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de pe Orientul Arab
Oamenii muncii din întreaga țară 

înfierează cu indignare agresiunea colonialistă 
din Liban și Iordania

Mitingul de Ia Academia R.P. Romine
Membrii Academiei R. P. Ro

mîne, membrii corespondenți și 
cercetătorii științifici ai Academiei 
s-au întrunit marți la amiază în- 
tr-un miting pentru a-și exprima 
revolta și indignarea față de cri
minala agresiune a imperialiștilor 
americani și englezi împotriva po
poarelor arabe din Orientul Aîij
lociu.

Atitingul ă fost prezidat de acad. 
Gh. Atacovei, membru al Prezi
diului Academiei R. P. Romîne.

Acad. Emil Condurachi, care a 
luat primul cuvîntul, a spus prin
tre altele :

„Odată cu profunda noastră in
dignare față de agresiunea impe
rialistă din Liban și Iordania noi, 
lucrătorii din domeniul științei, 
avem datoria să spunem răspicat 
și tare: se înșeală oricine își în
chipuie că în vremea-în care un 
popor după altul și-a. cîștigat in
dependența prin lupte și sacrifi
cii, popoarele arabe, a căror fier
binte năzuință de îibertate este 
cunoscută și de englezi și de a- 
mericani, vor putea fi din nou în- 
genunchiate spre a suporta în 
chip silnic, mai departe, jugul a- 
păsător al colonialismului.

Trebuie, de asemenea, să 
spunem părerea noastră și 
privința celorlalte consecințe 
actului nesăbuit al agresiunii
litare din Orientul Apropiat. Ome
nirea se află astăzi mai aproape 
ca oricînd de la ultimul război 
mondial, de un nou război cata
strofal. Răspunderea imensă pen
tru pacea întregii. lumi, dorința 
fierbinte de a salva pacea cit mai 
este încă cu putință au determi
nat guvernul sovietic să propună re sau prin agresiuni armate pot 
grabnic convocarea unei conferin- intimida lumea întreagă ?

ne 
în 

ale 
rni-

nostru brutalitatea exploatării ca
pitaliste a marilor monopoluri, 
avem înalta datorie de a lupta cu 
hotărîre pentru apărarea indepen
denței și libertății popoarelor 
arabe !“.

A luat apoi cuvîntul acad. dr. 
Șt. S. Nicolau. „Trăim zilele unor 
noi uneltiri alo puterilor imperia
liste împotriva popoarelor Orien
tului Arab — a spus printre al
tele vorbitorul. Inrăiții apărători 
ai putredului sistem colonialist au 
venit la mii de kilometri depăr
tare de hotarele lor pentru a 
zdrobi și a înăbuși în sînge no
bila luptă a popoarelor arabe care 
doresc să scape de tiranica opre
siune colonialistă. Planurile și ac
țiunile războinice ale colonialiști
lor se izbesc însă ca valul apei 
de stînca neclintită — de voința 
nestrămutată a popoarelor conști
ente de puterea ce o reprezintă și 
care au luat în propriile lor mîini 
cauza sfîntă a apărării libertății, 
independenței lor și. păcii. Luptînd 
pentru pace și independență, po
poarele arabe găsesc un ajutor 
ferm și activ în statele socialiste, 
în unitatea de monolit a lagăru
lui socialist în fruntea căruia se 
află Uniunea Sovietică — princi
pala stavilă în calea planurilor 
războinice ale țărilor imperialiste.

Mijloacele de exterminare în 
masă pe care un război modern 
le poate pune în acțiune — a spus 
în continuare vorbitorul — sînt 
de-a dreptul nimicitoare. Cei care 
au trimis trupele americane și en
gleze în Liban și Iordania nu ig
norează acest lucru. Socotesc ei 
oare că prin discursuri incendia-

țe la un înalt nivel care să gă
sească mijloacele pentru a reda 
omenirii pacea la care are drep
tul, nădejdea într-o viață lipsită 
de primejdia apocaliptică a 
boiului atomic.

Țările din lagărul păcii 
frunte cu Uniunea Sovietică, 
tru care independența tuturor po
poarelor constituie un punct prin
cipal al programului lor socia
list, își spun cu hotărîre cuvîntul 
în această problemă care nu mai 
aparține unui popor sau altuia ci 
este o problemă de viață și de 
moarte a lumii întregi. Glasurile 
noastre se alătură glasurilor tu
turor oamenilor cinstiți, de bună 
credință din lume spre a expri
ma mînia și indignarea noastră. 
Sîntem alături de toate popoarele 
arabe doritoare de libertate. Noi 
cei care am cunoscut în trecutul tul Arab, forțele retrograde

răz-

în 
pen-

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, 
în mesajul adresat șefilor guver
nelor S.U.A., Marii Britanii, 
Franței și Indiei a arătat cu mul
tă fermitate, hotărîrea neclintită 
a popoarelor sovietice de a apăra 
pacea în Orientul Apropiat și în 
întreaga lume. Pledînd călduros 
pentru cauza păcii, tovarășul 
Hrușciov a insistat să aibă loc ne- 
întîrziat o conferință a șefilor 
guvernelor marilor puteri care să 
lichideze de îndată conflictul ce 
riscă să pună foc omenirii. Sus
ținem cu fermitate acest apel în
țelept. Susținem, de asemenea, cu 
hotărîre declarația guvernului no
stru în legătură cu acțiunile agre
sive ale S.U.A. și Angliei în O- 
rientul Atijlociu și Apropiat.

Agresorii imperialiști din Orien- 
ale

ciriteia mărețului 
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Un aspect de la mitingul de la Academia R. P. Romîne

Să dezvoltăm
spiritul
al TINERETULUI

inovator
veacului nostru 
trebuie să înțe
leagă și să ac
cepte realitatea 
•— a spus vor
bitorul. Viitorul 
este al popoare
lor, al libertății 
și independenței 
lor, nu al regi
lor și imperia
lismului. Nu 
războiul de jaf 
și cotropire e 
menit să învin
gă, ci lupta no
bilă a popoare
lor pentru li
bertate și inde
pendență națio
nală, pentru a- 
părarea păcii în 
lume 1

Popoarele ara
be nu sînt sin
gure în lupta 
lor dreaptă. A- 
lături de ele sînt 
toate popoarele 
lumii care apă
ră pacea 1 Să-și 
ia imperialiștii 
mîna de pe ță
rile Orientului
Arab 1 Să-și retragă imediat tru
pele din Liban și Iordania!".

La miting au mai luat cuvîn
tul ing. M. Năstase, secretar al 
Academiei R. P. Romîne și Jana 
Păcuraru, redactor la Editura A- 
cademiei R. P. Romîne care, în 
cuvîntul lor, și-au exprimat indig
narea față de agresiunea colonia
listă americano-engleză în Orien
tul Apropiat și au susținut cu 
căldură mesajul adresat de N. S. 
Ilrușciov șefilor guvernelor S.U.A., 
Angliei, Franței și Indiei de a 
organiza o întîlnire la cel mai 
înalt nivel pentru a opri pericu
loasa aventură ce poate duce spre 
un nou război mondial.

Participanții la miting au adop
tat moțiuni de protest către pre
ședintele S.U.A., D. Eisenhower și 
primul ministru al Marii Britanii, 
Macmillan, precum și către Con
siliul de Securitate și Adunarea 
Generală a O.N.U. prin care, în 
numele oamenilor de știință 
R. P. Romînă, protestează cu 
tărîre împotriva intervenției 
mate din Liban și Iordania și
să se pună capăt acestei agresiuni 
care poate aprinde flăcările unui 
război asupra

din 
ho
ar- 
cer

întregii lumi.

(Ager preș)

40.000 DE PARTICIPANT!
Ia mslingul de Ia lași

Mitingul femeilor de la 
„Arenele Libertății" din Capitală

la învățătură, pentru dezvoltarea 
și formarea lor profesională, pen
tru educarea lor în spiritul păcii 
și prieteniei între popoare. Con
gresul a elaborat și aprobat do
cumente importante care sublinia
ză cu tărie că problema asigură
rii drepturilor copilului nu poate 
fi despărțită de lupta pentru apă
rarea păcii.

In cadrul Congresului a fost 
dezbătută de asemenea problema 
drepturilor femeilor, fără a cărei 
rezolvare ele nu-și pot îndeplini 
întrutotul rolul ce le revine în so
cietate.

Ascultînd faptele relatate despre 
situația drepturilor politice și eco
nomice ale femeilor din .țările ca
pitaliste și coloniale, delegatele 
au manifestat în același timp un 
mare interes și admirație pentru 
viața liberă a femeilor din țările 
lagărului socialist, pentru deplina 
egalitate în drepturi de care se 
bucură femeile din aceste țări.

In încheierea Congresului au

Cum stimulăm inovațiile tinere
tului ? lată o întrebare firească 
pe. care și-o pun tot mai des în 
ultima vreme în orașul Timi
șoara, comitetele organizațiilor 
U.T.M., activiștii utemiști și, 
după cum e și 
firesc, biroul co
mitetului orășe
nesc U.T.M.

Pentru ca în
trebarea să pri

mească un răs
puns pozitiv au 
fost inițiate o 
serie de acțiuni 
în vederea spri
jinirii mișcării 
tinerilor inova
tori.

Comitetul orășenesc U.T.M. Ti
mișoara

„Electromotor", între un grup de 
tineri și tehnicieni, și tinerii ino
vatori, s-a ținut o consfătuire 
care a scos în evidență soluțiile 
pentru stimularea inovatorilor ti
neri.

Din experiența 
organizațiilor U. T. M. 
din orașul Timișoara 

în munca de stimulare 
a mișcării tinerilor 

inovatori

IAȘI (de la corespondentul no
stru).

Nu există om cinstit, iubitor de 
libertate și progres, în sufletul că
ruia vestea agresiunii imperialiste 
în Liban și Iordania să nu fi trezit 
o puternică indignare. Profund in
dignați 40.000 de oameni ai mun
cii din orașul Iași au participat la 
un miting de înfierare a agresiu
nii tâlhărești imperialiste din Li
ban șl Iordania.

Ieri după amiază, Piața Republi
cii — devenită neîncăpătoare — 
clocotea de mînie: „Jos mîini1» 
imperialiștilor de pe Liban șl Ior
dania", „Afară cu imperialiștii din 
Orientul Arab", „Sîntem solidari 
cu lupta popoarelor arabe pentru 
libertate și independență națio
nală", „Trăiască forțele de neînvins

acestea
tot timpul în Piața Re-

cuvîntul tovarășul Co
președintele sfatului

die picii în frunți cu marea Uniu
ne Sovietică'. Lozincile 
au răsunat 
publicii.

Au luat 
tav Iliescu
popular orășenesc, Cristofor Si- 
mionescu rectorul Institutului Po
litehnic, Nicolae Popa mecanic de 
locomotivă, Aglaia Vasiliu țesătoa
re la fabrica „Țesătura", Constan
tin Amariei prim secretar al Co
mitetului regional U.T.M. Iași, 
academician Jul Nițulescu, mem
bru în Comitetul național pen
tru apărarea păcii, care au dat 
glas indignării profunde a oame
nilor muncii stîmită de agresiunea 
imperialistă din Orientul Arab.

Mitingul de protest al oameni-

lor muncii din Iași a sintetizat do
rința fierbinte a tuturor partizani
lor păcii: „încetarea imediată a 
agresiunii imperialist» împotriva 
popoarelor Orientului Arab". Par- 
ticiponții la miting au cerut Sta
telor Unite ale Americii, Angliei 
și Franței să accepte fără întârziere 
chemarea președintelui. Consiliului 
de Miniștri al Uniunii Sovietice, 
pentru reglementarea pe cale paș
nică a conflictului din Liban și 
Iordania.

La închiderea mitingului, s-a 
dat citire unei moțiuni de protest 
adresată O.N.U.

★
Asemenea mitinguri de protest 

au avut loc în numeroase locali
tăți din regiunea Iași.

Marți după amiază a avut Ioc 
la „Arenele Libertății1 din Bucu
rești, darea de seamă publică a 
delegației Consiliului Național al 
Femeilor din R. P. Romînă care 
a participat la lucrările celei de-al 
lV-lea Congres al Federației De
mocrate Internaționale a Femeilor 
ce a avut loc la Vicna între 1 și 
5 iunie a. c.

Au luat parte mii de femei din 
uzine și fabrici, de pe ogoarele din 
apropierea Bucureștiului, de la ca
tedrele școlilor și facultăților, din 
laboratoare, femei de artă și cul
tură, gospodine.

Au luat parte de asemenea mem
brele' „Caravanei mamelor pentru 
pace" care se află în țara noastră 
în frunte cu Dora Russell, preșe
dinta Comitetului internațional 
permanent al mamelor.

Darea de seamă asupra desfășu
rării lucrărilor celui de-al IV-lea 
Congres al F.D.I.F. a fost pre
zentată de tov. Mia Groza, secre
tară a Consiliului Național al Fe
meilor din R. P. Romînă.

Problema cea mai arzătoare 
' care a preocupat în cel mai înalt 

grad lucrările Congresului — a 
spus vorbitoarea — a fost cum e 
și firesc, pacea, lupta pentru sal- fost adoptate rezoluțiile cu privire 
varea vieții. Toate delegațiile au 
exprimat îngrijorarea firească și 
profunda lor revoltă față de ac
țiunile primejdioase ale cercurilor 
imperialiste, care pregătesc răz
boiul atomic.

In mod unanim, 
însuflețire, delegatele 
cuvîntul la Congres 
inițiativa de pace a 
importanță istorică 
unilateral experiențele cu armele 
atomice. Vorbitoarele au arătat că 
în țările lor au avut loc nume
roase mitinguri, mari demonstra
ții în care s-a cerut ca și guver
nele S.U.A. și Angliei să urmeze 
exemplul Uniunii Sovietice. Dele
gatele au salutat politica de pace 
și prietenie dusă de țările socia
liste, contribuția efectivă a acestor 
țări la menținerea păcii în lume.

Lucrările Congresului au fost 
străbătute de o mare grijă pentru 
viața copiilor, pentru dreptul lor

la apărarea păcii, Ia drepturile fe
meilor și condițiile necesare pen-

(Continuare în pag. IlI-a)

mișoara a folosit în acțiu
nile sale experiența în această 
privință a organizațiilor U.T.M. 
din Regiunea Autonomă Maghia
ră și în special a organizației de 
bază U.T.M. a întreprinderii 
„Encsel Mauriciu", care a inițiat 
anul trecut un concurs al tineri
lor inovatori.

O activitate eficace pentru sti
mularea inovatorilor se desfășoa
ră în întreprinderea „Electromo
tor". Anul acesta inovațiile date 
producției în fabrică pînă la 
sfîrșitul lunii iunie vor aduce 
economii de circa 550.000 lei. Ase
menea realizări au fost posibile 
datorită faptului că la „Electro
motor" se dezvoltă o puternică 
mișcare a inovatorilor stimulată 
de direcțiune și organizația de 
partid. De cînd a început organi
zare; mișcării inovatorilor și 
pînă la 5 iulie au fost înregistra
te la cabinetul tehnic nu mai pu
țin de 2.234 propuneri de rațio
nalizări și inovații (din care 302 
în primele șase luni ale anului 
în curs). In rîndul inovatorilor a- 
cestei întreprinderi îl găsești și 
pe vestitul strungar Ștefan Ko
vacs, deputat în Marea Adunare 
Națională, autorul a nenumărate 
inovații, și pe bătrînul Mihai Se- 
mian, de asemenea inovator fe
cund, iar la grupul de cercetări 
găsim pe tînărul inginer Dan 
Teodorescu, ale cărui realizări în 
electronică, apreciate și în străi
nătate, i-au adus înaltul titlu de 
„Laureat al premiului de stat".

