neîn
cetată a țărilor lagărului socialist pentru dezvoltarea colaborării 
internaționale pe baza coexistenței pașnice a statelor cu orînduiri 
sociale diferite, pentru rezolvarea problemelor litigioase pe calea 
tratativelor între state, pentru încetarea cursei înarmărilor și înlă
turarea primejdiei unui război atomic.

Participanții la Consfătuire constată cu satisfacție că astăzi, în 
favoarea consolidării păcii, acționează nu numai țările socialiste, 
ci și majoritatea țărilor Asiei șl Africii, care s.au eliberat de de
pendența colonială seculară. In favoarea păcii se pronunță, de 
asemenea masele populare și cercuri influente ale opiniei publice, 
multe partide și sindicate, care își pleacă urechea la cererile oa
menilor muncii, oameni ai științei și culturii, slujitori ai bisericii, 
oameni cu diferite concepții politice din țările Europei occidentale, 
Americii și din alte continente. Statele care duc o politică de neu
tralitate își aduc de asemenea contribuția pozitivă la lupta pentru 
pace.

Evoluția evenimentelor internaționala aduce mereu noi dovezi că 
Tratatul de la Varșovia de prietenie, colaborare și asistență mutua
lă între cele opt state socialiste, semnat acum trei ani, este nu 
numai o pavăză de nădejde a securității și independenței popoare
lor acestor state, ci totodată un factor puternic care frînează acti
vitatea ostilă cauzei păcii a grupărilor militare ale puterilor occi
dentale și, în primul rînd, a Blocului Nord-Atlantic.

Cercurile puterilor occidentale și in primul rind ale S.U.A., care 
și-au legat strîns politica de continuarea „războiului rece** și a în
cordării internaționale, tind ca și pînă acum să promoveze o poli
tică „de pe poziții de forță" și să împiedice popoarele să-și orga
nizeze viața după cum cred de cuviință. Ele poartă răspunderea 
pentru cursa neîncetată a înarmărilor, care capătă un caracter deo
sebit de periculos odată cu lărgirea producției și cu stocarea de 
mijloace nucleare de distrugere în masă. Asupra popoarelor țărilor 
membre ale N.A.T.O. este aruncată povara excesiv de grea a chel
tuielilor militare. Potrivit numai datelor oficiale ale N.A.T.O., chel
tuielile militare ale țărilor membre ale acestui bloc au fost in 
1957 de trei ori mai mari decit în 1950. In perioada 1950—1957 
țările N.A.T.O. au cheltuit in total pentru pregătiri militare peste 
400 miliarde de dolari.

In prezent în organele militare ale N.A.T.O. se elaborează pla
nuri noi de mărire a forțelor armate și a cheltuielilor militare ale 
acestor țări, iar la conferința miniștrilor de război ai N.A.T.O., care 
a avut loc în aprilie a.c., s-a vorbit despre dublarea forțelor arma
te aflate la dispoziția comandantului suprem american al N.A.T.O. 
Se știe, de asemenea, că la 1 mai a.c. consiliul permanent al 
N.A.T.O. a adoptat o hotărîre care prevede înarmarea atomică a 
acelor membri ai Blocului Nord-Atlantic care in prezent nu dispun 
de această armă. In ciuda protestelor hotărîte ale populației, guver
nele unei serii de țări membre ale N.A.T.O. — ale Angliei, Fran
ței, Italiei, Turciei etc. — au pus la dispoziție teritoriul țărilor lor 
pentru rampe americane de lansare a rachetelor cu încărcături nu
cleare și pentru depozite de arme atomice.

Pregătirile militare capătă un caracter deosebit de periculos în 
Republica Federală Germană, al cărei Bundestag a adoptat o ho
tărîre care dă guvernului R.F.G. imputerniciri pentru înzestrarea 
forțelor armate vest-germane cu arma nucleară și rachetă. In felul 
acesta, cele mai periculoase tipuri de arme ajung in mîinile unor 
cercuri militariste și revanșarde care ridică pretenții teritoriale față 
de alte state.

Guvernul S.U.A., sprijinind politica de înarmare a R.F.G. șl

luînd asupra sa livrarea de arme nucleare și rachetă către Germa
nia occidentală, încurajează de fapt aceste cercuri în promovarea 
unei politici care implică pericole pentru cauza păcii și consecințe 
dezastruoase pentru poporul german însuși. Totodată se iau măsuri 
pentru atragerea Germaniei occidentale la fabricarea și perfecțio
narea celor mai noi tipuri de arme, Ia aceasta contribuind acordul 
tripartit, devenit public, dintre Franța, Italia și R.F.G. cu privire 
la colaborarea în domeniul cercetărilor militare și producției de 
armament.

Aceste pregătiri militare stîrnesc chiar în Germania occidentală 
temeri serioase și se lovesc de rezistența mereu crescîndă a popu
lației vest-germane.

Situația actuală este agravată intr-un mod extrem de periculos 
de practica, fără precedent în timp de pace, a zborurilor forțelor 
militare aeriene americane, avînd la bord bombe atomice și cu hi
drogen, peste regiunile Arctice în direcția Uniunii Sovietice. După 
cum se știe, zborurile bombardierelor americane, avind la bord 
bombe atomice și cu hidrogen, se efectuează și deasupra teritoriu
lui multor țări ale Europei occidentale, sub pretextul patrulării 
spațiului aerian. Aceste acțiuni ale guvernului S.U.A. sînt în pra
gul unei provocări directe și, dacă nu li se va pune capăt, ome
nirea poate fi lovită de la o zi la alta de urgia unui război cu 
arme atomice și rachetă.

Nu se poate constata fără satisfacție faptul că, dîndu-și seama 
unde duce linia pregătirilor unui război atomic și jonglarea cu 
arma atomică, linie pe care o urmează principalele state ale aces
tei grupări, unele state membre ale N.A.T.O. se situează pe o po
ziție mai lucidă, ceea ce nu poate să nu constituie o contribuție 
pozitivă bine determinată la destinderea încordării internaționale, 
îndeosebi în Europa. Acesta este unul din exemplele care arată că, 
deși există grupări militare agresive și obligațiile pe care iniția
torii acestora le-au jmpus celorlalți participanți la aceste grupări, 
există încă posibilități nefolosite în acțiunea de destindere a si
tuației în Europa și de micșorare a încordării internaționale.

Guvernele S.U.A. și Angliei, care au efectuat în Oceanul Paci
fic noi explozii nucleare experimentale, după ce Uniunea Sovie
tică a încetat in mod unilateral experimentarea tuturor tipurilor 
de arme atomice și cu hidrogen, au dat o lovitură grea speran
țelor popoarelor în micșorarea primejdiei de război și restrînge- 
rea cursei înarmărilor atomice. Efectuarea acestor explozii arată 
cît de puțin țin seama guvernele S.U.A. și Angliei de interesele 
popoarelor, care cer să se pună capăt pregătirilor unui război ato
mic și să se întreprindă acțiuni reale pentru înlăturarea amenin
țării lui.

Participanții Ia Consfătuire își exprimă îngrijorarea serioasă 
în legătură cu neîncetatele încercări ale guvernelor S.U.A., An
gliei, Franței și celorlalte puteri coloniale de a se amesteca în tre
burile interne ale țărilor Asiei și Africei, de a impune acolo regi
muri și guverne străine popoarelor, regimuri și guverne care sint 
gata să pună din nou la cheremul colonialiștilor țările ce au pășit 
recent pe calea independenței naționale. Dacă în Indonezia, Alge
ria, Liban, Yemen și Oman zăngăne armele și curge sîngele pa- 
trioților, vina pentru aceasta o poartă aceleași cercuri imperialiste, 
a căror politică o promovează N.A.T.O., organizația pactului de 
la Bagdad și S. E.A.T.O. și care prin presiuni și amestec grosolan 
în treburile interne ale altor state caută să acapareze bogățiile 
naturale ale acestor țări, să înăbușe mișcarea de eliberare națio
nală a popoarelor Asiei și Africii. La fel ca în vara anului trecut, 
cînd s-au strîns nori grei deasupra Siriei, se desfășoară acum 
uneltiri periculoase împotriva Libanului ; de data aceasta S.U.A., 
invocînd faimoasa doctrină Dul'es-Eisenhower, respinsă de po
poarele arabe, se pregătesc să pună în acțiune terțele lor armate 
împotriva unui popor care nu vrea decît un singur lucru — să 
fie stăpin în propria sa casă și să fie liber de dictatul străin.

Este cazul șă se pună întrebarea cine a dat vreunui stat dreptul 
de a impune altor țări doctrine de tot felul. Sînt doar de mult de 
domeniul trecutului timpurile cînd forța și samavolnicia puteau să 
nu fină seama de drept și chiar să se prezinte ca drept. Doctrina 
Dulles-Eisenhower urmărește în mod vădit amestecul in treburile 
altor state și autorii ei nu s-au jenat să declare fățiș acest lucru. 
Și toate acestea se petrec sub ochii Organizației Națiunilor Unite, 
care s-ar părea că trebuie să reacționeze la acțiunile ce reprezintă 
un amestec în viața internă a țărilor Orientului, intrucît acesta 
înseamnă o încălcare a dreptului internațional și este condamnat 
de Carta O.N.U. Dată fiind insă poziția unor puteri occidentale,

O.N.U. rămîne paralizată și nu ia nici un fel de măsuri pentru 
a apăra independența Libanului, ca și a altor state care sînt 
obiectul uneltirilor cercurilor imperialiste.

Organizația Națiunilor Unite are posibilitatea de a deveni o or
ganizație cu adevărat internațională și un instrument eficace in 
lupta pentru pace, dacă toate statele membre ale ei se vor călăuzi 
nu după interesele lor înguste, ci după interesele păcii și secu
rității popoarelor.

Țările participante la Tratatul de la Varșovia au acționat și vor 
acționa și de acum înainte astfel incit Organizația Națiunilor Unite
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ȚICLENI (de la trimisul nos
tru). Duminică a avuț loc la Țl- 
cleni, în inima noului bazin pe
trolifer, prima consfătuire pe țară 
a tiner.lor petroliști din Oltenia. 
Data consfătuirii coincide cu îm
plinirea unui deceniu de la forarea 
primei sonde în această zonă. La 
consfătuire au venit pesle 100 de
legați — tineri muncitori, tehni
cieni, ingineri, directori de schele, 
secretari ai organizațiilor de tine
ret din schele și comitetelor raio
nale U.T.M., secretari ai orga
nizațiilor de partid din schele, și 
comitetelor raionale de partid.

Au luat parte, tovarășul Miron 
Olteanu, membru în Biroul Comi
tetului Central al U.T.M. Con
stantin Cristescu, membru în Bi
roul Comitetului regional P.M.R., 
Craiova, Petre Ion, prim secretar 
al Comitetului regional U.T.M. 
Craiova, Iosif Negoiu, vicepreșe
dinte al Comitetului executiv al 
Sfatului popular regional Craiova, 
Gheorghe Pacoste, director ge
neral în Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei.

La încheierea consfătuirii a fost 
decernată, unor tineri fruntași 
Diploma de onoare a C.C. al 
U.TM.

Delegația care a participat la Consfătuirea 
reprezentanților partidelor comuniste 

și muncitorești din țările membre ale C.A.E.R. 
și la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ 
al Tratatului de la Varșovia s-a înapoiat în Capitală

La sosire,.pe aeroport

Duminică dimineața s-a îna
poiat în Capitală, venind de la 
Moscova, tovarășii: Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Emil Bodnăraș, general-colonel 
Leontin Sălăjan, Alexandru Bîr- 
lădeanu. Avram Bunaciu, Gh. 
Gaston Marin care au ltiat parte 
la Consfătuirea reprezentanților 
partidelor comuniste și muncito
rești din (ările membre ale Con
siliului de ajutor economic reci
proc și la Consfătuirea Comitetu-

lui Politic Consultativ al Trata
tului de la Varșovia.

Cu același avion au sosit to
varășii Enver Hodja, prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului Muncii 
din Albania, Mehmet Shehu, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
și ceilalți reprezentanți ai R. P. 
Albania la Consfătuirea reprezen
tanților partidelor comuniste și 
muncitorești din tării« membre 
ale C.A.E.R. și la Consfătuirea

Comitetului Politic Consultativ 
al Tratatului de la Varșovia, care 
în cursul dimineții și-au continuat 
călătoria spre Tirana.

Totodată s-a înapoiat la Bucu
rești A. A. Epișev, ambasadorul 
Uniunii Sovietice în R. P. Ro- 
mîna.

La sosire, pe aeroport, se aflau 
în întimpinare tovarășii ; Gheor
ghe Apostol, Petre Borilă, Nico
lae Ceaușescu, Alexandru Dră- 
ghjci, Alexandru Moghioroș, Con,

stantin Pîrvulescu, Dumitru Co- 
liu, Leonte Răutu, Ștefan Voitec, 
Ion Gheorghe Maurer, Janos Fa- 
zekaș, Atanase Joja, membri ai 
C.C. al P.M.R., membri ai guver
nului, conducători ai organizații
lor de masă și ai instituțiilor 
centrale.

Au fost de față șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București.

i XAgerpres),



DECLARAȚIA
statelor participante la îratatnl <e la Varșovia
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să-și poată Indepiini cu succes sarcinile pe care i le impune 
Carta.

Statele participante la Tratatul de la Varșovia sint convinse 
că lipsirea Republicii Populare Chineze de posibilitatea de a ocupa 
locul ce-i revine de drept în Organizația Națiunilor Unite aduce 
prejudicii serioase activității acesteia. Ele sint în egală măsură pro
fund convinse că participarea Chinei Populare la activitatea O.N-U. 
ar avea o uriașă însemnătate pozitivă atît pentru menținerea pă
cii în Extremul Orient, cit și pentru cauza păcii in întreaga lume.

De mai muiți ani Franța duce un război sîngeros împotriva po
porului algerian care luptă pentru autodeterminare și independența 
sa. Războiul din Algeria este nu numai o monstruoasă nedreptate 
față de poporul algerian iubitor de libertate, dar creează totodată 
un focar periculos de fricțiuni și conflicte internaționale în acea
stă regiune a lumii.

