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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 prezent guvernele 
statelor nu au și nu pot avea o sarcină mai urgentă și mai nobilă 
decît sarcina stabilirii unei păci trainice și a eliberării popoarelor 
de pericolul unui război nuclear pustiitor.

(Din Declarajia statelor participante la Tratatul de Ia Varșovia)X

Constătuirca Comitetului Politic Consultativ
al statelor membre ale Tratatului de la Varșovia
Prin forțele unite 
ale popoarelor 

"acea poate fi apărată
și consolidată
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eri a fost dat 
publicității Co
municatul cu pri
vire la Consfă
tuirea Comitetu
lui Politic Con
sultativ al state
lor membre ale

Tratatului de la Varșovia de 
prietenie, colaborare și asis
tență mutuală, consfătuire ce 
a avut loc la Moscova, la 24 
măi 1958.

Comunicatul informează că 
la această Consfătuire — care 
a reunit reprezentanții R. P. 
Albania, R. P. Bulgaria, R. 
Cehoslovace, R. D. Germane, 
R. P. Polone, R. P. Romîne, 
R. P. Ungare și U.R.S.S. și 
la care a participat un obser
vator din partea R, P. Chi
neze — a avut loc un schimb 
de păreri asupra situației in
ternaționale actuale, consta- 
tîndu-se cu satisfacție deplina 
unanimitate a țărilor socialis
te participante la Consfătuire 
atît jn aprecierea situației in
ternaționale, cit și a sarcini
lor lor comune în lupta pen
tru pacea și securitatea po
poarelor.

Lucrările conferinței Comi
tetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia au ex
primat unitatea de nezdrunci
nat, prietenia și colaborarea 
frățească a țărilor socialiste a 
căror politică este călăuzită 
de ideea luptei pentru slăbi
rea încordării internaționale, 
pentru consolidarea păcii 
și o largă colaborare în
tre toate popoarele lumii. 
Sarcina principală a orga
nizației Tratatului de la 
Varșovia este asigurarea păcii 
în Europa și dezvoltarea cola
borării pașnice între state. 
Tratatul de la Varșovia s-a 
dovedit tn practică a fi nu 
numai o pavăză de nădejde a 
securității și independenței po
poarelor țărilor socialiste ci 
totodată un factor puternic 
care frlnează activitatea ostilă 
cauzei păcii a grupărilor mili
tare ale puterilor occidentale 
și în primul rind a blocului

fi

Cuvîntări rostite 
în cadrul Consfătuirii
MOSCOVA 27 (Agerpres). — 

în cadrul Consfătuirii de la Mos
cova a Comitetului Politic Con
sultativ al statelor membre ale 
Tratatului de Ia Varșovia de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală, la 24 mai 1958, au rostit 
suvîntări tovarășii: Mehmet Sliehu, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Al
bania, Anton lugov, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi- 

Populare Bulgaria, Viliam Si- 
, președintele guvernului Re

publicii Cehoslovace, Otto Grote- 
tcohl, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Democrate

Sosirea unei delegații 
economice guvernamentale coreene
Marți dimineață a sosit în Ca

pitală o delegație economică gu
vernamentală din Republica 
Populară Democrată Coreeană 
pentru a discuta probleme de co
laborare economică și asistență 
tehnică.

Din delegație, condusă de Ten 
II Lon, vicepreședinte al Cabine
tului de Miniștri al R.P.D. Co
reene, fac parte Kim Ce Sen, ad
junct al ministrului Comerțului 
din R.P.D. Coreeană, precum și 
experți tehnico-economici.
F La sosire, pe aeroportul Bă- 
beasa, membrii delegației R.P.D. 
Coreene au fost salutați de to

itWUmW
Nord-Atlantic. Statele partici
pante la Tratatul de la Var
șovia la fel ca și statele so
cialiste din Asia nu au și nu 
pot avea motive care să le 
determine să atace alte țări, 
să cotropească teritorii strai- 
ne. Uniunea Sovietică, Repu
blica Populară Chineză, lagă
rul șpcialist în ansamblu dis
pun de întinderi imense de 
pămînt și de resurse naturale 
uriașe, iar principala bogăfie 
a țărilor socialiste o consti
tuie oamenii, târfele creatoare 
inepuizabile ale popoarelor 
care s-au eliberat de exploa
tare și pășesc pe calea pro
gresului social. In toate aceste 
țări este exclusă apariția unor 
grupuri sau pături ale popu
lației interesate într-un răz
boi, deoarece aci se află la 
putere muncitorii și țăranii 
care în toate războaiele aduc 
cele mai mari sacrificii. Par
ticipanta la Consfătuire au 
constatat cu satisfacție și fap
tul acesta este exprimat în 
Declarația statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia, 
că astăzi în favoarea consoli
dării păcii acționează nu nu
mai tarile socialiste ci și ma
joritatea țărilor Asiei și Afri
cii care s-au eliberat de de
pendenta colonială seculară. 
In favoarea păcii se pronun
ță. de asemenea, masele popu
lare și cercuri influente ale 
opiniei publice, multe partide 
și sindicate care-și pleacă ure
chea la cererile oamenilor 
muncii, oameni ai științei și 
culturii, slujitori ai bisericii, 
oameni cu diferite concepții 
politice din țările Europei oc
cidentale, Americii și din alte 
continente. Statele care duc o 
politică de neutralitate își a- 
duc de asemenea contribuția 
pozitivă la lupta pentru pace.

Făcînd o amplă și profundă 
analiză a situației existente 
actualmente pe arena interna
țională, Declarația subliniază

„Scînteia tineretului'*
(Continuare în pag. 3-a)
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Germane, Josef Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone, 
Chivu Stoica, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, Janos Kădir, 
ministru de stat și prim-secretar 
al C.C. al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, N. S. Hrujciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și prim-secretar 
al C.C. al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, și Cen Iun, loc
țiitor al premierului Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Chineze.

varășii: Alexandru Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Gh. Gaston Marin, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării. Marcel Popescu, mi
nistrul Comerțului, Carol Loncear, 
adjunct al ministrului Industriei 
Grele, Ana Toma, adjunct al mi
nistrului Comerțului, Dionisie Io- 
nescu, ministrul Ceremonialului 
de Stat, Ion Moruzi, directorul 
Protocolului din Ministerul Afa
cerilor Externe.

Au fost de față Kim Ben Dik, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București și membri ai Ambasa
dei.

Cuvîntarea președintelui 

Consiliului de Miniștri al R. P. R. 

CH1VU STOICA

Cuvîntarea președintelui

Consiliului de Miniștri al U. R. S. S. d

HRUSC1OVN. S.
Stimați tovarăși,

Delegația romină consideră 
convocarea la Moscova a Comi
tetului Politic Consultativ al 
Tratatului de la Varșovia deose
bit de importantă în actualele 
împrejurări internaționale. De la 
precedenta noastră întîlnire s-au 
petrecut în lume numeroase eve
nimente, care au confirmat te
meinicia politicii statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via. Caracteristica situației inter
naționale în tot acest interval a 
constituit-o dezvoltarea și conti
nua întărire a țărilor sistemului 
socialist și influența mereu cres- 
cîndă pe care politica de pace 
promovată de către aceste țări 
o exercită asupra opiniei publice 
mondiale. In același timp, trebuie 
subliniat caracterul primejdios al 
politicii de goană a înarmărilor 
pe care continuă s-o desfășoare 
S.U.A. și celelalte puteri occiden
tale.

Superioritatea forțelor socialis
mului și păcii asupra forțelor im
perialiste Și războinice arată ce 
mari posibiiități există pentru în. 
lăturarea pericolului unui nou 
război, către care politica dusă 
de țările imperialiste tinde să 
împingă omenirea.

Principala problemă internațio
nală este înfăptuirea unor măsuri 
care să îndepărteze primejdia de 
război și să ducă la destindere 
și întărirea încrederii între sta'.e, 
la rezolvarea treptată pe oalea 
negocierilor a problemelor inter
naționale litigioase. Credincioase 
politicii lor de apărare a păcii, 
țările semnatare ale Tratatului 
de la Varșovia au luat numeroa
se și importante inițiative, care 
creează condiții favorabile unei 
îmbunătățiri a .atmosferei interna
ționale. Astfel de inițiative sînt 
reducerea efectivelor armate de 
către U.R.S.S. și celelalte țări so
cialiste, reducerea efectivelor tru
pelor sovietice de pe teritoriul 
Germaniei, hotărîrea Uniunii So
vietice privitoare la încetarea 
unilaterală a experimentării ar
melor atomice și termonucleare. 
In același timp, țările socialiste 
în frunte cu Uniunea Sovietică 
au continuat să acționeze cu stă
ruință pe linia slăbirii încordării 
internaționale, formulînd nume
roase propuneri a căror impor
tanță și valoare și-au găsit pu
ternice confirmări în ecoul pe 
care-1 au în rîndurile opiniei pu
blice mondiale. Eforturile Uniu
nii Sovietice în vederea ținerii 
unei consfătuiri a șefilor de gu
verne, care să examineze cele 
mai însemnate probleme ale ac
tualei situații internaționale, se 
bucură de sprijinul deplin al sta
telor socialiste, al unui impor
tant număr de alte state și al ce (Continuare în pag. 2-a)
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lei mai largi opinii publice inter
naționale.

Guvernul Statelor Unite ale 
Americii, desconsiderînd opinia 
publică mondială, care dorește 
găsirea unor căi pentru înlătu
rarea pericolului de război și 
pentru rezolvarea pe cale pașnică 
a problemelor litigioase, nu a 
dat pînă în prezent un răspuns 
constructiv la propunerile Uni«- 
nii Sovietice. S.U.A. continuă po
litica „războiului rece“, a inten
sificării cursei înarmărilor și a 
pregătirii unui război atomic. Pe 
linia acestei politici amintim. în 
ultima vreme, încheierea acordu
lui între guvernele S.U.A. și Ma
rii Britanii cu privire la crearea 
de baze americane pentru arme 
atomice și rachete pe teritoriul 
Angliei, insistențele guvernului 
S.U.A. în legătură cu construirea 
unor baze similare pe teritoriul 
celorlalte țări membre ale 
N.A.T.O, hotărîrea Bundestagu- 
lui cu privire- la înzestrarea for
țelor armate vest-germane cu 
arme atomice și rachete și apro
barea acestei hotărîri de către 
ceilalți membri ai N.A.T.O., ce
rerea comandamentelor militare 
N.A.T.O. cu privire la dublarea 
efectivelor forțelor armate ale 
N.A.T.O. în Europa, organizarea 
interstatală a producției celor 
mai noi tipuri de armament, cu 
atragerea Germaniei occidentale 
la această producție.

De asemenea și ultima sesiune 
a Consiliului N.A.T.O. a avut 
drept scop intensificarea „războ
iului rece“ și a pregătirilor pen
tru războiul atomic. Eg a fost 
precedată de declarația președin
telui S.U.A., Eisenhower, prin 
care se anunță hotărîrea de a 
spori cheltuielile militare ale 
S.U-A. la 40 miliarde dolari a- 
nual și de a menține acest nivel 
pentru o perioadă îndelungată. 
In același timp, ultima sesiune 
a Consiliului N.A.T.O. a însem
nat un pas înapoi în poziția pu
terilor occidentale față de cea 
mai importantă problemă actuală, 
convocarea unei conferințe la cel 
mai înalt nivel. Puterile occiden
tale încearcă să transforme ține
rea acestei conferințe într-o ma
nifestare a politicii de forță, ceea 
ce este evident incompatibil cu 
însăși țelurile unei asemenea 
conferințe.

Delegația romînă este în în
tregime de acord cu aprecierile 
asupra situației internaționale și 
cu propunerile cuprinse în cuvin- 
tarea tov. Hrușciov.

In decursul zbuciumatei sale 
istorii, poporul romîn a suferit 
de pe urma războaielor grele 
pierderi umane și materiale. As
tăzi, liber și stăpîn pe soarta sa, 
el culege primele roade ale orîn- 
duirii fără exploatați și exploata

tori și nu dorește decît ca o pace 
trainică să-i permită să dezvolte 
indusjria, agricultura, să-și ridi
ce nivelul de trai, să-și cons
truiască o viață nouă socialistă. 
Exprimind dorința de pace a po
porului romîn, Guvernul R. P. 
Romîne a urmărit cu consecven
ță linia destinderii atmosferei in
ternaționale. Astfel, efectivele tru
pelor R. P. Romîne au fost reduse 
cu 60.000 de oameni, iar sumele 
economisite au fost alocate in 
scopul ridicării nivelului de trai 
al populației.
In domeniul politicii externe, 

Guvernul R. P. Romîne, consec
vent politicii de coexistență paș
nică, dusă de întregul lagăr so
cialist, a inițiat o serie de con
tacte cu țări nesocialiste, a sta
bilit numeroase legături econo
mice și culturale cu aceste țări.

Guvernul R. P. Romîne a pro
pus statelor balcanice organiza
rea unei colaborări multilaterale 
interbalcanlce în vederea asigu
rării păcii și securității în acea
stă regiune.

Cu toate că propunerea noas
tră a avut un ecou deosebit de 
favorabil în țările balcanice, tre
buie să constatăm că guvernele 
Turciei și Greciei nu și-au dat 
adeziunea la această inițiativă. 
Noj sperăm că, în cele din urmă, 
și guvernele acestor două țări 
vor răspunde favorabil la propu
nerea noastră pentru a se reali
za. o înțelegere și colaborare în 
Balcani.

In organizațiile și organismele 
internaționale, politica externă a 
statului romin s-a manifeslat 
consecvent printr-o susținută par
ticipare și prin sprijinirea iniția
tivelor de natură să slăbească în
cordarea internațională, să întă
rească încrederea între state cu 
orinduiri sociale diferite, să con
solideze colaborarea internațio
nală.

Poporul romîn și guvernul R.P. 
Romîne acordă sprijinul lor de
plin diferitelor inițiative ale 
Uniunii Sovietice și ale altor state 
socialiste, menite să îndepărteze 
primejdia războiului atomic și a 
războiului în general, să ducă la 
soluționarea pe cale pașnică a 
unor probleme care contribuie la 
menținerea tensiunii internațio
nale.

Republica Populară Romînă 
este partizană convinsă a necesi
tății adoptării de măsuri menite 
să ducă la o rezolvare cit mal 
rapidă a problemei dezarmării. 
Pe de o parte, goana înarmărilor 
și stocurilor crescînde de arma
ment sporesc necontenit primej
dia de război, pe de altă parte, 
cheltuielile militare consumă o

Dragi tovarăși,

De la ultima ședință a Comi
tetului Politic Consultativ al sta
telor membre ale Tratatului de 
ia Varșovia, care s-a ținut la 
Praga în anul 1956, au trecut 
mai bine de doi ani.

Această perioadă a fost plină 
de numeroase evenimente inter
naționale importante.

Rezumînd pe scurt sensul și 
însemnătatea acestor evenimente, 
se poate spune cu certitudine că 
rezultatul principal al acestor doi 
ani îl constituie creșterea conti
nuă a forței și întărirea coeziunii 
țărilor lagărului socialist, întări
rea forțelor păcii in întreaga lume. 
Acești factori exercită o influen
ță tot mai mare asupra situației 
internaționale în interesul înlă
turării primejdiei unui nou război 
și consolidării păcii generale.

Totuși, ar fi greșit să nu ținem 
seama de faiptut că cercurile in
fluente ale puterilor imperialiste,

Să învingem rezistenta forțelor care se opun 
însănătoșirii situației internaționale 

și coexistentei pașnice
Popoarele nu vor să se împace 

cu primejdia crescîndă a izbuc
nirii unui război atomic și se ma
nifestă tot mai hotărît împotriva 
politicii agresive a unor anumite 
cercuri influente din occident, 
împotrivirea maselor largi popu
lare față de politica aventurieră 
„de echilibristică la margine« 
războiului“ a luat o amploare ne- 
maiintîlnită pînă in prezent.

Pentru coexistența pașnică a 
statelor, fără deosebire de siste
mele sociale care s-au statornicit 
in interiorul lor, pentru rezolva
rea prin tratative pașnice a pro
blemelor internaționale neregle
mentate, pentru slăbirea efectivă 
a încordării internaționale se 
manifestă organizații largi de 
masă, uniuni sindicale, oameni 
de cultură și știință, slujitori ai 
cultelor, milioane de oameni sim
pli din toate țările lumii.

In prezent pentru tratative me
nite să contribuie la slăbirea în
cordării internaționale se pronun
ță nu numai guvernele țărilor la
gărului socialist, dar și multe 
guverne ale altor state iubitoare 
de pace, în special ale unor state 
care s-au eliberat nu dP mult de 
sub jugul colonialist.

Totuși, trebuie să avem în ve
dere că paralel cu creșterea ne
contenită a forțelor care luptă 
pentru întărirea păcii și pentru 
salvarea omenirii de primejdia 

-unui război atomic nimicitor, își 
intensifică activitatea acele 
cercuri din statele imperialiste 
care își întemeiază planurile pe 
continuarea politicii „de pe pozi
ții de forță“ și pe pregătirea unui 
nou război.

