
I

Oamenii muncii flin {ara noastrâ 
protestează cu indignare 

împotriva agresiunii imperialiștilor 
americani și englezi în Orientul arab

DECLARAȚIA 
guvernului R.P.Rom îne în legătura 
cu acțiunile agresive ale Angliei 
în Orientul Mij lociu și Apropiat

După intervenția militară colonialistă a Statelor 
Unite în Liban, un nou act de agresiune împotriva 
popoarelor din Orientul Mijlociu și Apropiat a fost 
săvirșit de Anglia, ale cărei unități militare au de
barcat in Iordania.

Apare și mai evident că acțiunile militare agre
sive ale S.U.A. și Angliei în Liban și Iordania sînt 
verigi ale unui plan imperialist unic de reprimare 
a mișcării de eliberare națională a țărilor din Orien
tul Arab în scopul menținerii sau readucerii lor în 
robia colonialistă. De altfel, cercurile oficiale din 
Statele Unite și Anglia nici nu-și ascund intențiile 
lor agresive împotriva noului regim din Irak, care 
s-a pronunțat pentru o politică națională arabă, îm
potriva colonialismului, pentru relații bune cu toate 
statele.

Agresiunea colonialistă are ca scop apărarea in
tereselor marilor monopoluri petrolifere imperialiste, 
și in primul rînd a celor din Statele Unite și Anglia, 
care jefuiesc bogățiile naturale ale țărilor Orientului 
Mijlociu și Apropiat.

Sprijinindu-se reciproc în acțiunile lor agresive, 
S.U.A. și Anglia s-au angajat într-o nouă aventură 
războinică care periclitează grav pacea Orientului 
Mijlociu și Apropiat și a lumii întregi.

Guvernele S.U.A. și Angliei, care poartă întreaga 
răspundere pentru consecințele acțiunilor lor agre
sive, să țină seama că popoarele iubitoare de pace

din lumea întreagă nu vor tolera ca pacea lor să 
fie tulburată și vor ști să dea cuvenita ripostă agre
sorilor.

Poporul romîn, împreună cu toate popoarele iubi
toare de pace, înfierează amestecul armat al colo
nialiștilor americani și englezi în treburile interne 
ale popoarelor arabe.

Guvernul romîn își reafirmă convingerea că sin
gura cale de rezolvare a problemelor Orientului 
Mijlociu și Apropiat este respectarea dreptului ina
lienabil al popoarelor arabe la o dezvoltare liberă 
și independentă. întregul popor romîn și guvernul 
său cer guvernelor Angliei și S.U.A. să oprească 
amestecul lor armat în treburile interne ale țărilor 
din Orientul Arab și să-și retragă imediat trppele 
din Liban și Iordania.

Guvernul și poporul romîn consideră că față de 
situația gravă pentru pacea și securitatea popoare
lor care s-a creat în Orientul Mijlociu și Apropiat, 
Organizația Națiunilor Unite are datoria să ia de 
urgență măsuri pentru a pune capăt intervenției mi
litare a Statelor Unite și Angliei împotriva popoa
relor arabe, măsuri pentru apărarea păcii și secu
rității popoarelor.

Guvernul și poporul romîn asigură popoarele ara
be de solidaritate deplină cu lupta lor pentru liber
tate și independență națională.

Să înceteze
agresiunea 

din Orientul arab
de acad prof, 

dr. Șt. S. Nicolau

Să se pună frîu
Indignați de mîrșava agresiune 
imperialiștilor americani și en-a _ .

glezi împotriva Libanului și Ior
daniei, mii de studenți din insti
tutele și facultățile bucureștene, 
s-au întrunit ieri dimineață în 
grădina Boema. Aflați în aceste 
zile în perioada de practică, stu
denții bucureșteni și-au lăsat pen
tru cîteva ore preocupările pro
fesionale, pentru a-și uni glasul 
lor cu al tuturor tinerilor cinstiți 
din lumea intreagă, împotriva a- 
gresiunii tîlhărești a imperialiști
lor americani și englezi în Orien
tul Arab, care amenință pacea în 
Orientul Mijlociu și în lumea in
treagă. In driim către grădina 
Boema, unde avea să aibă loc mi
tingul de protest al studenți- 
mii bucureștene împotriva a- 
gresinnii imperialiștilor ameri
cani și englezi în Liban și 
Iordania, coloanele de studenți au 
manifestat îndelung pe străzile Ca
pitalei, în semn de solidaritate cu 
lupta popoarelor arabe pentru li. 
bertate și independență națională.

— Jos mîinile imperialiștilor de 
pe Orientul Arab ! Să fie retrase 
imediat trupele americane și en
gleze din Liban și Iordania ! — 
scandau ca intr-un singur glas rai. 
ile de studenți aflați în grădina 
Boema.

Către ora 11, mitingul a fost 
deschis de către tovarășul Ion Ili
escu, secretar al C.C. al U.T.M. 
președinte al Uniunii Asociațiilor 
Studenților din țara noastră.

„Alături de întreg poporul nos
tru muncitor, noi studenții unei 
țări libere și independente, a spus 
toy- Ion Iliescu, ne exprimăm mi
nis și indignarea față de acțiunile 
mîrșave ale imperialismului ame
rican și englez, condamnînd cu 
hotărîre agresiunea lor și ne soli
darizăm cu lupta dreaptă a po
poarelor arabe pentru libertate și

Trăim zilele unor noi murdare 
uneltiri ale puterilor imperialiste 
împotriva popoarelor Orientului A- 
propiat ce s-au ridicat cu arma in 
mină să-și dobindească eliberarea 
din jugul colonial.

Armate americane și engleze au 
debarcat în Liban și Iordania, s-au 
dedat la o nepermisă agresiune îm
potriva popoarelor arabe.

înrăiții apărători ai putredului 
sistem colonialist au venit de la 
sute și mii de kilometri depărtare 
de hotarele lor pentru a scălda 
în singe nobila luptă a popoare
lor arabe ce doresc să scape de 
întunecata opresiune colonialistă.

Trupele americane sau engleze 
s-au năpustit cu tunuri și mitra
liere pentru a apăra odioasele in
teresa ale magnaților petrolului, 
pentru a frina dezvoltarea istorică 
a popoarelor arabe.

Popoarele globului au urmărit 
cu multă simpatie hotărîtă luptă a 
libanezilor ce s-au opus unei cîr- 
muiri nedrepte. Vestea răsturnării 
monarhiei irakiene a umplut de 
bucurie inimile oamenilor progre
siști din întreaga lume. Poporul 
nostru care și-a cucerit cu prețul 
atitor jertfe libertatea și bunăsta
rea privește cu toată dragostea 
lupta pentru independență a po
poarelor arabe.

Profitorii din Wall-Street și City 
trebuie să înțeleagă, mai ales după 
ce au trăit și lecția eșecului aven
turii anti-egiptene, că au apus vre
murile cînd blta, gloanțele, obu
zele puteau înăbuși lupta popoare- independență “națională.' 
lor pentru libertate și progres.

Istoria condamrfă orice încerca
re de a împiedica lupta pentru 
independență a popoarelor colo
niale.

Amestecîndu-se în treburile in
terne ale popoarelor arabe, guver
nele Statelor Unite ale Americii și 
Marii Britanii au încălcat normele 
elementare ale dreptului internațio
nal, au tulburat pacea lumii.

Popoarele arabe trebuie să știe 
că în dreapta lor luptă nu sînt sin-

(Continuare in pag. IV-a)

Cerem cu hotărîre să se pună 
de îndată frîu agresiunii. Nu tre
buie să se permită monopolurilor 
petrolifere, ca pentru salvarea in
tereselor lor, să atenteze la liber
tatea popoarelor arabe, să pună 
în pericol pacea lumii".

A luat apoi cuvîntul profesorul 
C. Dinculescu, rector al Institutu
lui Politehnic din București.

„Cu cea mai mare indignare am 
luat cunoștință de intervenția mi
litară a S.U.A. în Liban și a Ma
rii Britanii în Iordania, interven
ție care constituie un amestec fă
țiș în treburile interne ale aces-
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Proletari din toate gările, unltMÎC

Inererului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Studenții bucureșteni cer cu hotărîre încetarea murdarei agresiuni imperialiste împotriva popoarelor 

Orientului arab.

agresorilor imperialiști
Mitingul studenților bucureșteni

tor țări și o încălcare a princi
piilor Cartei Națiunilor Unite.

E limpede pentru oricine unde 
țintesc agresorii. Ei fac sforțări 
disperate pentru a păstra în stă- 
pînirea lor imensele rezerve de 
petrol din această parte a lumii. 
Ca om de știință și tehnician, pro
testez cu hotărîre împotriva aces
tor acțiuni criminale și cer cu toa
tă energia, alături de toți oamenii 
de bună credință, retragerea ime
diată a trupelor imperialiste in
vadatoare. din Orientul Apropiat".

Au luat apoi cuvîntul studenți, 
care au înfierat cu vehemență pe 
agresorii imperialiști, exprimîud 
indignarea pentru criminalele u- 
neltiri ale dușmanilor omenirii — 
imperialiștii americani și englezi. 
Tovarășa Sofia Stoicescu, studentă 
la Institutul de artă teatrală și 
Cinematografie „1. L. Caragiale", 
a spus : *

— Ne ridicăm glasul nostru de 
protest față de criminalele acțiuni 
intervenționiste și agresoare ale im
perialiștilor americani și englezi, 
laolaltă cu toate popoarele dornice 
de pace și libertate, în frunte cu 
Uniunea Sovietică și Republica 
Populară Chineză. Dorința noastră 
cea mai fierbinte este să învățăm 
și să muncim în pace, pentru 
prosperitatea patriei noastre, pen
tru o pace trainică în lumea în
treagă.

Cînd de la tribună au răsunat 
cuvintele lui Salim Maruf, student 
libanez la Institutul de Petrol, 
Gaze și Geologie din București, 
întreaga asistență i-a făcut o căl
duroasă manifestație de prietenie.

— „Tineret să ne unim, pacea în 
lume să întărim" 1 „Jos mîinile, 
Imperialiștilor de pe țările ara
be"! „Să fie retrase trupele in
vadatoare din Liban și Iordania" 1 
răsunau glasurile miilor de stu. 
denți.

— In aceste clipe — a spus Sa
lim Maruf în limba romină — pa
tria mea trece prin momente de 
grea încercare. Imperialismul a- 
mericano-englez vrea să înfrîngă 
cu orice chip mișcarea populară 
de eliberare din țara mea ca și 
din întregul Orient. De ce ? Răs
punsul la această întrebare nu-i 
de loc greu : petrolul nostru ți su
doarea poporului meu le-a adus 
profituri uriașe. Aurul negru, fu
rat fără pic de nerușinare din ța
ra noastră, este folosit de ei in

vor 
de 

po- 
îh 

bu-

scopuri războinice. De aceea 
să înece țara noastră în baia 
singe a unui nou război. Dar 
porul nostru nu este singtfr 
lupta lui. Mi-e inima plină de
curie că alături de lupta dreapta 
a poporului nostru, se află marele 
popor sovietic, popoarele lagăruibi 
păcii și toți oamenii cinstiți de 
pe întreg globul pămîntesc. Voința 
noastră nu va putea fi înfrîntă.

La același institut bucureștean 
învață și studentul iordanian Man- 
șor Samali. 
șor Samali 
romîni, cît

Cu acest prilej, Man- 
le-a arătat 
de sălbatic

studenților 
este repri-

La
terminarea

de poporul său 
de sub jugul co-

mată lupta dusă 
pentru eliberarea 
lonialiștilor.

— Anul trecut, 6 dintre foștii 
mei colegi au fost uciși pentru că 
au manifestat în favoarea păcii. 
Dar cauza poporului nostru va 
triumfa, căci politica dreaptă a 
Uniunii Sovietice și a celorlalte 
state iubitoare de pace, opinia pu
blică mondială, ne este un reazim 
puternic în această luptă.

Marele miting al studenților 
bucureșteni se apropie de sfîrșit. 
Sînt citite cîteva moțiuni de pro
test împotriva agresiunii tîlhărești

Uz'nete jjsmpuri Noi

a imperialiștilor americani și en
glezi în Orientul Arab, care se 
propune să fie adresate O.N.U. și 
primilor miniștri ai guvernelor 
S.U.A. și Marii Britanii. Mo
țiunile, prin care studenții din 
țara noastră cer să se pună capăt 
agresiunii armate împotriva țărilor 
din Orientul Arab, au fost adop
tate în unanimitate. Ele exprimă 
indignarea tineretului nostru stu
dios față de actele criminale ale 
imperialiștilor, solidaritatea lor 
nestrămutată cu lupta dreaptă a 
popoarelor Orientului Arab, pen
tru independență și pace.
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TELEGRAMĂ
Tovarășului ANTONlN NOVOTNY 

președintele Republicii Cehos'ovace, prim-secreiar 

al Comitetului Central al Partidului Comunist 

din Cehoslovacia«

Tovarășului VILIAM SIROKY

președintele guvernului Republicii Cehoslovace

Praga
Dragi tovarăși,

în numele Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Popu
lare Romine, al Comitetului Central al P.M.R., al Guvernului Repu
blicii Populare Romîne și al poporului romîn, vă transmitem dv. și 
poporului cehoslovac prieten, fierbinte salut frățesc cu prilejul ani
versării a 10 ani de la semnarea Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre Republica Populară Romină și Republica 
Cehoslovacă.

Tratatul romîno-cehoslovac semnat la 21 iulie 1948 constituie un 
factor deosebit de important In consolidarea și dezvoltarea colaborării 
politice, economice și culturale dintre Republica Populară Romină și 
Republica Cehoslovacă.

Deceniul care a trecut de la semnarea Tratatului a dovedit im
portanța relațiilor frățești d’e strînsă colaborare și ajutor reciproc, 
in spiritul internaționalismului proletar, stabilite între țările noastre, 
unite prin interese și țeluri comune in puternicul lagăr al păcii și 
socialismului în frunte cu Uniunea Sovietică.

Cu prilejul aniversării acestui eveniment deosebit de important în 
relațiile dintre țările noastre, urăm din toată inima poporului frate 
cehoslovac și dv. personal, noi și mari succese în desăvîrșirea con
struirii socialismului în țara dv., pentru unitatea lagărului socialist, 
pentru pace și colaborare între toate popoarele.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn

CHIVU STOICA 
președintele Consiliului de Miniștri al R.P.R.

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Prezidiului Marii Adunări 

Naționale a R.P.R.

LA ARIE,
în pauza

de zece
Pe cerul de un albastru cețos 

nu e nici o fărîmă de nor. Stră
bat satul de la un capăt Ia altul 
foarte grăbit. Satul e aproape pu
stiu. Pe la porți stau la umbră 
babele și, copiii. Am ieșit din 
Stîlpu pe cîmp. Stepă nesfîrșită 
pe cars cade în valuri înăbuși
toare dogoarea de 41 de grade. 
Departe, în mijlocul cîmpiei, în
tre niște lanuri de porumb mor
măie ca un urs o batoză pe care 
patru colectiviști — doi bărbați 
și două fete — îndeasă snopii pe 
amîndouă părțile. Aria prezintă 
tabloul cunoscut, cu agitația, cu 
strigătele și alergăturile obișnuite. 
La umbră nu șade nimeni, în a- 
fără de cîțiva clini și vînzătorul 
de la chioșcul de răcoritoare 
(încă un element urbanistic la a- 
rie în zilele noastre — siropul de 
la ghiață).

Brigadierul Manea Dumitru, ne
bărbierit și prăfuit din tălpi pînă-n 
vîrful părului, socotește în hîrtiile 
lui. Din cînd în cînd sșre ca din 
pușcă și aleargă spre batoză. Ci
neva a scăpat un snop jos.

