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Ogorul Rusii
9 ani de la crearea primelor gospodării agricole colective

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Desigur, cititorii au 
mai citit zeci și zeci de 
reportaje în care repor
terii comentează cu pa
tos cifrele, care, în zile-

CREȘTEREA FONDULUI DE BAZA IN G.A.C. „OGORUL ROȘU" 
LASLEA, RAIONUL SIGHIȘOARA

le noastre de uriaș avînt 
pe toate fronturile con
strucției socialiste capă
tă semnificații, simboluri 
și, bineînțeles, poezia 
neexplorată încă suji-

cient pînă acum. Am 
să-mi încep și eu repor
tajul cu cîteva tabele 
foarte simple, pline de 
elocvență și convingere, 
lată-le :

Creșterea număru lui de animale

Anul 1949 anul Î950 anul 1957 anul 1958

100% 
adică 

77.266 lei

142%
964%
adică

745.170 lei

Se va ajunge la 
1.200.000 lei 

(cititorii sînt rugaji 
să calculeze singuri 

procentul)

vreo șapte

Anul Anul Anul Anul Anul
1949 1950 1951 1952 1957

100% 
adică . 573% 970% 1-184% 1-511%

39 capete
Evident, în carnețelul meu de notițe mai sînt 

fistici asemănătoare.
Vă cer permisiunea să mai dau numai un singur tabel.
Situația materială a locuitorului Martin Ion, înainte și după intra

rea in G. A. C.
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21.000 
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plus niște puncte, punc
te pentru că mai sînt și 
altele în construcție, se 
fac mereu. Dar vreau să 
văd cum îmi prinzi dum
neata — mă rog, așa cum 
știi, că ești de meserie, 
nu ? — ce-i în conștiin
ța, în mintea omului?! 
Pentru că la început, to
varășe, în 49, am intrat 
toți săracii și trei mijlo
cași. Ne-am adunat de 
cîteva ori la adunare șt 
niște tovarăși ne-au 
spus : „Vite, măi frați- 
lor* partidul nostru, cla
sa muncitoare vrea? să 
vă îndrume pe un drum 
nou, să truiți mai bine, 
să pășiți și voi pe calea 
socialistă. Calea asta e 
gospodăria colectivă, un
de poate să intre și ăl 
care are mai puțin și ăl 
care are mai mult, afară 
de chiaburi. Vreți să 
trăiți mai bine ?“ Cine 
putea să spună că nu ? 
Și am intrat, tovarășe, în 
gospodărie 65 de fami
lii. Ce-aveam noi atunci 
în suflet ? Nădejdea, în
crederea in sfatul parti
dului. In rest mai aveam 
încă mult întuneric, 
cuma după nouă ani, 
menii sînt alții, nu 
mai recunosc. Multi 
fost in școli (și eu 
fost în una de briga
dieri ). fiii tor sînt în 
școli și facultăți, noi în
vățăm la cursul agro
zootehnic, ne uităm in
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Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Anul XIV, Seria Il-a, Nr. 2862

Delegația sindicală 
a tineretului muncitor 
s-a înapoiat do la Praga

Miercuri seara s-a înapoiat 
în Capitală, venind de la Pra- 
ga, delegația sindicală a tine
retului muncitor din țara noa
stră, care a participat la lucră
rile primei Conferințe sindicale 
mondiale a tineretului munci
tor. Delegația a fost condusă 
de tov. N. Pascu, secretar al 
Consiliului Central al Sindica
telor din R. P. Romînă și I. 
Cîrcei, secretar al C.C. al 
U.T.M.

La sosire în Gara de Nord, 
delegația a fost întimpinată de 
reprezentanți și activiști ai 
Consiliului Central al Sindica
telor și ai C.C. al U.T.M.
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* Uniunea Sovietică o 
este de acord cu con-]| 
vocarea conferinței șe-i 
filor de guverne în][ 
cadrul Consiliului de 

Securitate

* Importantele docu
mente adoptate de <[ 
Congresul mondial^ 
pentru dezarmare șik 
colaborare interna- $ 

țională

statistici 
simple 

reci, in

Toate aceste 
ar rămîne insă 
statistici, cifre 
complect edificatoare, fă
ră explicațiile pe care 
mi le-a dat tînărul Savu 
Cornel, brigadier zooteh
nic, în timp ce vizitam 
un grajd de vite ultra
modern și elegant, cu 
adăpători automate, va- 
gonete de transportat 
furaje și cu o farmacie 
cu medicamente pentru 
animale. El mi-a dat 
următoarele explicații la 
aceste statistici :

— Acum să mă ierți 
că-ți dau sfaturi în me
seria dumitale. Dar eu 
am o idee mai de mult 
în capul meu. Eu văd 
că toți ziariștii 
pe la noi, toți vor sta
tistici de-astea cu cifre. 
Foarte frumos. Dar de 
ce nu vă gindiți să fa
ceți odată și o statistică 
ața, cum să zic, despre 
conștiința omului, cu ce 
a venit el aici și ce are 
acum în minte?! Adică o 
statistică despre crește
rea și transformarea mo
rală. Nu știu dacă mă 
înțelegi. Să luăm 
exemplu. Mergem de pil
dă în cartierul nou, al 
colectiviștilor. Aici sînt

Muzeul de istorie a Parti
dului Muncitoresc Romîn din 
Șos. Klseleff nr. 3 este des
chis zilnic între orele 10—21, 
cu excepția zilelor de luni.

care vin

un

Să înceteze
agresiunea imperialistă 
DIN ORIENTUL MIJLOCIU!

case noi, muncind 
Aici pui ( Continuare 

in pag. IlI-a)

au ciștigat 
gospodărie, 
început zero și acum

care de 
care mai frumoase, făcu
te de colectiviști din ce-
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La Gospodăria agricolă de stat Poiana, raionul Turda, regiu nea Cluj, lucrările de recoltare a supra
fețelor cultivate cu grîu se fac mecani zat. Recoltatul griului se apropie de sfîrșit. 

In foto: comunistul Ion Copîndean și utemistul Iordan Blăjan lucrînd la mașina de balotat.

In întîmj)inarea Zilei Minerului

Contribuția tineretului
la reducerea prețului de cost
pc tona de cărbune

Cel de-al doilea Congres al par- 
lidului a pus un accent deosebit 
pe creșterea producției de cărbu
ne, care trebuie să ajungă în anul 
1960 de două ori mai mare decît 
în 1955.

Am vizitat de curînd două im
portante centre carbonifere din 
țara noastră — Doicești și Filipeșlii 
de Pădure, pentru a vedea cum 
contribuie tineretul ia reducerea 
prețului de cost.

Trebuie si spunem că, dacă cu 
cîteva luni în urmă, minerii de la 
întreprinderea carboniferă Filipeș- 

i de Pădure luptau pentru înde
plinirea planului neglijînd prețul 

' "j care
astăzi, 

rămînerea 
seama, 

la întreprinde- 
Doicești, că în-

de cost la 
bunele, 
recuperat 
ei își dau 
și minerii

extrăgeau 
după ce 

în 
la

car- 
și-au 

urmă, 
fel ea

de 
rea carboniferă 
i'.eplinirca planului trebuie reali
zată consecvent în condițiile redu
cerii continue a prețului de cost. 
Ei sînt conștienți de influența po
zitivă pe care o exercită mărirea 
productivității muncii și reducerea 
prețului de cost asupra ridicării 
nivelului de trai al celor ce mun
cesc. De aceea se străduiesc să 
sporească productivitatea muncii 
folosind mai bine timpul de lucru 
și utilajele, să îmbunătățească con
tinuu calitatea cărbunelui, contri
buind astfel 
de cost pe

la reducerea prețului 
tona de cărbune.

tinerii mineri de la întreprinde
rea carboniferă Doicești au fost 
îndrumați, alături de vîrstnici să 
descopere și să valorifice noi posi. 
bilități de sporire a productivității 
muncii. Pătrunși de înalta datorie 
patriotică de a lupta pentru redu
cerea continuă a prețului de cost 
pe tona de cărbune, membrii bri
găzilor din sectorul 3 — sector al 
tineretului — de la mina Șotînga 
au izbutit să obțină, în urma apli
cării inițiativei minerilor de la 
Aninoasa, cea mai înaltă produc
tivitate a muncii. Sectorul tinere
tului este singurul sector în care 
brigăzile realizează în opt ore 
peste plan 1.200-1.300 kg. cărbu
ne pentru fiecare om din echipă, 
în luna iulie ei au izbutit chiar 
să realizeze 1.370 kg cărbune 
peste plan pe fiecare om.

Firește că la obținerea celui mai 
mare randament pe mină contri
buie în mare măsură și sprijinul 
pe care-1 primesc tinerii din par
tea conducerii sectorului care, în 
colaborare cu organizația U.T.M. 
se ocupă atît de calificarea cit și 
de ridicarea cunoștințelor econo
mice ale tinerilor. Astfel, odată cu 
defalcarea și repartizarea planului 
de producție, tinerii dezbat sarci
nile lor în ceea ce privește redu
cerea prețului de cost al cărbune
lui, precum 
care duc la

folosite în mină estelele mult 
lemnul.

Tinerii
și obțin pe fiecare tonă de cărbune 
o economie de lemn de 1,44 lei. 
Poate unora această sumă li se va 
părea lipsită de importanță ; ra
portată însă Ia producția mare de 
cărbune care se extrage zilnic ne 
putem da seama ce înseamnă ea 
pentru economia națională. Iată o 
expresie a patriotismului tinerilor, 
a înaltei lor conștiințe muncito
rești.

Economii însemnate se obțin aici 
și la alte materiale și chiar la ma
noperă (datorită sporirii producti
vității muncii). Economiile au fa

folosesc judicios lemnul

cut ca prețul de cost pe tona de 
cărbune să fie redus în sectorul 
tineretului pe luna iulie cu 5,64 
lei.

Calitatea — preocupare 
centrală

Reducerea prețului de cost pe 
tona de lignit depinde în mare 
măsură de calitatea acestuia. Căr
bunele pe care-1 extrag minerii de

C. BANCILA

și elementele și căile 
reducerea acestuia.

Miting pe Magistrală
O flacără superbă, roșcată, de 

gaz metan arde tot timpul în vîr- 
ful unui pavilion de metal, alături 
de steagul roșu al brigadierilor. 
Noaptea în jurul ei, după ce-au 
sosit de la lucru, cei o sută de 
brigadieri s-au adunat în careu, 
pe brigăzi. Șefii de brigăzi, dau 
raportul comandantului. Brigadie
rii, cu frunțile sus, răspund în- 
tr-un singur glas, tunător, coman
dantului :

— Servim 
Romînă 1

Acesta e 
fiecare seară, 
port, brigadierii rămîn pe 
Are loc mitingul de protest îm
potriva imperialiștilor americani 
și englezi care au atacat eu neru
șinare Libanul și Iordania. Bri
gadierii au luat cuvîntul. Au ieșit 
în față și au vorbit. Vorbesc din 
suflet, cu ura sclipindu-le în pri
viri. Minculescu, un băiat scund, 
ars la față, șef de echipă scoate 
cuvintele greu, dar spune exact 
și precis ce-i arde în suflet:

Republica Populară

„careul" obișnuit de 
Acum însă, după ra- 

loc.

— Am citit și noi ziarele. Le aș
teptăm în fiecare zi nerăbdători. 
Ne interesează și sîntem din toa
tă inima alături do lupta popoa
relor arabe pentru libertate. Ru
șine imperialiștilor 1 Vor să aprin
dă focul războiului. Nu vor reuși!

Apoi vorbesc despre ei, despre 
năzuințele lor. Ei vor să fie pace, 
liniște.

— Noi avem de construit, nu 
de dărîmat 1

Magistrala este opera lor, a noii 
generații de brigadieri. Din tot 
sufletui, cu tot romantismul și en
tuziasmul lor de constructori, gla
sul lor robust, greu, sună ca un 
tunet pînă departe : "Jos ațîță- 
torii la război 1“ „Vrem să con
struim în pace 1“

După miting brigadierii nu pot 
dormi. Se simt puțin 
Rămîn în curte și cîntă 
tară și din gură. Cîntece 
ardelenești. Peste pacea 
împrejurimilor plutește 
duios și robust al brigadierilor.

tulburați. 
din chi- 
domoale. 
rustică a 
cîntecul

In raionul Rm. Sârat

In seara aceasta pleacă 
O.N.U. scrisoarea scurtă, lapidară 
a brigadierilor de la Magistrala 
de Est, șantierul 2 Daneș.

—• Noi vrem să construim în 
pace. Vrem să trăim, să muncim, 
să cîntăm, să petrecem, să ne bu
curăm de viață, de tinerețea noa
stră 1 Avertizați-i pe imperialiști 
să nu se joace cu focul. Jos mîi- 
nile agresorilor de pe Orientul 
Arab 1

Glasul lor zboară acum peste 
ocean. Imperialiștii îl vor auzi. 
Glasul lor, adăugîndu-se glasului 
sutelor de milioane de oameni din 
lumea întreagă, îi va sili pe im
perialiști să dea înapoi 1 Clipe do destindere

trebuie grăbit treierișul!
RM. SARAT (prin 

telefon de la cores
pondentul nostru).

In raionul Rîmnical 
Sărat a fost însămîn- 
țată o însemnată su
prafață cu păioase. 
Din cele 23.000 de 
ha., 19,500 ha. consti
tuie suprafața culti
vată cu grlu in 
G.A.C., întovărășiri 
agricole și gospodă
rii individuale. Pen
tru asigurarea recol
tării griului in con- 
dițiuni optime, au 
fost luate din timp 
măsuri concrete pen
tru a asigura numă
rul de secerători, 
combine și batoze de 
treier necesare.

In această bătălie, 
organizațiile U.T.M. 
au dat un sprijin 
substanțial organiza
țiilor de partid și co. 
mitetelor executive 
ale sfaturilor popu
lare comunale în or
ganizarea forțelor de 
muncă în așa fel In
cit în cel mai scurt 
timp — 1 august — 
campania de seceriș 
și treieriș să fie ter
minată. Priceperea în 
organizarea muncii și 
eforturile depuse de

colectiviști, țăranii 
muncitori șl tinerii 
tractoriști din cele 
două S.M.T.-uri a fă
cut ca pînă la 21 iu
lie cele 19.500 ha. cu 
grlu să fie recoltate 
In întregime. Paralel, 
cele 70 de batoze de 
treieriș au început in
tens să lucreze. In 
comunele Sălcioara, 
Boldul, Ziduri, Băl- 
țațl, Zoița și Bălăcea- 
nu treierișul este 
efectuat In proporție 
de peste 50 ia sută.