O activitate pozitivă desfășoară 
în această fabrică pentru stimu
larea mișcării de inovații și or
ganizația U.T.M.

După discuțiile purtate din ini
țiativa comitetului U.T.M. de la

Mulți dintre 
cei 35 de tineri 
inovatori au sub
liniat că greu
tăți importante 
au de întîmpinat 

la realizarea pro
iectului tehnic al 
propunerilor. I- 
mediat s-a trecut 
la aplicarea mă
surilor necesare. 
Pentru a-i ajuta' 
pe tinerii inova

tori din punct de vedere tehnic’ 
s-a format un colectiv.de ingineri, 
tineri, din care face parte, printre 
alții, și inginerul Victor Crăciu- 
nescu, utemist, un inovator cuno-

C. BUCUR 
corespondentul „Scînteil tine

retului" pentru regiunea 
Timișoara 

(Continuare în pag. IlI-a)

cu deosebită 
care au luat 
au • aprecia! 
U.R.S.S. de 
de a înceta

CÎND ORGANIZAȚIA U.T.M.
SE OCUPĂ

Cockfail cu prilejul 
sărbătorii naționale 

a R. P. Polone
Ambasadorul R. P. Polone la 

București, Janusz Zambrowicz a 
oferit marți seara un cocktail cu 
prilejul zilei de 22 iulie, sărbă-i 
toarea națională a Republicii 
Populare Polone.

Au luat parte tovarășii GheoN 
ghe Apostol, Emil Bodnăraș, Nh 
colae Ceaușescu, Alexandru Mo* 
ghioroș, Dumitru Coliu, Ștefan 
Voitec, Atanase Joja, Avram Bu- 
naciu, Gheorghe Stoica, membri 
ai C.C. al P.M.R., membri ai Pre
zidiului Marii Adunări Naționale^ 
înalți funcționări de stăt, oameni 
de știință și cultură, generali și 
ofițeri superiori, ziariști romîni și 
străini.

Au luat part» șefii mislunilnt 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Cocktailul s-a desfășurat fntr-e 
atmosferă de caldă prietenie.

Utemistul Sorin Catrinescu de 
la fabrica „Radio Popular" din 
Capitală — fruntaș în muncă 
— executândoperația de re
glaj la noul tip de aparat de 

radio „Romanța* 

O

La mitingul de la „Arenele Libertății"

Pentru formarea 
trăsăturilor morale 

și politice de colectivist
Pînă în toamna anului trecut 

organizația de bază U.T.M. de la 
G.A.C. Vlădeni nu a-a preocupat 
cu spirit de răspundere de activi
tatea utemiștilor și tinerilor co
lectiviști. După colectivizarea 
complectă a comunei, organiza
ția de bază U.T.M. 
zut în fața unor sarcini 
sporite, determinate de 
rea sarcinilor economice 
gospodăriei, de necesitatea 
bilizării utemiștilor și 
la îndeplinirea planului 
perspectivă al gospodăriei, 
gospodărie a venit un mare nu
măr de noi utemiști și tineri. Toți 
au venit cu convingerea că gos
podăria colectivă este singurul 
drum pe care trebuie să meargă, 
cu dorința de a munci din toate 
puterile, dar unii și cu multe con
cepții și atitudini individualiste, 
anarhice, indisciplinate. Se impu
nea în primul rînd întărirea disci
plinei tinerilor colectiviști. Unii 
tineri nu veneau la lucru cu re
gularitate, neglijind munca tocmai 
în perioadele de vîrf, iar alții fă
ceau o muncă calitativ slabă.

Organizația de bază U.T.M. tre
buia să devină deci o forță pu
ternică în lupta pentru dezrădăci
narea vechilor concepții și atitu
dini, pentru o mai bună organi
zare a muncii tineretului, pentru 
întărirea disciplinei, a respectării 
regulilor agrotehnice etc.

Îndrumată de către organizația 
de partid, organizația U.T.M. și-a 
îndreptat principala atenție spre 
organizarea temeinică a muncii de 
educare politică, de dezvoltare a 
dragostei tinerilor față de avutul 
obștesc, spre antrenarea tineretu
lui la întărirea economico-organi- 
zatorică a gospodăriei colective. 
Unul din obiectivele importante

»-a vă- 
mult 

crește- 
ale 

mo- 
tinerilor 

de 
în

cu răspundere de
EDUCAȚIA POLITICĂ

a tinerilor colectiviști
era acela de a crea prin toate 
mijloacele o puternică opinie co
lectivă, o atmosferă de intolerantă 
împotriva abaterilor 
disciplină, a lucrului 
Calitate, a risipei etc.

Răgazul din zilele ___
fost folosit de organizația U.T.M. 
pentru intensificarea muncii de e- 
ducație politică a utemiștilor și 
tinerilor.

Dacă pînă atunci în adunările 
generale U.T.M. — destul de spo
radice — nu se discutau proble
mele arzătoare care stăteau în 
fața organizației, acum, utemiștii 
au discutat despre asemenea teme 
importante ca : ce calități trebuie 
să întrunească un colectivist ; în
tărirea disciplinei utemiștilor și 
tinerilor in producție ; contribuția 
utemiștilor și tinerilor la sporirea 
fondului de bază al gospodăriei ; 
despre acțiunile utemiștilor m în
frumusețarea gospodăriei etc.

Dezbaterea acestor probleme a 
stimulat inițiativa utemiștilor. Ei 
au venit cu propuneri și sugestii 
interesante care mai tîrziu Ie-au 
concretizat prin fapte.

Într una din adunările generale 
au fost discutați acei utemiști care 
dădeau dovadă de nepăsare și ne
glijență față de avutul obștesc. Un 
rol deosebit de educativ l-a avut

grave de la 
de proastă

de iarnă a

discutarea cazului utemistului San
du Nicolescu. El fiind purtător de 
atelaje, a lăsat caii neîmpiedecați 
și aceștia au intrat în lanul de 
grîu călcîndu-1 în picioare și pro- 
ducînd pagube gospodăriei. Acest 
utemist mai avea pe lingă acest 
fapt și purtări urîte față de co
lectiviști, era pornit pe ceartă, în
jura. în urma discutării unor ase
menea abateri disciplina tinerilor 
colectiviști s-a întărit.

O atenție deosebită a fost acor
dată organizării învățământului 
politic de organizație. La cercul 
politic „Să ne cunoaștem patria" 
și la cursul seral au fost încadrați 
un număr mare de utemiști și ti
neri. Cu prilejul discuții
lor în cercurile politice s-au dez
bătut asemenea probleme impor
tante ca : schimbul dintre oraș și 
sat — baza economică a alianței 
clasei muncitoare cu țărănimea 
muncitoare ; dezvoltarea avuției 
obștești — sarcină de frunte a co
lectiviștilor etc. Aceste lecții, pre
cum și discuțiile purtate pe mar
ginea lor au ajutat pe tinerii 
cursanți să înțeleagă mai bine li
nia politică a partidului nostru. 
Fiind legate de sarcinile concrete 
din gospodărie, discuțiile purtate 
pe marginea lecțiilor au exercitat 
asupra tinerilor o influență poziti
vă. Astfel, utemiștii au hotărît să

crească păsări pentru a le com 
tracta cu cooperativa din sat. An; 
ghel Popescu, Vasilica P. Mihai, 
Niță Mânu .și mulți alți tineri din 
cadrul cercului politic, au cerut 
să lucreze în echipa de tineret.

în organizația U.T.M. s-au fo- 
losit și alte forme tot în scopul 
educării politice a tineretului: se, 
rile culturale, reuniunile tovărăJ 
șești, învățămîntul agro-zootehnic 
etc.

Organizația U.T.M. a avut țî 
alte inițiative bune dar pe care 
nu le-a dus pînă la capăt.

Combaterea superstițiilor ți ă 
misticismului a stat mai puțin 
în atenția organizației U.T.M. în 
sat mai există încă cetățeni care 
cred că trăznetul se datorețte 
,.-Untului Ilie", că nu este bine 
să te duci la lucru cînd îți taie 
pisica drumul și alte asemenea 
povești. Explicarea științifică a 
fenomenelor naturii este cel 
mai bun mijloc de combat 
tere a superstițiilor și mistic 
cismului. Cercul tinerilor natural 
liști avea menirea să explica

DARIA KUHTA
ION ȘERBU ]

I I

colectiv.de


SÂ FIE MOBILIZATE m

toate forțele tineretului 
la terminarea grabnică 
a lucrărilor agricole de vară

i

Denumiri sfidătoare

r

In raionul Murgeni 
se neglijează 
dezmiriștitul

La Comitetul raional U.T.M. 
Murgeni nu găsești pe nimeni în 
aceste zile. Activiștii sînt plecați 
în sate și comune să mobilizeze 
tineretul de pe ogoare la grăbirea 
strîngerii recoltei. Datorită mun
cii politice și organizatorice a ac
tiviștilor comitetului raional, a or
ganizațiilor de bază U.T.M., tine
rii participă activ la muncă ți se 
recoltează intens.

Pînă în dimineața zilei de 18 
iulie din cele peste 17.400 hectare 
cu păioase se recoltaseră aproape 
7000 de hectare. Ritmul transpor
tului la bazele de recepție capătă 
avans de la o zi la alta. Deși pînă 
aci toate-s bune, intervine un to
tuși... <

Campania nu se reduce doar la 
atît. Miriștile trebuie să îmbrace 
Urgent haina neagră a arăturilor 
de vară și în acestea trebuie semă
nate plante furajere. Din păcate 
însă acest lucru ne se întâmplă. 
Planul secției agricole a sfatului 
popular raional prevede ca toate 
miriștile să fie arate și să fie în- 
sămînțate cu furaje. Există 55 trac, 
toare : 41 la S.M.T. Bogdănești, 
10 la......... ..... ............................. ...
Gura 
rații. Gospodărite agricole de stat 
au și 
ceva de făcut în campania actuală, 
decît 
toate 
tului 
te fi 
cu a 
riștii 
rele pierd 
raionului.

La G.A.C. din Băcia, Fălciu, 
Rai, Murgeni ar fi putut să fie 
arate și însămânțate pînă la data 
de 18 iulie cel puțin 100 de hec
tare, la G.A.S. Murgeni 550 ha., 
la G.A.S. Bogdan 328 ha. în total 
deci aproape 1000 ha. Ce s-a făcut 
însă până acum ? S-au arat 10 ha., 
s-au balotat paiele de pe 35 ha., 
și s-au însămânțat 4 ha. teren.

Comitetul raional U.T.M. argu
mentează : „Nu depinde numai de 
noi“. Secția agricolă : „Nu știm ce 
au de gînd unitățile, că nu trec 
la arat și însămînțat. Firește că inițiativă ca la seceriș. Activiștii 
trebuie luate măsuri**. comitetului raional U.T.M. Gherla

Dar când, fiindcă timpul nu aș- core merg prin organizațiile mai 
teaptă și tractoarele celor trei sus amintite, nu ajută cu nimic 
SM.T.-uri amintite mai sus stau organizațiile U.T.M. în actuala 
de pomană și forurile competente campanie. Biroul raional n-a luat

.* nu trag serios la răspundere con- 
’ ducerile acestora. Comitetul raional 

U.T.M. (prim secretar Ion Chiroa- 
gă) să lase la o parte acest gen 
de „argumentare**. Toți activiștii 
se află în comune. Aceștia au da
toria ca, paralel eu secerișul și 
treierișul, să mobilizeze și pe ti
nerii mecanizatori la aratul mi
riștilor și însămînțatul acestora ou 
plante furajere.

C. SLAVIC

Activiștii raionului 
Gherla nu 

suficient organizațiile 
de bază U. T. M.

îndrumă

SJM.T. Zorleni, 4 la S.M.T. 
Idrici destinate acestei ope*

ele tractoare care nu au alt

să aTe și să însămînțeze. Cu 
acestea obiectivul desmiriști- 
și însămînțările de vară poa- 
comparat în raionul Murgeni 
șaptea spiță la roată. Tracto- 
care au în primire tractoa- 

vremea pe cuprinsul

In raionul Gherla recoltatul pă- 
ioaselor este în toi. Mai ales colec
tiviștii au obținut rezultate însem
nate în strîngerea recoltei. Organi
zațiile U.T.M. din G.A.C. Luna de 
Jos, Bonțida și Bunești au înțeles 
că miezul muncii lor în această 
perioadă este mobilizarea tuturor 
forțelor tinerilor pentru strîngerea 
l>a timp și fără pierderi a recoltei. 
In afara activității echipelor de ti
neri agitatori care au mers din 
casă în casă pentru a lămuri co
lectiviștii să nu lipsească nici un 
minut de la muncă, organizațiile 
U.T.M. din <aceste gospodării au 
lămurit pe tineri și aceștia vor 
munci în echipe speciale și dumi
nica la stnnsul recoltei, pe toată 
durata campaniei.

Și utemiștii din întovărășirea 
Sînmartin ți Tîrgușor au pornit 
inițiative menite să grăbească se
cerișul griului.

Organizațiile U.T.M. au uitat 
însă să îndrume pe tineri ca oda
tă cu recoltarea să înceapă desmi- 
riștitul și însămînțările de vară. 
Astfel, în GA.C. din comuna Răs
cruci (secretar U.TM. Viorel No
vac) deși secerișul se apropie de 
sfîrșit, nu s-a desmiriștit nici mă
car un hectar.

Aceeași situație este și în G.A.C. 
Bunești (secretar U.T.M. Lazăr 
Moldovan) și mai ales in comuna 
Taga (secretar U.TM. loan Miră- 
șan) unde s-a recoltat griul de pe 
o suprafață de 70 ha. dar nu s-au 
început încă arăturile de vară.

In această privință organizațiile 
U.T.M. nu au dat aceeași dovadă de

nici un fel de măsuri în această 
prvință. Indicațiile care s-au dat 
activiștilor la plecarea pe teren au 
fost rupte de problemele campa
niei și nu s-a pomenit nimic des
pre contribuția organizațiilor 
U.TM. la grăbirea secerișului, la 
desmiriștit și treieriș. Dacă în ra
ion secerișul s-a început mai bine 
de 10 zile, treierișul nu s-a început 
decît în vreo două locuri. Vina 
revine și organizaților U.T.M. și 
mai ales Comitetului raional 
U.TM. Gherla.

Majoritatea organizațiilor U.TM. 
din acest raion n-au luat nici un 
fel de măsuri pentru amenajarea 
ariilor și transportul imediat al 
cerealelor la arii. Există posibili
tăți mari în mobilizarea tineretu
lui, dar tovarășii de la Comitetul 
raional U.T.M. trebuie să treacă 
neîntîrziat și cu toate forțele la
coordonarea muncii organizațiilor 
U.T.M. la mobilizarea întregului

în vederea des- 
condiții a tu- 
campaniei agri-

tineret din raion, 
fășurării în bune 
turor lucrărilor 
cole.