Aceste cercuri au fost îngrijo
rate de faptul că, după conferin
ța de la Geneva a șefilor guver
nelor celor patru mari puteri din 
anul 1955, s-au conturat semnele 
unei slăbiri a încordării interna
ționale. Ele se temeau că lărgi
rea colaborării practice dintre 
statele socialiste și capitaliste ar 
putea duCe la slăbirea încordării 
internaționale, la lichidarea „răz
boiului rece“, ceea ce va crea 
condiții pentru rezolvarea proble
mei dezarmării.

Anumite cercuri influente ve
deau într-o asemenea desfășura
re a evenimentelor o primejdie 
pentru interesele lor egoiste.

Ele se tem că rezolvarea pro
blemei dezarmării și, implicit, re
ducerea bruscă a cheltuielilor mi
litare va duce la o scădere con
siderabilă a supraprofituirilor rea
lizate de monopoluri de pe urma 
executării comenzilor militare. De 
aceea, monopoliștii sînt interesați 
să nu permită slăbirea încordării 
internaționale, să mențină starea 

în pofida eșecurilor evidente ale 
politicii lor de pe poziții de for
ță, intensifică pregătirile de război, 
mizînd în mod fățiș pe pregăti
rea unui război în care să fie 
folosite arma nucleară și arma 
rachetă.

In aceste condiții, sarcina prin
cipală, astăzi ca și in perioada 
consfătuirii noastre de la Praga 
din anul 1956, este lupta perse
verentă pentru pace, pentru pre- 
intimpinarea primejdiei unui nou 
război, pentru întemeierea reia, 
țiilor dintre state pe principiile 
coexistenței pașnice și colaborării 
practice. Eforturile tuturor sta
telor iubitoare de pace și ale par
tizanilor întăririi păcii în toate 
țările trebuie să urmărească în
cetarea cursei înarmărilor, curma
rea războiului rece și crearea 
unei atmosfere de încredere în 
relațiile dintre state.

Războaiele dintre state au cau
zat întotdeauna popoarelor sufe
rințe grele. Dar viitorul război, 

de „război rece“ și să înăsprească 
din nou relațiile dintre țări.

Un exemplu grăitor al încercă
rilor reacțiunii internaționale de 
a înăspri situația internațională 
și de a crea în Europa un focar 
primejdios de război l-a constituit 
organizarea rebeliunii contrarevo
luționare în Ungaria. Dar acea
stă aventură a eșuat. Cu ajutorul 
celorlalte țări ale lagărului so
cialist, poporul ungar și-a apărat 
cu succes puterea populară și a 
dat o ripostă cuvenită reacțiunii 
internaționale și contrarevoluției 
ungare.

Zdrobirea rebeliunii contrare
voluționare din Ungaria a de
monstrat cît se poate de evident 
trăinicia orînduirii democrat- 
populare, forța și coeziunea la
gărului socialist.

Mai sînt încă vii tn amintirea 
tuturor evenimentele din Orien
tul Apropiat si Mijlociu, cînd a- 
numite cercuri din Occident au 
pornit o agresiune militară direc
tă împotriva Egiptului. Organi
zed agresiunea anglo-franco-is- 
raeliană contra Egiptului, aceste 
cercuri sperau ca la adăpostul 
zarvei în jurul evenimentelor din 
Ungaria, să sugrume mișcarea 
de eliberare națională din țările 
Orientului Apropiat și Mijlociu, 
să restabilească dominația lor co
lonialistă atît în Egipt cît și in 
alte țări din această regiune.

Rezistența eroică a poporului 
egiptean, precum și poziția fer
mă și ajutorul Uniunii Sovietice, 
Republicii Populare Chineze și a 
altor țări ale lagărului socialist 
au avut ca efect trezirea la rea
litate a cercurilor războinice din 
Anglia, Franța Și Israel, silindu- 
le să înceteze agresiunea și să-și 
retragă forțele armate de pe pă- 
mîntul Egiptului.

Lupta încununată de succes a 
poporului egiptean împotriva co
tropitorilor străini a contribuit la 
întărirea libertății și independen
ței nu numai a Egiptului, dar și 
a altor state arabe. Văzînd în 
aceasta o primejdie pentru domi
nația monopolurilor americane în 
țările Orientului Apropiat și Mij
lociu, S.U.A. au formulat așa-nu- 
mita „doctrină Dulles - Eisenho
wer“. Această doctrină, sub pre
textul de a umple „vidul“ care 
s-a format chipurile în urma în- 
frîngerii Angliei și Franței, ur
mărește să înlesnească monopo
lurilor americane să ocupe în 
Orientul Arab locul Angliei și 
Franței și să se răfuiască cu miș
carea de eliberare națională a 
popoarelor din Africa și din Ori
entul Apropiat și Mijlociu.

După cum se știe, „doctrina 
Dulles-Eisenhower" a întîmpinat 
împotrivire în țările Orientului 
Apropiat și Mijlociu, ale căror 
popoare au cunoscut bine din pro
prie experiență ce înseamnă jugul 
colonialist. 

dacă agresorii ar reuși să-l dez
lănțuie, amenință să fie cel mal 
pustiitor război din istoria ome
nirii. pentru că nu există nici o 
garanție că el nu va deveni un 
război atomic cu toate consecin
țele catastrofale ale acestuia. In 
vîlvătaia unui asemenea război 
atomic ar pieri milioane de oa- 
meni, ar fi șterse de pe su
prafața pămîntului mari orașe și 
centre industriale, s-ar distruge 
în mod ireparabil multe monu
mente unice ale culturii create în 
decursul veacurilor prin efortu
rile omenirii; vaste teritorii ar 
fi infectate de precipitații radio
active.

lată de ce nu există și nu 
poate exista o sarcină mai impor
tantă și mai nobilă decît sarci
na de a bara calea unui nou 
război, de a izbăvi popoarele 
planetei noastre de primejdia 
gravă oare plutește deasupra lor. 
Tocmai aceasta o cer interesele 
supreme ale omenirii.

Suferind o înfrîngere în aceas
tă nouă încercare de a-și instau
ra dominația în Orientul Apropiat 
cei care au proclamat această' 
doctrină colonialistă au început 
să urzească intrigi împotriva Si
riei. Prin organizarea unui com
plot împotriva guvernului legal 
al Siriei, ei sperau să provoace un 
conflict militar între țările aces
tei regiuni, să înăsprească situa
ția în întregul Orient Apropiat, 
să sugrume independența Siriei 
și să obțină pe această cale reali
zarea scopurilor lor egoiste.

In momentele sale grele, po
porul sirian a primit ajutorul și 
sprijinul Uniunii Sovietice și al 
celorlalte țări iubitoare de pace, 
ceea ce a împiedicat cercurile a- 
gresive să-și înfăptuiască planu
rile.

Pînă astăzi continuă războiul 
împotriva poporului algerian care 
își apără dreptul legitim la autode
terminare și independență. Rezol
varea pașnică a problemei alge
riene pe baza satisfacerii acestor 
revendicări juste ale poporului al
gerian, ținînd seama de legăturile 
istorice care s-au stabilit între 
Franța și Algeria, ar corespunde 
intereselor păcii generale. Convin
gerea noastră fermă este că o a- 
semenea rezolvare va corespunde 
intereselor atît ale poporului Al
geriei, cît și ale poporului Fran
ței.

Incetînd războiul împotriva Al
geriei și înlăturînd astfel primej
dia, ce există într-o anumită mă
sură, ca acest război să se trans- 
forn a într-un vast conflict mili
tar, iar o asemenea primejdie nu 
poate să nu îngrijoreze pe oame
nii sovietici. Franța ar aduce o 
mare contribuție la întărirea pă
cii între popoare.

Nu încetează nici atacurile sis
tematice ale forțelor militare en
gleze asupra orașelor și satelor 
pașnice din Yemen. Aceste acțiuni 
ale Angliei, care provoacă nume
roase victime în rîndurile popu
lației iubitoare de pace din Ye
men, trezesc mînia legitimă a tu
turor oamenilor cinstiți.

Un obiect al intrigilor și pro
vocărilor primejdioase din partea 
unor forțe externe a devenit acum 
și Libanul, unde are loc un ames
tec deschis în treburile interne 
ale acestui stat din partea pute
rilor occidentale, pentru a in
staura în această țară regimul 
colonialist și pentru a da astfel o 
lovitură mișcării de eliberare na
țională a popoarelor din Orientul 
Arab în ansamblul lui.

Unele state — membre ale blo
cului agresiv S.E.A.T.O. — au 
pornit pe calea intervenției mili
tare în treburile interne ale Re
publicii Indonezia, organizînd a- 
colo forțele reacționare locale, 
furnizîndu-le arme și irîmițînd

(Continuare în pag. 2-a)
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bună parte a resurselor economi
ce ale lumii. Republica Populară 
Romînă a sprijinit stăruitor toate 
propunerile de natură să ușureze 
realizarea măcar a unor primi 
pași în sensul reducerii înarmă
rilor.

Aceste propuneri au pornit însă 
numai din partea Uniunii Sovie
tice și a țărilor socialiste, iar pu
terile occidentale au făcut totul 
pentru a împinge în impas orice 
tratative.

Alături de celelalte state mem
bre ale Tratatului de la Varșo
via, Republica Populară Romină 
se pronunță pentru scoaterea ar
melor atomice și termonucleare 
din arsenalul statelor. Poporul 
romîn, la fel ca toate popoarele 
lumii, a întîmpinat cu deosebită 
bucurie hotărîrea Uniunii Sovie
tice de a înceta unilateral expe
riențele cu armele atomice și ter
monucleare. Noi ne exprimăm 
speranța că Și celelalte două pu
teri (S.U.A. și Marea Britanie) 
vor da ascultare glasului popoa
relor și vor înceta aceste expe
riențe.

Poporul și guvernul romîn con
sideră ca o contribuție valoroasă 
la garantarea securității europe
ne propunerea Guvernului polo
nez privitoare la crearea în Eu
ropa Centrală a unei zone libere 
de orice armament atomic. Crea
rea unei asemenea zone ar avea 
rezultate multilaterale pentru a- 
ceasta regiune și pentru pacea 
Europei. In același timp, prin 
crearea unei asemenea zone s-ar 
realiza o atmosferă mai favora
bilă luării de contact și convor
birilor între cele două state ger
mane.

In legătură cu această din ur
mă problemă, guvernul R.P. Ro- 
mîne apreciază și susține propu
nerea guvernului R. D. Germane, 
cu privire la crearea unei Confe
derații germane. Această propu
nere este de natură să înlesnea
scă lichidarea scindării Germa
niei, în interesul poporului ger
man și al tuturor popoarelor eu
ropene.

Cu deosebită atenție și cu de
plină aprobare a urmărit poporul 
nostru eforturile Uniunii Sovie
tice pentru realizarea conferinței 
la nivelul cel mai înalt. Guvernul
R. P. Romîne își exprimă depli
nul acord ca pe ordinea de zi a 
conferinței la cel mai înalt nivel 
să fie înscrise probleme ca : în
cetarea experimentării armelor 
atomice și termonucleare, ca prim 
pas important spre lichidarea 
primejdiei unui război atomic; 
renunțarea de către state la fo
losirea armelor atomice și termo
nucleare și încheierea în acest 
scop a unui acord internațional 
corespunzător; încheierea unui 
pact de neagresiune între statele 
participante la NJV.T.O. și cele 
semnatare ale Tratatului de la 
Varșovia ; crearea, conform pro
punerii guvernului polonez, a unei 
zone libere de arme atomice în 
centrul Europei, precum și orice 
alte propuneri care ar contribui 
la lichidarea „războiului rece“ și 
la normalizarea situației interna
ționale.

Popoarele privesc însă cu în
grijorare direcția în care se des
fășoară politica puterilor occiden
tale, tensiunea pe care această 
politică a „pozițiilor de forță“ și 
a „războiului rece“ o imprimă si
tuației internaționale, primejdia 
pe care măsurile hotărîte de 
N.A.T.O. o crează în Europa.

Hotărîrea de a instala pe teri
toriul R, F. Germane rampe de 
lansare a rachetelor cu încărcă
tură atomică, proiectele de antre
nare a Germaniei occidentale în 
producția celor mai noi tipuri de 
armament, nu pot să nu aminteas
că popoarelor cele două războaie 
mondiale dezlănțuite de militaris
mul german. Faptul că Grecia și 
Turcia s-au declarat dispuse să 
accepte instalarea pe teritoriul lor 
a rampelor de lansare a rachetelor 
americane constituie un pericol 
pentru țara noastră și pentru ță
rile vecine. Noi credem că Gre
cia Și Turcia nu au nimic de oîș- 
tigat de pe urma acceptării con
struirii pe teritoriul lor a rampe
lor de lansare a rachetelor.

încordarea internațională este 
alimentată și de amestecul fățiș 
al statelor imperialiste și în spe
cial al SALA. în afacerile interne 
ale altor state.

Asemenea atitudine față de sta
te, dintre care majoritatea sînt 
membre ale O.N.U. și cu care pu
terile imperialiste întrețin relații 
diplomatice, exprimă o flagrantă 
nesocotire a independenței și su
veranității popoarelor. Nu de 
mult. Departamentul de Stat al
S. U.A. a transmis Romîniei, chi
purile, un mesaj care constituie 
un exemplu de asemenea încăl
care a celor mai elementare nor
me ale relațiilor corecte între 
state. Acest mesaj a primit riposta 
meritată din partea poporului ro
mîn. Noi dorim relații cu toate 
statele indiferent de orînduirea 
lor socială, dar numai pe bază de 
respectare reciprocă a independen
ței și suveranității naționale.

Țări care luptă pentru a-și do- 
bîndi independența sau pentru 
consolidarea independenței lor 
sînt obiectul unor asemenea acțiu
ni — de 1a războiul care însînge- 
rează Algeria la sprijinul acordat 
rebelilor din Indonezia și de la 
represiunile din Liban la mane
vrele de trupe din apropierea 
granițelor Venezuelei și altor sta
te din America Latină.

Perseverarea puterilor occiden
tale în primejdioasa lor politică

nu descurajează eforturile noas
tre pentru stabilirea în întreaga 
lume a unor relații de încredere 
și colaborare. Această politică de 
pace și cooperare internațională a 
Uniunii Sovietice și țărilor socia
liste, numeroasele și repetatele 
lor propuneri în vederea destin
derii au avut și au un uriaș ecou 
în rîndurile popoarelor din lumea 
întreagă.

Relațiile de colaborare care se 
desfășoară între statele socialiste 
și un număr de state nesociali ste 
demonstrează vitalitatea și eficien
ța principiilor coexistenței paș
nice.

In ultimii ani, a luat un puter
nic avînt lupta pentru cucerirea 
independenței naționale a popoa
relor din colonii și țări depen
dente. Astfel, în Algeria, forțele 
patriotice iși desfășoară activita
tea pe un front larg, în Nigeria, 
Kenya Guiana și Irianul de Vest 
pozițiile colonialiste primesc tot 
mai puternice lovituri. In țările 
Americii Latine crește rezistența 
față de dominația S.U.A. Este 
semnificativă pentru a demonstra 
gradul de înpotrivire a opiniei pu
blice față de politica Statelor U- 
nite demonstrația populației din 
Venezuela cu ocazia vizitei vi
cepreședintelui Nixon în această 
țară. Ajutorul moral, politic, eco
nomic, tehnico-științific pe care 
statele socialiste îl acordă nepre
cupețit statelor care și-au cîștigat 
recent independența constituie un 
factor de fundamentală importan
ță în apărarea și consolidarea in
dependenței cucerite.

Opoziția popoarelor din nume
roase țări față de politica de di
vizare a lumii în blocuri militare 
opuse, de intensificare a „războiu
lui rece“ și cursei înarmărilor, și-a 
găsit expresia în creșterea conti
nuă a numărului de state care re
fuză să intre în pacte militare a- 
gresive, să accepte baze militare 
străine pe teritoriul lor, cu toate 
presiunile pe care le fac asupra 
lor puterile imperialiste, șj în pri
mul rînd S.U.A.

Există azi o zonă largă a păcii, 
compusă din state cu orînduiri so
ciale diferite cuprinzînd de pe 
acum majoritatea populației glo
bului pămintesc, zonă în care se 
aplică cu succes principiile co
existenței pașnice. Cercuri tot mai 
largi ale opiniei publice de pretu
tindeni cer ca asemenea relații să 
fie stabilite între toate statele, 
indiferent de orînduirea lor inter
nă.

încetarea războiului rece și a 
cursei înarmărilor ar elibera mij
loace materiale considerabile pen
tru ridicarea nivelului de trai al 
popoarelor, prin folosirea în sco
puri pașnice a marilor progrese 
realizate de știință și tehnică.

Republica Populară Romînă s-a 
declarat în repetate rînduri în 
mod hotărît împotriva existenței 
blocurilor militare. însăși existen
ța unor grupări de state opuse u- 
nele altora contribuie la agrava
rea încordării internaționale și la 
creșterea primejdiei de conflict 
armat.

Ca și celelalte state membre ale 
Tratatului de la Varșovia, Repu
blica Populară Romînă este pen
tru lichidarea blocurilor existente 
în Europa și pentru elaborarea 
unui sistem general de securitate 
colectivă europeană.

Deși puterile occidentale se o- 
pun unor asemenea măsuri radi
cale, credem totuși că există po
sibilități de a reduce primejdia 
existentă. Un prim pas spre secu
ritatea colectivă in Europa l-ar 
putea constitui încheierea unui 
pact de neagresiune între statele 
membre ale N.A.T.O. și statele 
membre ale Tratatului de la Var
șovia, pact care să prevadă anga
jamentul reciproc de a nu 
recurge la forță, de a rezolva pe 
calea tratativelor orice problemă 
litigioasă.

