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

Acțiunea patriotică a tineretului de la orașe de a sprijini, in 
aceste zile, mersul lucrărilor agricole în campania de vară s-a des
fășurat cu o amploare sporită sîmbătă după amiază și duminică 
toată ziua.

La chemarea organizațiilor de bază U.T.M. din întreprinderile și 
instituțiile orașelor au răspuns peste bl 000 de tineri din 14 re
giuni.

l-a însuflețit în această muncă conștiința că prin ajutorul pe 
care-l aduc ei la buna desfășurare a campaniei de vară vor contri
bui la strîngerea rapidă a recoltei acestui an, la asigurarea plinii 
poporului. Este în acest ajutor frățesc dat oamenilor muncii de pe 
ogoare un aspect concret al alianței dintre clasa muncitoare și țără
nimea muncitoare, o dovadă a comunității de interese dintre ele.

Fără îndoială volumul muncii depuse de tinerii muncitori de la 
orașe în unitățile agricole socialiste în care au muncit sîmbătă și 
duminică, a satisfăcut așteptările și iată că redacția noastră, primind 
vești din toată țara despre această acțiune, vă prezintă cîteva aspecte.

importante pentru gospodăriile de 
stat și colective în perioada actua
lă. Aceasta o dovedește faptul că 
cei peste 1.700 de tineri muncitori 
din orașele CLUJ și TURDA au 
însilozat la gospodăriile agricole 
<lc stat cu care se învecinează peste 
75 tone de nutrețuri verzi, iar 
tinerii muncitori din raioanele 
Tîrgoviste, Buzău și altele din RE
GIUNEA PLOEȘTI, au recoltat 
peste 1830 kilograme de plante 
medicinale.

Tinerii muncitori din ORAȘUL 
STALIN au însămînțat în culturi 
duble peste 20 hectare cu porumb 
siloz.

Exemplele acestea nu sînt însă 
singurele care să dovedească parti
ciparea entuziastă a tineretului în 
desfășurarea tuturor lucrărilor a- 
gricole din vara acestui an. în în
treaga țară tinerii muncitori din 
regiunile amintite au recoltat 
peste 1.100 hectare de griu, orz și 
alte culturi păioase și au execu
tat lucrări prășitoare pe o supra
față de peste 400 hectare de po
rumb etc.

Realizările acestea și încă altele 
sînt o dovadă grăitoare a preocu
pării sporite care a existat în a-

ÎN REGIUNEA CONSTANȚA 
cei peste 8.600 de tineri muncitori 
din întreprinderile industriale care 
au participat săptămîna aceasta la 
sprijinirea lucrărilor agricole în 
unitățile socialiste au transportat 
de la arii la magaziile unităților 
peste 21 de vagoane de cereale, au 
strins de pe cîmp spice din care 
au rezultat 4.100 kilograme boabe 
și au participat la întreținerea 
culturilor agricole pe o suprafață 
de peste 150 hectare.

O contribuție deosebit de impor
tantă au adus și tinerii muncitori 
din întreprinderile industriale ale 
REGIUNII IAȘI. Aici contribuția 
celor 4.500 de tineri muncitori s-a 
concretizat într-o acțiune deosebit 
de importantă, aceea de a salva 
culturile păioase nerecoltăte încă 
de pe cîmp. Numai într-o singură 
zi, peste 2.000 de tineri muncitori 
din orașele Bîrlad și Iași, 
exemplu, pe lîngă alte lucrări, au 
recoltat, cu secerile aproape ~Z 
de hectare griu și orz și alte'cul
turi păioase. Astfel, în urma spri
jinului primit din partea tinerilor 
muncitori de la oraș, unitățile 
cooperatiste din regiunea Iași au 
economisit în cadrul lucrărilor a- , 
gricole de vară, peste 70.000 lei. țeastă șăptămînâ din parUa^orga-

Sprijinul tinerilor muncitori de 
la orașe s-a făcut simțit și în desfă
șurarea unor lucrări deosebit de

triotică de sprijinire a lucrărilor 
agricole în unitățile agricole socia
liste.

Și de data aceasta însă unele co
mitete regionale n-au dat atenția 
cuvenită participării în masă a ti
nerilor muncitori la lucrările agri
cole de vară.

Comitetele regionale U.T.M. din 
regiunile Craiova și Suceava, nu 
au îndrumat comitetele orășenești 
U.T.M. pentru a mobiliza tinerii 
muncitori din întreprinderile in
dustriale la această acțiune patrio
tică. Faptul că Comitetul regional 
U.T.M.-Craiova dovedește dezinte
res în această direcție mai este 
dovedită și de faptul că și în săp- 
tămina trecută acțiunea patriotică 
a tinerilor muncitori nu s-a bucu
rat de atenția Comitetelor orășe
nești U.T.M. 
rin, Tg. Jiu 
sa-u solicitat 
mare număr
pentru grăbirea lucrărilor agricole 
ele în mod nejustificat nu au răs
puns favorabil unităților agricole 
solicitante.

In regiunea Oradea, de pildă, 
în săptămîna aceasta se observă 
față de săptămîna trecută o scă
dere a numărului de participanți 
la această acțiune. Și nu este uni
cul exemplu. Despre regiunea Ba
cău, Regiunea Autonomă Maghiară 
și altele, se poate spune același 
lucru. în săptămîna viitoare va 
trebui ca acțiunea aceasta să fie

mult lărgită, ea să cuprindă un 
număr mult mai mare de tineri 
de la orașe. Aceasta este o cerin
ță actuală în vederea terminării 
ia timp și în bune condiții a 
tuturor lucrărilor din campania a- 
gricolă de vară din acest an.

de
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nelor și organizațiilor U.Ț.M. din 
regiunile mai sus amintite, pentru 
a mobiliza un număr cit mai mare 
de tineri muncitori la acțiunea pa-

Craiova, Turnu Seve- 
și Caracal, ți deși li 
săptămîna aceasta un 
de tineri muncitori

Sosirea în Capitală 
a tovarășului 

Ghsorghe Apostol
Luni după-amiază s-a înapoiat 

în Capitală tovarășul Gheorghe 
Apostol, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor din R. P. 
Romînă, membru ai Comitetului 
Executiv al Federației Sindicale 
Mondiale, care a participat la 
sesiunea extraordinară a Comite
tului Executiv al F.S.M. ce a a- 
vut loc la Praga, în zilele de 26 
și 27 iulie a.c.