M. MUNTEANU
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Situația secerișului 
și treierișului

In majoritatea regiunilor sece
rișul griului și secarei se apropie 
de sfîrșit. In regiunile Craiova, 
București și Constanța recoltarea 
griului și a secarei s-a terminat, 
iar în regiunile Pitești, Oradea, 
Ploești, Galați și Timișoara se se
ceră aceste culturi de pe ultimele 
suprafețe.

In ultima săptămînă au fost re
coltate mari suprafețe de cereale 
păioase și în regiunile nordice ale 
țării. In zilele următoare și în 
aceste regiuni se va termina se
cerișul rămînînd de recoltat supra
fețe mici în raioanele submuntoa- 
se, unde vegetația culturilor este 
mai întîrziată.

In întreaga țară griul și secara 
s-au recoltat pînă la 21 iulie de 
pe 85 la sută din suprafețele cul
tivate. Recoltarea orzului de toam
nă s-a terminat iar a orzului de 
primăvară și orzoaicei s-a realizat 
în proporție de peste 60 la sută.

In acest an oamenii muncii de 
pe ogoare au avut la dispoziție 
mai multe tractoare și mașini 
agricole pentru executarea recol
tărilor de vară, au folosit mai ra
țional capacitatea de lucru a uti
lajului mecanic. Astfel în cele mai 
multe regiuni secerișul s-a desfă
șurat într-o perioadă mult mai 
scurtă de timp decît în ceilalți ani.

Odată cu începerea treierișului, 
la bazele de recepție au și început 
să sosească primele cantități de 
cereale din noua recoltă.

In fotografie: la baza de recep
ție din raionul Lehliu, regiunea 
București, se descarcă grîu ȘL orz 
de la G.A.C. „I. L. Caragiale" din 
comuna Lehliu.

Pregătiri intense 
pentru noul an școlar

Pentru noul an școlar Editura 
de Stat didactică și pedagogică 
pregătește 384 de titluri de ma
nuale destinate elevilor din școlile 
elementare și medii, care vor fi 
editate într-un tiraj de peste 
12.000.000 exemplare.

Pînă în prezent au fost tipărite 
peste 290 de titluri, dintre care 
273 au și fost repartizate centre
lor de difuzare din țară, urmînd 
ca, alături de restul manualelor 
ce vor fi editate să se găsească 
în librării la începutul noului an 
școlar.

Printre lucrările care apar pen
tru prima dată în acest an se află 
manuale de Anatomie pentru cla
sele a Vil-a și a X-a, care vor fi 
tipărite în limbile romînă, mc 
ghiară 
pentru 
pentru 
pentru 
rențial 
nomia
X-a și a Xl-a și altele. De aseme
nea, elevii vor avea la dispoziție 
în noul an școlar manualul de Is
torie modernă și contemporană 
pentru clasa a X-a, Geografia

j romînă, na
și germană, Istoria R.P.R. 
clasa a Vil-a, Geologia 
clasa a Xl-a, Limba latină 
clasa a X-a, Calculul dife- 
pentru clasa a Xl-a, Eco- 
politică pentru clasele a

R.P.R. pentru clasa a Xl-a, Alge
bra pentru clasa a Vil-a, Fizica, 
Chimia și Psihologia pentru cla
sa a X-a etc.

Pentru naționalitățile conlocui
toare vor fi tipărite între altele, 
manualul de citire pentru clasa a 
Vl-a în limbile maghiară, germa
nă, rusă, ucraineană, greacă, idiș, 
bulgară, slovacă și turcă și Istoria 
literaturii maghiare pentru clasa 
a X-a.

Pe lîngă manuale, Editura de 
stat didactică și pedagogică scoa
te în acest an numeroase lucrări 
necesare muncii de îndrumare a 
cadrelor didactice. Printre acestea 
se află Metodica predării lucrări
lor practice de tîmplărie, precum 
și cea a lucrărilor de lăcătușerie, 
Cartea lucrului manual vol. I și 
II, Exerciții de gimnastică și jocuri 
pentru clasele a VIII-a — Xl-a, 
Munca învățătorului la clasa l-a, 
Demonstrații experimentale la lec
țiile de psihologie și altele. De a- 
semenea, școlile elementare și 
medii vor fi dotate în noul an șco
lar cu numeroase . planșe, hărți, 
tablouri istorice etc.

(Agerpres)

Informații
Cu prilejul celei de-a 14-a a- 

niversări a eliberării Poloniei de 
sub jugul fascist, la Librăria 
noastră nr. 17 din Capitală a fost 
amenajată o vitrină și două stan
duri cu cărți în limba poloneză 
aparținînd unor scriitori clasici și 
contemporani din țara prietenă. 
Sînt expuse de asemenea costume 
populare poloneze 
biecte de artă.

★
Soliștii Teatrului 

Balet al R.P.R. — 
Garb is Zobian și Nicolae 
au plecat zilele acestea în R. P. 
Bulgaria pentru a-și da concursul 
la Festivalul de operă „Varnensko 
Leto", care se desfășoară la Varma 
pînă la 20 august. Artiștii romîni 
vor cinta în operele „Carmen", 
„Trubadurul", „Aida" și „Bărbie
rul din Sevilla" și vor da două 
concerte cu arii din opere în orașe 
din para vecină și prietenă.

Tot în R. P. Bulgaria au plecat 
pentru o lună de zile naistul Fă- 
nică Luca și cîntăreții de muzică 
populară Aurelia Fătu-Răduțu și 
Emil Gavriș care vor lua parte la 
Festivalul de muzică populară 
care are loc la Sofia între 22 iulie 
și 20 august.

★

Biroul de turism și excursii Pe
troșani a deschis de curînd o ta
bără de corturi pentru turiști 
Căldarea Bucura din Munții 
tezat

și diferite o-

de Operă fi 
Zenaida Palii, 

Herlea

în apropierea lacului
★

perioada 28 iulie — 7 
corul Casei raionale de 
din Lugoj, laureat al <

în 
Re- 
Lia.

au- 
cul- 

celui

In toate regiunile se continuă 
acum căratul snopilor pe arii și 
treierișul. Pînă acum au fost ame
najate aproape 15.000 de arii. In 
regiunile Constanța, București, 
Craiova, Ploești și Galați s-a tre
ierat aproape jumătate din recolta 
de grîu și secară. Cu toate acestea 
chiar în aceste regiuni ritmul 
treierișului nu este corespunzător 
posibilităților existente. în toate 
regiunile țării căratul snopilor Ia 
ani și treierișul trebuie intensifi
cat organizîndu-se lucrul atît ziua 
cît și noaptea. Strînsul și căratul 
paielor de pe miriști îndeosebi în 
gospodăriile agricole de stat pre
cum și executarea arăturilor de 
vară trebuie de asemenea urgen
tate în toată țara.

Munca intensă depusă la sece
riș poate fi acum irosită și soldată 
cu pierderi de recoltă dacă nu se 
folosesc toate mijloacele pentru 
desfășurarea în bune condiții și 
terminarea cît mai repede a treie
rișului.

Preocuparea principală în ace
ste zile trebuie să fie terminarea 
secerișului în regiunile nordice și 
intensificarea treierișului în toate 
regiunile țării. Toată grija pentru 
ca recolta de cereale păioase să 
fie strînsă în întregime și bine’ 
depozitată.

A apărut

„ANALELE"
Institutului de Istorie a Partidului de pe lingă

Nr. 3/1958

Revista reproduce in acest număr articolul redacțional din 
ziarul „Scînteia“ nr. 4252, intitulat „Pentru întărirea continuă 
a partidului, pentru aplicarea consecventă a normelor leniniste 
ale vieții de partid**.

La rubrica „Studii și referate** sînt publicate studiile „învă
țătura marxistă despre crizele economice in capitalism și teo
riile revizioniste contemporane**, de Manea Mănescu și „Din 
istoricul formării și dezvoltării clasei muncitoare din Romînia" 
(perioada de la începutul secolului al XX-lea pînă la primul 
război mondial), de N. N. Constantinescu.

Rubrica „Comunicări și note științifice** cuprinde articolele: 
„Din activitatea organizației de partid din Iași pentru pregăti
rea și Înfăptuirea naționalizării industriei textile locale** de S. 
Davicu și Gh. Cilibiu și „Luptele muncitorilor de la Galați din 
13 iunie 1916 și acțiunile de solidarizare din țară** de G. Tu- 
tjoran. Tot evenimentelor de la Galați din 13 iunie le este con
sacrată rubrica „Figuri de luptători pentru libertate și socia
lism**.

La rubrica „Critică și bibliografie** este publicată recenzia cu
legerii în două volume: „Corespondența președintelui Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. cu președinții S.U.A. și cu primii 
miniștri ai Marii Britanii în timpul Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei 1941—1945“, de B. Bălteanu.

Revista mai conține rubricile „Documente**, i,Informații“ și 
„Date calendaristice**.

tn 
gust, 
tură 
de-al IV-lea concurs republican al 
artiștilor amatori, va întreprinde 
un turneu i-n Moldova. Artiștii a- 
matori lugojeni vor da concerte în 
orașele Bacău, Bicaz, lași, Paș
cani, Piatra Neamț, Roman, Sucea
va și Vatra Dornei.

★

In cadrul schimburilor turisti
ce internaționale pe care Uniunea 
Asociațiilor Studenților din R. P. 
Romînă le organizează cu aso
ciațiile studențești din țările so
cialiste, luni a plecat în R. Ceho
slovacă un grup de studenți ro- 
mîni de la facultățile de cons
trucții care, timp de două săptă. 
mini, vor fi oaspeții studenților 
Institutului de construcții din 
Praga.

Tinerii Gh. Dumitru, Vasile Golea nu și V. Ramadanovici de la uzinele „T. Vladimirescu* din Capitală sînt bine cunoscuți și apre- 
ciațj de tovarășii lor de muncă din uzină, Iată-1 montind motorul electric la noul troleibuz

Foto: D. F. DUMITRU

Ori de cile ori treburile gaze
tărești mă abat pe la uzinele 
„Timpuri Noi" din Capitală, am 
prilejul să mi conving dt de fi
del este numele pe care-l poartă 
uzina, schimbărilor petrecute în 
viața muncitorilor de aici. Și de 
fiecare dată, notez lucruri noi 
pe carnetul meu de reporter.

...O nouă hală pentru strungă- 
rie. Uzina „Timpuri Noi" pro
duce utilaj industrial. Din fon
dul uzinei se ridică un club mo
dern. Altă serie de muncitori se 
pregătesc să plece în concediu 
de odihnă la munte sau la mare. 
Biblioteca fabricii va număra în 
curînd 10.000 volume cărți...

Sint doar cîteva însemnări fu
gare, imagini din viața de astăzi 
a uzinei pentru care odinioară 
muncitorii luptau împotriva pa
tronului, cunoscutul exploatator 
Lemaître. De numele acestui ex
ploatator era legat traiul negru 
de odinioară al muncitorilor — 
14—16 ore de muncă, salarii mi
zere și neplătite la vreme, viața 
chinuită a ucenicilor.

Dar numele lui a dispărut o- 
dată cu alungarea exploatatorilor. 
Muncitorii mai pomenesc de el 
— și atunci cu o scîrbă lesne de 
citit în ochii lor — doar cînd 
povestesc celor tineri despre con
dițiile neomenești în care lucrau, 
de crunta exploatare la care erau 
supuși.

Deunăzi însă mi-a fost dat să 
văd numele domnului Lemaître 
întins cu litere de-o șchioapă, pe 
firma unui fotograf particular, 
pe nume Șuhar Moisă. Prăvălia 
dumisale se află pe strada Lînă- 
riei la nr. 3 la numai âțiva me
tri de uzina „Timpuri Noi". Nu-i 
aceasta oare o sfidare grosolană 
a realității noastre de astăzi, o 
încercare nerușinată de a sfida 
amintirile întunecate ale munci
torilor ? Și cum de a permis o 
asemenea manifestare dușmănoa
să, Secția comercială a Sfatului 
popular al raionului Tudor Vla
dimirescu? Neîndoielnic este vor
ba aici de o gravă miopie poli
tică care trebuie curmată în cel 
mai scurt timp.

V. RANGA

De ce 100 kg. — 
97,500 kg ?

In dimineața aceea, responsa
bilul băcăniei O.C.L. „Alâmenta- 
ra“ nr. 33 din str. Halelor 15, 
Matache Mihalache și vînzătorul 
M. Gutman erau peste măsură de 
contrariați.

Făcând o verificare a greutății 
sacilor cu zahăr recent primiți 
din magazia O.C.L., raionul T, 
Vladimirescu, au ajuna la o des
coperire... „matematică** surprin
zătoare. Această descoperire poa
te fi astfel enunțată : 100 kg.
zahăr = 98 kg. Mergînd mai 
departe ei descoperă că 100 kg. 
zahăr pot fi și ...99 kg. dar ți 
...97,50 kg. Alarmați de această 
„descoperire**, cei doi dau fuga 
la „Alimentara" nr. 94 din veci
nătate, unde aduc la cunoștință 
responsabilului Ștefan Stoiciu, 
cele întâmplate și-i propun să 
cîntărească ți el cîțiva saci cu 
zahăr.

Se aduce primul sac. Balanța 
arată 100,800 kg. adică 100 kg. 
zahăr și 0,800 kg. sacul. Totul 
este în regulă. Dar la următorii 
saci se constată lipsuri de 2,300 
kg., 1,650 kg. etc.

Dacă ne gîndim că la acest 
transport au fost aduse în a- 
ceastă prăvălie aproape 50 
saci cu zahăr de felul celor 
mai sus, ne putem închipui

de 
de 
cît 

de serioase vor fi lipsurile de 
zahăr la primul inventar al celor 
două magazine.

Dar nu numai la sacii cu za
hăr se poate aplica „descoperi
rea" 100 kg. — mai puțin 100 
kg. ! Nu de multă vreme dintr-o 
lată de unt livrată de depozit 
magazinului „Alimentara** nr. 
94, ca fiind în greutate de 25 
kg., lipseau 3 kg. unt. Altă dată 
s-au constatat lipsuri în gramaj, 
mai bine-zis în... kilogramaj, la 
orez, marmeladă și la alte pro
duse primite de la depozitul 
O.C.L, raionul T. Vladimirescu.

Ciudat este faptul că direc
ția O.C.L. „Alimentara** din a- 
cest raion nu se sezisează de 
aceste lipsuri. Cînd responsabilii 
magazinelor nr. 33 și nr. 94 
cer ca marfa să fie cîntărită în
dată după ce este coborîtă din 
mașina depozitului, ei sînt ame
nințați că vor plăti locație pen
tru staționarea 
sînt nevoiți să 
drept al lor.

Este cazul 
resort, miliția economică și pro
curatura raionului T. Vladimi
rescu, să cerceteze faptele de 
mai sus, și să constate cine sînt 
aceia care profită de pe urma 
cantităților sustrase.