Sîntem convinși că încheierea 
unui asemenea pact ar fi salutată 
cu satisfacție nu numai de popoa
rele europene, ci de întreaga opi
nie publică mondială.

Guvernul R. P. Romîne consi
deră ca deosebit de importantă 
propunerea U.R.S.S. de a retrage 
trupele sovietice de pe teritoriul 
țării noastre — propunere coor
donată cu guvernul nostru — ca 
o nouă mărturie a politicii de 
pace dusă de Uniunea Sovietică.

Tovarăși 1

Factorul principal care asigură 
azi superioritatea forțelor păcii 
pe arena internațională îl consti
tuie existența marelui lagăr so
cialist puternic și unit, în frunte 
cu Uniunea Sovietică.

In legătură cu aceasta, delega
ția R. P. Romîne relevă marile și 
neîncetatele eforturi depuse de 
U.R.S.S. pentru înlăturarea peri
colului unui nou război, pentru 
slăbirea încordării internaționale, 
pentru apărarea păcii în lume.

Poporul și guvernul romîn ex
primă poporului și guvernului so
vietic întreaga sa recunoștință 
pentru aceasta.

Creșterea forțelor lagărului so
cialist în toate domeniile, întări
rea unității sale-politice, economi
ce și ideologice, influențează po
zitiv lupta pentru pace pe plan 
mondial, silind totodată forțele 
agresiunii să dea înapoi.

Guvernul Republicii Populare 
Romîne nu va precupeți nici un 
efort pentru întărirea unității și 
dezvoltarea colaborării internațio
nale între țările lagărului socia
list, pentru promovarea coexisten
ței pașnice între popoare.

(Sublinierile aparțin redacției)
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chiar în această țară mercenari 
înarmați pentru a lu,pta împotriva 
guvernului legal al Indoneziei.

Evenimentele din ultimul timp 
arată că cercurile diriguitoare din 
statele occidentale fac, ca și îna
inte, tot ce pot pentru a intensi
fica cursa înarmărilor care îmbo
gățește un mănunchi de monopo- 
liști pe seama milioanelor de oa
meni ai muncii, opunîndu-se slă
birii încordării internaționale și 
continuînd să se cramponeze de 
politica „războiului rece“. Acest 
lucru reiese deosebit de clar din 
pozițiile puterilor occidentale în 
problema convocării unej confe
rințe la cel mai înalt nivel, cu 
participarea șefilor de guverne, 
propusă de Uniunea Sovietică. 
Căutînd să tergiverseze convoca
rea conferinței la cel mai înalt 
nivel, eta repetă într-una că ar fi 
necesară „o pregătire minuțioasă 
a acesteia“, deși toată lumea știe 
că nu este vorba de pregătire.

In interesul convocării cît mai 
grabnice a acestei conferințe, gu
vernul sovietic a căutat într-o se
rie de probleme să meargă în în- 
tîmpinarea dorințelor puterilor a- 
pusene. El a consimțit să se efec
tueze o muncă pregătitoare pe li
nie diplomatică și de către miniș
trii Afacerilor Externe și totodată, 
ca în cursul acestor consfătuiri 
preliminare, să se procedeze, în 
caz de nevoie și cu consimțămîn- 
tul general, la un schimb de opi
nii în problemele pe care părțile 
vor să le includă De ordinea de 
zi a conferinței la cel mai înalt 
nivel, pentru a se clarifica în ce 
măsură este rațional să se includă 
una sau alta din probleme și dacă 
există posibilitatea de a se adopta 
în privința lor hotărîri reciproc 
acceptabile.

Dar guvernele puterilor occiden
tale caută acum, după cum se 
vede, noi pretexte pentru a se 
eschiva de 1a o conferință a șe
filor guvernelor.

Intr-adevăr, deși au trecut 
mai bine de cinci luni de cind 
Uniunea Sovietică a prezentat 
propunerea de a se ține o con
ferință 1a cel mai înalt n.vel, 
totuși pînă acum guvernele 
S.U.A., Marii Britanii și Franței 
n-au dat încă un răspuns nici 
în problemele privind organiza
rea acestei conferințe și anume 
diata, locul în care să se țină 
coniermța și componența parti- 
cipanților ei, și mei în privința 
problemelor care trebuie să fie 
examinate la această conferin
ță.
Prin urmare, puterile occiden

tale și departamentele lor diplo
matice manifestă într-adevăr o 
mobilitate de melc atunci cind se 
pune chestiunea pregătirilor în 
vederea unei conferințe ta cel mai 
înalt nivel pentru reglementarea 
problemelor internaționale ac
tuale.

Timpul a fost mai mult decît 
suficient pentru ca această con
ferință sa poată fi pregătită. 
Problema este însă că cei care se 
află astăzi la cîrma principalelor 
state participante ta N.A.T.O. nu 
vor să pornească pe calea coexis
tenței pașnice, nu vor să renunțe 
la politica „războiului rece". Iată 
de ce nu s-a ajuns încă pină a- 
cum 1a cotitura atît de necesară în 
dezvoltarea evenimentelor interna
ționale în direcția însănătoșirii 
atmosferei internaționale.

Dar vremurile noastre nu sînt 
secolul XVIII și nici măcar XIX, 
cînd unii cîrmuitori puteau să nu 
țină seama de voința popoarelor, 
deși trebuie spus că și în acele 
vremuri o asemenea atitudine nu 
era de loc lipsită de primejdii, 
in zilele noastre, sute de milioane 
de oameni din toate țările s-au 
ridicat la o viață politică activă 
și nu este de crezut ca cineva să 
reușească să ignoreze la infinit 
voința de pace a popoarelor.

Politicienii mai clarvăzători 
din lumea capitalistă înțeleg de 
pe acum că sînt necesare schim
bări radicale în metodele și în 
felul de a aborda rezolvarea 
problemelor internaționale. Este 
drept că și din partea acelor 
personalități din statele occiden
tale care hotărăsc politica blocu
rilor militare, se pot auzi deseori 
asigurări că ei ar avea intenții 
pașnice și că ar fi gata să rezol
ve prin tratative problemele in
ternaționale. Dar adevăratele 
intenții lumea le judecă nu după 
vorbe, ci după fapte. Or, diacă 
privim politica puterilor apusene 
din acest punct 
fața noastră va 
tul alt tablou.

Este doar 
răși. că tergjiversînd tratati
vele cu privire 1a convoca
rea unei conferințe ta cel 
mai înalt nivel, puterile apu
sene intensifică pregătirile lor 
militare și în acest scop au 
și ținut o serie de consfătuiri 
ale diferitelor blocuri mili
tare — N.A.T.O., S.E.A.T.O. 
și Pactul de ta Bagdad.

însăși graba febrilă cu care se 
desfășoară această activitate ara
tă că, simțind forța de nebiruit 
a revendicărilor popoarelor de a 
se convoca o conferință ta cel 
mai înalt nivel, adversarii des
tinderii încordării internaționale 
vor să pună popoarele în fața 
unor fapte împlinite, să agrave
ze atmosfera și să împiedice con
vocarea acestei conferințe sau 
s-o condamne la un eșec.

In prezent, puterile apusene 
depun eforturi pentru atragerea 
în blocuri militare a unor noi 
state și pentru a unifica grupă
rile agresive existente—N.A.T.O., 
S.E.A.T.O. și Pactul de ta Bag
dad — într-un singur bloc sub 
conducerea Statelor Unite ale 
Americii pentru înjghebarea de 
noi blocuri militare îndreptate 
Împotriva Uniunii Sovietic» și

de vedere, în 
apare un cu to-

un fapt, tov.a-

statelor de democrație populară. 
In această ordine de idei putem 
menționa, de exemplu, planurile 
de creare a așa-numitului Bloc 
Mediteranian.

Oricî-t ar masca cercurile im
perialiste adevărata misiune a 
blocurilor agresive, ultimele se
siuni ale N.A.T.O., S.E.A.T.O. și 
Pactului de la Bagdad1 dovedesc 
că participant» la aceste blocuri 
vor să intensifice „războiul rece", 
să promoveze și de acum înainte 
politica „de pe poziții de forță" 
condamnată de popoare și să 
continue cursa Înarmărilor. Crea
rea de baze atomice și pentru 
rachete, înzestrarea celorlalți 
participanți ta blocuri cu arma 
atomică americană, — iată prin
cipalele puncte ale ordinei de zi 
a sesiunilor acestor grupări a- 
gresive.

Să luăm de exemplu sesiunea 
din decembrie 1957 a Consiliului 
N.A.T.O. și sesiunea Consiliului 
S.E.A.T.O. care s-a ținut ta în
ceputul acestui an 1a Manila. 
Ele arată că Statele Unite, Ma
rea Britanie și alte cîteva țări 
occidentale înfăptuiesc în ritm 
rapid măsurile legate de pregă
tirile militare care duc la înăs
prirea încordării internaționale.

Acelorași scopuri ie-au fost 
închinate conferința miniștrilor 
de război ai țărilor Uniunii 
Atlanticului de Nord, c-are s-a ți
nut în aprilie și sesiunea Consi
liului N.A.T.O. care a avut loc ta 
Copenhaga anul acesta, 1a înce
putul lunii mai.

O primejdie deosebită pentru 
cauza păcii o constituie planurile 
cercurilor conducătoare america
ne față de Republica Federală 
Germană. Ignorind învățămintele 
trecutului apropiat, cercurile diri 
guitoare din Statele Unite închid 
ochii asupra faptului că înzestra
rea cu arma atomică a Republicii 
Federale Germane, — ale cărei 
cercuri conducătoare nu-și ascund 
dezacordul cu frontierele astăzi 
în vigoare în Europa, — poate 
avea consecințe a căror gravita
te se pare că nici nu și-o închipuie 
unii dintre aliații Germaniei oc
cidentale din cadrul N.A.T.O., 
fără a mai vorbi de faptul că 
înzestrarea cu arma atomică a 
Republicii Federale Germane va 
duce în mod inevitabil ta o cursă 
primejdioasă a înarmărilor ato
mice intre statele europene.

In timpul cind puterile occi
dentale au încheiat acordurile de 
la Paris, guvernul Uniunii So
vietice și guvernele celorlalte 
țări ale lagărului socialist au 
avertizat că includerea Republi
cii Federale Germane în NÂ.TO. 
va duce la o remilitarizare nestă
vilită a Germaniei occidentale, 1a 
întărirea cercurilor revanșarde. 
Politicienii apuseni au încercat 
să prezinte acest avertisment al 
nostru ca „propagandă comu
nistă“.

Mai mult, pentru a justifica a- 
tragerea Germaniei occidentale în 
N.A.T.O., cercurile conducătoare 
ale puterilor occidentale au de
clarat cu mare zarvă că acest lu
cru ar permite exercitarea unui 
control eficient asupra înarmării 
calitative și cantitative a Germa
niei. In acele zile, propaganda a- 
puseană afirma că Republicii Fe
derale Germane nu i se va per
mite in nici un caz să aibă in ar
senalul său arma atomică.

Astăzi însă, cercurile conducă
toare ale puterilor occidentale 
nici nu mai vorbesc despre acest 
lucru. Dimpotrivă, puterile apu
sene și în primul rind S.U.A. ur
măresc înzestrarea Germaniei oc
cidentale cu arma atomică. In 
urma acestei politici a devenit po
sibilă hotărîrea Bundestagului cu 
privire 1a înzestrarea forțelor ar
mate vest-germane cu arma ato
mică, hotărire aprobată de aliații 
Republicii Federale Germane din 
cadrul N.A.T.O., și hotărîrea 
S.U.A. de a crea pe teritoriul 
R.F.G. depozite de arme atomice 
și baze pentru rachete americane.

Prin urmare, cercurile conducă
toare ale Germaniei occidentale 
au pornit pe calea pregătirilor in 
vederea unui război atomic, care 
pot duce Ia consecințe grave. So
vietul Suprem al U.R.S.S. a subli
niat pe bună dreptate in mesajul 
său din 31 martie către Bundesta- 
gul R.F.G. că înfăptuirea hotă- 
rîrii privind înzestrarea armatei 
vest-germane cu arma atomică și 
arma-rachetă, precum și ampla
sarea pe teritoriul Germaniei oc
cidentale a unor baze atomice și 
pentru rachete străine, duce 1a 
crearea în Europa a unei situații 
asemănătoare în multe privințe, 
cu situația în care Germania hit- 
leristă a pornit pregătirile pentru 
cel de-al doilea război mondial. 
Deci, nu întîmplător planurile pri
vind remiterea armei atomice în 
miinile militariștilor vest-germani 
au provocat neliniștea gravă și în
grijorarea multor state și popoa
re, inclusiv a populației Germa
niei occidentale.

Trebuie să fii orb pentru a 
nu vedea că hotărîrea Bun
destagului privind înzestrarea 
Germaniei occidentale cu ar
ma atomică nu adîncește pur 
și simplu scindarea Germa
niei. înarmarea atomică a 
Germaniei occidentale ar în
chide ermetic singura cale 
care mai rămîse spre resta
bilirea unității naționale a 
poporului 
pierii și 
Republica 
mană și 
Germană.

Folosind sistemul blocurilor mi
litare - N.A.T.O. S.E.A.T.O. și 
Pactul de 1a Bagdad — S.U.A. 
amplasează pe teritoriile țărilor 
participante la grupări militare 
unități speciale înzestrate cu ar
ma atomică. Făcînd aceasta, per
sonalitățile oficiale din Statele U- 
nite și din alte țări occidentale 
nici nu consideră necesar să-și 
ascundă intenția de a folosi arma

folosească 
împotriva

atomică și cu hidrogen împotriva 
Uniunii Sovietice și altor state 
iubitoare de pace.

Astfel. într-una din numeroasele 
sale declarații din anul 1957, ge
neralul american Norstad, co- 
rrțandantul suprem al forțelor ar
mate ale N.A.T.O., a arătat că 
strategia N.A.T.O. se întemeiază 
pe arma atomică. Denaturînd po
litica externă a Uniunii Sovietice 
și atribuind acesteia tot felul de 
uneltiri, Norstad a declarat că, în 
cazul unei „agresiuni ruse“, for
țele armate ale N.A.T.O. sînt gata 
să folosească primele arma ato
mică, chiar dacă Uniunea Sovie
tică va declara că nu va face uz 
de arma atomică. Același lucru a 
fost repetat în Cartea Albă, edi
tată recent de guvernul englez, și 
în care se declară deschis că An
glia intenționează să 
prima arma nucleară 
Uniunii Sovietice.

Se naște întrebarea ; s-au gîn- 
dit oare autorii Cărții Albe unde 
poate duce o astfel de politi
că ? S-au gîndit ei oare ce ar pu
tea aduce țării lor un război ato
mic ?

In prezent, cercurile guvernante 
ale S.U.A. atribuie o însemnătate 
deosebită creării în Europă și în 
alte regiuni ale lumii a unei re
țele de baze atomice și de baze 
pentru rachete îndreptate împo
triva țărilor lagărului socialist. 
Este ușor de înțeles că însăși 
ideea creării unor astfel de baze, 
ta mii de kilometri de terito
riul american, n-a-re nimic co
mun nici ou interesele a. 
parării S.U.A., nici cu interesele 
securității țărilor în care sînt am
plasate aceste baze, ea fiind de 1a 
început și pînă la sfîrșit o mani
festare a politicii agresive.

După cum se știe, în februarie 
a.c-, s-a anunțat încheierea unui 
acord anglo-american cu privire 
la amplasarea pe teritoriul An
gliei a unor rampe pentru lan
sarea rachetelor. Acest pas, care 
nu se bucură de popularitate în 
țările apusene și mai ales în 
Anglia, nu poate fi considerat, 
firește, ca o expresie a dorinței 
guvernelor S.U.A. și Angliei de a 
contribui ta destinderea încor
dării internaționale.

Conducătorii blocului nord- 
Atlantic răsipîndesc tot felul de 
născociri pentru a justifica întru- 
cîtva în ochii popoarelor organi
zarea de baze pentru rachete pe 
teritoriile statelor Europei occi
dentale. Un exemplu de astfel de 
născociri îl constituie știrile min
cinoase că Uniunea Sovietică ar 
avea baze pentru rachete cu rază 
mijlocie de .acțiune pe teritoriile 
R.D.G., Poloniei și Cehoslovaciei. 
Nu e greu de văzut că și aceste 

' inforrfiații urmăresc înăsprirea în
cordării internaționale. în scopul 
continuării cursei înarmărilor. 
Declarația președintelui Eisenho- 
wer din " ... U..L-
planifică pentru înarmare chel
tuieli în sumă de peste 40 de

6 mai că Statele Unite

german, calea apro- 
înțelegerii dintre 
Democrată Ger- 

Republica Federală

miliarde 
perioadă 
chiar 40 
tendința 
mărilor ? O confirmă fără în
doială.

