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sarcină fiecărui utemist să 
lipsească nici măcar un minut 
la lucru, a stabilit sarcinile res
ponsabililor celor două echipe de 
tineret. Apoi s-au creat 15 grupe 
de cite trei tineri coșari și aduna- 
tori. Pînă acum utemislul luliu 
Zeicu este fruntaș pe întreaga gos
podărie. El a cosit în fiecare zi 
peste 70 ari de griu, față de 40—50
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Ploile care au căzut din »- 
bundență la începutul acestei 
luni în toate raioanele regiunii 
Cluj au întîrziat — în mod o- 
biectiv — începerea secerișului- 
Apoi timpul s-a încălzit. Intîi 
s-a copt orzul de toamnă. Apoi 
griul. A început bătălia pentru 
strîngerea recoltei. In acest 
timp era firesc ca organizațiile 
U.T.M. să mobilizeze întreaga ari cit era planificat. Din iniția- 
masă a tineretului, toate forțele 
pentru stringerea la timp și 
fără pierderi a recoltei, 
unele

Sîntem solidari cu lupta popoarelor arabe
tiva organizației U.T.M. in aceeași 
zi a început și treieratul. Echipa 
de treierat condusă de utemislul 
loan Roșea a muncit cu multă tra- 

____ ____ ______  ____ _____ gere de inimă la repararea batoze- 
cele pentru succesul acestei lor chiar și noaptea. Intr-o singu- 
campanii altele dimpotrivă, ~ ~ ' ----- 1 J----- *
n-au dat atenția cuvenită parti
cipării tinerilor la strînsul g ri
nelor.

Dacă 
organizații de bază 

U.T.M. au folosit toate mijloa- E3

Munca politică asigură 
succesele

tn comuna Luncani din raionul 
Turda, există o puternică gospodă
rie colectivă în care lucrează în
frățiți, romîni, maghiari și romi. 
Organizația U.T.M. (secretar Szo
losi luliu) a ținut adunare gene
rală U.TM. deschisă chiar în 
preajma începerii secerișului La 
ordinea de zi un singur punct : 
„Contribuția tinerilor la succesul 
campaniei de recoltat. Măsuri con
crete11.

Fiecărui utemist i-au fost repar
tizate sarcini mult mai mari decît 
cele date de conducerea gospodă
riei, Aceasta pentrucă utemiștii 
s-au angajat să secere cele peste 
480 ha. în cel mult 7 zile.

Adunarea generală a trasat ca

ră zi s-a treierat orzul de pe o su
prafață de 9 hectare. Datorită mă
surilor organizatorice și politice 
luate de către organizația U.T.M. 
din. Luncani secerișul s-a terminat 
cu 5 zile mai de vreme. Tinerii de 
aici au electrificat prin muncă vo
luntară două arii care au făcut ca 
timpul afectat pentru treieriș să 
fie redus cu 8 zile. Cei mai vred
nici s-au dovedit pînă acum luliu 
Zeicu, Ștefan Decsei, Anton Hoca, 
Alexandru Szacacs și secretarul or
ganizației U.T.M., luliu Szolosi.

In vorbe da, în fapte ba...
Organizația U.T.M. din comuna 

Chețani, raionul Luduș n-a făcut 
nimic pentru succesul campaniei 

recoltare. La 3 zile de la ince-de

M. MUNTEANU i
corespondentul „Scînteii tine
retului" pentru regiunea Cluj 

(Continuare în pag. IlI-a) L

La Complexul C. F. R. 
„Grivifa Roșie"

„Grivița Roșie" a clocotit ieri de 
mînie. și indignare. : La ceasul 
dtipă amiezii, cînd sirena a ves
tit sfîrșitul schimbului, oamenii au 
părăsit mașinile, halele și s-au 
adunat în curtea Atelierelor. Aco
lo, alături de marmora care poar
tă pe ea încrustată mărturia jert
fei de sînge din '33; acolo a avut 
loc mitingul de protest al ceferiș
tilor împotriva intervenției agre
sive a trupelor americane în Li
ban și a celor engleze care au 
invadat Iordania. Continuatori ai 
tradițiilor eroice ale ceferiștilor 
care și-au vărsat sîngele în 1933 
pentru cauza libertății poporului, 
independenței naționale și apă
rării păcii, muncitorii grivițeni în
țeleg bine, din tot sufletul năzuin
țele popoarelor arabe câre luptă

In numeroase mitinguri oamenii muncii protestează 
cu indignare împotriva agresiunii mîrșave a imperialiștilor 

americani și englezi în Orientul Arab

Membrii G.A.C. 
„Vasile Roaltă" 
din comuna Dră- 
gănești, regiu
nea Pitești, lu
crează la castra
tul porumbului 
soiul I.C.A.R.-54 
și Studina pen
tru sămință. In 
fotografie: bri
gada condusă 
de Ion Berbecaru 

lucrează la ca
stratul porum

bului hibrid.

împotriva acelorași jefuitori și a- 
supritori ai popoarelor.

Aceste sentimente, înalta con
știință revoluționară a acestui de
tașament de frunte al clasei mun
citoare, solidaritatea internaționa- 
listă ce unește poporul nostru de 
toate popoarele luptătoare pentru 
libertate, voința și hotărîrea de 
pace a oamenilor muncii — toate 
și-au găsit expresie în vigoarea 
protestului muncitorilor ceferiști 
împotriva sălbaticei agresiuni co
lonialiste.

Cînd tovarășul Gheorghe Borș, 
secretarul comitetului de partid 
al Complexului a deschis mitin
gul mulțimea striga într-un 
glas: „Jos mîinile imperialiștilor 

’ de pe țările arabe!“, „Să fie re
trase trupele invadatoare din Li
ban și Iordania !“. Tov. Borș a 
relatat desfășurarea evenimente
lor, a evocat lupta popoarelor a- 
rabe pentru libertate și indepen
dență, ura imperialiștilor turbați 
de furie în fața avîntului irezistibil 
al acestei lupte, organizarea com
plotului imperialist și primejdia 
pe care o reprezintă pentru cauza 
păcii, simpatia, solidaritatea și 
sprijinul de care se bucură lupta 
popoarelor arabe în rîndul tuturor 
popoarelor iubitoare de pace și li
bertate. Vorbitorul a subliniat că 
lupta popoarelor arabe este o lup
tă dreaptă — și ea va învinge.

Cîțiva oameni s-au desprină 
din mulțime și au urcat la tribuna 
împodobită cu drapele.

A vorbit Ion Grigore Stâncii, 
fierar bătrîn de la „Vagoane": 
„Eu, ca muncitor, ca cetățean al 
unei țări libere, îmi exprim soli
daritatea cu lupta dreaptă a po
poarelor arabe și condamn cu ho
tărîre rușinoasa intervenție mil!- 
tară americană în treburile interne 
ale Libanului".

— Și eu înfierez cu toată pute
rea și hotărîrea acțiunile lor ruși
noase — a adăugat tînărul ingi
ner Cornel Burada. Să știe impe< 
rialiștii că faptele lor nesăbuite

sînt condamnate de popoarele ță
rilor socialiste, de toată omenirea 
dornică de pace.

In cuvîntul său, cazangiul Ma- 
nole Macri a arătat că pentru în
treaga lume este limpede ca lu
mina zilei că intervenția militară 
americană în Liban nu are alt scop 
decît subjugarea țărilor arabe 
pentru obținerea de noi profituri 
de către cercurile monopoliste din 
S.U.A. și din 'celelalte țări impe
rialiste. Sînt aceleași țeluri pră
dalnice antipopulare, agresive pe 
care le-au urmărit aceste cercuri 
prin războaiele din Coreea și 
Vietnam, prin intervenția împo
triva Egiptului, prin agresiunile 
împotriva Yemenului, Omanului, 
Algeriei, prin înăbușirea luptei po
porului din Guatemala. Acum ome
nirea va vedea și mai bine — a 
subliniat vorbitorul 
rialismul este izvorul unui șir nes- 
fîrșit de crime.

Ceferiștii „Griviței Roșii' 
manifestat cu cea mai mare ener
gie solidaritatea cu lupta popoa
relor arabe pentru suveranitate și 
independență națională, condam- 
nînd acțiunile intervenționiste și 
agresoare ale imperialiștilor ame- 
ricano-englezi.
- Trei moțiuni de protest adre
sate O.N.U.-ului și guvernelor 
Statelor Unite și Angliei au pri
mit apoi aprobarea, unanimă a 
grivițenilor.

că impe-

i“ și-au

Pe șantierul național al tineretului 
pentru reconstrucția orașului Galați Se poate construi
MAI REPEDE, MAI
t De curînd a avut loc o consfătuire între brigadierii de pe 

șantierul național al tineretului pentru reconstrucția orașului Ga-
i lăți și conducerea grupului 4 construcții al T.R.C.L. La această 
t consfătuire, organizată de către comitetul U.T.M. al șantierului 
l național și comandamentul brigadierilor, au participat reprezen- 
/ tanti ai organelor regionale și orășenești, de partid și U.T.M., ai 
i comitetului de partid al grupului 4 construcții, ingineri și tehni- 
a cieni ai grupului și ai T.R.C.L., maiștri de pe șantier și alții.

Lupta cu timpul
o datorie a tuturor 

constructorilor
șantierul reconstrucției ora- 
Galați, care ocupă astăzi

Pe 
ișului 
centrul bătrînului port dunărean 
și care se va întinde în viitorul 
apropiat pînă la malul Dunării, 
tinerii brigadieri, mobilizați aici 
la chemarea Uniunii Tineretului 
Muncitor să înfăptuiască o mare 
sarcină patriotică, construiesc sute 
de apartamente pentru oamenii 

\ muncii.
/ In general, după cum a arătat 

și referatul prezentat la consfătui
re — termenele de execuție au 
fost respectate. Tinerii construc
tori gălățeni se mîndresc pe bună 
dreptate că unele obiective au fost 
terminate înainte de termen. „Se
cretul" ? Dragostea de muncă, 
patriotismul socialist dovedit prin 
fapte. Nici un brigadier de pe a- 

* cest șantier nu se află sub normă!
Echipa de săpători a lui Gheor- 

prin a- 
obținute 

■— să ne oprim măcar în treacăt 
asupra realizărilor sale. Echipa a- 
ceasta de opt tineri a reușit să

timpul de evacuare a pămîntului 
săpat, mecanizarea aplicării ten
cuielilor interioare cu mijloace 
mecanice etc.

Se pune însă o întrebare: nu 
se poate lucra mai repede pe șan
tierul reconstrucției orașului ' Ga-; 
lăți ? Răspunsul e că se poate 
realiza și acest obiectiv, fără, 
bineînțeles, a se influența în rău 
calitatea și costul lucrărilor.

exemplu — tinerii constructori 
sînt obligați să piardă timp pre
țios pentru procurarea unor ma
teriale.

Pe șantier s-a practicat uneori 
și un alt obicei, care a avut o 
influență nefastă- asupra ritmici
tății lucrului. Unele brigăzi și 
echipe erau mutate fără un motiv 
serios de la o lucrare la alta.

Să îmbunăfăfim 
calitatea, să reducem 

preJul de cost I
Calitatea lucrărilor executate nu 
fost nici ea întotdeauna cores-

ghe Dungă ne obligă 
devăratele performanțe

ceasta de opt tineri a 
realizeze într-o jumătate de lună 
o lucrare planificată să fie reali
zată în timp de o lună de către... 
60 oameni 1

In această direcție un cuvînt 
hotărîtor l-a avut creșterea pro
ductivității muncii, prin introdu
cerea unor procedee de lucru îna
intate. Astfel, s-au introdus pe 
scară largă escavarea mecanică 
la gropile mari de fundații, eva
cuarea mecanică a pămîntului din 
săpături, chiar în gropile de fun
dații, pentru a reduce cu mult

în
de 

loc 
repre-

Pe marginea consfătuirii 
tinerilor brigadieri 

cu conducerea grupului 
4 construcții al T.R.C.L.-

Galaji

Consfătuirea tinerilor brigadieri 
constructori de la Galați a scos 
la iveală faptul că mai sînt nu
meroase căi pentru a grăbi ritmul 
lucrărilor.

Astfel, comandamentul briga
dierilor (comandant tov. Constan
tin Bălașa) și comitetul U.T.M. 
(secretar tov. Virgil Tofan) au 
datoria să lupte cu și mai multă 
vigoare împotriva unor manife
stări de indisciplină, a absențelor 
nemotivate, pentru calificarea și 
ridicarea calificării brigadierilor.

De asemenea, conducerea 
T.R.C.L. (inginer șef tov. Ștefan 
Bubec) și a grupului 4 construc
ții (inginer șef Nicolae Constan- 
tinescu), trebuie să asigure o mai 
bună organizare a producției pe 
șantier. Nu de puține ori — de

a
punzătoare. Balcoanele blocurilor 
de la șantierul centru 1 au tre
buit, de exemplu, să fie complect 
desfăcute, deoarece betonul a fost 
turnat în condițium necorespunză
toare. Deși este cunoscut că lucră
rile executate sub nivelul 
admis înseamnă pierdere 
prin refacerea lor, irosire 
terial și manoperă și în 
instanță creșterea prețului 
pe șantierul național din 
nu au fost luate încă toate măsu
rile necesare in această direcție.

Este adevărat că aci funcțio
nează o școală de calificare pen
tru meseria de zidar. Dar această 
școală, în care învață numai 19 
elevi din marele număr de briga
dieri, .înseamnă prea puțin.

Pe șantier, construcțiile au încă 
un preț

Ce a 
țului de 
Galați ?

Unele 
parte justificate. Astfel, e cunoscut 
faptul că noile construcții din Ga-, 
lăți se ridică pe un teren în care 
se află numeroase canaturi, be
ciuri și hrube. A fost necesar să 
se compacteze aceste găuri.

Dacă însă proiectantul ar fi 
utilizat mai rațional suprafața 
construită, în sensul măririi su-

calitativ 
de timp 
de ma- 
ultimă 

de cost, 
Galați

de cost ridicat, 
determinat creșterea pre- 
cost al construcțiilor din

costuri ridicate sînt în

prafeței locuibile, e de la sine 
țeles că ar fi rezultat un preț 
cost mult mai scăzut. Dar, în 
ca suprafața locuibilă să 
zinte 50—52 la sută din suprafața 
construită, ea ocupă abia 29,3 la 
sută pe șantierul centru I și 41,6 
la. sută pe șantierul centru 11.

O analiză a depășirii costurilor 
planificate mai scoate însă la 
iveală și alte deficiențe în acea
stă direcție. Anul trecut, de pil-

M. SPIRIDON 
corespondentul 

„Scînteii tineretului11 
pentru regiunea Galați

La Uzinele „Republica"
Agresiunea armată a Statelor 

Unite ale Americii și Angliei îm
potriva popoarelor arabe a stîr- 
tiit indignarea unanimă a lami- 
noriștilor uzinelor „Republica" din 
Capitală ca și a întregului nostru 
popor. Vineri, după schimbul de 
dimineață, într-un mare miting ți
nut sub lozinca „Jos mîinile de pe 
țările arabe care își apără liber
tatea și independența !“, sute de 
metalurgiști — bărbați, femei, ti
neri — au înfierat grosolanul a- 
mestec militar al agresorilor ame
ricani și englezi în treburile in
terne ale țărilor arabe. La tribuna 
improvizată în curtea uzinelor a 
urcat inginerul Adrian Șerban, 
care a arătat că situația încordată 
din Orientul Arab se datorește in
tervenției militare a Statelor U- 
nite ale Americii și Angliei, inter
venție care constituie o încălcare 
a tuturor normelor dreptului inter
național, o încălcare a Cartei Or
ganizației Națiunilor Unite. Vor
bitorul a arătat că muncitorii-, a- 
cestor mari uzina au primit cu 
bucurie telegrama președintelui 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, Chivu Stoica, adresată 
Excelenței Sale d-lui general Abdel 
Kerim Kassem, președintele guver
nului Republicii Irak, prin care 
guvernul Republicii Populare Ro
mîne și întregul nostru popor re
cunoaște oficial proclamarea Repu
blicii Irak. De asemenea metalur- 
gîștii uzinelor „Republica" împăr
tășesc fără rezervă declarația gu
vernului Republicii Populare Ro
mîne în legătură cu intervenția 
forțelor armate ale S.U.A. în Li
ban.

„Acțiunile imperialiste — a spus 
în cuvîntul său muncitorul Ion 
Ciutan de la secția finisaj — 
crează o primejdie serioasă la a- 
dresa păcii și securității din în
treaga lume. Tocmai de aceea noi 
ne alăturăm glasul popoarelor din 
întreaga lume care cer cu indig-

nare să se pună capăt invaziei ne
rușinate a trupelor americane și 
eqgleze în țările arabe. în îm
prejurările cînd statele iubitoare 
de pace depun eforturi și între
prind acțiuni constructive în vede
rea micșorării încordării interna
ționale, armatele americane, urmă
rind interesele cercurilor monopo
liste ale Statelor Unite ale Ame
ricii întreprind un act de agresiune 
colonialistă care crează o situație 
îngrijorătoare pentru pacea între
gii lumi. Sîntem plini de mînie 
așa cum sînt pline de mînie po
poarele Uniunii Sovietice, Chinei 
Populare și ale tuturor țărilor so
cialiste, popoarele arabe și cerem 
cu hotărîre să se pună capăt ace
stui joc periculos cu pacea 
mii".

