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Cuvîntul hotărît
al bucureștenilor

Șuvoaie omenești străbateau * 
străzile bucureștene. Oameni x 
ce ia capătul orelor de lucru v 
au părăsit halele uzinelor, la- Q 
boratoare sau birourile din in- 0 
stituțu spre a-și spune cuvin- 0 
tul intr-o problemă vitală pen- Z> 
iru popoarele lumii. Pe pan- \ 
carte ca și pe buzele oamenilor \ 
am citit cuvinte hotărite: \ 
„Imperialiștii să nu se. 
cu locul, să părăsească 
tirziat Orientul Arab 1

Oamenii aceștia se 
vedeau preocupați in cel 
înalt grad de ceea ce se

MARELE MITING DIN CAPITALA

joace 
neiru

do- b 
mai Q 

, ___ „______ ___  .. . _ petre- A
b ce in lume. Libanul și lorda- a 
b nia nu reprezintă pentru ei \ 
a simple no{iuni geografice. Ei \ 
a înțeleg năzuințele popoarelor Y 
x arabe, sint solidari cu acestea. 0 
v Știm bine că agresorii umeri. b 
b câni și englezi, cei care uzi n 
b calcă in picioare pământul Li- A 
b banului și al Iordaniei, sint cei X 
(2 cure cu clteva decenii in urmă a 
X jefuiau bogățiile tării noastre. x 
a Cunoaștem cnipul hid al impe- \ 
a rialismului și tocmai de aceasta v 
X sinlem alături de voi. frați din (/ 
v țările araoe ! b
0 Mulțimea inundase Piața U- Z) 

niversității. Din balconul Mi- A 
( nisterului Comerțului aveai o \ 
A oriveliște copleșitoare prin mă- X 
a reția ei. Mai puternic decit \ 
a orice impresiona nesfirșita lă- V 
' lăzuire a lozincilor, a cuvin- b 
0 telor aprige ce exprimau clo- ,. 
Z) soților indignare și ură, revol- Y 
x tă nepotolită. Mulțimea aceasta Y 
a înțelegea că agresiunea impe- 0
Y rialislă din Orientul Arab pune b
Y în primejdie pacea omenirii, b 
b liniștea fiecărui cămin, a fiecă- fi 
(? 'ui om. Și tocmai de aceea a

vuia ca o mare in furtună. Din \ 
b mlnia zecilor de mii de oameni x 
a se născuseră lozinci scandate : v 
a ..Agresor american, ieși afară (Z 
a din Liban" ; „Ieși afară domn b 
\ englez, c-o pățești ca la Suez". b 
v Glodurile și sentimentele po- Q 
b porului nostru le-au tălmăcit 
() in cuvinte hotărite cei ce au a 
b luat cuvîntul. L-am ascultat \
0 pe academicianul Zaharia v
x Stan-cu, pe Toma Marinescu v 
\ secretar al Comitetului orășe- (?
Y nesc U.T.M. București, pe Ele 0 
v na Livezeanu, secretar al Con- b 
<2 siliului național al femeilor, pe Q 
b Stanciu Stoian, secretar gene- a 
b ral al Ligii romine de priete- x 
b nie Cu popoarele din Asia și \ 
b Africa, pe muncitorul Ion Gri- v 
x gore Slancu de la Complexul V 
\ ..Grivița Roșie". Toți au infie- Q 
\ rat pe agresori și au arătat că A 
v poporul nostru care, sub con- b 
b ducerea partidului, construiește A 
() socialismul, este ferm hotărit a 
ij) să apere pacea lumii. ,,Vom \ 
A munci și vom lupta, pacea o Y 
a vom apăra" — răspunde mul- Q 
c limea. Și clteva clipe după 0 
z> aceea, răsună lozinci de salut b 
A In cinstea marii Uniuni Sovie b 
\ tice, reazimul păcii in lume, a 
a care In aceste clipe hotărltoar? X 
x a adresat chemarea la o corifo x
Y 'ihță a șefilor marilor puteri v
<Z pentru a pune capăt primejdiei 0 
b de război. V
b Cină la tribună a venit stu- b 
b dentul libanez Salim Maruf, au b 
A răsunat puternice aclamații. Iar A 
\ după ce mitingul s-a terminat, \ 
x am fost martorul unei scene de a
Y neuitat: un grup de studențl v
b din fările Asiei și Africii, ce v 
b învață in țara noastră, cărora b 
b li s-au alăturat studenti ro- b 
(j) mini, l-au îmbrățișai pe tină- Q 
x 'ui libanez ce a vorbit cu atita Q 
\ simfire despre lupta împotriva X 
a agresorilor. *

", Spunea unul din vorbitori că x
imoerialiștii nu trebuie să uite v 
lecția Suezului. Avea perfectă b 
dreptate. In zilele noastre lup- b 
ta popoarelor nu poate fi ină- 
bușită cu baionetele. Un Sa- b 
mun sau un Feisal, pot fi A 
slugi devotate ale dolarului, X 
da' popoarele nu vor accepta x 
niciodată jugul imperialist. Să Y 
nu uite aceasta nici un mo- Q

zei ce au a 
ascultat \ 
Zaharia \

î

o\
$
$oo________
0 tnent aventurierii de pe mala- 0
Q rile Potomacului și Tatnisei! Q

EUGENIU OBREA

piață a 
o mul-

de tov. 
Consi-

Către ora 18 întreaga 
Universității era plină de 
ținie clocotitoare.

Alitingul a fost deschis 
Ion Mitarcă, președintele
liului sindical local București.

In numele Comitetului național 
al mișcării pentru pace din țara 
noastră și în numele oamenilor 
noștri de artă și cultură a luat cu
vîntul acad. Zaharia Stancu. 
„Unesc glasul meu plin de mîme 
cu glasurile dumneavoastră și cu 
glasurile milioanelor de oameni 
din țara noastră care, alături de 
toate popoarele lumii, înfierează 
și condamnă agresiunea tîlhărea- 
scă a imperialiștilor anglo-amcri- 
cani, mișelnic făptuită zilele ace
stea în Orientul Arab.

împotriva conștiinței umanității, 
în disprețul celor mai elementare 
reguli morale, călcînd în picioare 
mărețele principii aie Cartei 
O.N.U., neținînd seama de relațiile 
diplomatice și angajamentele lua
te solemn, imperialiștii anglo-ame- 
ricani au trecut de la vorbă la 
faptă, încercînd nebunește să aprin
dă focul în Orientul Arab, cu in
tenția vădită de a azvîrli întreaga 
omenire intr-un război fără prece
dent în istorie.

Statele Unite și Marea Britanic, 
făcînd abuz de forța lor, încalcă 
cu nelegiuire drepturile sfinte ale 
popoarelor arabe. Pentru ce fac 
ele oare aceasta ? Agresiunea are 
ca scop acapararea bogățiilor sta
telor arabe, înrobirea popoarebr 
arabe, transformarea teritoriilor 
statelor arabe în baze anglo-ame- 
ricane de război. Dar acestor so
coteli netrebnice, acestor planuri 
de declanșare a unul nou război 
mondial li se opune voința dîrză 
a tuturor popoarelor lumii care nu 
mai pot îngădui să se atenteze la 
pacea lor.

Sîntem alături de popoarele ță
rilor arabe, a spus acad. Zaharia 
Stancu, pentru că dreptatea cea 
mai sfîntă este de partea lor.

In mijlocul acestei veri, cind în
tregul nostru popor muncește crea
tor pentru obținerea de noi victo
rii în construcția socialismului, 
pacea lumii este grav amenințata. 
Este amenințată și pacea noastră. 
Este amenințată și munca noastră 
pașnică. Sînt amenințate viețile 
copiilor noștri. Nu ne temem de 
amenințări. Strîns uniți în jurul 
partidului nostru și în jurul gu
vernului nostru, nu vom îngădui 
nimănui și niciodată să împiedice 
munca noastră de făurire a socie
tății socialiste.

Noi facem parte din marele 
găr al păcii, lagăr care are 
fruntea lui invincibila Uniune 
vietică. Noi facem parte din 
vincibilul front al popoarelor 
bere, care nu dorește altceva
cit să-și construiască în liniște și 
in pace, în conformitate cu con
cepțiile lui despre viață, un viitor 
luminos și fericit. De aceea tn 
această adunare noi cerem cti ho- 
tărire încetarea imediată și ne
condiționată a agresiunii imperia
liste în Orientul Arab. Salutam eu 
căldură mesajele adresate de N. 
S. Hrușciov șefilor guvernelor 
S.U.A., Angliei, Franței și indiei 
de a se organiza o întîlnire a șe
filor guvernelor pentru a opri 
cursa spre război. Cerem cu hotă- 
rîre retragerea imediată a trupelor 
anglo-americane din țările inva
date tîlhărește. Noi cerem cu stă
ruință ca șefii marilor state să se 
întîlnească urgent pentru regle
mentarea pașnică a tuturor dife
rendelor existente.

Au trecut timpurile cind impe
rialiștii puteau să dispună după 
bunul lor plac de soarta popoare
lor. Milioanele de oameni din toa-
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țările globului vor ști să-și im-le 
puna voința, apărind pacea.

Luînd cuvintul în numele tine
retului Capitalei, tov. Toma Mari
nescu, secretar al Comite
tului orășenesc București al 
U.T.M., a spus : Imperialiștii ame
ricani și englezi s-au demascat 
din nou ca principalii dușmani ai 
păcii și libertății popoarelor.

Tineretul din orașul București, 
al'âtufi de întregul popor muncitor 
din țara noastră și de celelalte 
popoare ale țărilor lagărului so
cialist în frunte cu U.R.S.S., ală
turi de toate popoarele iubitoare 
de pace din intreaga lume, își ex
primă mînia și indignarea față de 
acțiunile niîrșave ale imperialis
mului american și englez, condam- 
nind cu hotărirc agresiunea lor.

Cerem guvernelor S.U.A. și An
gliei să înceteze amestecul neru
șinat în treburile interne ale po
poarelor arabe și să-și • retragă 
fără întîrziere forțele armate din 
Liban și Iordania.

Afară cu agresorii imperialiști 
din Orientul arab 1

In numele Consiliului Național 
al Femeilor — a spus tov. Elena 
Livezeanu — în numele milioane
lor de femei din țara noastră — 
luptătoare hotărite pentru cauza 
păcii — exprim la acest miting al 
oamenilor muncii din Capitală 
profunda noastră indignare și pro
testul hotărît față de agresiunea 
imperialismului american și en
glez împotriva Iordaniei și Liba
nului, împotriva popoarelor arabe 
care luptă pentru libertate și in
dependență națională.

Alături de întregul nostru po
por. femeile susțin cu ' 
declarațiile 
țării noastre în legătură cu acțiu
nile agresive ale S.U.A. și Angliei 
în Orientul Mijlociu și Apropiat, 
ele se alătură din toată inima 
luptei drepte a popoarelor arabe 
pentru libertatea și independența 
națională.

Opinia publică mondială a pri
mit cu mare interes și încredere 
mesajul tov. N. Hrușciov adre
sat președintelui S.U.A., mesaj 
care aduce o nouă oronunere me
nită să Înlăture primejdia unui 
război. Noi femeile, mamele din 
R.P.R. ne exprimăm profunda re
cunoștință față de guvernul Uniu
nii Sovietice pentru fermitatea cu 
care apără pacea, pentru efortu
rile pe care le 
asigura liniștea 
mai în Orientul 
treaga lume.

Noi cerem ca 
și Angliei să dea curs propune
rilor făcute de tov. N. Hrușciov 
de a se convoca de urgență con
ferința șefilor marilor putori.

Să fie retrase imediat trupele 
ocupanților americani și englezi 
din Iordania și Liban și să se dea 
posibilitate popoarelor acestor țări 
să-și hotărască singure soarta.

Cauza popoarelor arabe este o 
cauză dreaptă, o cauză sfîntă, a 
spus tov. Stanciu Stoian, secretar 
general al Ligii romîne pentru 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa. De aceea, oamenii cinstiți 
din întreaga lume își exprimă 
simpatia și solidaritatea cu lupta 
acestor popoare. Monopolurilor și 
trusturilor imperialiste, care vor 
să jefuiască în continuare bogă
țiile și popoarele din țările Orien
tului Apropiat și Mijlociu, nu le 
este însă pe plac lupta pentru li
bertate a popoarelor arabe. Din 
porunca lor a fost pornită agre
siunea americano-engleză din Li
ban și Iordania, acțiune care vi
zează totodată Irakul și celelalte 
țări arabe și pune în pericol pa
cea întregii lumi.

fermitate
făcute de guvernul

depune pentru a 
și pacea nu nu-
Arab, ci în în-

guvernele S.U.A.

Agresorii ar trebui să știe că 
mijloace pentru a potoli setea 
libertate a popoarelor arabe 
există. s

La conferința de Ia Chiro

de 
nu

___ a 
popoarelor din Asia și Africa, ce a 
avut loc la începutul acestui an 
și la care au luat parte reprezen
tanți din peste 40 de-țări,1 toți cei 
care au fost acolo au" văzut și au 
simțit ce forță vulcanică repre
zintă ‘rnișcarea de ’ eliberare! a po
poarelor afro-asiatice.

Faptele arată ca au apus pen
tru totdeauna timpurile cînd im
perialiștii puteau sugruma nestin
gheriți lupta pentru libertate a 
popoarelor asuprite.

Salutăm cu căldură mesajul a- 
dresat de tov. N. S. Hrușciov 
guvernelor american, englez, 
lrancez și indian care arată ca
lea spre Înlăturarea primejdiei de 
război, prin respectarea dreptului 
popoarelor din Orientul arab de 
a-și hotărî singure soarta.

Alături de popoarele frățești 
din țările lagărului socialist și 
de toate forțele progresiste din 
lume, poporul romîn va apăra 
pînă la capăt cauza dreaptă a 
păcii și libertății popoarelor.

A vorbit apoi studentul libanez 
Salim Maruf, care învață la In
stitutul de petrol, gaze și geolo
gie din București.

Dragi prieteni, în aceste zile

ÎNTĂRIREA CONTINUĂ 
a colaborării economice 

intre Republica Populară Romînă și U.R.S.S.
In legătură cu elaborarea planurilor de perspec

tivă privind dezvoltarea economiei naționale ale 
Republicii Populare Romine și ale Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste, au avut loc la Mos
cova tratative între delegația Republicii Populare 
Romîne, condusă de Al. Bîrlădeanu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri ai R. P. Romîne, și 
delegația Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste 
condusă de I. I. Kuzmin, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., președintele Comisiei 
de stat a planificării a U.R.S.S.

La tratative au participat din partea romînă 
G. Gaston Marin președintele Comitetului de stat 
al planificării, M. Florescu, M. Popescu, miniștri 
și alte persoane oficiale ; din partea sovietică — 
V. P. Zotov, N. I. Strokin, E. S. Novoselov, mi
niștri, V. Hlebnicov, vicepreședinte al Comisiei de 
stat a planificării, și alte persoane oficiale.

In cursul tratativelor desfășurate într-o atmo
sferă de prietenie și înțelegere reciprocă, s-a căzut 
de acord asupra volumului livrărilor reciproce de 
mărfuri pe anii 1959-1965, precum și asupra unor 
probleme de colaborare economică între cele două 
țări.

Uniunea Sovietică, în scopul de a ajuta dezvol

tarea economiei naționale a Republicii Populare 
Romîne, va mări în mod considerabil livrările de 
fontă, minereu de fier, laminate de oțel, aluminiu, 
concentrat de apatită, sulf, asbest și alte mărfuri. 
Uniunea Sovietică va acorda de asemenea ajutor 
tehnic Republicii Populare Romîne în construirea 
și mărirea centralelor electrice, uzinelor chimice și 
de prelucrare a petrolului.