Pentru acei care sustrag din 
avutul poporului nu trebuie 
să existe nici un fel de îngă
duință.

Semnarea acordului dintre 
R.P. Chineză și R.P. Romînă 
cu privire la schimburile 

de mărfuri pe anii 
1959 — 1962

La 21 iulie a.c. s-a semnat la 
Pekin între R.P. Chineză și R.P. 
Romînă un acord comercial de 
lungă durată. In acord se preve
de ca în perioada valabilității lui, 
respectiv din 1959 și pînă în 1962, 
R.P. Chineză să livreze în R.P. 
Romînă următoarele mărfuri mai 
importante: metale neferoase,
soia, orez, anvelope auto, fero
aliaje, laminate, minereuri, mașini 
și aparate, diferite bunuri de larg 
consum etc., iar R.P. Romînă să 
livreze în R.P. Chineză următoa
rele mărfuri mai importante: uti
laje pentru termocentrale, fabrici 
de ciment, instalații de foraj, 
tractoare, cisterne, turbosuflante, 
produse petrolifere etc.

Acordul a fost semnat din par- j 
tea romînă de către Ana Toma/ 
adjunct al ministrului Comerțu
lui, iar din partea chineză de Lin 
Hai-iun, adjunct al Ministrului 
Comerțului Exterior. La semnare 
au asistat din partea romînă Teo
dor Rudenco, ambasadorul R.P. 
Romîne la Pekin, membri ai de
legației romîne și funcționari su
periori ai Ambasadei R.P. Romt 
ne la Pekin. Din partea chineză 
au asistat Li Ce-ian, adjunct al 
ministrului Comerțului Exterior 
și funcționari superiori din Mini
sterul Comerțului Exterior al R.P. 
Chineze.

(Agerprea)

CffiSCMATOteHAFE)

mașinii. Așa că 
renunțe la acest

eia organele de

M. ZONIS

ANUNȚ
Școala Tehnică de Activiști 

Culturali din București B-dul 
Schitu Măgureanu nr. 1 — etaj 
V — telef, 4.09.17 — pregătește 
cadre de bibliotecari și instructori 
culturali — pregătire ce durează 
2 ani.

Se primesc absolvenți de școli 
medii de 10 ani cu diplomă de 
maturitate și absolvenți de școli 
pedagogice cu diplomă de absol
vire.

Admiterea în școală se face pe 
bază de examen.

Se dă examen la limba 
tura romînă — scris și 
istoria R.P.R. — numai

Se primesc eievi și 
vîrsta de 17—25 de ani.

înscrieriie încep de la 15 au
gust pînă la 10 sept. 1958 pe 
baza următoarelor acte:

— Diploma de maturitate sau 
de absolvire (în original).

— Copie legalizata a certifica
tului de naștere.

— Declarație de stare materia
lă și origină socială.

și litera- 
cral 
oral, 
eleve

r- Certificat de sănătate (ana
liza sîngelui și radioscopie pulmo
nară).

— Dovada situației militare 
pentru candidații care depășesc 
vîrsta de 20 de ani.

între datele de 24—25 sept. 
1958 se va ține examenul de ad
mitere.

Școala are cantină și internat 
și acordă burse elevilor care în
deplinesc condițiile prevăzute in 
regulamentele în vigoare.

Balada voinicului — PATRIA, 
I. C. FRIMU, VASILE ROAITA 
(sală și grădină) ; Călătorie peste 
trei mări (cinemascop) — REPU
BLICA ; Adevăratul sfîrșit al răz
boiului - MAGHERU, ELENA 
PAVEL (sală și grădină), GRA- 
DINA 13 SEPTEMBRIE (str. 
Doamnei nr. 9 ; Trei înttmplări — 
V. ALECSANDRI, LUMINA, GH. 
DOJA, 23 AUGUST (sală și gră. . 
dină) ; Clinele grănicerului — 
BUCUREȘTI, GRADINA PROGRE
SUL, 1 MAI (sală Și grădină) ; 
Rita — CENTRAL ; Liliacul — 13 
SEPTExMBRIE (fost Doina) ; Fa
cerea lumii — MAXIM GORKI, 8 
MARTIE (sală și grădină) ; 
Ghimpele - VICTORIA; Pro- 
gram de filme documentare și de
sene animate — TIMPURI NOI ; 
Inttlnire la bal — TINERETULUI; 
Tigrii zburători - ALEX. SAHIA 
(sală și grădină) ; Mazurca dra
gostei - LIBERTĂȚII (sală și 
grădină) ; Cazul dr. Laurent — 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE ; 
Luptător și clovn — ALEX. PO
POV .; Drumul periculos — GRI- 
VIȚA ; Locul acțiunii: Berlin — 
CULTURAL; Erupția — 8 MAI : 
Minciuna — VOLGA: Spionlaj 
contra spionaj — UNIREA (sală și 
grădină) ; Godzilla — C. DAVID ; 
Femeia zilei — T. VLADIMIRES- 
CU (grădină) FLACĂRA; Școala 
părinților — ARTA (sală și gră- „ 
dină) : Scara în spirală — MUN
CA ; Simfonia dragostei — MIO
RIȚA, MOȘILOR (grădină) ; Un 
condamnat la mefarte a evadat — 
DONCA SIMO (sală și grădină); 
Othello — POPULAR ; Dreptul la 
dragoste - ILIE PINTILIE.

CIND ORGANIZAȚIA U.T.M

(Urmare din pag. I-a)

EDUCAȚIA POLITICA
a tinerilor colectiviști
științific fenomenele
Dar cercul a fost neglijat de 
către învățătoarea Eufimia Iorda- 
che și organizația U.T.M. n-a tra
s-o la răspundere din timp, de 
aceea cercul tinerilor naturaliști 
nu și-a îndeplinit menirea.

neret și ceilalți utemiști participă 
la muncile din gospodărie cu ace- 

naturii. lași entuziasm. Merită subliniată 
creșterea 
gospodă-

Roadele
Odată cu începerea muncilor a- 

gricole de primăvară activitatea 
educativă desfășurată de organiza
ția U.T.M. a început să-și arate 
rezultatele și în producție. Ute
miștii și tinerii au fost aceia care 
au selecționat sămînța, au cărat 
gunoiul de grajd pe cîmp etc.

Organizația U.T.M. a inițiat for
me specifice tinerești pentru mo
bilizarea tineretului la munca în 
producție. Astfel în brigada statu, 
tară, la propunerea organizației 
U.T.M., a fost formată o echipă 
de tineret. în grija sa echipa de 
tineret a primit 40 ha. grîu, 30 
ha. porumb, floarea soarelui sfe
clă furajeră, loturile semincere de 
grîu și porumb. Acum în rîndul 
colectiviștilor există părerea una
nimă că cele mai bune lucrări de 
întreținere a culturilor au fost 
executate de tinerii din echipă. 
Membrii echipei de tineret dau 
dovadă de spirit tovărășesc în 
muncă ajutând și unele echipe ră
mase în urmă la întreținerea cul
turilor. în afară de echipa de ti-

contribuția tinerilor la 
sectorului zootehnic al 
riei.

O expresie a creșterii spiritului 
colectivist și a grijii pentru mă
rirea avutului obștesc sînt și ac
țiunile de muncă voluntară între
prinse de tineri. In timpul libeț, 
și mai ales duminica, utemiștii și 
tinerii au amenajat și curățit se
diul gospodăriei, au sădit flori în 
grădina din jurul sediului. Ei au 
plivit buruienile de pe lotul se- 
mincer de grîu ți au executat in
dicatoare de lemn, pentru lotul de 
porumb hibrid. Ajutorul tinerilor 
la construirea grajdului de 100 ca
pete de vită a constat în transpor- 

fetele au a- 
grajdului. Ac- 
ale tineretului 
140 zile-mun- 

valoare, ei au

tul nisipului iar 
jutat la bulgăritul 
țiunile voluntare 
sînt echivalente cu 
că a căror contra ____ ,
hotărît să o acorde fondului de 
bază al gospodăriei.

Dezvoltarea vigilentei 
revoluționare

Dușmanul încerca să folosească 
orice prilej pentru a discredita 
gospodăria agricolă colectivă, folo
sea diverse mijloace pentru a îm
piedica dezvoltarea ți propăși
rea ei.

De aceea organizația U.T.M., în
drumată de organizația de partid,

și-a pus în centrul atenției sale 
nu numai mobilizarea tinerilor Ia 
munca de producție ci și educa
rea tinerilor în spiritul combati
vității, a vigilenței față de orice 
încercări ale dușmanului de a lovi 
în G.A.C.

Gospodăria colectivă de la crea
rea ei și pînă acum a avut de lup
tat nu numai cu greutățile începu, 
tului, a lipsei de experiență, cu 
mentalitățile învechite ale unora 
ci și cu acțiunile dușmănoase ale 
chiaburilor.

Recent Aurica Pană, fiică de 
chiabur, a încercat să împiedice 
inițiativele tineretului îndreptate 
spre dezvoltarea G.A.C. Astfel, la 
un moment dat s-a răspândit zvo
nul că în echipa de tineret nu se 
socotesc zilele-muncă.

Imediat, biroul organizației de 
bază U.T.M. a organizat o adu
nare generală deschisă. Utemiștii 
și tinerii printre care Niță Mânu, 
Chivu Radu au demascat-o pe Au
rica Pană, fiică de chiabur de la 
care porneau aceste zvonuri. Ei 
au arătat că Maria Postelnicu vân
zătoare la cooperativă s-a făcut 
unealta fiicei de chiabur în răs
pândirea de zvonuri mincinoase.

Ținând seama de faptul că Ma
ria Postelnicu era utemistă și s-a 
făcut colportatoare de zvonuri duș
mănoase răspândite de chiaburi, a- 
dunarea generală a organizației de 
bază U.T.M. a exclus-o din orga, 
nizație.

Aoțiunea de a discredita echipa 
de tineret n-a reușit.

Utemiștii și tinerii erau convinși 
că tot ce se afirmă despre echipa 
de tineret sînt minciuni, dar adu
narea generală a organizației 
U.T.M. a constituit o bună lecție 
de vigilență și combativitate față 
de dușmanul de clasă, ale cărui 
acțiuni trebuie zdrobite fără cru
țare.

Utemiștii și tinerii din gospodă
rie dispun de mari forțe pentru câ 
pe viitor să-și aducă în măsură și 
mai mare aportul la creșterea ani
malelor. Planul de perspectivă al 
gospodăriei prevede mărirea nu
mărului vacilor cu lapte. Desigur, 
în rîndurile utemiștilor sînt mulți 
tineri care doresc să devină cres
cători de animale, fruntași, mulgă
tori pricepuți care să obțină pro
ducții mari de lapte.

Este meritul organizației de 
bază U.T.M. că prin munca poli
tică de educare a utemiștilor în 
spirit colectivist, a vigilenței și 
combativității revoluționare a reu
șit să antreneze întregul tineret 
în acțiunea de dezvoltare continuă 
a gospodăriei agricole colective.

Participarea activă la viața co
mună din gospodărie j.au făcut 
pe aceștia să-și ridice nivelul conș
tiinței, să-ți 
propria lor 
consolidarea 
din care fac

. *

3
țse

judece cu exigență 
activitate, urmărind 
familiei colectiviste 

parte.



O importantă acțiune de educare patriotică:

Primul concurs cultural-artistic
In legătură 

cu concursul 
de burse

Alături de poporul Republicii 
Arabe Unite, prieten

al pionierilor și școlarilor
Primul concurs cultural artis tic pe țară al pionierilor si șco

larilor, organizat de C.C. al U.T.M. în colaborare cu Ministe
rul fnvățămîntului și Culturii, a prilejuit trecerea în revistă a 
unei munci susținute duse de organizațiile U.T.M. în rîndul or
ganizațiilor de pionieri. Solii generației celei mai tinere, a gene
rației ce-și numără anii odată cu ai republicii noastre, au oferit 
tuturor spectatorilor momente de satisfacție artistică deosebită, 
atît coriștii și recitatorii, dansatorii și instrumentiștii făcînd do
vada unui talent cu mari perspective de dezvoltare.

Cu ocazia închiderii fazei pe țară a primului concurs cultu
ral-artistic al pionierilor și școlarilor juriile au anunțat echipele 
cîștigătoare și au făcut unele aprecieri cu privire la des
fășurarea activității cultural-ar tistice în rîndul pionierilor și șco
larilor. lin reporter al ziarului nostru a avut o convorbire cu 
juriile, din care a desprins unele concluzii practice pentru îm
bunătățirea acestei activități în unitățile și detașamentele de 
pionieri.
Iată cîteva privind formațiile co rale, soliști vocali și recitatori.

Primul concurs cultural-artistic 
a stîrnit acum cîteva luni entu
ziasmul sutelor de mii de pionieri 
și școlari. Luni de-a rîndul, peste 
700.000 de pionieri și școlari au 
umplut scenele tării noastre, unde 
s-au întrecut pentru un cîntec și 
un dans cît mai izbutit, cît mai 
bine executat. In același timp con
cursul cultural-artistic a prilejuit 
și o creștere a interesului pentru 
învățătură, participanții la concurs 
străduindu-se să învețe cît mai 
bine, să obțină la toate obiectele 
note cît mai mari.

Această pasionantă întrecere a 
desemnat pe cei mai buni' dintre 
cei buni, astfel că la concursul 
pe țară prezentarea artistică a ce
lor 21300 de finaliști a oferit mo
mente de reală satisfacție artisti
că.

Juriul a apreciat că formațiile 
corale s-au prezentat în general 
la un nivel, artistic satisfăcător, 
demonstrînd o muncă susținută 
din partea conducătorilor forma
țiilor pentru rezolvarea probleme
lor de prezentare. In general au 
fost rezolvate just problemele in
tonației, dicțiunii, omogenității. 
Nivelul artistic al celor premiați 
este demn de toată lauda. De a- 
semenea și soliștii și recitatorii 
s-au prezentat bine pregătiți de
monstrînd reale calități artistice. 
S-a desprins că notă dominantă 
a acestui concurs munca susținută 
a tuturor formațiilor, entuziasmul 
general al celei mai tinere gene
rații venită din piscuri de munte 
și de pe întinse cîmpii să închine 
cîntecele și versurile lor patriei iu-

bite, partidului ce cu grijă părin
tească le călăuzește primii pași 
spre viața fericită ce înflorește 
sub soarele Republicii. Nu poți, 
privind această manifestare, să nu 
remarci odată și încă odată deo
sebirea izbitoare între viața ocro
tită cu grijă a generației Republi
cii noastre și trecutul în care,

Concluziile juriului 
formațiilor corale, 
soliști vocali și 

recitatori (I)

înecați în colbul satelor, copiii 
erau supuși unei vieți de mizerie, 
multe talente ale fiilor poporului 
nostru pierind la prima pîlpîire. 
Peste ani, mulți din micuții care 
au oferit clipe de neuitată încîn- 
tare artistică vor fi poate talente 
desăvîrșite, deplin afirmate. Dar 
în mod sigur, toți vor duce mai 
departe tradiția cîntecului nostru 
popular, devenind ei înșiși sufle
tul continuei dezvoltări a minuna
tei noastre arte populare.