La sosire pe aeroportul Bănea- 
sa, tovarășul Gheorghe Apostol 
a fost întîmpinat de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, membru al 
Biroului Politic și secretar al 
C.C. al P.M.R., Ion Dobre, 'Mihai 
Marin și Nicolae Pascu, secretari 
ai C.C.S., de membri ai Prezidiu
lui C.C.S., președinți ai comitete
lor centrale ale sindicatelor și de 
activiști ai C.C.S.

(Agerpres)

Ratificarea tratatului 
romîno-soYietic privind 

acordarea asistenței 
juridice

La Uzinele „Tehnofrig" din Cluj, construite și utilate in anii 
puterii populare, se produc cele mai variate și complexe utilaje ne
cesare industriei noastre alimentare. Printre cele mai recente creații 
ale muncitorilor tehnicienilor și inginerilor tineri și vîrstnici de la 
aceste uzine se numără și dulapu rile de congelare a alimentelor.

în fotografie utemiștii Teofil Bojan și Valeriu Gîrbovan lucrind 
la asamblarea unui lot din noul produs al fabricii — dulapurile 
de congelare.

Prezidiul Marii Adunări Na
ționale a Republicii Populare Ro
mine a ratificat, la 23 iulie a.c., 
tratatul dintre Republica Popu
lară Romînă și Uniunea Republi
cilor Sovietice Socialiste privind 
acordarea asistenței juridice in 
cauzele civile, familiale și penale, 
semnat la Moscova la 3 aprilie 
1958.

(Agerpres)

Se zice că într-o zi, 
mai pe la începutul 
carierei sale, escrocul 
ar fi tăiat dintr-uii 
carton o mască în
chipuind o mutră 
cinstită și bonomă și 
a plecat apoi singur 
pe lume hai-hui, co- 
lindind brambura pe 
ici, pe colo. Și cum 
nu deprinsese deloc 
cinstita obișnuință de 
a da cu sapa sau cu 
lopata, a încercat și 
el să se lipească de 
unul și de altul. (Ju- 
menii, însă, văzîndu-i 
pesemne chipul de 
sub mască i-au închis 
ușa în nas și-au as
muțit dinii pe el. 
Dezamăgit și îndure
rat, escrocul s-a așe
zat la marginea dru
mului, sub umbra ți
nui pom. Dar, pasă- 
mi-te, pomul îl știa și 
el cine e și și-a ridi
cat crengile în sus, 
refuzîndu-i umbra 
binefăcătoare. Escro
cul a rămas atunci 
sub arșiță, acoperit 
de colbul carelor și 
călătorilor și a în
ceput să ofteze, înju
rând la un nivel filo
zofic înalt lumea a- 
ceasta barbară și 
neînțelegătoare.

lată însă că a tre
cut pe acolo, anume 
sau din întîmplare, 
un gură-cască, mer- 
gind așa hai-hui, 
șontic-șontic, cu och i

după ciori și călcînd 
in gropi. Și văzindu-l 
el pe escroc supă
rat și oftind a venit 
la dinsul și l-a între
bat :

— Da’ de ce ești

frățește, cu o mină 
de după git. Cind s-a 
trezit dimineața, 
gură-cască s-a întins 
pini i-au piriit oase
le, mulțumit de odih
nă. Apoi, uitîndu-se

inplisc, oarecum 
batjocuri :

-— Cam tirziu...
Parabola asta 

mea s-ar putea să
fie chiar âtit de bine 
ticluită, dar știu ci

a 
nu
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însemnări de pe Magistrală

să 
în

Șl pentru m- 
.ovărășitul Mi
nai Rădulescu 
din comuna Pti- 
chenii Mari reg. 
?loești treierișul 
este un prilej de 
bucurie.

Recolta bogată 
de griu obținu
tă de el in acest 
in, ca urmare a 
lucrării pămtn- 
lului după me
tode agrotehnice 
avansate, face 
ca belșugul i 
sălășluiască 
casa sa.
Foto :

AGERPRES

In întîmpinarea „Zilei minerului"

EDUCAȚIA POLITICĂ
factor de seamă în formarea
ATITUDINII SOCIALISTE

In ultimii ani; în fabrici și uzi
ne, în mine și pe șantierele de 
construcții a apărut o nouă gene
rație de muncitori provenită din 
rîndul tineretului care preia nu nu
mai experiența muncit profesionale, 
ci și devotamentul și abnegația cu , 
care muncitorii vîrstnici înaintați, 
luptă sub conducerea comuniștilor 
pentru înfăptuirea politicii parti
dului.

Organizațiilor U.T.M. le revine 
o sarcină de mare răspundere a- 
ceea de a ajuta organizațiile de 
partid în educarea - comunistă a 
tineretului. în vederea formării lui 
ca participant activ în procesul 
de producție. In acest sens orga
nizațiile U.T.M. îndrumă tineretul 
să prețuiască fiecare minut din 
tirppul de muncă, să folosească cît 
mai deplin mașinile și .să’le în
grijească exemplar, ' să se stră- 1 
duiască Să-și ridice continuu cu
noștințele profesionale. Numai așa 
tinerii pot contribui la sporirea 
productivității muncit,-pot da pro
duse cît niai multe și de bună ca
litate.

Munca de educație politică a ti
neretului dusă de organizațiile

U.T.M. urmărește să cultive aces
tora dragostea fierbinte fată de 
patrie, mîndria fața de trecutul 
de lupta âl poporului, față de ma-

torului gospodăriei de 
stat Frăsinet, din ra
ionul Olteni, Ștefan 
Nedelcu. După ce-a 
salutat cu respect, 
șmecherul i-a strins 
directorului mina cu

ESCROCUL
SI FRA TE-SA U,
GURĂ-CASCĂ

așa trist, măi frate ?
— Că bine mi-ai 

zis. Să știi că fra- 
te-ți sînt și-am si 
merg cu tine in lume 
pentru că văd că ai 
suflet bun. O să ne 
ajutăm amîndoi și-o 
să fie bine.

Și-au plecat impre- 
la drum. Escro-ună

cui, șmecher, ii dă
dea
te n
jos". Seara, s-au cul
cat 
tul 
de
a
ținîndu-l pe escroc

mereu cu „fra- 
sus* și „frate-n

unul lingă al
ia o margine 

drum. Gură-cască 
adormit buștean.

în jur, a constatat nu 
fără mirare că e gol 
pușcă, că traista de 
merinde nu era nică
ieri, iar „frate-său",

Foileton

ore o asemănare te
ribilă cu o poveste a- 
devorată pe care am 
s-o scriu mai jos.