Pe întregul raion, 
situația nu este insă 
de loc îmbucurătoa
re In ceea ce priveș
te treierișul. ■ Pină 
acum s-a treierat doar 
25 la sută din supra
fața de grlu, ceea ce 
înseamnă aproximativ 
5000 hectare din cele 
19.500. finind seama 
de faptul că pentru 
aceasta au fost folo
site 70 batoze și 3 
combine reiese limpe
de că n-a fost folosi
tă in întregime capa
citatea utilajelor șt 
nici timpul prielnic. 
Sînt comune ca Bog
za. Sihlea, Voetin șl 
Slobozia Bradului 
unde treierișul este

rămas mult în urmă. 
De pildă in comuna 
Bogza, care are Sil

Alegefi-vă cu grijă 
PRIETENII I

Dragă redacție,

La Doicești:
Luptă consecventă pentru 

mărirea product.vită;ii
Datorită activității stăruitoare de 

zi cu zi a organizației U.T.M., sub 
puiducerea organizației de partid,

Grijă pentru avutul 
obștesc

In felul acesta tinerii știu că un 
factor important care 
reducerea prețului de 
losirea cu grijă a

Este știut că unul

contribuie Ia 
cost este fo- 
materialelor. 
din materia-

Deseori îmi aduceau tot so
iul do cărți polițiste pa care 
începusem să Ia citesc. In același 
timp, la mine acasă între părinți 
au intervenit neînțelegeri. lata so 
certa adesea cu mama, iar eu ple
cam do acasă colindînd străzile 
fără ca ei să mă oprească. Nu se 
interesau de situația mea școla

ră. In anul ace
la am rămas re* 
petent Intr3 
timp, tata s-a 
despărțit de ma
ma. Eu 
cinci Ia 
cînd la 

Cînd 
situația 
mama m-3 dus 
la altă școală pe 

strada Avrig. Dar Frîncu și Iordan 
so țineau mereu do mine. Ei nu lu
crau nicăieri, făceau scandaluri, 
trăiau do pe spinarea părinților. 
Intr-o după masă, cînd aveam ac
tivitate pionierească, Frîncu și 
Iordan mi-au mai adus cîteva 
cărți din colecția „15 Lei“ și 
mi-au propus să mergem să fu
răm caîse do la o gospodărie de 
stat. M-am dus cu ei. A doua zi 
cînd instructorul do pionieri mi-a 
făcut observație pentru faptul că 
am lipsit, am sărit la el să-l bat. 
Am fost exclus din organizație.

Abia acum, după ce am ascul- 
GHEORGHE JUDELE 
Strada Arinului nr. G 

București

Nu știu cum vor fi primite a- 
dupa 
r în 
mare

ha. cu grîu deja se- cesto rînduri. Le-am scris i 
mul io f rămîn țări ți după ce 
viața mea s-a petrecut o i 
schimbare.

Am 18 ani. De curînd au 
la mine acasă cîțiva tineri 
m-au invitat la 
o adunare a u- 
temiștilor din 
cartierele raio
nului „23 Au
gust". Eu nu 
sînt utemist și 
nu lucram nică
ieri. De ce m-au 
chemat ? In a- 
dunare s-a dis
cutat un articol 
apărut în ziarul _______ ____
tului“ în caro se vorbea despre 
tinerii care nu și-au găsit încă 
rostul în viață, piorzîndu-și vre
mea pe bulevard — unii dedin- 
du-se chiar la fapte huliganice. 
Iar eu eram unul dintre acești ti
neri.

In adunaro s-a arătat cit rău 
am făcut prin purtarea mea și 
undo puteam să ajung. Cuvintele 
ce s-au spus acolo m-au zguduit. 
Era pentru prima oară în viață 
cînd am fost ajutat să mă văd 
așa cum eram.
. Ajuna acasă, am stat mult timp 

și m-am gindit la toată viața mea 
de pină acum.

La școală învățam bine. Am 
fost și eu ca mulți dintre foștii 
mei colegi, pionier. Mergeam în 
excursii, vizitam uzine, ne duceam 
la teatru, la filme, făceam parte 
din cercul micilor tehnicieni și 
visam să devin inginer.

Po cînd aveam 13 ani și jumă
tate însă, într-o vară, la ștrand, 
am cunoscut doi băieți mai mari 
(aveau cîto 18 ani fiecare): Con
stantin Iordan și Dumitru Frîncu. 
Locuiau aproape de strada mea. 
Po seară m-au luat cu ei în oraș 
cerîndu-mi să mă iau după fele, 
să le opresc și să le transmit din 
partea lor cuvinte urîte. La în
ceput n-am vrut să fac așa ceva, 
dar pe urmă am cedat insistențe
lor lor, ca să nu par mai lipsit de 
îndrăzneală ca ei. Do atunci mă 
întilneam cu ei deseori. M-au în
vățat să joc barbut și să mă bat 
cu alți copii.

cerat cele 5 batoze 
abia in ziua de 21 iu
lie au Început să 
treiere.

Instructorii comite
tului raional U.T.M. 
Alexandru Crisiache 
și lonescu Pompiliu 
s-au mulțumit să 
constate și să fie de 
acord cu cei care sus
țineau că se poate 
treiera și in luna au
gust. Prin aceasta ei 
au făcut un deservi- 
ciu utemiștilor și ti- 
nerilor țărani munci
tori din aceste comu
ne pe care nu i-au 
antrenat în măsură 
suficientă în grăbirea 
treierișului. Se Știe că 
în luna august sînt 
multe lucrări agrico
le care nu permit a- 
minarea de pe o zi pe 
alta. De asemenea Și 
timpul poate să se 
schimbe. Este deci 
nevoie să fie luate 
cele mal eficace mă
suri ca și în comu
nele acestea treierișul 
să fie intensificat la 
maximum.

N. PUII)

venit 
care

(Scrisoarea plină c’e 
învățăminte adresată 
de tînărul Gheorghe 

Judeie-redacfiei ziarului 
nostru)

„Scinteia tinere-

stăteam 
mama, 

tata, 
a aflat 

men,

Urgentați treierișul 
și arăturile de vară!

Mecanizatorii din stațiunile de mașini și tractoare au realizat pînă 
la 21 iulie planul lucrărilor agricole de vară în proporție de peste 
30 la sută, executînd în ultima vreme un volum mai mare de lu
crări la treieriș și arături de vară.

Cu toate că în multe regiuni ale țării secerișul a fost terminat sau 
se apropie de sfîrșit, treierișul nu se desfășoară încă corespunzător 
mijloacelor existente. De asemenea, deși gospodăriile colective și în
tovărășirile agricole au cărat paiele de pe miriști, eliberînd supra
fețe mari de terenuri pe care se pot executa arături de vară, totuși 
sînt încă multe tractoare care nu sînt folosite pentru efectuarea ace
stor importante lucrări.

Recolta de cereale a unităților agricole cooperatist-socialiste și a 
țăranilor muncitori trebuie treierată cit mai repede pentru a se în
lătura pierderile. Mecanizatorii din S.M.T.-uri au datoria să folo
sească toate batozele la treieriș, să lucreze cu întreaga lor capacitate, 
iar pe ariile electrificate treierișul să fie continuat și în timpul nop
ții. Trebuie mult urgentate arăturile de vară și folosite zi și noapte 
la această lucrare toate tractoarele care nu lucrează la treieriș.

I " --- ---------- ------

Pentru tinerii 
Capitalei

Construcția celor șase case 
raionale de cultură din Capi
tală, începută în toamna anu
lui trecut, se apropie de sfîr
șit.

In cinstea zilei de 23 Au
gust vor fi date în folosință 
casele de cultură din raioanele 
23 August, Gh. Gheorghiu-Dej, 
N. Bălcescu, Grivița Roșie și 
T. Vladimirescu,

La ridicarea acestor așeză
minte culturale o contribuție 
prețioasă au adus-o tineri din 
Capitală, precum și diferite în
treprinderi din raioanele res
pective. Pe șantierele caselor 
raionale de cultură au lucrat 
în mod voluntar pînă in pre
zent 180.000 de tineri bucureș- 
teni, care au efectuat peste 
411.000 ore de muncă volun
tară.

Casele de cultură sînt do
tate cu săli 'de spectacole, bi
blioteci, săli de studii, săli des
tinate activităților sportive, te
renuri de volei, baschet și te
n's, terase și ringuri de dans.

In fotografie:
Noua casă de 
cultură a tine
retului din raio
nul „23 August**, i

/
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Șiâațs că •••
ir Proprietatea 

metalelor de a 
se deforma plas
tic. încet și ne
contenit datorită 
unei tensiuni 
permanente se 
numește fluiaj?...

ie S-a calculat 
că numai între 
anij 1890—1923 
din producția 
mondială de 1766 
de milioana de 
tone, pierderile 
da fier datorită 
coroziunii au a- 
tins
oane de tone, a- 
dică 
de o treime din 
fierul extras a 
fost ,,mîncat“ de 
coroziune ?...

* La 
deuben.

718 mili.

mai mult

Gros-
Kngă

Leipzig, o casă 
de locuit cu 4 a- 
partamente, cîn- 
tărind 600 de 
tone a fost mu
tată cu 240 me
tri mai depar
te ?...

* La un insti
tut de cercetări 
din Leningrad a 
fost realizat un 
original dispo
zitiv pentru sem
nalizarea înghe
țurilor ? Apara
tul se bazează 
pe semiconduc
tor!...
* Hidrologii au 

calculat că fie
care metru cub 
de apă din Amu- 
D.aria conține ia- 
proximativ 4 kg. 
de nisip, iar în 
timpul revărsă
rilor de primă, 
vară, de două 
ori mai mult ?...

Ziarele aduc mereu noi știri despre cercetările 
din dorneniui cancerului prin care se urmărește 
descoperirea naturii acestei teribile maladii și gă
sirea mijloacelor eficace de combatere. Sub acest 
aspect pot servi ca exemplu informațiile apărute 
acum cîteva zile cu privire la cel de al 7-lea Con
gres internațional pentru combaterea cancerului 
care a avut loc la Londra. Pnnrre lucrările pre
zentate la acest con
gres o atenție deose
bită a fost acordată 
cercetărilor
și în special comuni
cării prof. Timofeevski, 
după care în celu
lele tumorale există 
un fel de corpusculi 
glcbulari asemănători 
virusurilor vizibili la 
microscopul electro
nic.

întreaga omenire urmărește cu emoție lupta sa- 
vanților lumii pentru găsirea enigmelor cancerului 
și așteaptă cu viu interes fiecare nouă rea
lizare în acest domeniu. De aceea prezentarea su
mară a unor aspecte din vasta problemă a cance
rului poate fi utilă cititorilor, și aceasta cu atît mai 
mult cu cît latura biochimică a acestor aspecte 
este în general mai puțin cunoscută.

Printre teoriile biochimice în domeniul canceru
lui, care au în general cercetări deosebit de intere
sante voi menționa aici numai trei și anume:

I. teoria genezei tumorilor ca urmare a modifi
cării biochimismului zaharurilor;

II. teoria după care anumite modificări la nive
lul așa ziselor substanțe macroergice, bogate în 
fosfor și dătătoare de energie, stau la baza cance-

sovietice Ipoteze noi despre

MM. (AMIHHI

Aparataj special pentru cap
tarea și înregistrarea razelor 
cosmice, construit și folosit de 
cățce șavanții bulgari în cadrul 
lucrărilor Anului Geofizic in
ternațional.

Realizarea unui nou aparat
pentru studierea radiațiilor

nucleare

de acad prof. Eugen Macovski
directorul Institutului de biochimie al Academiei

R.P.R.

Recent specialiști de la 
Institutul de fizică atomi
că al Academiei R. P. Ro
mine au realizat un nou 
aparat destinat studierii 
radiațiilor nucleare — a- 
nclizorul de amplitudine 
cu memorie electrostatică.

Un asemenea aparat, 
construit pentru prima 
oară în țara noastră a fost 
executat în întregime după 
proiecte originale. Cu a- 
jutorul acestui analizor

se măsoară energiile raze
lor gama ale diferiților 
izotopi produși de reacto
rul atomic, determinîn- 
du-se printre altele cu o 
deosebită precizie, purita
tea anumitor elemente 
care formează obiectul 
cercetării și care nu poate 
fi stabilită cu aceeași 
exactitate pe alte căi.

Aparatul analizează 
înregistrează automat 
pulsurile furnizate de
diația nucleară a elemen-

ji 
im-
ra-

tului cercetat, în funcție 
de mărirea energiilor lor.

Analizorul de amplitu
dine cu memorie electro
statică este utilizat de cer
cetătorii laboratorului de 
spectroscopie nucleară al 
Institutului de fizică ato
mică.

Un al doilea aparaț si
milar este în curs de exe
cuție și va fi destinat cer
cetărilor ce se fac cu aju
torul ciclqtronului.

(A ger preș)

Noi recorduri 0 Cel 
mai senzațional 
eveniment din istoria 

% aviației 0 Cel mai 
t mare avion de pasageri 
f din lume 0 Confort 

t maxim
Cu cîteva zile în urmă, zia

rele ne-au adus vestea unei 
noi biruinți a științei și teh
nicii sovietice: UN AVION 
„TU-104 D" a parcurs uriașa 
distanță de 34.400 km. în tim
pul record de 38 ore și 30 mi
nute. In cursul acestui zbor, 
avionul a trecut deasupra capi

talelor republicilor unionale, 
deasupra ținuturilor arctice și 
deșerturilor din Asia centrala, 
deasupra Mării Ohoțk, Mării 
Baltice și Mării Negre. Distan
ța de mai sus a fost parcursă 
în numai trei escale cu viteza 
medie de 710 km./oră la înăl
țimea de 10.000—12.000 m.

Această uimitoare realizare a 
fost pregătită de o altă per
formanță încă la 1 iulie a.c. 
cînd un avion de același tip a 
parcurs 8.600 km. pe ruta Mos
cova—Irkutsk—Moscova fără 
escală.

O familie ultra 
rapidă

meroaselor catastrofe aeriene, 
apariția avionului sovietic de 
70 tone care a parcurs distanța 
Moscova—Londra în numai trei 
ore și jumătate a fost consi
derată drept evenimentul cel 
mai senzațional din istoria a- 
viației civile de după război.

Avioanele „TU-104“ au fost 
echipate cu cîte două turbo
reactoare care dezvoltă la vite
za maximă (aproximativ 1.000 
km./oră) puterea uriașă de 
peste 44.000 C.P. (O asemenea 
putere jioate asigura energia 
electrica a unui oraș cu 300.000 
locuitori!) Capacitatea avio
nului este de 70 pasageri care 
călătoresc în condițiile de con
fort maxim.

De atunci, familia „TU“ s-a

Numărul pe iunie al revistei Tehnica 
Maladioj publică un interesant articol al 
cunoscutului profesor G. I. Pokrovski din 
care redăm cititorilor noștri cîteva frag
mente.

In timpurile noastre, cînd omul a în
ceput să pătrundă în spațiul cosmic, stră- 
bătîndu-1 cu unde electromagnetice sau 
trimițînd în el rachete și sateliți artifi
ciali ai pămîntului, se ridică inevitabil 
problema obținerii de energie din acest 
spațiu.

Modul de ridicare a acestei probleme 
poate stîrni, desigur, nedumerire. Căci se 
știe că în spațiul cosmic se află gaze ex
trem de rarefiate a căror energie, rapor
tată la unitatea de volum, este infimă. 
Se poate vorbi, desigur despre utilizarea 
energiei razelor solare sau a razelor ira
diate de unele stele sau altele.

Miezul problemei nu este însă acesta. 
El nu se reduce numai la existența ener
giei. Trebuie luate în considerare meto
dele posibile de utilizare practică.

Pînă în prezent aproape toate proiec
tele de nave cosmice prevedeau ca întrea
ga rezervă a sursei de energie, necesară 
pentru efectuarea zborului în cosmos, să 
se afle pe navă din momentul decolării 
ei. Unele proiecte propuneau, pe lîngă 
aceasta folosirea și a radiației solare, 
concentrînd-o cu ajutorul unor oglinzi și 
transformînd-o în căldură, energie meca
nică sau electrică. Această energie poate 
fi folosită pentru a ejecta din rachetă un 
jet format dintr-o substanță sau alta, ob- 
ținîndu-se astfel o accelerare suplimen
tară. Pentru a obține asemenea rezultate 
nu este însă suficientă numai energia 
captată a radiației. Pe nava cosmică mai 
trebuie să existe o rezervă de substanță 
necesară pentru formarea unui asemenea 
jet reactor.