La rîndul său Republica Populară Romînă va 
mări livrările către Uniunea Sovietică de sodă 
caustică și calcinată, negru de fum, mobilă, de ase
menea va livra produse petrolifere, țevi, utilaje și 
alte mărfuri.

Tratativele încheiate vor ajuta ambele țări să ia 
în considerare mai complet interesele lor reciproce 
la elaborarea planurilor de dezvoltare in viitor a 
economiei naționale.

Ca rezultat al tratativelor, la 21 iulie a fost sem
nat un protocol corespunzător.

★
La 21 iulie a plecat din Moscova către patrie 

delegația guvernamentală a Republicii Populare 
Romine, care a dus tratative cu delegația guverna
mentală a Uniunii Sovietice în problemele cola
borării economice.

TELEGRAMĂ

patria mea trece prin momente 
grele, create de invazia trupelor 
americane care s-au năpustit ca 
tilharii asupra poporului țării 
mele ce luptă pentru libertate și 
independență națională.

Imperialiștii nu vor să înțelea
gă că popoarele mici trebuie să 
trăiască așa după cum doresc ele.

Noi nu dorim războiul, dar 
dacă agresorii americani ne cbli- 
gă*  la război vom fi mai puter
nici ca oricînd și vom lupta pînă 
la unul pentru apărarea fiecărui 
metru pătrat din pămîntul patriei 
noastre, fiind siguri că vom cîști- 
ga. Cu lupta dreaptă a poporului 
libanez sînt solidare toate po
poarele arabe. Alături de noi sint 
țările socialiste în frunte cu 
U.R.S.S. și toate popoarele iubi
toare de pace din întreaga lume.

Toate popoarele lumii cunosc 
bine scopul urmărit de imperia
lismul american și englez și anu
me : acapararea petrolului țărilor 
arabe și subjugarea acestor țări.

Dar aceste planuri murdare nu 
vor reuși, ele se vor zdrobi de 
hotărirea de luptă a popoarelor 
arabe, care vor să trăiască 
fără imperialiști.

Ca student libanez aduc 
roase mulțumiri poporului 
și conducătorilor lui pentru spri
jinul frățesc, dezinteresat, pe

libere,

(Continuare în pag. 2 a)
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Tovarășului ALEKSANDER ZAWADZKI 
președintele Consiliului de Stat al Republicii 

Populare Po'one
Tovarășului JOZEF CIRANKlEWlCZ 

președinte’e Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone

Tovarășului WLADISLAW GOMULKA 
prim-secretar al Comitetului Central al P.M.U P.

VARȘOVIA
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Populare Polone 

Ziua Renașterii, vă transmitem în nume.e poporului romîn și al 
nostru personal, Dv. și întregului peper muncitor polonez cele 
ntai sincere și călduroase felicitări.

Poporul romîn se bucură din toată inima de succesele obți
nute de poporul polonez, sub conducerea P.M.U.P., in cei 14 ani de 
la eliberare, in domeniile vieții politice, economice și culturale, 
succese care constituie un fundament puternic pentru dezvoltarea 
construcției socialiste in Republica Populară Polonă.

Recenta vizită in țara noastră a delegației de partid și guver
namentale poloneze a adus o contribuție importantă la întărirea 
prieteniei și colaborării dintre popoarele noastre. Prietenia și co
laborarea pe baza principiului internaționalismului proletar unește 
țările lagărului socialist într-o mare și puternică familie — Pavăză 
de nădejde a cuceririlor revoluționare, a independenței și securității 
țărilor noastre.

Urăm poporului frate polonez noi și mari succese în lupta 
pentru continua înflorire a Poloniei populare, pentru unitatea 
nezdruncinat a lagărului păcii și socialismului, pentru pace în 
mea întreagă.
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Tinerii mineri din brigada 
lui Mihai Șfefan 

extrag cărbune în contul 
anului 1964

Minerii din brigada condusă 
comunistul Vasile Sidorov, de 
exploatarea minieră Petrila, 
sărbătorit tuni un însemnat succes: 
realizarea sarcinilor de plan pe 
anul 1959.

Pînă în prezent 277 de mineri 
din Petrila întînipină ziua de 23 
August și Ziua minerului lucrind 
în contul anilor viitori. Printre 
aceștia se numără și tinerii mineri 
din brigada Iui Mihai Ștefan, care 
extrag acum cărbune în contul lu
nii martie a anului 1964.
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Plenara Consiliului 
National al Femeilor 

cin R. P. Romînă
și 18 iulie a.e.Tn zilele de 17 , 

avut loc ședința plenară a Con

GH. GHEORGHIU-DEJ 
prim secretar al Comitetului Central 

al P.M.R.
CHIVU STOICA 

președintele Consiliului de Miniștri 
al R P.R.

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Prezidiului

Marii Adunări Naționale a R.P.R.

duminică

Zeci dc mii de tineri de la orașe 
au muncit cu entuziasm pentru terminarea grabnică 
a CAMPANIEI AGRICOLE DE VARA

a avut loc ședința plenara a con
siliului Național al Femeilor din 
R. P. Romină.

Președinta Consiliului, Maria 
Rosetti, a prezentat darea de sea
mă a delegației femeilor din țara 
noastră care a participat la cel 
de-al IV-lea Congres al F.D.l.F. 
ținut la Viena între 1-5 iunie a.c.

A fost aprobat planul de popu
larizare a lucrărilor Congresului 
F.D.l.F.

Consiliul Național al Femeilor 
dezbătînd sarcinile ce reies din 
hotărirea partidului și guvernului 
privind apărarea avutului obștesc; 
a adoptat un plan de măsuri în 
vederea mobilizării femeilor din 
țara noastră la apărarea și întă
rirea proprietății socialiste.

Consiliul 
a exprimat 
a participa 
in viață a 
guvernului 
corespunde 
fierbinți ale poporului pe calea 
construirii socialismului și apă
rarea păcii.

Plenara Consiliului Național al 
Femeilor a înfierat și condamnat 
agresiunea militară americano- 
engleză în Liban și Iordania care 
constituie un amestec direct în 
treburile interne ale acestor țări, 
un atentat la pacea lumii.

(Agerpres)

Național al Femeilor 
hotărirea femeilor de 
mai activ la aplicarea 
politicii partidului și 
nostru, politică care 
năzuințelor celor mai

Telefonul redacției a fost ieri 
dimineață asaltat. Din diverse re
giuni ale țării ne-au sosit vești 
despre cei aproape 40.000 de ti
neri de la orașe, din întreprinderi 
și instituții, caro au venit sîmbă- 
tă după amiază și duminică în 
ajutorul lucrătorilor din agricul
tură la efectuarea muncilor ur
gente ce se impun în aceste zile.

Miilo do tineri care și-au închi
nat orele lor de odihnă sprijinirii 
lucrărilor din campania agricolă 
do vară, au făcut acest lucru din 
convingerea că în felul acesta vor 
contribui la grăbire?, stringerii re
coltei din acest an, la evitarea 
pierderilor ce pot surveni prin în- 
tîrzicrca anumitor munci. Aceasta 
este o dovadă concludentă a spi
ritului lor patriotic, a dragostei de 
muncă, a dorinței lor de a con
tribui la dezvoltarea economică a 
unităților agricole socialiste.

In regiunea Galați, do pildă, a- 
proape 6000 de tineri au plecat 
cu camioanele în 8 gospodării a- 
gricole de stat. Acolo ei au strîns 
paieln din urma combinelor ps 
mai mult do 500 hectare, au în
cărcat și descărcat aproape 400 de 
tone de grîu, au plivit 136 hectare 
dci grădină și-au mai făcut și alte 
treburi. In regiunea Constanța, 
peste 3.000 de tineri au plecat în 
gospodăriile agricole de stat și în 
gospodăriile agricole colective 
undo au strîns spice din care au 
treierat aproape 6000 de kg. boa-

ba grîu, au clăit snopi pe 170 de 
hectare, au secerat peste 20 de 
hectare do grîu, au executat lu
crări de hibridare pe aproape 100 
da hectare porumb etc.

E lesne de înțeles bucuria cu 
caro au fost primiți în mijlocul 
lucrătorilor gospodăriilor agri
cole de stat, de pildă din Do- 
robanțu, din Moșneni, din Cocar- 
geaua, în mijlocul colectiviștilor 
din Babadag, din Basarabi. Aju
torul po care tinerii muncitori dc 
la oraș au venit să.li-1 dea le era 
de mare preț. Și oaspeții nu le-au 
înșelat așteptările.

Aceleași lucruri se pot spune 
despre tinerii din regiunea Cluj 
care, în număr de peste 1000 au 
muncit în 11 gospodării de stat 
secerînd griul do pe o suprafață 
mai mafe de 100 hectare, prășind 
porumbul de pe 8 hectare, săpînd 
23 do gropi pentru însilozat fura
jele ș.a.m.d., sau despre cei 2000 
do tineri din regiunea Iași care 
au amenajat 520 de arii, au strîns 
spica de pe o suprafață de 400 
hectare, au adunat paiele de pe 
20 hectare etc. etc.

Ajutorul dat de acești tineri 
unităților agricole socialiste, a fă
cut ca ritmul campaniei de recol
tat și treieriș ca și al mersului ce
lorlalte lucrări să fie mult grăbit 
și astfel să existe o mai mare si
guranță asupra stringerii la timp

j (Continuare în pag. 2-a)

Pcste 200 de tineri muncitori din cîteva în
treprinderi din orașul Constanța au mers îm
preună la gospodăria agricolă de stat din Do- 
robanțu de unde vă prezentăm o imagine foto-

grafică. Tinerii de la oraș adună de pe miriște 
baloturile de paie în urma preselor de îmbalo- 
tat. In felul acesta terenul rămîne liber pentru 
arăturile de vară.



14 ani de la eliberarea Poloniei de sub Ju^ul fascist

Sub conducerea P. M. ll. P .
poporul polonez construiește

cu succes socialismulAu început întrecerile
în faza regională 

a Spartachladcl de vară
Incepînd de duminică Spartachiada de vară a 

tineretului a intrat într-o nouă fază: etapa regio
nală. Cei mai buni sportivi care s-au evidențiat în 
etapele raionale se întrec acum intr-o etapă supe
rioară. Din toată țara ne sosesc vești care vorbesc 
despre entuziasmul cu care se întrec tinerii spor
tivi. Participarea masivă la întrecerile etapei regio
nale reflectă seriozitatea cu care Comisiile regio
nale de organizare a Spartachiadei, comitetele re
gionale ale U.T.M. și U.C.F.S., privesc această mare 
competiție de masă. Cîteva exemple : la CRAIOVA, 
800 de sportivi din raioanele regiunii au transfor
mat etapa regională într-o puternică manifestare cu 
caracter de masă. Se poate aprecia că nivelul teh
nic al intrecerilor de la Craiova a fost superior 
celui din anii trecuți. Tinerele fete au participat 
masiv la multe din probele prevăzute în regula
ment : 6 echipe feminine de handbal, 8 de volei, 
11 cicliste, 11 înotătoare — printre care Doina Pet-

cu, Florica Gheonea, Georgeta Romanovschi — au 
ocupat locuri de frunte în clasamentele respective. 
Foarte animate au fost întrecerile etapei regionale 
care au avut loc la ORADEA. Stadionul „Metalul**  
a fost asaltat de tinerii participanți ca și de nu
meroșii spectatori prezenți la concurs, lată cîteva 
rezultate : Atletism: înălțime băieți : Fr. Brecko 
1,65 m. Greutate juniori: Barta Cornel 11,88 m. 
(cu greutate de 5 kg.). 100 m. plat juniori: Du
mitru Drăgan 11,9 sec. Natație: 100 m. liber ju
nioare: Ina laksb 1:48,6. 100 m. liber juniori: Ion 
Szallo 1:09,0. Oină: echipa colectivului Crișana Să- 
cădat. La FĂGARAȘ, VICTORIA, MEDIAȘ și 
ORAȘUL STALIN a avut loc etapa regională a 
regiunii Stalin. Și aci disputele au fost echilibrate 
și pline de dinamism. Cele mai frumoase compor
tări le-au avut tinerii din Orașul Stalin și Mediaș 
care au ocupat de altfel primele locuri în majo
ritatea probelor.

Pe terenul „Progresul 
F. B“. un public extrem 
de numeros, pregătit să
înfrunte căldura toridă de 
duminică după amiază, 
a fost martorul unei 
splendide victorii romi- 
nești la tenis de cîmp. 

Cînd după ultimul meci 
de simplu Țiriac-Rena- 
vand reprezentantul nos
tru îl silea pe tenisme- 
nul francez să se recu
noască învins, cu toții, 
cei prezenți, și-au dat 
seama că tenisul romî- 
nesc, altădată un sport 
al celor privilegiați, a 
cucerit tot mai mulți ti
neri înzestrați, capabili 
de succese mari. Așa a 
fost duminică. Echipa 
Republicii Populare Ro- 
mîne s-a calificat pentru

(Urmare din pag. l-a)

care-1 acordă luptei drepte a po
porului libanez pentru indepen
dența sa națională, pentru apă
rarea păcii, pentru făurirea unui 
viitor mai bun.

Jos mîinile agresorilor ameri
cani de pe Liban 1

Afară cu agresorii americani și 
englezi din țările arabe 1

Trăiască lupta popoarelor pen
tru apărarea păcii 1

Ultimele cuvinte ale tînărului 
student libanez — rostite în lim
ba romînă — au fost acoperite de 
o furtună de aplauze ale zecilor 
de mii de participanți la miting 
care își exprimă simpatia și soli
daritatea cu lupta dreaptă a po
poarelor arabe, hotărîrea lor 
nestrămutată de a apăra cauza 
păcii și a prieteniei dintre po- 
popoare.

In numele muncitorilor din Ca
pitală a vorbit tov. Ion Grigore 
Stancu, muncitor fierar la Com
plexul C.F.R. „Grivița Roșie", 
care a spus: Cu mînie nestă
vilită înfierează poporul no
stru agresiunea Imperialiștilor a- 
mericani și englezi împotriva po
poarelor din Liban și Iordania. 
Această agresiune a imperialiști
lor împotriva țărilor Orientului

Comportarea plină de dîrzenie 
a tinerilor cicliști in „Cursa Scinteii*'

Duminică după amiază a luat 
sfîrșit pe velodromul Dinamo din 
Capitală a XI-a ediție a „Cursei 
Scinteii". Învingătorul ei. Constan
tin Dumitrescu a fost ovaționat 
pentru performanța sa de zeci de 
mii de spectatori prezenți pe tra
seul ultimei etape (Orașul Stalin- 
București) și pe velodromul Di
namo.
. Pe traseul celei de a XI-a edi
ții a „Cursei Scinteii" care a pur
tat caravana de la București la 
Orașul Stalin-Sibiu-Oluj și îna

poi (980 km.) am putut remarca 
cu bucurie ascensiunea tinerei 
pleiade de rutieri. M. Scherg, D. 
Dulu, I, Stoica, Simion Ariton, N. 
Pelcaru, V. Siegler, N. Matei, S. 
Duță, N. Mușa, Al. Zim sînt nu
mai cîțiva dintre cicliștii tineri 
care s-au impus în atenția spe
cialiștilor. Curajul de a acționa pe 
cont propriu, combativitatea exem
plară (uneori chiar cicliștii cu 
vechi state de serviciu au putut 
lua exemplu de la- ei) și succesul 
de care s-au bucurat acțiunile ini
țiate de ei (aceasta relevă o bună 
pregătire) în disputa cu alergăto
rii consacrați ne dau dreptul să 
sperăm că în curînd echipele na

Tinerii noștri 
jucători de tenis 
au reprezentat 

cu succes 
culorile patriei

ționale vor primi un nou contin
gent de cicliști talentați. Dar poa
te mai îmbucurător este faptul că 
în afara calităților enumerate 
mai sus cicliștii tineri posedă în 
plus față, do cei vechi un sprint 
final impresionant grație căruia 
pot să finalizeze acțiunile create 
pe traseu. Este impresionantă dîr- 
zenia lor în luptă, hotărîrea cu 
caro se întreo fără a-și cruța for
țele. I. Stoica și Simion Ariton 
și-au înscris numele în palmaresul 
cursei cucerind victoria în etapele 
III și respectiv IV într-un stil de 
adevărați campioni prin combati
vitatea lor. Pentru aceasta și pen
tru nenumăratele momente cînd au 
dovedit maturitate în gîndire și

Țiriac în plin ciori

a participa la turneul fi
nal de la Vichy după ce 
a eliminat formația Fran
ței cu scorul de 3—2. 
Tinerii noștri reprezen
tanți Viziru, Țiriac și 
Serester au făcut dova
da unor calități incon
testabile, cunoștințe teh
nice și in plus, o voin
ță demnă de laudă, ca
lități pentru care au fost 
aplaudați de repetate ori 
la „scenă deschisă**.  Vic
toria tenismenilor ro- 
mîni este și mai prețioasă 
dacă ținem seama că 
sportivii oaspeți Jacques 
Renavand, Michel Vau- 
brun și Alain Bresson 
au demonstrat o tehnică 
deosebită ca urmare a 
numeroaselor întilniri in
ternaționale de valoare. 
Tradiția franceză în te

nis a cedat însă în fața 
inepuizabilei voințe a ju
cătorilor noștri.