Cică tot așa, un

escrocul, așișderea. 
Se zice că, văzind 
toate astea, gură-cas
că a făcut ochii mari 
și s-a scărpinat în 
cap oftind cu durere, 
iar un ciocîrlan care 
ciugulea alături într-o 
brazdă i-a zis din

escroc cu vechime, — 
bine îmbrăcat, eu pă
lărie de fetru și cu 
mustăcioară tip „fur
culiță", bine aranjată 
și parfumată, s-a pre
zentat nu prea de 
mult in biroul dires-

cordialitate și simpa
tie.

— Respectele mele, 
tovarășe director.

— Cu ce vă pot 
servi ? l-a întrebat a- 
cesta îneîntat.

— în primul rînd 
vă rog să-mi permi
teți să mă recomand: 
inginerul Bușac A- 
lexandru, specialist în 
construcții.

— Sînt nespus de 
îneîntat de cunoștin
ță — i-a răspuns di
rectorul căruia îi fu 
dintr-odată teribil de 
simpatică mutra in
ginerului specialist în

construcții. Chiar ti
veam nevoie de dum
neavoastră, continuă 
directorul, dar nu 
știam de unde să vă 
luăm.

— Tocmai de a- 
ceea m-am prezen
tat, ca să vă ofer ser
viciile mele. Dacă nu 
mă înșel, aveți de 
consjtruit niște locuin
țe pentru muncitori, 
nu ?

— Exact.
—Da. Am să vi le 

fac — spuse specia
listul în construcții, 
ps un ton din care 
se vedea că le face o 
concesie, intrucît de 
fapt el nr fi avut și 
altceva de făcut. Am 
să vă fac niște pla
nuri, niște devize și... 
să începem lucrările, 
nu ?

— Exact.
După îndeplinirea 

acestor formalități, 
specialistul s-a pre
zentat cu niște linii 
trase în răspăr pe o 
hîrtie de calc, pe care 
apoi a arătat-o oame
nilor.

— Vite, dragi tova
răși, așa or să arat0 
casele voastre. Vă 
plac, nu ? Vă rog să 
vi spuneți părerea. 
Or să aibă de toate : 
bucătării, beciuri, ho-

I. BAIEȘU

(Continuare în 
pag. lll-a)

ocupat, sub îndrumarea organiza
ției de partid, de organizarea 
cercurilor de învățămînt politic. 
Aici, cei 135 tineri cursanți 
au avut multe de învățat din tre- 

'rutul glorios de luptă al poporu
lui nostru, precum și din lupta 
revoluționară a clasei muncitoare 
sub conducerea partidului.

In cadrul învațâmîntuluî politic 
s-a pus un accent deosebit pe ex
plicarea deosebirilor dintre condi
țiile actuale de viață ș< de muncă 
ale minerilor și cele din regimul 

... trecut. Caracterul concret al discu
țiilor și concluziile propagandiști
lor i-a ajutat pe tineri să aprecie
ze și mai mult eforturile pe care 
le face statul nostru democrat- 
popular pentru a ale asigura con
diții din ce în.ce mai bune. Pen
tru *a răspunde prin fapte acestei 
griji,, utemiștii, participanți’ la 
cursuri au luat hotărîrea de a în- 

Comitetul U.T.M. de la între- ființa în subteran,, acolo unde con- 
prinderea minieră „losza Bela“ din dițiile de muncă erau mai grele 
Baia Sprie a desfășurat o muncă sector al tineretului denumit 
pozitivă de educare patriotică . a „Orizontul tineretului". Propunerea 
tineretului explicîndu-i acestuia lor a fost susținută’cu căldură de 
importanța pe care o are munca organizația de partid și de cotidu- 
eroică pe care o face de a asi- cerea întreprinderii care a repar- 
gura industriei o parte din mine
reul necșșar.. Pentru a ridica ni
velul cunoștințelor politice al ti- dâ 
nerilor, pentru a-i face să-și dea 
mai bine seama de importanța 
muncii de miner, și a le dezvolta 
dragostea față de meseria pe care 
și-au ales-o, comitetul U.T.M. s-a

Din experienfa organi
zației U. T. M. de la 

întreprinderea minieră 
„'dsza B&la“

rile realizări obținute de oamenii 
muncii din patria noastră sub con
ducerea partidului, în opera de 
construire a socialismului.

Problema disciplinei 
în discuția utemiștilor

.Orizontul tineretului4*. Propunerea

tizat aici tineri cu experiență în 
muncă. Hărnicia de care dă dova- 

tineretul din acest sector i-ă

C. BĂNCILA

Steagul glorios al Ag.nitei-Botorca va flutura în curînd peste Car- 
poți. Izbîndind prin ape și mlaștini brigadierii au ajuns In fața 
munților.

Prin Carpații patriei magistrala va înainta impetuoasă, ducînd spre 
tînăra industrie a Moldovei flacăra albastră a metanului.

Construcția magistralei e un poem romantic-revoluționar pe care-l 
scrie in aceste zile cu tîrnăcopul și ciocanul pneumatic noua genera
ție de brigadieri, ducînd mai departe, peste Carpați steagul roșu al 
entuziaștilor de acum un deceniu.

La Daneș, în fața unui pavilion înalt, de metal, în vîrful căruia 
flutură ca un steag flacăra gazului metan, brigadierii raportează în 
fiecare seară, după un tunător „Servim Republica Populară Romînă" 
fiecare metru de conductă trecut prin mlaștină și stîncă. Ostași en
tuziaști sub steagul partidului și al organizației noastre, brigadierii 
ridică cu fiecare zi la rangul de firesc abnegația și eroismul, intră 
fără să ezite în mlaștina care le ajunge pînă la brîu, sar în mijlocul 
nopții din paturi și aleargă să salveze șanțurile gata să se prăbu
șească din cauza unei ploi torențiale.

Nu e aici doar simplul entuziasm tineresc, propriu celor douăzeci 
de ani ai acestor brigadieri. Trebuie subliniat atunci cînd zugrăvești 
chipul brigadierului înaintat, că entuziasmul și abnegația sa izvorăsc 
din înalta sa conștiință politică, din convingerea fermă că munca sa 

■ de zi cu zi se integrează în uriașul avînt al întregului popor care 
construiește socialismul, că astfel continuă tradiția eroică a genera
ției de brigadieri care a înscris în istoria nouă a țării pagina glorioasă 
a anilor lui „Răsună Valea".