Organizatorii N.A.T.O. și ai blocurilor puterilor occidentale ce 
1 se alătură încearcă să camufleze pregătirile militare și ameste
cul in treburile interne ale altor țări, pe care le desfășoară în 
proporții tot mai mari, prin referiri false la „primejdia comunis
mului internațional“. Indiferent dacă este vorba despre înzestra
rea Bundeswehrului cu arma atomică sau despre pregătirea unei 
intervenții armate în treburile Libanului, despre amplasarea de 
rampe americane pentru lansarea rachetelor în țări străine sau 
despre mărirea alocațiilor bugetare pentru scopuri militare, des
pre trimiterea în direcția frontierelor Uniunii Sovietice a avioa
nelor americane avînd la bord bombe atomice și cu hidrogen sau 
despre restricții în comerțul internațional — în toate cazurile se 
aplică acest procedeu de loc nou.

Cine nu-și amintește că pregătirea de către Germania hitleristă 
a celui de-al doilea război mondial s-a desfășurat de asemenea 
sub steagul luptei împotriva „primejdiei“ comunismului? Milioane 
și milioane de oameni, care s-au lăsat induși în eroare de această 
propagandă mincinoasă, au plătit cu viața lor în războiul trecut. 
Nu se poate concepe ca popoarele să nu tragă concluzii din aceste 
învățăminte tragice și să nu învețe din proprie experiență să-și 
dea seama de unde pornește în realitate primejdia de război.

Statele unite în Tratatul de la Varșovia, la fel ca și statele so
cialiste din Asia, nu au și nu pot avea motive care să le deter
mine să atace alte țări, să cotropească teritorii străine. Uniunea 
Sovietică, Republica Populară Chineză, lagărul socialist în an
samblu dispun de întinderi imense de pămînt și de resurse natu
rale uriașe. Iar principala bogăție a țărilor socialiste o constituie 
oamenii, forțele creatoare inepuizabile ale popoarelor care s-au 
eliberat de exploatare și pășesc pe calea progresului social. în 
toate aceste țări este exclusă apariția unor grupuri sau pături ale 
pcpulației interesate într-un război, deoarece aici se află la pu
tere'muncitorii și țăranii care în toate războaiele aduc cele mai 
mari sacrificii. Cu mîinile lor ei creează toate valorile materiale 
necesare și le este străin să rivnească la bunul altuia.

Popoarele țărilor noastre își consacră toate forțele creării unei 
orinduiri sociale noi, în care va fi asigurată bunăstarea generală 
și se vor dezvălui cît mai deplin și multilateral aptitudinile spi
rituale ale omului. Pentru aceasta ei au nevoie în primul rînd de 
o pace îndelungată și trainică. Iată de ce nimic nu este mai de
parte de adevăr decît afirmațiile că țările socialiste ar putea să 
amenințe pe cineva sau ar vrea să impună altora cu forța modul 
lor de viață.

Statele participante la Tratatul de la Varșovia nu au motive să 
se teamă de slăbirea încordării internaționale; pe ele le unește 
strîns nu atmosfera „războiului rece“, nu starea de febră război
nică în care adepții pregătirilor de război vor să țină lumea, ci 
comunitatea idealurilor și țelurilor în construirea societății noi, 
socialiste și în consolidarea păcii între popoare. De însănătoșirea 
situației internaționale se tem acei ce nu vor să riște pierderea 
profiturilor fabuloase, stoarse din buzunarele contribuabililor cu 
ajutorul cursei înarmărilor, și care pledează pentru menține
rea grupărilor militare a căror existență ar deveni cu totul ne
justificată și inutilă în condițiile destinderii încordării, creșterii în
crederii între state și încetării „războiului rece“.

Țările care au semnat Tratatul de la Varșovia condamnă cu 
hotărîre linia de agravare a încordării internaționale și de pregă
tire a unui război atomic, urmată în N.A.T.O. de statele princi
pale ale acestei grupări agresive. Ele cheamă guvernele țărilor 
membre ale Uniunii Nord.Atlantice să nu admită, în actualul mo
ment de răspundere, vreo acțiune care să înrăutățească situația — 
și așa încordată — din Europa și alte cîteva regiuni ale lumii. 
Pentru ca pericolul de război să nu crească, ci să se micșoreze, 
pentru ca atenția încordată și suspiciunea statelor unu! față de 
altul să cedeze locul încrederii și colaborării practice, în primul 
rînd este necesară abținerea de la asemenea acțiuni ca acțiunile 
nechibzuite ale aviației militare americane sau ca hotărârea cu pri
vire la înarmarea atomică a Germaniei occidentale, care înseamnă 
o sfidare la adresa tuturor popoarelor europene.

Țările socialiste din Europa și Asia au dat nu puține dovezi 
ale bunăvoinței lor și ale -năzuinței lor spre colaborare cu cele
lalte state, în interesul consolidării păcii între popoare. Toți parti
cipanții la Tratatul de la Varșovia au efectuat în repetate rînduri 
în mod unilateral reducerea forțelor lor armate, al căror efectiv, 
începînd din 1955, a fost redus în total cu 2.477.000 de oameni. 
In mod corespunzător au fost reduse de asemenea armamentul, 
mijloacele tehnice militare și cheltuielile acestor țări pentru apă
rare. în perioada indicată forțele armate ale Uniunii Sovietice au 
fost reduse cu 2.140.000 de oameni, ale Republicii Populare Polone 
cu 141.500 de oameni, ale Republicii Cehoslovace cu 44.000 de 
oameni, ale Republicii Democrate Germane cu 30.000 de oameni, 
ale Republicii Populare Romîne cu 60.000 de oameni, ale Republi
cii Populare Bulgaria cu 18.000 de oameni, ale Republicii Populare 
Ungare cu 35.000 de oameni, ale Republicii Populare Albania cu 
9.000 de oameni.

Nimeni nu poate nega că statele care reduc forțele lor armate în 
proporții atît de mari, se pregătesc nu pentru un război, ci pentru 
colaborare pașnică. Și, invers, cînd statele intensifică înarmă
rile, măresc forțele armate, aceasta este un indiciu sigur al faptu
lui că ele, sau mai bine zis cei care determină politica lor, se gîn- 
desc nu la pace, ci la război.

Rezultă așadar că, la reducerea de către statele participante la 
Tratatul de Ia Varșovia a forțelor lor armate și a cheltuielilor 
pentru înarmare, țările N.A.T.O. răspund prin mărirea trupelor, 
creșterea bugetelor militare, intensificarea înarmărilor. Ducind o 
astfel de politică, conducătorii N.A.T.O. ar vrea să împiedice slă
birea încordării internaționale șl realizarea unei înțelegeri care să 
asigure coexistența pașnică între state, și prin aceasta să îm
pingă statele Tratatului de la Varșovia să participe la cursa înar
mărilor, la „războiul rece", pentru a frîna construcția pașnică șl 
creșterea nivelului de trai al popoarelor țărilor socialiste. Toate 
acestea obligă popoarele să fie vigilente și să-și intensifice activi- 
tea în lupta împotriva forțelor care acționează în direcția pregă
tirii unui război.

Participanții la Consfătuire sint mindri de faptul că, din cele 
trei puteri care posedă arma nucleară, tocmai un stat care face 
parte din Organizația Tratatului de la Varșovia — Uniunea So
vietică — a săvîrșit un act de măreț umanitarism, adoptând hotă- 
rîrea cu privire la încetarea unilaterală a experiențelor cu toate 
tipurile de arme atomice și cu hidrogen. Această acțiune nobilă 
de însemnătate istorică deschide calea spre eliberarea definitivă 
a omenirii de primejdia unui război atomic nimicitor.

Guvernul Republicii Populare Chineze a adoptat și înfăptuiește 
în ritm rapid hotărîrea cu privire la retragerea voluntarilor chinezi 
din Coreea. Nu mică ar fl contribuția S.U.A. la consolidarea păcii 
în Extremul Orient și la reglementarea problemei coreene dacă ele 
ar urma exemplul Chinei Populare și și-ar retrage trupele din 
Coreea de sud, lichidînd de asemenea toate bazele lor de pe teri
toriul acesteia.

O inițiativă valoroasă in ce privește înlăturarea primejdiei izbuc
nirii în Europa a unui război atomic, inițiativă care și-a găsit o 
largă recunoaștere pe plan Internațional, a venit din partea guver
nului Republicii Populare Polone, care a propus să se creeze în 
Europa centrală o zonă în care să nu se fabrice, să nu se stocheze 
Și să nu se folosească arme atomice, cu hidrogen și rachetă.

Propunerea Guvernului Republicii Democrate Germane cu privire 
la crearea unei Confederații germane a deschis o cale reală spre 
lichidarea situației anormale în care Germania, la 13 ani de la 
terminarea războiului, continuă să fie încă scindată în două părți. 
Guvernele țărilor reprezentate la Consfătuire apreciază după merit 
această propunere și declară că o sprijină pe deplin.

In vederea reglementării problemelor internaționale arzătoare 
și, a satisfacerii cererilor generale ale popoarelor de a se lua mă- 
5uri pentru micșorarea încordării internaționale și lichidarea „răz- 

oiului rece“, Uniunea Sovietică, consultîndu-se cu celelalte țări 
'socialiste, a propus convocarea unei conferințe a conducătorilor sta
telor din Răsărit și Apus la nivelul cel mai înalt. Guvernele țări
lor Tratatului de la Varșovia consideră conferința la nivel înalt 
ca principalul mijloc, în condițiile create, pentru a feri omenirea 
de o catastrofă militară și pentru a întoarce evoluția evenimentelor 
pe arena internațională în direcția consolidării păcii.

Participanții la Consfătuire își exprimă satisfacția față de fap
tul că pe ordinea de zi a conferinței la cel mai înalt nivel, pro
pusă de partea sovietică figurează probleme pentru a căror rezol

vare există premize reale și a căror reglementare ar contribui la 
îmbunătățirea situației, la consolidarea securității în Europa și ar 
ajuta la înlăturarea neîncrederii reciproce, și anume:

încetarea neîntîrziată a experiențelor cu armele atomice și cu 
hidrogen ;

Renunțarea de către U.R.S.S., S.U.A. și Anglia la folosirea ar
mei nucleare;

Crearea în Europa centrală a unei zone in care să nu existe 
arme atomice, cu hidrogen și rachetă;

încheierea unui acord de neagresiune între statele care fac 
parte din Uniunea Nord-Atlantică și statele participante la Tratatul 
de la Varșovia ;

Reducerea efectivului trupelor străine care se află pe teritoriul 
Germaniei și între hotarele unor state europene ;

Elaborarea unui acord in problemele legate de prevenirea unui 
atac prin surprindere;

Măsuri pentru lărgirea legăturilor comerciale internaționale; 
încetarea propagandei de război;
Căile de slăbire a încordării în regiunea Orientului Apropiat și 

Mijlociu ;
interzicerea folosirii spațiului cosmic în scopuri militare, lichi

darea bazelor militare străine de pe teritorii străine și colabora
rea internațională in domeniul studierii spațiului cosmic;

încheierea tratatului de pace cu Germania ;
Dezvoltarea legăturilor și contactelor dintre țări.
Primul loc între aceste probleme îl ocupă încetarea experiențelor 

cu armele atomice și cu hidrogen. Guvernele care poartă -în fața 
popoarelor lor răspunderea pentru destinele lor nu au dreptul să 
ignoreze avertismentele a mii și mii de savanți din cele mai di
ferite țări ale lumii cu privire la influența dăunătoare a experien
țelor cu armele atomice și cu hidrogen și la consecințele groaz
nice ale unui război nuclear. De asemenea nu pot fi nesocotite 
avertismentele savanților care arată că în cazul cînd experiențele 
cu armeie atomice și cu hidrogen vor continua, aș,a cum s-a pe
trecut pînă în prezent, atunci în fiecare generație milioane de oa
meni vor suferi de boli ereditare.

încetarea imediată a experiențelor cu arma atomică și cu hi
drogen corespunde aspirațiilor și speranțelor popoarelor tuturor 
țărilor lumii îngrijorate de urmările îngrozitoare ale acestor expe
riențe. Un acord in această problemă ar opri crearea unor noi ti
puri de arme nucleare tot mai ucigătoare și ar însemna un pas 
important pe calea spre încetarea cursei înarmărilor nucleare.

Nu poți să nu vezi că refuzul guvernelor S.U.A. și Angliei de 
a urma exemplul Uniunii Sovietice, precum și continuarea de 
către ele a experiențelor cu arma atomică și cu hidrogen, pot 
doar să arunce omenirea înapoi pe pozițiile de plecare în această 
problemă atît de importantă pentru soarta sa ; greaua răspundere 
pentru aceasta ar reveni în întregime guvernelor S.U.A. și Angliei.

Participanții la Consfătuire declară că popoarele din țările pe 
care le reprezintă, ferm hotărîte de a folosi toate mijloacele in 
interesul consolidării păcii și preîntâmpinării unui nou incendiu 
mondial, sint interesate ca în centrul continentului european sa fie 
creată o zonă liberă de armele atomică, cu hidrogen și rachetă, 
zonă care să includă ambele state germane — R.D.G. și R.F.G., 
precum și Polonia și Cehoslovacia.

Sprijinind propunerea Republicii Populare Polone privind crea
rea unei zone libere de arma nucleară și rachetă, participanții la 
Consfătuire nu caută să-și asigure vreun avantaj de ordin mili
tar.

Dacă comparăm întinderea teritoriilor statelor care vor face 
parte din zona denuclearizată reiese că teritoriile R.D.G., Ceho
slovaciei și Poloniei depășesc de peste două ori teritoriul celui 
de-al patrulea participant la această zonă — Germania occiden
tală. Populația statelor care intră în această zonă din partea Or. 
ganizației Tratatului de la Varșovia depășește de asemenea popu
lația statului care intră în această zonă din partea Uniunii Nord- 
Atlantice.