...Rezerva de energie existentă în spa
țiul cosmic este determinată nu numai de 
radiații. După cum se știe, spațiul cosmic 
este străbătut de diferite cîmpuri de for
ță. In primul rind acolo acționează for
țele gravitației universale. Aceste forțe 
constituie principalii factori care deter
mină mișcarea corpurilor cerești. Ele sînt 
luate întotdeauna în considerație la cal-

„TU-104 D“ este cel mai tî- 
năr vlăstar al celebrei familii 
de avioane cu reacție „TU"

Ziua de 22 martie 1956 cînd 
pe aeroportul din Londra a 
aterizat turboreactorul de pa
sageri „TU-104" va rămîne încă 
multă vreme neștearsă în amin
tirea specialiștilor aviatici oc
cidentali. După întreruperea 
fabricației în serie a „Corne
tului** britanic din cauza nu

PRIMA TEORIE, mai veche, a fost emisă de a 
savantul german O. Warburg în urma cercetării 
respirației celulelor. S-a constatat că spre deose
bire de țesutul normal unde prin degradarea glu
cozei se formează acid lactic care în prezența oxi
genului este transformat fie în bioxid de carbon 
și apă, fie inapoi în zaharuri, în țesutul canceros 
acidul lactic rămîne ca atare chiar și în prezența 

excesului de oxigen. 
Aceasta însemnează că 
odată cu transforma
rea celulelor normale 
în celule canceroase, 
acestea pierd proprie- ț 
tatea de a utiliza acid 
lactic; ceva asemănător 
se produce și in cazul 
asfixierii celulelor nor
male precum și în ce
lulele embrionare. Este 
evident că această teo
rie bazată pe un ma

terial experimental bogat adunat de diferiți cerce
tători, nu rezolvă problema genezei canceruiui dar 
are meritul că lămurește o serie de procese biochi
mice care se produc în țesutul tumoral și permite 
stabilirea unor relații dintre biochimie și anumite 
aspecte funcționale și morfologice ale celulei can
ceroase.

CEA DE A DOUA TEORIE a fost formulată de 
A. Graffi, originar din Transilvania care lucreaz>“- 
în momentul de față la Institutul de cercetări d 
Berlin — Buch — dependent de Academia de.t 
Științe a R.D.G.

A. Graffi a constatat că anumite substanțe can
cerigene introduse in organism nu se răspîndesc 
uniform în celuie ci se localizează în anumite for
mațiuni celulare bogate în fermenți și denumite 
mitochondrii. Această constatare s-a făcut cu aju
torul unui microscop special, care permite exami
narea celulelor — cu raze invizibile ultraviolete și 
a fost posibilă datorită faptului că substanțele can
cerigene utilizate de A. Graffi au fost fluorescente 
adică deveneau luminoase în cazul iradierii cu ace
ste raze.

Cercetările mai aprofundate au arătat că anumite 
modificări în activitatea fermenților din mitochon
drii pot duce la scăderea concentrației uneia dintre 
cele mai importante substanțe macroergice din ce
lule și anume a așa numitului acid adenozintri- 
fosforic sau pe scurt A.T.P. Scăderea concentrației 
acestui acid ar fi strîns legată de procesul cance- 
rizării. De altfel A. Graffi a arătat că mărirea ac
tivității unui ferment special denumit A.T.P.-aza 
provocată de cauze diferite poate duce și ea la scă
derea concentrației A.T.P.-ului favorizînd procesul 
cancerizării. E interesant de arătat că A. Graffi 
cercetat comportarea din acest punct de vedere 
citorva virusuri despre care se știe că unele au, iar-" 
altele nu au, acțiune, cancerigenă. S-a stabilit că 
numai virusurile cancerigene au și proprietăți ase
mănătoare cu acele ale A.T.P.-azei.

Desigur între schimbările de biochimism al za
harurilor (teoria O. Warburg) și modificările 
biochimismul A.T.P.-ului (teoria A. Graffi) care 
produc in cursul transformării celulelor normale 
celule canceroase, există o anumită legătură.

în fine, deosebit de interesantă este CEA DE 
TREIA TEORIE după care apariția și evoluția can
cerului ar fi strîns legată de funcționarea sistemu
lui nervos — care este susținută în special de unii ! 
cercetători sovietici ca: A. Speranski, R. Kavețki. ] 
A. Soloviov, M. Petrova, L. Șabad și alții.

Lucrările lor au la bază concepția pavlovistă 
după care biochimismul țesuturilor este dependent 
de o anumită activitate a sistemului nervos, numită 
activitatea trofică. Așa de exemplu R. Kavețki arată 
că factorii cancerigeni pot acționa asupra țesuturilor 
nu numai direct dar și indirect prin sistemul ner
vos : modificînd acțiunea trofică a acestuia ei pot 
provoca perturbări biochimice în țesuturi în așa fel 
incit acestea adunîndu-se în timpul perioadei pre- 
canceroase determină la un moment dat apariția 
cancerului. O serie de lucrări efectuate la Institutul 
condus de A. Speranski au dovedit rolul hotări- 
tor al sistemului nervos in generalizarea cancerului 
în organism adică în apariția noilor focare tumo- 
rale cunoscute sub denumirea de metastaze.

Desigur cercetările biochimice din ce în ce mai 
aprofundate în domeniul acțiunii trofice a siste
mului nervos asupra fenomenelor care se produc 
în țesuturi vor aduce noi lămuriri și în problemele 
legate de apariția și evoluția cancerului.

Cunoscînd din ce in ce mai bine modificările 
biochimice care survin in țesuturi în urma apari
ției canceruiui, oamenii de știință capătă perspec
tive tot mai largi pentru găsirea mijloacelor de 
combatere și eventual de prevenire a cancerului. 
Fără a ne opri asupra intervențiilor chirurgicale și 
a diferitelor tratamente cu razele Rontgen sau cu 
radiațiunile diferitelor elemente radioactive, deve
nite curente și cunoscute tuturor se poate menționa 
că și tratamentele cu anumite substanțe antican- 
ceroase încep să dea rezultate acceptabile și chiar 
bune în unele cazuri. In această ordine de idei 
merită să fie menționați anumiți derivați ai ipe- 
ritei (substanță toxică utilizată pe cîmpul de luptă 
în timpul primului război mondial) și alți produși 
asemănători dintre care unii au fost preparați și la 
noi în țară. Printre alte substanțe este interesantă 
sarcolizina care în anumite cazuri bine definite 
poate determina topirea și chiar dispariția țesutu
lui canceros.

Și la noi numeroși cercetători lucrează Intens în 
domeniul canceruiui, în mai toate centrele știin
țifice ale țării. Mulți dintre ei muncesc în cadrul 
Institutului de oncologie din București, ajungînd 
la rezultate tot mai interesante. Institutele din di
ferite țări se ajută între ele prin schimb de biblio
grafie, de experiență, de substanțe. Ca exemplu 
edificator în această privință pot aduce făptui că, 
la cererea Institutului de biochimie din București, 
Institutul de combatere a cancerului din Moscova 
ne-a trimis cantitatea de sarcolizina necesară trata
mentului unui pacient internat la Institutul de on
cologie.

Deși problema cancerului este foarte complexă 
și va necesita încă mulți ani de colaborare strînsă 
dintre omenii de știință de cele mai diferite spe
cialități, devine totuși limpede că această colabo
rare dă roade și permite să privim viitorul cu op
timism. Este evident că în cadrul acestei colabo
rări biochimici îi revine un rol important și de 

- răspundere.
Ing. ION SUCEVEANU

rizării; și III. teoria care atribuie sistemului ner
vos un rol important în apariția și evoluția proce
sului canceros.

mă este de 1.000 km./oră Ia 
înălțimea de 10.000—11.000 in.

Următoarea realizare a co
lectivului condus de Andrei 
Tupolev a fost cel mai mare 
avion de pasageri din lume, 
atît prin dimensiunile sale cît 
și prin capacitatea sa de trans
port — „TU-114“ care a pro
vocat surpriza unanimă a ex- 
perților din toată lumea. Spre 
deosebire de frații săi, „TU- 
114“ nu este un turboreactor 
ci un turbopropulsor, adică el 
este acționat de patru motoare 
N.K.-12 M, de cîte 12.000 C.P., 
fiecare din ele antrenînd o elice 
dublă.

Cu ocazia prezentării noului 
avion în fața reprezentanților 
presei pe aeroportul Vnukovo

Cuceritorii
văzduhului
înmulțit considerabil. După ti
pul mult îmbunătățit „TU-104 
A", construit în serie și care 
a reușit performanța unică în 
lume pentru un avion cu reac
ție, transportînd 10 tone de 
mărfuri la peste 1.000 km. dis
tanță cu viteza medie de 980 
km./oră a urmat avionul „TU- 
110“.

Ideea care a stat la baza 
proiectării acestui tip de avion 
a fost o mai mare securitate a 
zborului. In acest scop „TU- 
110" a fost prevăzut cu patru 
turboreactoare perfecționate, 
construite de A.M. Liu’lka. A- 
cest avion se fabrică într-o va
riantă de lux pentru 70-80 pa
sageri și într-una de turism cu 
100 de locuri. Viteza sa maxi-

din Moscova, acad. Tupolev a 
declarat că realizînd această 
mașină el a urmărit printre al
tele o cît mai mare autonomie 
de zbor.

Gigantul aerului „TU-114" 
se construiește în trei varian
te : pentru distanțe medii (170 
pasageri), pentru distanțe foar
te lungi (120 pasageri) și pen
tru legăturile între Moscova și 
stațiunile balneare din Crimeea 
sau Caucaz (220 pasageri).

★
In afara aparatelor „TU", 

aviația civilă sovietică a mai 
fost dotată cu numeroase alte 
reactoare ultra rapide ca de 
pildă „11-18" („Moscova") rea
lizat de celebrul constructor 
sovietic S. V. Iliușin, un mo-

noplan echipat cu patru tur
boreactoare care poate trans
porta 100 pasageri cu 650 km./ 
oră.

Un alt tip de avion deosebit 
de reușit este „An-10“ („Ucrai
na") cu care se pot efectua 
zboruri de mare distanță la o 
altitudine de 8.000 m. cu 600 
km/oră. Acest aparat conceput 
sub conducerea lui Oleg Anto
nov este un monoplan echipat 
cu patru turbopropulsoare și a 
fost recunoscut de specialiști 
drept „cel mai economic avion 
din lume".

Datorită acestui parc de avi
oane, aparatele „Aeroflot-ului“ 
sînt cele mai căutate din lu
me și călătorii de pe marile li
nii internaționale se străduiesc 
să obțină bilete la aceste nave 
zburătoare în care securitatea 
maximă 
bină cu 
săvîrșit.

Iată
contribuie la securitatea zboru
lui. Absolut toate părțile avioa
nelor care sînt solicitate din 
cauza variațiilor de presiune 
sînt dublate. Pînă si ferestrele 
au două rînduri de geamuri. 
Toate părțile metalice supuse 
unor temperaturi mai înalte au 
fost executate din titan. Insta
lația pentru înlăturarea înghe
țului _ funcționează fie pe cale 
electrică, fie cu aer cald. 
Interiorul cabinelor este con
struit numai din materiale 
neinflamabile; conductele cu

prin cabine. Cabi-

a călătorilor se îm- 
confortul cel mai de-

cîteva elemente care

în 
se 
în

A

cularea traiectoriilor navelor._ __ _____
cosmică se apropie de o oarecare planetă, 
atunci forța de gravitație va accelera vi
teza navei, adică îi va imprima o energie 
suplimentară corespunzătoare. Totuși 
această energie nu poate fi utilizată pen
tru dirijarea zborului cosmic. De aceea, 
în scopuri practice, forța de gravitație nu 
poate avea ea însăși o însemnătate nemij
locită ca sursă de energie.

Se știe însă că pe lîngă cîmpurile for
ței de gravitație, în spațiul cosmic există 
și alte cîmpuri de forță : electrice și mag
netice. Aceste cîmpuri sînt deocamdată 

SPAȚIUL COSMIC 
— depozit al unor rezerve infinite 
9E ENERGIE

Dacă nava

de prof. G, I,
In ceea ce privește 
uriașa lor însemnă- 

astăzi nici un fel de

insuficient studiate, 
însă existența lor și 
tate nu poate exista 
îndoială. Se știe de pildă că particulele 
care au o sarcină electrică și care for
mează razele cosmice, mișcîndu-se în 
cîmpurile electromagnetice cosmice, ca
pătă viteze apropiate de viteza luminii și 
o uriașă energie. Aceste cîmpuri pot fi 
asemuite unui accelerator gigantic, supra- 
puternic de particole elementare, ca cele 
create în ultimii ani în laboratoarele de 
fizică nucleară.

Totuși aceste cîmpuri electromagneti
ce cosmice pot fi folosite pentru un zbor 
dirijat al unei nave cosmice. In acest 
scop o astfel de navă trebuie să fie în
zestrată cu un anumit utilaj, care pînă 
în prezent n-a fost încă elaborat dar ale

cărui elemente au și fost proiectate deși 
în alte scopuri.

Drept PRINCIPAL ELEMENT AL 
ACESTUI UTILAJ al navei cosmice tre
buie considerate două .____ ._
particule elementare. Unul din ele este 
destinat accelerării și ejectării de părti
cele cu sarcină electrică pozitivă — celă
lalt — accelerării electronilor cu sarcină 
negativă.

Atunci cînd funcționează primul accele
rator, nava pierde sarcina pozitivă și în
treaga navă capătă o sarcină negativă. 
Dacă nava se află în cîmpul electric cos-

POKROVSKI

acceleratoare de

mic, ea se va mișca în direcția polului 
pozitiv.

Dacă funcționează însă acceleratorul 
de electroni, atunci,- dimpotrivă, nava ca
pătă o sarcină pozitivă și înaintează în 
direcția polului negativ. Schimbînd sem
nul și mărimea sarcinii navei cosmice, se 
pot schimba accelerația și direcția mișcă
rii. Protonii și electronii trebuie ejectați 
din navă în spațiul cosmic cu o suficien 
tă energie pentru ca ei să nu cadă îna
poi pe navă, căci, după cum este natural, 
ei sînt atrași de nava din care sînt ejec 
tați.

Dacă nava este împărțită în două părți 
izolate din punct de vedere electric, 
atunci, încărcînd, fiecare din ele cu o sar
cină sau alta, nava poate fi întoarsă în 
spațiu. Dacă întregei nave sau unei părți 
din ea, printr-o metodă sau alta, i se im-

primă o rapidă mișcare de rotație și ea 
este încărcată concomitent electric avînd 
semnul respectiv, atunci nava se trans
formă într-un magnet care poate de ase
menea într-un anumit fel să se orienteze 
în cîmpul magnetic cosmic.

Intr-un număr considerabil de cazuri, 
forțele care iau naștere' în condițiile ana
lizate nu vor fi prea mari. Ținîndu-se to
tuși seama de întinderile infinite ale spa
țiului cosmic și de posibilitatea de a ac
celera timp îndelungat, se poate considera 
că cîmpurile electromagnetice din spa
țiile interastrale oferă posibilitatea de a 
dirija în linii mari zborul unei nave cos
mice cel puțin la mari depărtări de corpu
rile cerești masive. Rezervele de mate
riale ionizate, necesare pentru o astfel de 
dirijare sînt cu totul neînsemnate. Ener
gia necesară pentru ejectarea ionilor 
poate fi obținută fie din radiație, fie din
tr-o rezervă neînsemnată de carburant. 
Energia acestui carburant va fi extrem de 
mică în comparație cu energia care rezidă 
în cîmpurile electromagnetice cosmice și 
care poate fi utilizată pentru mișcarea 
navei cosmice.