Unde a căzut snopul, Ion Naf- 
tan, un puști de vreo 15—16 ani, 
trage pe deasupra țărînii cu mătu
rică să adune boabele. Le ia cu 
pumnul și le pune pe un țol ca 
să le vînture pe urmă. Naftan a 
intrat și el în lupta acerbă pentru 
fiecare bob din recoltă.

Batoza nu se oprește din zori 
și pînă-n noapte. Tinerii cară cu 
căruța necontenit grîu] și trag că
ruțele direct lîngă batoză.

Dinspre cîmp se apropie o că
ruță cu o încărcătură uriașă, 
trasă de niște boi mari, albi.

— Ala i Cristea Șerban, secre
tarul.

Ii ies înainte și-l rog să vină 
să stăm de vorbă.

— După ce descaro snopii în 
batoză, pot să stau zece minute.

Atîta poate. Altfel își pierde 
rindul la batoză, se face încurcă
tură în planificare.

După ce descarcă mergem la 
marginea ariei, la locul de fu
mat. E un băiat înalt, solid, pu
țin cam tras la față, cu privirea 
obosită.

— De cînd n-ai dormit ? îl 
întreb.

— Nici nu mai știu. In ultima 
săptămînă am tras zi și noapte. 
Ce, se cunoaște ?

— Așa, nițel.
—• Nu contează. Eu nu simț

minute
nimic. Azi noapte am fost la că
rat lucerna- ieri noapte la cosit. 
Pe urmă, cu însilozarea. Punctul 
din angajament a de 5 vagoane 
nutreț. Am pus pînă acum 20 de 
metri cubi de fin verde ameste
cat cu paie. Pe urmă aveam 6 
ha. porumb furajer. L-am prășit 
de vreo trei ori. Tot noi îl însilo- 
zăm. N-ai văzut porumbul nostru. 
Nu că mă laud, dar n-ai văzut 
dumneata așa porumb de cînd ești. 
E o minune, zău. Se uită lumea 
la el și se crucește. E din sămînță 
hibridă. Nu se vede omul călare 
din lan. Scoatem peste 4000 la 
hectar. Tot de trei ori l-am prășit.

Luăm angajamentele din nou la 
rînd. Pe puncte. Așa-i place lui 
Cristea. Punct cu punct.

— Secerișul ? Păi orzul, cînd 
l-am luat noi, patru utemiști, în 
coase l-am „lichidat" în cîteva 
zile. La grîu la fel, noi am condus 
atelajele, secerătorile. Recolta trece 
peste 1300, nu-i așa grozavă. A 
fost secetă vreo lună de zile, toc
mai cînd prindea el spic. La treie- 
riș am stabilit o sarcină generală: 
niciun tînăr să nu lipsească de la 
lucru. In al doilea rînd, sarcină 
pe fiecare cap de căciulă: tu la 
atelaj, tu la transportat sacii, tu 
la batoză, altul la cărat paie și așa 
mai departe. Se muncește de Ia 
patru dimineața pînă noaptea. In 
două zile trebuie să terminăm. A- 
vem o fată foarte bună, venită 
acum în gospodărie, Rodica Bur- 
lacu. De cînd s-a suit pe batoză 
n-o mai dai jos nici cu forța. Ii 
umblă mîinile ca suveica — țac, 
țac I Acum să nu crezi că ne fe
rim da critică. Avem și lipsuri. 
Sa mai scapă cîte-un snop pe jos, 
cite un sac se mai sparge. Boa
bele nu le lăsăm pe jos, dar uite 
că se pierde timp. In afară de 
asta avem doi utemiști care nu 
vin la lucru. Rușinea organiza
ției. Unul e Constantin Enache. 
Asta-i acordeonist, îi cam place 
umbra. S-a angajat om de ser
viciu la sfat, nu vrea să vină în 
soare. Las-că-1 judecăm noi. Al 
doilea e Nicolae Teodorescu. 
Asta se plimbă toată ziua pe 
drum și taie frunză la cîini. 
N-are nici o zi muncă anul ăsta.

încolo ne mîndrim cu băie
ții noștri. Angajamentele le facem 
punct cu punct. Aoleu, dar am 
cam întîrziat. Trebuie să-i dau 
bătaie. A trecut de zece minute 
Noroc, tovarășu..,

_________  ION BAIEȘU,

de mirosul petrolu-Sîmbătă, 
schimbului 
1.000 de 
de la uzinele „Timpuri Noi" din 
Capitală, adunați intr-un mare 
miting de protest, au înfierat cu 
profundă indignare intervenția a- 
gresivă a imperialiștilor ameri
cani în Liban și a imperialiștilor 
englezi în Iordania.

De la tribuna improvizată în 
curtea uzinelor, strungarul Ion 
Moldoveanu, deputat în Marea 
Adunare Națională a R. P. Ro
mine, a vorbit despre desfășura
rea evenimentelor din Orientul 
Arab, arătirid că prin intervenția 
armată fățișă în treburile interne 
ale Libanului și prin invadarea 
cu _trupe_a Iordaniei, imperialiș
tii ‘âmeri'căhi ’și englezi s-au de
mascat încăodată în fața întregii 
lumi.

Poporul nostru, a spus vorbi
torul — care a cunoscut în tre
cut jugul și exploatarea trusturi
lor monopoliste ce inspiră as
tăzi acțiunile agresive premedita
te din Orientul 'Mijlociu, își ex
primă solidaritatea deplină cu 
lupta eroică a popoarelor arabe 
împotriva colonialismului înrobi-, 
tor, pentru independența națio
nală.

A luat apoi cuvîntul tînărul 
strungar Vasile Angelescu: „Se 
pare că imperialiștii americani și 
englezi au uitat cum s-a sfîrșit 
faimoasa lor aventură de la Ca
nalul, de Suez. Le aducem noi a- ,a spus inginerul Nicolae Nico- 
minte, și îi asigurăm că și de 
data aceasta vor primi răsplata 
cuvenită, că lovitura de picior 
pe care o vor primi va fi și mai 
puternică".

după
de dimineață, aproape, 
muncitori metalurgiști

„Ademeniți 
lui și orbiți de goana după aur, 
imperialiștii americani și englezi 
au recurs din nou la agresiune — 
a spus mecanicul Nicolae Pădu- 
raru. Dar încercările lor sînt za
darnice, dorința sfîntă și legitimă 
a popoarelor arabe de a trăi li
bere n-o vor putea infringe.

In cuvîntul său, frezorul Du
mitru Dima a spus între altele: 
„Să știe imperialiștii americani și 
englezi că întregul nostru popor 
este alături de lupta dreaptă 
și hotărîtă a popoarelor arabe, că 
cetățenii patriei noastre sînt prie
teni de nădejde pentru toți șceia 
care năzuiesc să-și cucerească li
bertatea și independența.

Tehnicianul Alexandru Bădi- 
nă.și turnătorul Ion Țărăngoi, 
care au vorbit în continuare, au 
asociat protestul lor hotărît celui 
al milioanelor de oameni care 
cer imediata retragere a trupelor 
imperialiste invadatoare din Li
ban și Iordania.

In încheierea mitingului, mun
citorii uzinelor „Timpuri Noi“ au 
adoptat o moțiune de protest a- 
drțsată Organizației Națiunilor 
Unite, prin care cer retragerea 
imediată a trupelor americane și 
engleze din Liban și Iordania și 
încetarea amestecului în treburile 
interne ale popoarelor arabe.

Mitinguri în țară
L A PETROȘANI

Mitingurile de protest împotri- 
. va intervenției trupelor america- 
. ne și engleze în Liban și Iorda- 
i nia, care au avut loc la exploa- 
. țările miniere din Valea Jiului eșecului".

s-au desfășurat, ca și pretutin
deni, sub lozinca : „Jos mîinile 
imperialiștilor de pe Orientul A- 
rab“.

i „Nu este pentru prima dată 
cînd imperialiștii americani și 

: englezi caută să subjuge inde- 
■ pendența și libertatea popoarelor,

timp riposta cuvenită. Și această 
nouă agresiune a S.U.A. și An
gliei împotriva popoarelor arabe 
iubitoare de libertate este sortită

Cauza popoarelor arabe este 
dreaptă și ea nu poate fi înfrin- 
tă, a spus minerul Atanasie Tu- 
dorașcu.

Mitinguri asemănătoare eu a- 
vut loc sîmbătă și la minele Lu- 
peni, Aninoasa și Vulcan.

1 * 1
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Mjtlnguj U plinele /Timpuri Noi“f

lina Pe- 
unde.au participat peste 

de mineri, tehnicieni și in- 
mineri. Popoarele au știut 
întotdeauna să le dea

rici, la mitingul de la 
trila,
1.000 
gineri 
însă

■p

JOS MÎMtf /MPttlAUSmOR 
HKomm am8 /
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LA PLOEȘTI
La mitingul de protest care a 

avut loc la Uzinele de utilaj pe
trolifer „1 Mai" din Ploești, pes
te 2.500 de muncitori și-au mani
festat adînca lor minte și revoltă 
fqță de tilhăreasca agresiune a 
imperialiștilor americani și en
glezi asupra țărilor din Orientul 
Arab. Electricianul Andrei An
ton, a spus printre altele: „Noi 
știm că amestecul cercurilor gu
vernante din Statele Unite și An
glia în treburile interne ale Li
banului și Iordaniei este , dictat 
nu de interesele apărării poporu
lui american așa cum în mod fă
țarnic încearcă să arate condu
cătorii S.U.A., ci tocmai de in
teresele marilor monopoluri pe
trolifere americane și engleze, 
care de ani de zile exploatează 
fără cruțare zăcămintele de pe
trol al țărilor arabe".

Sîntem convinși că în lupta lor 
dreaptă pentru independență și 
suveranitate națională, popoare
le arabe, înconjurate de simpatia 
tuturor oamenilor iubitori de 
pace, vor izbîndi, în ciuda zvir- 
colirilor neputincioase ale impe
rialiștilor".

In numele inginerilor și tehni
cienilor din uzină, ing. Maria

(Continuare In pag. IV-a)
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Cu acad. G. Oprescu
c î te va muzee

Lunile de vară constituie o plă- nou, căruia îi încubă realizarea 
de partid pentru 

transformarea socialistă a țării, 
alții se duo acolo unde fabrici 
imense, baraje schimbă aspectul 
peisajului și devin puteri în ajuto
rul omului, puse în slujba lui, în 
slujba înfloririi țării. Deseori ne 
găsim în expoziții și bineînțeles 
și-n secția de artă contemporană 
a Muzeului de arte a Republicii, 
în fața unor tablouri reprezentînd 
colțuri de țară pe care le credeam 
cunoscute dar care au luat cu to
tul un alt aspect datorită modifi
cărilor necesitate’ de avîntul con
tinuu al construcției societății noi, 
socialiste din țara noastră.

In alte săli ale muzeului sînt ex- 
puse tablourile din școlile euro
pene de pictură, începînd din se
colul al XV-lea, pînă în primele 
decenii ale secolului nostru.

Tot de secția de artă universală 
țin și sălile de artă extrem-orien- 
tală, cu obiecte atît de puțin obiș
nuite pentru ochiul nostru și atît 
de atrăgătoare, multe de mare i’.n- 
portanță — mai ales ieșite din 
mîinilo măiestre ale prietenilor 
noștri chinezi, popor a cărui artă 
trăiește neîntrerupt și a ajuns 
la înalte culmi, de mai bine de 
5.000 ani.

Tot în București avem două 
muzee de un caracter particular, 
deosebit de însemnate : Muzeul 
Aman, în care a trăit și a lucrat 
cu rîvnă acest fruntaș al vieții noa
stre culturale din secolul trecut, 
muzeu în care, de la planul ca
sei, de la mobilierul sculptat și 
pînă la tot- ce acoperă pereții, ca 
tablouri, totul a fost imaginat și 
chiar executat de mîna artistului, 
și Muzeul Tattarescu. Vizitînd a- 
ceste case muzeu din a doua ju
mătate a secolului trecut, tînărul 
vizitator are în față, ca două file 
rupte din istorie, activitatea aces-, 
tor doi deschizători de drumuri în 
pictura romînească.

La aceste două muzee, de un 
caracter atît de instructiv și de 
special se cuvine a adăuga cîteva 
colecții particulare, patronate de 
Ministerul Culturii sau de Sfatul 
Popular , al Capitalei, printre care 
oea mai cunoscută este cea a aca
demicianului H. K. Zambaceian. 
Ea conține un ansamblu reprezen
tativ de artă romînească, 
completează în 
deosebi perioada 
războaie.

Toate aceste 
dere arta plastică. Dar, cum știe 
orice om de cultură de la noi, 
arta noastră populară nu e cu ni
mic mai puțin bine reprezentată. 
Ea trebuie căutată în două muzee 
importante : cel de artă populară 
din Calea Victoriei și la 
Muzeul Satului. In acest din ur
mă muzeu, care este mai degrabă 
o expoziție imensă pe un vast te
ren, s-au adus de pretutindeni de 
la noi toate exemplarele de case 
țărănești, cu tot ce cuprindeau în 
interior și s-au așezat pe cît posi
bil în mediul lor natural, creat in
tenționat.

Iată ce program util și plăcut ar 
putea umple timpul liber al ti
neretului Capitalei sau al celui ve
nit în Capitală în timpul vacan
tei sau în trecere prin București.

cută perioadă de odihnă, de re- sarcinilor puse 
creație pentru toate categoriile de 
tineri. Ele pot constitui tot
odată și un izvor nesecat de îm
bogățire a cunoștințelor, dacă sînt 
bine întrebuințate. Ochiul, poate 
cel mai important simț al omu
lui — și prin el spiritul — se 
poate educa, ne poate aduce nu 
numai satisfacții estetice, dar și 
informații și cunoștințe multiple, 
noi, solide dintre cele care na 
sînt de folos toată viața. Dar cum? 
In primul rind vizitînd muzeele 
istorice, de artă și cele de științe 
ale Capitalei.

Ca istoric de artă, în acest ar 
ticol, mă voi mărgini să vorbesc 
numai despre cele pe care le cu
nosc mai bine, adică despre cela 
de artă. Mă voi opri mai întîi la 
cel mii mare, mai bine prezentat, 
la cel mai cuprinzător dintre ele, 
la cel al Republicii, instalat în 
imensul palat din Calea Victoriei. 
Ei este încă foarte recent, n-a 
ajuns la forma pe care o va lua 
detinitiv, dar așa cum este, mu
zeul oferă un prilej, unic la noi, 
de satisfacții estetice și de clari
ficare a cunoștințelor, de educare 
patriotică a fiecărui tînăr. Are pa
tru secții, dintre care două sînt 
detinitiv instalate — cea de artă 
națională ți cea de artă universa
lă ; a treia este aproape complect 
organizată și va fi în curînd des
chisă publicului — cea de artă 
medievală. Iar cea de a patra, cea 
de desen și gravură, apare destul 
de des, ocazional, în expoziții ,de 
scurtă durată.

In cea de artă națională, care 
ocupă mai mult de jumătate din 
încăperile palatului, vizitatorul 
poate trece în revistă toată arta 
noastră vizionînd exemplare semni
ficative, bine alese, bine puse în 
lumină, de la începuturile artei 
laice, adică finele secolului al 
XVIII-lea pînă azi. Portretiștii, cei 
mai vechi dintre pictorii noștri de 
șevalet, artiștii revoluționari de la 
1848, Aman, marele pictor de 
scene istorice și mai ales de por
trete, ilustrul Grigorescu, cel mai 
strălucit și mai autentic reprezen
tant al artei noastre, Andreescu, 
mort tînăr dar demn de a sta ală
turi de Grigorescu, Luchian, de Ia 
care pictura noastră ia o altă în
torsătură, apropiindu-se din nou 
de viață și realitate, după o pe
rioadă în care mulți pictori, epi
goni ai lui Grigorescu, practicau 
o artă superficială, pornind de la 
o concepție idilică asupra omului 
de la țară, și sculptorii, contempo
ranii lor, umplu numeroase săli 
mari. Urmează apoi artiștii de va
loare dintre cele două războaie, 
unii care nu mai sînt azi în viață, 
alții ajunși la o vîrstă venerabilă. 
Tonitza, Steriade, Ressu, Iser, Dă- 
răscu, Catargi, Stefan Popescu, 
Petrașcu, Pallady, Ghiață — sînt 
toți prezenți, ca și sculptorii Ja
lea, Medrea, Irimescu, Anghel, 
Boris. Caragea, ne invită parcă să-i 
analizăm, să ne pătrundem de da
rurile lor excepționale

Intr-o altă despărțire a muzeu
lui, ne întîmpină cei ceva mai 
tineri, Baba, Ciucurenco și con
temporanii lor, sau cei care s-au 
impus atenției noastre după 23 Au 
gust 1944, ne oferă imagini suges
tive ale vieții omului nou, sau 
peisaje luate din lumea actuală a 
tuturor regiunilor noastre, acolo 
unde omul, prin munca și inge
niozitatea lui, a reușit să schimbe 
aspectul naturii, s-o supună și s-o 
transforme în interesul său.