In ceea ce privește producția proprie a armei nucleare, după 
cum se știe nici R.D.G., nici Cehoslovacia, nici Polonia și nici
R. F.G. nu produc această armă. Totodată, guvernul R.F.G. și-a
asumat la timpul său obligația internațională de a nu produce o 
asemenea armă în viitor. Toate acestea denotă că nu există nici 
un fel de temei de a presupune că crearea unei zone denucleari- 
zate va acorda țărilor tratatului de Ia Varșovia un avantaj mili
tar unilateral în dauna intereselor statelor membre în N.A.T.O. 
Dimpotrivă, realismul propunerii privind crearea unei zone denu- 
clearizate în Europa constă tocmai în aceea că statele Tratatului 
de la Varșovia și statele membre în N.A.T.O. trebuie, în confor
mitate cu această propunere, să adopte asemenea măsuri reci
proce în domeniul dezarmării nucleare care, in ansamblul lor, să 
fie egale în ce privește însemnătatea militară. . . „

Participanții la Consfătuire salută faptul că Uniunea Sovietica, 
una din marile puteri care dispun de arma nucleară, este gata 
să-și asume obligația de a respecta statutul zonei denuclearizate 
și să considere teritoriile statelor care intră în această zonă ca 
fiind excluse din sfera folosirii armei atomice, cu hidrogen și 
rachetă. , . . .Este regretabil faptul că guvernul unei puteri neeuropene —
S. U.A. nu numai că s-a grăbit să-și declare atitudinea negativă 
față de propunerea privind crearea în centrul Europei a unei zone 
denuclearizate, dar a considerat posibil a face presiuni asupra 
aliaților săi europeni din N.A.T.O. pentru a complica prezentarea 
acestei propuneri spre examinare conferinței ia nivel înalt și exa
minarea sa viitoare. Or, această inițiativă este îndreptată spre 
destinderea încordării în Europa centrală și micșorarea probabi
lității izbucnirii unui război atomic în această regiune. Traducerea 
în viață a acestei inițiative, ca o tendință spre o rezolvare parțială, 
ar ușura drumul spre acorduri mai largi în domeniul dezarmării 
și ar contribui astfel la realizarea principalului Jel al tuturor po
poarelor — îndepărtarea pericolului războiului atomic în Europa, 
și astfel, a războiului în genere. Trebuie constatat că tocmai în 
acest fel’ au înțeles sensul acestei propuneri cercurile largi ale opi
niei publice și diverse cercuri politice din occident.

Cercurile conducătoare ale unor puteri din N.A.T.O., exprimîn- 
du-și în vorbă dorința de a duce tratative încununate de succes, în 
fapt fac totul pentru a complica convocarea conferinței la nivel 
înalt, dacă nu chiar pentru a se eschiva de la convocarea unei 
asemenea conferințe. In acest scop, este prezentată problema ticlui
tă privind așa-numita situație din țările Europei răsăritene, adică 
o problemă care, în realitate, nu există. Participanții la Consfătuire 
resping cu hotărîre orice fel de discutare a acestei probleme ca un 
amestec inadmisibil în treburile interne ale statelor suverane, in. 
compatibil cu dreptul internațional și Carta O.N.U. Statele parti
cipante la Consfătuire declară că nu vor admite nici un fel de 
amestec în afacerile interne ale țărilor lor, ale căror popoare au 
pășit ferm și definitiv pe calea construirii socialismului și sint de
plin hotărîte să apere munca popoarelor lor, securitatea lor de 
orice fel de uneltiri din afară.

In ceea ce privește încercările de a prezenta spre examinare con
ferinței la nivel înalt problema reunificării Germaniei, asemenea 
încercări sînt doar în folosul acelora care nu doresc convocarea 
conferinței la nivel înalt și nu doresc ca ea să fie încununată cu 
succes.

Statele participante la Tratatul de la Varșovia înțeleg pe deplin 
năzuințele poporului german îndreptate spre lichidarea scindării 
țării și sînt adepte ale restabilirii unității Germaniei și formării 
unui stat german democratic iubitor de pace. Ele consideră însă 
că această problemă poate fi rezolvată doar de poporul german 
însuși în persoana celor două state germane existente în prezent 
și numai pe caiea unui acord între ele. O altă cale de rezolvare a 
problemei germane nu există. Alte state, orice fel de drepturi ar 
pretinde, nu sînt competente să rezolve această problemă peste 
capul poporului german și al guvernelor care îl reprezintă — al 
Republicii Democrate Germane și al Republicii Federale Germane.

Participanții Ia Consfătuire împărtășesc intrutotul punctul de ve
dere al guvernului sovietic ca o conferință la nivel înalt să exami
neze acea parte a problemei germane pentru care cele patru puteri 
poartă răspunderea și anume problema Tratatului de pace cu Ger
mania. Atragerea reprezentanților ambelor state germane la pre
gătirea tratatului de pace, după cum propune Uniunea Sovietică, ar 
permite poporului german să aibă o perspectivă clară asupra dez
voltării viitoare a Germanie) și ar servi drept impuls spre unifica
rea eforturilor R.D.G. și R.F.G. în opera de restabilire a unității 
naționale și de stat a poporului german.

Statele participante la Tratatul de la Varșovia acordă o mare 
însemnătate participării la conferința la nivel înalt a statelor neu
tre, nelegate prin obligații militare de nici una din grupările mili
tare opuse, și care și-au demonstrat devotamentul față de cauza 
păcii și colaborării internaționale. Participanții la Consfătuire nu 
pot să nu-și exprime regretul că propunerea U.R.S.S. privind par
ticiparea statelor neutre la conferința Ia nivel înalt nu găsește 
sprijin în rîndul puterilor occidentale.

Intrucît puterile occidentale nu sînt înclinate să țină conferința 
intr-o componență largă, guvernele țărilor participante la Tratatul 
de la Varșovia, în interesul realizării înțelegerii necesare, consi
deră posibil de a nu insista asupra participării la conferință a 
reprezlhtanților tuturor statelor membre ale Pactului Nord-Atlantic 
și a statelor care au semnat Tratatul de la Varșovia și sînt de 
acord asupra participării în etapa actuală a unui cerc mai restrîns 
de participanți la întâlnire, astfel ca la tratative să participe cîte

trei (patru) țări din Pactul Nord-Atlantic și Tratatul de la Varșo
via. In acest scop, ele împuternicesc în numele țărilor semnatare 
ale Tratatului de la Varșovia Uniunea Sovietică, Republica Popu
lară Polonă, Republica Cehoslovacă, (Republica Populară Romînă) 
să ia parte la conferința la cel mai înalt nivel.

Participanții la actuala Consfătuire au ajuns la concluzia una
nimă că situația care s-a creat impune tuturor statelor noi eforturi 
pentru slăbirea încordării internaționale și reglementarea celor mai 
importante probleme nerezolvate ale actualității. Uniunea Sovietică 
și alte țări socialiste semnatare ale Tratatului de ia Varșovia au 
căutat în mod consecvent să obțină realizarea unui acord cu pu
terile occidentale în chestiunile legate de problema dezarmării. In 
acest scop, ele nu numai că au prezentat propuneri concrete, dar 
au și trecut în mod unilateral Ia o serie de măsuri practice în acest 
domeniu. Totuși, guvernele S.U.A., Angliei și Franței și altor țări 
membre în Pactul Nord-Atlantic nu au răspuns la toate aceste pro
puneri și continuă să urmeze politica „războiului rece" și a sporirii 
periculoase a forțelor armate și armamentelor.

Folosindu-se de faptul că dispuneau de majoritate în Comisia 
O.N.U. pentru dezarmare și în subcomitetul ei, puterile occidentale 
s-au eschivat de la tratative practice, cinstite și au prezentat la 
29 august 1957 asemenea propuneri care, în realitate, nu numai că 
nu prevedeau interzicerea armei atomice și cu hidrogen și reduce
rea forțelor armate și armamentelor statelor, dar deschideau larg 
ușile continuării cursei înarmărilor.

Impunînd ultimei sesiuni a Adunării Generale aceste propuneri 
și luînd măsuri ca în Comisia O.N.U. pentru dezarmare să se 
mențină în continuare preponderența participanților la blocurile mi
litare organizate de ele, puterile occidentale au creat în Comisia 
O.N.U. pentru dezarmare o asemenea situație în care nu se poate 
conta că problemele dezarmării vor putea găsi în acest organism 
o rezolvare pozitivă. In aceste condiții, cea mai bună perspectivă 
pentru rezolvarea problemelor imediate ale dezarmării, asupra că
rora există posibilitatea, chiar în etapa actuală, de a se realiza un 
acord reciproc acceptabil, este oferită de conferința la nivel înalt 
cu participarea șefilor guvernelor.

Statele semnatare ale Tratatului de Ia Varșovia consideră drept 
o datorie a lor să depună eforturi maxime pentru a face ca puterile 
occidentale să pășească cu adevărat pe calea dezarmării, pentru a 
preîntîmpina astfel o ciocnire militară pe continentul european și 
a evita tragedia unui nou război. Reprezentanții statelor membre 
ale Tratatului de la Varșovia s-au întrunit pentru ca — nu prin 
vorbe, ci prin noi acțiuni și propuneri concrete — să-și reafirme 
năzuința sinceră spre consolidarea păcii și securității în Europa. 
Dorind să urnească din punctul mort problema dezarmării și să 
determine o cotitură în direcția întăririi încrederii și a colaborării 
pașnice între state, guvernele reprezentate la Consfătuire au luat 
hotărîrea de a realiza în mod unilateral reducerea pe viitor a for
țelor armate ale participanților la Tratatul de la Varșovia cu 
419.000 oameni. In mod corespunzător vor fi reduse de asemenea 
armamentele, tehnica militară și cheltuielile militare.

Participanții la Consfătuire au luat cunoștință și au discutat 
propunerea guvernului sovietic pusă de acord cu guvernul Repu
blicii Populare Romîne privind retragerea de pe teritoriul Repu
blicii Populare Romîne a trupelor sovietice staționate acolo în con
formitate cu Tratatul de la Varșovia. Participanții la Consfătuire 
aprobă această propunere și își exprimă convingerea că ea va fi 
primită de toate popoarele ca o nouă dovadă a politicii consecven
te iubitoare de pace a țărilor socialiste.

Guvernele țărilor participante la Tratatul de la Varșovia își ex
primă speranța că Statele Unite ale Americii, Anglia, Franța șl 
alte țări membre ale Pactului Nord-Atlantic vor întreprinde pași 
pentru reducerea forțelor lor armate și armamentelor și astfel vor 
confirma în fapt dorința lor de a întări pacea și securitatea în Eu
ropa. Alăturarea țărilor membre în N.A.T.O. la măsurile țărilor so
cialiste privind reducerea forțelor armate și armamentelor ar con
tribui nu numai la destinderea încordării în relațiile dintre țările 
europene, la încetarea cursei înarmărilor, dar ar și permite ca po
poarele Europei să fie scutite de bugetele militare umflate care, an 
de an, înghit o parte tot mai mare din resursele materiale ale sta
telor și ar deschide calea unei înfloriri economice și spirituale a 
popoarelor.

Statele participante la Tratatul de la Varșovia sînt adepte ale 
lichidării tuturor blocurilor și grupărilor militare, întrucît existența 
lor duce la ascuțirea relațiilor între state și creează pericolul per- 
manent al ciocnirii militare între acestea. Luînd însă în consi
derare faptul că puterile occidentale nu sânt gata să desființeze 
grupările militare create de ele și să creeze în locul lor un sistem 
efectiv de securitate colectivă în Europa, ca și într-o serie de alte 
regiuni ale lumii, participanții la Consfătuire consideră necesar 
să adepte măsuri preventive pentru atenuarea fricțiunilor care apar 
și pentru a nu permite contradicțiilor între cele două grupări prin
cipale de puteri să se transforme într-un conflict militar. în acest 
scop, ei propun încheierea unui Pact de neagresiune între țările 
participante la Tratatul de la Varșovia și! la Pactul Nord-Atlantic 
Ia baza căruia ar putea fi puse următoarele obligații reciproce :

1. A nu se recurge la folosirea forței unora împotriva altora sau 
Ia amenințarea cu forța ;

2. Abținerea de la orice amestec reciproc în afacerile interne;
3. Rezolvarea tuturor problemelor litigioase care pot apare între 

ele numai prin mijloace pașnice, în spiritul înțelegerii și justeței, 
pe calea tratativelor între părțile interesate :

4. Consultarea reciprocă în cazul apariției unora asemenea situa
ții care ar putea periclita pacea în Europa.

La Consfătuire, a fost elaborat proiectul Pactului de neagresiune 
între statele membre ale N.A.T.O. și țările participante la Tratatul 
de la Varșovia și s-a hotărît ca acesta să fie înmânat guvernelor 
țărilor care fac parte din N.A.T.O.

Statele participante la Tratatul de la Varșovia adresează țărilor 
N.A.T.O. chemarea de a accepta propunerea lor privind încheierea 
Pactului de neagresiune. Ele sînt convinse că dacă puterile 
N.A.T.O. ar considera în sfârșit posibil să accepte încheierea Pac
tului de neagresiune cu statele Tratatului de la Varșovia, aceasta 
ar deveni începutul cotiturii dorite în evoluția situației internațio
nale în direcția încrederii și colaborării pașnice între state care 
sînt opuse în prezent ca membre ale grupărilor militare. Este doar

PACTde neagresiune intre statele participante la Tratatul de la Varșovia și statele participante la Pactul Nord-Atlantic
Părțile contractante — statele 

participante la Tratatul de la Var
șovia do prietenie, colaborare și 
asistență mutuală de la 14 mai 
1955, pe de o parte, și statele par
ticipante la Pactul Nord-Atlantic 
din 4 aprilie 1949, pe de altă 
parte,

Dorind să contribuie la realiza
rea în relațiile internaționale a 
scopurilor și principiilor Cartei Or
ganizației Națiunilor Unite;

Acordând o mare însemnătate 
necesității menținerii și dezvoltă
rii relațiilor de pace și colaborare 
între state, bazate pe principiile e- 
galității, neamestecului în treburi
le interne, neagresiunii, respectului 
reciproc a! integrității teritoriale și 
a suveranității do stat;

Pătrunse de năzuința de a con
tribui Ia slăbirea încordării inter
naționale și ia crearea unei atmo
sfere de încredere generală în re- 
lațiilo dintre state ;

Considerând că, în condițiile e- 
xistenței în Europa a două grupări 
de state opuse una alteia, o mare 
însemnătate pentru însănătoșirea 
atmosferei internaționale, pentru 
încetarea cursei înarmărilor și în
depărtarea pericolului unui nou 
război o are asumarea de către 

participanții la aceste grupări a 
obligațiilor reciproce de a nu re
curgă în relațiile internaționale la 
folosirea forței și la amenințarea 
cu forța,

Au hotărît să încheie prezentul 
Pact do neagresiune, împuterni
cind pentru semnarea Iui:

Statelo participante Ia Tratatul 
do la Varșovia — Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste, Repu
blica Populară Polonă, Republica 
Cehoslovacă și Republica Populară 
Romînă ;

Statelo participante Ia Pactul 
Nord-Atlantie. —

ARTICOLUL 1
Constatând că folosirea forței sau 

amenințarea cu forța în relațiile in
ternaționale este interzisă de drep
tul internațional și în special de 
Carta Organizației Națiunilor Uni
te, statelo participante la Tratatul 
do la Varșovia și statele partici
pante la Pactul Nord-Atlantic își 
asumă în mod solemn obligația de 
a respecta cu strictețe această in
terdicție și de a nu recurge la fo
losirea forței sau Ia amenințarea 
cu forța unul împotriva altuia, 
împreună sau separat

limpede tuturor că un nou război poate fi doar o urmare a con
flictului între aceste două grupări. Pe de altă parte, este Ia fe! 
de clar că dacă mecanismul acestor grupări militare, care cuprine 
23 dintre statele lumii cele mai dezvoltate în ce privește produc
ția de război, nu va fi pus în mișcare pentru un atac nu va fi, prin 
urmare, nici război.