Dar această politică a Sta
telor Unite și a celorlalte 
țări ale NA..T.O. obligă, fi
rește, statele participante ta 
Tratatul de 1a Varșovia să 
tragă concluziile cores
punzătoare. Deși nu doresc 
s-o facă, prin forța îm
prejurărilor ele ar fi ne
voite să examineze proble
ma amplasării de arme.ra- 
chetă în R.D.G., Polonia și 
Cehoslovacia. Ce ar însemna 
aceasta pentru situația din 
Europa ? Aceasta ar însemna 
că instalațiile pentru rachete 
îndreptate una împotriva al
teia s-ar apropia, ceea ce în 
mod inevitabil ar duce ta 
agravarea primejdiei izbuc
nirii unui război groaznic de 
exterminare. Se știe doar că 
arma rachetă nu este o armă 
de ochire, ea lovește în su
prafețe și obiective enorme. 
Este o armă de exterminare 
în masă a oamenilor și de 
distrugere a unor uriașe va
lori materiale.

Am vrea să sperăm că condu
cătorii N.A.T.O. se vor dovedi 
rezonabili și nu vor obliga statele 
Tratatului de la Varșovia ta con- 
tramăsuri privind amplasarea de 
arme-rachetă.

Este evident că personalitățile 
S.U.A. care răspund pentru po
litica externă americană scontea
ză că existența de baze america
ne pe teritoriile unor state euro
pene va asigura atragerea auto
mată a acestor state in războiul 
pe care-1 pot dezlănțui Statele 
Unite. Aceste planuri legate de 
folosirea teritoriilor altor state 
pentru amplasarea de baze, de 
depozite de arme atomice și cu 
hidrogen și de rampe pentru lan
sarea rachetelor 
nucleare, arată 
americani speră că, cu prețul sa. 
criticării aliaților lor, să înde
părteze de ei contraiovitura, 
să ferească teritoriul Statelor 
Unite ale Americii de urmărle 
dezastruoase ale războiului nu
clear, sau cel puțin să atenueze 
aceste urmări.

Uni; dintre conducătorii mili
tari din S.U.A. nici nu consideră 
necesar să 
destinație a 
străinătate, 
trecut, ta o 
din Oslo, 
Schuyler, șeful statului major al 
N.A.T.O., a făcut o declarație al 
cărei sens s-a redus 1a afirmația 
că meritul principal al bazelor 
americane în Europa constă în 
faptul că ele sînt situate departe 
de centrele vitale ale S.U.A.

Cît privește țările europene pe 
teritoriile cărora sînt amplasate 
baze americane, aceste țări, a

de dolari pe an, pe o 
de 10, 15 sau poate

de ani, nu confirmă oare 
S.U.A. spre cursa inar-

cu încărcături 
că politicienii

ascundă adevărata 
bazelor americane in
La sfîrșitul anului 
conferință de presă 

generalul american

apus Schuyler, trebuie să fie pre
gătite pentru o eventuală folosire 
împotriva lor a armei atomice. 
Iată ce perspectivă promit po
poarelor Europei strategii 
miști americani I

In asemenea condiții, nu 
de mirare că politica cercurilor 
guvernante ale Statelor Unite ale 
Americii tace să crească îngri
jorarea și neîncrederea in rînduri
le partenerilor S.U-A. din N.A.T.O. 
și ale altor țări pe teritoriul că
rora se creează baze americane. 
Nu întîmplător guvernele unor țări 
ca Norvegia și Danemarca, dînd 
dovadă de înțelegere a datoriei 
lor și de simțul răspunderii pen
tru destinele țărilor lor, s-au pro
nunțat împotriva amplasării pe 
teritoriile lor a instalațiilor ame
ricane pentru lansarea de arme 
atomice și rachetă.

Nu poți decît să te miri cît 
de mioape sînt calculele 
cercurilor guvernante ameri
cane care vor să îndepărteze 
de eta contraiovitura și să o 
îndrepte asupra aliaților lor 
în cazul cînd Statele Unite ar 
dezlănțui un război atomic. Nu 
ar trebui să uite unii că acum 
rachetele balistice inter
continentale și alte mijloace 
moderne de ducere a războiu
lui pot atinge ținta din orice 
punct al globului.

Dacă este să vorbim despre ba
zele americane împinse cît mai 
aproape de hotarele statelor îm
potriva cărora sînt îndreptate 
aceste baze, ar fi naiv să se pre
supună că numai partea ameri
cană posedă mijloace moderne 
de ducere a războiului. Dezvolta
rea științei și tehnicii oferă acum 
posibilități egale tuturor țărilor 
puternic dezvoltate din punct de 
vedere industrial pentru a crea 
cele mai moderne tipuri de arme. 
Orice om cult, care este cît de 
cît 1a curent cu dezvoltarea știin
ței și tehnicii, vede clar că Uniu
nea Sovietică și celelalte țări ale 
Tratatului de la Varșovia pot 
avea și ele — și au — tot ce 
este necesar pentru a nu se trezi 
într-o situație mai puțin avanta
joasă din punct de vedere stra
tegic.

Posibilitățile tehnice ale state
lor Tratatului de ta Varșovia sînt 
dovedite destul de convingător 
de crearea in Uniunea Sovietică 
a rachetelor intercontinentale și 
de lansarea sateliților sovietici 
artificiali ai parafatului. De a- 
ceea, în prezent nu trebuie să se 
pornească de la poziții de forță, 
nu trebuie ca o parte să sperie 
pe cealaltă. Toate acestea nu 
duc decît la cursa înarmărilor, 
iar după cum se știe, cursa înar
mărilor a dus întotdeauna în 
cele din urmă la război.

Fiecare om de stat con
știent de răspunderea lui tre
buie să abordeze în mod lu
cid 
ce 
să 
să 
să 
cursa înarmărilor și pentru 
apropierea războiului, dar să 
fie preocupat să lichideze sta
rea de „război rece“ și să 
creeze realmente condiții 
pentru relații de bună veci
nătate între toate țările. 
Din partea noastră, această 
năzuință e existat Și va exi
sta șj de acum înainte.

Atmosfera psihozei de război 
este întreținută prin zborurile 
permanente ale bombardierelor 
americane avînd la bord bombe 
atomice și cu hidrogen, atît dea
supra teritoriului Statelor Unite, 
cît și deasupra teritoriilor 
altor țări. In asemenea condiții 
mai trebuie oare mult ca să iz
bucnească incendiul unui război 
atomic ?

Orice om, a cărui minte nu 
este otrăvită de psihoza războiu
lui, împărtășește sentimentul de 
adîncă îngrijorare și de îndrep
tățită indignare cu care opinia 
publică mondială a primit știrea 
că asupra unui orășel din statul 
american Carolina de Sud a că
zut întîmplător o bombă atomică 
de pe un bombardier american. 
Și cu toate că această bombă 
n-a explodat, popoarele lumii își 
pun întrebarea legitimă: ce va 
fi dacă un astfel de incident se 
va repeta și dacă de data aceasta 
se va produce explozia nucleară 
cu toate consecințele ei îngrozi
toare? Ce garanții există că ex
plozia incidentală a unei bombe 
americane atomice sau cu hidro
gen chiar pe teritoriul american 
sau pe teritoriile altor state dea
supra cărora zboară bombardiere 
americane cu bombe atomice, nu 
va fi considerată drept un atac 
prin surprindere ? Asemenea ga
ranții nu există. Prin urmare, o 
explozie intîmplătoare a unei 
bombe atomice poate constitui un 
motiv pentru un nou război mon
dial.

Știrea că Statele Unite trimit 
sistematic avioane militare în
cărcate cu. bombe atomice și cu 
hidrogen în direcția frontierelor 
Uniunii Sovietice a provocat un 
val de indignare în toate țările 
lumii. Asemenea acțiuni ale co
mandamentului militar american, 
fără precedent în timp de pace, 
pun într-adevăr omenirea in pra
gul unui război atomic.

După cum se știe, guvernul 
sovietic a protestat în mod ho
tărît împotriva acestor zboruri și 
a pus această problemă în discu
ția Consiliului de Securitate al 
O.N.U. Dar Statele Unite, nu nu
mai că n-au pus capăt zborurilor 
provocatoare ale avioanelor lor, 
dar au încercat că abată atenția 
opiniei publice de ta fondul ches
tiunii ridicate de Uniunea Sovie
tică. Ele au propus să se instituie 
în regiunea Arcticei, în care au 
loc zborurile avioanelor america-

ato-

este

situația și în ceea 
îl privește, nu numai 

nu facă nimic de natură 
înrăutățească atmosfera, 
creeze condiții pentru

ne, o inspecție internațională 
pentru a se preveni un atac prin 
surprindere.

Guvernul sovietic a arătat că 
această propunere a Statelor U- 
nite nu înlătură cîtuși de Pjtițin 
primejdia pe care o creează pen
tru cauza păcii generale zborurile 
în direcția frontierelor Uniunii 
Sovietice ale avioanelor ameri
cane cu bombe atomice și cu hi
drogen.

Regiunea Arcticei este cea mai 
apropiată cale aeriană dintre U- 
niunea Sovietică și Statele Unite. 
Dată fiind această împrejurare, 
ea prezintă o mare însemnătate 
strategică și zborurile avioanelor 
militare americane cu bombe a- 
tomice și cu hidrogen în această 
regiune creează, fără îndoială, o 
mare primejdie pentru pace. Dar 
tocmai datorită acestei împreju
rări, Statele Unite trebuie să în
ceteze asemenea zboruri ale a- 
vioanelor americane în direcția 
frontierelor sovietice. Guvernul 
Statelor Unite refuză însă cu în- 
căpățînare să satisfacă această 
cerere legitimă, refuză să dea 
ascultare glasului rațiunii.

In afară de aceasta, securita
tea Uniunii Sovietice este ame
nințată nu numai de zborurile 
avioanelor americane în regiunea 
Arcticei, dar și de zborurile a- 
cestor avioane în regiunea Eu
ropei, Africii și Asiei, unde Sta
tele Unite dispun de o vastă re
țea de baze aeriene.

In asemenea condiții, pro
punerea americană de a se 
institui o inspecție în regiu
nea Arcticei nu poate oferi 
nimic pentru securitatea U- 
niunii Sovietice. în primul 
rînd pentru că, propunînd un 
sistem de inspecție în Arcti
ca. S.U.A. nici nu promit să 
înceteze total susmenționate
le zboruri ale avioanelor lor 
cu bombe atomice și cu hidro
gen. ci numai 
ceste 
rind, 
referă 
ne a
Uniunii Sovietice; în sfîrșit, 
în al treilea rînd, sistemul 
de inspecție trebuie să cu
prindă, potrivit propunerii a- 
mericane, o parte considera
bilă a teritoriului Uniunii 
Sovietice și nici o palmă din 
teritoriul propriu-zis al Sta
telor Unite ale Americii.

Deci, propunerea S.U.A. urmă
rește obținerea unor anumite a- 
vantaje de ordin militar strategic 
pentru Statele Unite, pe seama 
slăbirii securității Uniunii Sovie
tice. Este clar că nici un stat 
care se respectă nu poate fi de 
acord cu asemenea propuneri.

Aceste propuneri dovedesc nu
mai că Statele Unite ale Ame
ricii continuă să ducă politica 
„de pe poziții de forță“, căci nu
mai un stat care mizează pe o 
asemenea politică poate să facă 
asemenea propuneri. Dar ele se 
înșeală, pentru că împotriva ori
cărei forțe există întotdeauna o 
forță care acționează în sens 
contrar.

De aceea, este firesc că nici un 
stat, și cu atît mal mult un stat 
care posedă toate mijloacele ne
cesare de apărare, nu poate ac
cepta propuneri avantajoase nu
mai pentru una din părți, ca a- 
celea făcute de Statele. Unite ale 
Americii.

Căutînd să slăbească oarecum 
presiunea popoarelor care cer în
cetarea cursei înarmărilor dusă 
de puterile occidentale, oamenii 
de stat din S.U.A., Anglia și 
Franța declară nu rareori că ar 
fi nevoiți să urmeze această po
litică, deoarece Occidentul ar fi 
amenințat de Uniunea Sovietică.

Dar a putut oare vreunul 
din acești oameni de stat să 
citeze măcar un singur fa.pt 
care să dovedească că Uniu
nea Sovietică ar fi luat mă
suri care să constituie o pri
mejdie pentru securitatea vre
unui stat? Asemenea fapte nu 
le-a citat și nu le poate cita 
nimeni, deoarece asemenea 
fapte nu există.

In Occident se fac în prezent 
anumite eforturi pentru a justi
fica politica pregătirilor militare 
intense, inclusiv crearea 
atomice americane și de 
ții pentru rachete pe teritoriile 
altor țări, invocîndu-se că Uniu
nea Sovietică a creat racheta in
tercontinentală. Dar se știe bine 
că Statele Unite ale Americii au 
început să construiască bazele 
lor militare pe teritorii străine cu 
mult înainte de crearea rachete
lor moderne și cu atît mai mult 
a rachetelor intercontinentale.

în legătură cu aceasta trebuie 
amintit că după terminarea celui 
de-al doilea război mondial. U- 
niunea Sovietică a propus ca toa
te trupele străine să fie retrase 
de pe teritoriile altor țări și să 
fie lichidate toate bazele create 
pe teritoriile altor state. Guver
nele S.U.A., Angliei și Franței, 
nu numai că au refuzat în mod 
categoric să accepte această pro
punere a Uniunii Sovietice, dar 
au continuat să creeze în ime
diata vecinătate a frontierelor 
noastre, noi și noi baze militare.

Putea oare guvernul sovietic 
să nu manifeste în asemenea con
diții grija cuvenită pentru secu
ritatea țării sale și să nu se 
gîndească 1a făurirea unor mij
loace de nădejde pentru asigu
rarea acestei securități ? Nu, nu 
putea.

Dar 
vietică posedă 
nentală sîntem gata să acceptăm 
interzicerea folosirii spațiului cos
mic în scopuri militare dacă, 1a 
rîndul lor, puterile occidentale vor 
consimți 1a lichidarea bazelor mi
litare p.e teritorii străine. După

zboruri; 
această 

numai 
hotarelor

să reducă a- 
în al doilea 
propunere se 
1a o porțiu- 

externe ale

prezent

de baze 
instata

și acum, cînd Uniunea So- 
arma interconti-

cum se știe, guvernul sovietic 
propus ca această problemă să f- 
înclusă și pe ordinea de zi 
conferinței 1a nivel înalt. Acu« 
este rîndul puterilor occidentale 
în primul rînd al Statelor Un 
te să-și spună cuvîntul. Intens 
ficînd cursa înarmărilor, cerci 
rile guvernante din Statele Un 
te și din alte state occidenta1 
cer mereu popoarelor lor n 
sacrificii pentru extinderea pri 
gătirilor militare. Toate aceste 
nu pot să nu influențeze situ; 
ția economică a oamenilor mui 
cii nevoiți să suporte povara gxf 
a cheltuielilor militare.

Militarizarea economiei ță.,.u 
occidentale duce 1a o grav? 
dezorganizare a economiei, f 
creșterea șomajului în aceste ță 
și la suferințe pentru miliour 
de oameni. Adepții politicii „c 
pe poziții de forță“ și de iniei 
sificare a „războiului rece“ sugi 
rează oamenilor muncii prin to; 
te mijloacele ideea că aceast 
politică ar corespunde interesele 
lor, întrucît este legată de spi 
rirea producției militare și t 
crea deci condiții pentru crești 
rea numărului de oameni ocupa 
în industrie.

Ei sperie chiar clasa muncitoi 
re afirmînd că dacă „războit 
rece“ va înceta și nu va fi nt 
voie de cursa înarmărilor, acea 
ta va provoca restrîngerea pre 
ducțiel, creșterea armatei șomer 
lor și reducerea nivelului de tri 
al oamenilor muncii.

Sînt oare juste aceste argumer 
te la care recurg adversari' 
cetării „războiului rece“ și 
cheii capitalului monopolist ? *y 
aceste argumente nu sînt just 
înainte de toate, ele sînt în coi 
tradicție cu esența vieții omulu 
Ele sînt profund antiumane, di 
oarece cu ajutorul lor se încea 
că a convinge omul, a cărui mi 
nire este de a munci constructi 
că el poate trăi numai creind mi 
loace destinate propriei sale n 
miciri.

Dacă examinăm asemenea a 
gumente din punct de vedet 

n 
n 
i 

d

gumente din punct de 
științific și în acest caz ele 
rezistă nici unei critici. Oare 
există astăzi posibilitatea ca 
locul producției mijloacelor 
exterminare să se organizeze 
proporții mari producția bunurile 
de consum și a mijloacelor d 
producție ? In această privinț 
piața — atît cea internă cit 
cea externă — este doar cu < 
devărat nelimitată. De pildă, dac 
în Statele Unite ale Americii s-: 
reduce prețurile ta mărfurile d 
consum și s-ar majora salarii! 
oamenilor muncii, puterea d 
cump irare a populației ar creșl 
considerabil, ceea ce ar crea cot 
diții pentru lărgirea producții 
bunurilor de consum.

Și oare nu este clar că per 
tru dezvoltarea forțelor de pre 
ducție din S.U.A. s-ar deschid 
uriașe posibilități dacă Statei 
Unite ar urma o politică de cc 
existență pașnică și de colabor: 
re practică? Doar numai asemi 
nea țări ca, de pildă, India. Chin 
Populară, Pakistanul, Indonezi; 
Iranul, țările Orientului Arab, L 
niunea Sovietică, ar putea dever 
o piață imensă care să absoarb 
o cantitate uriașă de mărfuri t 
mericane.