Se poate aprecia că formațiile 
corale s-au prezentat bine pregă
tite, cu un conținut corespunzător, 
iar unele au dat o atenție deose
bită prezentării estetice, ca de pil
dă formațiile corale a școlilor din 
Giurgiu, și din regiunile Cluj, 
Baia Mare, Iași. în ceea ce 
privește conținutul repertoriului 
au fost însă unele formații 
corale care n-au dat toată

Să dezvoltăm
spiritul inovator 
al TINERETULUI

(Urmare din pag. l-a)

scut al întreprinderii. Alături de 
el, alți inovatori mai vîrstnici, ca 
de pildă Stefan Kovacs, s-au an
gajat să se ocupe de cîte doi ti
neri muncitori pentru a-i ajuta 
să devină inovatori.

Roadele se văd. Crește presti
giul și pregătirea tinerilor inova
tori, cercetători neobosiți ai nou
lui.

Un asemenea tînăr este lăcătu
șul utemist Vasile Pridie. El a 
făcut în timp de 4 ani 52 propu
neri de raționalizări. O valoare 
mare reprezintă recenta propu
nere : „Eliminarea plăcii de as- 
best la plita de 600 wați". Tînă- 
rul inovator a modificat tabla 
suport a plitelor electrice de larg 
consum, ceea ce a permis crearea 
unui spațiu de aer izolator în lo
cul asbestului. Astfel se realizea
ză o economie anuală de 25.968 
lei.

Pentru a generaliza experiența 
acestei organizații de bază, comi
tetul orășenesc U.T.M. a convo
cat o ședință cu secretarii organi
zațiilor' de bază U.T.M. din între
prinderile industriale ale orașului.

In această consfătuire s-a nă
scut și ideea unei întreceri între 
organizațiile de bază U.T.M. în 
vederea stimulării tinerilor inova
tori. Organizațiile de bază U.T.M. 
de la Atelierele principale C.F.R., 
întreprinderea „Electrobanat", u- 
zinele de încălțăminte „Nikos Be- 
loiannis", fabrica de utilaj „6 
Martie" au întreprins, drept răs
puns, mai multe acțiuni.

— La noi — arată tov. Con
stantin Stamatoiu, secretarul co
mitetului U.T.M. al atelierelor 
C.F.R. — despre munca tinerilor 
inovatori s-a discutat în mod spe
cial în brigăzile de producție, a- 
poi în adunări ale organizațiilor 
de secție U.T.M. Cu prilejul ace
stora au fost propuse numeroase 
teme în atenția tinerilor inova
tori. După ce le-am arătat unde 
anume trebuie să intervină, noi 
am luat măsuri pentru sprijinirea 
lor tehnică, în această direcție 
primind ajutorul inginerilor ti
neri. Vreau în mod deosebit să-l 
evidențiez pe inginerul I. Cojan. 
El sprijină mult colectivul, care 
are ca scop să țină evidența ino
vațiilor tinerilor, să asigure dis
cutarea și aplicarea în producție 
a celor bune, să-i ajute pe tinerii 
inovatori din punct de vedere 
tehnic și să-i popularizeze.

Acțiuni utile au întreprins și 
utemiștii de Ta întreprinderea 
,,Electrobanat". în urma propune
rilor făcute de tineri comitetul or
ganizației de bază U.T.M., a in
trodus un fel de carnete ale tine
rilor inovatori, urmărind sti
mularea morală a acestora și evi
dența realizărilor. De asemenea 
s-a inițiat aici un ciclu de confe
rințe tehnice pentru tineret, care

vor fi ținute de ingineri din în
treprindere.

Colectivul de îndrumare a tine
rilor inovatori creat special în fa
brică, este condus de ing. Nicolae 
Popescu. Pentru a stimula citirea 
literaturii de specialitate a fost 
propus și un difuzor voluntar de 
cărți tehnice. Mulți tineri cumpă
ră acum cu regularitate cărți teh
nice de la acest difuzor voluntar, 
în timp ce tot mai numeroși 
vin cititorii

atenția prezentării unui număr 
mai mare de cîntece despre 
viața nouă și fericită a copiilor 
patriei noastre, despre realizările 
obținute de oamenii muncii pe 
drumul construirii socialismului. 
De asemenea unii conducători de 
formații corale au lucrat cu co
pii piese care depășesc nive- 
velul formațiilor, neglijîndu-se a- 
proape general folclorul local, 
prezentîndu-se de unele echipe 
programe lipsite de varietate, ca 
de exemplu, formația corală din 
Marghita care a prezentat patru, 
cîntece a numai doi autori. Juriul 
își permite să atragă atenția unor 
dirijori care s-au lăsat prea mult 
emoționați de concurs, emoția 
transmițîndu-se copiilor. Din a- 
ceastă pricină foarte puține co
ruri au cîntat degajat.

Soliștii vocali au cîntat frumos, 
îngrijit, cu multă dragoste cîntece 
despre partid, despre viața noastră 
nouă. Micuții soliști Pop Rodica 
(regiunea Oradea), Margu Ioană 
(regiunea Cluj), Cioară Elena 
(regiunea Oradea) au dovedit ca
lități vocale ce trebuie îndrumate 
cu grijă și mai departe.

Dar și din prezentarea soliștilor 
s-a vădit în parte lipsa de preocu
pare pentru un program variat și 
bogat, legat de specificul regiunii 
respective. Trebuie să stea de ase
menea în atenția conducătorilor 
formațiilor artistice, acompaniatorii 
soliștilor, care la. această finală 
s-au dovedit în general insufi
cient pregătiți.

în general, recitatorii s-au do
vedit că simt poeziile pe care le 
recită trăind sincer conținutul ver
surilor, unii dintre ei ca Rotaru 
Mihai (regiunea Bacău), Dumitru 
Mircea Dan (regiunea Ploești), 
Florea Maria (regiunea Constanța) 
dovedind calități deosebite. Dar au 
fost și mulți dintre aceia care 
s-au rezumat la memorizarea ver
surilor și 
mecanic, 
trică, fără 
intensă a 
respective 
buie să dea de gîndit educatorilor, 
conducătorilor artistici, pentru că 
de mici copii trebuie obișnuiți cu 
trăirea intensă, sinceră a lucruri
lor pe care le fac.

Pentru dezvoltarea pe mai de
parte a activității cultural-artisti- 
ce în rîndul pionierilor și școla
rilor este necesară ieșirea cît mai 

’ des pe scenă, nu numai cu oca
zia unor concursuri — premieri, 
ci în mod continuu, frecvent. Din 
desfășurarea primului concurs se 
desprinde entuziasmul cu care au 
îmbrățișat copiii cîntecul, poezia. 
Și dacă, unele echipe corale, so
liști sau recitatori au fost efnoți- 
onați, aceasta credem că se da- 
torește și faptului că și-au rezu
mat activitatea doar le repetiții. 
Sînt demne de urmat exemplele 
echipei de cor a Școlii de 7 ani 
— Bacău care a dat peste 20 
programe artistice la căminele 
culturale, întreprinderi, cluburi, 
sau corul Școlii de 7 ani din co
muna Boroaia — Fălticeni care a 
prezentat 36 programe artistice în 
comune și în raion. Acest lucru 
este deosebit de important -pentru 
dezvoltarea activității cultural-ar- 
tistice a pionierilor și școlarilor, 
ei înșiși devenind astfel animatori 
ai culturii noastre de masă.

Ținînd seama de numeroasele 
cereri ale candidaților la concursul 
de burse, Ministerul Invățămîntu- 
lui și Culturii a aprobat prelun
girea termenului de depunere a 
cererilor de înscriere la concursul 
de burse acordate de întreprinde
rile socialiste și Comitetele Execu
tive ale Sfaturilor Populare Re
gionale și al Capitalei, pînă la 
data de 31 iulie a.c.

După această dată, întreprinde
rile socialiste și Comitetele Execu
tive ale Sfaturilor Populare, nu 
vor mai primi cereri de înscriere 
la concursul de burse.

—•--
La București va avea loc

Consfătuirea internațională 
a editurilor agro-silvice 

din țările socialiste
Intre 29 iulie și 4 august va a- 

vea loc la Institutul agronomic 
„Nicolae Bălcescu" din Bucu
rești Consfătuirea internațională 
a editurilor agro-silvice din țările 
socialiste.

La acest larg schimb de expe
riență privind munca de editare 
a cărților de agricultură vor par
ticipa delegați ai editurilor agro
silvice din Uniunea Sovietică, 
R. P. Bulgaria, R. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. P. Ungară și 
R. P. Romînă.

Cu acest prilej se vor prezenta 
referate și va avea loc un schimb 
de păreri privind editarea cărții 
agricole.

Primul furnal egiptean de la Heluan în apropiere de Cairo, care 
intră în funcțiune în cinstea Zilei de 23 Iulie — „Ziua Armatei și 
Revoluției". Experții cehoslovaci și utilajul ceh au contribuit la 
construcția furnalului egiptean.

In fotografie: Noul furnal egiptean.

bibliotecii tehnice.
★

tinerilor inovatori

de-

dinMișcarea 
orașul Timișoara a pornit pe un 
făgaș bun, în sensul indicat de 
Documentele Plenarei a IlI-a 
a C.C. al U.T.M. Acțiunile vor 
trebui extinse și mai mult în 
viitor. Tov. Gh. Flucsă, secretar 
al comitetului orășenesc U.T.M., 
ne-a arătat că în luna septembrie 
urmează să aibă loc prima con
sfătuire orășenească a tinerilor 
inovatori. Pînă atunci sînt nece
sare însă anumite măsuri.

In primul rînd — antrenarea 
tuturor organizațiilor U.T.M. la 
această muncă. Deși Timișoara 
este un oraș cu o puternică in
dustrie, pînă acum de mișcarea 
tinerilor inovatori se preocupă în 
mod organizat numai organiza
țiile U.T.M. din 6—7 întreprin
deri. Sînt unități ca „Industria 
metalurgică bănățeană", „Tehno- 
metal", „Arta textilă", „Bumba
cul” și altele unde tinerii inova
tori nu sînt ajutați suficient, unde 
mai sînt manifestări de tergiver
sare nejustificată a rezolvării 
propunerilor lor. Asemenea cazuri 
am întîlnit și la Trustul regional 
de construcții Timișoara. Aici — 
de pildă — o valoroasă inovație, 
un aparat de sudat ușor de mî- 
nuit, în special la lucrările exe
cutate pe stîlpi, la înălțime, care 
la experimentare a dat rezultate 
bune, nu a fost dată în producție 
de ani de zile.

In alte întreprinderi n-au dis
părut „coautorii de profesie", pa- 
raziți care profită de pe urma 
inovatorilor, fără nici un merit.

Mișcarea inovatorilor este o ex
presie a inițiativei entuziaste în 
producție a clasei muncitoare 
descătușată de către regimul no
stru democrat-popular, odată cu 
trecerea întreprinderilor în mîini
le poporului. Sprijinirea propune
rilor făcute de tinerii muncitori, 
are de aceea atît un puternic rol 
economic, cît și un caracter pro
fund educativ, de îndemn pentru 
o permanentă activitate devotată, 
inovatoare, în spiritul ideilor co
muniste, a noii atitudini față de 
muncă, a luptei pusă în slujba 
poporului muncitor.

In lumina acestor consideren
te Comitetul orășenesc U.T.M.- 
Timișoara trebuie să-și continue 
mai larg activitatea, spre a se 
prezenta la prima consfătuire a 
tinerilor inovatori din oraș cu un 
bilanț rodnic.

declamarea lor rece, 
fără o trăire lăun- 
o înțelegere și redare 
conținutului poeziilor 
și acest lucru tre-

Sosirea 
în Capitală

Celui de-al VH-lea Congres național 
al Partidului Comunist din Japonia

Comitetul Central al P.M.R. trimite celui de-al VII-lea Congres 
al Partidului Comunist din Japonia salutul său frățesc și urează 
comuniștilor japonezi noi succese în consolidarea continuă a rîn- 
durilor partidului pe baza învățăturii marxist-Ieniniste, în lupta 
pentru unitatea de acțiune a clasei muncitoare și a tuturor forțe
lor democratice și progresiste din Japonia, pentru libertăți demo
cratice și independența țării, pentru pace și progres social.

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

23 iulie 1952. La această dată, 
în urma unei lovituri de stat, pu
terea politică a fost smulsă în 
Egipt din mîinile regale. După 
trei zile, reprezentantul principal 
al intereselor imperialiste în 
Egipt, regele Faruk, a fost ne
voit să abdice.

An de an locuitorii văii Nilului, 
sărbătoresc 23 iulie ca „Zi a Ar
matei și Revoluției".

23 iulie 1952 constituie un punct 
de cotitură în istoria Egiptului.

Cu un an mai tîrziu, la 18 
iunie 1953 monarhia a fost oficial 
abolită, Egiptul devenind repu
blică.

De la evenimentele petrecute 
acum șase ani a trecut o peri
oadă istoricește relativ scurtă ; cu 
toate acestea în acest timp s-au 
petrecut înnoiri mari în viața tî- 
nărfllui stat egiptean. Guvernul 
Egiptului, în frunte cu Gamal Ab
del Nasser, a trecut din primele 
momente ale existenței sale la 
dezvoltarea economiei și culturii, 
întărind an de an, zi de zi, in
dependența cucerită. In cei 6 ani 
puterile colonialiste au urzit tot 
felul de planuri mîrșave pentru 
a răpi independența cucerită de 
poporul egiptean. După cum se 
știe, Egiptul nu s-a lăsat prins 
în capcana „doctrinei Dulles-Ei- 
senhower", a pactului militar a- 
gresiv de la Bagdad și a altor 
momeli întinse de colonialiști.

Cînd în octombrie 1956 pu
terile imperialiste au săvîrșit o- 
dioasa lor agresiune împotriva 
Egiptului, poporul egiptean și-a 
apărat cu eroism integritatea te- 
ritorială, libertatea cucerită.

Prin politica sa de apărare a 
independenței și libertății po
porului, Egiptul și-a cîștigat sim
patia întregii lumi arabe. In fe
bruarie a.c. prin unirea Egiptului 
cu Siria s-au pus bazele Repu
blicii Arabe Unite (R.A.U.). Con-

22 iulie 1958
-

a delegației Marii
Adunări Naționale 

a R. P. Romîne 
care a făcut o vizită 

în R. P. Albania
Marți seara s-a înapoiat în Ca- gospodăriei agricole colective din 

pitală, venind de la Tirana, dele
gația Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne care a făcut o vi
zită prietenească în R. P. Alba
nia, la invitația Adunării Populare 
a R. P. Albania.

Delegația a fost alcătuită din 
deputății Petre Drăgoescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romîne, membru al 
C.C. al P.M.R., conducătorul de
legației, Anton Breitenhofer, mem
bru al C.C. al P.M.R., redacțor- 
șef al ziarului „Neuer Weg“, acad. 
Andrei Oțetea, directorul Institu- ----- ---------------- ----------
tului de istorie al Academiei R.P. Ministerul Afacerilor Externe 
Romîne, Irina Bandy, muncitoare ?’ de față Hasan Alimer.
la.uzinele „Ianoș Herbak" din Cluj kOj ambasadorul R. P. Albania la 
și Florea Fîntînă, președintele București și membri ai ambasadei.