In scene inspirate, urmărite și 
studiate în fabrici, în viața de toa
ta zilele a țăranului, inspirate de 
imensele transformări pe care le-a 
suferit viata noastră politică și so
cială, artiștii își aleg subiecte 
din realitatea zilelor pe care le 
trăim Unii dintre ei călătoresc 
pînă în cele mai îndepărtate re
giuni ale țării, intră în mine, merg 
pe șantiere pentru ca să-și dea 
seama direct de aspectul omului

care 
mod fericit în- 
dintre cele două

muzee au în ve-

Ce posibilități stau la dispoziția tineretului 
a-și petrece timpul liber in mod educativ,

Organizarea timpului liber dl tineretului este 
o sarcină importantă a organizațiilor de bază 
U.T.M. Condusă de partid, organizația U.T.M. 
are datoria de onoare de a face educația comu
nistă a tinerei noastre generații. Munca de edu
cație comunistă nu este o sarcină de campanie. 
Ea poate și trebuie făcută in mod permanent, 
continuu, in procesul muncii, în activități diver
se. in timpul liber.

Mulți tineri își irosesc timpul liber pentru că 
nu folosesc numeroasele posibilități de instrucție 
și educație ce le stau la dispoziție, nu sirii în
drumați să le folosească Vizitarea muzeelor 
de istorie, de artă .tehnice și științifice din Ca
pitală este un minunat prilej de a folosi timpul 
liber in scopul educării patriotice. In spiritul dra
gostei pentru partid, pentru clasa muncitoare, 
pentru realizările regimului nostru. Audierea con
ferințelor politice, culturale și științifice inarmea-

cu bogate cunoștințe care-l pot aju.ză tineretul _ .. __ .
ta în munca lui profesională, in comportarea șl 
viața sa, în formarea lui ca luptător activ pe 
frontul construcției socialismului în patria noa
stră.

Pentru a veni în ajutorul organizațiilor U.T.M., 
tinerilor din Capitală, ,,Scînteia tineretului" in
dică in cuprinsul acestei pagini o parte a mul
tiplelor posibilități existente in orașul București 
pentru organizarea plăcută, instructivă și edu
cativă a timpului liber.

Organizațiilor U.T.M. le revine sarcina de a 
găsi formele cele mai atractive, mai instructive 
și educative pentru ca fiecare moment din timpul 
liber să fie folosit în scopul creșterii unui tine
ret sănătos, educat politicește, cu un larg ori- 
zont cultural, care să-și aducă aportul din ce 
in ce mai sporit în opera de construire a socia
lismului în patria noastră.

URI

din București pentru 
instructiv și plăcut
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IA (A S
ale minunatelor științe

Bucureștii cunosc 
activitate bogată 

■are științifică desfășurată 
muzeele științifico-tehnice.

Prezentîndu-vă cîteva din aceste 
lăcașuri închinate marilor biruinți 
ale geniului uman pe drumul cu
ceririi tainelor naturii, am vrea să 
insistăm mai mult asupra unui 
muzeu a cărui glorie a trecut de 
mult hotarele țării : Muzeul de 
Istorie Naturală „Grigore Antipa“.

Reorganizat în anii din urmă, 
muzeul desfășoară astăzi o largă 
activitate de popularizare științi
fică. Trecind prin zecile de săli 
privind sulele de vitrine cu expo
nate aduse din cele mai depărtate 
colțuri ale lumii, vizitatorul are 
in ftița sa minunata istorie a dez
voltării ființelor planetei noastre, 
iși îmbogățește mintea cu nenumă
rate cunoștințe cu privire la miile 
de viețuitoare ale Pămîntului. Mu
zeul posedă și un număr aprecia
bil de colecții științifice ce au un 
rol cu totul deosebit in cunoaște
rea și cercetările faunistice. Colec
țiile de Hemiptere (Montandon), 
de Moluște (Biclz), de Pești (An- 
tipa), de Lepidoptere (Ostrogo- 
vici) și mai ales Colecția de Mi-

o
printre altele 
de populari- 

prin

crolepidoptere a lui Aristide Ga- 
radgea, sînt mult căutate de spe
cialiștii romîni și străini.

Spațiul nu ne permite să vor
bim pe îndelete și despre celelalte 
muzee științifice ale Capitalei 
printre care un loc de frunte îl 
deține „Casa memorială Dr. V. Ba- 
beș" închinată vieții și activității 
unuia din iluștrii premergători ai 
Școlii medicale romînești și Mu
zeul arheologic al Institutului de 
Arheologie al Academiei R.P.R. 
unde puteți găsi documente excep
țional de interesante cu privire la 
istoria popoarelor ce au trăit cu 
multe veacuri în grmă pe melea
gurile țării noastre...

Am vrea insfîrșit să facem o 
mențiune deosebită pentru expozi
ția școlilor profesionale, a școlilor 
tehnice și tehnice de maiștri ale 
Ministerului Industriei Grele, des
chisă acum cîteva zile la Centrul 
de Documentare tehnică din Par
cul Libertății, care ilustrează prin 
diverse mașini, aparate, scule și 
machete realizările tehnice ale 
elevilor din zeci de școli din țară.

Vorbele cu greu pot cuprinde 
bogăția cunoștințelor pe care le 
veți dobîndi vizitînd cîteva

muzeele științifice și tehnice ale 
Capitalei noastre.

Cu siguranță însă, că după o 
primă vizită, veți mai face multe 
altele...

FILME NOI
| Tinerii noștri iubesc cinema-j 
(tograful ca ps un important I 
f mijloc de educație și distracției 
[ în același timp, ca pe un to- j 
I varăș plăcut al orelor de odih- J 
f nă și recreere. Și în lunile care 1 
j urmează, cinematografele nois- j 
{ tre le vor oferi filme intere- J 
I sânte și atractive din care ti- J 
1 neri vor putea învăța multe, j 
( care-i vor pasiona.
f • Studiourile sovietice oferă J 
1 tineretului bucureștean o nouă j 
( realizare : „Pavel Korceaghin", j 
f ecranizare după cunoscutul ro- i 
1 man al lui Ostrovski „Așa s-a j 
f călit oțelul".
f ® De asemenea, mai pot fi i 
! vizionate emoționantele filme j 
! sovietice : „Comunistul" „Ma- j 
f rea cotitură", „Lumina lui Oc- J 
( tombrie" și filmul „Deasupra j 
( noastră este același cer" — in- j 
I spirat din Festivalul Mondiali 
I al Tineretului și Studenților de ] 
f la Moscova. j
f • Studiourile cehoslovace J 
( vă prezintă filmul „Bravul sol- j 
[ dat Svejk" după cunoscutul j 
f roman cu același nume al luiJ 
( J. Hașek. <

Interior la Palatul Republicii

Pentru informare operativă
ȘI COMPETENTA

CONSTANTIN BARASCHI Eliberarea.

O activitate interesantă, instructiv-educativă, se va desfășura în 
șceste luni de vară și în casele de cultură, cluburi, săli de confe
rințe etc. Prin intermediul lor tinerii au posibilitatea să vizioneze 
spectacole interesante date atît de artiști amatori cît și de profe
sioniști, filme pentru tineret și copii, să participe la întîlniri cu 
membri ai partidului nostru, cu oameni de știință și artă. In tovă
rășia multor eroi din cărțile preferate, ei pot petrece seri frumoase, 
participînd la seri literare, simpozioane, procese literare etc., își 
prt verifica cunoștințele de cultură generală participînd la diversele 
concursuri organizate în acest sens.

In activitatea caselor de cultură un loc deosebit îl au confe
rințele. Ascultîndu-le, tinerii vor 
cunoaște și mai mult trecutul de 
luptă al partidului și U.T.C., al 
clasei muncitoare, al poporului 
nostru pentru o viață mai bună.

Recomandăm tineretului cu toa
tă căldura activitatea Casei de 
cultură a sindicatelor pentru pro
gramul ei deosebit de interesant
și educativ organizat special pentru tineret. In „serile tematice", 
organizate săptămînal, tinerii au posibilitatea să cunoască pe larg 
realizările regimului nostru democrat-popular, sînt ajutați să cu
noască și să înțeleagă sensul și însemnătatea evenimentelor politice 

internaționale, să înțeleagă mai 
profund lupta partidului și a po
porului nostru pentru construirea 
socialismului.

Astfel, sînt serile organizate pe 
temele : „Contribuția patriotică a 
cetățenilor din orașul București 
la actul revoluționar de la 23 
August 1944", „Lupta diviziei „Tu- ' 
dor Vladimirescu - Debrețin" ală
turi de armata sovietică pentru 
eliberarea patriei noastre și zdro
birea hoardelor fasciste". De ase
menea mai pot fi audiate con
ferințele : „90 de ani de la 
nașterea poetului muncitor loan 
Păun-Pincio", „Bucureștiul — Ca
pitala patriei noastre — se a- 
propie de al 500-lea an al exis
tenței sale" (Prin Bucureștiul 
de altădată, Bucureștiul de azi), 
„Frumusețea și bogăția cîntecu- 
lui și dansului romînesc" (seară 
tematică în care conferințele 
vor fi însoțite de exemplificări 
prezentate de formațiile artistice 
de amatori de la uzinele „Repu
blica", „Kirov", „C.F.R. Gara de 
Nord", F. C. „Gh. Gheorghiu- 
Dej“, Casa de cultură „Grivița 
Roșie" etc.), „100 de ani de la a- 
pariția primului timbru romînesc" 
(Ia care tinerii filateliști au posi
bilitatea să facă schimburi). De

»

De asemenea, în București, tineretul are posibilitatea să vizio
neze și muzeul Științelor experl mentale, casele memoriale ,.C 
Notiara". Colecția ,,Dr_ Dona“ etc. Tinerii mal pot vizita în 

“ „I. V. Stalin". în pavilioanele 
plastici amatori, expoziția de lu- 
poziția cu realizări ale industriei 
Toate muzeele din Capitală stnt 
luni, atît dimineața ctt și după- 
în colectiv de către tineri să se 

noștințe cumulate, muzeele pun la

Parcul de Cultură și Odihnă 
A. B C. expozițiile artiștilor 
crărj plastice ale elevilor și ex 
noastre 
deschise 
amiază 
soldeze 
dispoziția _ . _ .
care pot da toate informațiile necesare Pentru aceasta trebuie 
luat în prealabil legătură cu di recția muzeului pe oare doriți să-l 
vizitați

farmaceutice. Notă.
zilnic, în afară de

Pentru ca vizitarea lor
cu ctt mai multe cu __  .

vizitatorilor în grupuri, ghizi cu o înaltă calificare

MUZEELE ISTORICE
mărturii înălțătoare de luptă

Un alt muzeu foarte 
interesam care poate fi 
vizitat di- tineri e Mu
zeul Armatei. Privind și 
gindmd, tinărul are po
sibilitatea să-și umple 
sufletul cu măreția luptei 
poporului nostru pentru 
libertate. Găsești acolo 
mărturiile dragostei de 
patrie și ale luptei pen
tru libertate și indepen
dență duse de poporul 
n istru împotriva cotro
pitorilor din cele mai 
vechi timpuri.

Dragostea de patrie a 
fost ca un zid peste care 
cu greu au putut trece 
hoardele năvălitoare. în
totdeauna însă alungate

Muzeul te cheamă 
să-ti încălzești inima la 
flacăra dragostei față de 
patrie, purtată cu cinste 
de Ștefan și Mihai, de 
Țepeș cel groaznic pen
tru dușmani, de fudor

viteazul și preluată in 
ultimele decenii definitiv 
și biruitor de partidul 
celor ce muncesc. Tot el 
a preluat datoria de a 
împlini și alina tot zbu
ciumul și setea de drep
tate adunate de 
și Horia, de la 
pandurilor.

Și libertatea 
cerită și setea 
tate împlinită.

Dar nu fără 
fără jertfe.

Poposind la Muzeul de 
Istorie a Partidului, vi- 
zitîndu-l, tineretul bucu- 
reștean va cunoaște mai 
îndeaproape actele eroi
ce ale clasei muncitoare, 
conduse de partid, fap
tele comuniștilor si ute- 
cișttlor care au luptai 
pentru dărîmarea regi
mului btirghezo-moșie- 
resc și instaurarea regi
mului nostru democrat- 
popular.

la Doja 
marșul

fost cu-a
de drep-

luptă, nu

Cunoașterea 
pagini de lupte 
ționare pline de 
ciu pentru fericirea po
porului ajută la educa
rea revoluționară a ti
neretului, la întărirea 
spiritului vigilenței și 
combativității lui revolu
ționare.

Un aspect important 
al acestor lupte ne este 
prezentat și de expoziția 
permanentă : „Din isto
ria luptelor eroice ale 
muncitorilor ceferiști" 
deschisă la Casa tehnicii 
a Căilor Ferate din Ca
pitală. Vizitînd expoziția 
te oprești și privești în
delung documentele vre
mii. Ele reflectă în chipul 
cel mai adevărat sufe
rințele trecutului, anii 
înegurăți ai stăpînirii 
burghezo-moșierești, re
amintește de dîrzenia și

acestor 
revolu- 
sacrifi-

înflăcărarea cu care s-au 
purtat luptele pe barica
dele din februarie 1933, 
în fruntea cărora, dîrzi și 
neinfricați, au stat co
muniștii. Atunci, la 16 
februarie 1933, guvernul 

a 
La 
13 
la 
și

burghezo-moșieresc 
răspuns cu gloanțe, 
fel ca în 1907, ca la 
decembrie 1918, ca 
Tatar Bunar, Ltipeni 
Timișoara.

Clasa muncitoare, con
dusă de Partidul Comu
nist Romin, a ieșit insă 
biruitoare.

Vizitînd aceste muzee 
și expoziții pleci cu su
fletul mai plin de dra
goste față de patrie, de 
popor, de partidul nostru 
drag, pleci mai hotărît 
de a lupta cu toată pu
terea, cu toată energia 
pentru construirea socia
lismului in patria noas
tră.

In organizarea educativă a timpu
lui liber al tineretului un rol im
portant îl are inițiativa organiza
țiilor de bază U.T.M. și a comi
tetelor raionale. Cunoscînd pro
blemele care-i frămîntă pe tineri, 
organizațiile de bază U.T.M. au 
posibilitatea de a organiza tim
pul liber al tineretului in așa tel, 
incit acțiunile organizate in acest 
sens să fie folosite ca puternice 
mijloace de educare politică, revo
luționară a tineretului. Și intr- 
adevăr, majoritatea organizațiilor 
U.T.M. din orașul București au 
întocmit pentru lunile de vară bo
gate și educative programe pentru 
tineret.