De fapt, comandantul lor, Sandu Stănescu, un tînăr energic, veșnic 
zbuciumat, face el însuși legătura firească dintre cele două generații 

. de brigadieri din acest deceniu. Pornind de la șantierul. Depoului 
din Craiova, Bumbești-Livezeni și mai tirziu Bicazul și altele, el a 
muncit pînă acum pe opt șantiere ale tineretului. La el, ca și la mulți 
alți tineri, s-a născut în anii aceștia noua și nobila pasiune de șan- 
tierist, de constructor pe marile șa ntiere ale patriei, Stănescu și, ală
turi de el cea mai mare parte a brigadierilor, vor să rămînă pe șan
tier pînă la terminarea magistralei,

— Vrem si ajungem acasă odată cu magistrala — spun moldo
venii.

— Mergem și noi în Moldova, le răspund ardelenii și oltenii.
Vrem să vă facem o vizită...
Magistrala înaintează masiv și impetuos. Odată cu ea cresc și bri

gadierii, spune comandantul. Se profilează zi de zi, mai clar, chipul 
înaintat al tînărului brigadier care crește la școala înălțătoare a șan
tierului, la școala construcției socialiste.

Din rîndul celor o sută de brigadieri de la sectorul II Daneș co
mandantul mărește în fiecare zi lista fruntașilor, a celor care își dă
ruiesc toate forțele pentru terminarea rapidă a acestei construcții 
socialiste. . „ jt.

— Despre brigadierii noștri s-a scris mult, îmi mărturisește co
mandantul. Sînt însă cîțiva despre care nu s-a scris încă și care ar 
merita. De pildă, frații Bușescu.

Frații Gheorghe și Vasile Bușescu, doi tineri mărunței, blonzi, mo
dești, nu vorbesc prea mult, se simt stînjeniți cînd trebuie să spună 
ceva despre ei. Gheorghe, cel mai în vîrstă, îmbrăcat cu o bluză de 
materie plastică și cu cizme „Bilglier", șeful brigăzii a treia, e cel 
mai tăcut, Vasile pare ceva mai vioi.

— Noi sîntem opt frați acasă. Cum am plecat pe șantier ? Păi pri
mul care a plecat e un alt frate al nostru, Constantin. El s-a dus la 
Tismana, pe urmă a plecat la Bicaz, la Tunel Intrare, apoi la Ba
cău, la stadionul „23 August" și pe urmă la Govora, pe șantierul 
Combinatului chimic. După ce am terminat școala profesională m-am 
dus să-l văd pe frate-miu la Bacău. Și după ce-am vorbit cu el o. • 
noapte am rămas și eu. Pe urmă am mers la Uricani și de-acolo la >

I. MIHALACHE

0 importantă descoperire 
arheologică lingă Oradea
Recent, arheologii Muzeului re

gional de istorie din Oradea au 
descoperit în partea de sud-est a 
orașului, pe malul pîrîului Peța, 
un bordei vechi de 600 de ani. 
Bordeiul face parte din satul me
dieval cunoscut din documente 
sub numele de Saca.

Bordeiul are formă dreptunghiu
lară, mai mult de jumătate este 
săpat în pămînt, iar în mijloc s a

găsit o vatră de foc construită 
din cărămizi de mari dimensiuni, 
în bordei s-au mai găsit un de
pozit cu peste 150 kg. ovăz și 
griu carbonizat, două vase mari 
din lut precum și cuie, topoare, cu
țite și alte unelte din fier.

Materialele arheologice din bor
dei au fost așezate în vitrina „Ul
timele cercetări" a Muzeului re
gional de istorie din Oradea.

La Gălăuțași, Regiunea Autonomă Maghiară, se înalță con slrucția unui nou complex indus trial pentru prelucrări. lemnu
lui. Prima linie tehnologică de fabricare a placajului ce va avea o capacitate de 18.000 m.c. anual, va intra în funcțiune în primei» 
zile ale lunii octombrie a acestui an. ’ r

în fotografie: Vedere exterioară a noului complex industrial de prelucrare a lemnului.



însemnări de pe Magistrali

(Urmare din pag- l-a)

In Capitală:

Wiaffiifs Bereta»
A PRILEJUIT

ÎNTRECERI VIL DISPUTATE
La bazinul 

„Danie Gherman"
De la bup 

cizat că întrecerile de natație de 
la bazinul „Dante Gherman" <

ghe din raionul N. Bălcescu și pre
ședintele Consiliiilui raional 
U.C.F.S.-Tudor Vladimirescu, tov. 
Puiu Anghel ne spuneau că de-a 
lungul etapelor a existat o colabo- 

______ _______ au ■ rare permanentă și sprijin reciproc 
reunit'în'jururbiocuriior"de" start chiar și intre colectivele^ sportive 
cîțivă tineri de real talent. Cu o J _ n J"t
frumoasă poziție în start, dublată 
de d bună gradare a efortului pe 
parcurs (100 m) și cu o „întoar
cere" aproape perfectă, o seamă de 
tineri (printre care Ion Alexan- 
dreScu, Romeo G.ravanjs, Maria 
Vlăduță, Ion Popa, Laura Vale 
ș.a.) ne-au dovedit încă odată că 
competițiile de masă pot furniza 
sportului de performanță multe e- 
lemente de talent cu condiția ca 
ăle să fie privite și sprijinite cu 
toată seriozitatea. Așa cum s-a în- 
tîmplat de altfel în raioanele Tudor 
Vladimirescu. Nicolae Bălcescu și 
Grivița Roșie. Tinerii înotători din 
aceste raioane au ocupat locuri 
meritorii în clasamentele respecti
ve, lucru care dovedește că încă 
din etapa de masă Comitetele ra
ionale U.T.M. și Consiliile L'.C.F.S. 
respective au colaborat temeinic și, 
după cum se vede acum, fructuos. 
Tehnicianul sportiv Radu Gheor-

început trebuie pre-

, din cele două raioane. Rodul mun
cii lor a ieșit în evidență pregnant.

. cu prilejul fazei orășenești.
Concursul de natație a fost um- 

: brit însă de anumite comportări și 
lipsuri care au distonat puternic 

. cu atmosfera entuziastă în care 
: s-au desfășurat întrecerile. Regula- 
. rnentul Spartachiadei prevede că la 

fiecare categorie de vîrstă (ju- 
■ niori, junioare, seniori și senioare) 

trebuie să participe cîte un concu
rent. Oficialitățile sportive din ra
ioanele 23 August, Lertin și Gh. 
Gheorghiu-Dej nu au ținut seama 
de această obligativitate elemen
tară și, în consecință, au trimis la 
concurs doar un singur concurent 
pentru toate categoriile. Nu mai 
vorbim de raioanele 1 Mai care 
nu a fost prezentat de nici un 
înotător.