Aceasta ar contribui la măr 
rea procentului de folosire a bn 
țelor de muncă și deci 
rea nivelului de trai al 
americane, contribuind 
1a traducerea în viață 
ței popoarelor din alte 
dezvoltarea și avîntul

nivelului lor de trai și cu! 
lor naționale.

la ridice 
populații 

totodat 
a năzuit 
țări spr 

economi*
lor, 
turii

In condițiile politicii actual 
„de pe poziții de forță", statei 
care , ’ " ” ‘ ~ "
cheltuit pentru pregătiri militari 
în perioada 1950—1957, In tot: 
peste 400 miliarde de dolari. Da 
aceste uriașe cheltuieli mii'1’’ 
nu le-au ajutat să evite di 
tăți tot mai mari în economii 
ceea ce reiese clar din exeinplt 
S.U.A. care, după cum recunos 
înșiși americanii, trec astăzi prir 
tr-o criză economică.

De pe urma acestei politici 
Statelor Unite nu au cîștigat ni 
mic nici țările care sprijină pc 
litica „războiului rece“ și curși 
înarmărilor. Dimpotrivă, legir 
du-se de politica „de pe poziț 
de forță“, aceste țări sînt nevoi 
te să suporte cheltuieli militar 
peste puterile lor; economia lo 
se epuizează, iar industria d 
pace se restrînge, ceea ce per.rii 
te monopolurilor americane s 
pună aceste țări într-o situațid d 
dependență tot mai mare, ati 
economică cît și politică.

Toate acestea arată că adevă 
ratelor interese ale tuturor țărilo 
le corespunde nu politica războiu 
lui rece, ci politica coexistențe 
pașnice, a dezvoltării comerțulv-, 
reciproc avantajos și a colabn"' 
rii practice.

Nici nu-i nevoie să se spui.-. c; 
cîtă ușurare ar răsufla toate po 
poarele dacă s-ar lichida primej 
dta de război și oamenii ar pu 
tea, pretutindeni, să-și consacr 
în întregime eforturile munci 
constructive, ridicării nivelului lo 
de trai și al culturii lor.

Tocmai aceasta o cer intereseli 
omenirii. Pe zi ce trece, oame 
nii văd tot mai clar ta ce con 
secințe dezastruoase duce curs: 
înarmărilor și politica „războiu 
lui rece“ și șe poate spune ci 
certitudine că revendicările po
poarelor vor triumfa, că popoa 
rele vor sili guvernele să încetezi 
cursa înarmărilor.

Trebuie menționat că și în pre 
zent politicienii din statele occi
dentale nu pot să nu țină seama 
de aceste revendicări. Iată de ce 
în vorbe ei fac multă zarvă pe- 
rorînd despre pace, deși în fap
te intensifică sistematic ritmul 
pregătirii unui nou război.

fac parte din NĂT.O. a

(Sublinierile aparfin redacfiei) j 
(Continuare în numărul viitor/
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ale popoarelor

pacea poate fi apărată și consolidată
(Urmare din pag. l-a)
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că situația din lume este in
fluențată tot mai mult de lup
ta neîncetată a țărilor lagă
rului socialist pentru dezvolta
rea colaborării internaționale 
pe baza coexistenței pașnice 
a statelor cu orinduiri socia
le diferite, pentru rezolvarea 
problemelor litigioase pe calea 
tratativelor, pentru încetarea 
cursei înarmărilor și înlătura
rea primejdiei unui război a- 
tom ic.

Asemenea acțiuni ca redu
cerile repetate ale forțelor ar
mate ale participanților la 
Tratatul de la Varșovia, redu
ceri care însumează din 1955 
și pînă astăzi 2.477.000 oa
meni, ca actul de măreț uma
nitarism înfăptuit de U.R.S.S. 
prin încetarea unilaterală a 
experiențelor cu toate tipurile 
de arme atomice și cu hidro
gen, ca retragerea voluntari
lor chinezi din Coreea, ca ini
țiativa poloneză privind crea
re« unei zone denuclearizate 
în Europa, ca propunerea gu
vernului R D. Germane privi
toare la crearea unei confe
derații germane sau ca propu
nerea sovietică cu privire la 
convocarea unei conferințe la 
nivelul cel mai înalt — toate 
acestea exercită o puternică 
influență în direcția slăbirii 
încordării internaționale, în 
direcția consolidării păcii.

In Declarația statelor parti
cipante la Tratatul de la Var
șovia se arată totodată că 
cercurile conducătoare ale pu
terilor occidentale și în primul 
rind ale S.U.A., care și-au le
gat strins politica de continua
rea „războiului rece“ și a în
cordării internaționale, tind ca 
și pînă acum să promoveze o 
politică „de pe poziții de for
ță“ și să împiedice popoarele 
să-și organizeze viața după 
cum cred ele de cuviință. A- 
supra popoarelor țărilor mem
bre ale N.A.T.O. este aruncată 
povara excesiv de grea a 
cheltuielilor militare. Potrivit 
numai datelor oficiale ale 
N.A.T.O. cheltuielile militare 
ale țărilor membre ale aces
tui bloc au fost în 1957 de trei 
ori mai mari decit în 1950. 
In prezent în organele mili
tare ale N.A.T.O. se elabo
rează planuri noi de mărire a 
forțelor armate și a cheltuie
lilor militare ale acestor țări, 
iar la conferința miniștrilor 
de război ai țărilor N.A.T.O. 
s-a vorbit despre dublarea for
țelor armate aflate la dispozi
ția comandantului suprem a- 
merican al N.A.T.O. N.A.T.O. 
a hotărît de asemenea să Înar
meze cu arma atomică pe acei 
membri ai blocului Nord-Atlan
tic care în prezent nu dispun 
de această armă. Hotărîrea de 
a înzestra Bundeswehr-ul vest- 
german cu arma nucleară 
și rachetă, noile explozii nu
cleare experimentale efectuate 
de S.U.A. și Anglia după ce 
U.R.S.S. a încetat în mod uni
lateral experimentarea de arme 
atomice și cu hidrogen, neînce
tatele încercări ale guvernelor 
S.U.A., Angliei și Franței și 
celorlalte puteri coloniale de a 
se amesteca în treburile inter
ne ale țărilor Asiei și Africii, 
zborurile avioanelor militare a- 
mericane avînd la bord bombe 
atomice și cu hidrogen spre 
frontierele Uniunii Sovietice, 
amplasarea de rampe ameri
cane pentru lansarea rachetelor 
în țări străine — toate aces
tea arată că 
conducătoare 
ționează cu o perseverență 
demnă de o cauză mai bună 
— în direcția agravării încor
dării internaționale.

In condițiile acestei situații 
cînd Organizației Națiunilor 
Unite i se cere să devină un 
instrument eficace în 
pentru pace, O.N.U. 
paralizată deoarece nu 
statele membre ale ei 
lăuzesc după interesele păcii și 
securității popoarelor. Statele 
participante la Tratatul de la 
Varșovia sînt convinse că lip
sirea Republicii Populare Chi
neze de posibilitatea de a ocu
pa locul ce-i revine de drept 
în Organizația Națiunilor fi
nite aduce prejudicii serioase 
activității acesteia. Un focar 
primejdios îl reprezintă și răz
boiul dus de către Franța îm
potriva poporului algerian care 
luptă pentru autodeterminare 
și independența sa.

Așa după cum subliniază 
Declarația, țările unite în Tra
tatul de la Varșovia condamnă 
cu hotărire linia de agravare 
a încordării internaționale și de 
pregătire a unui război atomic 
linie urmată în N.A.T.O. de 
statele principale ale acestei 
grupări agresive. Țările Trata
tului de la Varșovia constată 
cu satisfacție faptul că, dîn- 
du-și seama unde duce pregă
tire« unui război atomic pe 
care o promovează principalele 
state din N.A.T.O., unele state 
membre ale acestei grupări, se 
situează pe o poziție mai lucidă, 
ceea ce nu poate să nu consti
tuie o contribuție pozitivă Ia 
destinderea internațională. Ță
rile Tratatului de la Varșovia 
cheamă guvernele țărilor mem
bre ale Uniunii nord-Atlanti- 
ce, să nu admită in actualul 
moment de răspundere, vreo 
acțiune care să înrăutățească 
situația — și așa încordată — 
din Europa și alte cîteva re
giuni ale lumii.

Consecvente politicii lor de

anumite cercuri 
din Occident ac-

cauză mai bună

lupta 
rămîne 

toate 
se că-

pace, dornice să urnească din 
punctul mort problema dezar
mării și să determine o coti
tură în direcția întăririi încre
derii și colaborării pașnice în
tre state, guvernele reprezen
tate la 
Moscova au luat hotărîrea 
a realiza în mod unilateral 
ducerea pe viitor a forțelor 
mate ale participanților la Tra
tatul de la Varșovia cu 419.000 
oameni, reducînd de asemenea 
In mod corespunzător arma
mentele f ‘ 
cheltuielile 
(U.R.S.S. 
ni, R.P.R. 
garia — I
— 20.000, R. Cehoslovacă — 
20.000, R. P. Albania — 1000). 
Reducerea forțelor armate ale 
țărilor socialiste este o mărtu
rie concludentă a intențiilor 
pașnice ale acestor țări, a nă- 
zuinții de a contribui la însă
nătoșirea vieții internaționale 
la realizarea unui climat priel
nic stabilirii încrederii între 
state.

Participanții la Consfătuire 
au aprobat propunerea guver
nului sovietic, pusă de acord 
cu guvernul Republicii Popu
lare Romîne privind retragerea 
de pe teritoriul Republicii 
Populare Romîne a trupelor 
sovietice staționate în confor
mitate cu Tratatul de la Var
șovia. Trupele sovietice stațio
nează pe teritoriul R.P.R. în 
conformitate cu Tratatul de la 
Varșovia la cererea 
nostru și pe baza 
poporului romîn. Ca 
lalte popoare frățești 
rile socialiste poporul 
este profund recunoscător Ar
matei Sovietice care și-a vărsat 
sîngele pentru eliberarea pa
triei noastre de sub jugul fas
cist. Noi nu vom uita niciodată 
jertfele de sînge ale poporului 
sovietic. “ , ' __
știe că chezășia securității 
patriei 
forța uriașă a lagărului socia
lismului, știe că în cazul cînd 
va fi comisă o provocare îm
potriva vreunei țări a lagăru
lui socialist provocatorii vor 
avea de aface cu toate țările 
socialiste, că U.R.S.S. și toate 
țările socialiste sînt întotdeau
na gata să vină fn ajutorul 
țărilor frățești, să dea riposta 
cuvenită dușmanilor socialis
mului dacă ei vor incerca să 
tulbure munca pașnică a po
poarelor țărilor socialiste.

Noile măsuri pe care Uniu
nea Sovietică și celelalte țări 
participante la Tratatul de la 
Varșovia le preconizează sînt 
menite să ușureze calea spre 
realizarea unui acord care să 
preîntîmpine o ciocnire mili
tară pe continentul european 
și să evite tragedia unui nou 
război. Guvernele țărilor Tra
tatului de la Varșovia consi
deră o conferință a conducă
torilor statelor din Răsărit și 
Apus la nivelul cel mai înalt 
drept principalul mijloc, 
condițiile create, 
schimba evoluția 
lor de pe arena internațională 
în direcția consolidării păcii. 
Intrucît puterile occidentale nu 
sînt înclinate să țină conferin
ța intr-o componență largă, 
țările participante la Tratatul 
de la Varșovia, în interesul 
realizării înțelegerii necesare, 
consideră posibil de a nu in
sista asupra participării ia 
conferință a reprezentanților 
tuturor statelor membre ale 
Pactului Nord-Atlantic și a sta
telor care au semnat Tratatul 
de Ia Varșovia. Ele sînt de 
acord asupra participării în 
etapa .actuală a unui cerc mai 
restrîns de participanți la în- 
tîlnire astfel că la tratative să 
participe cîte trei (patru) țări 
din Pactul Nord-Atlantic și 
Tratatul de la Varșovia. In 
acest scop ele au împuternicit 
în numele țărilor semnatare 
ale Tratatului de la Varșovia, 
Uniunea Sovietică, Republica 
Populară Polonă, Republica 
Cehoslovacă, (Republica Popu
lară Romînă) să ia parte la 
conferința la cel mai înalt 
nivel.

Pe ordinea de zi a Confe
rinței, propusă de partea so
vietică se găsesc incluse pro
bleme a căror rezolvare ar 
contribui la îmbunătățirea si
tuației internaționale și pen
tru a căror soluționare există 
premize reale. Primul loc în
tre aceste probleme îl ocupă 
încetarea experiențelor cu ar
mele atomice și cu hidrogen. 
Nu se poate trece cu vederea 
faptul că incercind să compli
ce problema convocării confe
rinței la nivel inait, statele 
occidentale prezintă problema 
ticluită privind așa numita si
tuație din țările Europei răsă
ritene adică o problemă care 
in realitate nu există. Parti
cipanții la consfătuire au res
pins cu hotărire orice fel de 
discutare a acestor false pro
bleme ca un amestec inadmi
sibil in treburile interne ale 
unor state suverane, incompa
tibil cu dreptul internațional 
și Carta O.N.U.

Statele participante la Tra
tatul de la Varșovia sint adep
te ale lichidării blocurilor și 
grupărilor militare intrucit 
existența acestora duce la as
cuțirea relațiilor între state și 
crează pericolul permanent al 
ciocnirilor militare intre ace
stea. Pe aceiași linie se în
scrie $i propunerea privind în
cheierea unui pact de neagre-

Consfătuirea de la 
de 
re- 
ar-

tehnica militară și
■ pentru apărare
— 300.000 de oame- 

. — 55.000, R. P. Bui- 
23.000, R. P. Polonă

Poporul

noastre

statului 
voinței 

și cele- 
din ță- 
nostru

nostru

stă in

in 
pentru a 

evenimente-

siune intre statele participante 
la Tratatul de la Varșovia și 
statele participante la Pactul 
Nord-Atlantic, Proiectul de 
pact propune celor două gru
pări principale de puteri să 
nu recurgă la folosirea forței 
una împotriva alteia sau la 
amenințarea cu forța, să se 
abțină de la orice amestec în 
afacerile interne ale altor sta
te, să rezolve toate problemele 
litigioase care pot apare intre 
ele numai prin mijloace pașni
ce în spiritul înțelegerii și 
justeței și să se consulte reci
proc in cazul apariției unor 
situații care ar putea periclita 
pacea in Europa. Este iimpe- , 
de că dacă puterile N.A.T.O. 
ar accepta încheierea unui 
pact de neagresiune, aceasta 
ar putea deveni Începutul co
titurii dorite de popoare in 
evoluția situației internaționale 
în direcția încrederii și cola
borării pașnice între state. 
Dacă mecanismul celor două 
grupări militare — care cu
prind 23 dintre statele lumii 
cele mai dezvoltate în ce pri
vește producția de război — 
nu va fi pus în mișcare pen
tru un atac, nu va fi, prin ur
mare, nici război.

In ce privește statele mem
bre ale Tratatului de la Var
șovia, ele — așa cum se arată 
în Declarație — sint gata în 
orice moment să desemneze 
reprezentanții lor pentru un 
schimb de păreri cu reprezen
tanții țărilor participante 
Uniunea Nord-Atlantică, 
problemele care decurg 
propunerea privind încheierea 
pactului de neagresiune. Un 
asemenea schimb de păreri — 
se sugerează în Declarație — 
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 de
finitive privind încheierea unui 
asemenea pact de neagresiune.

Miiitînd cu consecvență, cu 
tărie pentru înfăptuirea unei 
destinderi în situația interna
țională, statele participante la 
Tratatul de la Varșovia ma
nifestă în același timp cea 
mai mare luciditate și răs
pundere pentru securitatea 
lor, o neobosită vigilență față 
de uneltirile dușmanilor păcii 
și socialismului. Ele întăresc 
unitatea lor de nezdruncinat, 
întăresc unitatea marelui și 
puternicului lagăr al țărilor 
socialiste în frunte cu Uniu
nea Sovietică. Amatorii de a- 
venturi războinice trebuie să 
rețină cuvintele Declarației: 
„Să știe întotdeauna guver
nele țărilor care se bazează pe 
politica „de pe poziții de forță“ 
și care încearcă să facă echi
libristică la „marginea războ
iului", că războiul împotriva ță
rilor socialiste poate duce 
agresorul numai la pieire“.

Ca o chemare ce exprimă 
năzuințele și voința tuturor 
popoarelor dornice de pace 
răsună cuvintele cu care se 
încheie Declarația: „Europa, 
pe teritoriul căreia există mo
numentele unei culturi multi
seculare și numeroase mari 
centre industriale nu trebuie 
să mai fie un cîmp de luptă. 
Ea poate și trebuie să devină 
o zonă a păcii, liniștii și secu
rității. Războiul nu este ine
vitabil, războiul poate fi pre-, 
întîmpinat. Prin forțele unite 
ale popoarelor pacea poate fi 
apărată și consolidată".