în afară de aceasta, obligația privind neagresiunea este un 
factor de frinare eficient și încălcarea acestei obligații, după cum 
demonstrează experiența istorică, pune agresorul în situația unei 
izolări internaționale, ușurind unificarea forțelor care se pronunță 
împotriva agresiunii, ș! astfel zdrobirea agresorului.

Participanții la Consfătuire relevă ca un fapt pozitiv că ide 
Pactului de neagresiune a fost întimpinată pozitiv de guver; 
englez, lucru care a fost declarat nu de mult de premierul englez, 
dl. MacMilIan.

Statele participante la Tratatul de la Varșovia sînt gata în 
orice moment să desemneze reprezentanții lor pentru un schimb 
de păreri cu repezentanții țărilor participante la Uniunea Nord- 
Atlantică în problemele care decurg din propunerea privind in. 
cheierea Pactului de neagresiune. Un asemenea schimb de păreri 
ar putea avea loc imediat, pînă la conferința la cel mai înalt 
nivel, ceea ce ar putea ușura adoptarea la această conferință a 
unei hotărîri definitive privind încheierea Pactului.

Situația internațională este de așa natură, îneît adoptind noi 
măsuri în direcția lichidării stării de „război rece“, reducerii for
țelor armate și creării condițiilor pentru coexistența pașnică, noi 
toți trebuie să manifestăm luciditate și răspundere pentru secu
ritatea țărilor noastre socialiste. Nu se poate admite ca popoarele 
țărilor socialiste să slăbească simțul vigilenței întrucît eforturile 
de pace ale statelor Tratatului de la Varșovia încă nu găsesc ecou 
din partea guvernelor țărilor N.A.T.O. care caută în continuare 
să agraveze situația internațională și cursa înarmărilor. Este ne
cesar și pe viitor să se facă totul pentru a nu se crea condiții in care 
adepții politicii „de pe poziții de forță“ să poată recurge la folo
sirea forței față de statele socialiste. Aceasta înseamnă că, acțio- 
nînd neabătut pentru destinderea încordării internaționale, statele 
Tratatului de la Varșovia nu vor slăbi cu nimic grija pentru secu
ritatea popoarelor lor. Să știe întotdeauna guvernele țărilor c? 
se bazează pe politica „de pe poziții de forță“ și care'încearcă 
facă echilibristică la „marginea războiului" că războiul împotriva 
țărilor socialste poate duce agresorul numai la pielre.

Statele reprezentate la Consfătuire declară că ele vor depune 
toate eforturile pentru a apăra neîncetat cauza păcii și a lupta 
pentru preîntîmpinarea unui nou război. Ele consideră că în pre
zent guvernele statelor nu au și nu pot avea o sarcină mai urgentă 
și mai nobilă decît sarcina stabilirii unei păci trainice și a elibe
rării popoarelor de pericolul unui război nuclear pustiitor. Ele con
sideră de asemenea că guvernele trebuie să pornească în proble
mele internaționale nu de la ceea ce desparte țările, ci de la 
ceea ce le apropie, pentru ca prin eforturi unite să asigure pacea în 
Europa și, prin urmare, în întreaga lume.

Războaiele au adus Europei nu o singură dată nenorociri și dis
trugeri. Despre acest lucru stau mărturie numeroasele ruine ale 
orașelor și satelor distruse în țările Europei, ruine care pot fi vă
zute pînă astăzi încă. Ele sînt reamintite de milioanele de oameni 
mutilați. Sînt încă vii in memorie zecile de milioane de bărbați, 
femei și copii care au ars în focul celui de-al doilea război mon
dial. Este de datoria guvernelor tuturor statelor să nu permită o 
nouă explozie, să salveze Europa șl omenirea de o nouă și inco
mensurabil mai grea tragedie. Europa, pe teritoriul căreia există 
monumentele unei culturi multi-secuiare și numeroase mari centre 
industriale, nu trebuie să mai fie un cîmp de luptă. Ea poate șl 
trebuie să devină o zonă a păcii, liniștii și securității.

Războiul nu este inevitabil, războiul poate fi preintimpinat. Prin 
forțele unite ale popoarelor pacea poate fi apărată și consolidată.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Albania

M. SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria
A. IUGOV

Președintele Guvernului 
Republicii Cehoslovace

V. SIROKY
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

O. GROTEWOHL
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone
J. CYRANKIEWICZ

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

S. CHIVU
Ministrul de Stat

al Republicii Populare Ungare
J. KADAR

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

N. S. HRUȘCIOV
Moscova, 24 mai 1958.

ARTICOLUL 2
Toate problemele litigioase care 

pot apare între unul sau mai mul
te state participante la Tratatul de 
la Varșovia, pe de o parte, și unul 
sau mai multe state participante la 
Pactul Nord-Atlantic, pe de altă 
parte, vor fi soluționate numai 
prin mijloace pașnice pe baza res
pectării necondiționate a princi
piului neamestecului in afacerile 
interne ale statelor, în spiritul în
țelegerii reciproce, pe calea trata
tivelor între părțile interesate și a 
folosirii altor mijloace pentru so
luționarea pașnică a litigiilor in
ternaționale, prevăzute de Carta 
O.N.U.

ARTICOLUL 4
Prezentul Pact se încheie pe ter

men de 25 de ani.
Pactul intră în vigoare din z 

semnării lui respectiv de către »- 
prezentanții împuterniciți ai sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia do prietenie, colaborare și 
ajutor reciproc din 14 mai 1955 
și ai statelor participante la Pac
tul Nord-Atlantic din 4 aprilie 
1949.

In cazul încetării activității Pac
tului Nord-Atlantic din 4 aprilie 
1949 și a Tratatului de la Varșo
via din 14 mai 1955, prezentul 
Pact își pierdo valabilitatea.

ARTICOLUL 5
ARTICOLUL 3

In cazul apariției unei situații 
caro ar putea crea un pericol pen
tru menținerea păcii sau securității 
în Europa, statele participante la 
acest Pact se vor consulta reciproc 
pentru adoptarea și înfăptuirea 
unor asemenea măsuri comune 
care, în conformitate cu Carta 
O.N.U., pot fi găsite ca cele mai 
corespunzătoare pentru reglemen
tarea pașnică.

Prezentul Pact, ale cărui exem
plare în limbile rusă, engleză și 
franceză sînt autentice, va fi dat 
spre păstrare secretarului General 
al Organizației Națiunilor Unite. 
Copiile Pactului, legalizate în mo
dul cuvenit, vor fi trimise de către 
secretarul General al O.N.U. gu
vernelor statelor care au semnat 
prezentul Pact.

Drept care, subsemnați! împu
terniciți au semnat prezentul Pact 
și l-au parafat.

întocmit în orașul.......... . anul
1958.



Un eveniment important
în viata lagărului socialist

; Ziarele de alaltăieri au pu-
* blicat Comunicatul cu privire 
' la lucrările Consfătuirii repre-

zentanților partidelor comu
niste și muncitorești din țările 

’ participante Ia Consiliul de
ajutor economic reciproc. Con-

■ sfătuirea de Ia Moscova re
prezintă o manifestare puter
nică a unității de nezdrunci-

■ nat a țărilor socialiste, a par- 
' tidelor comuniste și muncito

rești din țările socialiste pe 
baza marxism-leninismului. a 
principiilor internaționalismu
lui proletar.

Consfătuirea a discutat pro
blemele dezvoltării continue a 

. colaborării economice dintre 
țările socialiste, pe baza în- 

\ făptuirii consecvente a divi-
* ziunii internaționale socialiste
■ a muncii, a specializării și 
; cooperării raționale in produc- 
. ție. Consfătuirea a ascultat
* de asemenea o comunicare 

asupra lucrărilor organelor de
. stat de planificare ale țărilor
■ socialiste pentru elaborarea 
’ planurilor de perspectivă de 
, dezvoltare a principalelor ra-
► muri ale economiei naționale.
’ Consfătuirea a apreciat că
’ colaborarea multilaterală din-
► tre țările socialiste, bazată pe
* principiile deplinei egalități în 
J drepturi, a respectării reci-
► proce a intereselor lor națio-
► nale și a ajutorului reciproc 
’ socialist servește cu succes
► cauza construirii socialismului 
’ și comunismului, permite să
* se folosească la maximum su-
► perioritatea sistemului econo-
► mic socialist mondial pentru 
’ dezvoltarea forțelor de pro-
► ducție ale fiecăreia dintre ță-
* rile socialiste și pentru intă-
* rirea puterii economice a la-
► gărului socialist in ansamblu.
► Relațiile de colaborare din- 
, tre țările socialiste devin pe
► zi ce trece tot mai strînse. Ele 
k s-au întărit considerabil și au
► căpătat un caracter multilate-
► ral. istoria n-a mai cunoscut
* încă asemenea relații de cola-
► borare. Consiliul de ajutor
► economic reciproc al celor opt
* țări socialiste din Europa, care
► a fost constituit in 1949 a ob-
► ținut mari succese în i-eali-
* zarea scopului său : colabora- 
t rea multilaterală și ajutorul
► reciproc socialist, în scopul
* construirii socialismului și co-
► munismului, întărirea puterii
► economice a lagărului socia-
► iist. Superioritatea economiei 
t planificate permite țărilor so-
► cialiste să folosească imensele
► avantaje oferite de diviziunea
► internațională a muncii, de 
ș cooperarea și specializarea

muncii.
► Marile rezultate obținute in

anii activității C.A.E.R. au 
scos pregnant în evidență 
avantajele incontestabile pe 
care le are colaborarea și aju
torul reciproc prietenesc din
tre țările socialiste. Un exem. 
piu concludent îl oferă dezvol
tarea industriei constructoare 
de mașini din țări în 
cut slab industrializate, 
ar fi de pildă Romînia, 
garia etc. Numai în țara 
stră producția industriei 
structoare de mașini a crescut 
de 6 ori față de nivelul ante
belic.

Fără îndoială că ajutorul 
acordat de Uniunea Sovietică 
celorlalte țări socialiste are 
un rol principal in această 
colaborare. Uniunea So
vietică livrează țărilor de de
mocrație populară mai cu sea
mă garnituri complecte de 
utilaj industrial. Uniunea So. 
vietică a ajutat la proiectarea 
și construirea în țările socia
liste a aproape 500 de între
prinderi. Ele vor produce 
anual 15.000.000 tone de oțel, 
22—23 miliarde kw/h de ener
gie electrică, aproape 120.000 
tone de cupru, 55.000 de auto, 
mobile, aproape 40.000 de 
tractoare precum și alte pro
duse.

Concomitent se realizează 
acorduri privind problemele 
legate de unificarea și tipiza
rea industriei constructoare de 
mașini. Călăuzindu-se după 
recomandările C.A.E.R., Romî
nia, împreună cu Polonia, Ce
hoslovacia și R- D. Germană 
construiesc în R.P.R. prin e- 
forturi comune una din cele 
mai mari fabrici de celuloză 
din Europa, care va folosi ca 
materie primă imensa bogă
ție de stuf existentă în Delta 
Dunării.

Recentele hotărîri adoptate 
la Consfătuirea reprezentanți
lor partidelor comuniste și 
muncitorești din țările partici
pante la C.A.E.R. vor sluji la 
întărirea continuă a lagărului 
socialist, la colaborarea și mal 
strînsă dintre statele socia
liste.
Comunicatul publicat la sfîr- 

șitul consfătuirii marchează 
fără îndoială o nouă etapă în 
dezvoltarea colaborării și aju
torului reciproc frățesc al sta
telor socialiste. Consfătuirea 
consideră că în prezent este 
necesară dezvoltarea și per
fecționarea formelor colabo
rării economice dintre ele, 
adîncirea specializării și coo
perării în producție in ramu-

tre- 
cum 
Bui- 
noa- 
con-

rile interdependente ale eco
nomiei naționale a țărilor la
gărului socialist. Printr-o jus
tă organizare a cooperării și 
specializării se asigură econo
misirea resurselor materiale 
și sporirea productivității 
muncii socialiste, folosirea cît 
mai rațională a resurselor na
turale și a condițiilor econo
mice ale țărilor socialiste, pre
cum și accelerarea ritmului de 
lărgire a producției socialiste. 
In același timp consfătuirea a 
atras atenția asupra necesi
tății dezvoltării prin toate 
mijloacele a ramurilor pro
ducătoare de materii prime ale 
economiei naționale și ener
getice, precum și a dezvoltării 
și introducerii continue a teh
nicii cele mai noi. Cooperarea 
și specializarea in construcția 
de mașini va da posibilitatea 
să se realizeze o producție 
mai perfecționată de masă și 
mare serie care permite redu
cerea considerabilă a cheltuie
lilor de producție pe unitate <
de produs. j

Consfătuirea de la Moscova ' 
a confirmat necesitatea de a < 
se folosi cît mai deplin ma- < 
rile posibilități existente și de < 
a se ține seama sub toate as- < 
pectele de interesele reciproce < 
aJe țărilor socialiste la elabo- * 
rarea planurilor de perspecti- , 
vă, precum și de a lărgi for- < 
mele reciproc avantajoase de < 
colaborare in scopul ridicării < 
nivelului de industrializare al < 
țărilor cu o industrie mai pu- * 
țin dezvoltată.