Am văzut astfel că spațiul cosmic este 
nu numai calea spre lumi îndepărtate, ci 
el însăși constituie o lume plină cu re
zerve neatinse de energie. în viitor vom 
fi în stare să obținem energie nu numai 
din substanțe aflate pe pămînt și pe alte 
planete, ci și din spațiul cosmic, în care 
astăzi am început să pătrundem.

★
In clișeu (stingă, sus), schema mișcării 

unei nave interastrale care utilizează 
energia cîmpurilor electrice ale spațiului 
cosmic. Neavînd o sarcină electrică (I), 
nava se mișcă numai sub influența for
țelor de gravitație. Cîmpurile electrice ale 
spațiului cosmic nu acționează asupra ei. 
Ejectînd cu ajutorul unor acceleratori pu
ternici un jet de particule cu sarcină po
zitivă (protoni), nava capătă treptat o 
sarcină negativă și începe să concentreze 
asupra ei un mănunchi de linii de forțe 
ale cîmpului electric (II) și, pe măsura 
sporirii acestei sarcini, se îndreaptă cu o 
viteză mereu crescîndă în direcția siste
mului cosmic cu sarcină pozitivă (III).

lichide inflamabile 
trecute 
nele de pilotaj sînt prevă- 
zute cu radar și cu aparataj ♦ 
ultramodern pentru zborul și $ 
aterizarea fără vizibilitate. In X 
plus, cu toate dimensiunile lor ♦ 
uriașe, datorită unor motoare £ 
de înaltă calitate, aparatele nu X 
necesită pentru decolare și ate- ♦ 
rizare _ piste prea lungi. Astfel J 
„Ucraina" sau „Moscova" au 
nevoie pentru decolare doar de ♦ 
500—600 m. spațiu disponibil T 
pe oricare aerodrom din lume.

Pentru realizarea unui con- ? 
fort maxim pentru călători, au X 
fost aplicate toate cuceririle Z

radar și cu aparataj

Iitost aplicate toate cuceririle
♦ tehnicii moderne.
? In felul acesta o călătorie 

de la Moscova la New-York,
♦ Vladivostok-Pekin
T fără escală cu
« rapide ale Aeroflot-ului
? parte de a fi obositoare, devi- 
Y ne o adevărată plăcere și o 
X amintire unică pentru călătorii 
T cei mai grăbiți și pretențioși.
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de-

„TU-110“ conceput de A. N. Tupolev. Transportă 78 și 
maximă 1000 km. pe oră.

100 pasageri. Viteza
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O importantă acțiune de educație patriotică:

Primul concurs cultural-artistic 
al pionierilor și școlarilor

H
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Avram Bunaciu, ministrul 
Afacerilor Externe 

a primit
pe însărcinatul cu afaceri 

al Austriei

Formațiile de dansatori ale pio
nierilor și școlarilor s-au prezen
tat la ace3t prim concurs în gene
ral bine pregătite, dovedind o 
muncă anterioară susținută și or
ganizată. Entuziasmul, pasiunea 
cu care au jucat i , 
faptul că foarte mulți au dovedit 
un ridicat nivel de interpretare 
artistică, reale calități, au pus de 
multe ori juriul în încurcătură. 
Dansurile ardelenești executate de 
elevii Școlii de 7 ani din Sehiș- 
Bistrița, cîștigători ai premiului I., 
sau jocurile oșe- 
nești, păstrate ca 
un tezaur al ar
tei noastre popu
lare și interpre
tate cu mult su
flet de elevii 
școlii de 4 ani 
din comuna Cer- 
teze — regiunea 
Baia Mare, care 
miul II, au entuziasmat juriul și 
spectatorii în aceeași măsură. Și 
tot cuvinte de laudă se pot spune 
și despre participanții Școlii de 7 
ani din comuna Flămînzi, regiunea 
Iași, sau ai Școlii medii nr. 4 din 
Tg. Mureș, clasați pe locul III, ca 
și despre dansurile copiilor tătari 
din regiunea Constanța și încă des
pre foarte multe echipe care s-au 
prezentat în această fază finală a 
concursului.

Foarte multe echipe au prezen
tat dansuri locale bine alese pen
tru vîrsta interpreților, multă va
riație atît în costumație cît și în 
materialul folcloric pe care 1-au 
interpretat cu multă însuflețire. în 
ger crai, s-a desprins la acest con
curs dragostea pentru dans, pentru 
bogatul folclor al patriei noastre. 
Pionierii au jucat cu multă voio
șie, punînd suflet și trăind intens 
dansurile prezentate.

Toate acestea demonstrează o 
susținută muncă culturală în rin- 
dul pionierilor și școlarilor. Nici- 
eînd în trecut n-au fost organizate 
asemenea 
trecut nu 
grijă față 
nerații.

Educați 
partid, îndrumați îndeaproape 
organizațiile U.T.M., pionierii 
școlarii de pe întreg cuprinsul pa
triei noastre au dovedit la această 
primă mare manifestare cultural- 
artistică un unanim interes pentru 
bo-ăția dansului folclorului romi- 
nesc și al tuturor naționalităților 
conlocuitoare, o deosebită dragoste 
pentru comorile artistice ale po
porului.

celor 
făcut 
chib-

Premierea după merit a 
mai vrednici interpret! s-a 
după o matură și judicioasă 
zuință.

Dar pentru ca această primă 
___ . Jt  manifestare să se dezvolte pe un 
micuții artiști, făgaș firesc, pentru ca pionierii și 

’ ” școlarii să interpreteze corect dan
sul popular, nu trebuie să negli
jăm unele aspecte negative ieșite 
în relief în timpul desfășurării 
concursului.

Ceea ce s-a observat în mod 
deosebit a fost repetarea obositoa

re a unor figuri 
de dans care au 
dus la lungirea 
inutilă a jocuri
lor respective. 
Este știut că nu 
durata dansului 
contează în apre
cierea calității 
lui. Ceea ce face 

ca această calitate să crească este 
desfășurarea curgătoare și intere
santă, legată de aspecte pe care 
spectatorul nu trebuie să le ghi
cească anticipat, ci aceste aspecte 
să evolueze sub forme cît mai va
riate, care îneîntă ochiul și intere
sează publicul în urmărirea dan
sului. '

De asemenea, a mai ieșit în re
lief lipsa de preocupare pentru 
o costumație strict specifică re
giunii și adaptată vîrstei copilului.

Abuzul de strigături și chiuituri 
pe parcursul dansului obosește 
atît spectatorul cît și interpretul, 
și la multe formații din concurs a 
avut un efect dăunător. De aserae, 
nea, nu toate formațiile au dove
dit preocupare pentru alegerea 
numai a acelor dansuri populare 
care se potrivesc cu vîrsta și pu
terea de coordonare și concentrare 
a copiilor. Neglijarea acestui im
portant lucru a făcut ca unele 
echipe, deși au început la un ni
vel ridicat, să nu se poată menține 
jje parcurs, să scadă acest avînt. 
Socotim că este de datoria condu
cătorilor formațiilor artistice să 
acorde pe viitor o deosebită aten
ție aeestor aspecte pentru ca re
zultatele acestei frumoase acțiuni 
educative să fie mereu mai bune.

Finala acestui concurs a demon
strat deosebitul entuziasm al pio
nierilor și școlarilor, a scos la ivea
lă multe elemente talentate. Pre
zentarea spectacolelor multiple și 
mereu variate este o condiție esen
țială în creșterea nivelului artis
tic al tinerelor formații, o posibi
litate de antrenare la asemenea 
frumoase manifestări educative a 
tuturor pionierilor și școlarilor 
patriei noastre.

Concluziile juriului 
formațiilor 

de dansatori

au obținut pre-

manifestări, nicicînd în 
s-a acordat o asemenea 
de eduearea tinerei

eu grijă părintească

(Urmare din pag. l-a)

microscop și in pluvio- 
metru, colectiviști de-ai 
noștri au decorații înal
te. adică, în concluzie, 
nu știu ce cifră ai putea 
dumneata să pui acolo la 
Sjirșit ca să arăți pînă 
pilde s-a ridicat lumina
rea minții oamenilor 
noștri.

lată-l de pildă pe Dop 
Ion, brigadierul, care a 
ajuns să seoată în 1953 
peste 40.009 kg. sfeclă 
la hectar. Era înainte un 
om sărac, care trăia in 
curtea lui, cu necazurile 
și nevoile pe care le a- 
vea. Acum a ajuns om 
d1 seamă, cunoscut în 
toată țara, a primit 
„Ordinul Muncii" clasa 
l-a. Ei, ca să ajungă 
aci, omul ăsta și-a răs
turnat toată filozofia ve
che din cap, de țăran 
care se simțea prost și 
înapoiat și care nu în
drăznea să ridice capul 
în sus. Uite, Dop a ri
dicat capul sus, a învă
țat, s-a luptat zi și noap
te, nu numai pentru el, 
ci pentru toți, pentru 
toată familia asta a 
noastră. înțelegi? A fost 
așa ca un fier moale, pe 
care-l călești apoi 
faci tare și pe care nu 
poți să-l mai îndoi pe 
urmă cu una, cu două. 
Fierul ăsta a fost călit 
bine de un făurar price
put, trecut prin 
de partidul nostru 
care oamenii 
prețuiască ca 
din cap.

Pe urmă 
mai știi că colectiva n-a 
mers așa pe un drum 
lin. așa ușor, ușor, 
Cum să zic eu, a fost 
— știi cum? — ca un pî- 
rîu de munte care vine 
la vale cu forță, întâl
nește bolovani, se lovește 
de ei, dar îi mină la o 
parte, cu greu, e drept, 
cu trudă și trece mai de
parte, adună și alte ape 
și merge înainte. Am a- 
vut și noi bolovani de
stui Intrau printre noi 
unii, elemente dușmă
noase de-ăștia negri în 
cerul gurii care voiau să 
ne încurce ițele. Se 
gau printre oameni să-i 
amețească de cap și ~~ " 
facă să dea înapoi, 
„mă, nu-i bine cum zice 
conducerea, nu vă luați 
după ei, că vă duc de

știu 
pe

><

fi-l

multe, 
pe 

să-l 
ochii

trebuie să

ba

sas
că

ge-

de 
de 
fi

ir
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In ziua de 23 iulie 1958, Avram 
Bunaciu, ministrul Afacerilor Ex
terne al R.P. Romine, a primit 
pe noul însărcinat cu afaceri al 
Austriei, Franz Herbatschek, care 
i-a înmînat scrisorile sale de ca
binet.

-------•
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O măsură arbitrară
a autorităților israeliene

Agenția romînă de presă este 
autorizată să declare următoa
rele :

La 22 iulie a.c. guvernul Israe
lului în mod arbitrar a declarat 
pe Perianu Stelian, Secretar II al 
Legației R. P. Romîne la Tel Aviv 
„persona non-grata“ și a cerut ca 
acesta să părăsească frontierele 
statului Israel în următoarele trei 
zile.

Ministrul R. P. Romîne la Tel 
Aviv, Petre Mânu, a protestat pe 
loc față de această hotărîre a 
guvernului israelian, care nu are

nici o bază reală, nefiind altceva 
decît o urmare a cererii din 18 
iulie a.c. a guvernului romîn ca 
Vered Iosef, Secretar II al Lega
ției Israelului la București, să pă
răsească R. P. Romînă unde pre
zența sa nu mai era de dorit din 
cauza activității sale contrarie 
regulilor și uzanțelor diplomatice.

Măsura guvernului israelian 
constituie un act inamical față de 
Republica Populară Romînă și ea 
nu poate decît să afecteze în mod 
negativ relațiile dintre R. P. Ro
mînă și Israel.

A
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Florea Dobre, Ghița Jean și Alexandru Popescu, studenți ai anului II de la Facultatea de telecomuni
cații din Capitală în practică la uzinele „Grigore Preoteasa".

Contribute tineretului 
la reducerea prețului de cost 
pe tona âe cârbune

(Urmare din pag. l-a)

la Doicești constituie materia pri
mă de bază a termocentralei „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ din Doicești — 
întreprindere tînără, construită în 
anii regimului democrat-popular.

Pentru a contribui la îmbună
tățirea calității cărbunelui, comite, 
tul U.T.M. a organizat în colabo
rare cu comitetul de întreprinde
re, vizite la termocentrala „Gh. 
Gheorghiu-Dej“. Aici li s-a arătat 
minerilor sterilul și corpurile stră
ine care se găsesc amestecate cu 
cărbune. Cu ocazia vizitelor făcute 
aici s-a constatat că erau unii la 
mină care puneau în vagoneți bo
lovani și steril, pentru a le face 
să cîntărească mai greu. în vederea 
îndepărtării acestei practici necin
stite, comitetul U.T.M- a pus în 
discuția adunării generale brigăzile 
la care s-a găsit steril în vagoneți 
De asemenea, posturile utemiste 
de control au criticat lipsa de con
știință a unor tineri care s-au fă
cut vinovați de asemenea abateri.

Munca perseverentă dusă în ca- 
drul întreprinderii carbonifere 
Doicești pentru îmbunătățirea ca
lității cărbunelui a avut ca rezul
tat micșorarea coeficientului de 
cenușă admis, lucru care a făcut 
să se încaseze o bonificație supli
mentară de 628. 348,58 lei. îmbună
tățirea calității cărbunelui, econo
miile de materiale realizate în ca
drul exploatării care se ridică nu
mai în luna iunie la 133.239 lei, 
precum și sporirea continuă a pro
ductivității muncii, au făcut 
sarcina de reducere a prețului 
cost pe exploatarea Doicești să 
îndeplinită și depășită.

La Filipeștii

Lipsuri în educarea 
politico-economică 

a ținerilor

în

ct 
de 
fie

sirea mai bună a tehnicii ca și 
prin realizarea de economii la ma
teriale, energie electrică etc., să 
nu se obțină rezultate bune. A- 
ceasta este și o consecință a fap
tului că organizațiile U.T.M. n-au 
vegheat ca tinerii să utilizeze ra
țional utilajele. Posturile utemiste 
de control n-au combătut indisci
plina unor tineri care lasă mași
nile să meargă în gol, ceea ce duce 
la creșterea consumului de ener
gie electrică. Toate acestea au 
împiedicat reducerea substanțială 
a prețului de cost.

Măsuri care se impun

rîpă, nu faceți ca ei" 
Voiau să ne destrame. 
Să-ți spun un lucru a- 

am avut 
în ’49 au 

muncitori

cum. Cînd 
inaugurarea 
venit la noi 
de la orașe, din multe 
părți. Am stat cu ei de 
vorbă atunci pe ndelete. 
Ei ne-au dat atunci un 
sfat : „măi fraților, voi 
țăranii, cînd iese buruia
na în lan, o smulgeți 
și-o aruncați, așa-i ? Ei, 
așa să faceți cînd or ră
sări buruieni și-n gospo
dărie. Nu le lăsați să

pe 
a-

prindă rădăcini că 
urmă încearcă să vă 
gațe miinile și picioare
le. Smulgeți-le din vre
me și aruncați-le“. Noi 
n-am uitat sfatul frați
lor noștri. Izvorul a 

curs mai departe, a dat 
bolovanii la o parte. 
Drumul ăsta ne era lim
pede și nu ne-am fi a- 
bătut de la el cu nici 
un preț. Cînd ne-a spus 
partidul că ăsta-i dru
mul socialist, că ăsta-i 
drumul bun și cînd noi 
am văzut cu ochii noș
tri că așa e, nu ne mai 
putea opri nici un mun
te, de ne ieșea in cale.