★
Cîteva lucruri despre 

ultimul meci (Țiriac-Re- 
navand) de rezultatul 
căruia depindea soarta 
partidei. Se știe că ju
cătorul romîn a cîștigat 
partida cu 7—5, 4—6, 
6—2 după o dispută en- 
tuziasmantă. Putem afir
ma că a fost unul din 
cele mai frumoase me
ciuri din cadrul intilnirii 
R.P.R.-Franța. Tineri, 
dar cu o matură con
cepție de joc, cei doi te- 
nismeni au schimbat lo
vituri extrem de tari, 
mai ales pe forhanduri. 
După ce primul set este 
ciștigat de jucătorul nos
tru la mare luptă, cel

Marele miting din Capitală
arab constituie o acțiune crimi
nală îndreptată împotriva păcii, 
împotriva popoarelor care luptă 
pentru libertate și independența 
lor națională.

Noi, oamenii muncii din R. P. 
Romînă, țară ce construiește so
cialismul, sîntem hotărîți și vom 
lupta ca munca noastră să se 
desfășoare în liniște și pace. De 
aceea, nu putem fi indiferenți față 
de acțiunile criminale ale impe
rialiștilor americani și englezi, 
care folosind tunurile și forța ar
mată încearcă să îngenuncheze 
popoarele arabe.

Dar cu tunurile și forța arma
tă nu poți opri în loc mersul isto
riei, nu poți îngenunchia popoa-., 
rele care au simțit din plin pe 
propria lor piele ce înseamnă ex
ploatarea, mizeria și biciul colo
nialiștilor. Să nu uite agresorii 
americani și englezi ce soartă a 
avut intervenția împotriva Egip
tului, cu ce palmă rușinoasă s-au 
ales ei în fața întregii omeniri.

In aceste clipe grele pentru 
cauza păcii, Uniunea Sovietică și 
celelalte țări ale lagărului' socia
list s-au dovedit din nou a fi 
reazimul- de nădejde al păcii și 
libertății popoarelor. Salutăm cu 
adîncă recunoștință, propunerea 
Uniunii Sovietice ca șefii guver

curaj în conducerea luptei ei me
rită toate laudele.

Succesul cicliștilor noștri și în 
specia! al celor tineri este urma
rea firească a condițiilor optime 
creato lor de mișcarea noastră 
sportivă, de grija care a fost 
acordată în respectivele cluburi și 
colectiva sportive, problemei edu
cației comuniste a tinerilor rutieri. 
De asemenea trebuie reținut fap
tul angrenării tuturor intr-un pro
gram competiționa! bogat. Acum 
în sezonul competițional antreno
rii trebuie să asigure cicliștilor 
menținerea formei sportive, prin
cipalul antrenament fiind de fapl 
participarea la întreceri.

H. NAUM

de al doilea îi revine 
tenismenului francez care 
excelează în voleuri. Se
tul decisiv este setul 
tensiunii maxime. Țiriac 
se întrece pe sine, ser
viciile sale puternice fă- 
cind, inutile, de multe 
ori, eforturile jucătorului 
francez. Reprezentantul 
nostru ciștigă setul și 
partida și totodată cal
da manifestație de sim
patie a spectatorilor. 
Fără îndoială că toți 
tinerii noștri merită sin
cere felicitări pentru ex
celenta comportare în 
„Cupa Galea“, unde au 
apărat cu dîrzenie culo
rile patriei animați de 
dorința de a afirma teni
sul nostru.

S. SPIREA

nelor U.R.S.S., S.U.A., Angliei,
Franței și Indiei să se întruneas
că în cel mai scurt timp și să ia 
măsurile necesare pentru a curma 
agresiunea și a preîntîmpina iz
bucnirea unui nou război mondial.

împreună cu întregul nostru 
popor, noi muncitorii din Bucu
rești, cerem imperialiștilor să nu 
se joace cu focul, să nu uite că 
cine seamănă vînt culege furtună.

Să se pună capăt agresiunii a- 
mericane și engleze în Liban și 
Iordania 1

Zecile de mii de oameni îi în
trerup în repetate rînduri pe vor
bitori cu lozinci rostite într-un 
singur glas: „Afară cu agresorii!**,  
„Jos colonialiștii americani și en
glezi !“, „Jos mîinile de pe Liban 
și Iordania".

Oamenii muncii întruniți la 
miting au adoptat în unanimitate 
o moțiune către Organizația Na
țiunilor Unite prin care prote
stează împotriva agresiunii crimi
nale a imperialiștilor americani și 
englezi îndreptată împotriva po
poarelor din Liban și Iordania, 
împotriva tuturor popoarelor iu
bitoare de pace și libertate. Prin 
moțiunea adoptată, zecile de mii 
de oameni declară că sprijină cu 
căldură și recunoștință- eforturile 
neobosite ale guvernului sovietic

TELEGRAMA
Tovarășului ADAM RAPACKI

Ministrul Afacerilor Externe al

Republicii Populare Polone

VARȘOVIA

Cu< prilejul celei de-a 14-a aniversări a eliberării Poloniei vă 
rog tovarășe Ministru să primiți cele mai sincere felicitări și urări 
de noi succese în activitatea dv. rodnică pentru adincirea relațiilor 
de prietenie dintre țările noastre, pentru consolidarea păcii in lu
mea întreagă.

A. BUNACIU

Ministrul Afacerilor Externe

al Republicii Populare Romine

Recepție cu prilejul sărbătorii 
naționale a Belgiei

însărcinatul cu afaceri al Bel
giei la București, Jean Leroy, a 
oferit luni seara o recepție cu 
ocazia zilei de 21 iulie, sărbătoa
rea națională a Belgiei.

La recepție au luat parte acad, 
prof. P. Constantincscu-Iași, mem
bru al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, Eduard Mezincescu, 
secretar general al Ministerului

Sesiunea Comisiei mixte romîno-iugoslave
Intre 12-21 iulie a avut loc la 

București cea de-a patra sesiune 
a Comisiei mixte romîno-iugo- 
slave pentru conducerea și coor
donarea lucrărilor de amenajare 
a Dunării în sectorul Porților de 
Fier.

In timpul sesiunii s-au exami
nat stadiul lucrărilor de studii de 
teren, care sînt aproape termina
te, al lucrărilor de proiectare 
care se efectuează de grupa co
mună de lucru romino-iugoslavă 
de la Institutul de studii și pro
iectări energetice (I.S.P.E.) Bucu

Sîmbătă și duminică

Zeci de mii de tineri de la orașe 
au muncit cu entuziasm pentru 
terminarea grabnică a campaniei 

agricole de vară
(Urmare din pag. I-a) 

a recoltei, asupra faptului că se 
reduc simțitor pierderile.

Telefonul redacției sună mereu 
și mereu alte date ne sînt aduse 
la cunoștință * *.

Peste 1900 tineri din regiunea 
Pitești au prășit 21 de mii de bu
tași de viță, au strîns peste 6000 
kg. de grîu din spicele rămase pe 
cîmp în urma secerătorilor, au 
treierat 21 de mii de kg. de grîu.

In regiunea Oradea 95 de bri
găzi și echipe de tineret în care 
au fost încadrați mai mult de 
1500 tineri au muncit în 6 gos
podării de stat transportînd 1000 
de clăi la arie, prășind 22 hectare 
porumb, treierînd 9000 kg. de 
grîu, lucrări care echivalează cu 
suma de aproape 19.000 lei.

19.000 lei I Nu e o sumă oare
care. Judecind că nu e singura 
cifră de acest fel, că tot ce-au 
făcut tinerii de la oraș, în unită
țile agricole socialiste în care au 
lucrat, a adus acestor unități 
eoonomii însemnate de bani, re
iese limpede marea însemnătate 
economică a acestei acțiuni pa
triotice.

Patriotismul tineretului din 
țara noastră se remarcă și 
pe această cale. Răspunzînd 
cu entuziasm la cerințele actuale 
ale agriculturii, înțelegînd că 
strîngerea la timp a recoltei ca și 
efectuarea în termen a altor lu
crări agricole sînt importante căi 
de întărire a economiei naționale, 
tinerii din întreprinderile și insti
tuțiile de la orașe au răspuns cu 
entuziasm la chemarea de a con
tribui la reușita lucrărilor agrico
le în această perioadă cînd fiecare 
zi, fiecare ceas întîrziat poate să 

pentru apărarea păcii și securită
ții popoarelor și cer Organizației 
Națiunilor Unite să ia toate mă
surile necesare pentru încetarea a-

IN TARĂ
La marele miting de la uzinele 

„Ernst Thâlmann" din Orașul 
Stalin au luat cuvîntul numeroși 
constructori de tractoare ăl căror 
mesaj de prietenie și solidaritate 
însoțește tractoarele pe care ei le 
livrează în țări arabe. „Muncitorii 
uzinei noastre — a spus printre 
altele tov. Marin Alexandru — în
fierează agresiunea brutală a im
perialismului împotriva Libanului 
și Iordaniei",

Aceeași revoltă au exprimat 
peste 5000 de muncitori, ingineri 
și tehnicieni care au luat parte 
la mitingul de la uzinele „Steagul 
Roșu", ca și la mitingurile de la 
uzinele „Strungul" și din alte în
treprinderi ale orașului și regiunii 
Stalin.

Peste 137.000 oameni ai muncii 
romîni și maghiari din satele re
giunii Cluj au participat la cele 
820 mitinguri în care au înfierat 
acțiunile criminale ale colonialiști
lor în .Liban și Iordania.

La mitingurile organizate la 

Afacerilor Externe, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe și din alte ministere, a- 
cadeniicieni, oameni de artă și 
cultură, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați. în Re
publica Populară Roniînă și alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

rești și „Energoproiect“-Belgrad, 
precum și unele probleme econo- 
mico-financiare.

★
Luni la amiază la Ministerul 

Industriei Grele conducătorii ce
lor două1 părți : ing. Nicolae 
Gheorghiu, adjunct al ministru
lui Industriei Grele și ing. Cedo- 
mii Milicevici, director general al 
Comunității iugoslave de energie 
electrică, au semnat protocolul 
încheiat la această sesiune.

(Agerpres)

provoace pierderi din recolta pre
țioasă a acestui an. Iată de unde 
a izvorît și hărnicia pe care au 
dovedit-o ei, odată ajunși pe o- 
goare. Ei au înfăptuit un mare 
volum de muncă în urma căruia 
rezultatele au fost mai mult decît 
îmbucurătoare.

Un mare merit în această pri
vință l-au avut .comitetele regiona
le raionale și orășenești ale U.T.M. 
care au mobilizat într-un timp 
scurt grupuri mari de tineri de 
la orașe, îngrijindu-se ca ei să 
ajungă la timp și în bune condi- 
țiuni la unitățile socialiste agri
cole unde erau așteptați.

Dacă în marea lor majoritate, 
comitetele regionale U.T.M., prin 
comitetele raionale și orășenești 
U.T.M. au mobilizat un număr 
mare de utemiști și tineri munci
tori la această patriotică inițiati
vă, comitetele regionale U.T.M. 
Ploești și Craiova, în această du
minică, n-au dat atenția cuvenită 
participării tinerilor de la orașe la 
grăbirea lucrărilor din campania 
de vară. Activiștii comitetelor re
gionale U.T.M. amintite mai sus 
motivează această lipsă prin aceea 
că în regiunile lor recoltatul a fost 
terminat. Dar campania agricolă 
de vară nu se rezumă la atît. Mai 
sînt și alte lucrări importante ca: 
treieriș, transportul cerealelor la 
bazele de recepții, însilozarea nu
trețurilor și multe altele, lucrări la 
efectuarea cărora tineretul orașe
lor poate să aducă un aport sub
stanțial.

Va trebui ca în viitor, aceste 
comitete regionale să se preocupe 
serios de această acțiune patrioti
că și să i înțeleagă pe deplin în
semnătatea.

gresiunii militare din Liban și 
Iordania, pentru respectarea drep
tului popoarelor arabe la liberta
te și independență națională.

șantierele navale din Galați și uzi
nele metalurgice „Progresul" din 
Brăila au participat peste 3500 dg 
oameni ai muncii. Vorbitorii s-au 
solidarizat în numele muncitorimii 
gălățene cu popoarele arabe, ară- 
tînd că lupta dreaptă pentru liber
tate și independență a acestor po
poare nu poate fi înăbușită de nici 
o forță din lume.

Muncitorii portului Constanța și 
marinarii flotei noastre comercia
le, care deseori au poposit cu va
sele in porturile țărilor arabe și 
au fost martori ai năzuinței de 
libertate a acestor popoare, au în
fierat cu prilejul unui mare mi
ting amestecul imperialiștilor în 
treburile interne ale țărilor arabe. 
Mitinguri asemănătoare au avut 
loc la șantierele navale din Cons
tanța, Depoul C.F.R. Fetești, Șan
tierul naval din Tulcea și în alte 
întreprinderi din regiunea Cons
tanța la care au participat și au 
luat cuvîntul mii de oameni ai 
muncii tineri și vîrstnici, romîni, 
tătari, turci, armeni și ucraineni.

; La 22 iulie, poporul frate 
polonez sărbătorește pentru a 
14-a oară ziua eliberării de sub 
jugul fascist. Iri Vara anului 
1944 glorioasele armate sovie
tice, zdrobind fără cruțare ban
dele lui Hitler, au trecut la eli
berarea Poloniei. Alături de 
soldații sovietici, unitățile ar
matei poloneze renăscute și-au 
vărsat sîngele pentru alunga
rea fiarei fasciste.

înainte de eliberare, Polo
nia burghezo-moșierească era 
din toate punctele de vedere ia 
remorca puterilor imperialiste, 
conducătorii ei promovînd o 
politică fascizantă, naționalist- 
șovină, antisovietică. Legată 
prin mii de fire și înfeudată de 
către capitalul străin țara se 
zbatea într-o cruntă înapoiere 
economică. Polonia dinainte de 
eliberare de sub jugul fascist 
era o semicolonie a marilor 
puteri imperialiste.

Polonia de azi se deosebește 
ca de la cer la pămint de Po
lonia burghezo-moșierească. 
Sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, cla
sa muncitoare din Polonia, in 
alianță cu țărănimea și strîn- 
gînd în jur toate forțele patrio
tice și democratice ale țării, 
a reușit în scurtă vreme să ri
dice țara din ruina și scrumul 
lăsate de ultimul război mon
dial.