Consfătuirea a elaborat Și < 
aprobat recomandări coordo- J 
nate în problemele dezvoltării < 
continue a colaborării econo- < 
mice dintre țările socialiste, I 
cooperării și specializării pro- < 
ducției, și a hotărît să < 
transmită aceste recomandări < 
C.A.E.R,, în vederea elaborării J 
măsurilor practice necesare. < 
Atmosfera cordială, prietenea- < 
scă în spiritul înțelegerii reci- * 
proce frățești care a domnit < 
în tot timpul lucrărilor Con- < 
sfătuirii a arătat deplina uni- ; 
täte de vederi a reprezentan- < 
ților partidelor asupra tuturor < 
problemelor discutate. J

Comunicatul cu privire la <
Consfătuirea reprezentanților ’ 
partidelor comuniste și mun- < 
citorești din țările participante < 
la Consiliul de ajutor econo- J 
mic reciproc constitue un eve- , 
niment important în viața ță- < 
rilor lagărului socialist Și re- ■ 
prezintă o manifestare a întă- j 
ririi continue a coeziunii la- • 
gărului socialist în frunte cu 
Uniunea Sovietică.

PETRE VEDEA

i
La București și la PragaSpartachiada de vară a tineretului

POSIBILITĂȚIEGALE, 
REALIZĂRI DIFERITE

Pașii ne-au purtat prin cîteva întreprinderi bucureștene din do
rința de a afla amănunte legate de desfășurarea Spartachiadei 
de vară a tineretului. Ne-am oprit asupra cîtorva întreprinderi 
apropiate din punct de vedere al posibilităților materiale de care 
dispun și in care totodată există un număr mai mare de tineri.

Deși deosebite sub aspectul pro
filului producției, întreprinderile 
„Cauciucul Quadrat“ și „Stela“ au 
citeva trăsături comune. 30 la sută 
din totalul muncitorilor primei 
întreprinderi și 40 la sută din nu
mărul celei de a doua, sînt tineri, 
fetele definind majoritatea. La 
ambele întreprinderi se lucrează 
in schimburi, posibilitățile mate
riale pentru praoticarea sportului 
fiind egale. Cu toate acestea, ac
tivitatea sportivă din cele două 
întreprinderi vădește, o diferență 
evidentă chiar după o sumară cer
cetare. întreprinderea „Stela“ lu
crează în trei schimburi fapt ce 
la prima vedere s-ar părea că ri
dică greutăți în organizarea acti
vității sportive în cadrul Sparta
chiadei de vară. Este însă doar 
o presupunere. Viața sportivă a 
tinerilor de aici cunoaște o coor
donare judicioasă. Constantin Che- 
sa, secretarul comitetului V.T.M. 
și Ștefan Popescu, responsabil cu 
sportul în comitet, dovedesc pa
siune pentru sport, pasiune care 
influențează favorabil activitatea 
sportivă din această întreprindere. 
Dovadă: cele patru echipe de volei 
pe secții care in cadrul Sparta
chiadei au început întrecerile. De 
asemenea, s-au format patru echi
pe de fotbal care se întrec în baza 
unui clasament pe echipe. Pe lis
tele de participare la Spartachiadă 
s-au înscris peste 120 de tineri la 
disciplinele preferate, o mare 
afluență dovedind fetele. Comite
tul organizației U.T.M. a întocmit 
un plan al întrecerilor care pre
vede disciplinele, zilele și bazele

sportive unde au loc întilnirile de 
volei, fotbal, altetism etc.

Făcind o sumară privire asupra 
activității desfășurate la întreprin
derea „Stela" reiese evident că 
pasiunea cu care tovarășii de aici 
se ocupă de problemele de sport 
a dus în mod firesc la aceste re
zultate îmbucurătoare. Ca o dova
dă elocventă a acestei stări de lu
cruri este faptul că la întrecerile 
sportive din cadrul Spartachiadei 
vin, în calitate de spectatori, nu
meroși muncitori ai întreprinderii, 
ceea ce ilustrează ecoul pe care 
l-a stirnit in 
lor de aici 
chiadei.

constau în faptul că se lucrează în 
trei schimburi, dar oare nu se pot 
organiza echipe pe schimburi, cum 
se procedează în alte întreprin
deri ? Afluența tinerilor la acti
vitatea sportivă e foarte scăzută — 
susține tovarășul secretar al comi
tetului U.T.M. în afară însă de 
constatarea acestei stări de lucruri 
nu s-a făcut aproape nimic pentru 
antrenarea tinerilor la sport.

La „Donca Simo"

rîndurile muncitori- 
întrecerile Sparta-

La
„Cauciucul Quadrat“

La întreprin
derea „Cauciu
cul Quadrat“ 
sportul se bu
cură de o recu. 
noscută tradiție, 

întreprinderea 
dispune de un 
teren de fotbal 
foarte aproape

de sediu, de material sportiv su
ficient etc. Cu toate acestea pînă 
în prezent aici s a făcut foarte 
puțin în cadrul Spartachiadei.

— Avem două echipe de volei, 
am participat la un cros și inten
ționăm să mai facem multe... ne 
pune în cunoștință tovarășul Bar- 
daș, secretarul comitetului U.T.M.

De la intenție pînă la fapte 
este o distanță destul de mare pe 
care autoliniștirea nu o va putea 
rezolva. S-ar părea că greutățile

C.C.A. și Știința Timișoara 
au redeschis 
și problema apărării

Recepție cu prilejul 
sărbători! naționale 

a Argentinei
La 25 mai, dr. Jose Medoro 

Delfino, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Argentinei la Bucu
rești, a oferit o recepție cu oca- 
zia sărbătorii naționale a Argen
tinei Ziua Independenței.

Au participat: I. Gh. Maurer, 
președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Ștefan Voitec 
șl Atanase Joja, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
Stoica, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Marcel 
Popescu, ministrul Comerțului, 
Voinea Marinescu, ministrul Să
nătății și Prevederilor Sociale, 
Vasile Dumitrescu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, 
Dionisie Ionescu, ministrul Cere
monialului de Stat. Petre Gheor
ghiu, Bazil Șerban, directori, I. 
Moruzi, directorul Protocolului, 
Fr. Păcuraru, director ad-înterirri 
în Ministerul Afacerilor Externe, 
oameni ai artei și culturii, func
ționari superiori 
Comerțului.

Au luat parte 
lor diplomatice 
București.

din Ministerul

șefi ai misiuni- 
acreditați la

Foștii elevi ai prof. ing. 0. Leonida 
și-au sărbătorit profesorul C.C.A. învingătoare la Sofia
elevi ai școlii de electri- 
mecanici și ai școlii de 
electricieni s-au întîlnit 

i dimineața la Muzeul

Foștii < 
cieni și t 
ucenici 
duminică 
tehnic din Parcul Libertății din 
Capitală cu prof. ing. Dimitrie 
Leonida care a întemeiat și a sus
ținut cu decenii în urmă aceste 
școli. Au luat cuvîntul mulți din 
elevii de odinioară ai celor două

școli, azi tehnicieni de valoare în 
industria energetică a tării, care 
au felicitat călduros pe fostul 
lor director și profesor cu ocazia 
împlinirii a 75 de ani de viață și 
50 de ani de rodnică activitate 
tehnico-științifică.

Tuturor le-a răspuns prof. ing. 
D. Leonida.

(Agerpres)

Comemorarea secuilor 
masacrați de trupele imperiale 

austriace în 1764

Partid.a Akademik Sofia — C.C.A. 
București din cadrul „Cupei cam
pionilor europeni-“ ba baschet în
treruptă sîmbătă cu 4 minute îna
inte de fluerul final din cauza unei 
ploi torențiale a continuat în sală. 
La reluare inițiativa a aparținut 
mai mult baschetbaliștilor romîni 
care au remontat handicapul de 
două coșuri de la întrerupere (69- 
65), cîștigînd cu scorul de 78-77. 
Victoria echipei C.C.A. este deose
bit de prețioasă dacă socotim că 
Akademik nu a pierdut nici 
pe teren propriu.

Pentru turul următor al 
tiției s-a calificat echipa
care a cîștigat la București

73-64 și a acumulat un coșavenaj 
superior. Akademik Sofia va juca 
cu învingătorul din meciul Siment. 
hal (Milano) — Honved (Buda
pesta).

1

un meci

compe- 
bulgară 

cu

Duminică a avut loc în satul 
Siculeni din Regiunea Autonomă 
Maghiară comemorarea secuilor 
masacrați în anul 1764 de către 
trupele imperiale austriace.

La solemnitatea care a avut loc 
cu acest prilej Ia monumentul 
comemorativ din Siculeni au luat 
parte reprezentanți ai organelor 
locale de stat și de partid precum 
și numeroși locuitori din sat și 
din comunele învecinate.

A luat cuvintul tov. Bugyi Pat, 
președintele Sfatului Popular al 
Regiunii Autonome Maghiare care

A început Congresul
Uniunii Internaționale 

a Marionetiștilor
Luni Ia amiază s-a deschis la 

Casa de Cultură a Sindicatelor 
din Capitală cel de-al Vl-lea Con
gres al Uniunii Internaționale a 
Marionetiștilor (UNIMA).

La Congres iau parte membri 
ai prezidiului U.N.l.M.A., delegați 
și invitați din 27 de țări, oameni 
de cultură și artă din țara- noas
tră.

In prezidiul Congresului au luat 
loc Max Jacob, președintele 
U.N.l.M.A., Jan Malik, secretar 
general al U.N.l.M.A., artistul po
porului din U.R.S.S., S. V. Obraz- 
tov, M. R. Contractor (India). 
R. Proctor (S.U.A.), Margareta 
Niculescu (R.P.R.), J. Pengov 
(R. P. F. Iugoslavia), G. Morice 
(Marea Britanie), H. Ryl (R. P. 
Polonă), H. R. Purschke (R. F. 
Germană), J. L. Temporal (Fran
ța), E. Kolar (R. Cehoslovacă), 
R. Hahlbohm (R. D. Germană).

Cuvîntul de deschidere a Con
gresului a fost rostit de Max Ja
cob, președintele U.N.l.M.A., care 
a salutat pe participanții la Con
gres în numele său personal și al 
întregului prezidiu al U.N.l.M.A.

Au fost apoi supuse spre apro
barea adunării și acceptate prime
le puncte de pe ordinea de zi: Ra
portul celui de-al V-lea Congres 
al U.N.I.M.A. care a avut l°c la 
Praga în decembrie 1957 și pri-

înmi rea a 260 noi membri 
U.N.I.M.A.

In numele Ministerului Invăță- 
mîntului și Culturii al R. P. Ro- 
mîne, tov. Constantin Prisnea, ad
junct al ministrului Invățămîntu- 
lui și Culturii, a transmis un căl
duros salut celui de-al Vl-lea 
Congres al U.N.l.M.A. și a urat 
deplin succes lucrărilor sale.

A luat apoi cuvîntul Margareta 
Niculescu, directoarea Teatrului 
Țăndărică din Capitală, care a 
adus Congresului salutul păpușa
rilor romîni.

In continuare, dr- Jan Malik a 
prezentat referatul secretariatului 
general al U.N.l.M.A. în care a 
fost analizată din punct de ve
dere organizatoric activitatea 
desfășurată de Uniune de la ul
timul congres al său și pînă 
astăzi.

Publicistul și fondatorul de 
teatru din Marea Britanie Ge- 
rald Morice a felicitat pe dr. Jan 
Malik în numele său personal și 
al participanților la festival pen
tru rodnica sa activitate în de
cursul celor 25 de ani de 
cînd deține funcția de secre
tar general al U.N.l.M.A. Adu
narea a aprobat apoi referatul 
prezentat de dr. Jan Malik.

Lucrările celui de-al Vl-lea 
Congres al U.N.IM.A. continuă.

a făcut 
telor de 
austriace au înăbușit în singe u- 
riașa mișcare de rezistență a se
cuimii împotriva recrutării cu for
ța a detașamentelor de grăniceri 
Subliniind că o rezistență ase
mănătoare cu caracter pronunțat 
antifeudal a fost depusă și de 
populația romînească din regiu
nile Bistrița-Năsăud, vorbitorul a 
arătat că numai în anii puterii 
populare cînd secuimea a dobîn- 
dit adevăratele drepturi și liber
tăți pentru care a rîvnit și a lup
tat secole de-a rîndul se acordă 
cinstirea cuvenită martirilor secui 
de la Siculeni.

Au mai luat cuvîntul Albert 
Andras, secretar al comitetului 
raional de partid Ciuc, Orban 
Sandor, muncitor ceferist, Voșlo- 
ban Andrei, țăran muncitor din 
comuna Livezi, Kristaly Marton, 
președintele gospodăriei agricole 
colective din Angheluș, raionul 
Sf. Gheorghe, Batar Orban, mem
bru al intovărășirii agricole ,,Gri- 
vița Roșie" din Siculeni și Brodo 
Gyula din partea organizației 
U.T.M. din Siculeni.

La monumentul martirilor secui 
au fost depuse coroane și jerbe de 
flori.

Distanța din
tre întreprinde
rile 
„Donca 
se reduce 
cîțiva zeci 
metri ceea ce 
putea facilita un 
fructuos schimb 
de experiență 

între cele două întreprinderi. Dar 
la „Donca Simo" activitatea spor
tivă din cadrul Spartachiadei lîn- 
cezește. Tovarășa Arghirița Ful
ger, secretara comitetului U.T.M., 
privește chestiunea Spartachiadei 
ca o problemă minoră, iar preșe
dintele colectivului sportiv Gheor
ghe Ciobanu nu cunoaște nici mă
car disciplinele prevăzute în regu
lamentul Spartachiadei. De aici, 
tendința tovarășilor de mai sus de 
a ocoli o discuție pe această temă 
La întreprinderea „Donca Simo“ 
sînt multe posibilități materiale 
pentru antrenarea maselor de ti
neri de aici în a face sport, in 
sprijinul afirmației de mai sus este 
suficient să amintim că întreprin
derea dispune de un poligon de 
tir, amenajat în apropierea între
prinderii, de echipament de sport, 
teren etc. ,J)e tir se ocupă 
A JV .S .A .P.-ul ne declară tova
rășul președinte al colectivului 
sportiv și de aceea n.am între
prins nimic pe această linie in 
cadrul Spartachiadei. Nu vrem să 
le facem concurență“ (1).