Luînd cuvîntul laminoristul 
Badea a spus: „

La sfîrșitul mitingului s-a dat 
citire unor moțiuni adresate Or
ganizației Națiunilor Unite și gu
vernelor Statelor Uriite ale Ame- 
ricii și Angliei prin care lamino- 
riștii marii uzine „Republica" 
din Capitală cer cu energie să în
ceteze de îndată intervenția ar
mată în treburile interne , ale ță
rilor arabe, Statele Unite ale A- 
rnericii să-și retragă imediat tru-

pele din Liban, iar Anglia să-și 
retragă trupele din Iordania.

La Uzinele 
„Mao Jze - clun"

Sute și sute de metalurgiști d» 
la uzinele „Mao Țze-dun" d.n 
Capitală s-au adunat ieri la vre
mea prînzului într-un miting da 
protest împotriva intervenției im
perialiste americano-engleze din 
Orientul Arab. Pline de indignare 
au răsunat glasurile participanti- 
lor la miting care au înfierat a- 
ceastă barbară agresiune colonia* 
listă.

lu-

ion 
Intervenția ar

mată împotriva popoarelor arabe 
săvîrșită de agresorii americani și 
englezi este sortită eșecului. In 
lupta lor pentru independență și 
libertate popoarele Libanului, Ira
kului și ale altor țări arabe nu 
sînt însă izolate. Alături de po
poarele asiatice și africane, ala
iuri de oamenii iubitori de pace 
din întreaga lume poporul romîn, 
constructor harnic al unei vieți 
noi, își ridică glasul său plin 
mînie împotriva acelora care 
dorința de îmbogățire încearcă 
tulbure liișiștea popoarelor"-.

Protestul tineretului uzinei 
fost exprimat de tînărul lamino-. 
rist Ion Barbu. „Tineretul Uzinelor 
noastre —. a spus el — este soli
dar cu lupta tuturor popoarelor lu
mii care sînt hotărîte ca prin ac
țiunile lor unite să-i facă pe in- 
tervenționiști să bată în retrage
re, să asigure respectarea dreptu
lui popoarelor arabe la libertate 
și independență, să salveze pacea 
lumii".

Au mai luat cuvîntul Eduard 
Vasiliu, șeful secției conducte și 
laminoristul Dinu Gheorghe.

de 
în 
să

a

(Continuare în pag. IlI^a)

La mitingul muncitorilor de la uzinele „Republica*

Mii de locuitori ai Capitalei au 
protestat în fata legațiilor S.U.A.

și Marii Britanii la București
Rușinoasa agresiune armată a 

imperialiștilor americani împotri
va Libanului a umplut de indig
nare întregul nostru popor. Vineri 
după-amiază mii de locuitori ai 
Capitalei au venit in fața Legației 
S.U.A. la București să protesteze 
în numele milioanelor de cetățeni 
ai țării noastre împotriva celor 
care prin intervenția in Orientul 
Arab pun în pericol pacea între
gii lumi.

tn coloanele de manifestanți 
din toate raioanele Capitalei mer
geau muncitori, funcționari, inte
lectuali, studenți. Pe pancartele 
purtate era exprimat protestul po
porului nostru față de actul agre
siv american care contravine celor 
mai elementare norme ale dreptu
lui internațional, contravine Car
tei O.N.U. : „Jos mîinile de pe 
Liban !“, „Jos mîinile de pe O- 
rientul Arab !“, „Rușine agresori
lor !“, „Trăiască popoarele arabe 
care luptă pentru pace, indepen
dență și libertate !“, „Să fie ime
diat retrase trupele americane 
din Liban !“.

Demonstranții au încercat să

înmâneze membrilor legației rezo
luții de protest adoptate în mitin
gurile care au avut loc vineri în 
diferite întreprinderi ale Capita
lei. Porțile de fier ale Legației 
S.V.A. au rănvas însă închise și 

mem- 
întU- 
și să 
înfie- 
impe-

S.U.A. au rănvas însă 
perdelele ferestrelor trase, 
brii legației evitînd să se 
nească cu oamenii muncii 
primească rezoluțiile care 
rează Tuținoasa agresiune a 
rialiștilor americani.

Și după ce coloanele au început 
să se retragă, din rîndurile mani- 
festanților se mai auzea : „Jos cu 
ațițătorii la război", „Trupele a- 
mcricane să părăsească Libanul", 
„Trăiască pacea în întreaga lume".

★
Exprimîndu-și profunda lor in

dignare față de intervenția arma
tă imperialistă din Liban și Ior
dania, numeroși locuitori ai Capi
talei — delegați ai oamenilor mun
cii din întreprinderi și instituții 
•— au demonstrat vineri după-a
miază în fața Legației Marii Brita
nii la București, cerind energic 
retragerea imediată a trupelor in-

vadatoare engleze din Orientul A- 
rab.

Pe pancarte mari purtate de 
demonstranți erau înscrise cuvin
tele : „Să se pună capăt agresiu
nii americane și engleze din Liban 
și Iordania !“, „Jos mîinile impe
rialiștilor de pe Orientul Arab !“, 
„Trăiască popoarele arabe care 
luptă cu hotărîre pentru apăra
rea independenței și suveranității 
lor naționale !“. Au fost scandate 
puternic lozinci care înfierau mir- 
șavul atac imperialist împotriva 
popoarelor arabe din Liban și 
Iordania.

In mai multe rînduri o delega
ție a oamenilor muncii a încercat 
să remită reprezentanților diplo
matici ai Marii Britanii rezoluțiile 
de protest adoptate în cadrul 
marilor, mitinguri de solidaritate 
cu popoarele arabe care au avut 
loc în Capitală. Toate ușile lega
ției au rămas insă închise. Nimeni 
din personalul: legației nu a vrut 
să primească aceste rezoluții.

(Agerpres) ■

1 In fața Legației S.U.A. din București
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Condițiile de admitere în universități 

de învățămînt superior în anul școlar
și institute

1958 -1959
(Urmare din numărul trecut)

b) Romînia în epoca imperial 
lismului pînă la Marea Revoluția 
Socialistă din Octombrie.

Dezvoltarea economică la înce
putul sec. al XX-lea; răscoala ță
ranilor din anul 1907 ; creșterea 
mișcării muncitorești între anii 
1900—1917; activitatea lui I. C. 
Frimu și Ștefan Gheorghiu; dez
voltarea culturii la începutul sec. 
al XX-le'ă.

Dezvoltarea economică, socială, 
politică și culturală a Transilva
niei între anii 1900—1914.

Romînia în timpul războaielor 
balcanice și în timpul primului 
război mondial.

c) Romînia după victoria Ma
rii Revoluții Socialiste din Octom
brie pînă la 23 August 1944.

Romînia în perioada avîntului 
revoluționar dintre anii 1917— 
1922; situația economică, socială 
și politică la sfîrșitul primului 
război mondial; reforma agrară ; 
lupta clasei muncitoare între anii 
1917—1920 ; însemnătatea creării 
Partidului Comunist din Romînia 
și a U.T.C.

Viața economică și politică a 
Romîniei în perioada stabilizării 
relative a capitalismului (1923— 
1929).

Romînia în perioada crizei eco
nomice dintre anii 1929—1933: 
criza economică în Romînia ; po
litica reacționară a regimului bur
ghezo-moșieresc ; lupta clasei mun
citoare, sub conducerea P.C.R., 
pentru ieșirea revoluționară din 
criză (luptele de la Lupeni ; Con
gresul al V-lea și importanța is
torică a lui; luptele ceferiștilor și 
petroliștilor din ianuarie—februa
rie 1933).

Romînia în perioada fascizării 
și a războiului antisovietic (1933— 
1944): lupta P.C.R. pentru crea
rea frontului popular antifascist; 
dictatura regală; dictatul de la 
Viena; dictatura antonesciană și 
participarea Romîniei la războiul 
criminal antisovietic; lupta forțe
lor patriotice populare sub condu
cerea P.C.R. împotriva dictaturi
lor și împotriva războiului hitle- 
rist; crearea Frontului Unic Mun
citoresc.

Țara noastră după 23 August 
1944.

a) Prima etapă a revoluției. — 
Caracterul, forțele motrice, obiecti
vele și conținutul ei de clasă. Vic
toria insurecției armate, inițiată și 
condusă de P.C.R., în condițiile 
înaintării victorioase a armatei so
vietice (răsturnarea dictaturii mi- 
litaro-fasciste și ieșirea Romîniei 
din războiul antisovietic). Con
venția de armistițiu și participa
rea Romîniei la războiul antihit
lerist ; eliberarea Transilvaniei de 
nord. Lupta maselor populare, sub 
conducerea clasei muncitoare în 
frunte cu P.C.R., împotriva reac
țiunii interne și amestecului im
perialist (refacerea unității sindi
cale, crearea alianței revoluționa
re dintre clasa muncitoare și ță
rănimea muncitoare, crearea 
F.N.D., instaurarea puterii popu
lare — 6 Martie 1945). Legifera
rea reformei agrare — lichidarea 
clasei moșierilor. Statutul națio
nalităților, Conferința națională, a 
P.C.R. din 1945. Crearea B.P.D. 
și primele alegeri democratice 
(1946). Tratatul de pace de la Pa
ris ; ajutorul diplomatic acordat 
Romîniei de către U.R.S.S. Reface
rea treptată a economiei naționa
le ; caracterul anticapitalist al 
principalelor măsuri economice 
luate de puterea democrat-popu- 
lară (etatizarea B.N.R., controlul 
muncitoresc în întreprinderi, refor
ma bănească din 1947). Lichidarea 
partidelor burghezo-moșierești. în
lăturarea monarhiei și proclamarea 
R.P.R.

b) A doua etapă — Caracterul, 
obiectivele și conținutul ei de cla
să ; lupta pentru construirea so
cialismului. Primul congres al 
P.M.R. Constituirea F.D.P. și a- 
legerile din martie 1948. Națio
nalizarea principalelor întreprin
deri industriale și bancare — li
chidarea marii burghezii ca cla
să. Primele planuri de stat (1949 . 
și 1950). începutul transformării 
socialiste a agriculturii. Planul de 
electrificare. Crearea sfaturilor 
populare — consolidarea regimu
lui democrat-popular. Primul plan ! 
cincinal al R.P.R. (importanța j 
realizării lui pentru dezvoltarea e- 
conornică șî culturală a țării noa- 1 
stre). Constituția R.P.R. (1952). ‘ 
Al doilea congres al P.M.R.; pro
gresul neîncetat al construcției so- ' 
cialiste în patria noastră. Politi- j 
ca externă a R.P.R. (legăturile 
frățești cu celelalte țări socialiste; ' 
primirea R.P.R. în O.N.U.; lupta ( 
țării noastre pentru întărirea pă- ] 
cii și prieteniei între popoare).

Programele obiectelor de la concursul de admitere

ISTORIA UNIVERSALA
(Istoria modernă)

I
Partea I-a.
Revoluția, burgheză din Anglia. 

Cauzele revoluției,; războiul civil; 
Republica și Protectoratul (mișca
rea maselor populare; dictatura 
militară a lui Cromwell); restau
rarea Stuarților ; lovitura de stat 
din anul 1688. Importanța revo
luției burgheze din Anglia.

Dezvoltarea Franței de la mij
locul sec. XVII pînăla revoluție. 
Absolutismul monarhic în timpul 
lui Ludovic al XlV-lea ; colbertis- 
mul, administrația, armata; ca
racterul și urmările războaielor lui 
Ludovic al XlV-lea. Criza siste
mului feudalo-absolutist din Fran
ța, în sec. XVIII.

Statele din Europa centrală, de 
la mijlocul sec. XVII pînă la sfîr- 
șitul sec. XVIII. Decăderea Sfîn- 
tului Imperiu Roman. Pezvoltareș

’ Austriei: războaiele de cucerire; 
reformele lui Iosif al II-lea. Sta
tul feudalo-railitarist 
litica externă a lui 
II-lea. Decăderea și 
Poloniei,

Dezvoltarea Rusiei _____ ...
sec. XVII și XVIII. Unirea Ucrai
nei cu Rusia; reformele lui Pe
tru I ; războaiele lui cu Turcia și 
Suedia; monarhia absolută în 
Rusia ; politica internă și externă 
a Ecaterinei a 11-a (caracterul ei 
de clasă).

începutul revoluției industriale 
în Anglia, întărirea regimului par
lamentar ; accentuarea acumulării 
primitive a capitalului; trecerea la 
industria mecanică ; urmările eco
nomice și sociale ale revoluției 
dustriale.

Formarea Statelor Unite ale 
mericii. Coloniile din America 
nord; cauzele și caracterul răz
boiului dintre coloniile engleze și 
metropolă ; declarația de indepen
dență ; sfîrșitul războiului ; consti
tuția americană (caracterul ei 
burghez); importanța formării 
S.U.A.

Partea a Il-a.
Marea revoluție burgheză din 

Franța. Cauzele revoluției; ideo
logia revoluționară burgheză în 
Franța; izbucnirea revoluției; 
„Declarația drepturilor omului și 
ale cetățeanului"; Constituția bur
gheză din anul 1791 ; începutul 
războaielor revoluționare; conven- 
țiunea girondină ; proclamarea re
publicii ; dictatura democratică ia- 
cobină ; contrarevoluția thermido- 
riană. însemnătatea istorică a ma
rii revoluții burgheze din Franța.

Franța și Europa între anii 
1794—1815. Dictatura marii bur
ghezii în Franța (directoratul, con
sulatul și imperiul); „conspirația 
egalilor"; Napoleon Bonaparte, 
războaiele din timpul directoratu
lui și consulatului; Codul civil; 
războaiele din timpul imperiului; 
blocada continentală; campania 
din Rusia ; căderea lui Napoleon; 
urmările politicii napoleoniene.

Reacțiunea europeană și mișcă
rile revoluționare dintre anii 1815— 
1830. Hotărîrile Congresului de la 
Viena ; întărirea reacțiunii în Eu
ropa ; revoluțiile din Spania și 
Italia; intervențiile Sfintei Alian
țe ; lupta revoluționară a popoa
relor din peninsula balcanică (in
dependența Greciei).

Dezvoltarea Angliei între anii 
1815—1848. Dezvoltarea economică 
(progresele industrializării capita
liste); ascuțirea luptei politice (re
forma electorală din anul 1832 ; 
mișcarea chartistă și importanța 
ei).

Dezvoltarea Franțeii între anii 
1815—1848. Restaurația ; revoluția 
din iulie 1830 (cauzele, caracterul 
și importanța ei); Monarhia din 
iulie ; dezvoltarea economiei capi
taliste în Franța ; primele răscoa
le muncitorești din Franța.

Apariția socialismului științific. 
Socialismul utopic; premisele so
cialismului științific ; Karl Marx și 
Friedrich Engels ; crearea Ligii 
Comuniștilor; Manifestul Parti
dului Comunist (importanța lui 
istorică).

Revoluțiile din anul 1848 în Eu
ropa. Revoluția din Franța : cau
zele ei ; politica guvernului provi
zoriu, lupta proletariatului pari
zian împotriva burgheziei; preșe
dinția lui Ludovic Bonaparte și in
staurarea celui de al doilea impe
riu în Franța Revoluția din Ger
mania : situația economică și po
litică din Germania ; revoluția din 
Berlin ; parlamentul de la Frank
furt ; activitatea revoluționară a 
lui Marx și Engels; înăbușirea re
voluției din Germania. Revoluția 
din Imperiul austriac : asuprirea 
națională și socială din imperiu ; 
revoluțiile din Viena și Praga : re
voluțiile din Ungaria și din Tran
silvania. ; cauzele și urmările în
frângerii revoluției din anul 1848 
în Imperiul austriac.

Problema orientală și războiul 
Crimeii. Problema orientală ; lup
ta popoarelor balcanice și a Ru
siei împotriva Turciei; amestecul 
Angliei și Franței în rezolvarea 
problemei orientale; cauzele, ca
racterul și urmările războiului Cri
meii.

Unificarea Italiei. Fărâmițarea 
politică a Italiei; întărirea luptei 
pentru unificare; Cavour și poli
tica de unificare „de sus" ; carac
terul și urmările războiului cu Au
stria ; răscoala populară din sud ; 
Garibaldi ; formarea regatului Ita
liei ; importanța unificării Italiei.

Unificarea Germaniei. Fărâmița
rea politică a Germaniei; dezvol
tarea capitalismului în statele ger
mane ; Bismarck și politica de uni
ficare „de sus“ ; războiul cu Da
nemarca și cel cu Austria : Con
federația Germaniei de Nord ; răz
boiul cu Franța ; importanța uni
ficării Germaniei.

Dezvoltarea S.U.A. pînă în anul 
1865. Dezvoltarea economică și 
politică a S.U.A. în prima jumă
tate a sec. XIX : sclavia negrilor; 
războiul civil '(cauzele și caracte
rul lui: superioritatea nordului; 
sfîrșitul și urmările războiului de 
secesiune).