Majoritatea acțiunilor ce le vor 
întreprinde în acest sens organi
zațiile U.T.M. sînt închinate în a- 
ceastă perioadă zilei de 23 Au
gust. Și este firesc ca apropierea 
celei mai mari sărbători a poporu
lui nostru — sărbătoarea eliberă
rii de sub jugul fascist — să ca
pete în preocupările tineretului lo
cul jirincipal. Organizațiile U.T.M. 
de la întreprinderile „Steaua Ro
șie", de exemplu, au organizat în 
întîmpinarea zilei de 23 August, 
atît pentru utemiștii care sînt de-o 
vîrstă cu sărbătoarea noastră, rit 
și pentru ceilalți, o în ti lnire cu un 
participant la lupta gărzilor pa
triotice pe tema „Zilele lui august 
1944 pe străzile Bucureștiului".

Regimul nostru democrat popu
lar a creat tineretului posibilități 
nemaiîntâlnite. Ele sînt luate de 
către unii tineri ca ceva firesc, ca 
ceva ce așa trebuie să fie și nu 
altfel. Și aceasta pentru că foarte 
mulți tineri nu au cunoscut mize
ria. asuprirea, crunta exploatare 
la care era supus poporul nostru, 
tineretul, în anii regimului bur- 
ghezo-riKișieresc. De aceea ei tre- 

a buie ajutați să prețtiiască așa cum 
J se cuvine realizările regimului 
| nostru, grija nemăsurată pe care 
I partidul o poartă tineretului. Mul 
a te organizații U.T.M. orientîndu-se 
J just în această direcție au orga- 
i nizat acțiuni deosebit de intere-

sânte și educative pentru tineret. 
Astfel organizația U.T.M. a fa
bricii „Donca Simo" și-a propus 
organizarea unui concurs gen 
„Drumeții veseli" avînd ca temă : 
„Pe urmele înfăptuirii acțiunii is
torice de la 23 August". De ase
menea, merită să fie subliniată ini
țiativa Comitetului raional U.T.M. 
„1 Mai", care organizează un con
curs „Cine știe cîștigă" pe tema 
„14 ani de la înfăptuirea actului 
revoluționar de la 23 August", și 
un simpozion pe tema „Viața ti
neretului în anii regimului demo
crat popular". Și exemple de ac-

Ceea ce

și „Cine știe ciștigă' organizate țiile U.T.M. au început să orga- 
tn cursul lunii iulie de Comitetul nizeze din ce în ce mai des seri 
raional U.T.M. " -
tema „Lupta Partidului și U.T.C. 
în anii grei ai ilegalității", urmăresc 
în primul rînd educarea tineretu
lui în spiritul unei ridicate com
bativități, a intransigenței și vigi
lenței revoluționare. Urmărind să 
sădească și mai puternic în con- 

și sufletul fiecărui tînăr 
caracteristice 

comunist, — dragoste

asemenea, tinerii pot lua cunoștință de activitatea delegației noa
stre la primul Congres mondial sindical al tineretului muncitor de 
la Praga, prin întîlnirea ce se va organiza în acest scop cu mem
brii delegației tineretului nostru, cînd se vor reîntoarce în țară. Și 
lista problemelor ce se vor discuta in serile tematice poate con
tinua. Noi am recomandat tineretului numai citeva din temele ce 
ni s-au părut mai importante. ■ .

Conferințe deosebit de educative și instructive pentru tineret pot 
fi audiate de asemenea și în sălile S.R.S.C. S.R.S.C. pune la dis
poziția organizațiilor U.T.M. un număr însemnat de conferințe 
care pot fi ținute în întreprinderi, uzine, cluburi etc. Printre acestea 
sînt și conferințele „V. I. Lenin — geniul revoluției proletare", 
„Blocurile militare imperialiste — o amenințare a păcii popoare
lor", „Boala de iradiație o consecință a armei nucleare și cu hidro
gen" etc. In vederea formării unei concepții materialiste, științifice, 
despre apariția vieții și a omului pepămînt, sînt puse la dispoziția 
organizațiilor U.T.M. și conferințele : „Originea vieții pe pămînt", 
„Originea omului pe pămînt" etc.

S.R.S.C. pune de asemenea la dispoziție și interesanta conferin
ță „Aspectul moral ai omului nou in socialism".

Un rol deosebit de important în educarea patriotică a tineretului 
îl are ciclul de filme documentare însoțite de ample prezentări pe 
tema: „Să ne cunoaștem frumusețile patriei". Totodată, tine
rii pot viziona și audia prezentările despre: „București, oraș înflo
rit" ; „însemnări din Deltă" ; „Lacul Roșu" ; „Muntele Retezat" ; 
„Reportaj din Carpați", precum și alte prezentări. Tot prin 
S.R.S.C. — filiala București — se pune la dispoziție tineretului in 
fiecare joi ciclul de conferințe „Juristul sfătuiește pe cetățeni". 
Aceste conferințe au un caracter deosebit prin faptul că tinerii pot 
pune întrebări, primind răspuns imediat in legătură cu drepturile 
și îndatoririle cetățenești, avînd astfel posibilitatea să înțeleagă 
mai profund datoria fiecăruia în parte pentru respectarea legalită
ții populare în patria noastră.

La Muzeul tehnic din Parcul Libertății pot fi audiate din două 
în două săptămini conferințe pe teme științifice și tehnice. Printre 

altele sînt și conferințele. „De la 
smeu la avionul atomic", „Ener
gia solară", „Comunicarea la 
distanță — o mare cucerire a ge
niului omenesc" ș. a., iar la ce
rere, organizațiile U.T.M. mai pot 
primi conferințe despre „Răcite a 
geofizică", „Cum se prevede t.m- 
pul în țara noastră", „Despre ci- 
ma țării noastre" etc.

Aceste conferințe sînt un mijloc 
important de educare comunis ă 
a tineretului, de lămurire a tine
retului in numeroasele probleme 
cetățenești, de conduită morală, 
în problemele științifice referitoa
re la noile descoperiri, |a comba
terea misticismului, superstițiilor.

? In această pagină am pre- a 
x zentat doar cîteva din posibi- x 
x litățile existente în București a 
x de petrecere a timpului liber 
x in mod educativ și instructiv. U 
v Organizațiilor U.T.M. le revi- 2 
\ ne sarcina să le folosească cu 2 
0 pricepere și să găsească noi 2 
A metode și forme cît mai va- V 
a riate și interesante pentru a Q 
5 organiza timpul liber al tine- 2 
a retului. Fiecare organizație de 2 
Z> bază U.T.M.' are un cîmp larg Q 
a de activitate, are posibilitatea b 
A să folosească inițiativele și (> 
A sugestiile venite din masa ute- <2 
( tnțștilor, a tinerilor. Cunos- <2 
A cînd preocupările colectivului, V 
zi organizațiile U.T.M. pot și d 
z trebuie să răspundă direct V 
A acestor preocupări, asigurind d 
A desfășurarea unei permanente 0 
J activități politico-educative în Q 
a rîndul tineretului. De felul 0 

cum vor ști să găsească for- 2 
/) me noi, cum vor folosi suge- </ 
A stiile și inițiativele tinerilor. V 
zi de felul cum vor mobiliza ti- v 
A neretul la aceste acțiuni și vor v 
Q asigura desfășurarea lor, de- iz 
Zi pind rezultatele pe care le V 
A vor avea in folosirea timpului <2 
Zi liber al tineretului în scopul 2 
zi educației comuniste. (2

„1. V. Stalin" pe literare, simpozioane, întîlniri cu 
............... scriitorii. Astfel de acțiuni vor or

ganiza în această perioadă orga
nizațiile U.T.M. de la „Steaua 
Roșie", „Clement Gottwald", „Ind. 
Bumbacului B“, „Uzinele 23 Au
gust", filatura „Dacia" etc.

Este firesc că din pregătirea și 
apoi desfășurarea activității tine
retului în timpul liber nu poate 
lipsi dansul. El place și atrage 
tineretul. De aceea majoritatea 
organizațiilor U.T.M. își vor ter
mina acțiunile cu dans. Organi
zațiile U.T.M. au avut grija să 
nu se facă din dans un scop în 
sine. Pentru aceasta ele au luat 
măsuri ca la absolut toate reu
niunile, kermezele, serbările 
cîmpenești organizate în fiecare 
duminică în toate pădurile din ju
rul Bucureștiului să asigure pro
grame artistice bogate și educa
tive. De asemenea, multe organi
zații U.T.M., cum sînt cele de ia 
„Industria Bumbacului B“, „Cle
ment Gottwald" etc. au luat deja 
unele măsuri în vederea educării 
tineretului în spiritul combaterii și 
hulirii tuturor scălămbăielilor aiu
rite ale unora în dans, să educe 
la tineri bunul gust pentru mu
zica cu adevărat artistică. Pen
tru aceasta, la clubul „Clement 
Gottwald" a fost creat un cerc de 
dans, iar Ia „Industria Bumbacu
lui B“ s-a permanentizat sistemul 
audițiilor muzicale.

Acestea sînt doar cîteva exem
ple din multele inițiative ale or
ganizațiilor U.T.M. în domeniul 
organizării plăcute și educative a 
timpului liber al tineretului. Toate 
însă urmăresc ca prin forme cît 
mai variate și atractive să con
tribuie la educarea comunistă a 
tineretului.

știința 
trăsăturile morale, 
tînărului < 11
pentru partid și patria noastră, 
pasiune de luptător înflăcărat, in
transigent, pentru cauza partidu-

depinde
de voi înșivă

5
țiuni prin care se subliniază impor
tanța istorică a actului de la 23 
August, viața nouă pe care a 
creat-o partidul și poporul nostru 
tineretului, în anii regimului de
mocrat popular, dragostea pentru 
Uniunea Sovietică eliberatoare, 
recunoștința pentru ajutorul per
manent ce ni l-a acordat și ni-1 
acordă, pot continua încă pe 
multe pagini.

Din programele multor organi
zații de bază U.T.M., în vederea 
organizării timpului liber al tine
retului se desprinde atenția pe 
care acestea o dau educării tine
retului în spiritul tradițiilor re
voluționare de luptă ale U.T.C., 
dragostei și recunoștinței față 
de lupta partidului și a clasei 
muncitoare pentru răsturnarea 
claselor exploatatoare de la putere, 
pentru crearea și întărirea statului 
nostru democrat popular. Cele 10 
concursuri gen „Drumeții veseli1'

lui, multe organizații U.T.M. au 
organizat diferite acțiuni închinate 
vieții și activității eroilor U.T.C.

Un mijloc important de orga
nizare a timpului, liber al tinere
tului îl constituie și acțiunile de 
pregătire și apoi de desfășurare a 
festivalurilor raionale ale tinere
tului care au loc în această pe
rioadă. Munca politică depusă 
pentru pregătirea lor a făcut ca 
activitatea culturală în ansamblul 
său să crească simțitor iar anu
mitor forme cum sînt simpozioa
nele, serile literare și muzicale, 
diferitelor concursuri educative să 
li se dea o importanță și mai 
mare.

Urmărind popularizarea celor 
mai bune cărți în rîndul tineretu 
lui. dezvoltarea continuă a gustu
lui de citit a acestuia, organiza



Intr-o atmosferă de puternică solidaritate muncitorească TELEGRAME

Lucrările Conferinței Sindicale Mondiale
Către

Confederajia internațională a Sindicatelor Arabe 

Cairo

a tineretului muncitor au luat sfîrșit
In ziua de 19 iulie după termi

narea discuțiilor, în cursul după 
amiezii, au fost prezentate parti- 
cipanților documentele conferin
ței. Au fost propuse spre votare 

■și votate în unanimitate urmă
toarele documente:

1) Charta revendicativă a tine
retului muncitor.

2) Apelul către tineretul munci
tor din lume,

3) Declarația primei Conferințe 
Sindicale Mondiale a tineretului 
muncitor în problema păcii.

4) Rezoluția asupra rolului sin
dicatelor în organizarea tineretu
lui muncitor și făurirea unității 
lui.

5) Recomandarea primei Confe
rințe Sindicale Mondiale a tinere
tului muncitor către Federația 
Sindicală Mondială.

6) Rezoluția pentru retragerea 
trupelor Statelor Unite din alte 
țări și împotriva oricărei interven
ții imperialiste în Orientul Mijlo
ciu.

7) Apelul către tinerii muncitori 
și tinerele muncitoare din Sta
tele Unite ale Americii.

8) Rezoluția cu privire la soli
daritatea cu poporul cipriot

9) Rezoluția de solidaritate cu 
muncitorii din Spania.

10) Rezoluția cu privire la ex
periențele atomice din Sahara.

11) Rezoluția cu privire la situa
ția din Coreea.

Cuvîntul de închidere al confe
rinței a fost țisut de tovarășul 
Louis Saillant secretar general al 
Federației Sindicale Mondiale. To
varășul Louis Saillant a făcut bi

lanțul lucrărilor și rezultatul con
ferinței, arătind că ea constituie 
o contribuție de mare preț în lup
ta mișcării muncitorești interna
ționale pentru pace și o viață inai 
bună. Tovarășul Louis Saillant a 
subliniat condițiile internaționale 
în care a avut loc conferința, sco- 
țind in evidență faptul că unita
tea de acțiune a tineretului mun
citor din lumea întreagă, alături 
de clasa muncitoare internațio
nală, din care face parte, este o 
forță de mare vigoare în calea pre
gătirilor de război ale imperialiști
lor.

In încheerea conferinței s-a 
cîntat Internaționala. Timp de 30 
de minute participanta au ovațio
nat pentru pace, pentru unitatea 
de acțiune, pentru un viitor fericit 
tineretului lumii.

Oamenii muncii din sindicatele din R. P. Romină au salutat cu 
bucurie proclamarea Republicii Irak, apreciind-o ca o mare victorie 
a oamenilor muncii și întregului popor irakian în lupta împotriva im
perialismului, pentru întărirea independenței sale naționale, pentru 
pace și o viață mai bună.

Oamenii muncii și Sindicatele din Republica Populară Romină își 
exprimă adinca lor indignare și înfierează cu toată tăria acțiunile a- 
gresive criminale ale imperialiștilor americani și englezi în Liban 
și Iordania, cu scopul de a reprima mișcarea de eliberare națională 
a popoarelor arabe și de a jefui bogățiile naturale în interesul mo
nopolurilor petrolifere din S.U.A. și Anglia.

In numeroase mitinguri în întreprinderi și instituții, precum și în 
fața Legațiilor S.U.A. și Angliei la București, oamenii muncii din țara 
noastră, solidarizîndu-se cu lupta dreaptă a popoarelor arabe împo
triva imperialismului, pentru dreptul de a fi stăpîni în țările lor, au 
cerut cu tărie încetarea imediată â agresiunii tîlhărești a imperialiș
tilor americani și englezi împotriva popoarelor arabe și retragerea 
imediată a trupelor cotropitoare americane și engleze din Liban și 
Iordania.

Agresiunea neprovocată a imperialiștilor americani și englezi îm
potriva popoarelor arabe agravează considerabil situația din această 
parte a lumii și crează o primejdie serioasă pentru pacea generală.

Alături din toată inima de popoarele Orientului Arab în lața aces
tei primejdii, vă rugăm să transmiteți oamenilor muncii și organi
zațiilor sindicale din țările arabe asigurarea senîimentetor noastre 
de deplină solidaritate frățească cu lupta lor dreaptă împotriva impe
rialismului, pentru apărarea independenței popoarelor arabe, pentru 
pace și progres social.

Trăiască popoarele arabe care luptă cu hotărîre pentru apărarea 
independenței

Jos miinile

Cehoslovacia democrat-populară acordă o deosebită importanță dezvoltării construcțiilor 
hidroenergetice. In fotografie vă prezentam un aspect general al barajului de la Orava.

și suveranității lor naționale! 
de pe Liban și Iordania !

Cuoînfarea too. Nicolae Pascu, secretar al C.C.S. CONSILIUL CENTRAL AL SINDICATELOR 
DIN REPUBLICA POPULARA ROMINĂ

Zece ani de la semnarea
rostita la ședința din 18 iulie a primei Conferințe Sindicale

Mondiale a tineretului muncitor de la Praga
Excelenței Sale 
Domnului

Excelenței Sale 
Domnului

Cofy
să
Pe 
de 
de 
la

Doresc ca în primul rînd 
mă declar eu și delegația 
care o reprezint întru totul 
acord cu raportul prezentat 
către tovarășul Lazaro Pena 
punctul trei al ordinei de zi.