Poporul polonez și-a ales 
un nou drum de dezvoltare is
torică — drumul construirii so
cialismului.

In anii puterii populare po
porul polonez, cu ajutorul fră
țesc ai Uniunii Sovietice și a 
celorlalte țări din lagărul so
cialist, a obținut mari suc
cese in lupta pentru lichi
darea înapoierii economice, 
pentru dezvoltarea multilate
rală a economiei și culturii, 
pentru construirea socialismu
lui. In ceea ce privește gradul 
de dezvoltare al producției in
dustriale Polonia a întrecut 
Italia și Olanda și se află la 
foarte mică diferență de Fran
ța. In comparației cu perioada 
dinaintea războiului producția 
industrială globală a Poloniei 
a crescut de circa 5 ori. In
dustriile carboniferă, metalur
gică, energetică, de materiale 
de construcție s-au dezvoltat 
intr-un ritm rapid, necunoscut 
în trecut. Au fost create noi 
ramuri de producție și s-au 
dezvoltat altele, slab dezvoltate 
in trecut: industria de con
strucții navale, de automobile, 
de rulmenți, de mașini-unelte 
grele, de utilaj electric greu, 
de fibre artificiale, mase plas
tice etc. In anii puterii popu
lare s-a efectuat reforma a- 
grară, lichidindu-se exploata
rea moșierească, și s-a trecut 
la crearea bazelor dezvoltării 
socialiste a satului polonez. 
Știința, cultura, învățămînltil 
de toate gradele au luat o am
plă dezvoltare.

Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez și guvernul R. P. Po-

Cuvîntarea rostită de ambasadorul 
R. P. Polone Ea București, Janusz 
Zambrowicz la posturile de radio
Luni seara ambasadorul R. P. 

Polone la București, Janusz Zam- 
browicz a rostit o cuvîntare la 
posturile noastre de radio, cu pri
lejui c.elei de-a 14-a aniversări a 
eliberării Poloniei, declarind prin
tre altele :

Mă bucur, că am ocazia, cu pri
lejul celei de-a 14-a aniversări a 
Poloniei Populare să salut pe 
această cale cu căldură poporul ro
mîn, care ne este nouă, polonezi
lor, foarte apropiat nu numai prin 
relațiile istorice, prin cultura în- 
rumca, dar mai ales prin, faptul 
că ne unește o idee comună' — so
cialismul.

Acest factor care ne unește este, 
în perioada actuală, a unei deose
bite încordări internaționale cea 
mai sigură garanție a victoriei 
păcii, atît de necesară lumii, după 
cele două mari războaie mondiale.

La 22 iulie poporul polonez cin
stește sărbătoarea sa — Sărbă
toarea Renașterii. In această zi se 
face bilanțul drumului străbătut 
din ziua cînd masele populare au 
luat puterea în mîinile lor. Po
porul polonez, bazat pe efortul 
creator al maselor muncitoare, sub 
conducerea Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, datorită colaborării 
și ajutorului .reciproc al tuturor 
statelor socialiste, și în primul 
rînd al Uniunii Sovietice, a reali
zat succese importante. In locul 
Poloniei înapoiate, a Poloniei îne
cate în singe și ruinate în tim
pul ocupației — se construiește în 
prezent, din an în an tot mai mult, 
o Polonie nouă. Producția indu
striei noastre este în prezent de 
5 ori mai mare ca în perioada an
tebelică. Succese importante au 
loc de asemenea în domeniul pro
ducției agricole.

Paralel cu dezvoltarea econo
mică a țării crește continuu nive
lul de trai al oamenilor muncii.

In continuare, referindu-se la 
dezvoltarea multilaterală a rela
țiilor polono-romîne, ambasadorul 
R.P. Polone, a spus printre al
tele :

In ianuarie 1959 vom sărbători 
cea de-a 10-a aniversare a semnă
rii Tratatului de prietenie, colabo-

Nowa Huța. Secția pentru producerea benzolului

lone acordă multă atenție ridi
cării nivelului de trai material 
și cultural al poporului.

Popoarele romin și polonez 
sînt unite prin legături strinse 
și trainice de prietenie, l.a 
baza acestor relații de tip nou 
— relații create pentru prima 
oară în istorie în cadrul lagă
rului socialist în frunte cu 
Uniunea Sovietică — stau prin
cipiile internaționalismului pro
letar.

„Pe vreme bună și pe furtu
nă, la bucurie și necaz — 
spunea tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — popoarele 
romîn și polonez sînt și vor 
rămîne pentru totdeauna prie
teni nedespărțiți, ca popoare 
care, învingînd nenumărate 
greutăți, în ciuda împotrivirii 
înverșunate a claselor exploa
tatoare, au instaurat puterea 
populară și pe care le unește 
comunitatea .năzuințelor și a 
țelurilor lor : construirea socia
lismului și asigurarea păcii în 
lume".

O expresie puternică a rela
țiilor de prietenie dintre cete 
două popoare o constituie Tra
tatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală romino- 
polon. Poporul romin constată 
azi cu satisfacție că relațiile 
economice, culturale, tehnico- 
științifice dintre R.P,R. și R.P. 
Polonă s-au dezvoltat în spi
ritul acestui tratat.

Vizita în mai 1958, în țara 
noastră a delegației de partid

rare și ajutor mutual dintre Re-! 
publica Populară Polonă și Repu-'• 
blica Populară Romînă. In acea-! 
stă perioadă am încheiat acorduri 
comerciale și culturale, se conti
nuă schimbul de experiențe în do
meniul industriei și agriculturii, se 
dezvoltă un larg schimb de păreri 
între reprezentanții științei și cul
turii din cele două țări. Specia
liștii și artiștii noștri sînt primiți 
cu multă căldură în Romînia, 
specialiști și artiști romîni vin în 
Polonia.

Unul din cele mai mari eveni
mente în relațiile dintre țările noa
stre a fost vizita din acest an a 
delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Populare Po
lone în frunte cu primul secretai 
al Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, to
varășul Wladislaw Gomulka și 
președintele Consiliului de Miniș
tri, tovarășul Josef Cyrankiewicz. 

Hotărîrile adoptate cu acest pri
lej și cuprinse în Comunicatul co
mun dat publicității sînt în curs 
de realizare. Delegația noastră de 
partid și guvernamentală a rămas 
cu cele mai bune impresii din vi
zita făcută în Republica Populară 
Romînă prietenă. Reprezentanții 
poporului nostru au fost foarte 
emoționați de primirea călduroasă 
și spontană din țara dumneavoa
stră.

Colaborarea noastră nu se limi
tează numai la relațiile bilaterale. 
Polonia și Romînia sînt membre 
în Consiliul de Ajutor Eco
nomic Reciproc, sînt membre, 
ale Tratatului de la Varșovia. 
Cele două țări colaborează strîns 
între ele pe arena internațională, 
în Organizația Națiunilor Unite.

In ziua sărbătorii poporului 
polonez, a subliniat în încheiere 
ambasadorul R. P. Polone, vă 
transmit dragi prieteni romîni cal
de salutări, expresie a prieteniei 
noastre frățești, precum și urarea 
comună ambelor noastre țări: 
„Trăiască prietenia polono-romînă, 
trăiască pacea 1“

și guvernamentale a R. P. Po
lone, la invitația C.C. al P.M.R. 
și a guvernului R.P.R., a con
stituit o nouă contribuție la 
Întărirea prieteniei romino-po- ’
loneze.

Politica externă a guvernu- '
lui R. P. Polone este îndrep
tată spre menținerea păcii.

Poporul polonez este intere
sat în a face totul pentru a 
bara calea reînvierii militaris
mului german de pe urma că
ruia a avut atît de mt"t de 
suferit. Importanta propunere 
făcută de guvernul polonez 
privind crearea în Europa cen
trală a unei zone denucleari- 
zate S-a bucurat de un larg 
ecou mondial. Propunerea po
loneză este sprijinită cu căl
dură de către guvernul R. P. 
Romine.

A devenit o tradiție ca la
22 iulie să se treacă în revistă 
victoriile oamenilor muncii din 
R. P. Polonă in construirea 
socialismului. Alături de po
porul polonez, prietenii săi se 
bucură din inimă cind se face 
bilanțul măreț al succeselor 
obținute. Poporul polonez știe 
că una din cele mai impor
tante condiții in obținerea unor 
asemenea succese este faptul 
că Polonia Populară face parte 
din familia frățească a țărilor 
socialiste, în fruntea căreia se 
află Uniunea Sovietică.

P.M.U.P. și guvernul polo
nez subliniază în permanență 
însemnătatea întăririi priete
niei și colaborării Poloniei cu 
U.R.S.S., cu toate țările fră
țești din lagărul socialist pe 
baza ideologiei internaționalis
mului proletar.

Cu prilejul aniversării a 14 
ani de la eliberarea Poloniei de 
sub jugul cotropitorilor fas
ciști, poporul, tineretul romin 
doresc din inimă poporului și 
tineretului frate polonez ca sub 
conducerea P.M.U.P., sprijinin- 
du-se pe prietenia de nezdrun
cinat cu Uniunea Sovietică și 
cu toate celelalte țari din lagă
rul socialist, să obțină noi 
succese pe drumul construirii 
socialismului.

--------—------------- --------- —-1

Spectacol de gală
Cu prilejui celei de-a 14-a ani

versari a eliberării Poloniei, luni 
seara a avut loc la cinematogra
ful Patria un spectacol de gală cu 
filmul „Adevăratul sfîrșit al răz
boiului", o nouă producție a stu
diourilor poloneze.

Filmul, realizat după un scena
riu de Jerzy Zawieyski și Jerzy 
Kawalerowicz, redă tragedia uneia 
din nenumăratele victime ale ce
lui de-al doilea război mondial, 
fiind un impresionant mesaj ar
tistic închinat păcii.

Regia filmului aparține lui 
Jerzy Kawalerowicz, cunoscut pu
blicului și prin alte realizări 
valoroase ca „Noaptea amin-f 
firilor", „Sub steaua frigiană" și' 
„Omul din umbră" iar muzica lui 
Adam Walacinski. Rolurile princi
pale sînt deținute de artiștii 
Lucyna Winnicka și Roland Glo- 
wacki, care se remarcă printr-o 
interpretare emoționantă.

La premieră au asistat regizo
rul Jerzy Kawalerowicz și inter
preta principală a filmului, Lucyna 
Winnicka, care au fost prezentați 
publicului de artistul Lazăr Vra
bie, director adjunct aî Teatrului 
Municipal.

La spectacolul de gală au 
asistat tovarășii: Al. Buican și 
Octav Livezeanu, vicepreședinți ai 
Institutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, George 
Macoveseu. directorul general al 
cinematografiei, oameni de arjă și 
cultură, un numeros public.

Au fost de față J. Zambrowicz, 
ambasadorul R. P. Polone la 
București și alți membri ai amba
sadei.

Publicul a primit cu căldură a- 
ceastă deosebită realizare a cine
matografiei poloneze.

(Agerpres)



TELEGRAME
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

prim secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn

Tovarășului CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne

Stimați tovarăși,
De ziua celei de-a 10-a aniversări a încheierii Tratatului de 

prietenie, colaborare și asistență mutuală între țările noastre fră
țești, vă transmitem dv. și prin dv. întregului popor romin un sa
lut tovărășesc și sincere felicitări.

Acest Tratat reprezintă o adevărată expresie a relațiilor noi 
statornicite între țările noastre ca urmare a eliberării lor de către 
eroica Armată Sovietică, ca urmare a faptului că poporul a 
obținut victoria și a pășit pe drumul construirii socialismului în 
țările noastre sub conducerea partidelor revoluționare marxist-le- 
niniste.

O bază trainică a prieteniei și colaborării noastre reciproce o 
constituie principiile încercate ale internaționalismului proletar, in
teresele și țelurile comune ale popoarelor cehoslovac și romîn care 
luptă pentru triumful socialismului și al păcii.

In cei 10 ani care au trecut, Tratatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală a adus roade bogate în dezvoltarea multila
terală a relațiilor dintre țările noastre.

Sîntem ferm convinși că mersul victorios înainte pe drumul 
construirii socialismului în țările noastre și al întăririi unității ță
rilor lagărului socialist va duce la adîncirea pe mai departe a co
laborării frățești dintre popoarele noastre.

In strînsă unire și cu celelalte țări ale lagărului socialist în 
frunte cu invincibila Uniune Sovietică, vom păși cu încredere îna
inte spre victoria socialismului, spre victoria nobilei cauze a lup
tei pentru pace în întreaga lume.

ANTONIN NOVOTNY 
Președintele Republicii Cehoslovace 

și prim secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia

VILIAM SIROKY
Președintele Guvernului Republicii 

Cehoslovace

Tovarășului AVRAM BUNACIU 
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Romîne 
București

In.legătură cu cea de-a 10-a aniversare a semnării Tratatului 
de prietenie, colaborare și asistență mutuală cehoslovaco-romîn, 
vă rog să primiți din partea mea, tovarășe ministru, salutul cel 
mai cordial și urări sincere de succese pe mai departe în munca 
dv. de răspundere spre binele și înflorirea țării dv., în interesul 
prieteniei dintre popoarele noastre și al consolidării păcii generale.

VACLAV DAVID
Ministrul Afacerilor externe 

al Republicii Cehoslovace

Popoarele romîn
$1 cehoslovac merg hotârlt 

pe drumul socialismului
Cuvîntarea rostită la posturile de radio 

de Vladimir Ludvik, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al R. Cehoslovace la București

Să se pună capăt agresiunii
imperialiste in Orientul arab !

La 19 iulie s-a încheiat4

Cu prilejul împlinirii a 10 ani 
de la semnarea Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre R. >P. Romînă și. 
R. Cehoslovacă, Vladimir Ludvik 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. Cehoslovace ia București a 
ținut în seara zilei de 19 iulie o 
cuvîntare la posturile noastre de 
radio, declarînd printre altele:

La 21 iulie se împlinesc 10 ani 
de cînd a fost semnat istoricul 
Tratat de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre R. Ceho
slovacă și R. P. Romînă, docu
ment de cea mai mare însemnă
tate pentru viața popoarelor țări
lor noastre.

Prietenia dintre popoarele noa
stre are rădăcini vechi și adîrtci I 
Al doilea război mondial și pre
facerile revoluționare care au a- 
vut loc în Europa răsăriteană și 
centrală au dat acestei prietenii 
trăsături mult mai concrete. Nu 
putem să nu ne amintim cu acest 
prilej de prețioasa și importanta 
contribuție pe care au adus-o uni
tățile romîne care au luptat ală
turi de glorioasa armată sovieti
că și de unitățile noastre în acți
unea de eliberare a Cehoslovaciei 
de sub jugul fascist.

După eliberarea popoarelor 
•noastre și după instaurarea regi
mului democrat popular popoare
le țărilor noastre învățînd din 
bogata experiență a Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice și 
a celui mai mare prieten al lor 
— Uniunea Sovietică — au por
nit pe drumul construirii socialis
mului. Ținta comună pe care ele 
și-au propus-o împreună cu cele
lalte țări de democrație populară 
a adîncit și mai mult prietenia 
noastră. In aceste condiții înche
ierea Tratatului de prietenie, cola
borare și asistență mutuală a de
venit o consecință logică a evo
luției istorice și el angajează cele 
două popoare prietene să ducă o- 
pera construcției socialiste pînă la 
desăvîrșirea ei cu succes.

însărcinatul cu afaceri ad-inte
rim al R. Cehoslovace la Bucu-

C o c k
însărcinatul cu afaceri ad-inte

rim al Republicii Cehoslovace la 
București, Vladimir Ludvik, a o- 
ferit duminică seara un cocktail 
eu prilejul celei de-a 10-a aniver
sări a Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală 
dintre R. P. Romînă și R. Ceho
slovacă.