Calafat.
La sosire, pe aeroportul Bănea- 

sa, membrii delegației au fost în- 
tîmpinați de tovarășii Tiță Florea, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Aurel Mălnășan, ad
junct al ministrului Afacerilor Ex
terne, Filip Geltz, membru în 
Prezidiul Marii Adunări Naționa
le și de deputați ai Marii Adunări 
Naționale, de Mircea Biji, secretar 
general al Marii Adunări Națio
nale, I. Moruzi, directorul Protoco
lului din Ministerul Afacerilor Ex
terne, C. Franțescu director adjunct

și alții.
Au fost de față Hasan Alimer-

Pentru noi

stituirea R.A.U. -a însemnat un 
pas important pe calea realizării 
aspirațiilor spre unitate « po
poarelor arabe.

In prezent R.A.U. nu numai că 
luptă pentru lichidarea moștenirii 
nefaste lăsate de cotropitorii co
lonialiști, dar face față cu succes 
urzelilor imperialiste în Orientul 
Apropiat și Mijlociu, urzeli con
cretizate acum prin agresiunea 
mîrșavă anglo-americană în Li
ban și Iordania.

Anul acesta aniversarea eveni
mentelor din 23 iulie 1952 are loc 
așadar în împrejurări deosebite, 
cînd deasupra Orientului Apropiat 
și Mijlociu planează nori negri 
răspîndiți de corbii imperialiști 
care au dezlănțuit o agresiune 
tîlhărească împotriva Libanului și 
Iordaniei. In aceste momente, 
cînd popoarele arabe trec prin 
grele încercări, tineretul romîn, 
alături de întregul popor, con
damnă cu mînie pe agresori, ma- 
nifestîndu-și solidaritatea sa fier, 
binte cu lupta popoarelor arabe; 
cu R.A.U. care stă ferm pe pozi
țiile apărării păcii și independen
ței naționale. Popoarele R.A.U.; 
toate popoarele arabe, care-și a- 
pără dreptul la o viață liberă și 
prosperă au în poporul nostru un 
prieten sincer și devotat.

Din partea Ambasadei 
Republicii Arabe Unite

Ambasada Republicii Arabe 
Unite comunică că recepția care 
urma să aibă loc la Ambasadă la 
23 iulie cu ocazia Zilei Armatei 
și a Revoluției a fost 
cauza evenimentelor 
tul Mijlociu.

Ambasada se scuză 
vitații săi pentru aceasta.

anulată din 
din Orien-

fafă de in'

succese în
sportiva de masa

Iri anii puterii populare, miș
carea de cultură fizică și sport 
din țara noastră a devenit o pro
blemă de stat, o probletnă de care 
partidul și guvernul se ocupă în
deaproape. Așa se și explică de 
altfel uriașa dezvoltare pe oare 
mișcarea noastră sportivă de la 
orașe și sate a înregistrat-o în 
anii de democrație populară. Hotă, 
rîrea partidului și guvernului pri
vind reorganizarea mișcării noa
stre de cultură fizică și sport a în
semnat o nouă mărturie a grijii 
și sprijinului ce se acordă la noi 
dezvoltării mișcării sportive, un 
nou și puternic stimulent al dez
voltării activității sportive de masă 
din țara noastră. Iată, de pildă, 
numai cîteva din succesele însem
nate înregistrate de mișcarea 
sportivă din satele patriei noastre 
în ultimul an.

După reorganizarea mișcării de 
cultură fizică și sport, în colecti
vele sportive sătești au fost în
registrați un număr de peste 
400.000 membri. La prima etapă a 
întrecerilor Spartachiadej de vară 
a tineretului au fost antrenați din 
mediul sătesc aproape un milion 
d« tineri. Un mare număr de ti-

Mitingul femeilor de la „Arenele Libertății" din Capitală
(Urmare din pag. l-a)

tru ca femeia să-și poată îndeplini 
în societate rolul de mamă, mun
citoare și cetățeană și la dreptul 
copiilor și tineretului la învăță
tură și educație în spiritul păcii 
și prieteniei între popoare.

Delegația Consiliului Național al 
Femeilor din R. P. Romînă a avut 
o contribuție activă la lucrările 
Congresului. Căldura și prietenia 
cu care membrele delegației au 
fost înconjurate de celelalte par
ticipante au confirmat odată mai 
mult că țara noastră, realizările 
poporului nostru, sînt tot mai cu
noscute peste hotare. Astăz’ cînd 
avem create toate condițiile să 
muncim și să ne dezvoltăm ap
titudinile creatoare în slujba în
floririi patriei, a propășirii fami
liilor noastre și copiilor noștri, să 
milităm activ în vederea dezvol
tării mai depline a conștiinței so
cialiste a femeilor, în așa fel ca 
fiecare la locul ei de muncă să 
devină o luptătoare pentru reali
zarea mărețului program al con
strucției socialiste.

In încheierea expunerii sale, 
tov. Mia Groza a spus: Ne-am 
întrunit 
în c-- ,
primejdie. Am aflat cu profun
dă indignare de mîrșava agresiu
ne a imperialiștilor americani și 
englezi împotriva popoarelor ara
be. In aceste momente grave, 
Uniunea Sovietică atrage atenția 
guvernelor S.U.A. și Angliei asu
pra răspunderii ce și-au asumat 
de a atenta la pacea lumii.

Poporul romîn vede în această 
inițiativă de pace a Uniunii So
vietice, continuarea politicii sale 
neabătute de luptă pentru înțele
gerea între popoare, pentru solu
ționarea pe cale pașnică a orică
ror probleme internaționale. Noi, 
femeile, ne exprimăm speranța că 
guvernele S.U.A. și Angliei vor 
înțelege marea lor răspundere 
pentru soarta omenirii și vor da 
curs mesajului primit din partea 
președintelui Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., pentru a se stinge 
focarul de război pe care l-au 
creat în Orientul Mijlociu.

Asigurăm popoarele și pe suro
rile noastre arabe că sîntem soli
dare cu lupta lor pentru libertate 
și independență națională și că

azi într-tin moment 
care pacea lumii este în

activitatea 
la sate

în aceste momente grele prin care 
trec, ele găsesc în femeile din 
R.P. Romînă, prietene de nădejde. 
Unindu-ne glasul cu cel al femei
lor din lumea întreagă cerem im
perialiștilor să-și retragă imediat 
armatele din Liban și Iordania.

Mînia fără de margini care a 
cuprins întregul nostru popor față 
de tîlhăreasca agresiune imperia
listă din Orientul Arab a trans
format adunarea femeilor din Ca
pitală într-o mare manifestație de 
solidaritate cu lupta dreaptă a po
poarelor arabe împotriva colonia
liștilor americani și englezi. Sute 
de femei au scandat: „Jos miinile 
de pe Liban și Iordania", „Afară 
cu agresorii!“.

Participantele la adunare au 
fost salutate apoi de Dora Russel, 
președinta Comitetului Interna- 
național permanent al mamelor și 
Josephine Warren, membre ale 
„Caravanei mamelor pentru pace", 
care după ce a străbătut drumu
rile Franței, Belgiei, Germaniei 
occidentale, Elveției, Italiei; Iugo-

slaviei, Albaniei și Bulgariei a 
sosit de cîteva zile pe teritoriul 
Republicii Populara Romîne. Vor
bitoarele și-au exprimat îngrijo
rarea față de recentele eveni
mente internaționale care pericli
tează pacea întregii lumi și au 
subliniat necesitatea și importan
ta întîlnirii la nivel înalt a con
ducătorilor guvernelor marilor 
puteri pentru rezolvarea actualu
lui conflict în Orientul Arab. Vor
bitoarele au condamnat cu tărie 
și au cerut interzicerea imediată 
a experiențelor cu arme nucleare, 
care periclitează sănătatea între
gii lumi.

S-a dat apoi citire unor telegra
me adresate Organizației Națiu
nilor Unite și Federației Demo
crate Internaționale a Femeilor 
prin care femeile din Capitală 
cer acestor foruri internaționale 
să intervină cu toată autoritatea 
pe lîngă guvernele S.U.A. și An
gliei pentru a pune capăt agresi
unii în Orientul Arab.

Participantele la adunare au a- 
probat apoi în unanimitate decla
rația Consiliului Național al Fe
meilor în legătură cu agresiunea 
militară a Statelor Unite ale Ame- 
ricii și Angliei în Liban și Iorda
nia care pune în pericol pacea nu 
numai în Orientul Arab ci și în 
întreaga lume.

In numele femeilor din Repu
blica Populară Romînă, se spune 
printre altele în declarație — 
Consiliul Național al Femeilor 
din R.P.R. exprimă revolta și mî- 
nia față de tîlhăreasca interven
ție armată a imperialiștilor ame
ricani și englezi, împotriva po
poarelor arabe. De aceea ele sus
țin cu hotărîre propunerile preșe
dintelui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov pentru 
convocarea unei conferințe la ni
vel înalt care să ia fără întîrzie- 
re măsuri pentru curmarea con
flictului militar din Orientul 
Apropiat și Mijlociu.

(Agerpree)

neri din regiunile Stalin, Suceava, 
Iași și altele au participat la cam
pionatele de casă, ale colectivelor 
sătești. Peste 170.000 tineri țărani 
muncitori din întreaga țară sînt 
astăzi purtători ai insignei G.M.A., 
iar mai bine de 35.000 de tineri de 
la sate au obținut calificarea 
sportivă la diferite discipline 
sportive. Sînt de asemenea nume- 
roase colective sportive din mediuil 
sătesc ca de pildă ce.le din comu. 
nele Fundata, Vialea Stirîmbă, 
Curcani, Frasini. Jimbolia, Giar- 
mata, Bistrița ă căror reprezen
tanți participă cu succes la dife
rite campionate republicane. Și tot 
în ultimul an au fost construite 
cu posibilități locale sute de baze 
sportive.

în această direcție, tn regiunea 
Craiova s-au înregistrat 
realizări frumoase, 
Tg. Jiu și Bălcești.

Fără îndoială că 
culturii fizice și a 
sate și-a adus contribuția și or
ganizațiile U.T.M. Utemiștii de la 
sate sînt sufletul colectivelor spor, 
țive sătești. Să luăm, de exemplu, 
comuna Oituz din raionul Tg. 
Ocna. La sfîrșitul anului trecut 
aici a fost creat un colectiv sportiv 
puternic. Utemiștii, sub conduce
rea organizației de partid și ou 
sprijinul sfatului popular, au com. 
struit o bază sportivă simplă — 
un teren de fotbal și unul de vo
lei. Apoi, au antrenat tn cadru-l 
activității sportive de masă — 
Spartachiada tineretului — peste 
200 de tineri, băieți și fete din 
comună. Astăzi, colectivul sportiv 
are mai multe secții — atletism, 
fotbal, volei, șah, handbal etc. iar 
activitatea acestora se desfășoară 
din plin.

Totuși, dezvoltarea culturii fizi- 
ce și a sportului la sate mai ră. 
tnîne încă cu mult în urma sar
cinilor trasate de către partid și 
guvern. In multe sate nu s-au 
creat încă colective sportive. 
Numărul membrilor colectivelor 
sportive existente este și el cu 
mult sub posibilități. Iată de ce 
în fața organizațiilor U.T.M. și a 
U.C.F.S.-urilor stau în momentul 
de față cîteva probleme deosebit 
de importante privind dezvoltarea 
activității sportive la sate.

In primul rînd se pune proble
ma înființării a noi colective 
sportive și consolidarea organiza, 
torică a celor existente. In această 
privință, oomitetele raionale 
U.T.M. și U.C.F.S. — trebuie să 
sprijine îndeaproape organizarea 
în fiecare oomună, în fiecare sat 
a unui colectiv sportiv. In regiu
nile Craiova, Timișoara și Iași s-a 
pornit o largă acțiune sub lozinca 
„In fiecare sat un colectiv sportiv".

unele
îndeosebi la

la dezvoltarea 
sportului la

I,n regiunea Craiova s-au și obținut 
de acum unele rezultate. Astîel, 
pînă la 1 iulie, în satele regiunii 
au fost constituite 
sportive 
membri.

Pentru 
sportive, 
acțiunea__ __ T.
riale a colectivelor. In această prî- 
vință un mare ajutor îl pot aduce 
inițiativei^ organizațiilor U.T.M. 
Trebuie extinsa astfel acțiunile 
de antrenare a utemiștilor la con
struirea de baze sportive simple și 
confecționarea de materiale sporti
ve cu resurse locale. Un rol în
semnat în întărirea bazei materia
le a colectivelor sportive sătești îl 
constituie și „Concursul-bilanț" 
organizat de U.C.F.S. După cum 
se știe, cele mai bune colective 
sportive vor fi premiate cu ma
teriale și echipament sportiv în 
valoare totală' de peste 1.000.000 
lei. Obținerea acestor premii de. 
pinde în primul rînd de conduce
rea fiecărui colectiv sportiv, de fie
care organizație U.T.M. în parte, 
de felul cum acestea se vor ocupa 
de antrenarea tinerilor țărani mun
citori la întrecerile sportive de 
masă, la trecerea normelor 
G.M.A., tntr-um cuvîht de întrea
ga activitate a colectivului sportiv.

O inițiativă bună, care a dat re- 
zu-ltate în antrenarea tinerilor de 
ia sate în activitatea sportivă — 
acțiune care trebuie extinsă — este 
organizarea „duminicilor sporti- 
ve“. In regiunea Pitești, organiza
rea acestor „duminici sportive" a 
du» la înviorarea activității 
sportive, ceea ce e mai important, 
la practicarea sportului de către 
numeroși tineri. Organizațiile 
U.T.M. de la sate au datoria să 
inițieze organizarea cu regularita
te a unor astfel de „duminioi 
sportive", să se ocupe de întocmi- 
rea cît mai variată și plăcută a 
programului acestor manifestări.

Trebuie avut în vedere în pri. 
mul rînd, una dintre cele mai im
portante probleme a antrenării ti
nerilor țărani muncitori în activi
tatea sportivă. Ne referim la da
toria organizațiilor U.T.M. de a 
pune tn primuil rînd accentul în 
antrenarea tinerilor de la sate în 
practicarea sportului ca un im
portant mijloc de educație comu- 
nistă, de dezvoltare la tineri a 
unor înalte calități morale.

Consiliul general al U.C.F.S. în » 
scopul stimulării și dezvoltării 
continue a activității sportive de 
masă tn regiunile din Moldova, a 
hotărît să organizeze între 17 au
gust și 19 octombrie „Cupa Mol
dovei". La această competiție vor 
participa sportivii regiunilor Iași, 
Bacău și Suceava, iar întrecerile 
vor fi organizate la atletism, gim
nastică, fotbal și volei. Fără în
doială că în organizarea acestei 
competiții de masă sarcini deose. 
bite privind antrenarea tinerilor 
la concursuri revin organizațiilor 
U.T.M. din regiunile respective.

Viața sportivă în satele patriei 
noastre se dezvoltă de la o zi la 
alta. E o datorie, o obligație a 
organizațiilor U.T.M., a utemiști- 
lor de la sate, să sprijine din toa
te puterile această dezvoltare.