Internaționala a l-a. Necesita
tea unității de luptă a clasei 
muncitoare; crearea „Asociației 
internaționale a muncitorilor"; 
Rolul lui Marx și Engels în crea
rea și conducerea Internaționalei 
I-a ; importanța activității Inter
naționalei I-a.

Partea a IlI-a.
Comuna din Paris. Consecințe

le războiului franco-prusac (ascu
țirea contradicțiilor de clasă în 
Franța); constituirea Comunei din 
Paria (caracterul ei de clasă); ac-

prusac; po-
Frederic al 

împărțirea

feudale în

in-

A- 
de

tivitatea revoluționară a Comunei 
din Paris ; căderea Comunei; im
portanța ei istorică.

Germania la sfîrșitul sec. XIX 
și începutul sec. XX. Cauzele, par
ticularitățile și consecințele dezvol
tării economice a Imperiului ger
man ; politica internă (regimul po
litic al Imperiului german; poli
tica de clasa a lui Bismarck), po
litica externa (caracteristicile im- 
peria.lismului german; Tripla A- 
liailță ; pregătirea războiului mon
dial); mișcarea muncitorească din 
Germania (formarea Partidului 
Social-democrat; activitatea lui 
Marx ; curentele din sînul mișcă
rii muncitorești din Germania).

Anglia la sfîrșitul sec. XIX și 
începutul sec. XX. Particularitățile 
dezvoltării economice ; caracteristi
cile imperialismului englez ; impe
riul colonial al Angliei ;. mișcarea 
națională de eliberare din India ; 
politica internă (sistemul celor 
două partide ; problema electora
lă; problema irlandeză); politica 
externă (expansiunea colonială; 
rivalitatea anglo-germană; Tripla 
înțelegere); mișcarea muncito
rească britanică (noile trade-unio- 
nuri; formarea Partidului labu
rist).

Franța la sfîrșitul sec. XIX și 
începutul sec. XX. Particularitățile 
dezvoltării economice ; caracteristi
cile imperialismului francez ; struc
tura de clasă a societății; politica 
internă (lupta pentru republică; 
guvernarea republicanilor mode
rați ; guvernarea radicalilor); po
litica externă (cotropirile colonia
le ; rivalitatea franco-germană ; a- 
lianța franco-rusă și antanta fran- 
co-engleză); mișcarea muncitoreas
că din Franța (crearea partidului 
muncitoresc ; oportunismul ; Jean 
Jaures).

Rusia la sfîrșitul sec. XIX și 
începutul sec. XX. Dezvoltarea ca
pitalismului în Rusia ; particula
ritățile imperialismului rus; regi
mul politic din imperiul țarist; 
politica externă a Rusiei (politica 
antiotomană; rivalitatea anglo- 
rusă; expansiunea în Extremul 
Orient; caracterul și consecințele 
războiului ruso-japonez); mișcarea 
muncitorească (rolul conducător 
al lui V. 1. Lenin, formarea 
P.M.S.D.R.; cauzele, caracterul și 
importanta revoluției din anii 
1905—1907).

Statele Unite ale Americii la 
sfîrșitul sec. XIX și începutul sec. 
XX. Puternica dezvoltare econo
mică ; imperialismul monopolist 
american; politica internă (siste
mul celor două partide; caracte
rul de clasă al democrației ame
ricane); politica externă (expan
siunea imperialistă în America și 
în Extremul Orient); mișcarea 
muncitorească americană (parti
cularitățile ei; principalele orga
nizații muncitorești).

China în sec. XIX și la începu
tul sec. XX. Regimul feudal în 
China ; creșterea dominației im
perialiste asupra Chinei; războiul 
țărănesc al taipinilor; începutul 
dezvoltării capitalismului în Chi
na ; războiul chino-japonez; răs
coala „boxerilor" ; revoluția bur
gheză din anii 1911—1913 și ur
mările ei.

Japonia în sec. XIX și începutul 
sec. XX. Regimul feudal în Japo
nia ; revoluția burgheză din anul 
1868 ; dezvoltarea capitalismului; 
regimul politic; caracteristicile 
imperialismului japonez; politica 
externă (expansiunea în Extre
mul Orient); începutul mișcării 
muncitorești.

Mișcarea muncitorească inter
națională după Comuna din Paris. 
Situația clasei muncitoare și a 
mișcării muncitorești după înfrân
gerea Comunei; înființarea Inter
naționalei a 11-a; rolul lui En
gels ; influența internațională a 
mișcării revoluționare din Rusia; 
frămîntările din sînul Internațio
nalei a Il-a în preajma primului 
război mondial.

Imperialismul — ultimul și cel 
mai înalt stadiu al capitalismu
lui. Dezvoltarea inegală a state
lor capitaliste; cele cinci trăsă
turi fundamentale ale imperialis
mului ; ascuțirea contradicțiilor în 
epoca imperialismului; învățătura 
leninistă despre ruperea inevitabi
lă a lanțului imperialist.

Primul război mondial imperia
list și Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie. Cauzele și carac
terul războiului ; desfășurarea 
războiului; falimentul Internațio
nalei a Il-a ; revoluția burghezo- 
democratică din februarie 1917 
din Rusia (cauzele, imporțanța și 
urmările ei) ; cauzele și urmările 
intrării S.U.A. în război; Marea 
Revoluție Socialistă din Octom
brie 1917 (cauzele și victoria re
voluției ; instaurarea puterii so
vietice și primele măsuri ale ei) ; 
pacea de la Brest-Litovsk; influ
ența internațională a Marii Revo
luții Socialiste ; sfîrșitul primului 
război mondial și încheierea 
de la Versailles.

păcii

PSIHOLOGIA
Obiectul psihologiei.
Definiția psihologiei. Psihicul 

—- însușire deosebită a materiei 
organizate, însușire care constă în 
reflectarea realității. învățătura 
lui 1. P. Pavlov despre activitatea 
nervoasă superioară — baza na- 
tural-științifică a psihologiei. Le
gile fundamentale ale activității 
nervoase superioare a omului. 
Condiționarea social-istorică a 
conștiinței omului,

Senzația și percepția. Noțiuni 
generale despre senzație și per
cepție. Noțiuni despre analizator^

Felurile senzațiilor. Sensibilitatea 
și condițiile schimbării ei. Legă
tură reciprocă a analizatorilor in 
procesul educației, importanța sen
zațiilor pentru cunoașterea lumii 
exterioare.

Dependența percepției de expe
riența anterioară. Observația și 
condițiile unei bune observații.

Atenția. Noțiuni generale despre 
atenție. Bazele fiziologice ale a- 
tenției. Stabilitatea, distribuția și 
deplasarea atenției. Distragerea a- 
tenției. .Atenția voluntara și in
voluntara. Educația atenției.

Memoria și imaginația. Noțiuni 
generale despre memorie. Repre
zentările și particularitățile lor ca
racteristice. Bazele fiziologice ale 
memoriei. Memorarea mecanică și 
logică. Imaginația. Imaginația 
creatoare și reproductive. Condi
țiile de dezvoltare ale memoriei și 
imaginației. Educația memoriei.

Gîndirea și vorbirea. Noțiuni 
generale despre gindire. Legătură 
strînsă dintre gindire și vorbire. 
Analiza și sinteza. Bazele fiziolo
gice ale gîndirii și vorbirii. Ab
stractizarea și generalizarea. No
țiunea și cuvîntul. Vorbirea orală 
și scrisa. Educația gîndirii și vor
birii.

Sentimente. Noțiuni generale 
despre sentimente. Bazele fiziolo
gice ale sentimentelor. Sentimen
tele moral-politice. Educația lor.

Acțiunile voluntare și deprinde
rile. Voința. Mișcările voluntare și 
caracterul lor de reflexe condițio
nate. Analiza acțiunii voluntare. 
Noțiuni despre deprinderi.

Formarea și fixarea deprinderi
lor. Calitățile de voință ale omu
lui de tip nou. Educația voinței.

Caracterizarea psihologică a 
personalității. Dependența însuși
rilor psihice ale personalității de 
educație. Tipurile activității ner
voase superioare și temperamen
tul. Caracterul ; trăsăturile de ca
racter. Educația caracterului. Ap
titudinile și dezvoltarea lor. Im
portanța dezvoltării multilaterale 
a aptitudinilor. Trăsăturile mora
le ale omului de tip nou și for
marea lor.

CONSTITUȚIA
Republica Populară Romînă — 

rezultat al luptei revoluționare 
duse de poporul romîn sub con
ducerea partidului clasei munci
toare. Constituția Republicii Popu
lare Romine — legea fundamen
tală a statului nostru, garanția 
cuceririlor revoluționare ale po
porului muncitor, baza viitoarelor 
succese pe drumul construirii so
cialismului.

Noțiuni generale despre stat 
drept.

Originea și esența statului 
dreptului (apariția statului ; sta
tul și dreptul — instrumente ale 
dominației de clasă).

Tipurile istorice de stat și drept. 
Statele și sistemele de drept ba
zate pe exploatare (tipurile de 
stat bazate pe exploatare; func
țiile și formele statelor bazate pe 
exploatare ; dreptul —• expresie a 
intereselor clasei dominante în 
statele bazate pe exploatare; ro
lul istorie al proletariatului în 
lupta pentru înlăturarea statului 
burghez și a orânduirii capitali
ste). Statul și dreptul de tip so
cialist (apariția statului sovietic 
și a statelor de democrație popu
lară ; funcțiile și formele statului 
socialist; dreptul socialist — ex
presie a intereselor oamenilor 
muncii; superioritatea statului și 
dreptului socialist față de statul 
și dreptul bazat pe exploatare; 
dezvoltarea inevitabilă a societății 
omenești spre socialism și comu
nism).

Și

Și

CONSTITUȚIA REPUBLICII 
POPULARE ROMINE.

Făurirea statului și dreptului de 
tip socialist în țara noastră. Sta
tul burghezo-moșieresc — instru
ment pentru exploatarea oamenilor 
muncii; Constituțiile burghezo- 
moșierești — expresie a interese
lor burgheziei și moșierimii din 
Romînia ; lupta oamenilor muncii 
din țara noastră, sub conducerea 
P.C.R., pentru înlăturarea statului 
și dreptului burghezo-moșieresc; 
însemnătatea victoriei insurecției 
armate de la 23 August 1944 ; ca
racterul și obiectivele primei eta
pe a revoluției populare din țara 
noastră; a doua etapă a revolu
ției — lupta pentru construirea 
socialismului în Republica Popu
lară Romînă; principalele reali
zări obținute pînă în prezent; în
semnătatea istorică a Constituției 
R.P.R. din 1952.

Orînduirea socială a R.P.R. 
Baza economică a R.P.R. (sectoa
rele economiei naționale ; formele 
proprietății socialiste ; importanța 
fundamentală a sectorului socia
list ; sectoarele nesocialiste ale 
economiei noastre naționale; poli
tica statului nostru democrat- 
popular față de sectoarele neso
cialiste ; planificarea economiei 
naționale; proprietatea personală 
a cetățenilor și dreptul de moște
nire asupra ei; superioritatea si
stemului economic socialist față 
de sistemul economic capitalist). 
Munca în R.P.R. (principiul so
cialist al retribuției muncii; rolul 
întrecerilor socialiste). Structura 
de clasă a R.P.R. (clasele socia
le și relațiile de clasă din țara 
noastră; rolul conducător al cla-.

sei muncitoare ; lupta de clasă în 
etapa actuală). Baza politică a 
R.P.R. (sfaturile populare — or
gane locale ale puterii de stat, 
baza politică a statului nostru de
mocrat-popular).

Orînduirea dă stat a R.P.R. 
Formele orânduirii de stat (statul 
unitar și statul federal:). R.P.R. — 
stat unitar, suveran și indepen
dent. Împărțirea administrativ-te- 
ritorială a R.P.R. (trăsăturile ge
nerale ale ei; unitățile administra- 
tiv-teritoriale). Cetățenia R.P.R.

Organele puterii și organele ad
ministrației de stat. Organul Su
prem al puterii de stat a R.P.R. 
(Marea Adunare Naționala a 
R.P.R. — exponentul voinței și in
tereselor întregului popor munci
tor ; Prezidiul Marii Adunări Na
ționale — organul permanent al 
M.A.N.; principalele lui atribuții). 
Organele centrale ale administra
ției de stat în R.P.R. (Consiliul 
de Miniștri al Republicii Populare 
Romine — organul suprem execu
tiv și de dispoziție al puterii de 
stat; Ministerele). Organele loca
le ale puterii de stat — Sfaturi
le populare (atribuțiile și impor
tanța tor în statul democrat-popu
lar). Organele locale ale admini
strației de stat —- comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare (a- 
tribuțiile și subordonarea comite
telor executive).

Instanțele judecătorești și procu
ratura în R.P.R. Infracțiuni și pro
cese ; instanțele judecătorești și 
sarcinile tor; organele procuratu
rii și rolul tor; caracterul demo
cratic al justiției și procuraturii 
noastre populare.

Drepturile și îndatoririle funda
mentale ale cetățenilor R.P.R. 
Drepturile și libertățile cetățenești; 
caracterul lor democratic; garan
tarea lor prin lege; conținutul 
nou, socialist, al datoriilor cetățe
nești ; legătura dintre drepturile 
și datoriile fundamentale ale cetă
țenilor R.P.R.

Sistemul electoral al R.P.R. Ca
racteristicile votului în R.P.R.; 
candidatul și alegătorul; deputa
tul — exponent șî slujitor al po
porului.

Republica Populară Romînă — 
stat al oamenilor muncii și factor 
activ în lupta pentru pace. Po
porul romin — stăpînul patriei 
sale libere și democratice ; înfrăți
rea cu naționalitățile conlocuitoare. 
Partidul Muncitoresc Romîn — 
forța conducătoare și îndrumătoa
re a poporului nostru; unitatea 
indisolubilă dintre partid, guvern 
și popor. Uniunea Tineretului 
Muncitor — organizația revoluțio
nară a tineretului muncitor din 
patria noastră, rezerva de cadre a 
P.M.R. Esența și principiile politi
cii externe a Republicii Populare 
Romîne; rolul activ al țării noa
stre în cadrul Organizației Națiu
nilor 'Unite

subordonată. Topica frazei; rapor
tul dintre propozițiile și grupele 
de propoziții dintr-o frază și punc
tuația cerută. Aplicații de punc
tuație.

Literatura romînă.
începuturile culturii noastre. 

Primele manuscrise și tipărituri în 
limba slavă. Cultura rotnînească 
în secolul al XVI-lea. Primele texte, 
și tipărituri în limba romînă.

Cultura și literatura romînă în 
secolul al XVll-lca. Istoriografia 
în limba romînă *. (Gr. Ureche, 
M. Costin, R. Popescu).

Cultura și literatura romînă în 
secolul al XVIll-lea.
D. Cantemir). Școala 
ion Budai Deleanu : 
(Cîntul X).

Literatura romînă

(I, Neculce, 
Ardeleană *.
Țiganiada.

LIMBA Șl LITERATURA 
ROMÎNĂ

Limba romînă.
Principiile lingvistice generale 

marxiste.
Vocabularul: componența vaca- 

bularului limbii romîne: fondul 
principal de cuvinte și vocabularul 
schimbător. Mijloacele de îmbogă
țire a vocabularului; formarea 
cuvintelor prin derivare și compu
nere, schimbarea funcției gramati
cale, introducerea cuvintelor noi 
din alte limbi.

Fonetica : sunetele ; vocale, se- 
mivocale, consoane, diftongi, trif- 
tongi. Silabe; 
lor în silabe, 
ortografice.

Morfologia : 
și neflexibile, 
rile lui. Genul 
tivelor. Felurile articolului, 
dul lui cu substantivul. Formarea 
adjectivelor. Compararea adjecti
velor. Felurile pronumelor. Pronu
mele personal (forme accentuate 
și neaccentuate). Funcția adjecti
vală a pronumelor. Declinarea 
pronumelor. Felurile numeralului. 
Verbul; timpurile și folosirea lor, 
modurile personale și nepersonale, 
conjugarea verbelor, diateza acti
vă, reflexivă, pasivă; conjugarea 
verbelor auxiliare, regulate, nere
gulate. defective și impersonale. 
Cuvintele neflexibile (adverbe, pre
poziții, conjuncții și interjecții), 
rolul lor în vorbire.

Sintaxa : sintaxa propoziției. 
Părțile de vorbire care pot avea 
funcția de subiect. Subiectul sub
înțeles. Predicatul verbal și cel 
nominal. Acordul predicatului 
subiectul într-o propoziție cu. 
singur subiect, cu mai multe 
biecte la persoane, numere și ge
nuri diferite. Felurile atributului 
și complementului. Ordinea cuvin
telor în propoziție, legătura cuvin
telor în propoziție și punctuația 
cerută.

Sintaxa frazei: propoziții princi
pale și propoziții secundare. Fraza 
formată prin coordonare și subor
donare. Felurile propozițiilor coor
donate (copulative, adversative, 
disjunctive, concluzive). Transfor
marea părților de propoziție în 
propoziții subordonate. Felurile 
propozițiilor subordonate (subiec
tive, predicative, atributive, com
pletive, circumstanțiale). Contra
gerea (reducerea) propozițiilor

despărțirea cuvin- 
Accentul. Aplicații

cuvintele flexibile 
Substantivul, felu- 

și numărul substan- 
acor-

în primul 
sfert al secolului XlX-lea. 
Văcărești.