Au luat parte tovarășii Gheor- 
jghe Apostol, Emil Bodnăraș, Ni- 
colae Geaușescu, Alexandru Mo-

Izotopi radioactivi romînești 
folosiți în industria petroliferă
Pentru identificarea straturilor 

ide țiței, specialiștii întreprinderii 
de carotaj și perfdrări din Ploăști 
au efectuat în Schela Cîmpină la 
Sonda 622 o lucrare specială cu 
trasori, folosind pentru prima oară 
în industria noastră petroliferă 
izotopi radioactivi romînești pro
duși la reactorul Institutului de fi
zică- atomică al Academiei R. P. 
Romîne.

Izotopul romînesc „sodiu 24“ 
cu o perioadă de dezintegrare de 

rești s-a referit apoi pe larg la 
dezvoltarea legăturilor de cola
borare dintre R. Cehoslovacă și 
R. P. Romînă în domeniul econo
mic, pe tărîmul științei, tehnicii' 
și culturii în cei 10 ani care au 
trecut de lă semnarea Tratatului .

Am convingerea — a spus Vla
dimir Ludvik — că această ani
versare constituie pentru noi un 
prilej favorabil de a vedea ce 
deosebire calitativă există între 
relațiile noastre de astăzi și rela
țiile dintre Cehoslovacia burghe
ză și vechea Romînie. In acea 
vreme s-a vorbit mult despre 
prietenie și alianță. Realitatea 
însă a fost cu totul alta : concer
nele capitaliste din Cehoslovacia 
aveau cota parte din exploatarea 
minunatei și bogatei dumnea
voastră țări și sugeau beneficii 
din sudoarea poporului romîn. 
Timpul unor asemenea relații a 
trecut de mult. Mulțumită condu
cerii înțelepte a partidelor noastre 
marxist-leniniste — Partidul Co
munist din Cehoslovacia și Par
tidul Muncitoresc Romîn — noi 
mergem astăzi ferm și hotărît pe 
drumul comun al construirii unui 
viitor mai bun pentru popoarele 
noastre.

Bilanțul celor 10 ani de la în
cheierea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
poate fi caracterizat ca un bilanț 
al unei prietenii înfloritoare și al 
unei colaborări rodnice, care con
tribuie eficace în ambele țări la 
realizarea unor suoeese importan
te în lupta pentru construirea so
cialismului, la succesul în lupta 
pentru ridicarea nivelului de trai 
al poporului și întărirea lagăru
lui socialismului, în frunte cu 
Uniunea Sovietică.

îngăduiți-mi să folosesc acest 
prilej pentru a ura din toată ini
ma poporului frate din Republi
ca Populară Romînă, clasei mun
citoare romîne, conducerii sale și 
guvernului Republicii Populare 
Romîne noi și noi succese în 
munca pentru construirea Romî- 
niei socialiste.

tail
ghioroș. Ștefan Voitec, Atanase 
-loja, Avram Bunaciu, Ion Pas, 
Aurel Alălnășan, Vasile Dumi
trescu, M. Alacavei, AL Buican, I. 
Jalea și alții.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Cocktailul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

ÎS ore a dat rezultate bune. Ope
rațiile au fost conduse la sondă 
de Gh. Peteu, inginer șef adjunct 
al întreprinderii de carotaj și per
forări Ploești, în colaborare cu fi
zicianul Petre Sandru de la Insti
tutul de fizică atomică al Acade
miei R. P. Romîne. Lucrări ase
mănătoare cu izotopi radioactivi 
romînești sînt în curs de efectuare 
și în alte sonde petrolifere din re
giunea Ploești.

Uriașul ecou 
internațional 

la mesajul lui 
N. S. Hrușciov

Republica 
Arabă Unită

CAIRO 20 (Agerpres). — Me
sajul lui N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., către șefii guvernelor 
Statelor Unite, Angliei, Franței și 
Indiei cu privire la acțiuni ime
diate în vederea încetării conflic
tului armat din Orientul Apropiat 
și Mijlociu a fost primit cu deo
sebită atenție și interes în Repu
blica Arabă Unită. Opinia publică 
arabă salută noua inițiativă a U- 
niunii Sovietice care urmărește 
restabilirea păcii și asigurarea- 
securității în Orientul Apropiat și 
Mijlociu. Toate ziarele care apar 
la Cairo au publicat în primele 
pagini știrea mesajului lui N. S. 
Hrușciov subliniind în titluri uria
șe că Uniunea Sovietică propune 
organizarea imediată a unei con
ferințe la nivel înalt pentru în
lăturarea crizei.

O hotărîre extrem 
de rezonabilă

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
Agențiile telegrafice americane re
latează despre reacția din Statele 
Unite și în alte țări la propunerea 
lui N. S. Hrușciov în legătură cu 
conferința celor cinci mari puteri 
în vederea discutării crizei din 
Orientul Mijlociu.

Observatorul agenției Associa
ted Press, Willian Riăn, care din 
luna mai întreprinde o călătorie 
prin țările Orientului Mijlociu, 
scrie într-o corespondență din Am
man : "Premierul sovietic Nikita 
Hrușciov a întreprins cu un sin
gur gest încercarea de a reduce 
temperatura situației internaționa
le ce e încinsă... CHEMAREA LUI 
LA O CONFERINȚA LA NIVEL 
ÎNALT IN PROBLEMA ORIEN
TULUI MIJLOCIU — ESTE O 
HOTĂRÎRE EXTREM DE REZO
NABILĂ. Dacă ea va fi acceptată, 
Hrușciov va putea pretinde ia 
cinstea de a fi preîntîmpinat un 

, război, mondial. Dacă ea ya fi res
pinsă, Statele Unite vor purta răs
punderea pentru riscul îngrozitor 
legat de aceasta.

Congresul mondial de la Stockholm 
cere convocarea conferinței 

la nivel înalt
STOCKHOLM 21 (Agerpres).— 

La 20 iulie Congresul mondial 
pentru dezarmare și colaborare in
ternațională și-a continuat lucră
rile. Paralel cu ședințele plenare 
au avut loc ședințele comisiilor 
care au generalizat propunerile 
prezentate de delegați.

Participanții la Congres au 
acordat mare atenție știrii cu pri
vire la mesajele adresate de N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., șefilor gu- 
vernelor S.U.A., Angliei, Franței și 
Indiei.

Delegații, observatorii și oaspeții 
la Congres au întîmpinat prin 
aplauze furtunoase cuvintele pro
fesorului vestgerman Iwand că 
propunerea lui N. S. Hrușciov cu 
privire la convocarea unei confe-

Cu prilejul celei de a 10 a aniversări a semnării 
Tratatului de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre R. P. Romînă și R. Cehoslovacă

PRAGA 21 (Agerpres). — Ce- 
teka transmite: Cu prilejul celei 
de-a zecea aniversări a semnării 
Tratatului de prietenie, colabora
re și asistență mutuală între 
Cehoslovacia și Romînia, Gheor
ghe Vidrașcu, ambasadorul R.P.R. 
la Praga, a rostit o cuvîntare în 
care a subliniat că prietenia ro- 
mîno-cehoslovacă a căpătat o 
nouă dezvoltare și a devenit mai 
trainică prin faptul că ambele 
țări construiesc socialismul.

Colaborarea economică dintre 
Cehoslovacia și Romînia se extin
de continuu, ca și legăturile cul
turale dintre aceste două țări. 
Ambasadorul R.P.R. a subliniat în 
încheiere că poporul romin se 
bucură de succesele realizate de 
poporul frate cehoslovac în con
struirea socialismului.

★
PRAGA 21. — Corespondenți^ 

Agerpres transmite: Presa ceho
slovacă consacră un amplu spa
țiu celei de-a 10-a aniversări a 
semnării Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență 
între R. P. Romînă și 
slovacă.

Ziarul „Rude Pravo" 
numărul său de luni 
pagină textul telegramei de feli
citare trimisă cu acest prilej de 
tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej, Chî-

mutuală 
R. Ceho-

publică în 
pe prima

Cancelarul Austriei J. Raab 
Moscova

Pe aeroportul Vnukovo delega
ția guvernamentală austriacă a 
fost întâmpinată de N. S. Hruș
ciov, A. I. Mikoian, A. N. Kosî- 
ghin, miniștri, precum și de nu
meroase alte personalități.

Julius Raab și Nichita Hrușciov 
au rostit cuviîntări.

a sosit la
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Locuitorii orașului Moscova au 

făcut o primire călduroasă delega
ției guvernului austriac condusă 
de cancelarul Julius Raab, care a 
sosit lă 21 iulie într-o vizită ofi
cială la Moscova.

Conferința la nivel inalt 
trebuie urgent convocată
Suedia

STOCKHOLM 20 (Agerpres). — 
Intr-un interviu acordat ziarului 
„Morgen Tidningem*  și reprodus 
de agenția France Presse, primul 
ministru al Suediei, Tage Erlan- 
der, a declarat: „PROPUNEREA 
SOVIETICĂ IN VEDEREA UNEI 
CONFERINȚE LA CEL MAI 
ÎNALT NIVEL NU TREBUIE 
RESPINSĂ",

Primul ministru suedez a 
arătat că este important faptul 
că, in propunerea sovietică, se 
subliniază că trebuie menținut un 
contact strins cu Organizația Na
țiunilor Unite și că se preconizea
ză și invitarea secretarului gene
ral O.N.U. la tratativele la cel 
mai înalt nivel.

Senatorul Humphrey: 
Este preferabil să vezi 

bătrîni discutînd 
decît tineri luptînd"

WASHINGTON 20 (Agerpres).
După ce a luat Cunoștință de 

propunerea lui N. S. Hrușciov 
privind începerea imediată a unor 
tratative la nivel înalt, senatorul 
Humphrey, membru al partidului 
democrat, a adresat președintelui 
Eisenhower o scrisoare în care îi 
cere să accepte propunerea 
U.R.S.S. După cum transmite a- 
genția France Presse, senatorul 
Humphrey și-a exprimat părerea 
că aceste tratative trebuie orga
nizate cu sprijinul O.N.U. El a 
adăugat: „Este preferabil să vezi 
oameni bătrîni discutînd și tratind 
decît oameni
rind".

tineri luptind și mu-

a 1 i aI f
(Agerpres). — După 
ziarul „JJnita", la 

loc

ROMA 21 
cum anunță 
Neapole și Milano au avut 
mari demonstrații de solidaritate 
cu popoarele arabe și în semn de 
protest împotriva agresiunii din 
Liban și Iordania. Mii de locui
tori ai acestor orașe au ieșit pe 
străzi. Poliția a atacat cu bastoa
nele de cauciuc pe demonstranți, 
rănind cîteva persoane.

rințe a șefilor de guverne pentru 
reglementarea problemelor Orien
tului Apropiat trebuie să fie accep
tată, deoarece ea contribuie la în
tărirea păcii. Propunerea cu pri
vire la convocarea unei conferințe 
la nivel înalt a fost sprijinită de 
asemenea de profesorul Hirano 
(Japonia) și de D. C. Lai, deputat 
în parlamentul indian.

La propunerea delegației indie
ne. Congresul a adoptat în una
nimitate o rezoluție în care, ținîn- 
du-se seama de situația interna
țională extrem de serioasă, se 
cheamă la „o întîlnire imediată a 
șefilor de guverne în scopul evi
tării unui conflict armat și reali
zării unei reglementări pe calea 
tratativelor".

vu Stoica, Ion Gh. Maurer, către 
tovarășii Antonin Novotny și Vi
liam Siroky.

„Rude Pravo" publică un am
plu articol semnat de ministrul 
Afacerilor Externe al R. P. Ro
mîne, Avram Bunaciu, articol 
consacrat aniversării semnării 
Tratatului.

★
PRAGA 21. Corespondentul A- 

gerpres transmite :
Cu prileful aniversării a 10 ani 

de la semnarea Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală între R. P. Romînă și R. 
Cehoslovacă, ambasadorul R. P. 
Romîne la Praga, Gheorghe Vi
drașcu, a oferit un cocktail în lo
calul ambasadei.

La cocktail au luat parte Jaro
mir Dolanski, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia, prim vicepreședinte al 
guvernului; Jiri Hendrych, mem
bru al Biroului Politic și secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
Vaclav Kopecky, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, vicepreședinte al 
guvernului și alți membri ai guver
nului și Comitetului Central al 
P.C. dn Cehoslovacia; membri ai 
corpului diplomatic din Praga, 
personalități ale vieții culturale, 
activiști.

NFHRII*  »Ne oferim cu bucurie 
———*-  serviciile In scopul păcii

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
Ca răspuns la mesajul din 19 iu
lie 1958 al lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., în problema 
convocării imediate a unei Con
ferințe a șefilor guvernelor 
U.R.S.S., S.U.A., Angliei, Fran
ței și Indiei cu participarea secre
tarului general al O.N.U., în ziua 
de 21 iulie dl. K. P. S. Menon, 

•ambasadorul Indiei în U.R.S.S., 
a remis lui N. S. Hrușciov mesa
jul de răspuns al d-lui J. Nehru, 
primul ministru al Indiei.

In mesaj se spune printre alte
le :

Am primit adineauri textul me
sajului pe care mi l-ați adresat. 
Avînd în vedere Urgența și impor
tanța vitala a conținutului mesaju
lui dv., răspund imediat.

Vă mulțumesc pentru mesajul 
pe care mi l-ați trimis. Sînt cu 
totul de acord cu dv. că trecem 
prin una din crizele cele mai se
rioase din istoria omenirii și că în 
acest moment de pericol datoria, 
atît a guvernelor cit și a celor
lalți, este de a aborda cu înțelepciu
ne și calm aceste probleme ți de 
a nu lua nici un fel de măsuri 
care ar putea înrăutăți această si
tuație și provoca 
mondial.

Cunoașteți d-le 
convingerea noastră 
tervenția armată a 
străine în oricare țară este in cel 
mai înalt grad de nedorit și că 
trupele străine trebuie să se re
tragă din țările în care au pătruns. 
Acest lucru nu numai că cores
punde echității și libertății țărilor 
despre care este vorba, ci totodată 
permite să se evite complicațiile 
internaționale care pot ptovoca o 
catastrofă. De aceea noi am făcut 
apel la guvernele S.U.A. și Marii 
Britanii să-și retragă trupele din 
Liban ți Iordania.

Vă mulțumesc pentru invitația 
adresată Indiei de a participa la 
conferința șefilor de guverne, 
propusă de dv. Dacă se realizea
ză un acord cu privire la convo
carea acestei conferințe, nu tre
buie să prezinte o dificultate fixa
rea locului convenabil și a datei ce-

un incendiu

prim-miniștru, 
fermă că in- 
unei puteri

ȘEDINȚA CONSILIULUI
CABINETULUI FRANȚEI

PARIS 21 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 21 iulie a avut loc la Paris 
sub președinția generalului De 
Gaulle o ședință a Consiliului ca
binetului Franței, la care s-a exa
minat mesajul lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., adresat președin
telui Consiliului de Miniștri al 
Franței.

După ședință, Soustelle, mini
strul Informațiilor, a declarat că 
„Consiliul cabinetului a examinat 
cu atenție mesajul" și „a luat cu
noștință de situația din Orientul 
Apropiat și Mijlociu care s-a creat 
în urma recentelor evenimente 
din Irak, a intervenției americane 
în Liban și a intervenției engleze 
în Iordania".

Soustelle a declarat că guvernul 
Franței „în principiu are o atitu
dine favorabilă față de propunerea 
președintelui Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. în problema con
vocării unei conferințe a șefilor 
guvernelor 
teresate în 
tuației din 
Mijlociu".