Iată acum clasamentul general 
individual: SENIORI: 1, Ion Ale- 
xandrescu (Grivița Roșie) 1:08,2; 
2. Romeo Gravanis (raionul T.

Vladimirescu) 1:09,6; 3. V. Media- 
nu (raionul I. V. Stalin) 1:10,1 
SENIOARE: 1. Maria Vlăduță 
(raionul N. Bălcescu) 1:30,2/10; 2. 
Florica Urmeș (Grivița Roșie) 
1:32,7; 3. Mariana Zotescu (T. Vla
dimirescu) 1:42,9 JUNIORI : 1. 
Radu Ionescu (I.V. Stalin) 1:13,7;
2. Ion Popa (Grivița Roșie) 1:20,5;
3. Cornel Rusu (I. V. Stalin) 
1:22,5. JUNIOARE: 1. Elena 
Săftoiu (T. Vladimirescu) 1:29,8; 
2. Laura Vale (T. Vladimirescu) 
1:48,0; 3. Banu Pricsilie (T. Vla
dimirescu) 1:50,0.

La poligonul 
Gh. Vasilichi"ts

întrecerile de tir din cadrul fa
zei pe Capitală a Spartachiadei 
s-au desfășurat pe poligonul „Gh. 
Vasilichi". Nici nu ajunsesem bine 
la intrarea îri poligon și, una din 
„serii" terminase deja proba (s-au 
tras trei focuri de reglaj și 10 
efect, poziția, culcat nerezemat), A- 
cum concurenții se îmbulzeau în 
fața panoului de rezultate așteptînd 
errioționafi afișarea lor. „Opera-

tă bucuria sportiva Emilia Bu- 
hălțeanu din raionul 23 Apgust. 
Ea a acumulat 93 puncte lăsind 
în urmă mulți concyrenți de gen... 
masculin.

Pe celelalte paturi lupta este 
palpitantă. încordare de nervi, bu
curii și necazuri prilejuite de a- 
dueerea și verificarea țintelor. Ni
colae Topolog și Aurel Surpățea- 
nu, conciirenți din raioane diferi
te se urmăresc cu multă atenție 
reciproc pe paturile de tragere. 
Pînă acum ei au tras mai bine, 
realizînd un punctaj strins, lucru 
reflectat și de clasamentul general 
pe care vi-1 prezentam mai jos : 
BĂIEȚI: 1. N. Topolog (raionul 
I. V. Stalin) 91 p. 2. A. Surpă- 
țeanu (Grivița Roșie) 90 p. 3. D. 
Lixandru (raionul Lenin) 90 p. 
FETE : 1. Emilia Buhălțeanu (ra
ionul 23 August) 93 p. 2. Leonora 
Țudorache (raionul T. Vladimi- 
rescu) 83 p. 3. Gabriela Zezeteu 
(raionul Grivița Roșie) 83 p.

Aurel Șelaru

TREI ClȘTIGĂTORIțîa“ se ’face'imediat' șT avem oca
zia să urmărim cum îji manifes

DiibSa victorie
a Iianilballșlilor noștri

Este neîndoielnic faptul că cele puncte cu care s-a încheiat în- 
două victorii internaționale în
scrise în palmaresul handbalului marcabila putere de luptă a între- 
romînesc în dubla intîlnire cu gii ’noastre echipe cu mențiuni 
primele formații masculine și fe- speciale jucătorilor Haberpursch, 
minine ale R. P. Ungare repre
zintă un foarte frumos succes al 
handbalului nostru.

în Capitală, reprezentativa 
noasțră masculină luptînd cu 
multă ardoare și dovedind, o sim
țitoare îmbunătățire a jocului în 
atac' ă ttitr'ectft formația reprezen
tativă a R. P. Ungare, la o con
cludenta diferență 12—6 (6—2). 
Trecînd peste diferența mare de

tîlnirea, se impune a sublinia re-

Bdlgaru, Stănescu 
Evoluția jucătorilor 
cut prin vigurozitatea 
pe care le-au construit cu multă 
imaginație cit și prin viteia a- 
cestorg în execuție. Oaspeții s-au 
remarcat prin jocul lor in apărare.

In aproplrea lacului Balaton la 
căpătui unui joc spectaculos și 
dinamic, reprezentativa noastră 
feminină a întrecut reprezentativa 
maghiară la scorul de 7—2 (4—2).

și Căliman. 
noștri a piă- 

atacurilor

PE SCURT
• In cadrul campionatului uni

onal de fotbal s-au desfășurat sim- 
bătă și duminică 3 intilniri impor
tante, Spartak Moscova și-a con
solidat poziția de lider, invingînd 
cu 5—2 pe Dinamo Tbilisi. Tot cu 
5—2 Dinamo Moscoya a întrecut 
pe Torpedo Moscova, iar TSK MO 
a cîștigat cu 3—0 meciul cu Ad
mirai Leningrad, Spartak Mosco
va conduce în clasament

• In competiția de tenis pentru 
tineret „Cupa Galea" a fost desem
nata cea de-a treia finalistă. In- 
vingînd cu 5—0 echipa R. Ceho
slovace, formația R. F. Germane 
ș-a calificat alături de echipele 
Spaniei și R. P. Romîne pentru 
turneul final de la Vichy. Cea 
de-a patra finalistă urmează să 
fie desemnată în zona italiană.

Cicliștii AUREL ȘELARU (Di
namo ). AURELIA DRĂGHICI (Di
namo) și I- STOICA (Voința), sînt 
ndîi campioni republicani de fond. 
Titlurile acestea de cinste le-au 

"eîștigat duminică dimineața, pe o 
vreme frumoasă, pe un țraseu 
foșrte bine ales și încurajați do 
măi multe zeei de mii de spectai 
tori. Evident, despre toți trei sc 
pot spune multe cuvinte de laudă 
Eforturile depuse, dirzenia și corn- 
boUvUnlta de care au dat dovadă, 
dorința arzătoare de a iiliuțge, 
i-au ajutat să obțină ăee’te pre
țioase succese. Fără îndoială însă 
că nu numai ei s-au remarcat cu 
prilejul acestei mari competiții re
publicane. Și de data* aceasta, au 
existat o serie întreagă de tineri 
cicliști în continuă și insistentă 
afirmare. Despre ei am mai vorbit, 
și vom mai vorbi și în viitor. în
trecerile campionatului republican 
de fond au ridicat însă cîțeva pro
bleme despre care am dori să vor- 
bjm în special.