$i acum dați-mi voie să înfăți
șez unele aspecte din activitatea 
sindicatelor din Republica Popu
lară Romînă desfășurată în sco
pul organizării tineretului mun
citor în participarea activă a 
acestuia în activitatea sindicate
lor.

Sub conducerea politică și ideo
logică a Partidului Muncitoresc 
Romin sindicatele din Republica 
Populară Romînă participă activ 
la educarea și mobilizarea celor 
ce muncesc pentru dezvoltarea e- 
conomiei naționale care constituie 
baza principală a asigurării unor 
condiții economice și sociale din 
ce în ce mai bune pentru toți oa
menii muncii și deci și pentru 
tineretul muncitor:

în anii de cruntă exploatare ai 
regimului' burghezo-moșieresc din 
vechea Romînie, situația economi
că. politică și socială a tineretu
lui muncitor, era dintre cele mai 
grele.

In Romînia burghezo-moșiereas- 
că, țară agrară înapoiată șoma
jul făcea mii și mii de victime din 
rindul tineretului. Tinerii munceau 
cite 10-12 ore, primind numai 
40—50 la sută din salariul vîrst- 
nicilor de aceiași calificare. Peste 
25 la sută din populația țării era 
analfabetă.

Față de această situație, tinere
tul muncitor alături de întreaga 
clasă muncitoare, organizată în 
sindicate și în Uniunea Tineretu
lui Comunist a fost mobilizată sub 
conducerea Partidului Comunist 
Romin pentru apărarea interese
lor clasei muncitoare împotriva 
exploatării și fascismului, împo
triva pregătirilor de război, pen
tru solidaritate și unitate de ac
țiune cu lupta oamenilor muncii 
din celelalte țări

Mii de tineri au participat la 
grevele muncitorilor de la căile 
ferate, 
giștilor 
rămîne 
nostru, 
retului
Filimon Sîrbu, și alții s-au jertfit 
în lupta împotriva exploatării și 
fascismului.

După eliberarea patriei noastre 
de sub jugul fascist la 23 Au
gust 1944, după cucerirea puterii 
politice și economice de către cla
sa muncitoare în alianță cu țără
nimea muncitoare, situația oame
nilor muncii și a tineretului mun
citor din țara noastră s-a schim
bat în mod radical. întărirea re
gimului democrat-popular în țara 
noastră a asigurat pentru oame
nii muncii vîrstnici și tineri largi 
drepturi politice garantate prin 
Constituția țării. S-au lichidat 
pentru totdeauna discriminările 
naționale și rasiale din trecut. Ti
neretul muncitor romîn și al na
ționalităților conlocuitoare este 
strîns unit în lupta pentru cons
truirea și apărarea patriei lor 
comune. Republica Populară Ro
mînă.

O importanță cpvîrșitoare a a- 
vut naționalizarea principalelor 
mijloace de producție, trecerea in
dustriei în mîinile poporului, fapt 
care a creat condiții 
nite de dezvoltare a 
noastre naționale.

J Tinerii muncitori au —-----
dă de spirit de abnegație și de
votament, în opera de refacere a 
economiei distrusă de război în 
construirea de fabrici, uzine, căi 
ferate, la construirea de edificii 
culturale și sportive. De numele 
șantierelor naționale de la Bum- 
bești Livizeni, noului Combinat 
Siderurgic Hunedoara, fabricii de 
confecții „Gh. Gheorghiu-Dej“ din 
București și multe altele, sînt 
legate momente glorioase ale 
muncii tineretului.

Odată cu dezvoltarea generală 
a economiei noastre, cu creșterea 
vertiginoasă a industriei grele și 
a tuturor celorlalte ramuri ale 
economiei s-au creat condiții din 
ce în ce mai bune de viață pentru 
oamenii muncii din Republica 
Populară Romînă și totodată și 
pentru tineretul muncitor, pentru 
întregul popor.

în cei 10 ani care au trecut 
de la naționalizare, ritmul dezvol
tării industriei noastre, a fost im
petuos. în 1957 producția indus
trială a fost de 4.2 ori mai mare

ale petroliștilor, metalur- 
și minerilor. Neuitate vor 
în amintirea poporului 

pildele de eroism ale tine- 
muncitor. Vasile Roaită.

nemaiîntîl- 
economiei

dat dova-

decît în 1947. Au fost create ra
muri noi, care au ridicat Republi
ca Populară Romînă în rîndul ță
rilor dezvoltate din punct de ve
dere industrial. In prezent, pro
ducem utilaj electrotehnic, trac
toare, mașini-imelte, produse chi
mice. Sintem prima țară mică 
din lume, producătoare de țiței, 
care și-a creat propria sa indus
trie de utilaj petrolifer. S-au fă
cut progrese însemnate în dezvol
tarea agriculturii noastre ineît 
astăzi peste 52 la sută din supra
fața totală agricolă a țării face 
parte din sectorul socialist. Suc
cese însemnate s-au obținut pe 
linia dezvoltării culturii și știin
ței. Cu ajutorul Uniunii Sovieti
ce, Republica Populară Romînă a 
putut deveni a opta țară din lu
me care posedă un reactor ato
mic.

Aceste mari înfăptuiri, au schim
bat complet lața țării, au trans
format Romînia dintr-o țară îna
poiată dependentă de țările impe
rialiste, dintr-o bază de materii 
prime pentru acestea și piața de 
desfacere pentru produsele lor, 
într-o țară cu industrie în plină 
dezvoltare cu agricultură în plin 
progres socialist. Toate aceste 
înfăptuiri sînt rezultatul efortului 
eroicei noastre clase muncitoare, 
a tuturor oamenilor muncii de 
la orașe și sate. In aceste condi
ții, cînd clasa muncitoare a deve
nit clasă conducătoare în stat, 
sindicatele au devenit o forță so
cială puternică în sprijinul re
gimului democrat-popular.

In Republica Populară Romînă, 
sindicatele cuprind aproape în
treaga clasă muncitoare. Tinerii 
muncitori, ca membrii în sindicat 
se bucură de toate drepturile sin
dicale și își aduc aportul la acti
vitatea și întărirea sindicatelor. 
Peste 15.000 de tineri și tinere 
fruntași în producție și în activi
tatea obștească, sînt aleși în or
ganele sindicale din întreprinderi 
și instituții. Sindicatele desfășoa
ră o largă activitate în rîndul 
maselor de tineret, pentru educa
rea acestora în spiritul patriotis
mului socialist și internaționalis
mului proletar, pentru ridicarea 
nivelului politic și profesional, 
veghează la respectarea drepturi
lor legale ale tinerilor, se preo
cupă de asigurarea unor condiții 
din ce în ce mai bune de muncă 
și viață.

Ca urmare a creșterii conștiin
ței noi, socialiste, mobilizați de 
sindicate zeci de mii de tineri sînt 
atrași alături de muncitori mai în 
vîrstă în întrecerea socialistă pen
tru creșterea productivității mun
cii, reducerea prețului de cost 
al produselor, realizarea de eco
nomii și continua îmbunătățire a 
calificării lor profesionale. Prin 
participarea lor ia consfătuirile 
de producție care constituie o for
mă activă de antrenare a oame
nilor muncii la organizarea și 
conducerea producției tinerii con
tribuie în mod direct la creșterea 
rentabilității întreprinderilor in
dustriale, gospodăriilor agricole 
de stat și stațiunilor de mașini și 
tractoare și în același timp la 
înlăturarea unor deficiențe care 
se ivesc în procesul de producție 
și a muncii. Peste 15.000 brigăzi 
de producție ale tineretului, mai 
mult de 13.000 tineri inovatori șî 
raționalizatori își aduc contribu
ția la promovarea tehnicii noi, la 
creșterea producției și producti
vității muncii. In acest fel tine
retul își manifestă patriotismul 
său fierbinte adueîndu-și aportul 
la dezvoltarea economiei națio
nale, la ridicarea nivelului 
trai al întregului popor.

Tineretul se bucură de o aten
ție tot mai mare în ce privește 
asigurarea condițiilor materiale în 
vederea dezvoltării sale culturale 
și științifice. Numeroase organe 
de presă se adresează tinerilor: 
„Scînteia tineretului*1, cotidian în 
300.000 de exemplare, reviste ca 
„Tînărul Leninist", „Știință și teh
nică”, publicații în limbile națio
nalităților conlocuitoare. O editu
ră specială publică literatură pen
tru tineret. Sindicatele pun la 
dispoziția tineretului peste 16.000 
de biblioteci, 6.000 terenuri și 
baze sportive, numeroase colțuri 
roșii, cluburi etc. Din rîndurile 
celor peste 115.000 de tineri mun
citori încadrați în activitatea ar
tistică s au ridicat talente care

de

astăzi reprezintă cu cinste țara 
noastră la diferitele festivaluri și 
concursuri internaționale.

Succesele obținute pe tărîmul 
ridicării continue a nivelului de 
trai, material și cultural al oameni
lor muncii, al poporului nostru 
muncitor, au fost posibile numai 
în condițiile regimului de 
crație populară, a unității de 
țiune a clasei muncitoare — c 
conducătoare în stat 
ței dintre clasa muncitoare și ță
rănimea muncitoare care consti
tuie baza de neclintit a puterii 
celor ce muncesc din țara noas
tră. Unitatea politică și organiza
torică a clasei muncitoare a per
mis succesul luptei poporului ro
min pentru răsturnarea puterii 
capitaliștilor și moșierilor și în
tărirea puterii clasei muncitoare 
în alianță cu țărănimea munci
toare, necesară construirii cu 
succes a socialismului și creării 
unor condiții din ce în ce mai 
bune de muncă și de viață a tu
turor celor ce muncesc deci și 
pentru tineretul muncitor al țării 
noastre.

Sindicatele acordă o atenție 
însemnată educării socialiste a 
oamenilor muncii, pentru crește
rea și ridicarea conștiinței lor 
la nivelul rolului istoric pe care 
îl îndeplinesc în construirea so
cialismului. Ele se ocupă, in 
strînsă colaborare cu organiza
țiile U.T.M., de ridicarea nive
lului cultural și politic al tine
rilor muncitori care iau parte 
activă alături de ceilalți oameni 
ai muncii la combaterea orică
ror influențe ideologice străine 
de interesele clasei muncitoare, 
împotriva oportunismului și re
vizionismului contemporan care 
constituie un mare pericol in 
mișcarea muncitorească interna
țională. Tineretul nostru mili
tează pentru înfăptuirea unității 
de acțiune și de luptă a celor 
ce muncesc de pretutindeni pen
tru apărarea păcii și progresul 
social.

Din tot ceea ce am spus mai 
sus, nu- trebuie să înțelegeți, 
dragi tovarăși că nu avem încă 
greutăți de învins. Dar acestea 
sînt greutăți inerente procesului 
de creștere și noi sintem siguri 
că vom reuși să le învingem.

Dragi prieteni.
Sindicatele educă pe toți mem

brii săi virstnici și tineri în spi
ritul solidarității cu lupta oame
nilor muncii din toate țările, 
întreaga activitate cultural-edu- 
cativă a sindicatelor din țara 
noastră se desfășoară sub sem
nul patriotismului socialist și al 
internaționalismului proletar. Ele 
fac parte din marea organizație 
internațională a clasei munci
toare — Federația Sindicală 
Mondială a cărei activitate este 
apreciată și sprijinită de toți 
oamenii muncii din țara noastră, 
de întregul nostru tineret mun
citor.

Tinerii muncitori din 
ca Populară Romină 
strîns legați de lupta 
lui iubitor de pace din 
lume. Tineretul nostru 
sentimente de adîncă 
față de tineretul 
de tinerii ,
socialist de care ne leagă lupta 
comună pentru făurirea unei noi 
societăți socialiste. Ne exprimăm 
întreaga noastră solidaritate fa
ță de tinerii din țările capitalis
te și coloniale care luptă împo
triva ațîțătorilor la război, pen
tru libertate și independență na
țională, pentru cucerirea și apă
rarea drepturilor la muncă și 
la o viață omenească, pentru 
pace și un viitor mai bun, mai 
luminos, înfruntind teroarea cum
plită și represiunile sălbatice 
dezlănțuite de guvernele aservi
te politicii imperialiste și colo
nialismului.

Tineretul muncitor din Repu
blica Populară Romină organi
zat in sindicate este hotărît ca 
alături de tineretul muncitor din 
întreaga lume să dea o contri
buție din ce în ce mai activă la 
întărirea unității de acțiune în 
lupta pentru pace și progres so
cial.

Trăiască prima Conferință Sin
dicală Mondială a Tineretului 
Muncitor 1

Trăiască unitatea de acțiune a 
tineretului din întreaga lume in 
lupta lor pentru o viață mai bu
nă, pentru progres social, pen
tru pace 1
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Vă rog să primiți, domnule pre
ședinte, cu ocazia sărbătorii na
ționale a Republicii Franceze, sin
cere felicitări și cele mai bune 
urări pe care Prezidiul Marii Adu
nări Naționale a Republicii Popu
lare Romîne și eu însumi le ex
primăm pentru fericirea dv. per
sonală și pentru pacea și prospe
ritatea poporului francez,

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne

București, 13 iulie 1958

Ion Gheorghe Maurer
Președintele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne

București

Mulțumesc Excelenței Voastre 
pentru urările și felicitările pe care 
mi le-a adresat în numele dv. și 
în numele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a Republicii Popu
lare Romîne cu ocazia zilei de 14 
iulie. Vă adresez urări pentru fe
ricirea dv. personală și pentru 
prosperitatea poporului romin.

Rene Coty

Paris, 18 iulie 1958

Tovarășului Vaclav David 
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Cehoslovace
Praga

Sînt pe deplin convins că prie
tenia și colaborarea dintre țările 
noastre se va dezvolta și întări și. 
în viitor în interesul popoarelor 
noastre, în interesul păcii si so
cialismului.

Stimate tovarășe ministru,
Cu prilejul împlinirii a 10 ani 

de la semnarea Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre Republica Populară 
Romină și Republica Cehoslovacă, 
expresie a prieteniei trainice și a 
relațiilor frățești statornicite între 
popoarele noastre, vă rog să pri
miți felicitările mele sincere și 
cordiale.

AVRAM BUNACIU
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Romîne

Examenul de maturitate 
la școlile medii de cultură generală 

și examenul de stat la școlile 
pedagogice în sesiunea de toamnă

Examenul de maturitate la șco
lile de cultură generală și exa
menul de stat la școlile pedago
gice, din sesiunea de toamnă, au • (schimbare de domiciliu), secția 
loc între 1—12 septembrie a.

înscrierile candidaților la ace
ste examene se fac între 25 iulie- 
5 august 1958.

Fac excepție numai candida’,ii 
care vor absolvi clasa X-a 
cursurile fără frecvență din 
siunea august a. c. precum 
corigenții clasei a Xl-a de la 
vățămîntul seral și ai anului 
de la școlile pedagogice, care 
vor putea înscrie pînă în ziua 
28 august a. c.

c.

la 
se-

Și 
în- 
IV 
se 
de

Fiecare candidat se va înscrie 
la școala unde a absolvit ultima 
clasă. In cazuri excepționale

de învățămînt regională poate 
aproba, la cerere, ca înscrierea să 
se facă la altă școală.

La înscriere candidatul va pre
zenta :

— certificatul de naștere, in
solit de o copie ce se atestă de 
școală și rămîne la dosarul ele
vului, iar originalul se restituie 
prezentatorului care va senina de 
primire.

— actul de studii
— taxa de examen.