Făcînd rezerve în legătură 
„motivările" cuprinse în mesaj, 
ministrul Informațiilor a declarat 
că guvernul francez „este gata să 
contribuie la o eventuală convo
care a unei conferințe în condițiile 
optime de obiectivitate și calm". 
El a adăugat că guvernul francez 
este gata să precizeze cu celelalte 
guverne interesate „data cea mai 
acceptabilă și locul conferinței".

in
și-
Și

principalelor state 
vederea examinării

Orientul Apropiat

cu

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 19 iulie Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a comunicat d-lui A. 
Zehnder, ambasadcrul extraordi
nar și plenipotențiar al Elveției, 
că guvernul sovietic a propus șe
filor guvernelor Statelor Unite 
ale Americii, Marii Britanii, Fran
ței și Indiei să se intilnească la 
22 iulie la Geneva sau în oricare 
alt loc pentru a lua măsuri în 
vederea preîntîmpinării unui con
flict militar în Orientul Apropiat 
și Mijlociu.

La 20 iulie dl. Zehnder a comu
nicat Ministerului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. că Consiliul fe
deral al Elveției este gata să 
găzduiască pe teritoriul Elveției 
o Conferință a șefilor guvernelor 
țărilor amintite, dacă guvernele 
interesate vor fi de acord.

u

mai apropiate. Noi ne oferim 
bucurie serviciile în scopul 

ele.

lei 
cil 
păcii, dacă va fi nevoie de

Declarația secretarului 
Casei Albe

WASHINGTON 21 (Agerpres). 
Hagerty, secretarul Casei Albe 
pentru problemele presei, a decla
rat că guvernul S.U.A. a pregătii 
un proiect de răspuns la propu
nerea lui N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., cu privire la convo
carea conferinței șefilor de guver
ne în scopul discutării situației în 
Orientul Apropiat și Mijlociu. Ha
gerty a declarat că în seara de 
20 iulie proiectul de răspuns a 
fost trimis spre examinare alia- 
ților S.U.A. în cadrul N.A.T.O. 
Hagerty a adăugat că nu crede 
că discutarea răspunsului ameri
can la propunerea lui N. S. Hruș
ciov se ya încheia la 21 iulie.

Hagerty a arătat de asemenea 
că guvernul S.U.A. continuă să 
Considere că Consiliul de Securi
tate trebuie să-și continue lucră
rile. El a subliniat că delegația 
S.U.A. va vota la 21 iulie pentru 
rezoluția Japoniei și că guvernul 
american speră că i se va da po
sibilitate Consiliului de Secu
ritate să aprobe rezoluția Japo
niei. Hagerty a repetat din nou 
că S.U.A. își vor retrage trupele 
din Liban după ce O.N.U. va 
lua măsurile care vor putea asi
gura integritatea și independența 
Libanului.

Liderii laburiști susțin 
propunerea sovietică

LONDRA 21 (Agerpres). — La 
21 iulie in Camera Comunelor li
derul opoziției laburiste, Gait- 
skell, a cerut primului ministru 
să dea tin răspuns pozitiv la pro
punerea lui N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., cu privire la convo
carea unei conferințe la nivel 
înalt, ținind seama, după cum a 
subliniat Gaitskell, de necesita
tea studierii căilor destinderii „si
tuației periculoase create în O- 
rientul Mijlociu". Oricare ar fi 
punctul de vedere al americanilor, 
a declarat Gaitskell, în țara noa
stră este larg răspîndită părerea, 
care trezește sincere speranțe, că 
această conferință trebuie convo
cată în cel mai apropiat viitor.

★
LONDRA 21 (Agerpres). — La 

21 iulie, in cadrul conferinței de 
presă care a avut loc la Ministe
rul Afacerilor Externe al Angliei, 
un purtător de cuvint al Ministe
rului a refuzat să comenteze pro
punerea lui N. S. Hrușciov cu 
privire la convocarea unei confe
rințe a marilor puteri în scopul 
preîntâmpinării dezlănțuirii unui 
război in Orientul Mijlociu. El a 
arătat că această problemă va fi 
discutată in cursul zilei itf Camera 
Comunelor.

Purtătorul de cuvint al ministru
lui a spus insă că fără 
propunerea sovietică va 

îndoială 
- _ — constitui
obiectul unor consultări cu mem-
brii consiliului N.A.T.O.

Serioase divergențe 
în cadrul N.A.T.O.

OSLO 20 (Agerpres). — Cores
pondentul din Paris al ziarului 
„Arbeiderbladet" anunță că între 
țările membre ale N.A.T.O. există 
serioase divergențe în legătură cu 
intervenția anglo-americană din O- 
rientul Apropiat". După cum arată 
corespondentul. „între cele 15 țări 
membre ale N.A.T.O există o di
vergență de păreri în problema 
Orientului Apropiat".

Regele Hussein al Iordaniei menținîndu-se pe tron 
cu ajutorul puterilor imperialiste, se pregătește să 
cotropească Irakul și să reinstaureze regimul monar
hic alungat de popor.

(GAZETELE)

(desen din PRAVDA)

Acordul dintre
CAIRO 20 (Agerpres). — 
Corespondentul din Damasc al

Agenției MEN relatează că la 19 
iulie a avut loc o întîlnire a dele
gațiilor guvernamentale ale Repu
blicii Arabe Unite și Republicii 
Irak. Delegația irakiană a fost 
condusă de Abdel Salam Aref, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, iar delegația Republicii 
Arabe Unite — de președintele 
Nasser. In urma tratativelor care 
au avut loc între R.A.U. și Re
publica Irak, s-a încheiat următo
rul acord'.

1) Cele două părți își reafirmă 
obligațiile și acordurile care lea
gă cele două țări și, în primul 
find, statutul Ligii țărilor arabe 
și pactul de securitate colectivă al 
statelor arabe.

2) .Cele două părți reafirmă 
declarația celor două guverne cu 
privire la legăturile strînse din
tre ele in problemele situației in
ternaționale, precum și hotărîrea 
lor de a acționa în comun împo
triva oricărei agresiuni săvîrșită 
împotriva acestor țări sau împo
triva uneia din ele și de a adopta 
imediat în legătură cU aceasta 
măsurile practice necesare.

3) Cele două părți vor cola
bora întrutotul în problemele in
ternaționale în scopul asigurării 
drepturilor celor două țări și vor 
participa activ la sprijinirea Car
tei O.N.U. și la întărirea păcii în 
Orientul Mijlociu și în întreaga 
lume.

4) Părțile -Vor lua de îndată 
măsuri practice în vederea dez
voltării colaborării economice și 
culturale între ambele țări.

Schimb de focuri între răsculâți 
și trupele americane în Liban 
BEIRUT 21 (Agerpres). — Po

trivit relatărilor agențiilor de pre
să occidentale, în cursul ultimelor

G24 de ore, forțele patriotice din 
Liban și-au continuat atacurile 
împotriva trupelor intervenționiste 
americane. Un purtător de cuvint 
al comandamentului trupelor a- 
mericarie din Liban a declarat că 
un soldat a fost grav rănit în 
Urma exploziei unei grenade a- 
runcate de răsculâți. El a anun
țat, de asemenea, că mai multe 
avioane mifitare americane au 
fost avariate de tirul mitraliere
lor forțelor . populare din jurul 
aeroportului Beirut. Două dintre 
aceste avidahe — a precizat pur
tătorul de cuVînt — sînt grav a- 
variate. Trupele americane au 
deschis în mai multe rîndtiri focul 
împotriva răsculaților ale 
poziții se află în imediata apro
piere a aeroportului.

*
BEIRUT 21 (Agerpres). —- La

19 iulie au avut 10c la

căror

Beirut

Noi concentrări de trupe în Orientul arab
LONDRA 21 (Agerpres). —Tri

miterea de trupe engleze în Orien
tul Apropiat continuă. Agenția 
Press Association anunță că înce- 
pînd din zorii zilei de 21 iulie 
avioane de transport au continuat 
să transporte în Cipru brigada 19-a 
care face parte din divizia nr, 3 
de infanterie.

★
BEIRUT 21 (Agerpres). — în 

ultimele 24 de ore comandament-

Anglia mărește 
efectivele militare 

din Libia
LONDRA 20 (Agerpres). — 

TASS transmite: Ministerul Apă
rării al Angliei a anunțat că un 
detașament de pușcași ai marinei 
engleze a primit ordinul de a de
barca la Tobruk (Libia) de -pe 
crucișătorul „Bermuda“ și alte na
ve ale flotei maritime militare a 
Angliei.

---- i---------------------------

Situație încordata în Iordania
NEW YORK 21 CAgerpres). —

După cum anunță corespondentul

.cpRț iRAy,

R.A.U. și Irak
5) Părțile vor organiza con

tacte și consultații între cele 
două țări în toate problemele care 
prezintă interes pentru fiecare 
din ele.

In numele R.A.U. acordul ■ 
fost semnat de președintele Nas.- 
ser, iar în numele Republicii Irak 
— de Abdel Salam Aref, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri.

Guvernul Irakian 
s-a retras oficial 

din pactul de la Bagdad
CAIRO 20 (Agerpres). — Agen

ția China Nouă anunță Că, după 
cum a comunicat postul de radio 
Bagdad, ministrul de Externe ul 
Irakului a informat pe reprezen
tanții diplomatici din Damasc că 
guvernul său a hotărît retragerea 
oficială a Irakului 'din pactul de 
la Bagdad.

Liga Arabă i recunoscut 
Republica Irak

CAIRO 21 (Agerpres). — După 
cum anunță postul de radio Cairo, 
secretarul general al Ligii Arabe, 
Abdel Khalek Hassuna, a informat 
toate țările membre că Liga Ara
bă a recunoscut în mod oficial 
Republica Irak. Secretarul gene
ral al Ligii Arabe a trimis tele
grame de felicitare membrilor nou
lui guvern irakian.

ciocniri intre răsculâți și trupe gu
vernamentale. In centrul orașului 
a avut loc un intens schimb de 
focuri. Clădirea guvernului libanez 
a fost ținta unui foc puternic. 
După cum anunță ziarul „An-Na- 
har“, în urma unei lupte îndîrji- 
te și a schimbului de focuri din
tre răsculâți și trupe guvernamen
tale în apropiere dă închisoarea o- 
rășenească din Beirut, mulți de
ținuți au reușit să fugă din închi
soare.

★
CAIRO 21 (Agerpres). — Zia

rul „Al-Ahram“ anunță că trupe
le americane de ocupație din Li
ban au deschis la 20 iulie focul 
împotriva avionului de pasageri al 
Societății egiptene de aviație 
Mîsr, care face cursă regulată 
între Damasc și Cairo via Beirut. 
Sa anunță, de asemenea, că a- 
vioane militare engleze au urmă
rit la 20 iulie un alt avion de 
pasageri al societății Mîsr care 
face cursa Cairo—Damasc.

tul american a continuat să de
barce trupe în Liban pe aeropor
tul internațional de la Haldee. 
In acest scop între Turcia și Bei
rut a fost creat un așa numit 
pod aerian. La interval de 3 mi
nute pe aeroport aterizează avioa
ne de transport încărcate cu trupe 
și echipament militar. Trupele de
barcate se îndreaptă în grabă spre 
punctele strategice din țară.

★
BEIRUT 21 (Agerpres).— După 

cum scrie ziarul „Al-Djarida“, 
conform datelor, la 19 iulie‘nu
mărul soldaților americani debar
cați în Liban se cifra la 8.000 per
soane. Printre aceste trupe, scrie 
ziarul, 1.700 sînt parașutiști.

După cum a comunicat un re
prezentant al comandamentului 
militar al S.U.A. din Liban, la 19 
iulie pe aeroportul Beirut au ate
rizat 58 de avioane de transport 
Care au adus trupe și arme ame
ricane în Liban.

din Amman al agenției Associated 
Press, in Iordania s-a creat o si
tuație încordată. Palatul regal și 
reședința primului ministru din 
Amman sînt păzite de puternice 
unități ale armatei iordaniene și de 
care blindate. Țemtndu-se de răs
coală, regele Hussein a demis din 
armată mulți ofițeri dintre care o 
parte au fost aruncați in închisori.

★
CAIRO 21 (Agerpres). — După 

cum a transmis postul de radio 
Cai ro, poporul iordanian acționea
ză cu hotărîre împotriva regimu
lui dictatorial al lui Hussein și îm
potriva intervenției engleze în 
țară. în orașele Nablus, Ramllalt 
și Tul-Karm au avut loc puternice 
demonstrații 'antiguvernamentale, 
în ultimele zile patrioții iorda
nieni au atacat în repetate rîn- 
duri cu focuri de armă trupele en
gleze care ocupă Iordania.

k
WASHINGTON 21 (Agerpres). 

După cum transmite agenția Asso
ciated Press, Statele Unite au 
hotărît să acorde Iordaniei un 
„ajutor" de 12.500.000 dolari pen
tru a permite regelui Hussein să 
facă față „situației critice în care 
se află".

Iordania a rupt 
legăturile diplomatice 

cu R. A. U.
NEW YORK 20 (Agerpres). — 

După cum transmite coresponden
tul din Amman al agenției Asso
ciated Press, la 20 iulie autoritățile 
iordan iene au rupt legăturile di
plomatice cu Republica Arabă 
Unită.



U.R.S.S. propune guvernelor statelor europene 
și guvernului S. U. A. încheierea unui Tratat de prietenie 

și colaborare al statelor europene
MOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS transmite textul integral al 

propunerilor adresate de guvernul sovietic guvernelor statelor euro- 
’pene și guvernului S.U.A. cu privire la încheierea unui tratat de 
‘ prietenie și colaborare între statele europene.
* La 15 iulie guvernul U.R.S.S. a adresat guvernelor statelor euro
pene și guvernului S.U.A. note cu conținut identic, propunîndu-le să

încheie un tratat de prietenie și colaborare între țările europene, 
precum și proiectul acestui tratat.

Urmează textul notei guvernului sovietic adresată guvernului Re
publicii Franceze și al proiectului de iratat de prietenie și colabo
rare îutre țările europene.

guvernului sovieticNota din 15 iulie a
adresată guverjnului Franfei

Guvernul sovietic consideră ne
cesar să se adreseze guvernului 
Republicii Franceze în următoa
rea problemă :

Guvernul U.R.S.S. consideră 
cp situația care se creează pe 
continentul european impune gu
vernelor tuturor statelor intere
sate să întreprindă eforturi pen
tru a elabora măsuri comune care 
sș, oprească alunecarea Europei 
spre război și să găsească căile 
pentru întărirea păcii pe baza în
tăririi încrederii reciproce și lăr- 
ffi’rii colaborării multilaterale 
dintre statele europene.

Cele două războaie mondiale 
prin care a trecut omenirea s au 
abătut în primul rînd pe capul 
popoarelor europene. Nimeni nu 
va nega că în urma acestor răz
boaie cele mai mari jertfe umane 
și pagube materiale le-au supor
tat tocmai țările din Europa. Zeci 
de milioane de europeni au fost 
uciși pe cîmpurile de luptă, au 
pierit cu prilejul bombardării ora
șelor pașnice, au murit de pe 
urma rănilor și bolilor, au fost 
schingiuiți în lagărele fasciste de 
concentrare. In cursul operațiilor 
militare au fost rase de pe fața 
pfimintului multe orașe și așe
zări, altădată bine amenajate și 
înfloritoare, au fost distruse mo
numente unice ale culturii.

Cu prețul unor pierderi irepa
rabile pentru fiecare națiune, 
pentru fiecare familie și cu prețul 
upiei încordări fizice și morale 
fără seamăn, popoarele Europei 
și-au cîștigat dreptul la o viață 
demnă fără teamă pentru ziua 
c)e mîine, pentru soarta lor și 
soarta generațiilor viitoare.