In primul rînd despre partici
pant. E posibil oare ca la finala 
unui campionat republican de fond 
să se prezinte dqar 11 alergătoare 
și acelea majoritatea din Bucu
rești ? Realitatea e că o serie în
treagă de comisii regionale de ci
clism- nu s-au ocupat nici de or
ganizarea fazelor regionale ale 
campionatului și nici de pregăti
rea de noi tinere alergătoare.^ Am 
fi așteptat astfel ca la start să ve
dem cicliste din regiunile Cluj, 
Baia Mare. Oradea, Iași, Bacău, 
regiuni unde ciclismul de masă a 
înregistrat o creștere uriașă. Un 
număr aproape la fel de redus de 
cicliști, au participat și în proba 
rezervată juniorilor. Situația e Ja 
fel de inexplicabilă deoarece în 
mai toate orașele din țară ciclis
mul se bucură de o largă popu
laritate în rîndurile tinerilor în
tre 15 și 18 ani.

Cît despre participfnții seniori, 
aici lucrurile credem ca stau la 
fel de prost, însă din alt punct de 
vedere. La startul» întrecerii s-an 
prezentat 52 de alergători. La 
șfîrșițțjl întrecerii, au țjpeut linia 
de sosire doar,.., 18. 34 de cicliști 
au abandonat. O* cifră intr-adevăr... 
record. Nu e p'entfu pripia oară 
cînd se înregistrează abandonuri, 
însă niciodată pînă acum în acea
stă măsură. Cum se explicj ? Am 
făcut - o -mică anchetă printre ci
cliști.; Majoritatea an motivaț aban
donul' prin ■ „căldtif a : Jexcjssivă", 
prin „oboseală". La acestea, noi 
am adăuga însă lipsa totală de 
combativitate, de voință a majo
rității cicliștilor care au abando
nat. In loc să insiste, să inițieze 
djferite acțiuni, văzind că nu mai 
au șanse sigure de a se clasa 
pe primele locuri Ion Vasile, 
C. Baciu, Schuster și mulți 
alții — au abandonat. Este cazul 
ca Federația de ciclism să ia în

discuție cit mai curînd cazul ce
lor ce au abandonat. In același 
timp și colectivele din oare aceș
tia fac parte ar trebui să discute 
comportarea cicliștilor respectivi 
care au dovedit lipsă de comba
tivitate.

Pe această linie ne-a surprins în 
același mod neplăcut și comporta
rea cunoscutului nostru rutier 
Constantin Dumitrescu. N-a fost 
nici pe departe acel animator neo
bosit și combativ alergător pe care 
îl cunoțștem.

Despre organizatorii competiției 
doar două lucruri: 1. Foarte bine 
venită inițiativa de a organiza în 
București (în circuit) campionatul 
de fond ; 2. Ora tîrzie de Jncepere 
a probei seniorilor (startul s-a dat 
la ora 9 iar întrecerea a durat 
pînă aproape la ora 14) a influen
țat media orară înregistrată. In vii
tor va trebui ținut seama și de 
asta.

AL. PINTEA

Govora. Acum un an, la 25 octombrie, ne-am întVnit acasă toți frtu- 
ții. Tocmai atunci se intorsașe din armată și Gheorghe. Atun-ci am 
hotări-t să ne întoarcem iar toți trei la Govora. După ce ne-am făcut 
două stagii acolo am cerut să veninț pp magistrală, Constantin prea 
să vină și el, dar n-a putut să plece pentru că el e acum comandan
tul șantierului de la Govora. Am venit numai noi doi, La început 
ne gindisem să plecăm după primul stagiu pe-aeasă, Gheorghe ar 
fi vrut să se însoare (Gheorghe zîmhește cu cqpul în jos), Socotelile 
s-ap schimbat însă pici, Fiu ne putem dpspărți de șantier, de oameni. 
Avem și noi sarcini de răspundere. Gheorghe e șef de brigadă, are 
33 de oameni pe mina lui. Și pe urmă nu ne lasă inima să plecăm. 
Așa că am hotărît să mai facem un stagiu.

— Ce unul, mă ? vorbește în sfîrșit Gheorghe. Stăm pînă se ter
mină magistrala.

Sandu Stănescu, comandantul, mai are o rugăminte.
— Noi am avut la început niște tineri care nu prea se țineau de 

treabă, erau cam chiulangii. Despre unii s-a scris chiar și prin ziare. 
Despre lonete, Pîrțan, Pană Marin și alții. Ei, oamenii, cititorii, îi 
știu acum așa. Poate și cei de-acasă, organizațiile care i-au trimis. 
Dar acum tinerii aceștia au crescut, s-au îndreptat. Nu mai sînt ce-au 
fost. Țe rog să arăți dumneata și asta în reportaj. Și noi o să scrim 
scrisori părinților lor, organizațiilor de bază V.T.M. care i-au trimis 
să-i felicităm. De altfel nu numai ei au crescut. Am crescut cu toții, 
întreg colectivul.

Și mi se dau exemple. Era o echipă la început, a lui Mîndroc 
Gheorghe. Acestuia îi ardea mai mult de băutură decît de treabă, li 
lua și pe brigadieri cu el la restaurant. Intr-o noapte i-a îndemnat pe 
brigadieri să plece de pe șantier. Brigadierii cei mai înaintați au por
nit imediat o contraofensivă pentru a spulbera cu fermitate și hotă- 
rîre zvonurile dezarmant? răspîndite de el. Nimeni n-q dormit în 
noaptea aceea dramatică. Erau cîțiva care se înclinaseră spre zvo
nurile demobilizatoare ale lui Mindroc. Lupta dintre brigadieri șl 
acest element decăzut, care venise pe șantier numai din spirit de 
avențțiră, a arătat pe deplin forța colectivului înaintat al brigadie
rilor.

Dimineața toți brigadierii au plecat la muncă, voioși, cîntînd, în 
afară de Mîndroc pe care-l scoseseră afară dintre ei. Echipa pe cqre 
o condusese Mîndroc făcuse într-o lună 900 de ore nemotivate. A 
luat apoi conducerea ei Minculescu Nicolae, un băiat mărunțel, mo
dest. și tăcut, dar de o hărnicie care e dată tuturor drept exemplu. 
Acum pe șantier nu mai există nici o echipă sub normă, toate au 
depășiri pînă la 70—80 la sută.

încă un exemplu este Neculăiță Ion. La început muncea și el șlab, 
fără tragere de inimă. Ii plăcea să bea cu Mîndroc, cared băgase în 
cap să plece de pe șantier. Brigadierii l-au luat și-au stat de vorbă 
cu el.