Asta nu ți-o spun eu 
numai in vorbe. O să 
vezi dumneata în fapte
le, in tot ce fac oamenii 
de la noi.

Țăranul nostru e om 
cu multă ținere de min
te. El nu-l uită pe ăl de 
l-a ajutat frățește cînd 
se opintea s-o pornească 
pe drumul cel nou. Pe 
frații lui, muncitorii de 
la oraș, n-o să-i uite nici
odată țăranul colectivist. 
Așa că n-a fost de mi
rare cînd în adunarea 
generală in care s-a a- 
probat planul de con
tractări oamenii au ce
rut singuri să se mărea
scă cantitățile de cereale 
contractate cu statul.

— Nu-i mult, tovarăși, 
două vagoane de griu, 
cinci de cartofi și 
două de porumb. Noi 
credem că trebuie să vin. 
dem statului trei vagoa
ne de griu și 
cartofi. Statul 
stru, e datoria 
să-i vindem cît 
te produse.

Acuma eu 
multe, dar 
asta trebuie 
că să nu-ți

șase de 
e al no- 

noastră 
mai mul

ți-am vorbit 
dumneata 

să înțelegi— 
ia ochii nu

mai belșugul ăsta mate
rial, că acuma toți o du
cem bine, cum nici n-am

visat, ci să vezi și ce s-a 
petrecut și in conștiința 
oamenilor...

Stînd apoi de vorbă cu 
ceilalți colectiviști caut 
să descopăr ce m-a învă
țat brigadierul, adică tot 
ce e nou acum t>n 
știința lor.

Mă adresez celor 
tineri colectiviști, 
muncesc plini de abne
gație, entuziaști pentru 
ridicarea gospodăriei. 
Educați și, îndrumați de 
organizația de partid și 
U.T.M. ei au ajuns o a- 
devărată forță pe care 
gospodăria se bizuie în 
orice acțiune.

Țoțea Ion e un flă
căiandru de 18 ani, cu 
privirea limpede și cu 
fața arsa de soare, vese
lă, expresivă. Despre a- 
cest băiat mi s-a spus că 
aș face un păcat dacă 
n-aș scrie cîteva cuvinte 
măcar. Țoțea a făcut sin
gur 400^3 zile muncă. 
Zece luni pe an Țoțea 
stă cu taică-su pe cîmp 
și îngrijește cele 374 oi 
ale gospodăriei.

— Cite zile ai lipsit 
de lingă oi într-un an ?

— Nici o zi, îmi răs
punde el hotărît. Numai 
seara, cîteodată, cînd a- 
vem vreo ședință de 
U.TM. Altfel cum să 
plec ? Jumătate din oi 
sînt ale mele, eu răs
pund în fața organizației 
și a gospodăriei de ele. 
Tata știe el mai multe 
decî't mine, dar pot să 
las ce-i al meu pe mina 
altuia?! Eu sînt trecut a- 
colo in plan să dau a- 
tîta lină țigaie, atiția 
miei, atita brinză și așa 
nai departe. Am răspun
dere, nu ?

Are o expresie serioa
să, matură și pare puțin 
contrariat de întrebare

— Cum se poate să 
plec de aici, de la pos
tul meu ?

Tînărul Ghiaja Zaha- 
ria e un simplu crescă
tor de porci, dar în 
gospodărie se poate spu
ne că e o personalitate 
în cel mai propriu înțe
les al cuvîntului, om 
pectat și cinstit.

— Cum ai reușit 
obții dumneata cel mai 
mare ciștig din gospo
dărie în ultimele luni?— 
l-am întrebat.

— Ei. da' asta-i im
portant, bre? — mi-a răs
puns el cu o vorbă do- 
moală. Vorba • că am

ajuns să nu-mi moară 
nici un purcel, să scot 
de la fiecare scroafă 14 
purcei în medie. Adică 
să depășesc angajamentul 
nostrum al tineretului, 
așa cum am promis în 

con- fața organizației U.T.M. 
Stau și ziua și noaptea 
aici, aș sta și 25 de ore 
pe zi dacă ar fi nevoie, 
ca să meargă treaba. Mă 
rog, și ciștigul e mare, 
da’ problema e ailaltă, 
care ți-o spusei. Nu nu
mai ciștigul meu mă in
teresează pe mine. Vreau 
să văd cum se dezvoltă 
și gospodăria, nu ? Că și 
ea tot a mea e.

Savu Cornel, brigadie
rul care m-a însoțit 
prin gospodărie și care 
o bucată de drum a tă
cut tot timpul, spune 
gînditor, filozofic :

— Mult au crescut oa
menii. S-a făcut o revo
luție întreagă în mintea 
lor. Acum eu nu mă o- 
presc numai la comuna 
noastră care-i intrată 
toată in colectivă, dar 
mă gîndesc așa cile oda
tă singur la cei din Do- 
brogea. Eu n-am fost a- 
colo, dar am citit zia
rele, m-am gindit sin
gur și m-am frămîntat. 
Iți închipui dumneata ce 
rod uriaș a dat sămîn- 
ța asta a cuvîntului par
tidului dacă sute și mii 
de oameni au intrat în 
masă în colectivă ?
Noi împlinim nouă ani 
de la înființare. fost 
primii din țară. Sîntem 
bogați și pentru toate 
astea nu putem uita 
niciodată ajutorul parti
dului, al clasei munci
toare. Fără ajutorul a- 
cestora nu eram unde 
sîntem acum. Cum am 
spus, asta-i o mîndrie 
mare. Dar închipuieți ce 
bucurie în sufletele noa
stre cînd vedem că lin
gă noi, cîteva sute de 
familii, cite eram atunci 
colectiviști, la 
1949, au venit 
te de mii. Așa 
toarea noastră, 
mai a noastră, 
ror țăranilor 
din întreaga pară care au 
pășit pe drumul arătat 
de partid, e o sărbătoa
re, dacă vreți, chiar a 
partidului, căruia îi mul' 
țumim din inimă, 
partidului pentru că 
vintele lui înțelepte 
dat acum o recoltă, 
rod nemaicunoscut.

mai 
care

res-

să

24 iulie 
acum su- 
că sărbă- 
nu e nu- 
E a tutu- 
muncitori

a 
cu- 
au 
un

Miercuri la amiază a sosit 
Capitală tovarășa Ana Toma, ad
junct al ministrului Comerțului, 
oare a semnat recent la Hanoi a- 
cordul de schimburi de mărfuri și 
plăți pe anul 1958 între R- P. Ro- 
mînă și R. D. Vietnam și la Pekin 
un acord comercial de lungă du
rată între R. P. Romtnă și R. P. 
Chineză.

★
Marți seara a plecat spre R. P. 

Polonă o formație artistică de stu- 
dertți din țara noastră. Studenții 
romlni vor prezenta timp de două 
săptămîni spectacole de clntece și 
dansuri populare rominești.

★

Da Cluj va începe în 
construcția primelor blocuri 
locuințe cu ziduri monolite

La Sinaia și-a început lucrările
Seminarul internațional

al redactorilor presei studențești

Spuneam mai sus că la între
prinderea carboniferă Filipeștii de 
Pădure a existat o perioadă men
talitatea profund greșită de a se 
îndeplini planul de producție, 
fără a se pune accent pe latura 
economică, pe reducerea continuă 
a prețului de cost. Acest lucru 
se desprinde și din activitatea co
mitetului U.T.M. de aici, care face 
destul de puțin în ceea ce privește 
educarea tineretului în spiritul 
gospodăririi cu grijă a materiale
lor pe care le întrebuințează, fo
losirii din plin a mașinilor și uti
lajelor existente.

Comparația între activitatea în
treprinderii carbonifere Doicești și 
cea a întreprinderii Filipeștii de 
Pădure ne duce la concluzii net de
favorabile pentru cea din urmă, 
întrucît există o importantă dife
rență între gradul de mecanizare 
al celor două exploatări, întreprin
derea Filipeștii de Pădure fiind 
una din exploatările cele mai me
canizate din țară.

Principala lipsă a organizației 
U.T.M. de aici este faptul că nu 
s-a ocupat de intensificarea mun
cii politice în rîndul tineretului, 
a neglijat educarea sa patriotică, 
dezvoltarea grijii acestuia pentru 
bunul obștesc, a preocupării față 
de economii.

Lipsa de preocupare pentru la
tura economică a organizării mun
cii, manifestată în secțiile și sec
toarele de aici, a făcut ca în ceea 
ce privește sarcina de reducere a 
volumului de cheltuieli, prin folo-

în ultima lună, conducerea ex
ploatării a luat măsuri pentru ca 
materialele să se repartizeze nu
mai pe baza fișelor — limită. Era 
de așteptat ca organizația U.T.M. 
să sprijine măsurile luate, orga- 
nizînd, cu concursul inginerilor și 
tehnicienilor tineri de aici, cursuri 
de minim tehnic.

în întreprinderea carboniferă 
Filipeștii de Pădure există nume
roși tineri fruntași în producție ca 
Nicolae Dinu, Ion Minâilă, Ion 
Feher, Gh. Buștenaru, Nicolae 
Obrejea, Alex. Dula, Mihai Chiaș- 
na și alții care folosesc din plin 
mașinile, oare își organizează bine 
locul de muncă.

Comitetul U.T.M. trebuie cel 
puțin acum să organizeze schim
buri de experiență între brigăzi, 
pentru ca experiența pozitivă a 
minerilor fruntași să devină un 
bun al tuturor tinerilor mineri. în 
felul acesta contribuția tineretului 
la sporirea productivității muncii, 
la realizarea de economii care să 
ducă la reducerea prețului 
pe tona de cărbune, va fi 
în ce mai mare.

★
Am comparat contribuția 

tuluî la reducerea prețului
în două importante întreprinderi 
carbonifere.

Faptele dovedesc că acolo unde 
în centrul muncii politice stau pro
blemele concrete ale producției, și 
rezultatele sînt vizibile.

De aceea, socotim că experiența 
comitetului U.T.M. de la mina 
Doicești, obținută sub îndrumarea 
organizației de partid, poate servi 
ca exemplu nu numai comitetului 
U.T.M. de la Filipeștii de Pădure, 
ci și altor organizații utemiste din 
industria carboniferă, factori ac
tivi în lupta pentru dezvoltarea 
economiei naționale.

curtnd 
de 

_________ din 
beton cu tuf vulcanic de la Apa- 
hida ; tuful vulcanic are o greu
tate specifică cu 50 la sută mai 
mică decît betonul obișnuit. Prin 
folosirea betonului cu tuf vulca
nic un apartament va costa cn 
circa 50 la sută mai puțin decît 
cele construite din 
prefabricate, iar prin 
nolită a zidurilor se 
peste o lună timpul 
construcției fiecărui

★

După ce au întreprins o serie 
de vizite în Capitală, membrele 
„Caravanei mamelor pentru pace" 
din Marea Britanie, în frunte cu 
d-na Dora Russell, președinta Co
mitetului internațional permanent 
al mamelor, au plecat miercuri 
dimineața spre R. P. Ungară.

★

La șantierele navale maritime 
din Constanța au venit pînă acum 
în practică 34 studenți de la In
stitutul politehnic din Galați și 
Facultatea de mecanică din Insti
tutul politehnic din Iași.

zidărie sau 
turnarea mo. 
va scurta cu 
de execuție a 
bloc.

Ieri au început la Sinaia lucră
rile Seminarului internațional al 
redactorilor presei studențești, or
ganizat de U.A.S.R. în colaborare 
cu U.I.S. La lucrările seminarului 
participă reprezentanți ai diferite
lor publicații și organizații studen
țești din Indonezia, Franța, Uni
unea Sovietică, R. D. Germană, 
R. P. Polonă, Republica Arabă 
Unită, Algeria, R. Cehoslovacă și 
din alte țări.

Temele principale ale semina
rului smt : rolul și locul presei 
studențești în viața universitară, 
discutarea unor probleme de re
dactare a presei studențești pre
cum și dezvoltarea colaborării in
ternaționale în domeniul 
universitare studențești.

în cuvîntul de deschidere a lu
crărilor, tovarășul Ion Iliescu, se
cretar al C.C. al U.T.M. și preșe
dinte al Comitetului executiv al 
U.A.S.R., a subliniat rolul acestui 
seminar pentru o mai bună cu
noaștere reciprocă, pentru apropie
rea diferitelor puncte de vedere 
în interesul promovării spiritului 
de colaborare și înțelegere între 
publicațiile și organizațiile studen
țești de pretutindeni, menite să 
contribuie activ la marea mișcare 
a tinerilor pentru apărarea păcii 
și coexistență pașnică între statele 
cu sisteme sociale politice diferite.

In numele Secretariatului U.IS., 
Liubomir Dramaliov a transmis se
minarului un călduros salut și tot
odată cele mai bune urări pentru 
desfășurarea lui.

presei

în continuare, tovarășul Alexan
dru Ionescu, redactor șef al revis
tei „Viața Studențească" a pre
zentat referatul „Rolul presei stu
dențești în viața universitară". Tot 
în cursul ședinței de dimineață au 
mai luat cuvîntul Musa Abdalla 
Hamid, reprezentant al revistei 
„El-IIakeim." din Sudan, Marco- 
viez Romain, reprezentant al re
vistei „Studenții Lumii", (Franța) 
Agbason Leopold, reprezentant al 
F.E.A.N.F. și al revistei ,(Studenții 
Africii Negre".

O trăsătură comună a expuneri
lor făcute în cursul primei ședințe 
a fost sublinierea rolului activ pe 
care trebuie să-l aibă presa stu
dențească în dezbaterea serioaselor 
probleme politice ale contempora
neității. Toți vorbitorii au înfierat 
acțiunile colonialiste ale guverne
lor S.U.A. și Marii Britanii în O- 
rientul Arab, expunând pe larg ata
șamentul studențimii din țările lor 
la lupta împotriva colonialismului, 
pentru curmarea agresiunii împo
triva țărilor arabe.

POSTURI SANITARE 
AMENAJATE 

LA ARIILE 
DE TREIER

In întreaga țară, la ariile de 
treier funcționează posturi sanita
re de prim ajutor amenajate de 
organizațiile regionale și raionale 
de Cruce Roșie în colaborare cu 
secțiile sanitare și agricole ale 
sfaturilor populare.

In tot timpul treierișului colec
tivele acestor posturi sanitare se 
ocupă de prevenirea accidentelor 
iar, în caz de nevoie, de acorda
rea primului ajutor, au grijă de 
igiena apei și alimentelor și des
fășoară o activitate educativă în 
rîndul țăranilor muncitori de la 
ariile de treier.

Posturile sanitare ale Crucii 
Roșii sțpt deservite de absolvenții 
cursurilor sanitare sătești și de 
membri ai colectivelor posturilor 
sanitare din școli.

(Agerpres)

I

(Urmare din pag. l-a) 

tat cele spuse de utemiști în adu
nare, înțeleg gravitatea purtărilor 
mele caro au atras excluderea mea 
din organizația de pionieri. Am 
stat și m-am gîndit mult cum de 
a fost posibil să ajung să sfidez 
cu nerușinare tot ce făcuse școa
la, organizația de pionieri pentru 
educația mea ! Cum de m-am lă
sat dominat de influența nefastă 
a celor doi derbedei ? Și de abia 
acum îmi dau seama că cei doi 
au avut ea „aliat" în coruperea 
mea morală — literatura infectată 
do putreziciunea moralei burghe
ze — romanele polițiste de tipul 
celor din colecția „15 lei", care 
îmi infectau sufletul și conștiința 
cu tot ce poate fi mai urît, mai 
murdar, mai inuman și mai dăună
tor pentru formarea caracterului 
unui tânăr care trăiește azi în 
tara noastră. Dacă eu m-aș 
fi comportat demn și nu m-aș 
fi rupt de colectivul puter
nic din caro făceam parte, educa
ția mea nr fi fost o educație bună 
și — devenind mai tirziu utemist 
— mi-aș fi realizat cu adevărat vi
surile pe care le aveam înainte de 
n mă împrieteni cu cei doi der
bedei. Abia acum înțeleg că trăind 
în afara colectivului de tineri cin
stiți și avîntați și călind în picioa
re ajutorul pe care mi l-ar 
fi putut da. infectându-mi su
flatul și conștiința cu murdăria 
propovăduită da maculatura otră
vită — colecția „15 lei" și altele, 
am putut ajunge ușor sub influ
enta dăunătoare a unor huligani.