Salutînd cu bucurie și apro- 
bînd din toată inima hotări- 
rile Consfătuirii de la Mosco
va a statelor membre ale Tra
tatului de la Varșovia, poporul 
și tineretul nostru muncitor, 
în deplină unitate în jurul 
partidului și guvernului, își 
afirmă incă odată cu putere 
voința de a lupta pentru în
tărirea patriei, pentru întări
rea unității țărilor socialiste, 
pentru consolidarea păcii în 
întreaga lume.
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Sectorul legumicol al G.A.C. „7 Noiembrie' din 
comuna Codlea, regiunea Stalin, este bine dezvoltat. 
Cele 42 ha cultivate cu legume și zarzavaturi aduc 
anual gospodăriei un venit de 250.000 lei.

In primăvara aceasta, colectiviștii au obținut pri
mele roșii în culturile de seră.

In fotografie : Gerda Gref și Mihai Covaci culeg roșii de seră.

Festivalurile pionierești 
din regiunea Stalin
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■Angajamente și realizări
prea mici fată de posibilități

Vreme de două zile Teatrul de 
Stat de operetă din Orașul Sta
lin a găzduit pe cei mai tineri 
artiști amatori din regiune: pio
nierii și școlarii. Cu prilejul fe
stivalului pionieresc micii inter- 
preți ai cîntecelor și dansurilor 
rornînești, maghiare, germane, au 
adus pe scena teatrului crîmpeie 
din strădaniile lor la învățătură 
și activitatea obștească.

Fiecare formație artistică s-a 
prezentat la concurs cu ceva a- 
parte, deosebit. Au înfățișat spec
tatorilor specificul raionului, co
munei, satului, școlii în care în
vață.

Cei care au văzut pe pioniera 
Bărbatei Viorela de la școala de 
4 ani „Dacia“, din Rupea, reci
tind și trăind fiecare vers din 
„Doina“ lui Coșbuc, cine a as
cultat-o pe pioniera Elena Baciu 
în vîrstă de numai 12 ani de la 
școala de 7 ani din Bran inter- 
pretînd la acordeon „Vine tre
nul din Ardeal“ și „Cînd eram 
pe Ialomița“ sau cei care i-au 
văzut pe pionierii și școlarii din 
Tohanul Vechi în vîrtejul unet 
suite de dansuri ardelenești ori pe 
Radu Lupu, executînd la pian 
cîteva din compozițiile sale, au 
rămas de-a dreptul impresionați 
de gingășia, grația și seriozitatea 
interpretării.

In orașele Mediaș și Sibiu unde 
s-au întrecut formațiile artistice 
pionierești din celelalte raioane și 
orașe ale regiunii, veselia, voia

Al II-lea Festival
AL COPILULUI

Casa creației populare a Capita
lei în colaborare cu Comitetul na
țional al copilului, Comitetul 
orășenesc U.T.M., Consiliul sindi
cal local și U.C.E.C.O.M., organi
zează anul acesta, în cinstea zilei 
de 1 Iunie, cel de-al doilea Festi
val al copilului.

La acest festival, care se va des
fășura intre 27 mai și 2 iunie, 
participă peste 30 de formații ar
tistice de copii care activează în 
cercurile ele coregrafie, teatru, 
muzică vocală și instrumentală 
din casa de cultură, cluburi, că
mine culturale, întreprinderi, in
stituții, cooperative meșteșugărești, 
școli medii și profesionale din 
Capitală.

Marți după amiază, în sala Clu. 
bului Finanțe-Bănci au avut loc 
primele spectacole coregrafice și 
de teatru, date de formațiile de 
copii ale Comitetului sindical 
orășenesc al întreprinderilor ad
ministrative de stat și Comisiei de 
femei din circumscripția nr. 153, 
raionul T. Vladimirescu.

Celor mai bune formații li se 
vor decerna, la sfîrșitul festivalu
lui, drapelul de fruntaș pe anul 
1958, precum și diplome și pre
mii în obiecte.

bună au fost de asemenea însoți
torul permanent al concursului. 
Spre deosebire de Orașul Stalin, 
în celelalte două centre — Mediaș 
și Sibiu — surprizele au fost 
mult mai multe. Liliana Sămădin 
de la școala de 7 ani. din Boziaș, 
raionul Tîrnăveni, n-a împlinit 
încă zece ani. Din fundul sălii a- 
proape că nici nu se vedea pe 
scenă. Dar cînd a început să re
cite poezia „Cravata“ spectatorii 
și deopotrivă cu ei și membrii ju
riului, și-au otprit pentru o clipă 
respirația ca să poată înregistra 
mai bine glăsciorul acestui copil. 
Cînd Liliana și-a terminat poezia 
cu o reverență, sala a izbucnit în 
ropote de aplauze care au ținut 
cîteva minute. Membrii juriului 
au consemnat apoi cu toții în fi
șele lor de concurs locul I la re
citări.

La Sibiu, echipa de dansuri a 
pionierilor și școlarilor din Rucăr, 
raionul Făgăraș, a fost așteptată 
cu deosebit interes. Iar micii dan
satori au pus atîta suflet în in
terpretarea „Hațeganei“, „Invîr- 
titei“, „Brîului“ etc, înoît au în
trecut și chiar depășit așteptările 
juriului și spectatorilor. Dar cîte 
alte cuvinte de laudă nu se pot 
încă spune la adresa formațiilor 
artistice pionierești din Viștea de 
Jos, Arpaș, Cisnădie, Cisnădioara, 
Birghiș, Armeniș etc.

In cîteva rînduri nu se poate 
reda întreaga amploare a acestui 
concurs în care s-au 
zeci de formații artistice pionie
rești romîne, maghiare, germane 
din toate raioanele și orașele re
giunii Stalin. Ceea ce merită a fl 
subliniat în mod deosebit este 
faptul că acest concurs a fost nu 
numai o evoluție culturală a celor 
mai tineri artiști amatori, nu nu
mai o manifestare a vieții mereu 
mai fericite a copiilor din patria 
noastră redată în cîntece, dan
suri, scenete, piese de teatru ci 
și un minunat prilej de strînge- 
re a legăturilor de prietenie între 
copii. Căci pionierii și școlarii 
prezenți la concurs au avut po
sibilități să se cunoască mai 
bine, să facă un schimb rodnic 
de experiență, să lege prietenii 
trainice, de neuitat.

Documentele Consfătuirii de la 
Constanța, hotărîrile și sarcinile 
trasate de partid cu privire la 
dezvoltarea agriculturii socialiste, 
au stîrnit un viu interes în masa 
largă a tineretului din satele pa
triei noastre. Mobilizați de orga
nizațiile U.T.M., sub directa în
drumare a organizațiilor de partid, 
tinerii, în frunte cu utemiștii, au 
luptat și luptă zi de zi pentru tra
ducerea în viață a hotărîrilor par
tidului. După Consfătuirea de la 
Constanța, tinerii țărani muncitori 
au pornit cu și mai însuflețit elan 
la muncă. Sînt cunoscute o mul
țime de angajamente dintr-un 
mare număr de unități socialiste 
pe care și le-au luat tinerii în le
gătură cu îndeplinirea unor im
portante obiective economice din 
planurile de producție ale unită
ților în cadrul cărora își desfășoa
ră activitatea. Astfel, utemiștii și 
tinerii din G.A.C. Cuza Vodă și 
G.A.S, Rîmnio din regiunea Con
stanța, G.A.C. Căzănești și întovă
rășirea „Flacăra“ din comuna Li- 
ța, regiunea București, G.A.C. Zi
duri din regiunea Ploești și multe 
altele și-au luat angajamente pre
cise, pe măsura posibilităților ti
nerilor și au și dus la îndeplinire 
o bună parte din ele. Aoestor pre
țioase acțiuni ale utemiștilor, une
le comitete raionale ale U.T.M. — 
cum ar fi Tumu Măgurele din re
giunea București, Medgidia din 
regiunea Constanța și altele — le- 
au acordat o atenție deosebită. 
Aceste comitete raionale au stu
diat posibilitățile reale ale tinere
tului din sectorul socialist al agri
culturii și ținînd seamă de 
au îndrumat, au sprijinit 
temiștii, tinerii, să-și ia 
gajamente și să-și asume răspun
deri concrete cu privire la ce vor 
face. Intr-o oarecare măsură lu
crul acesta l-a făcut și Comitetul 
raional U.T.M. Buzău (prim se
cretar Ion Alexandrescu). Unii 
dintre activiștii raionului, cum ar 
fi instructorii Ion Popa, Nicolae 
Petcu și alții au sprijinit organiza
țiile de bază U.T.M. în ceea ce 
privește luarea unor angajamente 
precise. Utemiștii, tinerii din ra
ionul Buzău s-au angajat, printre 
altele, să însilozeze 5.000 tone fu
raje, să facă polenizarea artificială 
suplimentară la peste 800 hectare 
de floarea soarelui. Exemplul cel 
mai frumos în această direcție îl 
poate constitui gospodăria de stat 
Buzău (secretarul comitetului 
U.T.M. — Ion Stratone). Marea 
majoritate a muncitorilor 
gospodării sînt tineri dintre care

ele,
u- 

an-

acestei

76 sînt utemiști, iax un număr în
semnat sînt membri și candidați 
de partid.

Studiind posibilitățile și forțele 
de care dispune tineretul din gos
podărie, comitetul U.T.M. a con
vocat o adunare generală deschisă, 
în care tinerii și-au luat o serie 
de angajamente precise. De pildă, 
gospodăria dispune de 2.179 hec
tare teren dintre care 1.711,87 ha. 
sînt arabile. De toate culturile de 
pe această suprafață, adică de cele 
780 ha. grîu, 319 ha. porumb, din
tre care 200 ha. porumb hibrid, 
137 ha. grădină de zarzavaturi iri
gată, 107 ha. lucemă și altele — 
răspund tinerii. Brigada specială 
de tractoriști condusă de Constan
tin Poenaru, s-a angajat ca de pe
IIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Comitetul raional U.T.M. 
Buzău desfășoară o muncă 

formală iu acțiunea 
tinerilor din agricultură
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cele 200 hectare cu porumb hi
brid să scoată 4.500 kg. boabe la 
hectar față de 3.500 kg. planifi
cate. Tinerii gospodăriei răspund, 
de asemenea de întreg sectorul 
zootehnic, care numără 141 de 
vaci, 27 capete tineret taurin, 80 
de viței pînă în 6 luni. etc. Tot 
ei vor îngrășa 1.000 de porci și 
vor da în plus pe întreg anul 
peste 10.000 litri de lapte. Dato
rită seriozității cu care comitetul 
U.T.M. a*controlat și a îndrumat 
activitatea tinerilor, datorită po
stului utemist de control care des
fășoară o vie activitate, scoțînd în 
evidență succesele și lipsurile din 
munca tinerilor, harnicii tineri ai 
gospodăriei au obținut deja o se
rie de succese. De exemplu a spo
rit în ultima lună cantitatea zilni
că de lapte de la 420 litri la 750- 
800 litri, iar greutatea zilnică a 
vițeilor a crescut cu 0,4 la sută, 
față de angajamentul pe care și 
l-au luat tinerii îngrijitori. Astfel 
de exemple s-ar putea da și din 
G.A.C. Vemești, G.A.S. Stîlpu și 
altele. Din păcate, însă, nu acea
sta e situația caracteristică pe în
treg raionul. In sectorul socialist 
de stat și cooperatist al agricul
turii din raionul Buzău sînt cu
prinse aproape 70 de organizații 
de bază U.T.M. Dintre acestea 
mai puțin de jumătate și-au luat

se poate

întrecut

1. ANDREI
corespondentul „Scînteii ti
neretului" pentru regiunea 

Stalin

de radioficare dinStația
fost instalată de curînd. Ea i 

In fotografie: Operatoarea 
tele în timpul unei emisiuni.

Tartan din raionul Oradea acomuna ____  _
are peste 800 de abonați.

i Constantin Florica reglînd apara-

Scriitori greci despre Romînia
Am ascultat câteva reportaje 

cuceritoare prin sinceritatea im
presiilor pe care le comunică_ Nu 
sînt reportaje întocmite cu migală 
la masa de lucru, ci realizate 
spontan și redate verbal,

S-ar părea că micuții din căminul de zi al fabricii de confecțK „Gh. Gheorghiu-Dej" au serios dt 
furcă en complicatele probleme tehnice pe care trebuie să le solu ționeze.

impulsul impresiilor acumulate în. 
tr-o călătorie despre care s-au fo
losit doar superlative. Tema era 
una singură : Romînia. Autorii : 
scriitorii greci care ne-au vizitat 
țara.

Obișnuitele expuneri dintr-o 
conferință de presă se transforma
seră în reportaje nu numai prin 
nota de lirism care le învăluia dar 
și prin întîmplările povestite, prin 
extragerea semnificațiilor din fap
tele cele mai esențiale descoperite 
în mulțimea de amănunte a coti
dianului. Cronicarul conferinței de 
presă trebuie să se limiteze la a 
relata doar cîteva din frazele în- 
registrate din goana condeiului, 
conștient că răpește poate în acest 
fel frumusețea literară a celor ros
tite.

Acad. Stratis Mirivilis, președin
tele Societății naționale a scriito
rilor greci : „Impresiile culese aci 
sint deosebit de frumoase și nu le 
vom uita niciodată. Am admirat 
hărnicia poporului romîn și tot
odată rodnicia pământului său, 
frumusețea naturii țării sale... Cele 
două popoare ale noastre sînt ve
cine nu numai geografic dar sînt 
și puțin rude, chiar rude de sînge 
și în orice caz rude spirituale. De 
aceea ar trebui să ne cunoaștem 
mult mai bine unii pe ceilalți" 
Încă o însemnare din cele spuse 
de Stratis Mirivilis : „Condeiul pe 
care noi și dv. îl ținem în mină 
este o armă puternică, de multe 
ori mai puternică decît armele în
trebuințate în război, Această ar
mă a condeiului trebuie s-o folo
sim cit mai bine pentru a lupta 
împotriva războiului".

Pro), univ. Georges Kourmoulis, 
decanul facultății de litere a Uni
versității din Atena : „Romînia
se găsește la un nivel înaintat al

carnet
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științei mondiale. Se editează aci 
opere științifice valoroase și nu
meroase reviste științifice în limbi 
străine care ușurează mult cola
borarea și contactul științific cu 
alte țări“.

Poetul Menelaos Ludemis : „Că
lătoria mea în Romînia se poate 
asemăna cu o călătorie în basm. 
Sînt vrăjit de frumusețile țării dv 
și nu știu căreia din ele să-i atri
bui locul întâi. Cred că acest loc, 
îl merită oamenii, poporul ro
mîn... Țara dv. m-a fermecat și 
pot spune la plecare că las o par
te din inima mea aici“.

Poetul Jeanis Ritsos : „Impre
sia generală o pot exprima în cu
vintele rcordialitate, libertate 
minunate frumuseți naturale“.

Se cuvine s-o mai amintim 
poeta Maria Rally ce-și exprima 
recunoștința fără rezerve față de 
poporul romîn și pe scriitorul 
Angelos Terzakis care vorbea des
pre ospitalitatea neașteptată pe 
care a întâlnit-o în Rominia.

...Am ascultat reportaje realiza
te spontan și redate verbal. Re
portaje ce vor prinde viață în co
loane de gazetă și pagini de volum 
și care — potrivit mărturisirilor 
ce ne-au fost făcute — vor aduce 
sub ochii cititorului grec realita
tea românească.