— Tu în cipe ai mai multă încredere — în noi sau într-o lepădă
tură ca Mindroc ? Nu-ți place să porți cu cinste titlul de brigadier ?

— Mie îmi place, dar ăla zicea că...
— Lasă-l dracului p-ăla. Cine-i mai puternic, mai demn de încre

dere aici ? Noi sau el ?
Neculăiță a crezut pînă la urmă în colectiv și a trecut de partea 

acestuia. Acum nu mai vrea să plece de pe șantier. Vrea să mai facă 
ipcă un stagiu. A scris asta acasă.

— Mă sirpt foqrte bine p? șantier. Să nu mă așteptați în august 
acasă. Mai stau să fac un stagiu, să trecem munții și pe urmă poate..,

— La noi oamenii cresc odată cu magistrala, spune comandantul. 
Și au crescut nu numai așa, în sensul că s-au obișnuit cu disciplina, 
că muncesc zi de zi, uneori în con diții grele, cu entuziasm, dar și-au 
ridicat conștiința politică, combativitatea și fermitatea, sînt darnici 
să citească ziarele, cărți de educație politică. Mă gtndesc că atunci 
cînd s-or întoarce ei înapoi în satele de unde au plecat o să se 
simtă acolo, în organizația lor că a fost pe șantier,, că au crescut la 
școala șantierului.

Intr-adevăr, șantierul a devenit în zilele noastre o școală — școqla 
pqtriotismului, a educației comuniste a tinerilor brigadieri, M'mdri de 
misiunea lor înaltă, ei vor purta peste Carpați steagul glorios al 
înaintașilor de la Agnita-Botorca și Bumbești-Livezeni.
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Festivalul raional al tineretului 
din bazinul carbonifer al Văii Jiului

Calitățile MORALE 
ale înotătorilor noștri 
ȘI-AU SPUS CUVINTUL

Orașul Petroșani a găzduit, du
minică cel de-al treilea festival 
raional al tineretului la care au 
participat peste 5000 de tineri din 
localitățile bazinului carbonifer 
al Văii Jiului. Pe scenele frumos 
amenajate din oraș s-qu întrecut 
cele mai bune formații de tineri 
artiști amatori din raion. De un

deosebit succes s-qu bucurat pro
gramele prezentate de formațiile 
artistice din Lonea, Lupeni, Ani- 
noqsa, Vulcan și Petroșani.

In aceeași zi pe stadionul „liul" 
au avut loc o serie de întreceri 
sportive ale tineretului.

Festivalul s-a încheiat cu un 
frumos carnaval al tineretului.

O ATITUDINE 
SIR Â1 N Â 

SPORTIVULUI DE TIP NOU
In regiunea Ploești, Spartachiada de vară a tineretului a prilejuit 

manifestări sportive interesante care s-au desfășurat intr-o atmosfe
ră sportivă prielnică, dovedind că tinerii și organizatorii întrecerilor 
au înțeles importanța lor.

Nu se poate face aceeași apreciere asupra felului in care a 
decurs întilnirea de fotbal din cadrul finalei raionale a Spartachia
dei, dintre echipele Uzina Poiana Cimpina și ,,Carpați" Bușteni. Iată 
de ce : Încă de la 'începutul jocului un grup de spectatori, precum 
și jucătorii din Bușteni (unde s-a desfășurat meciul) au exercitat 
presiune asupra jucătorilor oaspeți. Față de arbitrul Constantin Bră- 
nișteanu, o parte din spectatori au avut o ieșire huliganică, amenin- 
țtndu-l. Arbitrul s-a lăsat influențat de aceștia și in loc să-și facă 
datoria, a părtinit echipa gazdă- Astfel, el a trecut cu vederea fap
tul că jucătorii Ion Bucur și Constantin Necula de la Poiana au fost 
Ipviți intenționat. Deși meciul s-a desfășurat in asemenea condiții, 
scorul final a fost, in cele din urmă, favorabil echipei din Poiana : 
2—1. La ieșirea de pe teren, unii spectatori, cărpra li s-au alăturat și 
jucătorii echipei locale au adoptat o atitudine condamnabilă, lovin- 
du-i pe sportivii oaspeți. Utemistul Nicolae Dinu, care este și căpi
tanul echipei „Carpați". împreună cu fratele său, l-au lovit pe tină- 
>ul Dumitru Vanghele din echipa adversă. Mai tîrziu, cei care se 
dedaseră la astfel de atitudini reprobabile, au venit în cabina de 
echipare, aducînd injurii arbitrului și jucătorilor.

Aceste fapte dovedesc o slabă preocupare din partea U.C.F.S. 
Cimpina pentru organizarea și desfășurarea competiției. După cum 
se vede, organizația de bază U.T.M. din care fac parte tinerii care 
și-au permis o asemenea comportare, a desfășurat o slabă muncă de 
educație. Acești tineri au uitat care trebuie să fie ținuta morală a 
unui sportiv de tip nou, adoptind o atitudine de maidan, atitudine 
incompatibilă cu calitatea de memhrl ai. organizației U.T.M. Q corn, 
portare demnă a jucătorilor ar fi putut influența elementele cu o edu
cație îndoielnică din rîndurile spectatorilor.

Neglijarea educației comuniste a tinerilor sportivi înseamnă igno
rarea adevăratului spirit al Intreceriloj sportive, care cultivă nu nu- 
mpi calității fizice ci și înalte calități morale: 'dirzenia, spirit de 
disciplină, perseverență, respectarea și stimarea adversarului de în
trecere.

Este de datoria organizației orășenești U.T.M. din Bușteni și a 
Consiliului U.C.F.S. Cimpina de a veghea ca fapte asemănătoare 
celor de mai sits să nu se mai întimple, iar îri ceeti ce privește pe 
sportivii care s-au făcut vinovați de ieșirile condamnabile la adresa 
fctb.aliștilor de. la Uzina Poțana Cimpina, să fie discutați in aduna
rea generală a organizației de bază U.T.M.