CURSA SCINTEIi"tt

C. Dumitrescu conduce în continuare
ORAȘUL STALIN 19. — Prin 

telefon de la trimisul A ger preș :
Penultima etapă a competiției 

cicliste „Cursa Scînteii”, desfășu
rată sîmbătă pe distanța Sibiu— 
Orașul Stalin (142 km), s-a ca
racterizat printr-o luptă sportivă 
deosebit de spectaculoasă, în urma 
căreia cronometrele au înregistrat 
o medie orară de peste 40 km. 
Toate încercările de a-l deposeda 
pe C. Dumitrescu de tricoul gal
ben nu au reușit nici de data a- 
ceasta, deoarece ciclistul de la 
C.C.A., în excelentă formă, a iz
butit să le anihileze, păstrîndu-și 
avansul de 3’25”, cîștigat în etapa 
contra-cronometrului.

Clasamentul etapei : 1. Șt. Po-

receanu (C.C.A.) 2h 30’24”; 2. 
Șt. Ștefu (Sirena); 3. G. Caleișcă 
(Dinamo) ; 4. Ariton (Voința) ;
5. Hora (Combinatul Poligrafic);
6. Gane (Ploești); 7. Zigler (O- 
rașul Stalin); 8. Scherg (Orașul 
Stalin); 9. C. Moiceanu (Dina
mo), toți în același timp cu Po- 
receanu.

In clasamentul general conduce 
C. Dumitrescu (C.C.A.) cu 20h 
41’ 48”, urmat de D. Munteanu 
(Dinamo) 20h 45’23”, A. Șelaru 
(Dinamo) 20h 47’12”.

Astăzi ultima etapă. Orașul Sta
lin—București (175 km). Sosirea 
va avea loc în jurul orei 18 pe 
velodromul Dinamo.
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La 21 iulie se împlinesc 10 ani de la semna
rea la București a Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală dintre Republica Popu
lară Romină și Republica Cehoslovacă. In Tra
tatul semnat acum 10 ani și-au găsit expresia 
principiile noi care stau la baza relațiilor romîno- 
cehoslovace bazate pe comunitatea ideologică și 
de țeluri, pe interesele comune ale popoarelor 
noastre, pe lupta comună pentru victoria socia
lismului și a păcii.

După eliberarea de sub jugul fascist, popoarele 
romin și cehoslovac și-au luat soarta in propriile 
mîini instaurînd în țările lor regimul de demo
crație populară. Sub conducerea partidelor lor 
marxisl-leniniste, în strînsă prietenie cu Uniunea 
Sovietică șî cu celelalte țări surori socialiste, po
poarele romin și cehoslovac luptă cu succes pen
tru construirea socialismului.

Anii care s-au scurs de la semnarea Tratatului 
constituie o perioadă de însemnate realizări în 
domeniul colaborării economice, culturale, poli
tice dintre R. P. Romină și R. Cehoslovacă, în 
domeniul înfloririi economice, politice ți cultu
rale a celor două țări.

Partidele marxist-leniniste din R. P. Romină 
și R. Cehoslovacă, oamenii muncii din cele două 
țări militează necontenit pentru întărirea unității 
și coeziunii lagărului socialist, în frunte cu 
Uniunea Sovietică, pe baza principiilor interna
ționalismului proletar.

Cu prilejul aniversării a 10 ani de la semna
rea Tratatului de prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală dintre țările noastre transmitem din 
inimă poporului cehoslovac urări de mari succe
se în _ lupta pe care o duce pentru construirea 
victorioasă a socialismului, pentru apărarea păcii.

PRIETENIE VEȘNICĂ
JIRI LOUZIL

Secretar al C.
Uniunii Tineretului

Cei zece ani care au trecut 
de la semnarea Tratatului de 
prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală dintre R. P. Romî
nă și R. Cehoslovacă sini ani 
de mari victorii ale socialismu
lui în țările care au scuturat 
jugul capitaliștilor, ani în care 
colaborarea frățească între ță
rile socialiste a fost un factor 
important de progres în aceste 
țări. In această perioadă po
porul romin și cel cehoslovac 
au obținut succese importante 
pe drumul construirii unei vieți 
noi și fericite, pe drumul so
cialismului. Sînt bucuros că, 
în numele majorității tinere
tului din Cehoslovacia, pot 
transmite cu prilejul acestei 
mari aniversări un salut de lup
tă țării surori, al cărei popor 
și tineret viteaz l-am cunoscut 
personal.

Noi sîntem mîndri de victo
riile obținute pe drumul glorios 
pe care pășește tineretul 
frate și întregul popor romin, 
victorii care constituie un aport 
însemnat la întărirea Republicii 
Populare Romîne și a întregu
lui lagăr socialist. Poporul nos
tru și poporul romîn sînt lega
ți în lupta lor printr-un măreț 
țel comun — munca pentru 
construirea socialismului și co
munismului.

Tineretul cehoslovac prin ac
tivitatea sa de fiecare zi luptă 
pentru înfăptuirea acestui țel. 
In linii mari au fost construite 
bazele socialismului în țara 
noastră. Așa după cum a spus 
tovarășul Antonin Novotny la 
Congresul partidului, aparte
nența noastră la puternicul la
găr socialist, alianța trainică 
cu Uniunea Sovietică și rezul
tatele obținute ne-au permis să 
ne propunem următorul țel : 
desăvîrșirea construirii socia
lismului în țara noastră. In 
prezent tineretul nostru se află 
în primele rînduri în munca 
pentru îndeplinirea acestei sar
cini trasată de cel de al XI-lea 
Congres al Partidului Comu- 
nisi din Cehoslovacia. Congre
sul partidului a trasat tinere
tului noi sarcini concrete. Par
tidul a dat tineretului indicația 
ca în anii viitori să-și desfășoare 
activitatea în domeniul gospo
dăririi apelor, care ar reda a- 
griculturii sute de mii de hec
tare din cîmpia din apu-

C. al 
Cehoslovac

asemenea,sul Slovaciei. De 
tineretul va participa la con
struirea combinatului pentru 
producția de cauciuc, la con
struirea unor mari baraje, pre
cum și la clădirea unei uzine 
metalurgice .Din proprie iniția
tivă, tineretul cehoslovac va 
face anul acesta economii în va
loare de o jumătate miliard co
roane, din care 2Q0 milioane au 
și fost predate statului nostru 
democrat-popular.

Organizațiile de tineret ale 
Uniunii noastre sînt conduse și 
mobilizate de partid în lupta 
pentru făurirea unei vieți noi 
în R. Cehoslovacă. Conducerea 
de către partid a organizației 
noastre de tineret este un prin
cipiu sfînt pe care-1 apărăm ca 
lumina ochilor Conducerea de 
către partid a organizației de 
tineret are o importanță uriașă, 
mai ales în ceea ce privește ri
dicarea participării tineretului 
nostru la opera desăvîrșirii 
construirii socialismului și la 
educarea sa în spiritul comu
nismului..

Directivele Congresului par
tidului nostru prevăd schimbări 
importante în școala noastră. 
In perioada care va urma 
școala elementară va fi pre
lungită la nouă ani, iar 
școala medie de la trei la 
patru ani. însemnătatea aces
tor schimbări constă în faptul 
că va fi îmbunătățită conside
rabil pregătirea tinerilor ținîn- 
du-se seama de aptitudinile lor 
pentru munca practică de mai 
tîrziu. De pildă, după absolvi
rea școlii medii ei vor obține 
pe lîngă diploma primită în 
urma examenului de maturitate /" 
și un act care va certifica căx 
elevul a învățat o meserie con-? 
cretă. Aceste măsuri constituie? 
o parte însemnată a desvîrșirii? 
revoluției culturale în țara? 
noastră.

Anul acesta, tineretul progre-J 
sist din întreaga lume și ală-J 
turi de el și tineretul cehoslovaci 
va sărbători 40 de ani de lai 
înființarea Uniunii Tineretului i 
Comunist Leninist. Comsomo-I 
Iul leninist ne este o pildă pen-i 
tru organizațiile noastre de ti- i 
neret. Pe ori unde am umbla, i

nu vom găsi în întreaga lurne 
o țară în care tineretul să fi 
făcut pentru patria sa ce a fă
cut Comsomolul leninist pentru 
Uniunea Sovietică, pentru în
tărirea și înflorirea ei. De aceea 
vom învăța și în viitor din ex
periența uriașă de muncă a 
Comsomolului, din gloria sa 
cîștigată în lupte grele.

Prietenia dintre tineretul ță
rilor care fac parte din lagărul 
socialist este un factor impor
tant în lupta pentru construirea 
socialismului. In viitor vom a- 
dînci și întări și mai mult prie
tenia și colaborarea cu tinere
tul frate romîn. Ne amintim cu 
recunoștință și mîndrie de lup
ta tinerilor din aripata romînă 
care a participat în 1945 la eli
berarea patriei noastre pe te
ritoriul Slovaciei, la Banska 
Bystrica și în alte localități 
In prezent, în condițiile con
strucției pașnice relațiile dintre 
tineretul țărilor noastre, dintre 
popoarele cehoslovac și romin 
sînt tot mai dezvoltate. Numai 
în anul 1957 țara dumneavoas
tră a fost vizitată de 5.000 de 
tineri din Cehoslovacia. Aceas
ta a fost desigur o contribuție 
la întărirea prieteniei dintre 
popoarele și tineretul celor 
două țări.

La aniversarea a 10 ani de 
la semnarea Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre R.P. Romînă 
și R. Cehoslovacă 
tul celor două țări se 
sește angrenat activ în lupta 
pentru consolidarea pe mai de
parte a legăturilor frățești, pen
tru continua întărire a unității 
de nezdruncinat a lagărului so
cialist, pe calea construirii so
cialismului în cele două țări 
prietene pe veci.

tinere-
gă-

Instalația de chimizare a gazelor petrolifere de la Brazi — P Io ești.
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Balada voinicului — PATRIA, 
I. C. FRIMU (sală și grădină), 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE, 
1 MAI (sală și grădină); Călăto
rie peste trei mări (cinemascop) 
— REPUBLICA ; Cîinele grănice- 

-j _ BUCUREȘTI, GRADINA 
PROGRESUL; Facerea lumii — 
MAGHERU, LUMINA ; Cazul dr. 
Laurent — V. ALECSANDRI. 
ELENA PAVEL, ALEX. SAHIA 
(sală și grădină) ; Hanka — U- 
NlREA. GH. DOJA (sală și gră
dină); Femeia zilei — CENTRAL, 
N. BÂLCESCU (sală și grădină) ; 
Bunicul automobil — VICTORIA. 
T. VLADIMIRESCU (grădină), 
FLACĂRA; Zboară cocorii — 
DOINA, ILIE PINTILIE (sală și 
grădină) ; Othello — MAXIM 
GORKI ; Program de filme docu. 
mentare și desene animate — 
TIMPURI NOI ; Ciclu de film» - 
TINERETULUI; Mîndrie - a‘eX.

I POPOV ; Artistă cu orice preț — 
8 MARTIE (sală și grădină) ; Se
renada străzii - GRIVIȚA (sală 
și grădină) ; Simfonia dragostei 
~ BOAITA (sală și gră
dină) ; Chemarea văzduhului — 
CULTURAL, 23 AUGUST (sală și 
gradina) ; Legendă din Poiesis — 
8 MAI ; Micul acrobat — VOL
GA ; Gloria Balticii — C. DAVID- 
Antanții din Toledo - ARTA (sală 
și grădină) ; Ulise — MUNCA • 
Rîndunica — MIORIȚA, MOȘILOR 
(grădină) ; Pomișorul fermecat — 
POPULAR ; Odată în viață — M 
EMINESCU; Minciuna - LIBER-’ 
fĂȚII (sală și grădină) ; Muzică 

.’u bucluc — GH. COȘBUC (gră- 
rimă) ; Locul acțiunii : Berlin — 
OLGA BANCIC (sală și grădină); 
------ - " stradă — AUREI.

BOLESLAW 
mexicană

■surprize pe 
VLAICU, CLUBUL 
BIERUT ; Serenada 
G. BACOVIA;



Popoarele lumii cer:

Șăînceteze agresiunea imperialiștilor în Orientul arab
AAN/v\AAA*/^*AAANAAAAAAAA<V<N<NAAAZAAA>*iAA<*A'NAAAAAAAAAA*AAAA*vV

MOSCOVA 19 (Agerpres). —
ASS transmite: La 19 iulie Ni-TASS transmite 

kita Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., a 
adresat președintelui S.U.A., Ei
senhower, primului ministru al 
Marii Britanii, Macmillan, preșe
dintelui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Franceze, De Gaulle, și 
primului ministru al Indiei, Nehru 
mesaje în care propune să se în
trunească imediat o conferință a 
șefilor guvernelor acestor puteri, 
cu participarea secretarului gene
ral al O.N.U., spre a se lua fără 
intirziere măsuri pentru curmarea 
conflictului militar care a înce^it 
în Orientul Apropiat și Mijlociu. 
Problema datei și locului confe
rinței, se spune în mesaje, nu 
poate constitui o piedică. Guver
nul sovietic propune ca întîlni
rea să aibă loc la Geneva la 22 
iulie.

In mesajul adresat de N. S. 
Hrușciov președintelui Eisenhower 
se spune :

Domnule președinte,
Evoluția evenimentelor din ul

tima vreme arată că trăim unul 
din momentele de cea mai mare 
răspundere din istorie, că lumea 
a fost împinsă la marginea ca
tastrofei. Oamenii de pe toate 
continentele sînt cuprinși de în
grijorare, masele populare se pun 
în mișcare înțelegînd că flăcările 
unui război, oriunde ar izbucni el, 
se pot extinde asupra întregii 
lumi.

Ca aliați în bătălii din trecut 
știm, deși în măsură diferită, cum 
arată sîngele și cenușa războiu
lui mondial trecut. înțelegem ce 
urgii poate aduce omenirii o nouă

U.R.S.S. propune o conferință 
a șefilor guvernelor U. R. S. S.,

S.U.A., Angliei, Franței, Indiei
Mesajul adresat de N. S. Hrușciov

Lniunea Sovietica 
cere convocarea imediată 

a sesiunii generale a 0. N. U
Lucrările Consiliului de Securitate

NEW YORK 19 (Agerpres). — acest 
TASS transmite:

La începutul ședinței din după- 
amiaza zilei de 18 iulie secretând 
goiwrul al O.N.U., Haiiwiarskjoeld, 
a comunicat Consiliului că a pri
mit o scrisoare semnată de mi
nistrul Afacerilor Externe al Re
publicii Irak. In scrisoare se anun
ță că mandatul lui Abbas este a- 
nulat și că H. Djavad este numit 
reprezentant al Republicii Irak în 
Consiliul de Securitate. Hammarsk- 
joeld a comunicat de asemenea 
că a primit o scrisoare de la Con
siliul de Miniștri al Republicii Irak 
în care se anunță că aceasta s-a re
tras oficial din Federația arabă — 
Federația Irakului și Iordaniei.

Printre altele s-au pus apoi la 
vot proiectele de rezoluție.

Proiectul de rezoluție al Uniunii 
Sovietice, care cheamă guvernele 
S.U.A. și Marii Britanii să înce
teze amestecul armai in treburile 
interne ale statelor arabe și să-și 
retragă imediat trupele de pe te
ritoriile Libanului și Iordaniei, a 
fost respins cu opt voturi. Dele
gațiile Suediei și Japoniei s-au 
abținut de la vot.

Proiectul de rezoluție american 
nu a fost adoptat de Consiliu, 
doarece împotriva lui a votat unul 
din membrii permanenți ai Con
siliului de Securitate — Uniunea 
Sovietică. Delegația Suediei s-a 
abținut de la vot.

Pentru proiectul de rezoluție al 
Suediei au votat delegațiile Uniu
nii Sovietice și Suediei. Nouă de
legații au votat împotriva lui.