Considerăm că n-ar strica cu ni
mic o atare „concurență“ care ar 
putea avea cele mai bune rezul
tate pe linia atragerii tinerilor 
(peste 30 la sută din numărul to
tal al muncitorilor) in activitatea 
sportivă. Pentru aceasta insă tre
buie ca atît comitetul U.T.M. cit 
și colectivul sportiv să depună mai 
multă străduință în îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin pe linie 
sportivă.

,Stela" și 
Sima“ 

la 
de 
ar

E. P1TULESCU

Ne așteptam la o 
excepție. Din păcate 
ea nu s-a produs. 
Comportîndu-se p'e li
nia obișnuită a fluc
tuațiilor de formă și a 
scăderii ritmului de 
joc în momentele cri
tice, lucruri caracte
ristice de altfel mul
tora dintre echipele 
noastre de fotbal, 
C.C.A. și Știința-Ti- 
mișoara au pierdut 
duminică startul în 
„Cupa Dunării“.

La București ca și 
la Praga, cele două 
reprezentative ale fot
balului romîneso în 
competiția fotbalisti
că dunăreană, au a- 
vut multe condiții 
favorabile care ple
dau pentru o victorie 
a lor. M.T.K. a venit 
la București fără Hi- 
degkuti și cu centrul 
atacant Palotaș pe 
post de stoper. Masi
vul fundaș stînga 
Lantoș, deși a făcut 
deplasarea în Capita
la noastră a fost in
disponibil și formația 
budapestană a fost 
lipsită de serviciile 
sale. In general se 
sconta pe o victorie a 
fotbaliștilor de la 
C.C.A. La fel sperau, 
și cei peste 40.000 de 
spectatori de pe Sta
dionul „23 August“, 
cînd Cacoveanu a 
marcat un gol specta
culos șutind în colțul 
din dreapta sus al 
porții, urmat mai 
tîrziu de un gol ad
mirabil al lui Tătaru.

Pînă în prezent, 
antrenorii echipelor 
noastre au
plăceri cu înaintările. 
Iată că acum și 
C.C.A. și Știința-Ti- 
mișoara deschid și 
problema apărărilor. 
Apărarea a fost punc
tul nevralgic al bucu- 
reștenilor. Apolzan 
n-a arătat nimic din 
siguranța sa caracte
ristică și în plus și-a 
permis în această si
tuație să ne dove-

avut ne-

dească că are des
tul calm, întîrziind 
să degajeze o minge 
în careul de șase me
tri, ispravă soldată cu 
un gol (2-2). V. Du- 
mitrescu care a fost 
în permanență depă
șit de extremul dreap
ta al oaspeților a fă
cut și el o mare gre- 
șală și Bukovi a 
stabilit scorul: 3-2 1 
(minutul 87).

Echipa bucureștea- 
nă a jucat sub posi
bilitățile ei reale. In 
mod normal, victoria 
nu trebuia să scape 
C.C.A.-ului, avînd în 
vedere că M.T.K. se 
prezenta descomple
tată, cu improvizații 
și desfășoară un joo 
destul de obișnuit (a- 
laltăieri M.T.K. a ju
cat mai slab decît în 
partida cu Rapid- 
București).

Dar permanent, în- 
trei cei 5 atacanți de 
la C.C.A., aflați în 
careul de 16 metri ai 
M.T.K.-ului și ceilalți 
echipieri se afla o 
zonă goală de 30-40 
metri unde poposeau 
mingile, respinse de 
apărarea oaspeților și 
reluate in continuare 
de mijlocașii buda- 
pestani. Explicația a- 
cestui lucru constă în 
nesiguranța apărării 
lui C.C.A. care, sim- 
țindu-se deficitară a 
căutat în acest fel să 
nu se lase surprinsă 
de atacanții lui 
M.T.K. In plus, interii 
Zavoda I, dar mai a- 
les Constantin, n-au 
dat satisfacție, iar în
locuirea lui Alexan- 
drescu cu Constanti- 
nescu și retragerea a- 
cestuia în apărare a 
zdruncinat și mai 
mult sistemul de joo 
al militarilor bucu- 
reșteni, foarte fragil 
la improvizație.

Spuneam că și 
Știința Timișoara a 
avut condiții favora
bile pentru a se în
toarce acasă cu o vic-

torie meritată. Daj 
ceea ce au realizat 
studenții timișoreni în 
78 de minute, prin 
jocul lor caracteristio 
— acțiuni în adînci
me, au pierdut în ur
mătoarele 12 minute 
în care Dinamo-Pra- 
ga a reușit să însorie 
nu mai puțin de 4 
goluri. Tentați pro
babil de o victorie la 
un scor și mai mare, 
echipierii Științei s-au 
lăsat descoperiți în 
apărare și presingul 
tîrziu al gazdelor i-a 
surprins atît de mult 
îneît nu s-au mai gă
sit. Dar nu este pen
tru întîia oară cînd o 
echipă romînească 
pierde victoria în ul
timele minute ale în- 
tîlnirii.

In al doilea tur al 
„Cupei Dunării“, atît 
C.C.A. care va juca 
la Budapesta, cît și 
Știința Timișoara au 
șanse să refacă tere
nul pierdut. O doza
re a efortului pe tot 
timpul desfășurării 
partidei va avea un 
cuvînt hoțărîtor de 
spus în obținerea vic
toriei.

M. ZONIS

Printre celelalte re
zultate ale „Cupei 
Dunării“ este da re
marcat surpriza de la 
Tatabanya unde Lo- 
comoîiv-Sofia a sur
clasat echipa locală 
lipsită de serviciile 
lui Grosics 1-4 (0-2). 
La Belgrad, Partizan 
a învins Tatran Pre- 
șov cu 4-2; tot la Bel
grad, sîmbătă, Steaua 
Roșie — Dukla Par
dubice 2-0 (0-0), In 
partida disputată la 
Budapesta, Ferenc- 
varos a terminat la e- 
galitate cu Radnicki 
Belgrad : 3-3 (1-3). La 
Bmo, Ruda Hvezda a 
înscris în poarta e- 
chipei maghiare Sal- 
gotarjan 3 goluri și 
n-a primit niciunul.

Duminică pe Stadionul Tineretului au fost cucerite

Primele insigneIstoria sportului școlar s-a îmbogățit duminică cu o nouă pagină 
prin acordarea primelor insigne de „atlet școlar“.

Evenimentul acesta modest în aparență constituie preludiul unei 
dispute în proporții de masă pentru practicarea atletismului. De 
aici, animația marilor competiții de masă, de aci, azi noi talente 
descoperite, iar mîine elemente valoroase pentru atletismul romî- 
nesc.

Nimic iluzoriu și nici o perspectivă prea îndepărtată, căci primul 
start în această dispută ne-a oferit primele confirmări de mari sa
tisfacții.

Petre Astafei (3,40 m. la săritura cu prăjina), Dan Serafim (39,06 
la aruncarea discului), Lud-wig Moskaluk (11,09 sec. pe 100 m. 
plat) sînt în ordine purtătorii brevetului nr. 1 al insignei de „atlet 
școlar“, de aur, argint și bronz. Alături de ei alți aproape 30 de 
elevi au cucerit duminică insigna de „atlet școlar“.

Anonimi deocamdată, ei trăiesc satisfacția cuceririi unei prețioase 
distincții sportive, stimulent antrenant în viitoarea lor evoluție plină 
de perspective.

Și de semnalat un alt amănunt: cucerirea primelor insigne de 
„atlet școlar“ n-a făcut obiectul organizării unui concurs special. 
Acest eveniment înregistrat pentru prima oară în țară, s-a petrecut 
în cadrul desfășurării finalei pe Capitală a campionatului școlar de 
atletism. Concurînd în cadrul diferitelor probe elevii cei mai bine 
pregătiți au reușit să realizeze și normele indicate pentru cucerirea 
insignei de „atlet școlar".

Cît privește desfășurarea propriu zisă a finalelor orășenești, de 
astă dată numai cuvinte de laudă. Acestea, atîl pentru numărul 
mare de participanți, dar mai cu seamă pentru o bună organizare.

Primul start în cucerirea insignei de „atlet școlar“ a fost luat. 
Ecourile sale trebuie auzite în fiecare școală din țara noastră. In 
fiecare zi, mai ales în perioada vacanței pot și trebuie să fie orga
nizate concursuri pentru cucerirea insignei de „atlet școlar“ la care 
6ă participe sute și mii de elevi.

de „atlet școlar“un istoric al evenimen- 
la Siculeni cînd trupele

Foto reportaj :
V. RANGA

N. STELORIAN proba de aruncate a sulițeiîncercare în

S0L

Purtătorii brevetului nr. 1 al insignei de „atlet școlar Finiș în finala probei de 220 m, 
plat

RAPID București 
eliminat din Cupă

După înfrîngerea de sîmbătă 
de la București a liderului cate
goriei A de fotbal în cadrul Cu
pei R.P.R, de către metelurgiștii 
de la Orașul Stalin, duminică la 
Constanța s-a produs cea de a 
două surpriză, feroviarii cedînd 
Progresului București după un 
joc destul de modest, presărat în 
schimb cu destule durități și ie
șiri nesportive, care au culminat 
cu eliminarea de pe teren a lui 
Dinulescu și Bodo. Spre deosebi
re de joi cînd a construit acțiuni 
complicate la poarta lui New
castle și fără finalitate, Progre
sul a desfășurat la Constanța un 
joc simplu, în adîncime, concre- 
tizînd două acțiuni prin Banciu, 
Astfel, Progresul s-a calificat in 
semifinalele Cupei.

Este de reprobat „răfuiala“ de 
pe teren dintre Bodo, Dinulescu 
și Greavu și mai ales îngăduința 
cu care a tratat arbitrul Mihai 
Popa ieșirile „nervoase“ ale unor 
jucători.

SPORITE?
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Evenimentele
din Franța și Algeria

Adunarea Națională Franceză a adoptat un important proiect 
de lege țg» Cercurile fasciste își continua uneltirile antirepublicane & Organizațiile 

și partidele republicane își mobilizează forțele & C.G.T. cheamă clasa 
muncitoare la grevă

PARIS 26 (Agerpres). —
Adunarea Națională Franceză 

a adoptat luni seară cu 395 vo
turi cofttra 159 proiectul de lege 
guvernamentali asupra căruia, 
după mai multe reveniri, majori
tatea s,a pus de acord și care 
prevede în esență dreptul de a se 
suprima prerogativele parlamen
tare ale deputaților care ar în
cerca să sustragă de sub autori
tatea guvernului vreo parte a te
ritoriului național. Această for
mulare a fost adoptată în cursul 
■unei întruniri a mai multor 
membri ai guvernului și ai re
prezentanților grupurilor parla
mentare socialist, M.R.P. și radi
cal.

Acest proiect de lege a fost 
menit inițial să lovească în de
putatul corsioan Pascal Arrighi 
care s-a făcut vinovat de insti
garea și de organizarea rebeli
unii fasciste de la Ajaccio. Po
trivit legii adoptate de Adunarea 
Națională, mandatul de deputat 
■al lui Arrighi este doar suspen
dat pînă la hotărîrea tribunalu
lui.

Luind' cuvîntul în dezbaterile 
care au precedat acest vot, Jac- 
ques Duclos, liderul grupului 
parlamentar comunist, a con
damnat atitudinea lui Pflimlin 
care în loc să-și îndeplinească 
misiunea ,a apăra republica, 
în care a fost învestit de parla
ment, duce tratative de culise cu 
De Gaulle. Guvernul, a spus 
Duclos, a știut cu 5—6 zile îna
inte că se pregătește rebeliunea 
din Corsica și nu a făcut nimic 
pentru a o împiedica.

In continuare Adunarea Națio
nală a votat ridicarea imunității 
lui Pascal Arrighi și suspendarea 
mandatului de deputat al acesiu.a 
pînă la pronunțarea justiției.

J ★
: Agenția United Press Interna
țional anunță că un reprezentant 
special al guvernului, Marcel 
Diebolt, prefect al departamentu
lui Haute-Marne și colaborator 
apropiat al premierului Pflimlin 
l-a vizitat luni pe generalul De 
Gaulle la reședința sa de la Co- 
lcmbey-les-Deux-Eglises. Aceas
ta este a doua vizită a lui Die
bolt la De Gaulle; obiectul dis
cuțiilor avute nu a fost dezvăluit.

In același timp se anunță la 
Paris că în numele grupului par
lamentar al „independenților“ 
Pinay a cerut președintelui Re
publicii să convoace în cea mai 
mare grabă pe toți liderii parti
delor politice care formează gu
vernul, invitînd în același timp și 
pe generalul De Gaulle.

Agenția United Press Interna
țional citează „cercuri guverna
mentale demne de încredere“ 
care au anunțat luni că genera
lul De Gaulle s-a declarat dispus 
să . se întîlnească cu primul mi
nistru Pierre Pflimlin pentru a 
avea convorbiri secrete cu privi

re la criz,a din Franța care con
tinuă să se înrăutățească.

Luni seara, generalul De Gaulle 
părăsise reședința sa de la Co- 
lombey-les-Deux Eglises și se 
anunța sosirea sa la Paris. Pe 
drum, în localitatea Bar-sur-Aube, 
generalul De Gaulle s-a îniîlnit 
cu Antoine Pinay, lider al parti
dului independenților, și cu 
Maurice Schumann, lider al 
M.R.P,

★
Se anunță că vasele de război 

franceze care au participat lâ re
centele manevre ale N.A.T.O. în 
Mediterana și care pînă acum se 
aflau la Malta s-au îndreptat 
spre porturile algeriene.