Literatura romînă în cel
doilea sfert al secolului al XlX-lea. 
Școala, presa, teatrul, artele plas
tice ; D. Bolintineanu *, Legende 
istorice. (Mama lui Ștefan cel 
Mare *, Cea de pe urmă noapte a 
lui Mihai cel Mare). C. Boliac * : 
Poezia socială (Clăcașul*, Munci
torul, Carnavalul).

M. Kogalniceanu *, îndrumăto
rul cultural.

N. Balcescu * : Istoria romînilor 
sub Mihai Vodă Viteazul *.

Gr. Alexandrescu * ; Lirica pa
triotică (Umbra lui Mircea la 
Cozia*). Satire (Satira duhului 
meu). Fabule (Cîinele și cățelul*, 
Boul și vițelul).

O. Negruzzi * : Alexandru Lă- 
pușneanu *.

V. Alecsandri * : Poezii (Cîntec 
haiducesc, Peneș Curcanul, Ser
gentul*. Dan căpitan de plai, Con
cert de luncă. Iarna*). Teatru 
(Despot Vodă). Proză (Istoria 
unui galbîn *).

N. Filimon : Ciocoii vechi și noi. 
Al. Odobescu : Mihnea Vodă cel 

Rău, Pseudokinegheticos.
B. P. Hașdeu : Răzvan și Vidra. 
Revista Contemporanul, tribună 

de luptă a clasei muncitoare *. 
Activitatea de critic literar a lui 
C. Dobrogeanu-Gherea.

Mihail Eminescu * : Poezii (E- 
pigonii, împărat și proletar *, Scri
soarea III *, Sara pe deal *, Călin, 
Luceafărul).

Ion Creangă * : Amintiri din co
pilărie *, Moș Ion Roată și Unirea, 
Harap Alb *.

I. L. Caragiale * : O scrisoare 
pierdută*, Un pedagog de școală 
noua, Arendașul romîn *.

I. Slavici * : Moara cu noroc *.
George Coșbuc*: Poezii (Nun

ta Zamfirii, Noapte de vară *, Noi 
vrem pămînt*, Doina, O scrisoare 
de la Muselin Selo *, Pașa 
Hassan).

Alexandru Vlahuță * : Unde ni 
sînt visătorii, 1907 ♦, Socoteala *.

B. St. Delavrancea: Hagi Tu- 
dose, Apus de soare.

St. O. Iosif: Doina.
C. Hogaș : In Munții Neamțului 

(caracterizare generală).
Cezar Petrescu : întunecare.
G. Topîrceanu: Balade vesele 

și triste. Migdale amare (caracte
rizare generală).

Mihail Sadoveanu * : Baltagul ♦, 
Județ al sărmanilor *, Neamul Șoi- 
măreștilor.

A. Toma ♦ : Secerișuri sfinte ♦, 
Cîntul vieții.

L. Rebreanu : Răscoala.
M. Beniuc: Versuri (caracteri

zare generală).
Alexandru Sahia * : Uzina vie ♦.
Poezia rominească după 23 Au

gust * : M. Beniuc *, Furtuni de 
primăvară ♦, M. Banuș : Despre 
pămînt. Dan Deșliu: Minerii din 
Maramureș. V. Porumbacu: Ma
ma. A. Toma: Popor, izvor re- 
născător. E. Jcbeleanu : Lidice.

Realizări în domeniul prozei * : 
M. Sadoveanu * (Mitrea Cocor *, 
Nicoară Potcoavă). P. Dumitriu * 
(Nopțile de iunie*).

Realizări în domeniul drama
turgiei *: Camil Petrescu (Băl- 
cescu). N. Moraru, A. Baranga 
(Pentru fericirea poporului). M. 
Davidoglu * (Cetatea de foc*).

NOTA. — Candidații care au 
terminat școli cu limbi de predare 
ale naționalităților conlocuitoare, 
vor fi examinați la limba 
din întreaga materie, iar 
ratura romînă numai din 
și capitolele însemnate cu

Poeții

de-al

roniînă 
la Iile- 
autorii 

asteric.

cu 
un 
su-

LIMBA Șl LITERATURA 
MAGHIARĂ

Limba maghiară.
învățătura marxistă 

lingvistică.
Vocabularul: Componența vo

cabularului : fondul principal de 
cuvinte și vocabularul schimbător, 
îmbogățirea vocabularului prin 
formarea cuvintelor noi în limba 
maghiară.

Fonetica : Sunetele, vocalele, 
consoanele. Armonia vocală. Asi
milarea consoanelor. Despărțirea 
cuvintelor în silabe. Aplicații or
tografice.

Morfologia : Verbul și felurile 
lui. Timpurile. Formele de conju
gare. Modurile verbale. Prefixe 
verbale, Substantivul, Formarea

despre

substantivelor. Adjectivul. Forma
rea adjectivelor. Comparația adjec
tivelor. Numeralul. Felurile pronu
melui. Adverbul, articolul, con
juncția. Cuvintele „modificatoare" 
(modosito szok).

Sintaxa : Clasificarea propozi
țiilor. Predicatul și subiectul. Com
plementul direct și complementele 
circumstanțiale. Atributul. Felu
rile frazei. Propozițiile principale 
și cele secundare.

Literatura maghiară.
— începuturile culturii maghia

re. Primele manuscrise în limba la
tină și limba maghiară.

•— I Ieltai Caspar.
— Balassi Bâlint.
—■ Zrinyi Miklos.
— Literatura epocii „kurtic".
—- Literatura iluminării din 

al XVIlI-lea.
— Csokonai Vitez Mihăly.
—- Activitatea lui Kazinczy 

rene, lupta dusă de el pentru 
menirea limbii.

— Katona Jozsef: Bânk 
—- Kisfaludy Kâroly.
•— Kblcsey Ferenc.
— Vordsmarty Mihăly.
— Ebtvos Jozsef.
— Petofi Săndor.
— Caracterizarea literaturii

perioada despotismului (Tompa, 
Madâch, Kenieny).

— Arany Jânos.
— Opera lui Jdkai Mor.
— Vajda Jânos.
— Mikszăth Kâlmân.
— Poezia și activitatea 

cistică a lui Ady Endre.
—- Moricz Zsigmond, demasca

rea regimului burghezo-moșieresc 
în opera lui.

— Jozsef Attila, poetul proleta
riatului.

—• Literatura Ungariei între 
cele două războaie mondiale 
(scriitorii poporaniști și scriitorii 
emigrației comuniste).

— Literatura maghiară din Ro
mînia (1918—1940).

—• Dezvoltarea literaturii ma
ghiare din R.P.R. după 23 August 
1944.

sec.
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LIMBA RUSĂ

și sunete. Pro- 
rusă. Vocalele

Fonetica. Litere 
nunțarea literară 
accentuate și neaccentuate. Con
soanele surde și sonore, dure șf 
muiate.
(semnul tare 
fia vocalelor 
j; ș, șei, ț, k,

Morfologia.
tului : tema, rădăcina, terminația, 
prefixul, sufixul. Tema derivată și 
nederivată. Cuvintele compuse și 
cuvintele prescurtate. Părțile de 
cuvînt flexibile și neflexibile. Sub
stantivul. Rolul substantivului în 
propoziție. Genul substantivelor. 
Numărul substantivelor. Formarea 
pluralului substantivelor. Declina
rea substantivelor. Tipuri de de
clinare: declinarea I, II, III. De
clinarea substantivelor „mati, doci, 
puti“ și a substantivelor de genul 
neutru cu terminația „mia". Sub
stantivele nedeclinabile. Funcțiile 
principale ale cazurilor. Sufixele 
substantivelor. Adjectivul. Rolul 
adjectivului în propoziție. Genul, 
numărul și cazul adjectivului. A- 
cordul adjectivului cu substanti-. 
vul. Categoriile adjectivelor. Gra
dele de comparație, formarea lor. 
Declinarea adjectivelor. Numeralul. 
Rolul numeralului în propoziție. 
Categoriile numeralelor (numerale 
ordinale și cardinale). Declinarea 
numeralelor ordinale. Pronume. 
Rolul pronumelui personal în pro
poziție. Categoriile pronumelui. 
Declinarea pronumelui. Declinarea 
pronumelui personal, posesiv, de
monstrativ și determinativ. Ver
bul. Rolul verbului în propoziție. 
Infinitivul verbelor. Conjugarea I 
și II. Aspectele verbelor. Formarea 
aspectelor verbelor. Verbele de 
mișcare. Verbele tranzitive și ne
tranzitive. Verbele reflexive. Mo
durile : indicativ, conjunctiv și im
perativ. Participiul activ și pasiv. 
Formarea participiilor. Declina
rea participator. Gerunziul. Ge
runziul de aspect perfectiv și im- 
perfectiv. Formarea gerunziilor de 
aspect perfectiv și imperfectiv. Ad
verbul. Funcțiile adverbului. Cate
goriile adverbului. Formarea ad
verbelor. Prepozițiile. Folosirea 
prepozițiilor cu cazurile. Conjunc
ția. Funcțiile și felurile conjunc
țiilor. Particula și interjecția.

Sintaxa. Sintaxa propoziției 
simple. Propoziția simplă nedez
voltată și propoziția simplă dez
voltată. Părțile principale ale pro
poziției ; subiectul și 
lui. Predicatul simplu 
(nominal și verbal) și 
lui, părțile secundare 
ziției și exprimarea lor; 
tul (acordat și neacordat), com
plementul (direct și indirect), 
complementul circumstanțial de 
loc, timp, de cauză și scop, com
plementul circumstanțial de mod. 
Felurile propoziției simple. Fraza 
prin coordonare și subordonare. 
Felurile propozițiilor subordonate: 
propoziția subordonată atributivă, 
completivă de loc, de timp, de 
mod, de scop și de cauză. Princi
palele reguli de ortoepie, ortogra
fie și punctuație. Se va ține sea
mă de vocabularul însușit lalim-

Semnele despărțitoare 
și moale), ortogra- 
după consoanele: 
h.
Componența cuvîn-

exprimarea 
și compus 
exprimarea 
ale propo- 

atribu-

ba rusă în școala medie, luîndu- 
se ca bază textele studiate în cl, 
X (Manualul de limba rusă, cl. 
X, ed. 1956).

LIMBA ENGLEZĂ
Morfologia. Articolul hotărît și 

nehotărit; cazurile principale de 
întrebuințare șf de suprimare a 
articolului. Substantivul, genul 
substantivelor, formarea pluralului 
substantivelor, genetivul substantiv 
vului. Adjectivul, formarea grade* 
tor de comparație (reguli generate 
și excepții). Adjectivul posesiv, de1 
monstraiiv și nehotărit. Pronumele . 
personal, posesiv, demonstrativ; v 
interogativ, relativ, nehotărit. Ver
bul. Verbele auxiliare : to be, to 
have, to do). Verbele regulate: 
verbe neregulate; verbe defectivă 
(shall, will, can, may). Conjuga
rea verbelor la indicativ: prezent, 
perfect, perfect compus, mai mult 
ca perfect, viitor. Modul condițio
nal : prezent, trecut. Modul parti
cipiu : prezent, trecut. Modul im
perativ. Modul infinitiv. Diateză 
activă, pasiva. Forma progresivă 
(continuous). Adverbul. Formarea 
adverbului cu sufixul ly. Cele mai 
importante adverbe de timp, loc, 
mod. Prepoziția. Conjuncția.

Sintaxa. Propoziția și felurile ei. 
Părțile principale și secundare ala 
propoziției. Topica propozițiilor a- 
firmative, interogative, negative. 
Construirea propozițiilor imperso
nala (It is cold. It is hol). Con
strucția „there is", „there are", 
(în propoziții afirmative, negativa 
și interogative). Propoziția subor- p 
donată relativă introdusa cu aju-. 
torul pronumelor who, whom, 
whicht, that. Principalele reguli ‘ 
de ortoepie, ortografie și punctua
ție. Se va ține seama de vocabu
larul însușit la limba engleză în 
școala medie.

LIMBA FRANCEZA
Alorfologia. Articol hotărît și ne

hotărit. suprimarea articolului ; 
articolul hotărît contractat. Sub
stantivul ; formarea pluralului și 
a femininului; declinarea substan
tivului. Adjectivul calificativ ; for
marea femininului și a pluralului; 
acordul cu substantivul ; formarea 
gradelor de comparație. . Adjecti
vul posesiv. Pronumele personal, 
demonstrativ,' posesiv, interogativ, 
relativ și nehotărit. Adjectivul nu
meral, cardinal și ordinal. Verbul. 
Verbele auxiliare avoir și Atre. 
Cele trei grupe de verbe; cele mai 
importante verbe din grupa a 
treia : lire, dorire, pouvoir, voufoir, 
faire, devoir. Moduri și timpuri. 
Modul indicativ : prezentul, im
perfectul, perfectul compus, mai 
mult ca perfectul, perfectul simplu, 
viitorul. Modul imperativ și for
marea lui. Modul participiu : pre
zent, trecut. Modul subjonctiv: 
prezentul. Modul condițional: pre
zentul. Verbe pronominale. Con
jugarea la diateza pasivă a indi
cativului prezent, imperfect, Viitor. 
Adverbul : cele mai frecvente ad
verbe : de timp, toc și mod: for
marea adverbelor cu sufixul — 
ment; locuțiunile adverbiale ; gra
dele de comparație ale adverbelor. 
Prepoziția. Con juncția ; cele mai 
importante conjuncții coordonatoa
re și subordonatoare. Sufixele și 
prefixele cele mai frecvente.

Sintaxa. Propoziția și felurile 
ei. Părțile principale și secundare 
ale propoziției. Topica propozițiilor 
afirmative și interogative. Acordul 
participiului trecut. Noțiuni despre 
fraza formată prin coordonare și 
prin subordonare. Propoziții se
cundare legate de cele principale 
prin pronumele relativ.

Principalele reguli de ortoepic, 
ortografie și punctuație. Se va 
ține seama de vocabularul însușii 
la limba franceză în școala me
die.

LIMBA GERMANA
Morfologia. Articolul hotărît și 

nehotărit; cele 3 genuri, declina
rea articolului. Substantivul; for
marea pluralului; declinarea sub
stantivului. Adjectivul atributiv 
și predicativ; formarea gradelor 
de comparație, declinarea adjecti
velor. Numeralul cardinal și ordi
nal. Pronumele personal, posesiv, 
interogativ, relativ, demonstrativ și 
declinarea lor. Verbele auxiliare 
temporale și modale. Verbele sla
be și tari. Verbele cu prefixe se- 
parabile și inseparabile. Verbele 
reflexive. Conjugarea verbelor la 
modul indicativ, diateza activă și 
pasivă. (Prezentul, imperfectul, ,- 
perfectul compus, mai mult ca • 
perfectul, viitorul I). Modul con
junctiv, modul imperativ. Adver
bul; cele mai importante adverbe 
de timp, loc și mod. Prepoziția. 
Prepozițiile care cer cazul gene- 
tiv ; cazul dativ ; cazul acuzativ ; 
dativ sau acuzativ. Conjuncția.

Sintaxa. Propoziția și felurile « 
ei. Topica propozițiilor afirmative 
și interogative. Fraza compusă 
prin coordonare cu con juncțiile; 
und, oder, aber. Propoziția prin
cipală cu denn, darum, specifică 
limbii germane. Topica acestor 
propoziții. Fraza compusă prin 
subordonare. Topica propoziției se
cundare. Locul verbului din pro
poziția principală în fraza care 
începe cu o propoziție secundară. 
Principalele reguli de ortoepie și 
ortografie.

La examinarea candidaților se 
va ține seama de vocabularul în- , 
sușit la limba germană în școala 
medie,

1



Sîntem solidari cu lupta 
popoarelor arabe 

pentru libertate șl
independență națională

(Urmare din pag. l-a)

Imperialiștii americani și-au 
dat încă odată arama pe față. în 
fața întregii lumi ei apar ca su
grumători ai libertății popoarelor, 
— a spus, deșchizînd mitingul to
varășul Ion Crăciun, secretarul 
comitetului de partid al uzinelor.

— Am aflat cu indignare de 
cotropirea unor țări arabe de că
tre armatele S.U.A. și Angliei — a 
spus în cadrul mitingului Aurel 
Petrică, de la turnătoria de oțel. 
Iarăși încearcă imperialiștii să o- 
prească cu tunurile mersul isto
riei. Se vede că ei au memoria 
scurtă dacă au uitat ce soartă a 
avut agresiunea împotriva Egip
tului, cu ce palmă rușinoasă 
s-au ales agresorii. Aceeași va fi 
și soarta agresiunii de acum. Cu tu
nurile nu poți opri mersul isto
riei, colonialismul este sortit piei- 
rii și mortul de la groapă nu-l 
mai poți întoarce. Imperialiștii a- 
mericăno-englezi și-au ridicat îm
potriva lor toate popoarele iubi
toare de libertate. Noi le cerern 
să nu se joace cu focul! să țină 
seama de mînia popoarelor, căci 
forțele păcii sînt azi și mai puter
nice decît orieînd. împreună cu 
tovarășii mei de muncă, cerem în
cetarea agresiunii imperialiste din 
Liban și Iordania și 
hotărîre declarația 
nostru în legătură 
problemă.