Astăzi popoarele țărilor euro
pene sint nevoite din nou să tră
iască în atmosfera pregătirilor 
febrile de război, sub amenința
rea unei catastrofe militare și 
rțțai îngrozitoare. Principiile cola- 
bprării în problemele internațio
nale pe bază de egalitate în drep
turi, despre care s-a vorbit mult 
îp perioada luptei împotriva duș- 
nțanului comun, nu se respectă 
rțjci pe departe de toți.

Nu se poate să nu se vadă că 
măsuri ca intensificarea continuă 
a cursei înarmărilor, în special 
cu arme atomice și cu hidrogen, 
sporirea efectivului armatelor și 
a cheltuielilor militare, crearea pe 
teritoriile altor țări de baze pen
tru arme nucleare și rachete, în
credințarea acestor arme unor 
state noi și în primul rînd Repu- 
, n 

PROIECT

Tratat de
:'-I

si A .intre
prietenie și colaborare
statele europene

blicii Federale Germane, în
seamnă de fapt pregătirea răz
boiului. Același scop îl urmă
rește și propaganda dusă în une
le țări, care insuflă oamenilor ne
încrederea în posibilitatea men
ținerii păcii, îi educă în spirit 
de ostilitate, înstrăinare și duș
mănie fățișă față de statele și 
popoarele care se află în afara 
grupărilor lor militare, au ales 
un alt sistem politic si social și 
își făuresc viața în conformitate 
cu idealurile lor. Crearea unor 
grupări militare de state opuse a 
generat pe continentul european 
o profundă neîncredere și o at
mosferă periculoasă de încordare.

An de an devine tot mai evi
dent că un război în Europa — 
dacă din nefericire va izbucni 
și dacă nu vor fi luate la timp 
măsuri speciale de interzicere sau 
cel puțin de limitare — va fi un 
război în care vor fi folosite mij
loace nucleare și rachetă de ex
terminare. Deși Uniunea Sovieti
că a încetat în mod unilateral 
experimentarea tuturor tipurilor 
de arme atomice și cu hidrogen, 
S.U.A. și Anglia continuă să 
efectueze asemenea experiențe, se 
eschivează să încheie un acord 
prin care să renunțe la folosirea 
lor și în același timp atrag tot 
mai mult pe aliații lor din pac
tul nord-atlantic la pregătirile în 
vederea unui război în care să 
fie folosite arme atomice și ra
chetă. #

Afirmațiile după care, creînd și 
stocînd armele de exterminare 
cele mai ucigătoare și distrugă
toare, omenirea s-ar asigura îm
potriva primejdiei unui război în 
care să fie folosite aceste mijloa
ce, apar ca o sfidare la adresa 
judecății sănătoase. Cu cît sint 
mai multe bombe atomice și cu 
hidrogen în arsenalele statelor, 
cu cît este mai mare numărul de 
țări care dispun de arme nucleare 
și rachetă, cu cît sint mai aproa
pe unele de altele forțele armate 
și punctele de sprijin ale acestor 
puteri, cu atît este mai probabilă 
izbucnirea unei explozii militare. 
A menține această situație echi
valează cu a ține o făclie aprinsă 
lîngă un butoi cu pulbere.

Nu este greu de imaginat ce 
s-ar întîmpla dacă țările partici
pante la Tratatul de la Varșovia, 
în locul măsurilor pe care le iau 
în vederea slăbirii încordării în 
Europa, ar începe să acționeze în 
aceeași direcție ca și țările 
N.A.T.O. Se înțelege că primej

dia unei explozii militare ar creș
te de 100 de ori dacă, urmînd 
exemplul N.A.T.O., ele ar începe 
la rîndul lor să impună cursa 
înarmărilor altor state, să amena
jeze baze militare pe teritorii 
străine, mai aproape de centrele 
vitale ale Statelor participante Ia 
gruparea militară opusă, să tri
mită în spațiul aerian al Europei 
avioanele lor în întîmpinarea a- 
vioanelor americane, încărcate cu 
bombe atomice și cu hidrogen, 
care se află continuu în aer.

Uniunea Sovietică fiind cel mai 
mare stat din Europa care în 
cursul vieții unei singure gene
rații a fost de două ori invadată 
prin frontierele sale de vest, nu 
poate, firește, să nu manifeste o 
preocupare neobosită pentru secu
ritatea în Europa, care este indi
solubil legată de propria ei 
securitate. Milioanele de oameni 
sovietici au căzut pe cîmpurile de 
luptă ale celui de-al doileacrăzboi 
nu pentru ca acum popotul so
vietic să privească indiferent cum 
în Europa se stochează material 
inflamabil pentru un nou război.

Ca și celelalte state iubitoare 
de pace. Uniunea Sovietică a fă
cut și continuă să facă tot ce 
depinde de ea pentru a înlătura 
primejdia de război și a favoriza 
colaborarea pașnică, bazată pe 
încredere, între toate statele eu
ropene, indiferent de orînduirea 
lor socială și de grupările de sta
te din care fac parte.

Uniunea Sovietică a lichidat 
bazele sale militare aflate pe te
ritoriile altor state. Uniunea So
vietică nu amenajează în afara 
frontierelor sale naționale depo
zite de arme atomice și cu hidro
gen și rampe de lansare a rache
telor. In ultimii trei ani efectivul 
forțelor armate sovietice a fost 
redus unilateral în total cu 
2.140.000 de oameni. Forțele ar
mate ale U.R.S.S. aflate în Repu
blica Democrată Germană au 
fost reduse cu peste 90.000 de oa
meni. Corespunzător au fost re
duse cheltuielile militare și ar
mamentele. La recenta sesiune a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
s a hotărît ca Uniunea Sovietică 
să înceteze în mod unilateral ex
periențele cu toate tipurile de 
arme atomice și cu hidrogen.

La Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ al statelor 
membre ale Tratatului de la Var
șovia, care a avut loc la sfîrșitul 
lunii mai la Moscova, s a hotărît 
să se retragă în viitorul apropiat 

trupele sovietice din Republica 
Populară Romînă, care se află a- 
colo conform acestui tratat, și să 
se reducă din nou trupele sovie
tice aflate pe teritoriul Republicii 
Populare Ungare.

In dorința de a slăbi fricțiunile 
ivite și de a exclude posibilitatea 
transformării într-un conflict mi
litar a contradicțiilor dintre cele 
două grupări principale de state 
în Europa, participanții la Con
sfătuire au propus încheierea 
unui Pact de neagresiune între 
statele participante la Tratatul de 
la Varșovia și statele participan
te la pactul nord-atlantic. Guver
nul sovietic este convins că în
cheierea unui asemenea pact de 
neagresiune ar fi o măsură si
gură de prevedere, care ar întări 
pacea în Europa.

Deși un asemenea pact de nea
gresiune are un uriaș rol pozitiv, 
nu se poate însă să nu se țină 
seama de faptul că această mă
sură reprezintă doar un pas ini
țial, minimum din ce trebuie să 
se întreprindă în condițiile exi
stente pentru crearea în Europa 
a unei atmosfere de încredere cu
venită între state. Ar fi o lipsă 
de neiertat dacă paralel cu acea
sta nu s-ar depune eforturi de a 
se crea și alte trepte de trecere 
de la actuala situație periculoasă 
la condițiile unei păci stabile în 
Europa.

Guvernul sovietic pornește de 
la premiza că pacea și . securita
tea în Europa nu pot fi asigurate 
fără, ca toate statele europene 
să-și unească eforturile și să sta
bilească între ele o largă cola
borare multilaterală. Experiența 
existentă în reglementarea pro
blemelor internaționale importan
te arată că dacă există bunăvoința 
părților, se vor găsi întotdeauna 
posibilități și rezerve pentru solu
ții reciproc acceptabile în favoarea 
păcii. Astfel, în primii ani de 
după război au fost încheiate tra
tate de pace cu Bulgaria, Romî- 
nia. Ungaria, Italia și Finlanda, 
ceea ce a contribuit într-o mare 
măsură la normalizarea situației 
din Europa. O dovadă și mai 
convingătoare a acestui fapt este 
semnarea de către state in 1955 
— chiar și în condițiile „războ
iului rece“ și ale neîncrederii ac
centuate — a Tratatului de stat 
cu Austria prin care a fost re
stabilită independența politică și 
economică a Austriei ca stat neu
tru.

Guvernul U.R.S.S. știe desigur 
că o serie de guverne ale state
lor din Europa occidentală, pre
cum și guvernul S.U.A., au alte 
păreri decît el în privința cauze
lor care au dus la actuala încor
dare în Europa și,în privința mij
loacelor indicate pentru slăbirea 
acestei încordări în relațiile din
tre statele europene.

Cu toate acestea însă, nu se 
poate contesta că situația din 
Europa impune guvernelor state
lor europene să se ridice deasu
pra divergențelor existente. Doar 
polemica, neîntărită prin acțiuni 
constructive reale, nu poate ca a- 
tare nici să oprească o bombă 
ce cade, nici să micșoreze pu
terea exploziei acesteia. Nu se 
poate admite ca disputele să îm
piedice aprecierea lucidă a fapte
lor, care umple astăzi inimile eu
ropenilor de un sentiment de pro
fundă îngrijorare, și să lase în 
umbră principalul — necesitatea 
de a căuta cu perseverență și 
răbdare o înțelegere asupra măsu
rilor concrete de natură să ducă 
la crearea unei păci trainice în 
Europa. După cum se știe, în pe
rioada dintre cele două războaie 
mondiale, planurile de asigurare 
a securității în Europa și de or
ganizare a colaborării . generale 
europene au eșuat în primul rînd 
pentru că nu se ajunsese la o în
țelegere între statele principale, 
£are dispuneau de cele mai pu
ternice forțe armate și care dacă 
și-ar fi unit eforturile ar fi făcut 
cu neputință agresiunea. După 
părerea guvernului sovietic, tre
buie să se țină seamă de această 
lecție a istoriei și să nu se re
pete' greșelile grave din trecut.

Acum nu mai trebuie să dove
dim că încercările de a substitui 
rezolvarea sarcinilor care stau în 
fața întregii Europe prin practica 
creării, pe o bază îngustă, re- 
strînsă, a diferitelor uniuni ale 
unor state vest-europene de felul 
Uninii cărbunelui și oțelului. Pie
ței comune, Euratomului etc. au 
drept rezultat doar faptul că ace
ste state se opun tot mai mult 
celorlalte state din Europa, fă- 
cînd și mai adîncă prăpastia care 
desparte astăzi. .Europa de vest 
de cea de est.

Ideea colaborării tuturor state
lor europene, a apropierii ■ lor în 
interesul menținerii păcii, asigu
rării bunăstării, și înfloririi Eu
ropei are rădăcini adinei în isto
ria și viața contemporană a po
poarelor europene. Atît în răsări
tul cît și în apusul continentului 
nostru devin tot mai puternice 
năzuințele spre dezvoltarea înțe
legerii reciproce și a contactului 
multilateral dintre statele europe
ne. Aceasta o confirmă, printre al
tele, faptul că' la cea de-a 12-a 
sesiune a O.N.U. toate statele 
europene cjt și S.U.A. au votat 
pentru rezoluția cu privire la re
lațiile pașnice și de bună veci
nătate dintre state.

Guvernul sovietic consideră că 
guvernele statelor europene, ca 

și guvernul Statelor Unite, dacă 
doresc să pună capăt evpluției 
periculoase a evenimentelor din 
Europa, ar trebui să depună efor
turi pentru a elabora pe bază re
gională hotărîri cu privire la Eu
ropa în interesul general, care să 
fie realizabile în mod practic încă 
în etapa actuală și care să poată 
fi acceptabile pentru toate guver
nele. In legătură cu aceasta, el 
propune încheierea între statele 
europene, inclusiv S.U.A.. a unui 
Tratat de,prietenie și colaborare.

După părerea guvernului sovie
tic, în acest Tratat ar trebui in
cluse prevederi îndreptate spre 
preîntîmpinarea și contracararea 
agresiunii în Europa și întărirea 
securității tuturor statelor euro
pene. Totodată ar fi important ca 
în acest Tratat să-și găsească re
flectarea obligațiile statelor eu
ropene și ale S.U.A. de a nu a- 
corda ajutor militar și economic 
sau sprijin moral oricărui stat 
care a tulburat pacea în Europa, 
independent de faptul dacă ele 
sînt sau nu partenere ale statu- 
lui-agresor în cadrul pactelor și 
tratatelor militare în vigoare. Se 
știe că ideea unui astfel de acord 
a fost exprimată în repetate rîn- 
duri în ultimii ani, inclusiv de 
guvernele S.U.A., Angliei și 
Franței.

Avînd în vedere că realizarea 
unui acord cu privire la dezar
mare este legată de greutăți în
semnate și că eforturile depuse 
în decurs de mulți ani în acea
stă direcție n-au dus la un pro
gres, guvernul sovietic propune 
ca în tratat să se prevadă măsuri 
care să contribuie la încetarea 
cursei înarmărilor și la înfăptui
rea în Europa de măsuri pentru 
reducerea efectivului trupelor or
ganizației Tratatului de la Var
șovia și ale Uniunii nord-atlan'.i- 
ce. Inițiativa statelor europene în 
găsirea unor astfel de hotărîri 
parțiale ar putea deschide per
spectiva unor acorduri și mai 
largi legate de problema dezar
mării.

Crearea în apropierea imediată 
de linia care desparte grupările 
militare existente în Europa a 
unei zone în care nu va fi per
misă producția și stocarea arme
lor atomice, cu hidrogen și ra
chete, ar avea o importanță pri
mordială pentru prevenirea con
flictelor militare în Europa. In 
acest caz participanții la Tratat 
și-ar asuma obligația de a res
pecta statutul zonei menționate și 
de a considera teritoriile statelor 
care fac parte din ea ca fiind ex
cluse din sfera folosirii tipurilor 
menționate de arme.

Este de asemenea indicat ca în 
Tratat să se prevadă pentru în-; 
ceput înfăptuirea reducerii, în ur
mătorii 1—2 ani a efectivului 

forțelor armate străine aflate pe 
teritoriul Get maniei în proporție 
de o treime sau în altă proporție 
de comun acord. In cursul înfăp
tuirii acestei reduceri s-ar putea 
ajunge la un acord cu privire la 
crearea sistemului cuvenit de 
control și inspecție asupra înde
plinirii acestei obligații de către 
participanții la acordul respectiv.

Guvernul sovietic se pronunță 
în favoarea efectuării de fotogra
fii- din avion în limitele zonei de
terminate, situată de cele două 
părți ale liniei de delimitare a 
forțelor armate ale statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșo
via și Uniunea Atlanticului de 
Nord, în scopul prevenirii unui 
atac prin surprindere.

Fără îndoială că la dezvolta
rea, economiei statelor participan
te la acest tratat, la statornicirea 
unor contacte pașnice de afaceri și 
a înțelegerii reciproce dintre ele ar 
contribui lărgirea colaborării eco
nomice reciproc-avantajoase și 
egale în drepturi, pe o bază care 
să excludă orice discriminare și 
restricții artificiale de orice fel. 
Includerea în Tratat a prevederi
lor menționate ar fi cu atît mai 
utilă cu cit stimularea comer
țului mondial liber ar face un 
bun oficiu mai multor state în a 
căror economie, îndeosebi în ul
timul timp, se fac simțite feno
mene nesănătoase.

Guvernul sovietic este adeptul 
dezvoltării colaborării atît între 
statele europene cît și cu S.U.A. 
în vederea rezolvării sarcinii 
importante — a folosirii e- 
nergiei atomice în scopuri paș
nice. El consideră că este de 
dorit ca în Tratat să fie ex
primată hotărîrea participanților 
de a face schimb de experiență 
în cercetările științifice și în a- 
plicarea industrială a energiei a- 
tomic-z, precum și cu materii pri
me, materiale și utilaj. Eforturile 
unite ale participanților la Tra
tat în acest domeniu ar contri
bui la ridicarea bunăstării oame
nilor, la dezvoltarea continuă a 
științei și culturii și ar lărgi și 
mai mult hotarele cunoașterii le
gilor naturii și folosirii lor pen
tru binele omului.