Flota franceza din Mediterana 
se află, după cum se știe, sub 
comanda amiralului Auboyneau 
care s-a pronunțat fățiș în fa
voarea rebelilor de la Alger și a 
unui guvern De Gaulle. Deși Mi
nisterul Apărării de la Paris 
susține că deplasarea escadrei 
franceze se face din ordinul gu
vernului, se subliniază faptul că 
■aceasta în loc să se îndrepte di
rect spre Toulon — baza flotei 
franceze din Mediterana — va 
ancora în porturile algeriene 
Bone, Philippeville și Bougie.

De asemenea luni au sosit la 
Alger venind le la Marsilia două 
vase de război franceze transpor- 
tînd soldați și întăriri militare.

★
Intr-o ședință care a avut loc 

luni la Paris și la care au par
ticipat membri ai conducerii 
Confederației Generale a Mun
cii (C.G.T.) și secretarii federa
țiilor sindicale, s-a hotărît să 
fie lansată o chemare adresată 
tuturor muncitorilor ca, înceipînd 
de marți la ora 14 să declare 
grevă pentru a-și exprima hotă
rîrea de a salva republica.

★
PARIS 25 (Agerpres). — Du

minică după amiază a avut loc 
la Paris o ședință extraordinară 
a Consiliului de Miniștri, prezi
dată de președintele republicii, 
Coty. înainte de acest consil'u 
de miniștri, Coty a avut nume
roase întrevederi cu primul mini
stru Pflimlin, cu președintele 
Adunării Naționale Le Troquer, 
cu Guy Mollet, vicepreședintele 
guvernului etc. După cum se știe, 
guvernul a convocat Adunarea 
Națională pentru ziua de luni și, 
în căutarea unei soluții a crizei 
actuale, premierul Pflimlin a pro
mis că-și va da demisia în mo
mentul cînd parlamentul va adop
ta reforma constituției care, în
tărind drepturile puterii executive 
în dauna Adunării Naționale ale
se prin vot universal, pregătește 
calea unei dictaturi personale.

Generalul Salan, comandan'cl 
trupelor franceze din Algeria, a 
trimis la Paris un emisar special 
către președintele Coty, căruia 
l-a cerut formarea unui guvern

De Gaulle. Potrivit purtătorului 
de cuvînt al Comitetului aigerian 
al salvării publice, trimisul rebe
lilor este Abdesselam, membru al 
acestui comitet și secretarul prin
cipal al președintelui Comitetului, 
Sid Cara.

In același timp rebelii din Al
ger au trimis în Corsica o în
treagă delegație formată din 
membri marcanți ai Comitetului 
salvării publice din Alger, pentru 
a stabili legătura cu comitetele 
rebele constituite acolo.

In legătură cu situația din 
această insulă, unde, cu ajutorul 
trupelor de parașutiști, elemente 
de extremă dreaptă au constituit 
după modelul aigerian, așa-nu- 
mite comitete ale salvării publice, 
agenția France Presse anunță că 
Consiliul de Miniștri francez a 
hotărît sîmbătă noaptea să des
chidă o anchetă împotriva mem
brilor acestui comitet pe care i-a 
acuzat de „complot împotriva si
guranței interne a statului“. Gu
vernul a dat instrucțiuni tuturor 
funcționarilor din Corsica să nu 
asculte decît de ordinele sale și 
nu de acelea ale comitetului sal
vării publice. Consiliul municipal 
din Bastia, unul din orașele cor- 
sicane unde s-a constituit un ase
menea comitet fascist, a transmis 
Ministerului de Interne de la Pa
ris o moțiune în care își exprimă 
atașamentul față de instituțiile 
republicii, aprobă declarația pre
ședintelui de consiliu și își expri
mă încrederea că acesta va pu
tea menține și restabili, dacă va 
trebui, legalitatea republicană. 
Consiliul municipal din Bas'ia 
adresează un apel populației ce- 
rîndu-i să acționeze în așa fel 
îneît să apere Corsica de eveni
mente dramatice care ar ruina-o 
și cere populației să-și păstreze 
sîngele rece.

★
PARIS 26 (Agerpres). —După 

cum transmite France Presse în 
urma instigațiilor rebelilor de la 
Alger, s-au constituit așa-numi- 
te comitete ale salvării publice 
în Noua Caledonie, Tahiti, Ma
dagascar și în diferite regiuni

Agenția France Presse anunță 
că luni au fost confiscate !,a Pa
ris edițiile pentru Franța ale 
ziarelor britanice „Daily Mail“, 
„Daily Express“, „Daily Herald“, 
„Daily Sketch“ și „News Chro- 
nicle“, precum și ziarului ame
rican „New York Herald Tribu
ne“.

★
PARIS 26 (Agerpres). — Du

minică seara au continuat în 
Algeria manifestațiile fasciste 
organizate de Comitetul salvării 
publice. Asemenea manifestații 
au avut loc în mai multe locali
tăți din Orania, la Palcstro și 
în alte orașe desfășurîndu-se pre
tutindeni sub lozincile „Algeria 
franceză“ și „De Gaulle la pu
tere“.

★
La Paris a fost publicat du

minică un apel al celor cinci par
tide politice care formează co
mitetul de acțiune și de apărare 
republicană, și anume AÎ.R.P., 
Partidul socialist, Partidul radi
cal, R.D.A. și Regruparea Demo
cratică Africană. Aceste partide 
cer membrilor lor „să se consi
dere mobilizați și gata pentru 
orice eventualitate, dată fiind si
tuația din Corsica unde se insti
gă la insurecția armată împotri
va ordinei republicane“.

De asemenea în întreaga Fran
ță s-au făcut cunoscute numeroa
se luări de poziție hotărîte în 
apărarea republicii, împotriva în
cercărilor de a instaura o dicta
tură militară.

★
In fața evenimentelor grave 

din Franța și Algeria, organiza
țiile și partidele republicane și-au 
mobilizat toate forțele chemin- 
du-le să fie gata de ripostă în 
orice moment.

Ziarul „L'Humanité“ cere tu
turor muncitorilor și republicani
lor ca, în fața extinderii complo
tului gaulist, să së pregătească 
de grevă generală. Adresîndu-se 
guvernului „L’Humanité“ îi cere 
să se sprijine pe toate forțele 
populare împotriva fasciștilor.

După Confederația Generală a

i Ln grup de tineri din Franța 
colului

Forțele colonialiste franceze
au atacat unități tunisiene

TUNIS 25 (Agerpres). — In 
tot cursul zilei de 25 mai au con
tinuat cu intensitate creseîndă
luptele dintre forțele colonialiste 
franceze și unitățile tunisiene din 
regiunea Remada, în sudul Tuni
siei. După cum se știe, aceste 
lupte au început simbătă cînd 
unități franceze staționate 
sectorul Remada, L..J- —

: in
unde se af'ă

un aeroport francez, au atacat 
unitățile tunisiene. Un comunicat 
al secretariatului de stat pentru 
informații din Tunis, a anunțat 
că aviația militară franceză a 
declanșat duminică dimineața un 
atac aerian asupra regiunii Re
mada. Timp de peste cinci ore, 
bombardiere B-26 (de provenien
ță americană) și avioane de vî- 
nătoare venind din Algeria în 
valuri succesive au bombardat 
barbar și au mitraliat o zonă de 
aproximativ 40 de km. la nord 
de Remada și de mai mulți k;lo- 
metri in estul și vestul acestei 
localități. Comunicatul precizează 
că în mod special au fost vizate 
pozițiile tunisiene de la Bir Amir

și Oued Dekuk. Au suferit de 
asemenea avarii un șantier de lu
crări publice și vehicule sanitare. 
Au fost lovite numeroase clădiri 
publice și în general se semna
lează pagube însemnate.

In urma acestui atac s-a ținut 
o ședință a Consiliului de Miniș
tri și președintele Habib Bur- 
ghiba a declarat starea excepțio
nală în întreaga țară. Această 
măsură, care pînă acum se apli
ca. începînd din 1957, doar in
tr-un număr limitat de districte 
de graniță, acordă guvernatori
lor regiunilor puteri excepționale 
pentru menținerea ordinei și 
securității, ca de exemplu dreptul 
de rechiziție, dreptul de a 
expulza pe indezirabili etc.

In întreaga Tunisie s-au des 
fășurat duminică manifestații 
populare împotriva colonialismu
lui francez. La Bizerta, de exem
plu, 5.000 de tunîsieni au de
monstrat sub lozica „Dați ne 
arme să apărăm țara“ și au ce
rut evacuarea imediată a trupe
lor franceze.

ale Africii ecuatoriale și occiden
tale franceze.

In acest timp guvernul conti
nuă să trimită trupe în Algeria. 
United Press anunță că în cursul 
zilei de luni se așteaptă sosirea 
în Algeria a două noi vase cu 
trupe franceze.

★
La Paris s-a dat publicității un 

comunicat al Ministerului Infor
mațiilor în care se anunță insti» 
tuirea unei cenzuri depline asu
pra ziarelor, radioului și agenții
lor de presă.

ridicați la luptă împotriva peri- 
fascist
Muncii care a chemat duminică 
pe toți oamenii muncii să acțio
neze pretutindeni pentru zdrobi
rea putchuluj antirepublican, Uni
unea Force Ouvrière și Confede
rația franceză a muncitorilor 
creștini au convocat pe toți repre
zentanții organizațiilor lor depar
tamentale să se întrunească luni 
la Paris într-o sesiune extraor
dinară pentru a discuta măsurile 
ce trebuie luate pentru apărarea 
Republicii împotriva complotului 
fascist.

IN INDONEZIA

Rebelii se află
în pragul prăbușirii

DJAKARTA 26 (Agerpres). — 
Continuîndu-și acțiunile ofensive 
împotriva rebelilor separatiști, 
forțele guvernamentale indone
ziene au eliberat, zilele acestea 
grupurile de insule Sangihe, și 
Talud, din apropierea coastelor 
Celebesului. Eliberarea acestor

„Asupra tuturor membrilor sindicatului 

planează primejdia șomajului“
— a declarat Halstein, președintele unui sindicat american —

NEW YORK 26 (Agerpres). — 
TASS transmite : La New York 
s-a încheiat cel de-al XI-lea Con. 
greș al sindicatului unit al mun
citorilor din industria conservelor 
din carne a S.U.A.. afiliat la Cen
trala Sindicală A.F.L.—C.l.O. Sin
dicatul grupează 150.000 de 
membri dintre care aproximativ 
50.000 in Porto-Rico și 20.000 in 
C'anada.

Luind cuvîntul la congres Hal- 
ftein, președintele sindicatului, a

subliniat că asupra tuturor mem
brilor sindicatului planează pri
mejdia șomajului. în ultimii doi 
ani numărul muncitorilor de la 
abatoarele frigorifere și fabricile 
de conserve din S.U.A. s-a redus 
cu 14 la sută. Numai în ultimele 
săptămîni au rămas fără lucru 
10.000 de membri ai acestui sin
dicat.

Congresul a discutat intre altele 
problema situației femeilor în în
treprinderi și a arătat că

rezultatele nefaste ale discrimină
rii practicate față de femei se fac 
simțite cel mai mult în perioade
le declinului economic. Mecaniza 
rea, ritmul infernal de muncă și 
concedierile afectează cel mai mult 
femeile.

Delegații la congres au adoptat 
de asemenea o rezoluție in care 
cer anularea legilor reacționare 
Taft-Hartley, Smith, Walter-Mac 
Caran și altele.

grupuri de insule, asupra cărora 
rebelii își instituiseră un control 
temporar, constituie, după cum 
subliniază agențiile de presă occi
dentale, un mare succes strategic 
pentru trupele guvernului central 
de la Djakarta, înlrucit aprovi
zionarea rebelilor din Celebes de 
Nord va fi mult îngreunată și 
pozițiile lor din această regiune 
vor fi mai ușor de atacat. Anun- 
țînd că trupele rebele de pe ace
ste insule s-au predat fără con
diții, după o rezistență slabă, 
agenția Reuter subliniază că vic
toria trupelor guvernamentale 
din insulele Sangihe și Talud în
seamnă că rebelii se află „în pra
gul prăbușirii“. Corespondentul 
agenției United Press relatează 
că probabil trupele guverna
mentale vor dezlănțui foarte cu- 
rind atacul final împotriva ulti
melor centre de rezistență ale re
belilor în Celeb. s de Nord.

La Djakarta s-a anunțat de 
asemenea că zilele acestea, cu 
prilejul eliberării ultimelor re
giuni deținute de rebeli în Su- 
matra trupele guvernamentale au 
arestat pe cîțiva foști membri ai 
așa zisului „guvern“ separatist 
din Sumatra. Au fost capturați 
de asemenea cîțiva ofițeri supe
riori din clica separatistă rebelă.

celei de a doua sesiuni
a Congresului al Vlll-lea al P. C. Chinez

PEKIN 26 (Agerpres).— După 
cum transmite agenția China 
Nouă între 5 și 23 mai s-a des
fășurat la Pekin cea dea doua 
sesiune a Congresului al Vlll- 
lea al Partidului Comunist Chi
nez.

Pe ordinea de zi a sesiunii au 
figurat următoarele probleme :

Raportul de activitate al C.C. 
al P. Ci Chinez (raportor: tov. 
Liu Șao-ți); Raportul cu privire 
la Consfătuirile de Ia Moscova 
ale partidelor comuniste și mun
citorești din diferite țări (rapor
tor tov. Den Siao-pin); Discuta
rea și adoptarea principalelor 
preveaeri releritcare la dezvolta
rea agriculturii R.P. Chineze în 
anii 1956—1967 (proiect revizuit 
pentru a doua oară; raportor 
tov. Tan Cijen-li).

Cu începere de la 6 mai în 
cadrul cetei de_a doua sesiuni a 
Congresului au avut loc discuții 
pe grupuri de lucru și s-au ț nut 
totodată ședințe plenare. In total 
în cadrul ședințelor plenare au 
luat cuvîntul 117 persoane, iar 
alte 145 persoane și au prezentat 
părerile în scris.

In cadrul celei de-a doua se
siuni a Congresului a luat de 
asemenea cuvîntul tovarășul 
Mao Țze-dun.

In ședința din după-amiaza zi
lei de 23 mai au fost încheiate 
discuțiile asupra principalelor 
puncte care au figurat pe ordinea 
de zi a celei de-a doua sesiuni 
a Congresului și au fost aleși in 
mod suplimentar 25 de noi mem
bri supleanți ai Comitetului Cen
tral.