— Iarăși amenință 
pacea lumii — a spus 
Dumitru Nițoi. Cică au de 
rat“ pe americanii din Liban. De 
aceea trimit ei tancuri, avioane, 
vase de război ? Dacă vor să-i a- 
pere, de ce nu-i cheamă îndărăt, 
ia ei acasă, în S.U.A, ? De ce tri
mit alți americani, pe soldați, 
să-și pună pielea la bătaie? Pe 
cine încearcă ei să prostească ? 
Parcă nu știe toată lumea că au 
sărit ca fripți fiindcă s-au temut 
că le va scăpa din gheare aurul 
profiturilor ? Pentru interesele lor 
de exploatatori, ei sînt acum gata 
să incendieze Orientul Mijlociu, 
să ațîțe flăcările unui nou război. 
Noi nu putem îngădui ca pacea 
lumii să fie amenințată. De aceea 
să ne unim cu toți acei care cer: 
„Jos mîinile de pe Liban".

Rînd pe rînd au luat apoi cu
vîntul alți muncitori, manifestin- 
du-și indignarea față de agresiu
nea imperialistă. Toți vorbitorii 
au susținut declarația guvernului 
nostru în legătură cu intervenția 
forțelor armate ale Statelor Unite 
în Liban.
In încheierea mitingului de pro

test a vorbit tov. Alex. Gomoiu, 
directorul general al uzinelor, 
care a spus printre altele: „Fe
ricirea de a fi exploatați de ca
pitaliștii americani și englezi am 
simțit-o și noi pe propria noastră 
piele. Ca oameni liberi care am 
scuturat lanțurile robiei înțele
gem bine lupta popoarelor arabe 
pentru libertate și sîntem solidari 
întru totul cu lupta lor dreaptă".

La sfîrșitul mitingului munci
torii uzinei au adoptat moțiuni de 
protest către O.N.U. și Consiliul 
de Securitate prin care cer să fie 
luate măsuri ca trupele america
ne și engleze să fie retrase fără 
întîrziere din Liban și ' ' '

La Cluj
Sute de muncitori, 

ingineri; și funcționari 
lierele C.F.R. „16 Februarie" din 
Cluj s-au întrunit vineri după-

susținem cu 
guvernului 
cu această

imperialiștii 
sudorul 

„apă-

Iordania.

tehnicieni, 
de la Ate-

amiază în sala clubului „Filimon 
Sîrbu" într-un miting de protest 
împotriva agresiunii armate a 
S.U.A. și Angliei în Orientul Arab.

Tov. Francisc Kulcsar, a vorbit 
în fața celor prezenți despre a- 
gresiunea americană . și engleză 
împotriva popoarelor arabe, subli
niind că intervenția armată a pu
terilor coloniale în Orientul _ Mij
lociu a creat o serioasă primej
die la adresa păcii generale.

„Țoți oamenii iubitori de pace
— a spus vorbitorul — își expri
mă simpatia fața de cauza dreaptă 
a popoarelor arabe și condamnă 
cu hotărîre acțiunile imperialiste 
în Orientul arab. Mișcarea de so
lidaritate cu victimele agresiunii
— Liban și Iordania — ia o mare 
amploare. In declarația guvernului 
sovietic în legătură cu evenimen
tele din Orientul apropiat și mij
lociu și în declarația guvernului 
R. P. Romîne se cere cu fermitate 
să se pună capăt intervenției mi
litare și să fie retrase imediat 
forțele armate ale. colonialiștilor 
din țările arabe.

Oamenii muncii din orașul și 
regiunea Cluj — a spus în înche
iere vorbitorul — sînt convinși că 
nu există forțe pe lume care să 
zăgăzuiască mersul popoarelor 
spre libertate, progres și pace. 
Alături de întregul popor munci
tor ei sprijină cu toată căldura 
Declarația guvernului R. P. _ Ro
mîne și cer cu energie să înce
teze de îndată intervenția armată 
în treburile interne ale țărilor a- 
rabe, și să fie retrase trupele a- 
mericane din Liban și trupele en
gleze din Iordania".

Au luat apoi cuvîntul sudorul 
Nicolae Drăgan, cazangiul Ștefan 
Molnar, inginerul Munkacs Ga- 
vril, sudorița Silvia Chereji, mon- 
tatorul Mihai Ciolan și lăcătușul 
Alexandr Popovici, care au înfie
rat intervenția puterilor colonia
liste în țările Orientului arab și 
au cerut cu hotărîre retragerea 
imediată a trupelor americane din 
Liban și a celor engleze din Ior
dania.

Participanții la miting au adop
tat moțiuni de protest adresate 
O.N.U. și guvernului S.U.A., prin 
care cer să se pună capăt inter
venției în Orientul Arab.

La Ploești
In sala de festivități a clubului 

rafinăriei nr. 1 din Ploești a a- 
vut loc vineri după-amiază un 
miting de protest împotriva agre
siunii imperialiștilor americani și 
englezi în Orientul Arab.

De la Ministerul
Afacerilor Externe

In ziua de 18 iulie a.c. însăr
cinatul cu Afaceri ad-interim al 
statului Israel a fost invitat la Mi
nisterul Afacerilor Externe, unde i 
s-a comunicat că întrucît secreta
rul II al Legației Israel Vered lo- 
sef a depus o activitate contrarie 
regulilor și uzanțelor diplomatice, 
prezența sa în R. P. Romînă nu 
mai este de dorit și urmează să 
părăsească teritoriul R. P. Romine 
în decurs de 3 zile.

tre care lăcătușul Idn Stan, ingi
nerul Nicolae loanisie, tînărul 
muncitor Stelian Băcanu, au înfie
rat intervenția armată a imperia
liștilor în Liban și Iordania și unel
tirile lor împotriva tinerei repu
blici Irak. Tînărul muncitor Ste
lian Băcanu a spus între altele: 
„Noi, tinerii petroliști din rafinăria 
nr. 1, alături de tinerii cinstiți din 
lumea întreagă sîntem indignați 
de măsurile represive îndreptate 
împotriva poporului libanez și ne 
exprimăm cu hotărîre protestul 
față de agresiunea armată și a- 
mestecul grosolan al cercurilor 
conducătoare din Statele Unite ale 
Americii și Marea Britanie în tre
burile interne ale Libanului și 
Iordaniei.

Participanții la miting au adop
tat în unanimitate moțiuni de pro
test adresate guvernului S.U.A. 
și O.N.U. în care se cere să se 
pună imediat capăt agresiunii ar
mate împotriva țărilor din Orien
tul arab, agresiune care amenință 
pacea și lumea întreagă.

Din rîndurile celor peste 100 de 
de muncitori petroliști participant! 
la miting numeroși vorbitori prin-

O
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Conferința Sincficald Mondiala a tineretului muncitor

Viitorul tinerilor muncitori ai lumii
și acțiunile lor unite pentru apărarea 
păcii, împotriva primejdiilor unui război 

atomic și termo-nuclear
Raportul prezentat de Hiroși Jamakaroa 

la punctul II de pe ordinea de zi

Comitetele raionale ale U.T.M. din regiunea Cluj 
trebuie să dea mai mult sprijin 
organizațiilor de bază U. T. M.

ÎN BĂTĂLIA
pentru STRÎNGEREA RECOLTEI

(Urmare din pag. l-a) 

perea secerișului, din cele 920 hec
tare insămînțate cu păioase doar 
16 hectare erau secerate.

In toată comuna Chețani, tine
rii, îndrumați de către tehnicianul 
agricol utemist Aurel Bota, au im- 
pîtizit gardurile cu lozinci mobili
zatoare ca : „Grăbiți secerișul", 
„Duceți snopii la arie" și altele, 
în afara lozincilor însă nu s-a fă
cut nimic pentru succesul campa
niei. în satul Hădăreni, din această 
comună nici 20 la sută dintre ti
nerii întovărășiți nu vin la muncă 
Chiar secretarul organizației de 
bază U.T.M., Constantin Mocanu, 
lipsește zile în șir de la seceriș. 
Nici secretara U.T.M. din satul 
Co pa nd. Aurelia Sandu, nu însufle
țește prin exemplul său pe tinerii 
întovărășiți pentru a grăbi sece
rișul.

Organizațiile U.T.M. din aceste 
sate puteau ajuta organele sfatului 
popular să stabilească și si pre
gătească ariile. Din lipsă de inte
res, din comoditate n-au făcut a- 
ceasta și acum în toiul secerișului 
țăranii muncitori nici 
trebuie să transporte 
pentru treieriș.

Organizația U.T.M.
(secretar Glii

și mobilizatoare pentru succesul 
secerișului, treierișului și dezmiri- 
știtului.

IN LOC SA INCEAPA SECERI
ȘUL,TINERII AU PLECAT 

LA T1RG...

nu știu unde 
griul secerat

_ din eomună
(secretar Gligore Sabău) a uitat 
că în actuala perioadă principala 
ei sarcină, este să desfășoare o 
muncă politică susținută, eficace

La G.A.C. Cuci din raionul Lu
duș, tinerii au obținut importante 
succese. Aici secerișul celor 145 
hectare cu griu și 40 hectare cu 
orz și ovăz s-a terminat în 5 zile. 
La acest succes o contribuție de 
seamă au adus-o cei 48 de tineri.

Dacă aceasta este situația în Cuci 
in sătul Dateș după Deal, ce apar
ține de această comună, biroul or
ganizației U.T.M. (secretar Ognat 
V.) a avut o atitudine de neper- 
misă îngăduință față de tinerii — 
peste 60 la număr —- care, in 
ciuda indicației tehnicianei agri
cole Călugăru lrina de-a începe 
secerișul, au plecat la tîrg pentru 
două zile. Două zile contează mult 
pentru strîngerea recoltei, influen- 
țînd chiar și celelalte munci. In
structorul comitetului raional 
U.T.M., Aurel Ursu, care era în 
comună în aceste zile n-a făcut 
nimic ca să împiedice acest fapt, 
n-a luat o atitudine fermă, nelămu
rind. tinerii că este o sarcină a lor 
de mare importanță, politică, de 
a nu neglija nici o zi strîngerea 
rapidă a recoltei.

De altfel pe tovarășul Ursu nu-l 
interesează prea mult ce face or
ganizația U.T.M. pentru succesul 
campaniei.

Munca de îndrumare superficia
lă, la suprafață în îndrumarea or
ganizațiilor U.T.M. din sectorul 
de care răspunde face ca tinerii să 
nu participe activ la bătălia strîn- 
gerii recoltei.

Această atitudine de delăsare 
față de principala sarcină în pe
rioada actuală a activistului ute
mist trebuie combătută de către 
comitetul raional U.T.M. Luduș. 
Trebuie făcut acest lucru deoarece 
organizațiile U.T.M. din acest 
sector au nevoie de un sprijin sus
ținut, de o îndrumare permanentă 
și eficace.

Reiese limpede din toate acestea 
că comitetele raionale U.T.M. din 
regiunea Cluj, trebuie 
ceașcă mai mult pentru a 
tineretul din agricultură 
gerea recoltei. După cum 
vedea, în multe locuri 
țiile de bază U.T.M. nu 
țeles rolul lor mobilizator în a- 
ceasta importantă campanie și asta, 
desigur, pentru că n-au fost sufi
cient îndrumate și controlate de 
către activiștii comitetelor raionale.

Fiind vorba de o acțiune atît 
de importantă pentru economia 
țării, nu poate fi îngăduită nici o 
urmă de superficialitate și negli
jență. Iată un lucru care trebuie 
înțeles la timp.

să mun- 
mobiliza 
la strin- 
se poate 
organiza- 
și-au în-

Pe șantierul național al tineretului 
pentru reconstrucția orașului Galați Sc poate construiMAI REPEDE, MAI DINE, MAI IEFTIN

(Urmare din pag. l-a)

dă, dinamica pierderilor ne arată 
că valoarea amenzilor și penali
zărilor, a proceselor și litigiilor, 
depășirea la șantiere a locațiilor 
de vagoane și remedierilor, s-a ri
dicat la nivelul prețului a trei 
apartamente.

Mai sînt și alte surse de pier
deri.

Pînă nu de mult, cărămida era 
adusă de la Roman, Piatra Neamț, 
Bucov-Ploești și Poarta Albă. Nu 
este greu de înțeles la cît se ri
dica valoarea transporturilor. A- 
cum, industria locală asigură ne
cesarul de cărămizi.

De ce însă nu și pe acela de 
var ? Comitetul executiv al sfatu
lui popular regional, prin tov. 
vicepreședinte Gh. Costea, care 
răspunde de problemele industriei 
locale, se mulțumește să vadă cum 
se irosesc timp și însemnate su
me de bani pentru a aduce var 
tocmai de la... Sinaia și Fieni, 
cînd nu ar fi fost greu să se asi
gure varul din resurse locale.

Un punct de vedere 
dăunător

— La noi nu se face risipă de 
tnateriale 1 — spun unii ingineri 
fi tehnicieni.

Și-ți documentează foarte amă
nunțit, pe baza analizei consumu
rilor specifice, că s-au încadrat 
în... pierderile admisibile. Este a- 
ceasta însă suficient ? Nu înseam
nă oare că se privește de pe o 
poziție birocratică înapoiată, străi
nă căutării permanente a noului, 
lupta pentru reducerea prețului de 
coși.?

Pe șantierul național al tinere
tului din Galați mai sînt încă 
foarte multe posibilități pentru a 
se realiza economii substanțiale 
de materii prime și materiale. 
Dintr-o condamnabilă lipsă de 
grijă față de avutul obștesc a 
unor cadre de conducere, se risi
pesc încă multe materiale. S-a ri
sipit ciment cu prilejul transpor
tului de la depozitele intermedia
re și din cauza neraționalei con
servări pe șantier; în blocul A 
mai zac și acum părăsiți, doi saci 
de mozaic, iar uneltele sînt dese
ori păstrate în condițiuni proaste 
— așa cum arată de altfel tov. 
inginer Mircea Blumer. Cărămida 
se mai descarcă prin aruncare iar 
mașinile pierd uneori pe drum 
chiar 25 la sută din încărcătura 
de balast — cum preciza la con
sfătuire tînărul inginer Petre Ior- 
ga, șef de lot la blocul M.

De asemenea, întîrzierea unor 
proiecte sau modificarea lor în
seamnă timp irosit și deci . bani 
pierduți, așa cum s-a întîmplat 
cînd la blocul S beneficiarul (sfa
tul popular orășenesc) a cerut o 
modificare în construcție chiar 
aproape de terminarea finisării a- 
partamentelor.

Conducerile grupului 4 con
strucții și T.R.C.L. au datoria să 
traducă în viață în cel mai scurt 
timp prețioasele propuneri ale bri
gadierilor, maiștrilor și tehnicieni
lor, în vederea sporirii producti
vității muncii, reducerii prețului de 
cost pe apartament, economisirii 
de materii prime și materiale.

Să fie sporită vigilenfa
Elementele dușmănoase nu pot 

vedea cu ochi buni succesele obți

nute de către tinerii brigadieri în 
construcția locuințelor pentru oa
menii muncii. De aceea ele au în
cercat și aici să pună piedici.

Iată, pe scurt, despre ce este 
vorba. Inginerul Cornel Poenaru, 
specializat în... silvicultură, a fost 
pînă acum cîteva zile șeful șan
tierului 2 centru. Abia după con
sfătuirea ce a avut loc aici s-au 
luat măsuri pentru înlăturarea lui. 
Datorită căror împrejurări a a- 
juns el în construcții ? Cum a 
fost posibil oare ca direcțiunea să 
fie atît de lipsită de vigilență îneît 
să încredințeze o muncă de răs
pundere pe șantierul național a- 
cestui om, cunoscut ca fost legio
nar ? Nu se știe. Atitudinea de 
gură-cască pentru care cei respon
sabili trebuie să răspundă nu a ră
mas fără urmări. Poenaru „se dă
dea bine" pe lîngă brigadierii con
duși de Teodor Miron și căuta ca 
prin șoapte veninoase să le arate că 
munca lor e zadarnică și că mai 
bine... ar pleca de pe șantier. Nu
mai datorită intervenției ferme a 
comitetului U.T.M. și a comanda
mentului brigadierilor, care au 
dovedit combativitate revoluționa
ră, sfaturile dușmănoase ale lui 
Poenaru nu și-au putut face efec
tul. După o scurtă derută în 
urma manevrelor acestui individ, 
marcată printr-o scădere a mun
cii brigăzii, băieții lui Teodor Mi
ron sînt acum din nou fruntași.

In loc de concluzii
Consfătuirea tinerilor brigadieri 

constructori de la Galați a scos în 
evidență în mod deosebit faptul 
că în conștiința tinerilor de aici 
s-a petrecut o revoluție. Regimul 
nostru democrat-popular, orga

nizația de partid, organizația 
U. T. M., au făurit din ei oa
meni înaintați. Majoritatea celor 
care au luat cuvîntul au vorbit, 
ca despre cele mai firești lucruri, 
în legătură cu atitudinea patrio
tică față de muncă, față de sar
cina reconstruirii batonului port 
dunărean, purtător al unor vechi 
și eroice tradiții revoluționare. 
Mulți dintre vorbitori — și au 
fost peste 30 — s-au referit la 
păstrarea și paza devotată a bu
nurilor obștești, la dorința lor de 
a-și lărgi cunoștințele profesiona
le, la necesitatea întăririi discipli
nei socialiste, a muncii.