A luat apoi cuvîntul reprezen
tantul Uniunii Sovietice, A. A. So
bolev. Delegația sovietică, a spus 
el, a votat împotriva proiectului 
dz rezoluție american, deoarece

lor armate ale S.U.A. în Liban.
Delegația sovietică, a continuat 

A. A. Sobolev, a votat împotriva 
proiectului de rezoluție american 
și pentru faptul că el conține pro
punerea de a se crea forțe armate 
ale O.N.U. pentru trimiterea lor în 
Liban, ale căror funcții ar contra
veni Cartei O.N.U. Votind împo
triva proiectului de rezoluție ame
rican, delegația sovietică a proce
dat în deplină conformitate cu 
spiritul și litera Cartei O.N.U.

In fața intervenției armate în 
treburile țărilor arabe de către 
Statele Unite și Anglia, Consiliul 
de Securitate n-a luat nici o mă
sură pentru a pune capăt acestor 
acțiuni agresive care reprezintă o 
primejdie pentru pace și secu
ritate nu numai in Orientul Mij
lociu și Apropiat ci și în întreaga 
lume. Totodată Consiliul de Secu
ritate nu a îndeplinit obligațiile 
pentru sprijinirea păcii și secu
rității ce-i revin potrivit Cartei.

Uniunea 
am mai 
convocarea 
Adunării Generale pentru exami
narea problemei „intervenția Sta
telor Unite și a Angliei în Liban 
și Iordania".

Cît privește poziția Uniunii So
vietice față de situația din Orien
tul Apropiat și Mijlociu, a decla
rat A. A. Sobolev, guvernul sovie
tic a declarat deja că Uniunea So
vietică nu va rămîne pasivă față 
de actele agresiunii neprovocate 
într-o regiune învecinată cu fron
tierele ei. Ea va trebui să ia mă
surile necesare dictate de intere
sele securității Uniunii Sovietice 
și’ ale menținerii păcii generale.

Sovietică, după cum 
declarat ieri, cere 
imediată a sesiunii

explozie militară și nu avem drep
tul moral să ne jucăm cu focul 
cind lumea, de pe urma cursei 
înarmărilor, a fost transformată 
intr-un butoi cu pulbere.

In aceste condiții, intervenția 
armată începută de S.U.A. în Li
ban, iar apoi de Anglia în Ior
dania, și primejdia unei interven
ții care planează asupra Irakului 
și asupra tuturor statelor lumii a- 
rabe pot avea urmări foarte peri
culoase și neprevăzute și pot 
clanșa o reacție in lanț care 
va mai putea fi oprită.

Ne adresăm dv. nu de pe 
ziții de intimidare, ci de pe 
zițiile rațiunii. Dacă e vorba 
intimidare, astăzi cu aceasta 
îndeletnicesc cu mult zel coman
danți militari americani lipsiți de 
răspundere, de pildă comandantul 
flotei a 6-a americane. In zelul 
său lipsit de rațiune, ei ține dis
cursuri atit de provocatoare incit 
dacă ar fi fost cetățean al unei 
țări care a interzis propaganda în 
favoarea războiului ar fi fost ju
decat după lege sau, după un 
examen medical, ar fi fost închis 
într-o casă de nebuni, căci ase
menea declarații poate face fie un 
criminal, fie un om care și-a pier
dut mințile. Laurii comandantului 
flotei nu lasă să doarmă liniștit 
nici pe ministrul Apărării.

Știm că S.U.A. dispun de bom
be atomice și cu hidrogen, știm 
că dispuneți de aviație și de flota 
maritimă militară. ~ 
foarte bine că și 
vietică dispune de 
și cu hidrogen, de 
maritimă militară 
rachete balistice de toate tipurile, 
inclusiv cele intercontinentale. To
tuși sîntem de părere că in a- 
ceastă clipă de răspundere ar fi 
mai rezonabil să nu se aducă la 
punctul de fierbere atmosfera în- 
fierbintată și așa suficient de 
încărcată cu material inflama
bil. Conducătorii statelor sînt da
tori să caute soluții sprijinindu-se 
nu pe ațițarea pasiunilor militare, 
ci pe rațiune și calm, pentru a se 
exclude războiul și a se asigura 
pacea în întreaga lume.

Ce urmăresc oare S.U.A. și 
Marea Britanie prin debarcarea 
trupelor lor în Liban și Iorda
nia ?

Dv. explicați intervenția militară 
prin cererea președintelui Șamun 
de a-i acorda sprijin împotriva a- 
gresiunii. Or, în Liban se desfă
șoară o luptă internă și eveni
mentele care au avut loc în acea
stă țară înainte de debarcarea 
trupelor americane nu pot fi in 
nici un caz apreciate nici ca o 
agresiune directă, nici ca o agre
siune indirectă din partea altor 
state, fapt care a fost confirmat 
de observatorii O.N.U. și de se
cretarul general al O.N.U. Acolo 
a avut loc o luptă internă, ceea 
ce ați confirmat și dv.

de-
nu

po- 
po- 
de 
se

Dar dv. știți 
Uniunea “ 

bombe atomice 
aviație și flotă 
și în plus de

So-

Principiul neamestecului altor 
state în lupta internă dintr-un stat 
sau altul constituie o normă una
nim acceptată a dreptului inter
național. Nu eu sint acela care 
trebuie să vă spun că la timpul 
său atît poporul american, cît și 
guvernul lui, au luat atitudinea 
cea mai categorică împotriva a- 
mestecului străin in războiul ci
vil din S.U.A., în lupta dintre 
Sud și Nord. Fără să mai spun 
că în ceea ce privește Libanul, 
apelul președintelui Libanului că
tre S.U.A. nu a fost sprijinit de 
parlamentul acestei țări, iar pre
ședintele parlamentului a protestat 
du hotărîre împotriva intervenției 
armate americane. Prin urmare, 
„invitația", adresată de Șamun, nu 
are putere constituțională.

Aceeași situație a fost și în Ior
dania unde trupele engleze au 
fost aduse nu pentru a apăra in
teresele poporului și ale țării, ci 
pentru a salva tronul regelui. 
Guvernanții Libanului și Iorda
niei, pierzind sprijinul poporului 
din țările lor și neputînd să se 
sprijine pe armata care refuză să 
susțină regimul antinațional, au 
hotărît să se pună la adăpostul 
tunurilor anglo-americane, să se 
bazeze pe forțele intervenționiști- 
lor. Istoria însă nu cunoaște încă 
nici un caz în care tronuri și gu
verne să fi fost menținute cu a- 
jutorul baionetelor, in special al 
baionetelor străine. Secolul al 
XX-lea nu lasă in această pri
vință nici un fel de iluzii.

Invazia militară a S.U.A. șî 
Marii Britanii în Liban și Iorda
nia a fost întreprinsă la cererea 
unor guvernanți lipsiți de răspun
dere, care nu se bucură de spri
jinul popoarelor lor și care ac
ționează contrar voinței popoare
lor. Și o asemenea cerere a fost 
suficientă pentru ca în Liban și 
Iordania să fie introduse forțe 
americane și engleze, toate acestea 
făcîndu-se peste capul Organizației 
Națiunilor Unite care a fost infor
mată antidatat despre această ac
țiune agresivă.

Se mai spune încă că trupele 
americane și engleze ar fi invadat 
Libanul și Iordania pentru a apă
ra viața și avutul cetățenilor ame
ricani și englezi. Acesta este însă 
un foarte vechi procedeu al colo
nialiștilor. El nu va înșela pe ni
meni, cu atit mai mult cu cit toată 
lumea știe că niciunui străin, in
clusiv americani și englezi, nici 
in Liban și nici în Iordania nu i 
s-a adus vreun prejudiciu și nu 
a fost amenințat de vreo nrimejdie.

Dv., domnule președinte al 
S.U.A., sprijiniți adesea în mod 
public O.N.U.: insă prin acțiunile 
lor în Liban și Iordania guvernele 
Statelor Unite și Marii Britanii 
dau o grea lovitură acestei orga
nizații internaționale. Intr-un mo
ment atît de hotărîtor pentru via-

stă posibilitate. Ele cer un singur 
lucru și anume ca această chestiu
ne să se rezolve de la egal la 
egal, pe o bază comercială reci,- 
proc-avantajoasă, care este cea 
mai rezonabilă.

Guvernul sovietic consideră că 
conferința șefilor guvernelor 
U.R.S.S.’, S.U.A., Angliei* Franței 
și Indiei ar putea să examineze 
și problema încetării livrărilor de 
armament în țările Orientului A- 
propiat și Mijlociu, așa cum a 
propus și anterior U.R.S.S.

Considerăm necesar 
rința șefilor guvernelor 
S.U.A., Angliei, Franței 
după ce va fi elaborat 
dări concrete pentru 
conflictului militar 
Apropiat și Mijlociu. să prezinte 
aceste recomandări Consiliului de 
Securitate si ca acest organ al 
O.N.U. să le examineze cu parti
ciparea reprezentanților țărilor 
arabe.

Problema datei șl a lecului 
Conferinței nu poate constitui o 
piedică. Guvernul sovietic este 
gata să accepte orice loc, inclu
siv Washingtonul, dacă Geneva 
sau o altă capitală a unei țări neu
tre nu va conveni din anumite 
motive puterilor occidentale. E- 
sențial este să nu se întîrzie, să 
nu se piardă în zadar timp pre-

Drumurile istoriei 
nu pot fi oprite...

Acad. Prof. G. VRÂNCEANU

IN LIBAN trupele americane 
continuă debarcarea

BEIRUT 19 (Agerpres). — La 
19 iulie flota a 6-a americani a 
continuat operațiile de debarcare
a infanteriei marine împreună cu 
tancuri, care blindate și piese de 
artilerie la sud de Beirut, în a-
propiere de localitatea 
Debarcarea trupelor se
protecția avioanelor cu
a elicopterelor.

In această regiune la 
de debarcare participă 26 vase de 
război, printre care două vase 
port-avion și cîteva crucișătoare 
grele. Potrivit informațiilor trans
mise de postul de radio Beirut, 
in total la operațiile de debarcare, 
a trupelor americane în Liban par. 
ticipă .49 vase de război ameri
cane.

Antelias. 
face sub 

reacție și

operațiile

Corespondentul din Ne a.pole al 
agenției Associated Press anunță 
că la 18 iulie la baza aeriană 
Capodichino au început iar să so
sească avioane americane „Fling 
Boxcar — S-l 19".

Corespondentul subliniază că a- 
vioanele soseau pe aerodrom la 
fiecare 15—90 minute și după ce 
se alimentau cu combustibil ple
cau în direcția Orientului Mijlo
ciu.

★
19 (Agerpres). — 
din Beirut al a- 

Press International 
18 iulie, răsculații 

musulman

★
NEW YORK 19 (Agerpres). — 

TASS transmite :

NETT YORK 
Corespondentul 
genției United 
relatează că la 
care ocupă cartierul 
Basta din capitala Libanului, au 
mitraliat avioane militare ameri
cane care se înapoiau pe aeropor
tul din Beirut.

Arabia Sauditâ a interzis zborul avioanelor 
americane deasupra teritoriului țării

NEW ' YORK 19 (Agerpres). —
TASS transmite :

După .cum transmite din Amman 
corespondentul agenției Associa
ted Press, la , ambasada S.U.A. 
din Iordania s-a declarat ta 18

iulie că autoritățile Arabiei Sau- 
dite au Interzis zboru] avioanelor 
americane de aprovizionare dea
supra teritoriului țării. Aceste a- 
vioane urmau să transporte car
buranți din Bahrein spre Iordania.

Provosări împotriva Yemenului
CAIRO 19 (Agerpres). — Agen

ția MEN a transmis declarația le
gației Yemenului la Cairo în care 
se spune că trupele engleze, sta
ționate în protectoratul Aden, au 
ocupat regiunea Sakia. vecină cu 
Yemenul, care aprovizionează cu 
avă localitatea Al-Mandeb din 
Yemen. Astfel ei au întrerupt a- 
provizionarea cu apă a acestei lo-

fron-calitățl. In același timp la 
concentra- 
trupe en
ds

tierele cu Yemenul sînt 
te un mare număr de 
gleze Și mari cantități 
rial militar.

Guvernul Yemenului, 
in declarație, " _
acțiuni provocatoare ale autorită
ților engleze și cere încetarea lor 
imediată.

se
condamnă

mate-

spune 
aceste

ța popoarelor, O.N.U. a fost de 
fapt înlăturată de baionetele tru
pelor americane și engleze.

In pre'zent agresorii se joacă 
cu focul. Este întotdeauna mai u- 
șor să aprinzi un incendiu decît 
să-l stingi. Dar dacă incendiul 
este de ja aprins,, este mai bine 
ca focul să fiă stins de la în
ceput decît atunci cînd flăcările 
se vor. înteți și' vor- cuprinde ca
sele vecine. In condițiile care 
s-au creat astăzi soluția cea mai 
justă ar putea fi una singură — 
să fie retrase imediat trupele ocu- 
panților din Orientul Apropiat și 
Mijlociu și să se acorde popoare
lor țărilor din această regiune 
posibilitatea de a-și hotărî ele în
sele soarta.

In această clipă gravă a isto
riei, cînd nu mai este nici un __ r 
minut de pierdut, Uniunea Sovie- țios, deoarece tunurile încep deja 
tică, care se pronunță neabătut 
pentru pace in întreaga lume, îm
potriva războiului, pentru coexi
stență pașnică, nu poate rămîne 
indiferentă față de ceea ce se pe
trece în Orientul Apropiat și Mij
lociu, în imediata apropiere a fron
tierelor sale. Uniunea Sovietică 
nu poate rămîne la o parte cînd 
se hotărăște problema dacă 
fi război sau va fi pace.

De aceea guvernul Uniunii So
vietice propune convocarea ime
diată a unei conferințe a șefilor 
guvernelor U.R.S.S., S.U.A., An
gliei, Franței și Indiei, cu partici
parea secretarului general al 
O.N.U., pentru a se adopta fără 
amînare măsuri în vederea înce
tării conflictului militar care a 
început. Propunem să ne întrunim 
în orice zi și la orice oră și cu 
cît mai repede cu atît mai bine, 
înțelegeți perfect că istoria nu 
ne-a dat mult timp pentru a pre- 
întîmpina războiul, a preîntîmpina 
exterminarea multor milioane de 
oameni, a preîntîmpina distruge
rea unor uriașe valori ' ' ' 
și culturale.

In declarațiile sale 
Uniunii Sovietice a și 
ficient de clar punctul 
vedere în legătură cu 
pe cale pașnică a problemelor ar
zătoare ale Orientului Apropiat și 
Mijlociu. Uniunea Sovietică este 
de părere că se poate și trebuie 
să se găsească o soluție acestor 
probleme care să corespundă in
tereselor vitale ale popoarelor O- 
rientului Apropiat și Alijlociu, să 
asigure respectarea drepturilor 
lor suverane, ținindu-se seama 
de interesele tuturor statelor le
gate de țările acestei regiuni.

Guvernele puterilor occidentale 
spun că sînt interesate în folosi
rea bogățiilor petrolifere și a 
tor materii prime din această 
giune a lumii. Dar popoarele 
rilor din această regiune nici 
refuză puterilor occidentale acea-

ca confe- 
U.R.S.S., 
și Indiei, 
recoman- 
curmarea 

în Orientul

♦

va

materiale

guvernul 
expus su- 

său de 
rezolvarea

al- 
re- 
ță- 
nu

să tragă. Propunem ca întîlnirea 
să aibă loc la Geneva la 22 iu
lie.

Convocarea conferinței șefilor 
marilor puteri pentru reglementa
rea conflictului militar care a în
ceput în Orientul Apropiat și Mi
jlociu, ar constitui în condițiile 
actuale, cel mai rezonabil act a! 
guvernelor țărilor noastre. A- 
ceasta ar fi o contribuție de ne
prețuit la cauza întăririi păcii și 
securității popoarelor. Aceasta ar 
fi o dovadă incontestabilă a fap
tului că ideea rezolvării pe cale 
pașnică și nu prin război a pro
blemelor poate și trebuie să tri
umfe în întreaga lume. încetarea 
agresiunii în Orientul Apropiat și 
Mijlociu ar fi salutată călduros 
de popoarele tuturor țărilor, indi
ferent de culoarea pielii, credințe 
religioase și convingeri politice.