In acel an am rămas iarăși re
petent. Mama m-a mutat din nou, 
!a altă școală. Dar viața mea era 
din ce în ce mai mult legată de 
acțiunile lui Frincu și Iordan. Mo
dul lor de viață ușuratec mă sub
jugase. învățasem să mă comport 
Ia fel ca ei.

de cost 
din ce

tinere- 
de cost

In foto: Țesătoarea fruntașă Au relia Badea de la întreprinderea 
„Tehnica textilă" din Capitală lucrează la 4 războaie pinză pentru 
încălțăminte și țesături. Ea depășește lunar planul cu 5—8 la sută

Procurați-vă culegerea de! 
jocuri, Croaziera priete- • 
niei de la chioșcarul dv.” 
sau prin organizațiile! 

A.R.L.U.S.

VEAC NOU“
Veniți cu noi în

CROAZIERA 
PRIETENIEI

Participînd la marele concurs 
popular de jocuri distractive.

100 DE PREMII 
constind dintr-o călătorie cu 
vaporul pe Marea Neagră 

(Crimeea și Caucaz)

Cînd am împlinit 16 ani mama 
m-a dus la uzinele „23 August" 
ca practicant la secția de slrungă- 
rie. Cîteva săptămîni uitasem de 
întâmplările de pînă aci. Veneam 
în fiecare dimineață la fabrică, mă 
obișnuisem cu munca, ba chiar 
îmi plăcea aici, în această secție. 
Aș fi dorit să devin strungar ca
lificat, apoi maistru.

Intr-o zi, însă, cînd ieșeam din 
uzină, am fost așteptat la poartă

comportarea mea. îmi dădeam sea
ma de asta și m-am hotărît s-o 
rup definitiv cu derbedeii, să mă 
apuo do muncă cinstită. Am ple
cat la Pitești po un șantier local, 
undo se construiau locuințe. Au 
trecut însă cîteva săptămîni și, 
aflînd unde sînt, Ionescu Petre a 
venit după mine. La început s-a 
angajat și el pe șantier. îmi părea 
bine că e cu mine și că s-a ho
tărît și el să muncească. Intr-o

unii tineri cîrdășia, „prietenia1 
asemenea derbedei și hoți 
prin acțiunile lor sînt 
oamenilor muncitori 
patria noastră.

Mi-aduc aminte 
ticăloșii care mă 
ră pe mine se afla 
Nicu, de vreo 28 ani, 
unui fost comerciant. Tatăl 
are un atelier de vulcanizare pe 
șoseaua Pantelimon și el ne adu-

l“ cu 
care 

dușmanii 
cinstiți din

că printre 
pervertise

și unul 
fiul 
său

Alegeți-m cu grijă
p r i elenii!

neri care se lasă înșelați de „mi
rajul" derbedeilor, al ticăloșilor 
care vor să și-i facă unelte, să-și 
dea seama că au apucat pe dru
mul ce-i va duce în mocirlă și 
s-o rupă cu acești ticăloși!

Sini și pe strada mea, ța și pe 
alte străzi, ca și în alte orașe 
copii, ba chiar și tineri în toată 
firoa care, atrași de o plimbare 
cu „băieți veseli" cum le spuneam 
eu, apoi, mai tirziu de o țuică 
băută cu ei, apoi de jocuri de 
barbut și așa mai departe, pot de
veni la fel ca ei, derbedei și hoți.

Sînt bucuros că, cu toate pre
siunile la care am fost supus, 
n-am căzut totuși cu totul în pla
sa îor și că am mai găsit putere 
omenească în mine să-i demasc pa 
ticăloși și s-o rup cu ei. Și mai e 
ceva. Mi-e greu să-mi judec pă
rinții, dar consider că ei au o 
mare parte de vină că mi-au în
găduit, nepăsători, să-mi irosesc 
atâția ani frumoși colindînd prin 
București cot la cot cu derbedeii 
și hoții, în loc să-mi urmez dru
mul drept, cinstit, în viață.

Am scris ziarului aceste rînduri 
ca să vadă și alți tineri, să vadă 
și părinții care nu se interesează 
de copiii lor și școala la care au 
învățat și care uită să-i urmăreas
că în viitorul lor ce mult rău pot 
face derbedeii și huliganii desnre 
care se vorbea în ziar. Acești ti- 
................... cum ați văzut, se țin 

slab și neîndramat, 
doboară.

m-am convins de a-

Iordan. Mi au făcut 
încă doi derbedei ca 
Voicu do pe strada

de Frîncu 
cunoștință 
și ei, Mircea
Leului și Petre Ionescu din strada 
Arinului nr. 10. Se arătau dezamă
giți pentru faptul că lucram cin
stit. că încercam să-mi găsesc ro
stul în viață. Spuneau că 
prost, că dacă aș fi deștept 
proceda ca ei și aș avea

îi 
cu

sînt 
aș 

bani 
destui. Un an de zile n-am mai 
lucrat. Gașca do detbedei se lăr
gea mereu, iar eu eram din ce în 
ce mai mult legat de ea.

Intr-un timp, viața asta 
scî’bit, împlinisem 17 ani iar eu 
mă afundam din ce în ce mai 
mult în mocirlă. începus: 
den și ea mai matur viata, 
cările făcuto de mine de 
apuca de o muncă cinstită 
pus în contact cu oameni 
aveau un țel în viață, 
unos’.t eforturile pentru a făuri o 
viață nouă și toate acestea m-au 
făcut să simt cît de jos decăzu- 
sem, să văd oît de rușinoasă este

m-a

a să ju- 
încer 
a mă 
m-an 
care 

eare-și

seară însă, Ionescu Petre m-a che
mat de o parte. Avea cu el un 
pachet cu bucăți de oțel și m-a 
îndemnat să mă duc cu ele la un 
potcovar cu care aranjase să i ie 
cumpere. Nu m-am dus. 
Ionescu m-a bătut. M-a 
țat că el tot o să fure și 
fi prins o să mă dea și 
ps mina miliției.

A dona zi am plecat de pe șan
tier. Vroiam să devin cm. Mă 
simțeam înconjurat de o rețea de 
ticăloși, de hoți și îmi dădeam 
seama că dacă voi continua să 
mai am relații -u ei, voi cădea 
și eu în aceeași stare.

M-am dus ia miliție și am măr
turisit totul. Nu mult după aceea 
Petre Ionescu și Voicu Mircea au 
fost prinși de organele de mili
ție pe cînd furau.

Acum, cînd recapitulez fir cu 
fit tonte întâmplările prin care am 
trecut, toată viața mea tânără dar 
atât de urîtă și murdară, îmi dau 
seama cît pencoi pre22121 ta pentru

Atunci 
anssnin- 
dacă va 
pe mine

cea deseori bani, ne îmbăta, se 
îmbăta și el, apoi spunea cuvinte 
pline da ură la adresa regimului 
din țara noastră. Acum văd lim
pede că acestui fiu de patron îi 
convenea să-și piardă timpul, să 
atragă în jurul lui și pe alții cu 
care să facă tâlhării, îmi dau sea
ma de ce nutrea atâta ură împo
triva regimului nostru democrat- 
popular. Dar eu. fiu de muncitor, 
ce căutam lingă el ?

Am stat puțin î» fabrică dar 
am cunoscut acolo tineri care știa 
ce vor de la viață, tineri munci
tori care ajutau din toată inima 
la construirea socialismului.

Dar eu mi-am ales prieteni la 
întâmplare și am ajuns cot la cot 
cu fiii de patroni, eu ticăloși că
rora nu le pot fi pe plac reali
zările din tara noastră. Cît 
mare e această greșeală I

Am citit și alte articole din zia
rul „Scînteia tineretului" și dacă 
scriu acum aceste rînduri o fac 
pentro ca și alți adolescenți și ti-

de

căloși, după 
scai de ce) 
pînă cînd îl

Eu unul, 
oest fapt, de acest perietd și m am 
hotărît definitiv să devin un nil 
om, să intru în fabrică, să mun
cesc cu teate puterile mele pen
tru îndreptarea mea totală. Acea, 
sta 3m spus-o și atunci in aduna 
rea utemițtilor care m-ap ajutat 
să-mi văd adevăratul drum șl 
n-am să-mi calc hotărirea în toa> 
tă viața mea !

1
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Uniunea Sovietica este de acord
cu convocarea conferinței șefilor de guverne

în cadrul Consiliului de Securitate
Mesajul de răspuns adresat de N. S. Hrușciov lui D. Eisenhower

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite textul mesajului 
de răspuns adresat de președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, președintelui 
S.U.A., D. Eisenhower.

Domnule președinte.
Am primit răspunsul dv. la me

sajul meu din 19 iulie. Am primit 
de asemenea răspunsurile d-lui 
Nehru, d-lui Macmillan și d-lui 
De Gaulle Ia mesajele mele adre
sate lor la 19 iulie.

In prezent nu am vrea să fa-

ace- 
ine- 
nu- 
mai 
me-

nii în Iordania, nimeni nu mai 
poate avea îndoieli — dacă le-a 
avut — în privința faptului cine 
duce în realitate o politică expan
sionistă și agresivă, care amenin
ță pacea și securitatea popoare
lor.

Guvernul sovietic consideră că 
în prezent primejdia care amenin
ță pacea generală este atît de se
rioasă incit este necesar — fără 
a pierde timp cu o polemică care 
poate doar să îndepărteze realiza
rea unui acord — să se ia toate

i

In Iordania au loc ciocniri 
între trupele britanice și populație

AMMAN 23 (Agerpres). — 
Ostilitatea poporului iordanian 
față de trupele străine se afirmă 
cu tot mai multă tărie. După cum 
relatează postul de radio Bagdad, 
marți seara au avut loc ciocniri 
intre trupele britanice din Am
man și grupuri de demonstranți 
civili pe străzile capitalei iorda- 
niene. La Amman, ca și în alte 
localități din țară — adaugă po
stul de radio — greva generală a

CHEMAREA 
Congresului mondial

pentru dezarmare și colaborare internațională
Congresul pentru dezarmare și 

colaborare internațională s-a în
trunit la Stockholm intr-o situa
ție dramatică. Intervenția arma
tă cu nimic justificată a S.U.A. 
și Angliei în Orientul Apropiat a 
pus lumea in fața primejdiei unui 

î război atomic.
In prezent forțe tot mai nume

roase ale păcii din întreaga lume 
urmăresc țeluri comune iar Con
gresul vrea să se facă exponen
tul acestor țeluri.

Iată de ce Congresul adresează 
un apel solemn popoarelor și gu
vernelor. Trebuie să se pună ca
păt 
tul

gerea imediată a trupelor străine 
din această regiune.

Trebuie convocată o conferin
ță la nivel înalt care va per
mite să se facă primii pași pe 
calea colaborării internaționale.

Trebuie realizată încetarea con
trolată a experiențele»- cu arma 
nucleară, care va deschide calea 
spre dezarmarea generală și con
trolată. Această dezarmare va 
permite să se folosească pentru 
dezvoltarea economică și ridica
rea nivelului de trai al popoare
lor resursele umane și materiale 
care sînt folosite în prezent pen
tru pregătirea războiului.

Guvernele trebuie să renunțe la 
deoarece el nu

poate duce decit la o catastrofă 
atomică. Guvernele trebuie să re
cunoască dreptul tuturor popoare
lor la independență, dreptul de a 
dispune în mod liber și suveran 
de bogățiile și de soarta lor.

Chemăm toate forțele iubitoare 
de pace să lichideze divergențele 
care există între ele și să ajungă 
la un acord. Ele trebuie să aver
tizeze opinia publică împotriva 
primejdiei care amenință, să o 
mcbi'izeze pentru ca popoarele să 
fie atrase in lupta pentru pace.

Și atunci omenirea, eliberată de 
primejdia și teama față de peri
colul atomic, va putea in sfirșit 
să se ocupe în condiții de pace 
de făurirea unui viitor demn și 
trainic.

râm că în cazul de față forma in- 
tîlnirii șefilor de guverne nu poate 
avea o importanță hotăritoare. Este 
important ca această întilnire să 
aibă loc cit mai repede pentru a 
se putea găsi cit mai devreme o 
soluție justă, care să contribuie 
la menținerea și întărirea păcii, să 
aducă liniște în regiunea Orien
tului Apropiat și Mijlociu și să 
contribuie la slăbirea încordării in 
relațiile dintre state.

Sîntem, de asemenea, de acord 
cu felul in care propune dl. Mac
millan să se abordeze lucrările la 
această ședință specială a Consi
liului de Securitate. Sintem de 
acord cu faptul că la această șe
dință specială a Consiliului de 
Securitate nu trebuie să se pro
pună rezoluții, dșcă acestea nu vor 
rezulta dintr-o înțelegere preala
bilă și că scopul va fi realizarea 
unei înțelegeri, iar nu fixarea de 
divergențe pe calea votului.

Guvernul sovietic pornește in a- 
ceasta de la premiza că pentru a 
se ajunge cit mai repede la soluții 
constructive în interesul menține
rii și consolidării păcii, șefii gu
vernelor vor avea posibilitatea 
unor consultări comune nu numai 
cu caracter oficial.

Intrucit in cazul de față este 
vorba de discutarea în Consiliul 
de Securitate nu a unor probleme 
curente obișnuite, ci a unor pro
bleme de deosebită importanță din 
punctul de vedere al menținerii 
păcii și al asigurării securității, 
considerăm că în cazul de față ar 
fi util ca la participarea la lu
crările Consiliului de Securitate să 
fie atrasă India — una din 
cele mai mari țări din Asia, care 
a obținut recunoașterea generală 
ca un stat care acționează pentru 
întărirea păcii. Participarea ei ar 
fi intr-adevăr utilă, spre deosebire 
de participarea unuia din așa 
numiții membri permanenți, care 
de fapt nu reprezintă pe nimeni. 
Considerăm necesar ca la lucrări
le Consiliului de Securitate să 
participe reprezentantul Indiei în 
persoana primului ei ministru, J.

Nehru, care a acceptat să ia parte 
la Conferința șefilor de guverne.

In mesajul dv. Domnule Preșe
dinte, spuneți că dacă ședința spe
cială a Consiliului de Securitate 
cu participarea șefilor de guverne 
este de dorit pentru toți, S.U.A. se 
vor alătura acestei proceduri 
uzuale.

Intrucit dl. Macmillan primul 
ministru al Marii Britanii, dl. De 
Gaulle, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Franceze, 
dl. Nehru, primul ministru al In
diei și dv. Domnule Președinte, așa 
cuin rezultă din mesajul dv. sîn- 
teți de acord să participați perso
nal la lucrările ședinței speciale a 
Consiliului de Securitate, Uniunea 
Sovietică va fi reprezentată la 
această ședință de președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Este de la sine înțeles că, la 
discutarea problemelor in Consi
liul de Securitate cu participarea 
șefilor guvernelor celor cinci pu
teri menționate mai sus trebuie să 
fie atrase guvernele staielor arabe 
interesate.