— Elevul Vasile Guvină — a- 
răta nu fără emoție inginerul Pe
tre lorga — mi-a spus cam așa 
cînd a venit pe șantier: „Eu do
resc foarte mult să învăț bine 
meserie. S-ar putea însă să nu mă 
țin întotdeauna de treabă, să mai 
greșesc uneori. Vă rog pe toți to
varășii de aici să vegheați asupra 
mea și chiar să mă sancționați de 
va fi nevoie. Mai tîrziu am să vă 
fiu recunoscător...'1

In cuvîntul lor, tov. I. Nemoia- 
nu, instructor al comitetului oră
șenesc de partid, Gh. lacob, șeful 
comisiei de tineret muncitoresc a 
comitetului regional U.T.M., și Ion 
Bejean, prim secretar al comite
tului orășenesc U.T.M., au arătat 
că atît comandamentul brigadieri
lor cît și comitetul U.T.M. de pe 
șantier au datoria să intensifice 
mai mult munca de educație a 
brigadierilor.

Totodată, trebuie să arătăm că 
deși consfătuirea tinerilor briga

dieri de la Galați a abordat pro
bleme importante, totuși ea nu s-a 
ridicat la înălțimea necesară, prin 
faptul că nu a arătat îndeajuns 
felul în care, la îndeplinirea sar
cinilor economice, contribuie mun
ca de educație a brigadierilor.

fn realitate, în activitatea pe 
șantier, adunările generale U.T.M. 
pe temele atitudinii înaintate față 
de muncă, față de bunul obștesc, 
combaterii indisciplinei și a atitu
dinilor străine moralei comuniste, 
au fost prea puțin folosite.

Munca politică prin conferințe, 
intensificarea activității culturaie, 
activizarea posturilor utemiste de 
control, trebuie și ea mult îmbu
nătățită, pentru că numai astfel 
se va putea ridica nivelul de con
știință al tuturor tinerilor briga
dieri.

Disciplina este o condiție esen
țială în procesul muncii socialiste. 
Și ea trebuie mai hotărît asigu
rată.

Este astfel, de datoria comitetu
lui U.T.M., a comandamentului 
brigadierilor și mai ales a între
prinderii constructoare să se pre
ocupe mai des de analiza partici
pării în procesul de producție a 
tinerilor din punct de vedere al 
atitudinii lor față de muncă, de ca
litatea manifestărilor cultural-arti- 
stice și sportive.

Participarea largă a brigadie
rilor la discuțiile purtate în ca
drul consfătuirii, seriozitatea, 
competența și interesul cu care ei 
au abordat problemele importante 
puse în discuție, ilustrează în mod 
grăitor că sarcina patriotică pe 
care partidul a încredințat-o tine
retului — reconstrucția orașului 
Galați — se află în mîini bune.

Viitorul tinerilor muncitori și al 
tineretului în general este strîns 
legat de stabilirea și menținerea 
păcii în lume. Numai în timp de 
pace tinerii muncitori, care do
resc să-și dezvolte neîntrerupt ac
tivitatea lor, își pot realiza idea
lurile.

Raportorul a subliniat apoi că 
imperialiștii duc neîncetat, împo
triva voinței popoarelor din lumea 
întreagă, o politică ce poate îm
pinge omenirea la catastrofă. El 
a spus: singura cale pentru a 
face ca această politică să înce
teze este coexistența pașnică între 
toate țările, intensificarea schimbu
rilor comerciale și culturale. For
țele pașnice din lume sînt astăzi 
mai puternice decît cele ale im
perialiștilor.

I. Efectele și reper
cusiunile celui de-al 
doilea război mondial.
Perspectivele păcii 

în lume
In timpul celui de-al doilea 

război mondial popoarele din fie
care țară au suferit pagube enor
me. Să ne amintim de căminele 
distruse, de plînsetele copiilor 
care-și pierduseră părinții și ale 
celor care rătăceau în căutarea 
familiilor lor I

Apoi raportorul a spus: Din 
cauza bombelor atomice care au 
fost aruncate deasupra Japoniei, 
poporul japonez a suferit foarte 
mult. Bombele lansate la Hiroșima 
și Nagasaki, la 6 și 9 august 
1945, erau foarte mici și primitive 
în comparație cu bombele moder
ne de azi. Doar o singură explozie 
a acestor bombe a ucis dintr-o 
dată 282.000 persoane, adică 641a 
sută din populația orașului Hiro
șima, care număra pe atunci 
440.000 locuitori. Chiar acum, după 
13 ani de la această tragedie a 
bombardamentului atomic, moar
tea continuă să-și cosească victi
mele.

In timp ce Uniunea Sovietică 
a hotărît să renunțe unilateral la 
toate experiențele cu bombele a- 
tomice și cu hidrogen, hotărîre 
care este susținută cu entuziasm 
de toate popoarele, S.U.A. și An
glia continuă experiențele cu ar
mele nucleare.

Raportorul a citat apoi cîteva 
din gravele prejudicii aduse popu
lației japoneze de experiențele a- 
mericane din Pacific cu armele 
nucleare. El a subliniat că radio
activitatea crește periculos în în
treaga lume. Dar imperialiștii — 
a continuat raportorul — continuă 
politica lor agresivă, organizînd 
baze și pacte războinice. In acea
stă parte a raportului sînt enume
rate pactele agresive imperialiste 
din S.U.A., Europa, Africa și Ex
tremul Orient și este condamnată 
politica înarmării atomice a sate
liților S.U.A.

Putem constata astăzi că rapor
tul de forțe între lagărul păcii și 
lagărul războiului este complect 
schimbat în favoarea lagărului 
păcii. In timp ce imperialiștii 
continuă „războiul rece" și cursa 
înarmărilor, capacitatea morală și 
materială a lagărului păcii crește 
în mare măsură, în special în ță
rile socialiste. Rezultatele dobin- 
dite de Uniunea Sovietică pe plan 
economic și științific demonstrează 
aceasta cît se poate de clar.

Putem de asemenea aminti 
despre unitatea puternică a țărilor 
socialiste, despre dezvoltarea miș
cării internaționale a clasei mun
citoare, despre întărirea unității și 
solidarității proletariatului din în
treaga lume, despre succesele în
registrate în lupta pentru inde
pendență dusă de popoarele din 
țările coloniale și slab dezvoltate.

Vorbitorul a subliniat apoi ro
lul istoric al conferințelor de la 
Bandung, Cairo și Accra, cînd pe 
arena mondială și-au spus cuvîn
tul popoare altădată asuprite. In 
felul acesta — a spus vorbitorul 
— forțele păcii din lume s-au în
tărit din ce în ce mai mult și, 
în prezent, omenirea are posibi
litatea să împiedice un al treilea 
război mondial. Am putut constata 
aceasta în timpul agresiunii anglo- 
franco-israeliene împotriva Egip
tului cînd agresorii au trebuit să 
cedeze în fața forței opiniei pu
blice internaționale și, în special, 
în urma protestului hotărît al U- 
niunii Sovietice.

II. Lupta pentru pace 
a popoarelor din dife
rite țări și contribuția

tinerilor muncitori 
la această luptă 

în țările capitaliste
După cum știți, în Japonia, 

țară care a suferit pentru prima 
dată în lume de pe urma bombar
damentului atomic, mișcarea îm
potriva producerii și folosirii bom
belor A și H se desfășoară pe o 
bază foarte largă. Campania pen
tru strîngerea de semnături în
cepută de gospodinele din raionul 
Sughinami, imediat după experien
ța de la Bikini, a avut un succes 
foarte mare, în sensul că numai 
într-un singur an numărul sem
năturilor a depășit 30 de milioane. 
Parlamentul și majoritatea consi
liilor municipale au votat de ase

menea Apelul împotriva bombelor 
atomice și cu hidrogen.

Și în Germania occidentală — 
a continuat raportorul — după Ce 
Bundestâgul a hotărît să înze
streze armata cu arme nucleare 
și să instaleze rampe pentru ra
chete, s-a dezvoltat lupta pătu
rilor largi populare, avînd în 
frunte clasa muncitoare. Vorbito
rul a citat apoi numeroase exem
ple ale luptei vaste din R.F.G. 
împotriva „morții atomice".

In ultimele luni au avut loc și 
în Anglia acțiuni împotriva expe
riențelor cu bombele A și H, 
împotriva zborurilor efectuate de 
avioane avînd la bord bombe cu 
hidrogen.

în Franța și în Italia tinerii 
muncitori luptă de asemenea 
foarte activ pentru menținerea 
păcii și împotriva războiului ato
mic.

în Statele Unite, care consti
tuie citadela imperialismului, se 
dezvoltă treptat forțele muncitori
lor și ale poporului care prote
stează împotriva experiențelor cu 
bombele A și H și cer dezarma
rea și destinderea încordării in
ternaționale.

Lupta țărilor care 
și-au dobîndit 

independența și a 
țărilor care luptă pen
tru independența lor

Se poate constata că lupta îm
potriva imperialismului și pentru 
independență națională în țările 
coloniale, dependente și care s-au 
eliberat recent de sub jugul im
perialiștilor, formează o parte im
portantă din lupta pentru pace. 
Tineretul, și în special muncitorii 
tineri, luptă activ în cadrul ace
stei mișcări.

In continuare, raportorul a vor
bit despre acțiunile tineretului 
din Algeria, India, Indonezia, ță
rile Americii Latine, împotriva 
imperialismului, pentru apărarea 
independenței naționale a țărilor 
lor. Conferința tineretului din ță
rile Asiei și Africii care va avea 
loc anul acesta la Cairo, a spus 
el, potrivit hotărîrii Conferinței 
pentru solidaritatea popoarelor 
afro-asiatice, va fi cu adevărat 
importantă pentru tinerii oameni 
ai muncii din întreaga lume. Or
dinea de zi propusă pentru con
ferință cuprinde următoarele pro
bleme : sarcinile tineretului care 
luptă împotriva imperialismului 
și a influenței sale; relațiile din
tre tinerii din țările afro-asiatice; 
tineretul lumii și organizarea di
verselor festivaluri pentru tineret.

Lupta popoarelor 
din țările socialiste 
pentru apărarea păcii 

și rolul tinerilor 
în această luptă

Tinerii sovietici, care au un 
mare rol îp construirea comunis
mului sînt luptători activi pentru 
pace. Majoritatea dintre ei au sim
țit grozăviile războiului în care 
și-au pierdut frații, surorile, părin
ții. Un mare număr de tineri și-au 
vărsat sîngele pentru a salva o- 
menirea de barbaria fascismului. 
Și, este lesne de înțeles că acest 
tineret se simte strîns legat de 
ideologia păcii și a internaționa
lismului proletar. El cunoaște și 
înțelege bine greutățile și sfor
țările muncitorilor din țările ca
pitaliste, coloniale și slab dez
voltate și se străduiește neîncetat 
să-i ajute.

In China, la fel ca și în cele
lalte țări socialiste, tinerii aso
ciază lupta pentru pace la sfor
țările pentru dezvoltarea indu
striei, menită să consolideze re
gimul lor socialist.

In Republica Democrată Ger
mană, tinerii oameni ai muncii 
știu bine că lupta pentru reuni- 
ficarea pașnică a întregii Germa
nii și pacea mondială este lega
tă de construirea socialismului în 
țara lor.

Tinerii oameni ai muncii din 
Cehoslovacia, Polonia, Ungaria, 
Romînia, Bulgaria și Albania, 
și-au exprimat de asemenea voin
ța pentru apărarea păcii, prin 
eforturile depuse pentru construi
rea socialismului.

Putem spune că eforturile ace
stor țări în lupta pentru construi
rea socialismului și apărarea pă
cii constituie un sprijin prețios 
și un puternic îndemn pentru ti
neretul muncitor din țările capi
taliste și coloniale.

Caracteristici comune
In pofida deosebirilor de re

gim și de condiții, se pot remar
ca caracteristici comune în acțiu
nile tineretului muncitor pentru 
apărarea păcii.

In primul rînd, tinerii munci
tori au un rol important în acea
stă luptă. Ei nu se pot mulțumi 
cu simple rezoluții și comunicate 
și caută întotdeauna să le con
cretizeze prin acțiunile lor.

In al doilea rînd, în lupta pen
tru pace tinerii muncitori sînt 
strîns legați cu frații lor maturi 
încadrați în sindicate. In această

luptă, studenții, tinerii țărani și 
ceilalți tineri luptători sînt soli
dari cu ei.

In al treilea rînd, solidaritatea 
internațională a tineretului mun
citor s-a întărit în cursul aceștei 
lupte pentru , apărarea păcii. Ei 
încep să înțeleagă foarte repede 
sensul luptei pentru pace a mun
citorilor din alte țări șl o spri
jină pe deplin. Aceasta, pentru 
că în pofida faptului că există 
condiții speciale pentru fiecare 
țară, obiectivele muncitorilor și 
ale mișcării pentru pace sînt Co
mune și anume: 1) încetarea ex
periențelor cu bombe A și H ; 2) 
lupta împotriva instalării rampe
lor de lansare pentru rachete și 
împotriva zborurilor avioanelor 
de bombardament atomie; 3) ac
țiunea împotriva înarmării nu
cleare și pentru stabilirea unei 
zone denuclearizate; 4) ținerea
conferinței la nivel înalt pentru 
dezarmare și colaborare interna
țională.

Așa dar, există astăzi condiții 
favorabile pentru dezvoltarea 
unității de acțiune a clasei mun
citoare care luptă pentru pace și 
lucrul acesta este foarte impor
tant pentru tineretul muncitor.

III. Sarcinile de viitor 
ale tineretului mun
citor în lupta pentru 

pace
Pentru a salva pacea, cuvin

tele abstracte nu sint deajuns. 
Imperialiștii pregătesc războiul, 
fie în secret, fie pe față, în di
verse chipuri. In consecință, tre
buie să luptăm organizînd acțiuni 
împotriva tuturor pregătirilor de 
război.

Deseori pregătirea războiului 
imperialist se manifestă prin a- 
tacuri împotriva libertăților de
mocrate și drepturilor clasei mun
citoare și, în special, împotriva 
tinerilor oameni ai muncii. Chiar 
înainte de războiul din Coreea, 
armata americană și guvernul 
reacționar japonez au început să 
organizeze represiunea împotriva 
sindicatelor și, în special, a or
ganizațiilor lor. Mai mult încă, în 
prezent ei pedepsesc și concediază 
ilegal funcționari, feroviari, lu
crători de la poștă și telecomuni
cații ; atacul guvernului împotri
va sindicatelor învățătorilor s-a 
întărit și autoritățile vor să re- 
instaureze educația militară și re
acționară în locul educației de
mocratice și pașnice. Imperialiștii 
încearcă să frîneze activitatea 
sindicatelor și a organizațiilor 
democratice care se opun răz
boiului. Iată de ce unul din 
obiectivele principale ale luptei 
pentru pace în țările capitaliste 
este apărarea drepturilor și liber
tăților democratice. Lucrul ace
sta poate fi constatat astăzi în 
Franța și Algeria.

Trebuie sa demascam demago
gia și propaganda favorabilă 
unui nou război imperialist, să 
explicăm consecințele fatale ale 
războiului pentru omenire și ce 
ar putea obține tinerii oameni ai 
muncii cu banii destinați enor
mului buget de război: îmbună
tățirea condițiilor de viață și 
muncă, mai multe locuințe, școli, 
spitale etc.

Să luptăm activ pentru unita
tea de acțiune în mișcarea pentru 
apărarea păcii. Nu trebuie nici
odată să uităm că victoria nu va 
putea fi obținută decît prin ac
țiunea unită a tuturor membrilor 
de sindicat și nu prin luptele ti
nerilor oameni ai muncii izolați. 
Sarcina importantă a tinerilor este 
de a fi militanți activi în lupta 
pentru pace. In afară de aceasta 
noi trebuie să dezvoltăm unitatea 
în fiecare sindicat.

Cu prilejul Conferinței Sindica
telor și a oamenilor muncii din 
țările europene, care a avut loc 
la Berlin în iunie 1958, reprezen
tanții oamenilor muncii din 23 de, 
țări au hotărît să organizeze o 
Săptămînă Internațională de ac
țiune și solidaritate împotriva 
amenințării unui război atomic și 
pentru pace (între 15—22 octom
brie 1958) și au lansat în acest 
sens un apel sindicatelor și mun
citorilor din lumea întreagă. Noi 
facem deopotrivă apel la unitatea 
de acțiune a tinerilor. Pe plan in
ternațional noi trebuie să ne stră
duim de a menține o strînsă le
gătură cu Uniunea Internațională 
a Studenților și Federația 'Mon
dială a Tineretului Democrat, 
precum și cu toate organizațiile 
de tineret și organizațiile sindi
cale. Trebuie să consolidăm prie
tenia stabilită cu prilejul Festiva
lurilor Tineretului și Studenților 
pentru Pace și Prietenie și să 
ajungem la solidaritate în lupta 
pentru apărarea păcii.