AL. PINTEA

446 colective 
cu peste 55.000 de 

consolidarea colectivelor 
un ajutor prețios îl are 

de întărire a bazei mate-

In noul car
tier muncitoresc 
petrolist din 
Leordeni, regiu
nea Pitești.



Să se pună capăt agresiunii 
imperialiste în Orientul Arab!

Pozifia S.11.A. $1 Angliei 
față de propunerea sovietică privind 
convocarea conferinței la nivel înalt

WASHINGTON 22 (Agerpres). — TASS 
transmite: Hagerty, secretarul Casei Albe pen
tru problemele presei, a declarat că S.U.A. vor 
fi gata să accepte o conferință la nivel înalt în 
cadrul Consiliului de Securitate al O.N.U., 
dacă celelalte puteri interesate o vor cere. Co- 
mentînd știrea că Anglia a acceptat propune
rea lui N. S. Hrușciov cu privire la convocarea 
conferinței șefilor de guverne în prob'ema si
tuației din Orientul Apropiat și Mijlociu cu 
condiția ca această conferință să aibă loc în 
cadrul Consiliului de Securitate al O.N.U., Ha
gerty a declarat „• „Dacă toți doresc o asemenea 
întîlnire, Statele Unite vor participa de aseme
nea la ea urmînd această procedură uzuală".

LONDRA 22 (Agerpres). — TASS trans
mite : La 22 iulie în Camera Comunelor din An
glia au avut loc dezbateri în problema situației 
în Orientul Apropiat.

Dezbaterile au fost deschise de Selwyn Lloyd, 
ministrul Afacerilor Externe.

Referindu-se la propunerea lui N. S. Hruș
ciov ministrul Afacerilor Externe a lăsat să se 
înțeleagă că puterile occidentale sînt de acord 
să participe la tratativele la nivel înalt dar nu
mai „în cadrul Organizației Națiunilor Unite". 
El a declarat că MacAtillan este gata să parti
cipe la o ședință specială a Consiliului de 
Securitate dacă se va realiza o înțelegere asu
pra convocării unei astfel de ședințe.

S.U.A. continua să-și întărească 
dispozitivul militar în Liban

BEIRUT 22 (Agerpres). — 
După cum reiese din relatările a- 
gențiilor de presă occidentale, 
S.U.A. continuă „să-și întărească 
dispozitivul militar din Liban“. în 
momentul de față se află în acea
stă țară aproximativ 10.000 de mi
litari americani, iar în ultimele 24 
de ore au continuat operațiile de

debarcare de trupe pe aerodromul 
de lingă Beirut. Pe coastă navele 
flotei a 6-a a S.U.A. continuă să 
descarce echipament și materiale 
de război. Trupele debarcate „se 
pregătesc parcă pentru o ședere 
îndelungată" — după cum rela
tează agențiile occidentale — 
conștruindu-și pe litoral adăpos
turi și instalații militare.

Glasul studenților arabi
'• Agenția Associated Press a- 

nunță că 20 de studenți irakieni, 
care studiază la Chicago au trimis 
telegrame președintelui R.A.U., 
Nasser, premierului irakian, Ke
rim Kassem, și Organizației Na
țiunilor Unite, în care sprijină 
noul guvern irakian și se pro
nunță împotriva oricărei interven
ții străine în treburile lumii a- 
rabe.

• Agenția vestgermană D.P.A. 
anunță că la 21 iulie studenții a-

rabi de la universitățile din Berli
nul occidental și Hamburg au pro
testat împotriva intervenției ame
ricane în Liban și Iordania.

La Hamburg studenții arabi au 
organizat, în colaborare cu stu
denții germani, un „marș al tă
cerii" pe străzile orașului. Mani- 
festanții purtau pancarte pe care 
era scris „Nu vrem un al doilea 
Suez", „Vrem autodeterminare j' 
pentru arabi".

O desmințire 
a guvernului libian

TRIPOLI 22 (Agerpres). — A- 
genția France Presse anunță că 
guvernul libian a dezmințit că ar 
îi cerut guvernului britanic să tri
mită trupe în Libia. Guvernul li
bian subliniază că nu are nevoie 
să facă apel la forțe militare 
străine.

După cum s-a anunțat, guvernul 
britanic a trimis mai multe vase 
de război în apele teritoriale ale 
Libiei sub pretextul că Libia ar fi 
amenințată de o invazie din par
tea Republicii Arabe Unite

Concentrări de trupe 
la frontierele sudice 

ale Turciei
ISTANBUL 22 (Agerpres). — 

Ziarul „Yeni Gazette" anunță con
centrări de trupe la frontierele su
dice ale Turciei.

Ziarul „Cumhuryet" scrie că pe 
aeroportul din Ankara aterizează 
cu regularitate avioane de trans
port americane care după ce se 
alimentează cu combustibil deco
lează spre est.

SĂ FACEM TOTUL 
PENTRU A APĂRA 

PACEA LUMII!
acad. prof. MIRON NICOLESCU

Dubla agresiune săvirșită de guvernele Statelor Unite ale 
Americii și Marii Britanii împotriva Orientului Arab este 
dezaprobată și condamnată de toate popoarele lumii. Ea a 
stîrnit un imens val de indignare pe întreg globul pămîntesc.

Popoarele străvechi ale Orientului Mijlociu crunt exploatate 
în ultimele veacuri de regimurile colonialiste, iși cer astăzi 
dreptul la viață, la libertate, cu armele în mîini. Acestei nobile 
mișcări de eliberare, nu i se poate opune nici o forță din lume.

In momentul în care, la Stockholm, reprezentanții tuturor po
poarelor lumii se ridică cu hotărîre pentru apărarea păcii 
lumii, mîrșava agresiune săvîrșită de trupele americane și en
gleze în Liban și Iordania, apare ca un act al unor cercuri 
care și-au pierdut cu desăvîrșire capul.

Intervenția armatelor imperialiștilor în Liban și Iordania, 
primejdia unei intervenții care planează asupra Irakului și a 
celorlalte țări arabe, pot avea urmări foarte periculoase pentru 
viitorul întregii omeniri, pot declanșa o aventură militară ce 
nu va mai putea fi oprită. Agresiunea din Orientul Mijlociu 
amenință să aprindă focul în întreaga lume. Iată de ce în 
acest moment critic, forțele păcii trebuie să fie cit mai ferme 
în apărarea păcii.

Guvernele Statelor Unite și Marii Britanii nu au ce a se 
amesteca in treburile interne ale popoarelor arabe. Singura caie 
de rezolvare a problemelor Orientului Mijlociu și Apropiat este 
respectarea dreptului popoarelor arabe la o dezvoltare liberă 
și independentă.

Alături de luptătorii pentru pace din întreaga lume, alături 
de poporul nostru, ca om de știință care-mi dăruiesc toate for
țele progresului, cer guvernelor S.U.A. și Marii Britanii să-și 
retragă imediat trupele din Liban și Iordania, să aibă loc deîn- 
dată conform propunerii președintelui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. o conferință a șefilor guvernelor U.R.S.S., S.U.A., 
Marii Britanii, Franței și Indiei cu participarea secretarului ge
neral al O.N.U. spre a se lua fără întîrziere măsuri pentru 
curmarea conflictului militar din Orientul Apropiat și Mijlocii

Trebuie să facem totul pentru a apăra pacea lumii 1

Un aspect de la Karlovy Vary unde se fine festivalul interna fional al filmului 1958

Tancuri

palatul regal 
din Amman

1
$

Statele Unite și Anglia comit 
în aceste zile o agresiune de cea 
mai joasă speță împotriva țări
lor din Orientul Mijlociu și 
Apropiat. Neținînd seama de ni
meni și nimic, în afară de inte
resele marilor monopoluri petro
lifere americane și engleze, care 
jefuiesc de zeci de ani această 
bogată regiune a lumii, trupele 
colonialiștilor au invadat două 
din țările Orientului Apropiat, 
încercînd să înăbușe prin foc și 
pulbere voința de libertate a 
popoarelor arabe. Debarcarea 
trupelor americane la Beirut și a 
celor britanice la Amman con
stituie un act de intervenție fă
țișă armată nu numai împotriva 
Libanului și a Iordaniei, ci și 
împotriva tuturor țărilor arabe 
iubitoare de libertate. Această 
agresiune reprezintă un act ex
trem de impertinent, o încălcare 
gravă a Cartei O.N.U. Acest a- 
tentat josnic la libertatea și 
drepturile popoarelor arabe, la 
autodeterminare constituie o pri
mejdie pentru popoarele din 
această regiune a lumii, ridicate 
puternic la luptă împotriva im
perialiștilor americani și englezi.

încercările neîndemînatice de 
care abuzează în aceste zile 
cercurile guvernante ale S.U.A. 
și Angliei de a induce în eroare 
opinia publică și de a ascunde 
agresiunea, presiunea lor groso
lană împotriva O.N.U. în scopul 
de a smulge aprobarea actelor 
agresive comise de imperialiști 
provoacă cea mai profundă in
dignare. Zadarnic trăncănesc ei 
despre așa zisa „apărare a cetă
țenilor americani**. Dar există 
vreo lege în dreptul internațio
nal care să permită unor state 
străine să-și trimită forțele ar
mate pe teritoriul altor state în 
asemenea scopuri și să comită o 
gravă și nerușinată agresiune ?

Care sînt adevăratele cauze ale 
amestecului militar american în 
Liban și englez în Iordania ?

Nu este un secret pentru ni
meni că intervenția armată a ce
lor două puteri colonialiste, 
S.U.A. și Anglia, reprezintă ten
dința monopolurilor petrolifere 
de a-și menține dominația colo
nială în unele țări din Orientul 
Apropiat și Mijlociu, de a men.

Insula Cipru a devenit un arsenal și o 
bază a trupelor colonialiste engleze. In 
fotografie putem vedea parașutiști, 
pregătindu-se în vederea lansării în 
țările care in prezent sint victime ale 

agresiunii imperialiste.

BAGDAD 22 
(Agerpres). — 
Postul de radio 
Bagdad a anun
țat că demon
strațiile populare 
din Iordania în
dreptate împo
triva actualului 
regim din țară 
s-au extins și la 
Amman. Potrivit 
postului de ra
dio, din cauza 
situației încorda
te unități de 
tancuri ale for
țelor britanice 
păzesc palatul 
regal din Am
man.

In Consiliul
NEW YORK 22 (Agerpres). — 

în după-amiaza zilei de 21 iu
lie a avut loc o ședință a Con
siliului de Securitate consacrată 
situației din Liban. In examina
rea Consiliului s-a aflat proiectul 
de rezoluție al delegației japone
ze și propunerile cu privire la 
convocarea unei sesiuni extraor
dinare a Adunării Generale a 
O.N.U.

Proiectul de rezoluție japonez, 
căruia i se face o largă reclamă 
fiind prezentat ca un proiect „de 
compromis", nu cere retragerea 
imediată a trupelor străine. In- 
tr-o formă voalată el acordă se
cretarului general al O.N.U. 
dreptul de a trimite trupe als 
O.N.U. în țările Orientului Apro
piat. El aprobă amestecul sub 
steagul O.N.U. în treburile inter
ne ale acestor țări.

Reprezentantul U.R.S.S., A. A. 
Sobolev, a analizat amănunțit 
proiectul de rezoluție japonez, a 
arătat că ei echivalează cu apro
barea morală a staționării tru
pelor americane în Liban și a ce
lor engleze în Iordania, deși ele 
se află în aceste țări în mod ne
legal, împotriva principiilor Car
tei O.N.U. A. A. Sobolev a ară
tat că proiectul de rezoluție pro
pus de delegația japoneză nefiind 
acceptabil, delegația sovietică 
nu-1 poate sprijini;

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
La 22 iulie Consiliul de Securita
te a continuat să se ocupe de si
tuația din Liban și Iordania.

de Securitate
Reprezentantul Libanului, care 

a luat cuvîntul în cadrul ședinței, 
s-a pronunțat în favoarea proiec
tului de rezoluție revizuit, prezen
tat de delegația japoneză. Totoda
tă el a subliniat că guvernul Li
banului își rezervă dreptul de a 
hotărî dacă măsurile preconizate 
în acest proiect sînt suficiente 
pentru ca guvernul libanez să se 
declare de acord cu retragerea 
trupelor americane de pe terito
riul Libanului.

A urmat la cuvînt reprezentan
tul U.R.S.S., A. A. Sobolev, care 
a expus motivele pentru care de
legația sovietică nu poate să 
sprijine proiectul de rezoluție ja
ponez.

Pentru ca rezoluția japoneză să 
corespundă prevederilor și princi
piilor O.N.U., reprezentantul 
U.R.S.S. a prezentat o serie de 
amendamente la această rezolu
ție.

Apoi ședința Consiliului de 
Securitate a fost suspendată pen
tru ca membrii Consiliului să 
poată studia amendamentele de
legației U.R.S.S.

La reluarea ședinței amenda
mentele propuse de reprezentan
tul U.R.S.S. au fost respinse.

Fiind pus la vot, proiectul de 
rezoluție japonez a fost respins, 
dat fiind că una dintre marile pu
teri, membră a Consiliului de 
Securitate — Uniunea Sovietică — 
a votat împotriva acestui proiect.

începerea tratativelor 
sovieto-ausfriace

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 22 iulie la 
Kremlin au început tratativele 
dintre delegațiile guvernamentale 
ale U.R.S.S. și Austriei.

La tratative participă din par
tea sovietică Nikita Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., Anastas Miko- 
ian și Aleksei Kosîghin, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., din partea austriacă 
— cancelarul federal Julius Raab, 
șeful delegației, vicecancelarul 
Bruno Pittermann și Leopold 
Figl, ministrul Afacerilor Ex
terne.

★
MOSCOVA 22 (Agerpres). — 

TASS transmite: înainte de înce

perea tratativelor sovieto-austria- 
ce, cancelarul federal Julius Raab, 
în numele delegației guvernamen
tale a Austriei, a laminat preșe
dintelui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, origina
lul unei scrisori din 2 decembrie 
1851 a lui Karl Marx. Scrisoareu 

,s-a păstrat în arhiva de stat a 
Austriei.

N. S. Hrușciov a mulțumit foar
te mult lui J. Raab pentru origi- 
nulul acestei scrisori, subliniind că 
acest document este deosebit de 
valoros pentru oamenii sovietici.

N. S. Hrușciov a mulțumit, de 
asemenea, pentru filmul tn limba 
rusă despre arta călăriei după 
școala spaniolă, care a fost predat 
de asemenea, de către delegația 
austriacă.

Dejunul oferit la Kremlin în cinstea 
delegației guvernamentale austriace

Subjugarea și spolierea popoarelor arabe— 
iată scopul agresorilor americani și englezi I
ține profiturile colosale obținute 
prin jefuirea bogățiilor naturale 
ale acestor țări și crunta exploa
tare a popoarelor, de a-și men
ține dominația care se clatină. 
Astfel, 
Bagdad, 
lismului 
can, cit și compromisa 
Dulles-Eisenhower* 
a fi falimentare și incapabile 
să asigure interesele de jaf ale 
magnaților petrolului din S.U.A, 
și Anglia. După cum se știe po
poarele din Orientul Arab au 
respins indignate aceste unelte 
ale politicii imperialiste.