Guvernul sovietic ar dori să cu
noască cit mai repede părerea gu
vernului S.U.A. cu privire la data 
convocării Consiliului de Securi
tate cu participarea șefilor guver
nelor. In ceea ce ne privește pro
punem ca aceste lucrări în Consi
liul de Securitate să înceapă la 
28 iulie la New York.

Cu stimă, 
N. HRUȘCIOV 

Moscova, 23 iulie 1958
★

MOSCOVA 23 (Agerpres). —
In cursul zilei de 23 iulie, au 

fost date publicității mesajele de 
răspuns ale președintelui Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, adresate primului 
ministru al Angliei, Macmillan, 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al Franței, De Gaulle și pri
mului ministru al Indiei, NehTu, 
prin care guvernul sovietic ac
ceptă convocarea conferinței șefi
lor de guverne în cadrul Consi
liului de Securitate O.N.U.

cem polemică asupra cauzelor care 
au provocat încordarea și au creat 
o primejdie pentru pace în regiu
nea Orientului Apropiat și Mijlo
ciu. Punctul de vedere al guver
nului sovietic asupra tuturor 
stor chestiuni a fost expus în 
sajul meu din 19 iulie. Vreau 
mai să resping în modul cel 
hotărît afirmația cuprinsă in
sajul dv., că Uniunea Sovietică ar 
sprijini forțele expansioniste și 
agresive din lume. Acum, îndeo
sebi după intervenția armată a 
S.U.A. în Liban și a Marii Brita- măsurile posibile și cele mai ur

gente pentru a preîntîmpina izbuc
nirea unui conflict mondial. Nu 
putem minimaliza pericolul unui 
astfel de conflict, deoarece există 
forțe care sînt pentru lărgirea zo
nei de agresiune și care in primul 
rîrid nutresc planurile unei agre
siuni militare împotriva Irakului.

Tocmai pentru a preîntîmpina 
izbucnirea unui conflict mondial 
am propus convocarea imediată a 
conferinței șefilor guvernelor 
U.R.S.S., S.U.A., Marii Britanii, 
Franței și Indiei, cu participarea 
d-lui Hammarskjoeld, secretarul 
general al O.N.U. Constatăm cu 
satisfacție că propunerea guvernu
lui sovietic cu privire la întilnirea 
șefilor guvernelor a găsit un ecou 
pozitiv din partea dv. DL Macmil
lan, primul ministru al Marii Bri
tanii, dl. De Gaulle, președintele 
Consiliului de Miniștri al Franței 
și dl. Nehru, primul 
Indiei, au arătat că o 
tilnire este de dorit, 
care le exprimăm 
noastră.

Pentru noi sînt acceptabile con
siderentele în legătură cu convo
carea conferinței șefilor guverne
lor în cadrul Consiliului de Secu
ritate, exprimate de dl. Macmillan, 
primul ministru al Marii Britanii, 
încă în mesajul său din 19 iulie, 
guvernul sovietic a subliniat că nu 
trebuie ocolit Consiliul de Secu
ritate.

Ținînd seama de necesitatea 
luării unor hotăriri urgente în in
teresul menținerii păcii, conside-

cuprins pături largi ale oameni
lor muncii în ciuda măsurilor re
presive anunțate de guvernul mo
narhist.

Agențiile americane recunosc 
că armata iordaniană nu consti
tuie un sprijin sigur pentru gu
vernul prooccidental al regelui 
Hussein al Iordaniei. Agenția 
Associated Press, recunoaște că 
„nici o treime din armata iorda
niană nu este credincioasă rege
lui Hussein și guvernului său“.

Avioane militare americane 
avariate de forțele populare din Liban

BEIRUT 23 (Agerpres).—Știrile 
sosite din Liban arată că trupele 
invadatoaie americane întîmpinâ 
rezistența hotărîtă a forțelor popu
lare. Un purtător de cuvînt al for
țelor aeriene americane din Liban 
a recunoscut astfel în cadrul unei

avariat de focul partizanilor liba
nezi și s-a prăbușit în munți.

Referindu-se la situația care se 
menține încordată în întregul Li
ban, agenția americană Associa
ted Press relata la 22 iulie că 

______  ____ ..._________ marți seara au izbucnit lupte via- 
conferințe de "presă că""în "cursul " tente în , sudul țării, în apropiere 
ultimelor zile nu măi puțin de 16 J‘ ’ -r'“ *
avioane militare americane care 
efectuau raiduri în Liban au fost 
atinse de tirul forțelor populare 
libaneze unele din ele suferind a- 
varii grave. La 19 iulie unul din 
avioanele de 
care executa 
de la Est de

vînătoare americane 
un raid în regiunea 
Beirut a fost serios

de orașul Tyr, într-o regiune unde 
cercurile guvernamentale pretin
deau că „domnește liniștea".

In același timp — relatează a- 
gențiile occidentale — comanda
mentul american aduce noi trupe 
în Liban sporind neîncetat efecti
vele debarcate care marți seara 
atinseseră 11.000 de oameni.

In urma uneltirilor puterilor occidentale

Consiliul de Securitate nu a adoptat 
nici o hotărîte în problema agresiunii 
S.U.A. și Angliei în Orientul Arab

NEW YORK 23 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, la 22 
iulie Consiliul de Securitate a res
pins proiectul de rezoluție japonez.

Imediat după votare a luat cu
vîntul secretarul general al 
O.N.U., Hammarskjoeld. El a sub
liniat că Consiliul de Securitate 
s-a dovedit din nou incapabil de 
a adopta o hotărîre în legătură 
cu situația din Liban. Hammarsk
joeld a declarat că în aceste con
diții el, ca secretar general, tre
buie să-și ia răspunderea de a ac
ționa în conformitate cu rezoluția

din 11 iunie 1958 a consiliului, 
în conformitate cu Carta O.N.U. 
și cu împuternicirile pe care i le 
acordă Carta. El intenționează în 
primul rînd să lărgească grupul 
de observatori din Liban conform 
rezoluției din 11 iunie a.c. a Con
siliului de Securitate.

Așadar, din cauza poziției pe 
care s-au situat puterile occiden
tale, Consiliul de Securitate nu a 
adoptat nici o hotărîre în pro
blema agresiunii armate a S.U.A. 
și Angliei împotriva țărilor Orien
tului Arab.

Marele miting de la Cairo

Arabii nu vor permite 
să fie scindați

— Cuvîntarea președintelui Nasser —
CAIRO 23 (Agerpres). — La 22 

iulie la Cairo, capitala Republicii 
Arabe Unite, a avut loc un mare 
miting consacrat împlinirii la 23 
iulie a 6 ani de la revoluția egip
teană.

Mitingul a fost deschis de că
tre Anvar Sadat, secretar- general 
al Uniunii Naționale a R.A.U.

A luat apoi cuvîntul Gamal Ab- 
'del Nasser, președintele Republicii 
Arabe Unite, care a rostit o am
plă cuvîntare.

Imperialismul, a spus Nas
ser, a încercat să scindeze unita
tea luptei arabe pentru a ține pe 
arabi sub dominația lor. Dar arabii 
nu vor permite 
Victoria oricăreia 
rabe constituie o 
ror arabilor.

Gamal Abdel 
despre tratativele pe care 
dus cu N. S. Hrușciov la Mos
cova.

Am discutat, a spus președin-

să fie scindați, 
dintre țările a- 
victorie a tutu-

Nasser a vorbit 
le-a

tele, despre situația internațională 
actuală, precum și despre efortu
rile îndreptate spre stăvilirea a- 
gresiunii împotriva țărilor arabe in 
vederea menținerii securității si 
independenței statelor arabe. Am 
acționat în interesul menținerii 
păcii. Tratativele noastre s-au ca
racterizat printr-un spirit de cor
dialitate.

Președintele Nasser a declarat 
că Republica Arabă Unită sprijină 
propunerea Uniunii Sovietice cu 
privire la convocarea conferinței 
la nivel înalt.

Noi sîntem totdeauna gata, a 
subliniat președintele. Orice agre
siune împotriva Irakului sau îm
potriva oricărei părți a Republicii 
Arabe Unite se va transforma in
tr-o luptă la care vor participa 
toate popoarele arabe.

Cuvîntarea președintelui Nasser 
a fost subliniată în repetate rîn
duri de aplauze furtunoase.

A 14-a aniversare a Renașterii 
Poloniei

Cuvîntarea tovarășului W. Gomulka
vrea să stingă focarul războiului 
dezlănțuit de imperialiști. Acea
stă inițiativă s a bucurat de un 
cald sprijin al tuturor popoare
lor lumii.

Izvorul celei mai mari forțe a 
păcii, a spus W. Gomulka, este 
unitatea lagărului socialist. Unite 
cu Uniunea Sovietică statele so
cialiste sînt invincibile.

Cimentată prin sîngele solda- 
ților polonezi și sovietici vărsat 
în comun, prietenia polono-sovie- 
tică este temelia de granit a Po
loniei populare.

Nimeni, a declarat în încheiere 
W. Gomulka, nu ne va abate de 
pe drumul socialismului. Poporul 
polonez unit în frontul unității 
poporului va merge neabătut spre 
noi victorii pe drumul construirii 
socialismului. El va fi condus de 
Partidul Muncitoresc Unit Polo
nez, conducător sigur și încer
cat.

LODZ 23 (Agerpres). — La 22 
iulie poporul polonez a sărbătorit 
cea de-a 14-a aniversare a Rena
șterii Poloniei — sărbătoarea 6a 
națională. Parada militară și 
festivitățile principale 
la Lodz.

Cu acest prilej W. 
rostit o cuvîntare. __

Lumea socialistă, 
Gomulka, nu poate rămîne indi
ferentă față de acțiunile agresive 
ale imperialismului în statele a- 
rabe. Statele socialiste au dat 
multe dovezi grăitoare ale drago
stei lor reale de pace. Uniunea 
Sovietică — cel mai puternic pi
lon al lagărului socialist — a 
propus din nou o întîlnire la ni
vel înalt nu din cauza slăbiciunii, 
ci pentru că înțelege situația in
ternațională amenințătoare crea
tă în urma acțiunilor armate ale 
S.U.A. și Angliei, și pentru că

Și
au avut loc

Gomulka a

a spus W.

intervenției armate în Orien- 
Apropiat luptind pentru retra- „războiul rece'

ministru al 
astfel de in- 
fapt pentru 
recunoștința

Vom face totul pentru ca în Orientul 
Apropiat și Mijlociu să nu fie război

- a declarat N. S. Hrușciov la recepția de !a 
la Moscova —

ambasada R. P. Polone

A
Congresului

PEL U L
mondial pentru dezarmare 

și colaborare internaționala
către popoare în legătură cu situația din
Orientul Apropiat și Mijlociu

Asupra popoarelor lumii pla
nează o gravă primejdie. Această 
primejdie crește pe zi ce trece. 
Sarcina noastră cea mai urgentă 
și importantă este de a face ca 
glasul popoarelor să fie auzit cit 
mai este timp.

Agresiunea forțelor armate ale 
Statelor Unite împotriva Libanu
lui a fost urmată de debarcarea 
trupelor engleze în Iordania și 
trimiterea de trupe engleze in 
Libia.

Statele Unite, Anglia și Turcia 
pregătesc noi acte de agresiune 
in Orientul Apropiat.

Aceste acte amenință să trans
forme Orientul Apropiat intr-un 
cîmp de luptă și pun în primejdie 
pacea in întreaga lume. Nimic 
nu poate justifica nici din punct 
de vedere juridic, nici moral a- 
gresiunea săvîrșită în Orientul 
Apropiat, care încalcă Carta Or
ganizației Națiunilor Unite.

Opinia publică mondială a fost 
indignată îndeosebi de faptul că 
intervenția in Orientul Apropiat 
a fost întreprinsă după ce sccre-

tarul general al Organizației Na
țiunilor Unite și observatorii 
O.N.U., care au pregătit o dare 
de seamă asupra activității lor. 
au arătat cu toată claritatea că 
criza politică din Liban a fost o 
problemă internă și că acolo nu 
a avut loc nici un amestec străin.

Acțiunile sus-menționate tre
buie să fie condamnate, deoarece 
ele sînt bazate pe folosirea terței 
împotriva popoarelor care se 
străduiesc să-și mențină indepen
dența și suveranitatea. Popoarele 
tuturor țărilor trebuie să între
prindă acțiuni rapide, energice și 
hotărîte pentru a stăvili această 
agresiune și a menține pacea în 
Orientul Apropiat și în întreaga 
lume.

In multe țări ale lumii opinia 
publică protestează de acum împo
triva agresiunii din Orientul A- 
propiat prin organizarea de mari 
manifestații, prin trimiterea de de
legații în parlamente, prin petiții, 
prin luarea de diferite măsuri de 
către organizațiile sindicale și 
alte organizații și cere retragerea

pentru dezarmare și 
internațională cere 
aceste acțiuni să fis 
lărgite, să devină 

ținîndu-se seama de 
existente în fiecare

pentru 
revine 
și al-

din această regiune a trupelor a- 
mericane și engleze.

Opinia publică cere de aseme
nea în mod insistent convocarea 
imediată a unei conferințe a șe
filor de guverne și acțiuni efi
ciente din partea Organizației 
Națiunilor Unite in conformitate 
cu Carta ei.

Congresul 
colaborare 
stăruitor ca 
intensificate, 
mai variate, 
condițiile 
țară.

O deosebită răspundere 
succesul acestor acțiuni 
popoarelor S.U.A., Angliei 
tor țări care au săvirșit agresiu
nea sau ale căror guverne spri
jină această agresiune.

Se va pune capăt intervenției 
armate in Orientul Apropiat nu
mai dacă popoarele întregii lumi 
vor folosi pentru aceasta toate 
forțele și mijloacele de care dis
pun. Numai astfel primejdia unei 
catastrofe generale va fi înlătu
rată.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite: La recepția care 

’ 22 iulie la ambasa-
Populare Polone cu 
Renașterii Poloniei 
națională a acestei 
Gede, ambasadorul

a avut loc la 
da Republicii 
prilejul Zilei 
— sărbătoare 
țări, Tadeusz 
Poloniei și N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., au rostit cuvîntări.

Trecînd în revistă succesele 
noastre cu prilejul celei de-a 
14-a aniversări a eliberării Polo
niei, a spus Tadeusz Gede, po
porul polonez exprimă recuno
ștință sinceră popoarelor frățești 
ale Uniunii Sovietice pentru aju
torul pe care ele i l-au acordat 
la zdrobirea dușmanului comuti 
și la eliberarea pămînturilor stră
vechi poloneze dintre Oder și 
Neisse, la refacerea economiei 
Poloniei, distrusă de război, și la 
industrializarea țării noastre.

N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a subliniat că prietenia dintre 
U.R.S.S. și Polonia crește și se 
întărește. Cu cit se întăresc rela
țiile noastre de prietenie, a spus 
N. S. Hrușciov, cu cît mai strîns 
se unesc țările lagărului socialist, 
cu atît mai ferm pășim spre mă
rețul nostru țel. Prietenia dintre 
țările socialiste este unul din iz
voarele puternice ale forței noa
stre, una din sursele inepuizabile 
ale succeselor obținute de fiecare 
din țările noastre.

In prezent, a spus în continua
re N. S. Hrușciov, ca în 
puternicilor revărsări v de 
vară, într-o serie întreagă 
se sparge ghiața seculară 
mului colonialist. Popoarele a- 
runcă, rup lanțurile colonialismu
lui. Salutăm mișcarea popoarelor 
coloniale care s-au ridicat la lup
tă împotriva asupritorilor lor și 
vrem să facem totul pentru a le 
ajuta în atingerea țelului lor le
gitim și nobil — eliberarea țări
lor lor și stabilirea independen
ței naționale.