Urez călduros succes deplin 
Conferinței de la Stockholm care 
are loc paralel cu Conferința 
noastră și propun să declarăm, în 
numele primei Conferințe Sindi
cale Mondiale a Tineretului Mun
citor, că sprijinim cea de a 4-a 
Conferință Mondială împotriva 
bombelor A și H care va avea loc 
la Tokio, în luna august a anuJ' 
lui acesta.

Acum este momentul cînd pa
cea și rațiunea oamenilor pot 
birui definitiv războiul și acțiu
nile barbare I Posibilități enorme 
se deschid în fața noastră I

(Text prescurtat)
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JOS II ÎI NI LE IMPERIALIȘTILOR 
DE PE ORIENTUL ARAR!

Guvernele S. U. A. și Angliei 
trebuie să înceteze amestecul 

armat în treburile interne 
ale țărilor arabe

Telegrama primului ministru

al Irakului către N. S. Hrușciov

Declarația guvernului sovietic
MOSCOVA 18 (Agerpres). — TASS transmite 

Declarația Guvernului Sovietic în legătură cu agre
siunea S.U.A. și Marii Britanii in Orientul A; ro- 
piat și Mijlociu.

La 17 iulie guvernul Marii Britanii a săvîrșit un 
act de agresiune armată împotriva Iordaniei — 
unități aeropurtate britanice au debarcat în Am
man, capitala Iordaniei.

Incercînd să justifice intervenția militară fățișă 
in treburile acestui stat arab, primul ministru al 
Marii Britanii, Macmillan, luînd cuvîntul în Ca
mera Comunelor, a susținut că această acțiune ar 
fi fost întreprinsă pentru a ajuta guvernul Iorda
niei „să opună rezistență agresiunii", deși, după 
cum se știe prea bine, Iordania nu este amenin
țată de nimeni, nu există nici un fel de fapte și 
date din care ar rezulta că o amenință o primej
die, și primul ministru al Marii Britanii nu a pu
tut să le citeze.

Premierul englez a declarat în continuare că 
aceste acțiuni ale guvernului Marii Britanii se bu
cură de sprijinul și aprobarea deplină a guvernului 
S.U.A. Așa dar, guvernul englez sprijină agresiu
nea S.U.A., iar guvernul Statelor Unite sprijină 
agresiunea Marii Britanii.

INTERVENȚIA ARMATA A MARII BRITA
NII IN IORDANIA, ÎNTREPRINSA -------
AGRESIUNEA AMERICANA ÎMPOTRIVA LI
BANULUI, DOVEDEȘTE CA GUVERNELE 
S.U.A. Șl MARII BRITANII AU CONCEPUT 
UN VAST PLAN DE ACȚIUNI AGRESIVE 
PENTRU A REPRIMA MIȘCAREA DE ELI
BERARE NAȚIONALA IN ȚĂRILE ORIEN
TULUI ARAB. ELE VOR SA IMPUNĂ DIN 
NOU POPOARELOR JUGUL COLONIAL ȘI 
SA ASIGURE MONOPOLURILOR AMERICA
NE Șl ENGLEZE POSIBILITATEA DE A JE
FUI RESURSELE NATURALE Șl UMANE 
ALE ACESTOR ȚARI.

Luînd hotărîrea de a întreprinde o intervenție 
militară în Iordania, cercurile guvernante din Ma
rea Britanie, sub pretextul ajutorării regelui Hus
sein, încearcă să restabilească pozițiile lor colo
niale în această țară pe care le-au pierdut în mare 
măsură în 1956, cînd la cererea poporului iorda
nian din țară au fost izgoniți consilierii militari 
britanici în frunte cu Glubb Pașa, care controlau 
de fapt armata iordaniană.

In declarația primului ministru al Marii Britanii 
reiese că scopul intervenției armate a Marii Bri
tanii în Iordania este nu numai de a înăbuși miș
carea poporului iordanian pentru independență, ci. 
consolidîndu-se în Iordania, de a folosi această 
țară. împreună cu Libanul ocupat de trupe ameri
cane, drept cap de pod militar pentru înăbușirea 
revoluției populare din Irak. In prezent în S.U.A. 
și Marea Britanie se desfășoară o campanie febrilă 
de pregătire a opiniei publice în vederea extinderii 
in viitor a intervenției militare americano-engleze 
împotriva statelor din Orientul Arab.

Nu putem să nu vedem că guvernele S.U.A. și 
Marii Britanii au pășit pe calea amestecului armat 
în treburile interne ale altor state, categoric inter
zis de dreptul internațional și de Carta O.N.U. 
ACEASTA CALE A AVENTURILOR MILITARE 
POATE AVEA CELE MAI GRELE CONSECINȚE

DUPĂ

A-ȘI CEI CARE PĂȘESC PE 
NU POT SA NU-Ș1 DEA SEA-

PENTRU PACE 
CEASTA CALE
MA CA POPOARELE LE VOR CERE SĂ RĂS
PUNDĂ PENTRU ACESTE ACȚIUNI AGRESIVE. 
Guvernul Marii Britanii trebuie să știe mai bine 
decit oricine, îndeosebi după eșecul rușinos al 
aventurii militare împotriva Egiptului, că au apus 
pentru totdeauna timpurile cînd cu ajutorul focului 
canonierelor colonialiștilor și al debarcării de de
tașamente armate într-una sau alta din țările 
coloniale sau dependente, puteau fi înăbușite răs
coalele popoarelor asuprite și menținute rînduielile 
colonialiste. Acum, cînd la lupta pentru drepturile 
lor naționale s-au ridicat popoare de sute de mi
lioane, în trecut asuprite, coloniale, orice încercări 
de a împiedica aceste popoare să-și dobîndească 
independența, sînt sortite eșecului. Dreptul sfînt al 
popoarelor de a-și făuri soarta așa cum o doresc 
este proclamat în Carta Organizației Națiunilor 
Unite, care a fost semnată și de S.U.A. și de Ma
rea Britanie.

Guvernele S.U.A. și Marii Britanii și-au încălcat 
obligațiile față de Națiunile Unite și au acționat ca 
tulburători ai păcii.

Agresorii nu trebuie să uite că toate popoarele, 
îndeosebi populația musulmană din țările Orientului 
Arab și din regiunile învecinate, nu vor rămîne in
diferente față de soarta popoarelor care au devenit 
victima intervenției armate străine.

In lupta lor pentru independență și libertate, îm
potriva acțiunilor criminale ale colonialiștilor ame- 
ricano-englezi, popoarele din Orientul Arab nu sîrit 
singure.

Popoarele tuturor țărilor condamnă cu mînie și 
indignare pe agresorii americano-englezi. In întreaga 
lume, inclusiv în Marea Britanie, s-a ridicat un val 
de proteste botărîte împotriva aventurii sîngeroase a 
cercurilor guvernante din S.U.A. și Marea Britanie 
în Orientul Apropiat și Mijlociu. Popoarele cer în
cetarea imediată a intervenției armate a S.U.A. și 
Marii Britanii și retragerea trupelor americane și 
engleze din Liban și Iordania.

GUVERNELE S.U.A. Șl MARII BRITANII AU 
SAVIRȘIT ACȚIUNI OSTILE PĂCII Șl LOR LE 
REVINE RĂSPUNDEREA 
ȚELE ACTELOR LOR DE 
Șl IORDANIA.
’ GUVERNELE S.U.A. ȘI
BU1E SA ÎNCETEZE AMESTECUL ARMAT IN 
TREBURILE INTERNE ALE ȚARILOR ARABE Șl 
SA-ȘI RETRAGA IMEDIAT TRUPELE DIN LIBAN 
Șl IORDANIA.

Guvernul sovietic consideră că in acest moment 
de răspundere Consiliul de Securitate și Adunarea 
Generală a O.N.U. trebuie să-și îndeplinească datoria 
de a menține pacea, să pună capăt agresiunii, să 
apere independența națională a statelor arabe, care 
au fost victima unei agresiuni neprovocate, și să 
stingă focarul războiului.

Guvernul sovietic declară că Uniunea Sovietică 
nu va rămîne indiferentă față de acțiunile de agre
siune neprovocată într-o regiune care se înveci
nează cu frontierele ei și ea va trebui să ia măsurile 
necesare, dictate de interesele securității Uniunii 
Sovietice și ale menținerii păcii generale.

18 iulie 1958.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite telegrama adresa
tă de A. K. Kașsetn, primul mini
stru al Republicii Irak, lui N. S. 
Hrușciov în care se spune: „Gu
vernul Republicii Irak a primit cu 
mare bucuria și recunoștință tele
grama Excelenței voastre prin care se . _ ...
cii
Ș< 
de

anunță recunoașterea Republi- 
Irak de către guvernul sovietic 
se exprimă deplina respectare 
către guvernul dv. a dreptului

popoarelor la autodeterminare. 
Guvernul meu este ferm hotărît să 
apere independența Irakului și 
să-și aducă contribuția la opera 
de întărire a păcii și de stabilire 
a relațiilor de prietenie cu toate 
statele iubitoare de pace. Dorind 
sincer dezvoltarea relațiilor de 
prietenie între țările noastre, vreau 
să subliniez că aceste relații vor 
cunoaște o nouă dezvoltare*.

Restabilirea relațiilor diplomatice
sovieto-irakiene

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
După cum s-a anunțat, guvernul 
Republicii Irak a propus guvernu
lui sovietic reluarea schimbului de 
reprezentanțe diplomatice între Re
publica Irak și Uniunea Sovietică.

Guvernul sovietic a acceptat 
ceastă propunere și a hotărît 
facă schimb de reprezentanți 
plomatici Ia rangul de ambasador 
cu Republica Irak.

Amnistie politică în Irak
BEIRUT 18 (Agerpres). — 

După cum transmite postul de ra
dio Bagdad, la 17 iulie Consiliul 
de Minjștri al Republicii Irak a 
emis un decret cu privire la am
nistierea tuturor deținuților poli-

PENTRU CONSECIN- 
AGRESIUNE IN LIBAN

MARII BRITANII TRE-

Lucrările Consiliului de Securitate
a Rezolujia propusă de reprezentantul
U. R. S. S. s Intense manevre de culise ale 

delegației americane
NEW YORK 18 (Agerpres).

TASS transmite :
In cadrul ședinței din seara

lei de 17 iulie a Consiliului

— Securitate A. A. Sobolev, reprezen
tantul U.R.S.S., a prezentat urmă- 

zî- torul proiect revizuit de rezoiu- 
de ție:

S.U.A.
Ședința

a-
să 

di-

tici. Acest decret prevede de ase
menea repunerea in drepturi a 
tuturor profesorilor, învățătorilor 
fi elevilor care in perioada regi
mului monarhic au fost exciți fi pe 
considerente politice din institu
țiile de învățămint.

Guvernul irakian va elabora
o nouă Constituție

CAIRO 18 (Agerpres). — Co
respondentul la Bagdad vil ziarului 
„Al-Ahram" relatează că guvernul 
Republicii Irak a anulat fosta

constituție regală fi ci în curînd 
va fi constituită o comisie pentru 
elaborarea noii constituții a Re
publicii Irak.

„Consiliul de Securitate,
după ce a ascultat comunicarea reprezentantului S.U.A. cu privire 

la introducerea forțelor armate americane pe teritoriul Libanului, pre
cum și comunicarea reprezentantului Marii Britanii cu privire la in
troducerea forțelor armate britanice în Iordania,

recunoscând că asemenea acțiu ni constituie un amestec grosolan în 
treburile interne ale popoarelor țări lor arabe și în virtutea acestui fapt 
vin în contradicție cu țelurile și principiile O.N.U., exprimate în 
Carta ei, și în special la punctul 7 ari. 2 care interzice amestecul în 
treburi care sînt de fapt de competența internă a oricărui stat,

ȚININD SEAMA DE FAPTUL CA ACȚIUNILE S.U.A. ȘI 
MARII BRITANII REPREZINTĂ O AMENINȚARE SERIOASA 
LA ADRESA PĂCII ȘI SECURITĂȚII INTERNAȚIONALE,

CIIEAMA GUVERNELE S.U.A. ȘI MARII BRITANII SA ÎNCE
TEZE INTERVENȚIA ARMATA IN TREBURILE INTERNE ALE 
STATELOR ARABE ȘI SA-ȘI RETRAGA IMEDIAT TRUPELE DE 
PE TERITORIUL LIBANULUI ȘI IORDANIEI".

După cum a declarat A. A. So- 
bolev, dacă Consiliul de Secu
ritate va fi paralizat și nu va pu
tea adopta la 17 iulie acest proiect 
de rezoluție, delegația U.R.S.S. 
va prezenta propunerea de a se 
convoca o sesiune extraordinară 
a Adunării Generale a O.N.U. 
pentru discutarea problemei agre
siunii armate a S.U.A. și Angliei 
împotriva Libanului și Iordaniei.

Apoi a luat cuvîntul Lufti, re
prezentantul R.A.U. care ocupîn- 
du-se de referirile lui Lodge la 
necesitatea de a „apăra pe cetă-

★
NEW YORK 18 (Agerpres). — 

La 17 iulie la ora 3,35 ora New 
York-ului, a început ședința Con
siliului de Seeurtiate, care a exa
minat situația din Liban. Ședința 
din 17 iulie a fost precedată de 
intense manevre de culise ale dele
gației americane, care a încercat

Concentrări masive de trape
anglo-franco-americane

LONDRA 18 (Agerpres).—După 
cum anunță corespondentul agen
ției Reuter din Istanbul, avioanele 
militare 
încărcate 
continuă 
pere la 
N.A.T.O. 
dul Turciei.

de transport americane 
cu trupe și echipament, 

să sosească fără întreru- 
baza

din
militară aeriană 

Adana, situată în su-

★
(Agerpres). — Ziarul 
relatează că la baza 

Capodi-

ROMA 18 
,,Messaggero“ 
aviatică americană din 
chino9 în apropiere de Neapole, se 
desfășoară o activitate înfrigurată. 
La această bază sosesc din Germa
nia avioane cu trupe 
care se îndreaptă deîndată 
Orientul Mijlociu. Avioanele deco
lează de la baza Capodichino la 
fiecare 15 minute.

★
NEW YORK 18 (Agerpres), — 

Agenția VP1 anunță că Ministerul
i

americane, 
spre

Marinei al S.UA. a comunicat că 
in apele libaneze din apropiere 
de Beirut a sosit o puternică esca
dră a flotei a 6-'a a S.U.A., din 
care fac parte purtătoarele de avi
oane „Saratoga** fi „Wasp", cruci
șătorul „Des Moines**, precum și 
16 contratorpiloare.

Ministerul Marinei a declarat 
că in imediata apropiere de Bei
rut se află 44 de vase ale flotei a 
6-a a S.U.A.

ir
PARIS 18 (Agerpres). — A- 

genția France Presse anunță că 
o escadră franceză alcătuită din 
5 nave de război a ancorat in 
rada portului Beirut.

Agenției Reuter, la 17 iulie, Ben 
Gurion, primul ministru al Israe
lului, și-a dat asentimentul la 
transportul prin spațiul aerian al 
Israelului al trupelor engleze de 
parașutiști din insula Cipru spre 
Iordania.

După cum transmite postul de 
radio Londra, in tot cursul nopții 
au continuat operațiunile de trans
portare a trupelor engleze din 
insula Cipru în Iordania.

O nouă ședința 
a N.A.T.O.

Valuri de proteste în toată lumea LONDRA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite : După cum trans
mite din Ierusalim corespondentul

PARIS 18 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția 
France Presse, consiliul permanent 
N.A.T.O. a ținut la 17 iulie o 
nouă ședință extraordinară la Pa
ri». în cursul ședinței a fost dis
cutată situația din Orientul Mijlo
ciu în urma intervenției trupelor 
engleze în Iordania.

țenii americani", Lufti a amintit 
că nesfîrșitele războaie coloniale 
din veacul trecut erau întotdeauna 
camuflate și justificate prin ase
menea referiri. Pe lingă aceasta, a 
spus Lufti, în cele 60 de zile cît 
a durat criza internă din Liban 
nu a avut de suferit nici un cetă
țean american.

Adevăratul scop al agresiunii 
dezlănțuite de Statele Unite și An
glia, a declarat Lufti, este inter
venția în evenimentele din Irak 
care sînt o chestiune pur internă 
a poporului irakian.

★
prin exercitarea de presiuni a- 
supra reprezentanților țărilor 
membre ale Consiliului să asigure 
sprijinirea proiectului său de re
zoluție.

tn afară de plîngerea Libanu
lui, pe ordinea de zi a Consiliului 
de Securitate a fost inclusă de ase
menea plîngerea Iordaniei împotri
va Republicii Arabe Unite. A- 
ceastă plîngere a fost depusă pen
tru a se justifica debarcarea tru
pelor engleze în Iordania, debar
care menită să extindă în conti
nuare împreună cu agresorii ame
ricani intervenția puterilor impe
rialiste în Orientul Apropiat.

Reprezentantul U.R.S.S., A. A. 
Sobolev, a declarat că în plînge
rea depusă de Iordania nu se ci
tează nici un fel de fapte care să 
servească drept bază pentru a se 
vedea în ce măsură această plin
gere este fondată. Totuși el a a- 
dăugat că delegația sovietică nu 
obiectează împotriva includerii a- 
cestui 
trucît 
să Se examineze problema intr-a
devăr importantă eu privire la in
tervenția militară a Angliei în Ior
dania.