După părerea guvernului sovie
tic, participanții la Tratat ar pu
tea crea o bază mai trainică 
dezvoltării legăturilor și contac
telor dintre ei. în special pe linia 
științei, tehnicii și culturii. în 
sconul cunoașterii reciproce a 
realizărilor naționale ale popoare
lor.

Tratatul ar putea prevedea și 
alte măsuri a căror înfăptuire ar 
contribui la micșorarea primejdiei 
izbucnirii unui război în Europa 
Guvernul sovietic se călăuzește 
de convingerea că în totalitatea 
lor. măsurile propuse vor duce la 
transformarea Europei într-o 
zonă de pace trainică și adevăra
tă securitate.

Ținînd seama de considerentele 
expuse mai sus, guvernul sovietic 
prezintă spre examinare guvernu
lui Republicii Franceze precum și 
guvernelor celorlalte state euro
pene și guvernului S.U.A., proiec
tul „Tratatului de prietenie și co
laborare între statele europene" și 
își exprimă speranța că guvernul 
Republicii Franceze va adopta o 
atitudine binevoitoare față de a- 
ceastă propunere.

. Primirea 
însărcinatului cu 

afaceri ad-interim 
al R. P. Romine 

la Ministerul A facerilor 
Externe al V.R.S.S.
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 

La 15 iulie N. S. Patolicev, prim 
locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., a primit pe 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R.P. Romine la Moscova, T. 
Petrescu, și i-a înminat Nota gu
vernului sovietic cu privire la în
cheierea unui tratat de prietenie 
și colaborare între țările europene, 
precum și proiectul acestui tratat, 
împreună cu o scrisoare adresată 
de guvernul U.R.S.S. guvernului 
R. P. Romine.

Nota guvernului sovietic 

adresată S U A.

In legătură
cu violarea spațiului 
aerian austriac de 

către avioane americano
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 21 iulie G. 
N. Zarubin, locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., a 
invitat la Ministerul Afacerilor 
Externe pe L. E. Thompson, am
basadorul S.U.A. și i-a remis Ur
mătoarea notă a guvernului so
vietic :

Guvernul sovietic consideră ne
cesar să atragă atenția guvernului 
S.U.A. asupra următoarelor :

După cum a devenit cunoscut: 
guvernului sovietic, la 16 iulie si 
in zilele următoare avioane milita
re americane ih drum din Germa
nia oocidentală spre regiunile. _ 
unde are loc agresiunea americană 
in Orientul- Apropiat și Mijlociu 
au violat spațiul aerian al Repu
blicii Austriece. Aceste acțiuni 
ilegale ale guvernului S.U.A. sint 
in contradicție vădită cu principiile 
dreptului internațional, constituie 
o încălcare grosolană a Tratatului 
de stat cu Austria potrivit căruia 
S.U.A. împreună cu Anglia, Fran
ța și U.R.S.S. s-au obligat să res
pecte independența și integritatea 
teritorială a Austriei, și dovedesc 
că S.U.A. încalcă obligațiile asu
mate prin acordurile internațio
nale. ‘

Zborurile, continue ale avioane
lor militare1 atfiericane deasupra 
teritoriului Austriei, in,-ciuda pro
testului oficial al guvernului au
striac, confirmă faptul că in cazul 
de față este vprba de o încălcare 
intenționată, pregătită dinainte a 
neutralității Austriei.

Guvernul sovietic condamnă cu 
hotărîre Violarea de către avioane 
militare ale S.U.A. a spațiului ae
rian al Austriei și cere încetarea 
imediată a acestor încălcări ale 
neutralității Austriei, garantată 
prin Tratatul de stat semnat de 
Uniunea Sovietică, Anglia, Fran
ța și S.U.A.

★
Simultan copii ale acestei note 

au fost adresate ambasadelor Ma
rii Britanii, Franței și Austriei.

Un nou EȘEC 
la Cape Canaveral

NEW yORK 20 (Agerpres). — 
Agenția United Press Internatio
nal anunță că la 19 iulie S.U.A. 
au efectuat la centrul experimen
tal de la Cape Canaveral o nouă 
încercare de lansare a rachetei in
tercontinentale „Atlas". La două 
minute după lansare, racheta a 
luat foc in aer și a căzut in O- 
cean. Agenția subliniază că acea
sta este cea de-a 4-a încercare 
neizbutită de lansare a rachetei 
„Atlas'*  din ultima săptămină.

Sărbătorirea
Părțile contractante,

ferm hotărite să contribuie prin toate mijloacele la 
dzzvoharea relațiilor de prietenie și colaborare între 
statele europene și să soluționeze toate problemele 
care se ivesc intre ele numai pe cale pașnică,

rccunoscind. că principala sarcină a popoarelor 
statelor europene este crearea unei atmosfere de 
iperedere intre ele. care să excludă posibilitatea iz
bucnirii pe continentul european a unui nou război, 
considerind, că întărirea relațiilor de bună vecină

tate și prietenie dintre popoarele europene, indepen
dent de forma de conducere aleasă de ele, va contri
bui la slăbirea încordării internaționale, încetarea 
cursei inarntărilor, dezvoltarea și întărirea colabo
rării rodnice dintre state in domeniul politic, econo
mic, cultural, științific și in alte domenii,

,:constatind că Carta O.N.U. stimulează încheierea 
de acorduri regionale intre state, îndreptate spre 
menținerea păcii generale și a securității,

călăuzindu-se de năzuința de a înfăptui înaltele 
principii ale O.N.U. și în cadrul dezvoltării prevede
rilor cuprinse în rezoluția cu privire la relațiile paș- 
mce și de bună vecinătate dintre state, adoptată la 
ct*a  de-a 12-a sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. — 
niau hotărît să încheie prezentul Tratat de priete
nie și colaborare între statele europene și in aceste 
scopuri au căzut de acord asupra următoarelor :

Articolul 1.
Participanții la Tratat pot fi toate statele europene, 

c t și Statele Unite ale Americii, care recunosc țelu
rile si își asumă obligațiile prevăzute in prezentul 
Tratat.

Articolul 2.
Părțile contractante vor dezvolta și vor întări în 

spiritul colaborării sincere și înțelegerii reciproce 
relațiile de bună vecinătăte și de prietenie dintre po
poarele lor pe baza principiilor respectării reciproce 
a integrității teritoriale și suveranității, neagresiunii, 
neamestecului reciproc în treburile interne, egalității 
și avantajului reciproc.

Articolul 3.
Părțile contractante se obligă să rezolve toate liti

giile care se pot ivi între ele numai prin mijloace 

pașnice in conformitate cu principiile Cartei Organi
zației Națiunilor Unite.

în cazul ivirii unei situații care ar putea duce la 
înrăutățirea relațiilor de prietenie dintre state, sau 
ar putea crea o primejdie pentru pace în Europa, 
părțile contractante se vor consulta imediat reciproc 
pentru a lua în caz de necesitate măsuri comune care 
pot fi găsite potrivite pentru lichidarea situației care 
s-a ivit.

Articolul 4.
Dacă una sau cîteva din părțile contractante vor 

fi atacate de către vreun stat, ceilalți participant la 
Tratat se obligă să nu acorde agresorului ajutor 
militar și economic sau sprijin moral, independent 
de faptul dacă ei sint legați sau nu prin obligații de 
alianță sau orice alte obligații cu statul agresor.

Articolul 5.
Pină la încheierea unui acord general cu privire la 

reducerea armamentelor și forțelor armate si la in
terzicerea armei nucleare, părțile contractante se 
obligă :

a) să reducă in decurs de 1-2 ani forțele lor ar
mate și armamentele aflate pe teritoriul Germaniei 
cu o treime sau într-o altă proporție asupra căreia 
se va cădea de acord, contingentele cărora li se a- 
plică reducerea urmind să fie retrase de pe teritoriul 
Germaniei in limitele frontierelor naționale respec
tive.

După această reducere a forțelor armate și arma
mentelor să examineze problema reducerii în conti
nuare a forțelor armate străine aflate pe teritoriul 
Germaniei și problema reducerii forțelor armate străi
ne aflate pe teritoriile altor state europene, retră- 
gindu-se in ambele cazuri contingentele cărora li s-a 
aplicat reducerea în limitele frontierelor naționale 
respective.

Să efectueze regulat, cel puțin de două ori pe an, 
schimbul de informații cu privire la efectivul forțelor 
armate și cantitatea de armament de care dispun 
participanții la tratat pe teritoriul altor state din 
Europa ;

b) să prevadă pentru prevenirea posibilității unui 
atac prin surprindere luarea de fotografii din avion 
în limitele zonei care se întinde la o adincime de 800 
de km. de linia de delimitare a forțelor armate ale 

țărilor membre ale Tratatului nord-atlantic și ale ță
rilor membre ale Tratatului de la Varșovia. Acea
stă zonă va fi stabilită de comun acord cu statele 
al căror teritoriu intră în această zonă. Reprezen
tanții părților contractante, în decurs de cel mult 
șase luni după semnarea prezentului tratat, vor sta
bili hotarele zonei amintite în punctul „b“ și vor in
stitui un sistem corespunzător de control și inspec
ție asupra îndeplinirii angajamentelor prevăzute prin 
prezentul articol

Articolul 6.
Părțile contractante se pronunță în unanimitate 

pentru crearea în Europa centrală a unei zone în 
care să nu se producă și să nu se stocheze armele 
atomice, cu hidrogen și rachete și în care să nu 
existe instalații pentru deservirea acestor tipuri de 
arme. Cu asentimentul guvernelor respective acea
stă zonă trebuie să cuprindă teritoriile Republicii De
mocrate Germane, Republicii Federale Germane, Re
publicii Populare Polone și Republicii Cehoslovace.

Părțile contractante se obligă să respecte statutul 
acestei zone și să considere teritoriul statelor care 
fac parte din ea ca fiind exclus din sfera de folosire 
a armelor atomice, cu hidrogen și a rachetelor. Ele 
consideră necesară instituirea unui sistem corespun
zător de control și inspecție asupra îndeplinirii acor
dului cu privire la crearea unei asemenea zone.

Articolul 7.
Pornind de la premiza că colaborarea economică 

și ccntactele dintre state reprezintă o bază firească 
și trainică pentru întărirea relațiilor pașnice și prie
tenești dintre ele, părțile contractante se obligă :

a) să dezvolte colaborarea economică și schimbul 
de experiență : să-și acorde reciproc sprijinul necesar 
în rezolvarea celor mai actuale probleme economice 
avind o mare importanță pentru asigurarea folosirii 
depline a brațelor de muncă și ridicarea bunăstării 
populației :

să dezvolte prin toate mijloacele colaborarea in 
domeniul comerțului intre țările participante la tratat 
pe baze de deplină egalitate în drepturi și avantaj 
reciproc ;

b) să ia măsuri pentru înlăturarea treptată a pie
dicilor și restricțiilor care mai există in domeniul 
dezvoltării relațiilor economice dintre state pe baza 
unor acorduri bilaterale și multilaterale, inclusiv în 
cadrul și prin intermediul Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa ;

c) să dezvolte colaborarea în domeniul folosirii 
energiei atomice în scopuri pașnice, inclusiv schim
bul de experiență in construirea centralelor electrice, 
instalațiilor industriale, de transport și de altă natură 
acționate de energie atomică, schimburi de specia
liști, materii prime, materiale și utilaje.

Articolul 8.
Pentru lărgirea legăturilor și a colaborării interna

ționale în domeniul științei și culturii, care contri
buie la înțelegerea intre popoare, părțile contractante 
se obligă să dezvolte și să întărească legăturile în 
domeniul științei, culturii, tehnicii și invățămintuliii?

In acest scop ele declară că sint gata să exami
neze in viitorul apropiat probleme concrete ale co
laborării culturale și științifice in sc.opul încheierii 
unor acorduri bilaterale și multilaterale asupra aces
tor probleme.

Articolul 9.
Prezentul tratat se încheie pe zece ani.
Tratatul urmează să fie ratificat în conformitate 

cu procedura legislativă a statelor participante la 
tratat.

Articolul 10.
Tratatul este deschis tuturor statelor europene care 

vor dori să adere la el.

Articolul 11.
Prezentul tratat ăle cărui texte rus, englez, francez 

și german sint autentice, va fi dat spre păstrare se
cretarului general al Organizației Națiunilor Unite.

Drept care împuterniciți! au semnat prezentul tra
tat și au aplicat sigiliile.

întocmit în orașul... 1958.

Zilei flotei aeriene 
a U.R.S.S.

MOSCOVA 20 (Agerpres) TASS 
transmite:

In ordinul ministrului Apărării 
al U.R.S.S., mareșalul Malinovski, 
cu prilejul Zilei flotei aeriene a 
U.R.S.S. dat publicității la Mos
cova se subliniază că sărbătoarea 
aviației sovietice are loc anul a- 
cesta in condițiile unor remarca
bile succese ale poporului sovietic 
în toate sectoarele construcției co
muniste.

In continuare în ordin se spu
ne că, cu numai cîteva zile in 
urmă, Statele Unite ale Americii 
au început o intervenție armată 
in Liban și au creat o situație 
alarmantă și periculoasă pentru 
cauza păcii generale.

în ordin se arată că în aceste 
condiții sarcina Forțelor Armate 
ale U.R.S.S. constă in a manifes
ta o mare vigilentă și a fi perma
nent gata pentru apărarea patriei 
socialiste.

în cinstea Zilei flotei aeriene a 
U.R.S.S. vor fi trase salve de sa
lut la Moscova și în capitalele 
Republicilor unionale .

★
MOSCOVA 20 (Agerpres). — 

La 20 iulie sute de mii de locui
tori ai capitalei sovietice au asis
tat pe aeroportul Tușino din apro
pierea Moscovei, la sărbătoarea tra
dițională anuală a aviației, con
sacrată Zilei flotei aeriene a 
U.R.S.S. Spre deosebire de anii 
trecuți, de data aceasta alături de 
sportivii sovietici și-au demonstrat 
măiestria de zbor și realizările în 
dezvoltarea tehnicii aviatice civi
le și sportive reprezentanții Bul
gariei, Cehoslovaciei, Poloniei, 
Romîniei și Ungariei.

La festivitatea de pe aeroportul

Tușino au asistat conducători ai 
Partidului Comunist și ai guvernu
lui sovietic precum și generali so
vietici, membri ai corpului diplo
matic, ziariști sovietici și străini.

★
MOSCOVA 20 (Agerpres). TASS 

transmite: La 19 iulie a avut loc 
în Palatul sporturilor al stadionu
lui central „V. I. Lenin" din Mos
cova o ședință festivă consacrată 
Zilei flotei aeriene a U.R.S.S.

La această ședință festivă a luat 
cuvintul mareșalul de aviație Ver- 
șinin, comandantul suprem al For
țelor Aeriene Militare ale Armatei 
Sovietice.

★
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 

TASS transmite: Trei numere în 
cadrul programului sportiv al ma
rii serbări tradiționale aviatice 
care a avut loc pe aeroportul Tu
șino de Ungă Moscova au fost 
efectuate de piloții sportivi ro- 
mini.

Primul a evoluat pe un planor, 
„CT-2“ remorcat de un avion de. 
construcție romînească Mircea Fi- 
nescu.

Pilotul Constantin Manolache, 
maestru al sportului, s-a produs 
intr-un reușit număr de acrobație 
aeriană pe avionul BU-133.

După alte două numere în văz
duh se ridică din nou prieteni , din 
Romînia.

Măiestria cu care au aterizat 
avioanele ■ conduse de piloții ro- 
mîni cu motoarele oprite și eticele 
calate a ștîrnit un tumult de 
aplauze.
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