M. RAMURA

pe

angajamente precise și pe măsură 
posibilităților reale ale tineretului. 
Comitetul raional U.T.M. Buzău, 
activiștii acestuia n-au acordat a- 
tenția cuvenită sarcinilor și hotă- 
rîrilor Consfătuirii de la Constan
ța și au desfășurat o muncă slabă 
pentru sprijinirea acestei impor
tante acțiuni tinerești. E drept că 
documentele au fost citite și pre
lucrate de tineri în adunări gene
rale deschise ale organizațiilor de 
bază U.T.M. Dar multe organiza
ții de bază U.T.M. s-au limitat 
numai la atît. Față de sarcinile și 
problemele economico-organizato- 
rice multiple ale unităților socia
liste de stat sau cooperatiste în 
care muncesc, utemiștii, tinerii fac 
lucruri mărunte, se eschivează de 
la muncă, sînt delăsători. Dar lu
crul cel mai rău îl constituie fap
tul că multe din angajamentele 
pe care și le-au luat unele orga
nizații de bază rămîn pur și sim
plu pe hîrtie; E edificator în acest 
sens exemplul organizației de bază 
U.T.M. din întovărășirea agricolă 
„11 Iunie" din Smeeni. Aceasta 
s-a angajat printre altele să culti
ve un lot semincer de 15 hectare. 
A trecut luna mai și acest anga
jament a rămas numai pe hîrtie. 
Tovarășa Elena Chirița, secretara 
organizației U.T.M., dă din umeri. 
„Dacă comitetul U.T.M. pe comu
nă nu ne sprijină, noi ce să fa
cem ?! “ De asemenea și-au mai 
propus ca în cadrul întovărășirii 
să formeze un colectiv model de 
muncă în comun. Și acest angaja
ment a rămas baltă. învățătorul 
Virgil Preda, locțiitorul secretaru
lui U.T.M. pe comună, a numărat 
pe degete cîteva acțiuni ale tine
rilor întovărășiți, dar n-a fost în 
stare să spună un cuvînt, despre 
felul în care comitetul U.T.M. în
drumă activitatea organizației de 
bază U.T.M. din întovărășire. Pla
nul de muncă pe luna mai al or
ganizației de bază U.T.M. a fost 
văzut de membrii comitetului 
U.T.M. și apoi l-au pus la... dosar. 
El cuprinde vreo zece fraze gene
rale ca: „Vom intensifica munca 
culturală“, „Vom participa la Spar- 
tachiada de vară“ etc. Aproape 
nici un punct nu e legat concret 
de problemele de producție ala 
întovărășirii, de angajamentele ti
nerilor. Cu atît mai de netolerat 
e faptul că acest plan de muncă 
a fost văzut și de Nicolae Petcu, 
instructorul comitetului raional 
U.T.M. pentru acest sector. L-a 
văzut și atît. Și dacă atunci cînd 
utemiștii, tinerii din Smeeni și-au 
luat angajamente a participat și 
Nicolae Petcu, pe urmă a uitat și 
el de ele. El vine des în comună, 
dar nu urmărește, nu îndrumă 
concret munca utemiștilor și tine
rilor în direcția îndeplinirii anga
jamentelor pe care aceștia și le-au 
asumat. Astfel de situații sînt și 
la întovărășirea din Costești, 
G.A.C. Bobocu, G.A.C. Gălbinași 
și multe altele. E necesar ca mă
car acum Comitetul raional U.T.M. 
Buzău să ia măsuri urgente pen
tru sprijinirea tuturor organizații
lor U.T.M. din sectorul socialist 
al agriculturii, pentru ca ele să se 
înroleze activ în această patrioti
că acțiune a tineretului. Instructo
rii raionali au datoria să îndrume 
concret și amănunțit activitatea ti
nerilor. Ei trebuie să cunoască 
fiecare angajament al tinerilor din 
organizațiile de bază de care se 
ocupă, să urmărească stadiul în 
care se găsește și să contribuie 
concret la îndeplinirea lui. Mem
brii biroului raional U.T.M. să 
meargă jos, în organizațiile de 
bază U.T.M. și să îndrume direct 
munca să controleze, să ia măsuri, 
pe scurt, să părăsească atitudinea 
birocratică pe care au manifestat-o 
pînă acum. în modul în care mun
cesc tinerii din G.A.S. Buzău, în 
felul în care aceștia și-au organi
zat munca, activiștii comitetului 
raional au un frumos model și el 
poate fi extins și în alte organiza
ții de bază. Numai astfel sarcinile 
care stau în fața tineretului din 
raionul Buzău privind dezvoltarea 
socialistă a agriculturii vor fi du
se cu succes la îndeplinire.

NICOLAE BARBU

în țjitîmpinarea 
Conferinței 
naționale 
a mișcării 

pentru pace
tn întreaga țară 

rințe raionale și 
întâmpinarea Conferinței 
a mișcării pentru pace.

★
în sala de festivități 

medii „Gheorghe Lazăr“ 
pitală a avut loc luni după amia
ză conferința raională a mișcării 
pentru pace, la care au participat 
numeroși cetățeni din 
„V. I. Lenin“

La această adunare au luat cu- 
vîntul tineri și vîrstnici, 
tori și intelectuali, oare și-au ex
primat cu hotărire voința lor de 
pace, cerind statelor imperialiste 
încetarea cursei înarmărilor și a 
experiențelor cu armele atomice și 
cu hidrogen.

La clubul Finanțe-bănci a avut 
loc în aceeași zi conferința raio
nală a mișcării pentru pace din 
raionul „Tudor Vladimirescu“

La Craiova a avut loc luni după 
amiază, la Teatrul de vară „23 
August“, o adunare pentru pace 
a femeilor din acest oraș, la care 
au participat peste 1.000 de mun
citoare, intelectuale, gospodine.

In satele și orașele regiunii 
lași, peste 22.000 de persoane au 
ascultat în ultimele zece zile con
ferințe despre problemele actual« 
ale luptei pentru pace,

I (Agerpres)

au loc confe- 
orășenești în 

naționale

a școlii 
din Ca-

raionul

munci-
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Evenimentele Crearea Uniunii
Tineretului Democrat

Rezultatele alegerilor din Italia

SUCCESE OBȚINUTE 
de către forțele de stinga

din Franța și Algeria din Suedia

PARIS 27 (Agerpres). — Tn 
dimineața de 27 mai, De Gaulle 
a dat publicității o declarație in 
care, neținînd seama de faptul că 
Franța are în momentul de față 
un guvern legal instituit, a anun
țat că începînd de luni a între
prins măsurile necesare formării 
unui noi» guvern.

In aceeași declarație, De Gaul
le, „situîndu-se pe poziția unui 
viitor șef de guvern“, după cum 
subliniază France Presse, s-a a- 
dresat direct, peste capul guver
nului, șefilor forțelor armate te- 
res.tre, navale și aeriene din Al
geria ahunțîndu-i că va lua ime
diat contact cu ei și exprimîn- 
du-și .deplina încredere în gene
ralul Salan și în ceilalți generali 
rebeli de la Alger.

După cum relatează agențiile 
de presă occidentale, De Gaulle 
a făcut această declarație în ur
ma întrevederilor secrete pe care 
le-a avut în cursul ultimelor două 
zile cu diferiți reprezentanți ai 
guvernului francez. Primul mi
nistru a confirmat marți seara că 
a avut o întrevedere cu genera
lul De Gaulle în cursul nopții de 
26 spre 27 mai.

„Este limpede, subliniază a- 
genția americană U.P.I., că ge
neralul De Gaulle acționează în 
prezent în deplină colaborare cu 
guvernul în vederea preluării 
puterii“.

Potrivit agenției U.P.I., decla
rația Iul De Gaulle de marți di
mineață dovedește „că negocie
rile dintre Pflimlin și De Gaulle 
au progresat mult“,

★
PARIS 27. (Agerpres). — Bi

roul Politic al Partidului Comu
nist Francez a dat publicității un. 
comunicat în care condamnă de
clarațiile de marți ale lui Da 
Gaulle. „De Gaulle, generalul răz
boiului civil a făcut o nouă de
clarație în care a vorbit ca și cum 
ar fi șeful guvernului și șeful sta
tului, se arată în comunicatul Bi
roului Politic al P.CJ'. El a anun
țat că preia comanda generalilor 
rebeli. După ce a instigat La re
beliune în Algeria și in Corsica, 
el o pregătește acum pretutindeni 
în întreaga Franță.

A sosit momentul pentru toți 
muncitorii, pentru toți republica
nii fi patrioții, să se ridice la 
lupta pentru apărarea Republicii“ 
se spune în încheierea comunica
tului.

Partidul Comunist Francez a 
lansat un apel tuturor muncitori
lor și republicanilor în care îi 
cheamă să participe la manifesta
ția ce urmează să aibă loc la 28 
mai la Paris.

•fc
PARIS 27 (Agerpres). — După 

publicarea declarației lui De 
Gaulle grupul parlamentar și co
mitetul de conducere al partidu
lui socialist s-au întrunit într-o 
ședință în cadrul căreia au adop
tat cu 112 voturi contra 3 și o 
■abținere o moțiune condamnînd 
această declarație. Moțiunea cere 
guvernului legal instituit să nu-și 
părăsească postul atît timp cit 
are încrederea Adunării. De ase- 
menea moțiunea declară că 
grupul parlamentar socialist nu 
va sprijini în nici un caz o can
didatură a lui De Gaulle, care 
constituie o sfidare a legalității 
republicane.

Agenția France Presa® anunță 
că la ședința în care a fost a- 
doptată moțiunea de mai sus nu

♦ De Gaulle se situează pe poziția unui viitor șef 
de guvern ♦ Pflimlin. negociază ca De Gaulle
* In întreaga Franță au început greve de 
protest * Comunicatul Biroului Politic al P.C. Francez

* Dezbaterile din Adunarea Națională 
participat liderul partidului, 
ty Molie'Guy Molfet, și că se vorbește de 

o nouă reuniune a grupului par
lamentar și a comitetului de con
ducere al partidului socialist

Comentînd poziția partidului 
socialist, agenția France Presse 
scrie că „potrivit observatorilor 
parlamentari o agravare a situa
ției în metropolă ar risca să pună 
pe socialiști în alternativa fie de 
a renunța (la opoziția față de De 
Gaulle) fie de a șe alia cu comu
niștii, adică a se ajunge la Fron
tul Popular.

Următoarele 24 
hotărîtoare“.

PARIS 27 (A- 
gerpres). — La 
chemarea Con
federației Gene
rale a Mun
cii au început 
mărfi în întrea
ga Fran(ă mari 
acfiuni greviste 
în semn de pro
test împotriva 
uneltirilor anti- 
republicane ale 
cercurilor de ex
tremă dreaptă 
care urmăresc 
aducerea lui De 
Gaulle la pu
tere.

La Paris au 
întrerupt lucrul 
marți la amia
ză muncitorii 
de la transe 
porturile publi
ce. salariații ser. 
.viciilor poștale 
și telefonice și o 
parte din mun
citorii de la u- 
zinele electrice.

Greve ale muncitorilor din 
transporturi și ale salariaților 
serviciilor poștale au mai avut 
loc la Lille, Nisa, Rouen, Cler
mont-Ferrand- etc.

La Marsilia muncitorii de la 
uzinele metalurgice, de la uzinele 
de produse chimice, de la șantie
rele de construc(iî precum și do
cherii au încetat lucrul chiar din 
dimineața zilei de marți.

Tot în cursul dimineții de 
mărfi au întrerupt lucrul decla- 
rînd o grevă de 24 ore, minerii 
din bazinul carbonifer din 
partamentul Nord precum și 
nerii din Pas de Calais și 
Lorena.

In departamentul Nord au 
grevă de asemenea mun- 
din construcții, 3.000 mun
de la șantierele 
3.000 muncitori

de ore vor fi

adoptat marți dimineața cu 412 
voturi pentru și 149 contra rezo
luția cu privire la discutarea 
proiectului de lege guvernamen
tal asupra reformei constituției.

Deputății comuniști au votat 
împotrivă.

Tot în ședința de marți dimi
neața Adunarea Națională a 
adoptat cu 314 voturi pentru și 
250 contra o propunere prezen
tată de lideri ai diferitelor gru
puri parlamentare care au cerut 
să se consacre două zile dezbate
rilor asupra reformei constitu
ționale. Dezbaterile urmează să 
înceapă la 28 mai.

Mitterand (U.D.S.R.). El a cerut 
Adunării să rămînă în permanen
ță în ședință. ,,Nu trebuie ca în 
cursul evenimentelor ce vor urma, 
a spus el, să ne găsim puși în 
fața dispariției guvernului și A- 
dunării“.

Ședința Adunării a fost apoi 
suspendată. In cursul după amie
zii a avut loc de asemenea, o șe
dință a Consiliului de Miniștri. La 
reluarea ședinței Adunării, în 
cursul serii, a luat cuvîntul pre
mierul Pflimlin. Primul ministru 
a declarat că nu intenționează să 
provoace o criză de putere. El a 
avut cuvinte elogioase la adresa 
poziției generalului De Gaulle 
față de evenimentele din Franța. 
In încheierea declarației sale, pri
mul ministru a insistat din nou 
asupra necesității adoptării de că
tre adunare a proiectului de revi
zuire a constituției.

Lucrările Adunării au continuat 
în cursul nopții.

STOCKHOLM 27 (Agerpres).— 
TASS transmite :

La 26 mai la Stockholm a luat 
sfîrșit Congresul de unificare a 
două organizații de tineret din 
Suedia — Uniunea Tineretului 
Democrat din Suedia și Uniunea 
Tineretului Comunist suedez. Cu 
majoritate de voturi participanții 
la congres au hotărît crearea 
Uniunii Tineretului Democrat din 
Suedia.

In programul adoptat se »ubli- 
niază că Uniunea constituie o par
te a mișcării muncitorești din 
Suedia și își propune drept scop 
construirea socialismului. Uniunea 
Tineretului Democrat se spune in 
continuare în program sprijină 
Partidul Comunist din Suedia, de
oarece acest partid reprezintă in
teresele tineretului fi acționează 
în vederea transformării socialiste 
a țării noastre.

Ca președinte al organizației 
unite de tineret a fost ales Rolf 
Utberg. Hr

■r

Pe Champs Elysees, parizienii demonstrează pentru apărarea Insti 
tuțiilor republicane

de
mi- 
din

de-

navale, 
metalur- 
șl doche-

clarat 
citării 
citori 
peste
giști din orașul Denain 
rii de la Dunkerque.

Agenția United Press 
ză că acțiunile greviste 
în întreaga țară.

★
PARIS 27 (Agsrpres). —Adu

narea Națională Franceză a

subllnia- 
continuă

După cum se știe, reforma con
stituțională de mult cerută de 
cercurile de extremă dreaptă este 
menită să întărească considerabil 
prerogativele guvernului 
dauna parlamentului«

★
PARIS 27 (Agerpres). — In 

ședința de marți după amiază a 
Adunării Naționale, președintele 
grupului parlamentar comunist, 
Jacques Duclos, a înfierat decla
rația lui De Gaulle. „De Gaulle 
vorbește de pe acum ca și cum 
ar fi șeful statului și șeful gu
vernului. De pe aCum, a declarat 
Duclos, se execută ordinele dic
tatorului și uzurpatorului. De 
Gaulle anunță că a întreprins mă
suri pentru formarea unui gu
vern, fără ca parlamentul să fi 
fost informat. Se pregătește un 
nou Vichy ; Președintele Consi
liului de Miniștri este dator să ne 
dea explicații“.

In continuare Duclos a arătat 
că „De Gaulle face apel la liniș
te, după ce a instigat armata la 
rebeliune. El acoperă pe rebelii 
din Algeria și din Corsica. Cu 
complicitatea unor anumite perso
nalități se urmărește instaurarea 
dictaturii fasciste“.

In cadrul aceleiași ședințe a 
luat cuvîntul deputatul François

în

După acțiunile provocatoare
ale militariștilor francezi în Tunisia

TUNIS 27 (Agerpres). — Inci
dentele serioase care au avut loc 
în «ursul ultimelor două zile în
tre trupele franceze din Algeria 
și grănicerii tunisieni au intensi
ficat criza franco-tunisiană, criză 
pe care agenția France Presse o 
consideră ca Iiind ,,de o gravi
tate extremă".

Luni seara, făcînd o trecere în 
revistă a situației, președintele 
Tunisiei, Burghiba, a subliniat că 
incidentele provocatoare de la 
Remada, puse la cale de către cli
ca militară franceză din Alger, cu 
sprijinul trupelor franceze de la 
garnizoanele din Tunisia, urmă
resc să intimideze Tunisia. Preșe
dintele Burghiba a arătat că 
aceste acțiuni provocatoare ale 
militariștilor francezi, care au fă
cut victime în rîndul populației 
civile și ale forțelor armate tuni
siene, „au adus Tunisia în stare 
de război, sau pe pragul războiu
lui". Pentru a se pune capăt a- 
cestel situații, care reprezintă un 
pericol pentru securitatea și su
veranitatea Tunisiei, președintele 
Burghiba a declarat că (ara sa 
va sezisa Consiliul de Securitate 
și cere cu toată hotărîrea retra
gerea imediată a tuturor trupelor 
franceze aflate pe teritoriul tuni
sian.

Corespondentul agenției Asso
ciated Press subliniază că pre
zentarea unei noi plîngeri tuni
siene în fața Consiliului de Secu-

* Tunisia va sezisa 
Consiliul de Securitate
* Mari manifestații 

an fifranceze * Și Maro
cul cere retragerea imediata

a trupelor franceze
ritate 
trebui 
cadrul 
că nord-africană, mai ales în ce 
privește Algeria, „lucru care nu 
convine cercurilor conducătoare 
de la Paris care s-au străduit cit 
au putut să evite aceasta“.

Tot luni seara, în timp ce a- 
genția britanică Reuter anunța 
că în principalele orașe din Tu
nisia continuă să se desfășoare 
mari manifestații antifranceze în 
cadrul cărora populația cere re
tragerea imediată a trupelor fran
ceze de pe teritoriul tunisian, la 
Rabat a fost publicat un comuni
cat oficial prin care se anunță că 
guvernul marocan insistă asupra 
retragerii neîntîrziate a tuturor 
militarilor francezi de pe terito
riul Marocului. In comunicat se 
arată că guvernul marocan „ține 
seama de gravitatea situației din 
Algeria și înțelege Să ia toate 
măsurile pentru a asigura securi
tatea țării“. i

k ..i
NEW YORK 27 (Agerpres). — 

Reprezentantul permanent al Tu-

va 
în

înseamnă că Franța 
să-și explice amănunțit 
O.N.U. întreaga sa politi-

Studenții panamezi 
blocațl de trupe 

în clădirea universității
PANAMA CITY 27 (Agerpres). 

Peste 500 de studențl panamezi, 
care au participat la manifesta, 
(iile antiguvernamentale șl s-au 
refugiat în clădirea universității 
sînt blocațl de trupele gărzii na
ționale. Studenții au făcut apel 
la crucea roșie cerlnd ajutor șl 
alimente. Președintele La Guar- 
dîa refuză să satisfacă cererile 
studenților referitoare la demite
rea ministrului educației Victor 
Juliao și a trei comandanți ai 
gărzii naționale, care au reprimat 
cu brutalitate manifestațiile stu
dențești. Un număr de șapte ti
neri panamezi au fost condam
nați la o lună Închisoare șl 
amendă.