Pearson Dixon, reprezentantul 
Angliei, a rostit un discurs plin 
de fățărnicie în care s-a silit să 
demonstreze că Anglia a debarcat 
în Iordania trupele sale, chipurile, 
pentru „a apăra independența Ior
daniei",

Reprezentantul american Lodge

punct pe ordinea de zi, în- 
aeest lucru dă posibilitatea

a declarat el guvernul 
sprijină măsurile Angliei, 
continuă.

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 17 iulie ora 
20,45 (ora New York) Consiliul 
de Securitate a reluat discutarea 
situației din Orientul Apropiat și 
Mijlociu.

Reprezentantul Franței Pierre de 
Vauselles a declarat că guvernul 
său consideră că acțiunile Angliei 
și acțiunile Ș.U.A., ale căror forțe 
armate au pătruns în Liban și în 
Iordania, sînt „juste".

Reprezentantul Suediei, Jarring, 
a prezentat oficial proiectul său 
de rezoluție care prevede încetarea 
temporară a activității observato
rilor O.N.U. în Liban.

Delegatul Japoniei a declarat că 
debarcarea trupelor americane a 
dus la înrăutățirea situației din 
Liban. El a adăugat că 
trupele americane se află 
Liban, O.N.U. trebuie sa 
suri „care să permită 
să-și retragă trupele din 
El a arătat că tocmai în 
acestor considerente va sprijini cu 

■ unele rezerve rezoluția Statelor 
Unite, dar va prezenta și o rezo
luție proprie.

Reprezentantul guvernului re
gal al Irakului, inexistent în pre
zent, care are „mandat* din par
tea regelui Iordaniei a încercat să 
afirme că Federația Irakului și 
Iordaniei ar mai continua să 
existe. El a cerut în mod dema
gogic S.U.A. și Angliei „să dea 
asigurări* lui și Consiliului de 
Securitate că își vor retrage tru
pele din Liban și Iordania de în
dată ce O.N.U. „va fi în măsură" 
să sprijine independența acestor 
țări.

Apoi a luat cuvîntul reprezen
tantul Uniunii Sovietice, A. A. 
Sobolev.

Nu putem ignora afirmația lui 
Lodge, a spus A. A. Sobolev, că 
guvernul S.U.A. arde de dorința 
de a-și retrage cît mai repede 
trupele din Liban. Cine îl îm
piedică să facă acest -lucru ? Pen
tru aceasta este nevoie doar da 
un ordin al președintelui S.U.A. 
De ce S.U.A. cer aprobarea O.N.U; 
pentru retragerea trupelor lor din. 
Liban ; dar nu au. cerut aproba
rea acestui for atunci cînd și-au 
adus trupele în această țară ? A- 
ceastă situație. pune la îndoială 
sinceritatea declarației guvernului 
american.

Reprezentantul Uniunii Sovie
tice a arătat că propunerea Sue
diei de a rechema pe observatorii 
O.N.U. din Liban dată fiind in
tervenția americană în această 
țară este oporiună. Rămînerea în 
continuare a grupului de observa
tori O.N.U. în Liban, a declarat 
A. A. Sobolev, ar însemna camu
flarea tacită sub steagul O.N.U; 
a intervenției militare a S.U.A; 
în treburile Libanului.

Vizita președintelui Nasser 
în U. R. S. S.

U.R.S.S
TASSSSiiti: folie în

Piața Insurecției din Moscova 
avut loc un mare miting de pro
test al oamenilor muncii din capi
tala sovietică.

Mitingul a fost deschis de 
Krestianinov, președintele Consi
liului orășenesc al sindicatelor.

In rezoluția adoptată în unani
mitate participanții la miting 
și-au exprimat indignarea profun
dă față de acțiunile agresive ale 
S.U.A. și Angliei în Orientul Apro
piat și Mijlociu. Aceste acțiuni, se 
spune în rezoluție, sînt o încălcare 
directă a tuturor normelor drep-

a

tului internațional si a Cartei 
O.N.U.

După terminarea mitingului par-

fața ambasadei S.U.A. demonstrîn- 
du-și indignarea și mînia.

★
MOSCOVA 18 (Agerpres). 

TASS transmite :
In după amiaza zilei de 18 

lie numeroase grupuri de demon
stranți s-au îndreptat spre sediul 
ambasadei Marii Britanii din Mos
cova. Demonstranții au purtat 
pancarte pe care scria : „Jos mîi- 
nile de pe Iordania „Jos mîi- 
nile de pe țările arabe „Cerem 
retragerea trupelor engleze din 
Iordania l“.

iu-

Declarațiile guvernelor R. P. Bulgaria,
R. Cehoslovace și R. P. D. Coreene 

în legătură cu intervenția S.U.A. 
în Liban

SOFIA 18 (Agerpres). — Agen
ția Telegrafică Bulgară a trans
mis declarația guvernului bulgar 
în care se spune:

Guvernul Republicii Populare 
Bulgaria își exprimă adînca sa 
îngrijorare în legătură cu ulti
mele acțiuni agresive ale impe
rialiștilor americani care sint 
sprijinite de celelalte puteri colo
nialiste occidentale și înfierează 
cu hotărîre această nouă inter
venție grosolană în treburile in
terne ale țărilor arabe. El insistă 
ca Organizația Națiunilor Unite 
să adopte prin intermediul Consi
liului de Securitate și a Adunării 
'Generale toate măsurile necesare 
în vederea încetării imediate a 
agresiunii armate în Orientul 
Jarab.

Toate țările interesate în men
ținerea păcii, printre care și R. P. 
Bulgaria, nu pot să nu ia mă
turi în vederea preîntîmpinării 
tagresiunii americane, a, lichidării , 
focarului periculos al. unui nou 
fazboi ce se creează în Orientul 
ppropiat și Mijlociu. "■( .

PRAGA 18 (Agerpres). — CE- 
TEKA transmite : La Praga a fost 
dată publicității declarația guver
nului Republicii Cehoslovace în 
legătură cu intervenția S.U.A. în 
Liban.

Guvernul Republicii Cehoslovace 
condamnă cu hotărîre această ac-, 
țiune agresivă a S.U.A. care con
stituie o încălcare flagrantă și sa
mavolnică a Cartei O.N.Ua 
principiilor elementare ale dreptu
lui internațional, precum și o pri
mejdie serioasă pentru pace 
Orientul Apropiat și Mijlociu 
în întreaga lume.

★

PHENIAN 18 (Agerpres). — 
seara zilei de 17 iulie la Phenian 
a fost dată publicității declarația 
guvernului R.P.D. Coreene în care 
se spune printre altele :

Poporul coreean cere cu hotă- 
rtre încetarea imediată a acțiuni
lor agresive ale Statelor Unite ale 
Americii și Angliei în Liban și- 
Iordania, precum și retragerea

. trupelor lor din aceste țări.

în
Și

In

Iordania
Po-AMMAN 18 (Agerpres). 

trivit informațiilor postului de ra
dio din Damask, la Nablus și alte 
orașe din Iordania au avut 
demonstrații populare în semn de 
protest împotriva debarcării gru
pelor americane și engleze în Ior
dania și Liban.

Demonstranții au scandat lo
zincile : „Jos agresorii anglo- 
americani!“, „Yankey și englezi, 
cărați-vă acasă !*, „Jos coloniali
știi anglo-americani !“.

Intre trupele de securitate și 
manifestant) au avut loc ciocniri.

India

loc

Numeroși americani 
protestează împotriva 

intervenfiei imperialiste 
a S.U.A.

Schimb de focuri între râsculați 
și soldații americani

MOSCOVA 18 (Agerpres). - 
TASS transmite: După o vizită 
în R.P.F. Iugoslavia, președintele 
Republicii Arabe Unite, Nasser, 
a sosit la 17 iulie la Moscova, 
unde a avut o Intîlnire cu 
președintele Consiliului de Mini
ștri al Uniunii Sovietice, N. S.

întrucît 
de ja în 
ia mă- 
S.U.A. 

Liban", 
lumina

Hrușciov. Convorbirea a-a desfă
șurat într-o atmosferă prietenea
scă. Au fost discutate problema 
stăvilirii agresiunii Statelor Uni
te șt a altor puteri coloniale în 
Orientul Mijlociu, precum și pro
blemele asigurării păcii și inde
pendenței țărilor arabe.

NEJE YORK 18 (Agerpres). — 
După cum transmite coresponden
tul agenției Associated Press din 
Calcutta, la 17 iulie s-au adunat 
în fața clădirii consulatului S.U.A. 
din Calcutta cîteva sute de de
monstranți care au scandat lozin
cile : „Jos imperialismul ameri
can !“ fi „Jos mîinile de pe Li
ban !“

Protestul participanfiior 
la Conferinfa Sindicală 
Mondială a tineretului -

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
Redacțiile ziarelor care apar la 
New York și în alte orașe din 
S.U.A. primesc numeroase scrisori 
prin care americanii de rînd con
damnă intervenția S.U.A. în Li
ban și cer retragerea imediată a 
trupelor americane din Orientul 
Apropiat. Ziarul „New York Post" 
a publicat scrisoarea lui W. A. 
Jeanpierre care arată că inter
venția americană urmărește să 
sprijine „guvernele descompuse 
care permit marilor societăți pe
trolifere 
această 
nească".

Intr-o 
redactor 
Post and Times Herald" cititorul 
Mertz scrie : „Adineauri am trimis 
o telegramă președintelui, solici- 
tîndu-1 să retragă imediat forțele 
noastre armate din Liban. Acțiu
nile lui imprudente pot provoca 
o nouă catastrofă mondială... Să 
lăsăm arabii să-și hotărască ei în
șiși destinul".

occidentale să exploateze 
regiune și să o stăpî-

scrisoare adresată unui 
al ziarului „Washington

muncitor
PRAGA 18 (Agerpres). — La 

17 iulie participant la Conferin
ța Sindicală Mondială a tineretu
lui muncitor care se desfășoară 
la Praga, au adoptat in unanimi
tate textul unei telegrame adresa
tă președintelui Consiliului de 
Securitate și secretarului general 
al O.N.U., în care se condamnă 
cu indignare debarcarea trupelor 
americane pe teritoriul Libanului.

Participant la conferință pro
testează energic împotriva ace
stei agresiuni și cer Consiliului 
de Securitate să ia măsurile nece
sare pentru retragerea imediată a 
trupelor americane din Liban,

de

Republica Irak 
a recunoscut 
R. R. Chineză

BAGDAD 18 ’ (Agerpres). 
China Nouă transmite: Postul
radio Bagdad a transmis textul 
telegramei pe care primul ministru 
al Republicii Irak, Abdel Kerim 
Kassem a adresat-o premierului 
R. P. Chineze, Ciu En-lai. In te
legramă se spune: „Am plăcerea 
să vă informez de hotărîrca Con
siliului. de. Miniștri al Republicii 
Irak de a recunoaște guvernul 
R. P. Chineze. Sper că această 
recunoaștere va contribui Ia dez
voltarea colaborării prietenești. în-, 
Ițe cele două țări, în slujba păcii 
în lume",

LONDRA 18 (Agerpres). 
După cum transmite ' “

din Beirut a mut loc un schimb 
din Beirut, de focuri între soldații infanteriei 

corespondentul agenției Reuter, la marine americane ți trăgătorii de 
17 iulie în regiunea aeroportului elită ai răsculaților libanezi.17 iulie în regiunea

Guvernul austriac ia măsuri 
pentru apărarea

VIENA 18 (Agerpres). — Mi
nisterul Apărării al Austriei a a- 
nunțat că trei avioane cu reacție 
ale aviației militare a Austriei au 
fost trimise la Innsbruck „pentru 
a apăra integritatea spațiului ae
rian al Tirolului*.

spațiului aerian
După cum s-a anunțat, guver

nul austriac a protestat împotriva 
violării spațiului aerian al țării 
de către aviația americană. In 
ciuda acestui protest avioane pur- 
tînd emblema S.U.A. au continuat 
să zboare deasupra Austriei în- 
dreptindu-se spre Liban.

Comunicatul Ministerului Apărării Naționa'e 
Bulgaria
lie 1958 vor avea loc aplicații ale 
trupelor de uscat ți forțelor mili
tare aeriene și maritime.

împreună cu Armata Populară 
Bulgară, la aplicații vor participa 
divizii de aviație ale forțelor ae
riene militare ale Uniunii . Sovie
tice, sub conducerea mareșalului 
de aviație Skripko.

al R. P.
SOFIA 18 (Agerpres). — Agen

ția ATB transmite următorul co
municat al Ministerului Apărării 
Naționale al Republicii Populare 
Bulgaria :

In conformitate cu planul pregă
tirii de luptă al Armatei Populare 
Buleare, cu începere de la 18 iu-

Conferința Sindicala Mondială a tineretului 
muncitor

CUVÎNTUL tov. N. PASCU
pentru organizarea tineretului 
muncitor ca participant activ la 
toate acțiunile sindicale.

Tovarășul Nicolae Pascu a sub* 
liniat în încheierea ciivîntării sale 
că. tineretul muncitor din R. P.t 
Romînă este hotărît ca . alături de 
tineretul muncitor din întreaga 
lume să-și aducă, contrihuția ,1a 
întărirea unității internaționale de

PRAGA 18. Corespondentul A- 
gerpreș transmite : In cadrul șe
dinței plenare din 18 iulie a pri
mei Conferințe Mondiale a Tinere
tului Muncitor care șe desfășoară 
la Pr.iga, conducătorul delegației 
tineretului muncitor din R. P. 
Romînă, tovarășul Nicolae Pascu, 
secretar al Consiliului Central al 
Sindicatelor, a luat cuvîntul la< 
discuția pe. marginea rapoartelor, 
înfățișând aspecte din . activitatea luptă a clasei muncitoare pentru 
sindicatelor , din R,, P, Romînă pace Și ijărogres social.

* JEDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, PI«H „Scfnteli*. Tel. 7.80.10. Tiparul: Combinatul Pol'grafto Casa Sctntell „I. V. Stalin’,

Să apărăm cultura cu ajutorul 
păcii și pacea cu ajutorul 

culturii
Cuvîntul acad. M. Ralea la Congresul mondial 
pentru dezarmare și colaborare infernajională 

STOCKHOLM 18 (Agerpres). —
Corespondență specială: Luînd 
cuvîntul în cadrul Congresului 

■ mondial pentru dezarmare și co
laborare internațională ce șe des
fășoară la Stockholm, conducăto
rul delegației R. P. Romîne, acad. 
M. Ralea, a adus Congresului sa
lutul delegației romîne.

Demascînd politica cercurilor 
care urmăresc profituri cît mai 
mari din conjunctura de război și 

, care continuă să ducă o politică 
, „pe marginea prăpastiei", acad.

M. Ralea a
Nu putem 

pitol fără a 
dezaprobare 
sie cercuri, 
dispreț față de popoarele unor țări 
din Orientul Apropiat, se amestecă 
fățiș în treburile interne ale acestor 
țări, încercind, să înăbușe lupta 
dusă’ de popoarele respective îm
potriva, colonialismului,, pentru a- 
părarea sau cucerirea independen
ței lor naționale. Să ne tiniin gla
surile și șă protestăm cu hotărîre 
împotriva acestor acțiuni, cerînd 
încetarea lor neintirziată și respec
tarea- dreptului popoarelor arabe la 
libertate și independență.

Ih continuarea discursului său, 
acad. M. Ralea a vorbit despre 
necesitatea intensificării luptei po
poarelor pentru coexistența pașni
că a statelor cu orinduiri sociale 
diferite.

Referindmse la poziția de tără
gănare a puterilor occidentale în

spus :
trece peste acest ca
ne exprima profunda 
pentru faptul că ace- 
manifestînd un vădit

problema Conferinței la înalt ni
vel, șeful delegației R. P. Romine 
a arătat lipsa de dorință din par
tea acestor puteri de a se așeza la 
masa tratativelor. Vorbitorul a 
spus: Cum altfel decît ca o în
cercare de a torpila conferința 
poate fi interpretată cererea stra
nie de a se aduce în discuția con
ferinței la înalt nivel așa-numita 
problemă a situației țărilor din 
Europa răsăriteană ?

Urmîndu-și expunerea, șeful de
legației R. P. Romine a expus po
ziția țării noastre față de princi
palele probleme ale situației inter
naționale și, măsurile pe care le-a 
întreprins guvernul R. P. Romine 
în vederea dezvoltării multilatera
le a colaborării pe plan interna
țional, pentru a contribui la slă
birea încordării internaționale.

In aceeași măsură, țara noastră 
sprijină i dezvoltarea colaborării 
culturale internaționale, ca factor 
important de cunoaștere reciprocă 
și apropiere între țări și popoare, 
de pace și progres. „Să apărăm 
cultura cu ajutorul păcii și pacea 
cu ajutorul culturii" — spune po
porul nostru.

Noi vă încredințăm — a decla
rat în încheiere șeful delegației 
R. P. Romîne — că poporul romin 
va păși și în viitor neabătut 
marele și puternicul front al for
țelor mondiale ale păcii, că vă pu
teți bizui pe devotamentul său Ne
mărginit și pe fermitatea sa ne
clintită în lupta nobilă pentru sal
varea destinelor omenirii.

in
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