Participanții la sesiune au 
adoptat în unanimitate rezoluția 
cu privire la raportul de activi
tate al C.C. al P.C. Chinez și 
rezoluția cu privire la raportul 
asupra Consfătuirilor de la Mos
cova ale reprezentanților partide
lor comuniste și muncitorești din 
diferite țări.

Congresul a adoptat totodată 
în principiu Programul național 
pentru dezvoltarea agriculturii 
R.P. Chineze în anii 1956—1967 
și a chemat pe toți membrii de 
partid să depună eforturi pentru 
înfăptuirea acestui program îna
inte de termen.

Sărbătoarea națională 
a Afganistanului

de patriotism 
o sesiune

de 25

Congresul a trasat Comitetului 
Central sarcina de a face unele 
modificări care s-ar dovedi nece
sare în cursul aplicării progra
mului în acest an și de a pre
zenta proiectul ue program Adu
nării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină a celei de-a 
doua legislaturi, pentru ca în 
prima sa sesiune Adunarea să 
discute, să adopte și să publice 
în mod oficial acest program.

Actuala sesiune a Congresului 
al Vlll-lea al Partidului Comu
nist Chinez oglindește victoriile 
obținute în mișcarea pentru re
glementarea stilului de muncă și 
în lupta împotriva elementelor de 
dreapta, oglindește mare'e sa;t 
făcut în construirea socialismu
lui.

Actuala sesiune este ea însăși 
o sesiune de reglementare a sti
lului de muncă, o sesiune de lup
tă împotriva revizionismului in
ternațional, de luptă împotriva 
elementelor de dreapta care s.au 
strecurat în rinduriie partidului, 
împotriva elementelor care se si
tuează pe poziții 
local, naționaliste, 
unui mare salt.

In după-amiaza 
mai a avut loc la Pekin cea de-a 
V-lea plenară a C.C. al P.C. Chi
nez a celei de-a 8-a legislaturi.

Plenara a ales în mod supli
mentar pe tovarășul Lin Biao 
— vicepreședinte al C.C. al P.C. 
Chinez și membru al Comitetului 
Permanent al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez ; pe tovarășii 
Ke Țin-și, Li Țzin-țiuan și Tan 
Cijen lin — membri ai 
Politic al C.C. al P.C. 
pe tovarășii Li Fu-ciun 
Sian-nian — membri ai 
Hatului C.C. al P.C. Chinez. To
varășii lan Sian-cijon și Van En- 
mao, membri supleanți 
au fost aleși de plenară 
ai C.C. al P.C. Chinez.

Plenara a adoptat o 
cu privire la editarea 
„Hunți" („Steagul Roșu“), organ 
teoretic și politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez.

Biroului 
Chinez ; 

și Li 
secreta-

ai C.C., 
membr

hotărî re 
revistei
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Un aspect dintr un cartier din Kabul 
sprijinite de imperialiștii en-. 
glezi — pentru a-și apăra • 
drepturile cucerite.

In prezent, Afganistanul) 
promovează o politică de coe-< 
xistență pașnică, de nepartici-) 
pare la blocuri militare, opu-, 
nindu-se încercărilor imperia
liștilor americani și englezi de 
a atrage țara pe drumul poli
ticii lor aventuriste.

La începutul acestei luni, 
Muhamet Daud, primul mini
stru al Afganistanului, a adre
sat un mesaj guvernului 
U.R.S.S. prin care exprimă 
profunda satisfacție cu care a 
primit poporul și guvernul Af
ganistanului hctărîrea Sovie
tului Suprem ai U.R.S.S. cu 
privire la încetarea experien
țelor cu armele nucleare. Gu
vernul afgan și-a afirmat do
rința ca acest exemplu nobil 
să fie urmat și de celelalte 
mari puteri, pronunțindu-se 
totodată pentru convocarea 
unei conferințe la un înalt ni-' 
vel, propusă de U.R.S.S.

Cu prilejul sărbătorii națio-' 
nale, transmitem poporului' 

>Afganistanului sincere feliei-) 
țări și urări de noi succese în) 
lupta pentru pace și progres. •

I
ln Afganistan astăzi este 
sărbătoare națională: Ziua 
Independenței, Acum 39 de 
ani, triburile afgane, cu spri
jinul larg al păturilor progre
siste, s-au răsculat împotriva 
imperialiștilor englezi, care 
instauraseră în Afganistan un 
regim colonial. In urma suc
ceselor repurtate de răscu'ați 
împotriva armatelor engleze și 
a amenințării ca răscoala să 
se extindă și în alte regiuni 
a'e Asiei, colonialiștii englezi 
sînt nevoiți să acorde inde
pendența țării.

După cucerirea independen
ței, poporul afgan a fost an
gajat în nenumărate lupte îm
potriva clerului reacționar și 
a marii aristocrații feudale —Manifestațiile

antiguvernamentale din Liban se extind
* Lupte violente ia Saida * Răscu’ații au ocupat încă două localități

BEIRUT 26 (Agerpres). — 
După cum reiese din relatările a- 
gențiilor de presă occidentale, 
manifestațiile antiguvernamentale 
continuă în Liban, extinzîndu-se 
și în regiunile în care pină acum 
nu fuseseră înregistrate tulburări. 
Zilele acestea au fost semnalate 
lupte violente în Saida — istori
cul oraș Sidon — situat în sud- 
vestul țârii, unde răsculații au o- 
cupat orașul vechi respingînd toa
te atacurile trupelor guvernamen
tale. De asemenea la sfîrșitul 
săptămînii trecute, răsculații din 
nordul Libanului au ocupat loca
litățile Halba și Jabain, extinzin- 
du-și controlul asupra regiunilor 
din jurul orașului Tripoli.

In fața amploarei pe care a că
pătat-o în întreaga țară răscoala 
populară, guvernul libanez încear
că să-și intensifice măsurile de 
represiune sperînd să reușească 
astfel să „restabilească ordinea“. 
In ciuda atacurilor foarte violente 
dezlănțuite de trupele guverna
mentale în regiunile nordice ale 
țării în apropiere de Tripoli și 
Baalbeck și a sălbaticelor bom
bardamente aeriene asupra sate
lor ocupate de răsculați, guvernul 
nu a reușit să obțină succese im
portante. Agenția United Press 
subliniază că „nu există nici o 
știre despre vreun succes însem
nat al trupelor guvernamentale", 
iar corespondentul agenției Asso- 
ciated Press subliniază că trupele 
guvernamentale nu au reușit, „în 
ciuda acțiunilor lor ambițioase”, 
să pătrundă în întinse regiuni 
muntoase „care se află sub con
trolul exclusiv al răsculaților".

ln principalele orașe ale țării — 
Beirut și Tripoli — răsculații con
tinuă să ocupe cartierele arabe. 
La Beirut guvernul a întărit pa
trulele de „securitate“ ridicînd ba
ricade în fața sediilor clădirilor 
guvernamentale.

Cercurile guvernante de la Bei
rut desfășoară de asemenea o in
tensă activitate pentru a-și asi
gura sprijinul puterilor occiden
tale în discutarea „plmgerii“ Li
banului în Consiliul de Securitate. 
Semnificativ este că în urma unor 
întrevederi de „ultimă oră“ pe 
care le-a avut ministrul de Exter-

ne libanez, Malik, cu reprezen
tanții diplomatici occidentali la 
Beirut, s-a anunțat că Libanul 
„poate conta pe sprijinul Statelor 
Unite și al Marii Britanii“ în 
Consiliul de Securitate. Reprezen
tantul Irakului a comunicat de a- 
semenea că va sprijini „plînge- 
rca“ guvernului libanez.

Grav accident 
la un reactor 

atomic din Canada

IJ Sfili :îi
SOFIA. — La invitația Comite

tului femeilor democrate din Bul
garia, la 25 mai a sosit în orașul 
Ruse o delegație a Consiliului na- 

Romî- 
Petri-

țional al femeilor din R. P. 
nă condusă de ing. Maria 
la, secretară a Consiliului.

VILNIUS. — La 25 mai a 
spre Republica Populară I 
unde va face un turneu, i 
blul de stat de cîntece și < 
al R. S. S. Lituaniene. Din 
ansamblu fac parte 85 de cîntăreți, 
dansatori, instrumentiști.

a plecat 
Romîriă 
Ansam. 
dansuri 

1 acest

MOSCOVA. — In baza acordului 
încheiat între guvernele U.R.S.S. 
și S.U.A. cu privire la relațiile cul
turale și tehnico-științifice. în U- 
niunea Sovietică se află o delegație 
de specialiști din industria oțelu
lui și fierului din S.U.A,

WASHINGTON. - La 24 mai, 
laboratoarele de cercetări ale ma
rinei americane au anunțat că și 
al doilea post de emisie de pe sa
telitul articifiai american „Explo- 
rcr nr. 1“ a încetat să funcționeze. 
După cum se știe, celălalt post de 
emisie de pe acest satelit a încetat 
să funcționeze anterior.

Lărgirea apelor teritoriale 
ale Islandei

O hotărîre a guvernului islandez care 
nu e pe placul S. U. A. și Angliei

REYKJAWIK 25 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 24 mai par
tidele guvernamentale din Islanda 
au căzut de acord ca la 30 iunie 
a.c. guvernul să dea publicității o 
hotărîre privind lărgirea zonei a- 
pelor teritoriale ale Islandei cu 12 
mile. Această hotărîre va intra în 
vigoare la 1 septembrie a.c. In 
baza acestui acord, arată ziarul 
„Tjodviljiun“, organul partidului 
unității socialiste. Islanda refuză 
să ducă orice tratative în această 
problemă cu țările N.A.T.O. sau 
cu alte state străine. Islanda nu

va acorda vaselor străine de pes
cuit nici un fel de licențe pentru 
pescuitul în zona apelor sale te
ritoriale și această hotărîre nu va 
fi modificată, oricare ar fi acțiu
nile pe care le-ar întreprinde pu
terile străine împotriva Islandei. 
Presa relatează că guvernele unor 
state străine, îndeosebi ale S.U.A. 
și Angliei, au exercitat presiuni 
asupra guvernului islandez, cău- 
tînd să împiedice Islanda să lăr
gească zona apelor sale terito
riale.

(Agerpres). —• 
atomic de la 

Canada a fost 
în urma unui

OTTAWA 26 
Marele reactor 
Chalk Riwer din 
scos din funcție
grav accident care a contaminat 
regiunea învecinată, 
relatează agenția 
Press acesta este al 
dent care se produce 
de la Chalk Riwer.

După cum 
Associated 

treilea acei- 
la reactorulLa închidereaediției Q

In primele ore
după alegerile din Italia

ROMA, 26 mai. — Circa 30 mi
lioane de italieni, alegători și 
alegătoare, s-au îndreptat ieri și 
astăzi către urne pentru a alege 
noul parlament. Cifra exactă a 
votanților nu este încă cunoscu
tă, dar față de numărul de ale
gători înscriși in listele electo
rale, care depășea 32,5 milioane 
procentajul votanților este ase
mănător celui realizat deja cu o- 
cazia ultimelor alegeri din 1953.

Urnele s-au închis la orele 14, 
iar imediat a început despuierea 
scrutinului. Totuși, la orele 23, 
în timp ce vă telefonez, nu au 
fost incă publicate de către mi
nisterul de interne rezultate 
apreciabile. Au sosit doar din ci- 
teva localități rezultate parțiale, 
reprezentind doar cîteva zeci de 
mii de voturi, ceea ce nu a per
mis încă ziariștilor și conducerii 
partidelor politice să-și facă o 
părere cu privire la rezultatul fi
nal al votului.

Un fapt care se pare că poate 
fi reținut de pe acum este ten
dința de regres a dreptei monar
hice în sudul Italiei. Se remarcă 
de asemenea tendința partidului 
comunist de a spori boturile a- 
proape în toate regiunile. Ten
dință spre creștere se notează și 
în ce privește partidul democrat- 
creștin.

Procentul cel mai ridicat de 
votanți s-a înregistrat în regiu
nile de nord și centru, în timp 
ce în sud el a fost mai scăzut. 
In sud transporturile mai proaste 
și numărul mai mare de «inalfa. 
beți explică mai mica afluență 
în fața urnelor constatată în a- 
cestc regiuni.
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de votare au fost 
numeroase 

și violări ale legii or- 
de către aparatul elec- 

partidului democrat- 
In toate provinciile se 

alegători 
medicale

— Corespondență 
telefonică din Roma

Atmosfera pătimașă care a ca
racterizat campania electorală, 
nu a influențat, după cum se 
vede asupra participării cetățeni
lor la vot. Totuși un incident 
foarte grav a avut loc în ajunul 
alegerilor, în zilele de vineri și 
sîmbătă, cînd grupuri de fasciști 
au atacat monumentul victimelor 
hit'erismului din Roma, spărgind 
plăcile comemorative care amin
tesc pe evreii deportați și uciși 
de germani. Fasciștii au comis a- 
ceastă josnică faptă în strigăte
le : „Trăiască fascismul“ !. A 
doua zi a avut Ioc o impresio
nantă manifestație populară care 
a acoperit cu flori aceste plăci. 
Dar nici acest incident nu a 
reușit să tulbure desfășurarea în

de preoți și 
presiune 
către preoți 
și asupra

călugări, 
exercitată în 

asupra 
debililor

ordine a operațiilor de votare.
Operațiile

totuși stînjenite de
„acțiuni" 
ganizate 
toral al 
creștin.
semnalează cazuri de 
prevăzuți cu certificate 
false pentru a putea fi însoțiți 
în cabine 
cazuri de 
aziluri de 
bătrînilor
mintali pentru a i constringe să 
voteze pe democrat-creștini. Ca
zuri de deplasare în masă a 
preoților dintr un oraș în altul 
cu scopul evident de 0 vota de 
două ori in localități deosebite, 
folosind buletine false. Ca o con
secință a acestor acțiuni repre
zentanți’ celorlalte partide din di
versele secții de votare au pre
zentat numeroase sezisări autori
tăților judiciare.

în cursul nopții și al dimineții 
de mîine se vor cunoaște rezulta, 
te care să dea indicații suficiente.

LUIGI PINTOR

I