In I i ha n luPtelecontinuă
Explozia unei bombe la locuința 

ambasadorului britanic

nisiei în O.N.U., Monji Slim, 
adresat secretarului general

a 
,,____ al

O.N.U. telegrame în care citează 
noi fapte ale unor acțiuni ilegale 
săvîrșite de trupele franceze sta
ționate în Tunisia. In telegrame 
se arată că asemenea acțiuni sînt 
de natură să dpcă la agravarea 
situației din această parte a lumii.

Reprezentantul Tunisiei atrage 
atenția secretarului general al 
O.N.U. asupra eventualelor con
secințe grave pe care le-ar putea 
avea nerespectarea de către tru
pele franceze a dispozițiilor gu
vernului tunisian.

★
TUNIS 27 (Agerpres). — La 27 

mai la Tunis a avut loc o uriașă 
manifestație a populației în semn 
de protest împotriva provocărilor 
la care se dedă clica de rebeli 
care a pus mina pe putere în Al
geria, precum și trupele franceze 
din Tunisia. Potrivit agenției 
Reuter, la demonstrație au parti
cipat 200.000 de oameni, unii ve
nit! din cele mai îndepărtate col
țuri ale Tunisiei. In cursul mitin
gului a luat cuvîntul președintele 
Burghiba care, după ce a făcut 
un scurt istoric al crizei franco- 
tunisiene, a declarat că poporul 
tunisian nu va înceta lupta pînă 
ce teritoriul național nu va fi e- 
vacuat de trupele franceze. La 27 
mai a avut loc în Tunisia o grevă 
generală de trei ore pentru a 
sprijini cererea guvernului privind 
evșcuar-ea trupelor franceze.

BEIRUT 27 (Agerpres). — In 
ciuda „ofensivei“ anunțată de 
trupele guvernamentale împotriva 
răsculaților, situația din 
continuă să fie critică. 
United Press anunță că 
tală au fost auzite noi 
O bombă a explodat în 
locuinței ambasadorului 
la Beirut, sir George Middleton. 
Se semnalează pagube materia
le. In alte părți ale țării continuă 
lupte. In regiunea Halba din nor
dul Libanului au avut loc lupte 
în cursul zilei de luni. La Baal- 
beck, unitățile guvernamentale 
s-au retras din oraș. Greva gene
rală continuă la Sidon și Tyr.

Neputînd înfrînge pe calea ar
melor puternica răscoală popu
lară, guvernul lui Sami Solh re
curge la manevre politice. Pentru 
dimineața de 27 mai premierul 
Solh a convocat o ședință a ca
merei libaneza pentru a face „un 
important expozeu“. Neîntrunind 
numărul necesar de deputați, șe
dința camerei nu a mai avut loc.

★
DAMASC 27 (Agerpres). — 

TASS transmite: Autoritățile li
baneze continuă represiunile îm
potriva cetățenilor din regiunea 
siriană a Republicii Arabe Unite 
care locuiesc în Liban.

Ministrul Afacerilor Externe al 
regiunii siriene a R.A.U. a decla
rat că de la răscoala populară 
din Liban, autoritățile libaneze au 
expulzat din țară aproximativ 
10.000 de sirieni.

★
DAMASC 27 (Agerpres). — 

TASS transmite: Potrivit relată
rilor ziarului sirian „An-Nasr“, 
săptămîna trecută guvernul Ior
daniei a trimis în Liban patru 
avioane de transport de mare ca
pacitate pe bordul cărora se aflau 
soldați irakieni și iordanieni.

Ulterior, scrie ziarul. în Liban

Liban 
Agenția 
în capi- 
explozii. 
grădina 
britanic

au fost trimise încă patru avioane 
de transport cu soldați iordanieni. 
Aceste subunități de trupe irakie
ne și iordaniene vor da ajutor 
guvernului libanez împotriva miș
cării populare din Liban.

★
NEW YORK 27 (Agerpres). — 

La 27 mai Consiliul de Securitate 
al O.N.U. s-a întrunit pentru a 
discuta plîngerea Libanului îm
potriva Republicii Arabe Unite cu 
privire la o așa-numită interven
ție în treburile interne ale Liba
nului. Delegatul libanez, Azkoul 
a declarat că guvernul său nu 
insistă ca plîngerea împotriva 
R.A.U. să fie imediat dezbătută. 
Guvernul Libanului este de acord 
ca Consiliul să înscrie pe ordinea 
de zi plîngerea sa și să fixeze 
data dezbaterilor după întrunirea 
Ligii Arabe stabilită pentru ziua 
de 31 mai.

După mal bine de 24 de ore 
de la închiderea urnelor au fost 
însfîrșit anunțate rezultatele ge
nerale ale alegerilor politice din 
Italia. Procentul votanților a fost 
foarte ridicat, 94% pentru Senat. 
93,7V« pentru Cameră. Pentru Se
nat au votat peste 26 milioane 
de italieni, iar pentru Cameră 
peste 30 de milioane, inclusiv ti
nerii între 21 și 25 de afli.

lată rezultatele pentru Se. 
nat: partidul democrat-creștin
10.757.656, adică 41.2*7« din vo
turi, partidul comunist 5.694.896, 
adică 21,8% din voturi, partidul 
socialist 3.683.845 voturi adică 
14,1«/« din voturi, partidul social
democrat 1.181.172 voturi, adică 
4,6«/«, partidul republican plus ra
dicali 379.192 voturi, adică 1,4«/«, 
partidul liberal 1.024.309 voturi, 
adică 3,9% din voturi, partidul 
național monarhic 576.255 voturi, 
adică 2,2«/« din voturi, partidul 
monarhic popular 783.936 voturi, 
adică 3%. Repartiția mandatelor 
este următoarea: partidul demo. 
crat-creștin 122, partidul comu
nist 60, partidul socialist 35, par
tidul social-democrat 5, partidul 
republican plus radicali 0, parti
dul sud-tirolez 2, liberalii 4, par
tidul monarhic popular 5, mișca
rea socială italiană 8.

Rezultatele alegerilor pentru 
Cameră: partidul democrat-creș
tin 12.208.674 voturi, adică 42,4%, 
partidul comunist 6.700.800, adi
că 22,7«/«, partidul socialist 
4.198.522, adică 14,2%, partidul 
social-democrat 1.352.029, adică 
4,6%, partidul republican plus 
radicali 405.052 voturi, adică 
1,4«/«, partidul liberal 1.046.132

Vizita delegației 
R.P.R. în Franța

PARIS 27 (Agerpres). — Dele
gația oficială a R. P. Romîns în 
frunta cu Alexandru Sencovici, ad
junct al ministrului Industriei Bu
nurilor do Consum, invitat la Tîr- 
gul internațional de mostre din 
Paris, vizitează diferite centre eco
nomica franceze. In cursul săptă- 
mînii trecute delegația a vizitat 
întreprinderea Rhodiacetavion, fa
brica da celofibră de la Rouen, 
fabrica de construcții de mașini 
textile din Rouen, fabrica de sti
clăria da la Lyon etc. Vizitele de
legației R.P.R. în Franța continuă.

voturl, adică 2,5%, partidul mo
narhic popular 775,801 voturi, 
adică 2,6%, partidul național mo- 
narhist 656.714 voturi, adică 
2,2«/«, mișcarea socială italiană 
1.411.770 voturi, adică 4,7%. 
Mandatele se împart astfel: par
tidul democrat-creștin 273, parti
dul comunist 140, partidul socia
list 84, partidul social-democrat 
23, partidul radical și republican 
7, liberalii 16, monarhiștii popu
lari 13, partidul național monar
hist 10, mișcarea socială italiană 
25 și altele 4.

In comparație cu rezultatele 
din 1953, partidul comunist a 
cîștigat în alegerile pentru Senat 
peste o jumătate milion dP vo
turi și în Cameră peste 600 de 
mii de voturi; el a cîștigat și 
cîteva puncte procentuale. In
tr-adevăr, în alegerile pentru Se
nat avusese 20,7%, iar acum a
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realizat 21,8’/4. La rîndul său șl 
partidul socialist și-a sporit 
sufragiile în Cameră cu peste 
800.000 de voturi, iar pro
centajul cu 2%. In ce privește 
mandatele, partidul comunist a 
cîștigat 7 mandate tn Senat, Iar 
partidul socialist 5. Forțele de 
dreapta au suferit In schimb o 
mare înfrîngere, partidele monar
hice au pierdut circa 500.000 de 

1 voturi, iar mișcarea socială ita
liană 150.000.

Semnificația politică a rezulta
telor votului pentru Cameră este 
deci evidentă. Reiese limpede o 
creștere a partidului comunist și 
o creștere șl mai puternică a for
țelor de stînga în ansamblul lor. 
Această creștere se manifestă 
atît în voturi cît șl In procente 
și mandate.

In alegerile pentru Senat, co
muniștii șl socialiștii au cîștigat 
împreună 1.300.000 de voturi, ci

fră superioară creșterii partidului 
democrat-creștin. Pe plan națio* 
nai comuniștii și socialiștii au ob< 
(inut 11 milioane de voturi. A« 
ceastă deplasare generală spre 
stînga este explicată prin faptul 
că creșterea înregistrată de par
tidul democrat-creștin s-a realizat 
în mod exclusiv pe seama pierde
rilor suferite de for(ele de dreap
ta. Și partidul democrat-creștin a 
realizat creșteri în numărul da 
voturi, procente și mandate, în
tr-o măsură mai sensibilă la Ca
meră decît în Senat. Partidul de. 
mocrat-creștin se află însă de
părta de majoritatea absolută, 
atît ca voturi cît și ca mandate, 
ceea ce constituia de fapt obiec< 
tivul său politic în recentele ale. 
geri. Mandatele sale în Cameră 
sînt departe de a ajunge cifra da 
299 care reprezintă majoritatea 
absolută. Aceste rezultate au fost 
primite cu multă satisfacție do 
masele populare din Italia.

O analiză a rezultatelor alege« 
pilor arată că creșterea forțelor 
de stînga s-a realizat de fapt îrt 
toate regiunile Italiei, la (ară ca 
și în centrele urbane, în norduL 
centrul și sudul Italiei. Creșterea 
partidului comunist este deosebit 
de semnificativă în regiunea EmM 
lia, unde comuniștii au cîștigat 
peste 180.000 de voturi, cu tot 
numărul extrem de mare obținuț 
în această regiune cu prilejul «4 
legerilor precedente. In orașul 
Milano și în Lombardia tn cen< 
trele urbane și în satele din Um- 
bria, în Toscana, în satele din 
Lazio, în Sicilia și mai cu seamă 
în Campania, unde comuniștii au 
obfinut un plus de peste 170.000 
de voturi, s-au înregistrat creșteri 
simțitoare. y *

Nu încape nici o îndoială deci 
că in lumina rezultatelor pentru 
cens două adunări, votul de la 25 
mai reprezintă o deplasare impor. 
fantă spre stînga a corpului elec
toral față de rezultatele de la 7 
iunie 1953.

Rezultatele de la 25 mal au 
fost primite cu bucurie de munci- 
torii Italieni. Ele au întărit voința 
lor de a duce mai departe lupta 
și progresele realizate.

L LUIGI PINTOR
Roma, 71 mal 1958.

MARȘUL PARTIZANILOR 
PĂCII DIN OXFORD

LONDRA 27 (Agerpres), — 
TASS transmite: la 27 mal s-a 
încheiat marșul partizanilor păcii 
din Oxford la baza militară a- 
mericană din Britte-Norton, orga
nizat în urma chemării organiza
ției „Campania pentru dezarma
rea atomică“. Participanții la a- 
cest marș au remis comandamen
tului bazei o petiție chemînd la 
dezarmarea nucleară. In fața in
trării a avut loc un miting de 
protest împotriva armei nucleare.

Potrivit relatărilor presei, la 
Woodford (Essex) a avut loc, de 
asemenea, un miting în cadrul 
căruia s-a cerut interzicerea ar
mei nucleare. Mitingul a fost con
vocat din inițiativa organizațiilor 
sindicale și a partizanilor păcii 
din acest oraș. Reprezentanții 
partidului laburist, ai sindicate
lor și ai bisericii, care au luat 
cuvîntul Ia miting s-au pronun
țat pentru încetarea producției și 
experimentării armei nucleare.

Adunarea generală a bisericii 
scoțiene a aprobat la 26 mai ra
portul Comitetului național al bi
sericii în care se cere ca Anglia 
și Statele Unite să înceteze ne- 
întîrziat experiențele cu arma 
nucleară.

PEKIN. — In seara de 26 mal, 
Pe scena teatrului „Uhandrama“ 
din orașul Uhan a fost prezentată, 
pentru prima oară In China, come
dia clasică ,,O scrisoare pierdută" 
a marelui dramaturg romin Ion 
Luca Caragiale. Reprezentația a 
avut loc in cadrul acordului de 
colaborare culturală chino-romînă.

WASHINGTON. — Comisia a- 
mericană pentru energia atomică 
și Ministerul Apărării al S.U.A. 
au publicat un comunicat comun 
în care anunță că la 26 mai pe a- 
tolul Eniwetok din Pacific a avut 
loc o nouă experiență nucleară a- 
tomică.

Aceasta este a treia experiență 
nucleară a S.U.A. din seria care 
a început la 11 mal pe atolul Eni
wetok.

« TINERI,
1

fler! de 
mu șefei

..... ...... tineri, sub Îndrumarea organizațiilor 
U.T.M., strîng acum flori de mușețel. Culegeți și 
dv. florile de mușețel (romani(ă). Avem nevoie 
de mari cantități din această plantă medicinală 
pentru spitale, farmacii și populara din întreaga 
(ară. Nu lăsați nici o floare de mușe(el nerecoltată. 
Predați florile de mușefel proaspete sau uscate la 
centrele de achiziție de plante medicinale ale coo
perației de consum. Valoarea florilor de mușețel se 
va achita în numerar sau în material sportiv.
Direcția Generală Plante Medicinale — Centrocoop 
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MOSCOVA. — La 27 mal ConsL. 
hui științific el Universității din 
Moscova a ales în unanimitate 
doctor honoris causa în științe ju
ridice pe președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen.

CARACAS. — După cum trans
mite agenția Assoclated Press, gu
vernul Venezuelei și-a prezentat 
demisia președintelui Wolfgang 
Larrazabal.

MOSCOVA. — La 28 mai ora 
6 dimineața, cel de-al treilea sate
lit artificial sovietic a înconjurat 
pămîntul de 172 de ori.

Cel de-al treilea satelit artifieial 
va putea fi observat cu ochiul li
ber după apusul soarelui între 4 
grade latitudine nordică șl 42 gra
de latitudine sudică și înainte de 
răsăritul soarelui între 23 grade 
și 56 grade latitudine sudică.

Satelitul va trece deasupra Bucu- 
reștiului la 28 martie ora 17.50 
(ora Moscovei).

DAMASC. — Pe scena teatrului 
de vară al Tirgulul Internațional 
din Damasc a avut loc la 25 mai 
premiera comediei „O scrisoare 
pierdută" de I. L. .Caragiale în 
interpretarea artiștilor Teatrului 
Național din Cairo, după traduce
rea în limba arabă a scriitorului 
egiptean Eduard El Kharrat.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ministerului Educației, oameni de 
artă și cultură, precum și un nu
meros public.

BERLIN. — După cum se anun
ță din Heidelberg, în Bavaria de 
sud au început recent manevre ale 
trupelor americane de parașutiști. 
Participă peste 1.000 de parașutiști. 
La manevre participă de asemenea 
avioane americane de tip „Globo- 
master“. aduse în Germania occi
dentală în legătură cu evenimen- 

'in Liban.1d eri t ț 1 c 
tela di
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| IMPORTANT
In cinstea zilei Internaționale a copilului S-a ■ 

[ deschis la Magazinul universal „VICTORIA*' 
[ din localitate expoziția cu vînzare de diafilme 
[ produse ale Studioului „ION CREANGA“, 
j P A R I N T I I ‘f

f Vizitați expoziția și cumpărați pentru copiii : 
[ dv. cadouri — cel mai nou diafilm.
\ C O P I I ! f
f

Vizitați expoziția și luați cunoștință de diafil- ' 
f mele cele mai noi. 7

In cadrul expoziției puteți cumpăra dias- 
[ coape și aparate de proiecție tip popular pentru 
f vizionatul și cititul diafilmelor, care sînt pro- 
[ duse ale cooperativei „Presajul“.

Instituțiile și întreprinderile de Stat', pot : 
ț cumpăra prin virament, produsele expuse în : 
[ cadrul expoziției. ;

«J .^WULSLWLWLWLlULiLfiJLjLjL^^ fl 0 0 oooooq ;

i PIONIERI ȘI ȘCOLARI!
3 Doriți să construiri macheta unui avion □ 
3 de școală și a unei case de munte ? c
I Doriți să aveți și două scutere în miniatură ? °

Doriți să atlați amănunte tehnice despre □ 
aceste construcții ? °

Doriți să vă dezvoltați îndemînarea și să o 
vă distrați lucrînd ? °

Construiți modelele apărute în colecția „Tî- | 
nărului constructor“ și vă veți îndeplini toate E 
aceste dorinți. g

Colecția „Tînarului constructor“ se găsește o 
de vînzare la toate magazinele de jucării din S 
capitală și provincie. £
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