In încheiere, aș dori să subli
niez în mod deosebit că de gu
vernul dv., de dv. personal, dom
nule președinte, depinde în pre
zent rezolvarea problemei oum 
va fi reglementat conflictul din 
regiunea Orientului Apropiat și 
Mijlociu — prin război sau pe 
cale pașnică.

Guvernul sovietic așteaptă ca 
guvernul S.U.A. și dv., domnule 
președinte, să înțelegeți just a- 
cest mesaj al guvernului sovietic 
și ca el să găsească un ecou po
zitiv la dv. și dorința de a În
toarce cu hotărîre cursul eveni
mentelor de pe calea războiului 
pe calea păcii.

In aceeași problemă am adre
sat concomitent mesaje d-lui 
Macmillan, primul ministru al 
Marii Britanii, d-lui De Gaulle, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Franței, și d-lui Nehru, 
primul ministru al Indiei.

Cu respect 
N. HRUȘCIOV 

Moscova, 19 iulie 1958.

Opinia publică mondială 
condamnă cu hotărîre agresiunea 

imperialistă americano-engleză
„Americanii și englezii 

întreprind o aejiune 
periculoasă'*

Declarația F.M.T.D.

PARIS 19 (Agerpres). — In 
timp ce unele cercuri din Franța 
luptă pentru îndoelnica cinste de 
a participa la intervenția armată 
din Orientul Apropiat, opinia pu
blică din Franța își exprimă se
rioasa neliniște în legătură cu 
acedstă aventură periculoasă.

Intr-un articol intitulat „Agre
siunea demascată", ziarul „Li
beration" scrie: „Americanii și 
englezii întreprind o acțiune stu
pidă și periculoasă, și unii și 
ceilalți nutresc speranța ascunsă 
de a acapara primii exploatările 
petrolifere din Irak. Dar, de la 
Beirut și Amman (punctele în 
care au debarcat intervenționiștii 
— n.r.) pînă la Bagdad este un 
drum lung și periculos. Nici a- 
mericanii, nici englezii nu pot fi 
siguri că pornind pe acest drum 
nu vor provoca un conflict deo
sebit de grav".

Ziarul „L’Humanite" sublinia
ză că Franța nu trebuie să spri
jine „aventura nebunească și cri
minală". Ziarul arată că in
tervenția trupelor anglo-america
ne creează un pericol mortal pen
tru căminele noastre, un pericol 
care trebuie înlăturat deîndată".

★
BELGRAD 19 (Agerpres). —

După cum anunță agenția Tanjug, nuiește guvernul 
într-o declarație dată publicității 
la 18 iulie guvernul R. P. F. Iu
goslavia apreciază debarcarea tru
pelor engleze în Iordania ca 
debarcarea trupelor americane 
Liban ca o nouă agravare a 
tuației internaționale.

Intr-o altă declarație guvernul 
R. P. F. Iugoslavia este de pă
rere că este necesară convocarea 
urgentă a sesiunii extraordinare 
a Adunării Generale a O.N.U.

BUDAPESTA 19 (Agerpres).— 
Federația Mondială a Tineretului 
Democrat a dat publicității o de
clarație în care arată că este pro
fund îngrijorată în legătură cu si
tuația gravă creată în urma inter
venției militare a S.U.A. în Liban 
și a intervenției Angliei în Iorda
nia.

Tineretul din întreaga lume, se 
spune în declarație, își exprimă 
indignarea față de aceste acțiuni 
agresive și cere retragerea ime
diată a trupelor străine din Liban 
și Iordania. împărtășind întruto-

tul această cerere justă a tinere
tului, secretariatul F.M.T.D., după 
ce a studiat situația creată, face 
apel:

la președintele Eisenhower șî 
guvernul S.U.A. — să retragă 
imediat trupele americane din Li
ban ;

la guvernul englez — să-și re
tragă imediat trupele din Iorda
nia ;

la Organizația Națiunilor Uni
te, Cohsiliul de Securitate și mem
brii acestora — să condamne a- 

Și

NEIE YORK 19 (Agerpres), — 
După cum relatează din Delhi co
respondentul agenției United Press 
International, primul ministru al 
Indiei, ]. Nehru, a trimis preșe
dintelui S.U.A., Eisenhower, un 
mesaj în .care cere ca Statele Unite 
să-și retragă trupele din Liban.

Și 
în 
si-

brii acestora — să condamne 
gresiunea americană în Liban 
intervenția engleză în Iordania

R P. Mongolă 
a recunoscut Republica 

Irak

î

Radioul, ziarele, ne aduc din oră în oră noi și noi vești despre 
manifestările de solidaritate ce au loc în zilele acestea pe întreg glo
bul pămîntesc cu nobila luptă pentru independența și libertatea 
popoarelor arabe.

De la mii de kilometri depărtare, un odios pumn de cîrmui'ori 
ai marilor țări capitaliste, au trimis trupe americane sau engleze 
pentru a impune în țările Orientului Arab o orînduire dorită nu 
de aceste popoare, ci de exploatatorii Washingtonului și Londrei, 

Soldați: americani și englezi au debarcat în Liban sau Iorda
nia pentru a asigura monopolurilor americane și engleze posibili
tatea de a jefui în continuare resursele naturale și umane ale 
Orientului Arab.s

Căi ce au primit odată pe obrazul lor palma popoarelor în 
urma agresiunii împotriva Egiptului încearcă din nou să oprească 
cu tunurile mersul istoriei 1

Putredul sistem colonialist este însă sortit pieirii și nimic, abso
lut nimic nu-l mai poate opri de la drumul său spre totala 
pierzanie. x

Incălcînd dreptul sfmt al popoarelor de a-și făuri soarta așa f
cum o doresc de, încâlcind normele vieții internaționale, urzind I 
focul unui nou măcel mondial, trupele agresoare din Orientul 
Arab, stăpînitorii lor din metropole, au stîrnit din nou ura ome
nirii iubitoare de pace și libertate. .

Guvernele S.U.A. și Marii Britanii au săvîrșit grave acțiuni 
ostile păcii — acte de agresiune — și lor le revine întreaga 
răspundere în fața popoarelor lumii pentru încordarea vieții 
internaționale.

Popoarele lumii trebuie să trăiască libere. Nimeni nu are drep
tul de a se amesteca în treburile lor interne. Invadarea Libanu
lui și Iordaniei constituie o criminală amenințare a păcii lumii. 
Trebuie să facem totul pentru a zădărnici uneltirile celor ce aten
tează la fericirea omenirii.

Alături de întregul meu popor, alături de întreaga omenire 
progresistă, ca om de știință ce-mi închin toate strădaniile fericirii 
vieții oamenilor, cer conducătorilor S.U.A. și Marii Britanii șă 
retragă ne'ntîrziat trupele debarcate în Liban și Iordania, să în
ceteze agresiunea .criminală împotriva popoarelor Orientului 
Arab.

Afară cu imperialiștii din Liban și Iordania!

Să înceteze agresiunea 
din Orientul arab

(Urmare din pag. l-a)

Toate popoarele lumii sîntgure. . .
alături de ele pentru a apăra pa
cea lumii.

Agresorii imperialiști din Orien
tul Arab, forțele retrograde ale 
veacului nostru, trebuie să înțe
leagă că pentru noi oamenii cin-

stiți de pe întreg globul pămîn- 
tesc pacea lumii este mai scumpă 
decît orice. Or murdara agresiu
ne a imperialiștilor americani și 
englezi amenință pacea lumii, în
tunecă orizontul vieții internațio
nale. Să-și ia mina de pe po
poarele Orientului Arab imperia
liștii. Să-și retragă imediat trupele 
din Liban și Iordania.

Imperialiștii ne amenință dar noi 
sîntem gata să facem față oricăror 

împrejurări
Cuvînfarea președintelui Nasser la Dantesc

CAIRO 19 (Agerpres). — Postul de radio Cairo anunță 
că la 18 iulie a avut loc la Damasc un mare miting la care 
a luat cuvîntul Gamal Abdel Nasser, președintele Republicii 
Arabe Unite.

Adresîndu-se compatrioților săi, el a declarat că în pre
zent, națiunea arabă obține victorie după victorie. Poporul arab 
a ridicat steagul victoriei și a aprins făclia libertății. El a 
dobîndit libertatea, independența și suveranitatea.

Poporul irakian, a spus Nasser, s-a opus întotdeauna im
perialismului și aeoliților săi, a mers la moarte și a indurat 
lipsurile, dar nu a renunțat la luptă. In prezent, împreună cu 
întreaga națiune arabă, el a ridicat făclia libertății.

Ați fost martori ai felului în care frații voștri din Egipt, 
în urma luptei pentru libertate, au dobîndit victoria. In pre
zent sînteți martori ai felului în care frații voștri din Irak, 
luptînd pentru libertate, au ridicat sus steagul victoriei.

Sîntem acum martori ai ocupării Libanului de către Statele 
Unite și a Iordaniei — de către Anglia. Pe timpuri, francezii 
ocupaseră Damascul, iar englezii Bagdadul, Ammanu.l șj- ora
șul Cairo. Acum se încearcă să se repete toate acestea. Pentru a 
justifica ocuparea teritoriului Libanului și al Iordaniei, a arătat 
Nasser, imperialiștii ne acuză că ne amestecăm în treburile in
terne ale acestor țări. Ei ne a menință, dar noi sîntem gata să 
facem față oricăror împrejurări neprevăzute.

DAMASC 19 (Agerpres). — Postul de radio Damasc anunță 
că la 19 iulie, în capitala provinciei siriene o Republicii Arabe 
Unite, au avut loc convorbiri între delegațiile Republicii Arabe 
Unite și Republicii Irak.

Cele două delegații au semnat un acord care exprimă ho- 
tărirea celor două țări de a acționa in comun, în spiritul Cartei 
O.N.U., pentru întărirea păcii în Orientul Mijlociu și în lume, 
pentru apăraret în caz de agresiune, luarea măsurilor in vederea 
cooperării economice și culturale intre cele două țări, consultarea 
in permanență asupra tuturor problemelor de interes comun.

Declarațiile guvernelor R. D. Germane, 
R. P. Ungare și R. P. Albania

BERLIN 19 (Agerpres). — A- 
genția A.D.N. a transmis decla
rația guvernului R. D. Germane 
în legătură cu situația din Orien
tul Apropiat, în care se spune 
printre altele:

Ca urmare a agresiunii qmeri- 
cano-engleze în Orientul Apropiat 
s-a creat o primejdie serioasă 
pentru pace în întreaga lume.

Guvernul R. D, Germane pro
testează energic împotriva
gresiunii americano-engleze în 
Orientul Apropiat și cere retrage

ri trupelor străine.
Germane învi- 
vestgerman de 

întreprins nimic 
capăt agresiunii 

cu hotărîre impo-

a-

rea imediată 
Guvernul R. D.

faptul că el n-a 
pentru a se pune 
și protestează 
triva participării guvernului vest- 
german la această agresiune care 
amenință pacea

BUDAPESTA 
La 19 iulie la 
dată publicității

mondială.
★
19 (Agerpres). — 
Budapesta a fost 
declarația guver-

nului Republicii Populare Ungare 
cu privire la situația în Orientul 
Apropiat și Mijlociu.

Sprijinind consecvent năzuințele 
popoarelor coloniale în lupta lor 
împotriva jugului colonial, se spu
ne printre altele în declarație, gu
vernul R. P. Ungare condamnă cu 
hotărîre intervenția americană și 
engleză în Orientul Apropiat și 
Mijlociu și declară că răspunderea 
pentru această agresiune revine 
în întregime guvernului S.U.A. 
și guvernelor celorlalte țări occi
dentale care au contribuit la a- 
ceasta agresiune.

★
TIRANA 19 (Agerpres). — Gu

vernul Republicii Populare Alba
nia a dat publicității o declara
ție în legătură cu agresiunea im
perialistă în ~ 
Mijlociu.

Guvernul
Albania cere
Americii și Anglia să-și retragă 
neîntîrziat trupele din Liban și 

Iordania.

ULAN BATOR 19 (Agerpres). 
China Nouă transmite: Guvernul 
R. P. Mongole a anunțat la 18 iu
lie că a hotărît să recunoască ofi
cial Republica Irak.

Guvernul indonezian 
a recunoscut R. Irak
DJAKARTA 19 (Agerpres). — 

Corespondentul din Djakarta al 
agenției China Nouă relatează că 
în cadrul ședinței extraordinare 
din seara zilei de 19 iulie, guver
nul indonezian a hotărît să re
cunoască Republica Irak,

TINERETUL SOVIETIC 1Ș1 EX
PRIMA INDIGNAREA FAȚA 
ă DE INTERVENȚIA 

IMPERIALIȘTILOR

Orientul Apropiat și

Republicii Populare, 
ca Statele Unite ale.
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Lucrările Congresului pentru dezarmare 
și colaborare internațională

STOCKHOLM 19 — Corespotl- ceri din toate țările lumii spre a 
dență specială : Sîmbătă diminea- discuta posibilitățile lărgirii 
ță lucrările Congresului pentru schimburilor între toate statele.

' ' ■ Lucrările congresului continuă.

MOSCOVA 19 (Agerpres).— 
Comitetul organizațiilor de ti
neret din U.R.S.S. a publicat 
o declarație în care își exprimă 
indignarea în numele milioane
lor de tineri sovietici împotriva 
intervenției armate a S.U.A, in 
Liban, a intervenției engleze in 
Iordania și a amenințărilor im
perialiștilor împotriva Repu
blicii Irak.

dezarmare și colaborare interna
țională au continuat în comisiile 
și subcomisiile create.

In comisia pentru problemele 
colaborării politice care este pre
zidată de dr. Anu Singh (India) 
discuțiile sînt purtate în special 
asupra situației din Orientul Mij
lociu. Numeroși oratori au subli
niat gravitatea situației în aceas
tă regiune a lumii și pericolul ex
tinderii războiului care planează 
acum în urma agresiunii imperia
liste.

Aproximativ 150 persoane-parti- 
cipă la lucrările comisiei pentru 
problemele dezarmării sub preșe
dinția lui M. Goldbloom (Austra
lia). In ședința acestei comisii 
s-au făcut 
propuneri 
adunării.

Comisia 
țelor iubitoare de pace a exami
nat problema unității de acțiune 
â diferitelor organizații obștești 
în opera de apărare a păcii.

In cadrul comisjei economice o 
parte din vorbitori au propus și 
Sprijinit convocarea unei confe
rințe internaționale la care să par
ticipe economiști și oameni de afa-

pînă acum o serie de 
care vor fi -prezentate

pentru colaborarea for-

STAS M52 - 52

La Ploeșfi
(Urmare din pag. l-a)

Trotuș a spus :. „Ne alăturăm 
luptei popoarelor iubitoare de 
pace, condamnînd cu toată tăria 
agresiunea imperialistă asupra 
Libanului și Iordaniei și ne ex
primăm solidaritatea deplina cu 
cauza dreaptă a popoarelor ara
be ; cerem retragerea imediată a 
trupelor agresoare din Liban și 
Iordania, pentru ca popoarele a- 
rabe să-și hotărască singure pro
pria lor soartă".

Peste 1.300 de textiliste care 
au participat la mitingul de la 
fabrica „Dorobanlul" au adoptat 
în unanimitate moțiuni adresate 
O.N.U. și guvernelor S.U.A. și 
Angliei, prin care cer să se pună 
capăt imediat agresiunii impe
rialiste în Orientul Apropiat și 
Mijlociu.

Mitinguri și adunări de protest 
au mai avut loc la rafinăria j nr. 
2 Ploești. uzina mecanică Ploțști, 
schela Boldești, uzina Poiăna- 
Cimpina etc.
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