Dacă facem o incursiune cit 
de sumară și analizăm ideile 
principale pe care este clă
dită doctrina Dulles - Eisenho
wer" constatăm că ea nu este 
altceva decit o „doctrină a Roc
he) plierilor*1, o doctrină a mag
naților 
căpătii 
stat în 
mele

pactul agresiv de la 
produs al imperia- 
agresiv anglo-ameri- 

„doctrină 
s-au dovedit

petrolului. Doctrina de 
a Departamentului de 

ceea ce privește proble- 
Orientului Mijlociu și 

Apropiat își trage izvorul din 
„Raportul grupului Rockefeller** 
care a fost dat publicității la în
ceputul acestui an. în acest ra
port este consemnat programul 
regilor petrolului care prevede 
intensificarea cursei înarmărilor, 
subordonarea întregii strategii a 
S.U.A. pregătirilor pentru duce
rea războiului „total" sau a 
..războaielor limitate**, de a se 
constitui unități militare specia
le pentru înăbușirea mișcării de 
eliberare națională în țările 
Orientului. Toate încercările di
plomației agresive a S.U.A. de a 
camufla aceste adevărate țeluri 
ale planurilor colonialiste ale 
imperialismului american în O- 
rientul Arab nu au avut succes. 
„Să nu ne înșelăm pe noi înșine 
•— scria „Gazette and Daily** — 
dat fiind că Statele Unite acțio-

nează în Orientul Apropiat nu 
pentru a menține pacea, ci pen
tru a apăra drepturile petrolife
re ale fericiților care dețin ac
țiuni ale companiilor americane, 
atît de intens preocupate de îm
bogățirea pe seama petrolului 
din Orientul Apropiat”. Intr- 
adevăr miliardari ca Morgan, 
Rockefeller, Dupont, Mellon, 
Kuhn-Lieb, storc de pe spatele 
popoarelor din Orient sume fa
buloase. Numai trustul american 
ARAMCO care exploatează bo
gățiile petrolifere ale Arabici 
Saudite realizează de aici un ve
nit anual net de 300.000.000 do
lari.

Intre cercurile guvernante 
americane și monopolurile pe
trolului există o strînsă legătură, 
guvernul american fiind în ulti
mă analiză exponentul executiv 
al intențiilor de jaf și cotropire 
puse la cale de către cercurile 
financiare din JFall-Street. In 
timpul dezbaterilor din comisii
le congresului S.U.A. în jurul 
doctrinei Eisenhower, unii sena
tori i-au acuzat fățiș pe condu
cătorii Departamentului de stat 
că avînd strînse legături cu in
teresele grupului Rockefeller se 
condud după ele în activitatea 
lor diplomatică. Aceste învinuiri 
sînt adevărate. Se cunoaște că 
firma Sullivan and Cromwell, 
care ani de zile a fost condusă 
de frații Dulles, reprezintă gru
pul Rockefeller. John ” 
Dulles, își afirmă 
găturile sale cu 
petrolifere. Strînse legături cu 
monopolurile petrolifere între
ține și Herbert Hoover junior, 
care nu de mult a fost secretar 
de stat adjunct.

Cît privește Comitetul extra
ordinar pentru problemele 
Orientului Mijlociu de pe lîngă 
președintele S.U.A. el este alcă

Foster 
deschis le- 
companiile

tuit tn întregime din reprezen
tanți ai companiilor petrolifere. 
Președintele comitetului este 
Stewart Coleman, vicepreședinte 
al principalului monopol al lui 
Rockefeller — Standard O i l 
Company of New Jersey —, mo
nopol care a realizat în 1956 un 
profit de 808.500.000 dolari. 
Elaborarea politicii S.U.A. în 
Orientul Mijlociu revine deci 
acestui Coleman și reprezentan
ților « încă 15 companii petro
lifere, cu un capital total de 21 
miliarde de dolari. In lumina 
acestor fapte apare deosebit de 
concludentă recunoașterea sena
torului american O’Mahoney :

— Marile corporații petrolife
re exercită asupra politicii noa
stre externe o influență mai pu
ternică decît membrii Congresu
lui... De asemenea nu este lip
sită de interes nici afirmația fă
cută de ziarul „Labour’s Daily** 
că în ultimii 10 ani în aparatul 
guvernamental al S.U.A. au lu
crat peste 10.000 funcționari, 
„delegați** de companiile petroli
fere. Majoritatea persoanelor din 
anturajul președintelui Eisenho
wer. a scris ziarul, „sînt legate 
direct de companiile petrolifere 
sau au mari interese financiare 
în aceste companii".

Iată ce nu pot acoperi cercu
rile imperialiste în 
cu intervenția lor 
Orientul Apropiat ! De altfel se 
cunoaște adevărata 
a cuvîntului „apărare* 
cînd este rostit de politicieni din 
IFashington. Ei vor să prezinte 
agresiunea americană și englezii 
în Orient ft o încercare de „a 
apăra" statele din Orientul 
Apropiat — care de altfel nu 
sînt amenințate de nimeni în 
•afară de colonialiști. In reali
tate este însă vorba de un act 
agresiv prin care imperialiștii 
încearcă menținerea stăpînirii

legătură 
brutală în

semnificație 
atunci

colonialiste asupra bogatelor re
surse de materii prime din acea
stă regiune și înăbușirea luptei 
popoarelor arabe pentru inde
pendență. Astfel, se adeverește 
că imperialiștii < 
glezi atentează 
și libertatea 
arabe.

In momentul 
lume vede în 
american și englez, purtătorii 
agresiunii și războiului în epoca 
noastră contemporană. Un val de 
indignare și mînie a cuprins în
treaga lume împotriva agresiunii 
imperialiste în Orientul Arab. 
Popoarele din întreaga lume, 
adînc indignate de acțiunile 
criminale ale imperialiștilor 
americani și englezi, sugrumători 
ai libertății popoarelor au or
ganizat puternice manifestații de 
protest. Aproape că nu există 
țară de pe glob unde să nu se fi 
făcut auzită, cu vehemență, vo
cea popoarelor care sprijină din 
toată inima lupta popoarelor 
Orientului Arab.

Opinia publică a primit cu 
bucurie importanta propunere a 
guvernului sovietic de a se con
voca imediat o conferință a șe
filor guvernelor U.R.S.S., S.U.A., 
Angliei, Franței și Indiei cu par
ticiparea secretarului general al 
O.N.U., pentru a se adopta fără 
amînare măsuri în vederea înce
tării conflictului militar care se 
desfășoară în Orientul Mijlociu 
și Apropiat. Fără îndoială că ți
nerea acestei conferințe ar pre
întâmpina exterminarea multor 
milioane de oameni, distrugerea 
unor uriașe valori materiale și 
culturale, ar pune capăt perico
lului de a se deslănțui un război 
mondial.

In declarațiile guvernului ro- 
mîn referitoare la agresiunea a- 
mericană și engleză în Orientul 
Apropiat se afirmă solidaritatea 
cu lupta popoarelor din această 
parte a lumii, cu lupta popoare
lor iubitoare de pace de pe în
tregul glob care cer încetarea 
imediată a intervenției armate a 
S.UA. și Marii Britanii în Orien
tul Apropiat și retragerea trupe
lor agresoare americane și engle
ze din Liban și Iordania.

CAROL ROMAN

americani și en- 
la independența 
tuturor tarilor

față întreaga 
imperialismul
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MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 22 iulie Ni
kita Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a oferit la Kremlin un dejun în 
cinstea delegației guvernamentale 
a Republicii Austriace în frunte 
cu cancelarul federal Iulius Raab. 
La dejun au luat parte Anastas 
Mikoian, Mihail Suslov, Aleksei 
Kosîghin, miniștri ai U.R.S.S. și 
alte personalități.

★
LuÂnd cuvîntul la dejun N. S. 

Hrușciov a salutat vizita de priete
nie a delegației guvernamentale a 
Austriei în Uniunea Sovietică. El 
a subliniat că Uniunea Sovietică 
dorește să-și îmbunătățească și 
să-și dezvolte relațiile cu Austria 
nu pe seama înrăutățirii relațiilor 
Austriei cu alte țări.

In 'actualele condiții situația 
Austriei neutre este mult mai 
trainică decît situația oricăruia 
dintre statele mici atrase în 
N.A.T.O., a spus N. S. Hrușciov.

Uniunea Sovietică respectă neu
tralitatea Austriei și va sprijini e- 
forturile guvernului austriac în
dreptate spre consolidarea neutra
lității și independenței Austriei.

Răspunzînd .la cuvîntarea lui 
N. S. Hrușciov, Julius Raab a 
arătat că în Austria se 'știe ce im
portanță hotărîtoare a avut con
tribuția adusă de Uniunea Sovie
tică la încheierea Tratatului de 
stat. Datorită trupelor dv., a spus 
în continuare J.' Raab, și celor ale 
alvaților Austria a putut să reîn
vie.

Am venit din nou la Moscova, 
a spus cancelarul austriac în în
cheiere, pentru a verifica într-un 
anumit sens relațiile noastre. Am 
ajuns la convingerea că nu trebuie 
să aducem modificări principiale 
acestor relații. Sîntem conștienți, a 
subliniat el, că Uniunea Sovietică 
și Austria muncesc în humele pă
cii și pun roabele muncii lor în 
slujba păcii în întreaga lume.

VA «NffcRMAM
KUIBIȘEV. — La 22 iulit hidro

centrala Ruiblșev pe Volga a în
ceput șă transmită curent pentru 
industrie prin noua linie construi
tă spre est pînă la Bugulma. Ex
ploatările petrolifere din Tataria 
și Bașkiria vor fi alimentate cu 
energie electrică.

NEW YORK. - Agenția UPI 
anunță că în S.U.A. a fost crea
tă o nouă organizație pacifistă — 
„Mîini ale prieteniei". R. Johnson, 
președintele Universității Temple, 
care a anunțat crearea noii orga
nizații, a declatat că 'țelul ei este 
de a micșora posibilitatea izbuc
nirii unui nou război mondial

contribuind la stabilirea unei mai 
bune înțelegeri între' S.U.A. și 
U.R.S.S.

DELHI. - Violentele ploi to
rențiale care s-au abătut asupra 
orașului Delhi au provocat pînă 
in prezent 14 morți și 26 de ră
niți. Unele din aceste victime s-au 
înecat, altele au fost electrocutate 
sau ucise prin prăbușirea caselor.

ALGER. — Agenția Associated 
Press anunță că autoritățile fran
ceze din Algeria an elaborat un 
plan pentru intensificarea măsu
rilor de represiune împotriva miș
cării de eliberare națională din 
Algeria.

| Din Nagasaki a pornit 
f. o „ștafetă a păcii**
g TOKIO 22 (Agerpres). >— 
== La 21 iulie a plecat din orașul 
g Nagasaki din fața „Monumen- 
S tului Păcii" așezat pe locul 
= unde cu 13 ani in urmă a căzut 
g bomba atomică americană, o 
§ „ștafetă a păcii". Cei peste 
s 70 de participanți la această 
g ștafetă, din care fac parte 
g muncitori, stpdenți, țărani vor 
g parcurge pe biciclete în peste 
s 20 de zile o distanță de 1.400 
= kilometri. Ulterior acestei șta- 
g fete i se vor alătura reprezen- 
g tanți din toate prefecturile prin 
g care, va trece.
= Cu panglici albe pe piept, 
g pe care este scris „Să fie inter- 
= zisă arma atomică!“, partici- 
= panții la ștafetă vor aduce la 
g Tokio în ziua deschiderii celei 
= de-a IV-a conferințe interna
se ționale pentru interzicerea ar- 
g mei nucleare o cutie cu pă- 
g mint luat de pe locul căderii 
= bombei atamice și care le-a 
g fost predată la 21 iulie de că- 
ș tre primarul orașului Naga- 
= saki,

O puternică demonstrata 
antiimperialistă 

la Buenos Aires
BUENOS AIRES. - Aproape 

1000 de manifestant! au demon
strat pe străzile orașului Buenos 
Aires cerînd exproprierea și na
ționalizarea societăților străine 
care dețin monopolul livrării cu
rentului electric în capitala țării. 
Potrivit agenției Reuter, manife
stația a avut un caracter vădit 
antiamerican, participanții scan- 
dînd „Interziceți monopolurile 
străine 1“ și „Yankei, plecați din 
Liban I”. Poliția a intervenit ata- 
cînd pe manifestanți cu care blin
date și gaze lacrimogene.

In Cipru continuă 
ciocnirile între turci 

și greci
NICOSIA 22 (Agerpres). u- In 

Cipru ciocnirile între turci fi greci 
continuă. Șapte cipriofi greci au 
fost răniți de polițiști turci. Un ti- 
năr cipriot grec, care fusese rănit 
la 21 iulie în apropiere de Nico
sia de focurile de revolver trase 
de polițiști turci, a murit în seara 
aceleiași zile la spital.

Guvernatorul britanic al insu
lei, Hugh Foot, a decretat interzi
cerea totală a circulației pe în
treaga insulă pe termen de 24 de 
ore începînd din zorii zilei.de 22 
iulie.

La închiderea ediției 
încheierea lucrărilor Congresului mondial 

pentru dezarmare și colaborare 
internațională de la Stockholm

STOCKHOLM 22 (Agerpres). — 
La 22 iulie și-a încheiat lucrările 
la Stockholm Congresul mondial 
pentru dezarmare și colaborare in
ternațională. La începutul ședinței 
plenare de închidere s-a dat citire 
mesajelor de salut adresate Con
gresului de numeroși militanți pe 
tărim social și de diferite orga
nizații din multe țări ale lumii.

Congresul a ascultat apoi co
municările asupra rezultatelor lu
crărilor Comisiilor Congresului.

In aplauze furtunoase delegații 
la Congres au adoptat în unani
mitate DECLARAȚIA CU PRIVI
RE LA DEZARMÂRE, APELUL 
CĂTRE POPOARE IN LEGĂTU

RA CU SITUAȚIA DIN ORIEN
TUL APROPIAT Șl MIJLOCIU 
și CHEMAREA CONGRESULUI 
MONDIAL PENTRU DEZARMA
RE Șl COLABORARE INTERNA
ȚIONALĂ.

Congresul a aprobat în unani
mitate propunerea ca Rameshwari 
Nehru, cunoscută activistă pe tă
rim social din India, să inmineze 
persana! secretarului general al 
O.N.U. apelul către O.N.U., adop
tat anterior.

Prof. John Bernal, cunoscut sa
vant și militant social englez a 
rostit apoi un scurt cuvînt de în
chidere.

STOCKHOLM 22 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 22 iulie a 
avut loc în sala ..Eriksdalshallen" 
din Stockholm adunarea delega
țiilor organizațiilor naționale ale 
partizanilor păcii, in cadrul căreia 
a fost aleasă noua componență a 
Consiliului Mondial al Păcii.

In acest organ internațional re
prezentativ al partizanilor păcii au 
fost aleși peste 500 de reprezen
tanți a 73 de țări și opt organi
zații internaționale.

In seara zilei de 22 iulie, a avut 
loc ședința organizatorică a Con
siliului Mondial al Păcii pentru 
alegerea organelor de conducere 
ale Consiliului.
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