în zilele noastre au loc mari 
transformări, a arătat N. S. Hruș

timpul 
primă- 
de țări 
a regi-

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
Intre 16 și 18 iulie 1958 la Mos
cova a avut loc o ședință a Comi
siei permanente pentru colabora
rea economică și tehnico-științifică 
în' domeniul siderurgiei țărilor 
membre ale Consiliului de ajutor 
economic reciproc.

La ședința Comisiei permanente 
au participat reprezentanții R. P. 
Albania, R. P. Bulgaria, R. Ceho
slovace, R. D. Germane, R. P. 
Polone, R. P. Romîne, R. P. Un
gare și U.R.S.S.

La ședința comisiei în calitate 
de observatori au participat re
prezentanții R.P.D. Coreene.

Comisia a examinat probleme 
importante legate de continua dez
voltare a legăturilor economice

ciov. Mulți nu s-au așteptat ca 
pactul de la Bagdad să-și înce
teze atît de repede existența, 
încă recent Bagdadul era un rea
zem al lagărului imperialist, dar 
a venit ziua de 14 iulie și puteri- ,----- ... .-------1 53

vor 
să 
lu-

le imperialiste au început 
urască același Bagdad și ele 
să înăbușe Republica Irak, 
frîneze mișcarea națională a 
mii arabe.

Salutăm guvernul Republicii 
Irak, a spus în continuare N. S. 
Hrușciov, și pe primul său minis
tru, Abdel Kerim Kassem, pen
tru curajul și hotărîrea lui, pen
tru devotamentul său față de po
porul țării lui.

Dorim pace în întreaga lume, 
nouă nu ne trebuie război. Impe
rialiștii sînt gata să recurgă 'a 
război, ca la ultimul mijloc, dar 
nici acest mijloc nu va salva 
orînduirea capitalistă.

In continuare N. S. Hrușciov 
s-a referit la recenta vizită in 
U.R.S.S. a lui Nasser, președinte
le Republicii Arabe Unite. Nas
ser, a spus N. S. Hrușciov, nu 
împărtășește concepțiile noastre 
politice. Dar cînd am făcut un 
schimb de păreri cu privire la si
tuația creată in Orientul Apro-

în 
să 
ce 
ca

piat și Mijlociu, între noi a exi
stat o înțelegere reciprocă. Am 
discutat cum să-i oprim pe impe
rialiști, cum să-i împiedicăm să 
declanșeze un război.

Vom face totul pentru ca 
Orientul Apropiat și Mijlociu 
nu fie război. Vom face tot 
ne va sta în putință pentru
tînăra Republică Irak să se întă
rească. Orînduirea socială din a- 
ceastă republică este o chestiune 
care privește poporul ei. Uniunea 
Sovietică nu dorește decît ca 
Republica Irak să fie indepen
dentă, ca ea să se întărească, 
să-și dezvolte economia și să 
prospere.

Ocupîndu-se de situația din ță
rile lagărului socialist, N. S. 
Hrușciov a spus : La noi trebu
rile merg mai bine ca oricind în 
trecut . In Uniunea Sovietică in
dustria înregistrează un mare a- 
vînt, pe ogoarele țării s-a 
ținut o recoltă foarte

N. S. Hrușciov a 
reprezentanții țărilor 
la întrecere pașnică 
două sisteme. Va învinge acea 
orînduire care va asigura condi
țiile cele mai bune de trai omu
lui, a spus N. S. Hrușciov.

ob-
bună, 
chemat pe 
capitaliste 
între cele

Răspunsul lui Macmillan la mesajul 
lui N. S. Hrușciov din 19 iulie

MOSCOVA 23 (Agerpres). — cele potrivite pentru a încerca 
rezolvăm pe calea unei întîlniri a 
șefilor de guverne problemele se
rioase care stau în fața noastră. 
Guvernul Majestății Sale exami
nează de urgență, consultîndu-se 
cu aliații noștri, mijloacele cele 
mai bune pentru organizarea unei 
întîlniri la care ar putea să par
ticipe șefii de guverne. Imediat 
ce se vor termina aceste consul
tări vă voi adresa încă un mesaj.

Al dv. sincer 
HAROLD MACAllLLAN

TASS transmite: La 22 iulie am
basada Marii Britanii din Mos
cova a transmis prin Ministerul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. ur
mătorul răspuns al primului mi
nistru H. Macmillan la mesajul 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, 
din 19 iulie.

Stimate d-le președinte al Con
siliului de Miniștri,

Am primit mesajul dv. din 19 
iulie în dimineața zilei de 20 iu
lie. Mesajul dv. a conținut muite 
declarații și afirmații neîntemeiate 
pe care nu le pot accepta. Totuși, 
după cum am declarat în repetate 
rînduri, eu tind să găsesc mijloa-

să

Declarația Congresului mondial 
pentru dezarmare si colaborare internațională 

cu privire la dezarmare ’
Raza de 

structivă a 
îndeosebi a 
resc neîncetat. în multe țări 
creează stocuri ale acestei arme. 
Crește numărul rampelor pentru 
lansarea rachetelor, al depozite
lor de arme nucleare și al altor 
construcții militare, adesea sub 
formă de baze străine, care știr
besc suveranitatea statelor.

Astfel au 
deosebit de 
pot izbucni 
trar voinței 
trage în conflicte armate.

Zborurile continue ale bombar
dierelor încărcate cu arme atomi
ce deasupra Angliei și Arcticei, 
înzestrarea și organizarea arma
telor care urmează într-o măsu
ră tot mai mare linia înarmării 
atomice, știrea că zone atît de 
importante ca Germania occiden
tală și Coreea de sud sint înze
strate cu arma atomică, măresc 
primejdia. După cum arată agre
siunea din Orientul Apropiat, o- 
tnenirea poate deveni în orice 
moment martoră a acestui lanț 
de catastrofe care ar aduce ruină 
șl distrugere tuturor popoarelor 
lumii.

Această cursă spre război și 
distrugere trebuie oprită.

Este absolut necesar ca primă 
măsură să înceteze imediat și ne
condiționat exploziile experimen
tale ale armelor atomice și ter
monucleare. Aceasta o cer toate 
popoarele. Necesitatea acestei 
măsuri a fost arătată de eminenți 
oameni de știință. Respectarea ci 
poate fi ușor controlată. Această 
măsură a și fost luată în mod 
unilateral de către guvernul 
U.R.S.S.

Nici un motiv, nici un pretext

acțiune și forța di- 
armelor moderne, și 
armei nucleare, spo- 

se

fost create regiuni 
primejdioase unde 
incidente care, ccn- 

popeereior, Ie vor a-

nu pot fi admise ca justificare a 
continuării acșstor experiențe, care 
reprezintă elementul esențial al în
cordării în relațiile internaționale 
și despre care știm că de pe acum 
dăunează sănătății a zeci de mii 
de oameni și pun în primejdie 
soarta generațiilor viitoare. Conti- 
nuind aceste experiențe, S.U.A. și 
Anglia își asumă o grea răspun
dere.

Proiectul guvernului francez de 
a efectua experiențe în Sahara, ce
rerea unor țări, printre care și 
Republica Federală Germană, de a 
produce sau de a dispune de arma 
nucleară contravin intereselor și 
năzuințelor popoarelor și împiedică 
eventualele tratative.

Crearea unor zone din care să 
fie înlăturată imediat arma nucle
ară, să fie retrase treptat trupele 
străine și să fie lichidate bazele 
militare străine și întreprinde
rile industriei de război cu mare 
capacitate de producție ar avea o 
importanță extrem de mare pentru 
pzeintîmpinarea unui atac prin 
surprindere în regiunile primejdi
oase ale lumii. Exercitări în co
mun a controlului asupra dezar
mării în aceste zone ar deschide 
perspective mult mai largi pentru 
dezarmare.

Interzicerea experiențelor și a 
folosirii armei atomice, reducerea 
armamentelor clasice în condițiile 
neîncrederii care caracterizează în 
prezent relațiile dintre state tre
buie înfăptuite sub control inter
național.

In cursul tratativelor din ultimii 
ani experții au elaborat planuri 
de măsuri pentru dezarmare, înso
țite de măsurile necesare de con
trol și inspecție, bazate pe încre
dere reciprocă.

Stabilirea justă a măsurilor de 
reducere treptată a armamentelor 
clasice și excluderea armei atomi
ce pot asigura o situație în care 
nici un grup de state să nu poată 
considera că securitatea lui este 
subminată în favoarea altui grup.

Dezarmarea nu trebuie să fie 
înghețată în așteptarea reglemen
tării dificultăților politice. Tocmai 
pentru că continuă să existe sau 
izbucnesc noi crize serioase, care 
pun in primejdie pacea în întreaga 
lume, este extrem de important să 
se pășească în mod hotărît și ne- 
întîrziat pe calea dezarmării. Pri
mele măsuri de dezarmare, contri
buind la restabilirea încrederii in
ternaționale, vor ușura totodată a- 
doptarea de noi măsuri și regle
mentarea divergențelor politice 
principale. De aceea este necesară 
reluarea imediată a tratativelor cu 
privire la dezarmare într-o formă 
care să asigure o discuție cinstită 
și o rezolvare rapidă a problemei, 
fie în cadrul unei conferințe la cel 
mai înalt nivel, fie prin mijloace
le O.N.U., fie convocîndu-se o con
ferință internațională specială. 
Conferința mondială pentru dezar
mare la care să fie reprezentate 
toate guvernele, ar trebui să se 
întrunească nu mai tîrziu de anul 
1959.

Cursa continuă a înarmărilor a- 
trage după sine cheltuieli uriașe, 
care împovărează mult bugetele 
statelor, frînează sau reduc la 
zero ridicarea nivelului de trai, 
precum și dezvoltarea tehnică ne
cesară multor țări.

Se exprimă adesea temerea că 
reducerea cheltuielilor militare ar 
putea atrage după sine șomaj și 
criză economică. Dimpotrivă, re-

— I profilarea pentru producția de pace 
a ramurilor care lucrează în pre
zent pentru înarmare poate con
veni tuturor țărilor, indiferent 
orînduirea lor economică și so
cială.

Date fiind evenimentele din _ 
rientul Apropiat, care subminează 
pacea din întreaga lume, opinia 
publică va aprecia în modul cu
venit rolul bazelor militare și pri
mejdia îngrozitoare a folosirii ar
mei atomice in fiecare conflict.

Opinia publică constituie o for
ță capabilă să obțină dezarmarea. 
Toți aceia cărora le revine o câr
mită răspundere trebuie să d - 
nă eforturi uriașe: trebuie s'i > 
suflețească la luptă și să a- 
consecințele morale și econo; 
ale producției și stocării de a--: la
ment

Cererea de pace exprimată d? 
opinia publică este fără precr. nț 
în istorie. Ea poate dobîndi o for
ță atît de hotăritoare incit odată 
început, procesul dezarmării să 
devină ireversibil. Atunci omenirea 
va cunoaște într-o lume lipsită 
de primejdie și teamă nenumăra
tele roade ale științei și tehnicii.

pe baza intensificării cooperării și 
specializării ramurilor siderurgiei 
din țările membre ale C.A.E.R.- 
ului, care decurg din hotărîrile 
sesiunii a 9-a "
jutor economic

Comisia a 
principale ale 
a siderurgiei 
ale C.A.E.R.-ului
1957.

Comisia a aprobat planul de 
activitate pînă la sfîrșitul anului
1958, îndreptat spre realizarea ho- 
tărîrilor sesiunii a 9-a a Consi
liului de ajutor economic reci
proc.

Lucrările comisiei s-au desfășu
rat în spiritul înțelegerii recipro
ce, într-o atmosferă de prieteme 
și colaborare practică. , __

a Consiliului de a- 
reciproc.
examinat direcțiile 
dezvoltării tehnice 
din țările membre 

pînă în anul

MOSCOVA. - l.a 23 iulie. Nor
bert Bischoff, ambasadorul Repu
blicii Austriace în U.R.S.S., a 
oferit un prînz cu prilejul vizitei 
la Moscova a delegației guverna
mentale a Austriei.

La prînz au participat cancela. 
rul federal Julius Raab, șeful dele
gației guvernamentale, și membrii 
delegației.

Din partea sovietică au parti
cipat : Nikita Hrușciov, Anastas 
Mikoian, Alexei Kosîghin. miniștri 
ai U.R.S.S. și alte personalități 
oficiale.

DELHI. — Agenția France 
Presse anunță că guvernul Indiei 
a hotărît să recunoască Republica 
Irak.

BEIRUT 23 (Agerpres).— Adil 
Osseyran, președintele parlamen
tului libanez a anunțat că alege
rile pentru desemnarea noului 
președinte al Libanului au fost a- 
mînate pentru data de 31 iulie.

PNOM PENH. — Prințul Noro
dom Sianuk, primul ministru al 
Cambodgiei, luînd cuvîntul la 22 
iulie în orașul Kampot, a decla-

rat că guvernul Cambodgiei a 
hotărît să recunoască R. P. Chi
neză.

MOSCOVA. In urma tratative
lor care au avut loc între repre- 
zentanții guvernelor U.R.S.S. și 
R. P. Bulgaria, între cele două 
țări a 
privire 
tehnic 
ria de 
rea unei uzine siderurgice și altor 
întreprinderi industriale.

TOKIO. — La invitația C.C. al 
P. C. din Japonia, la 23 iulie a 
sosit la Tokio delegația Partidu- 
lui Comunist al Uniunii Sovietice 
din care fac parte M. B. Mitin, 
membru al C.C. al P.C.U.S., și 
P. A. Satiukov, redactor șef al 
ziarului „Pravda". Delegații 
P.C.U.S. vor participa la Congre
sul al 7-lea al P. C. din Japonia, 
care s-a deschis |ș 23 iulie, ca in
vitați ai comuniștilor japonezi.

BONN. — Ambasada S.U.A. din 
Bonn a anunțat că secretarul de 
stat Foster Dulles va sosj la 23 
iulie la Bonn pentru a se întîlni 
cu cancelarul Adenauer.

fost semnat un acord cu 
la acordarea de ajutor 

Republicii Populare Bulga- 
către U.R.S.S. ta construi.

CARACAS După cum relatează 
agențiile americane de presă, în 
Venezuela s-a produs o încercare 
de răsturnare a actualului regim 
și de reinstaurare a dictaturii mi. 
litare. Complotul, inițiat de gene
ralul Castro Leon, ministrul arma, 
tei. sprijinit de un grup de oii- 
teri din forțele terestre a fost ză- 
dărnicit datorită acțiunii energice 
a organizațiilor de masă și a par. 
tidelor democratica din Venezuela.

PRAGA. Dată fiind gravitatea 
situației internaționale, determina
tă de evenimentele din Orientul 
Mijlociu, secretariatul Federației 
Sindicale Mondiale a convocat o 
sesiune extraordinară a Comitetu
lui Executiv al F.S.M.. ce urmea
ză să aibă loc la Praga la 26 
și 27 iulie a.c.

NEW YORK. Delegația Yemenu
lui a difuzat o scrisoare adresată 
de Kamil Rahim, reprezentantul 
permanent al Yemenului |a O.N.U., 
președintelui Consiliului de Secu
ritate. In scrisoare el atrage aten- 
ția Consiliului de Securitate asu- 
pra unor noi acte de agresiune ale 
Angliei împotriva Yemenului,

de

O-
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