In nafația euro
peană, Polonia ocupă 
unul dintre primele 
Iqpuri. Și asta pe bu
nă dreptate. In de
cursul anilor, înotă
torii polonezi au . fost 
autorii a numeroase 
recorduri europene și 
chiar mondiale. Tra
diția notației polone
ze e veche, iar succe- 
$ele obținui josț 
numeroase. Toate a- 
cestea au atârnat 
gteu wi balanța pro
nosticurilor în întâl
nirea de notație a re
prezentativelor R. P. 
Polone și R. P. Ro
mi ne. Specialiștii — 
e. drept la mică di
ferență — acordau 
prima șansă sportivi
lor polonezi. Totuși, 
la sfîrșitul întreceri
lor, toate calculele au 
fost date peste cap. 
Reprezentanții țării 
noastre au obținut o 
splendidă victorie in
ternațională, o victo
rie de mare prestigiu 
pentru natația romî? 
nească. La capătul 
celor două zile de în- 
trpceri, rezultatele fi
nale sînt următoare
le : R. P. Romînă—

R.P. Polonă 169—99 
puncte. Din cele 20 
de probe desfășurate, 
16 au fost cîștigațe 
de sportivii romîni 
iar 4 de cei polo
nezi. Ambele întâl
niri de polo au reve
nit echipei țării 
noastre, prima cu 
6—1, iar cea de a 
doua cu 3—2. Mai a- 
ipințim aici cele 11 
noi recorduri ale 
R.P.R. realizate în 
cadrul întrecerii.

Cum se explică a- 
■ ceasta prețioasă vic
torie ?

întîi prin înaltele 
calități morale ale 
sportivilor noștri. 
Toți înotătorii au do
vedit un înalt patrio
tism luptînd din toa
te puterile pentru 
victoria culorilor ță
rii noastre. Eva Ban- 
/y, In&Tld Bathe, Șt. 
Ionescu, Adripn Oan- 
ță, G. Bfajek, M. Mi
trofan, Dl. Rujinșchi 
și mulți alții'"sînt în 
această direcție un 
foarte bun exemplu 
pentru dirțenia și 
voința cu care pu 
luptqț în cadrul în
trecerilor.

în al doilea rînd, 
victoria apeasta se 
explică prin rezulta
tele excelejite obținu
te de tinerii noștri 
înotători. Mai eqact, 
ne referim la înotă- 
țorii juniori. Pentru 
că trebuie spus : în 
iptilnirea cu sporti
vii polonezi, cele mai 
bune rezultate le-au 
obținut înotătorii 
noștri juniori. Dintre 
aceștia, la loc de 
frunte se situează ju
nioarele Eva Banfy 
și Ingrid Rothe. în 
cadrul întrecerilor 
ele au obținut nu 
mai puțin de patru 
victorii și de aseme
nea au realizat patru 
noi recorduri ale 
R.P.R.

Comportări foarte 
bune au avut și ju
niorii : C. Mocanu, 
Gabriel# Mangețiys 
și alții.

Toate acestea do
vedesc că mpnca cu 
tinerii înotători a 
pornit pe un drum 
bun, drum care și în 
vijtor ne vq aduce 
noi și strălucite sițc- 
cese.

J. ALPIN

Atleții sovietici învingători 
in întîlnirea cu atleții americani

Meciul de atletism dintre 
echipele reprezentative de băr
bați și femei ale U.K.S.S. și 
S.U.A. desfășurat timp de două 
zile pe stadionul „V. I. Lenin" 
din Moscova, a luat sfîrșit prin 
victoria sportivilor sovietici cu 
scorul de 172—170 puncte. In- 
tîlnirea celor mai puternice e- 
chipe de atletism din lume a 
prilejuit un spectacol sportiv 
pasionant, o luptă foarte dîrză 
și echilibrată. Conduși cu opt 
puncte după prima zi, atleții 
sovietici au refăcut handicapul

și, datorită unor excelente re
zultate. au reușit să învingă 
redutabila echipă a Statelor 
Unite. Aceasta în ciuda faptu
lui că în probele feminine at
letele americane s-au compor
tat peste așteptări, producînd 
mari surprize.

Printre cele mai bune rezul
tate menționăm recordurile mon
diale realizate de Riahovschi 
(U.R.S.S.) 16,59 m. la triplu
salt, de atletul negru Raffer 
Johnson (S.U.A.) 8392 puncte la 
decatlon.

și odihna
. Zi de odihnă. Și totuși la Co
mitetul raional U.T.M. „î. V. 
Stalin" din Capitală este anima
ție. Peste 100 de tineri din între
prinderile și instituțiile raionului 
au venit aici de dimineață, mobi
lizați de Comitetul raional U.T.M. 
pentru a participa la acțiunea de 
prășire a puieților din pădurea 
Bănea sa.

In jurul orei 8, cele șase ca
mioane încărcate cu tineri ajung 
la Băneasa. Ne-a luat în primire 
pădurarul Constantin Diaconescu:

— Și duminica trecută a fost 
un grup de tineri care ne-au aju
tat. Au prășit vreo 40 de ari... ne 
spune el, bucuros.

Nu se putea să rămînem mai 
prejos. Am pornit deci la treabă. 
Ni s-a repartizat o parcelă de 
un hectar, pe care trebuie s-o 
terminăm pînă la ora 12.

In ajun plouase. Pămîntul era 
umed și se lipea de sapă. Greu 
de lucrat. Dar te pui cu tinere
țea ? Pădurea răsună de voie bu
nă, de snoave, glume și lucrul 
parcă merge mai repede. Merită

colectiva
a fi evidențiați : Gheorghe Grige- 
raș, de la Ministerul Industriei 
Grele. Gheorghe Dincă, Njcolae 
Zotica și Mihaela Sianu de la 
„Victoria 1" P.Ț.T., șoferul Ste- 
lian Stanciu, Ilie Boștină de la 
I.M.S. și mulți alții au lucrat cu 
sîrguință. Sarcina ne-am reali
zat-o înainte de termen, cu 45 de 
minute. Nu este o cifră răsună
toare, dar ea oglindește străduin
ța tinerilor.

Am, rămas în pădure toată 
după amiaza. S-a . jucat volei, 
fotbal, șah și alte jocuri distrac
tive.

Seara, în jurtil unui foc de ta
bără am ascultat mai întîi o con
ferință despre eroismul dovedii 
de uteciști în războiul antihitle
rist, ținută de tov. Lt. Colonel 
Ștefănică Rafael. Apoi s-a cîntat 
și s-a dansat.

După munca rodnică de dimi
neață, răsplată ne-a fost o după 
amiază plăcută și instructivă, pe
trecută în colectiv.

Corespondent 
GHEORGHE GULA



Cu prilejul plecării ultimului eșalon 
al trupelor sovietice staționate în țara noastră

Recepția oferită de ambasadorul U.R.S.S. la București
Cuvîntarea ambasadorului 

Uniunii Sovietice A. A. Epișev
Dragi tovarăși,

Particularitatea epocii noastre o 
constituie participarea activă a 
sutelor de milioane de oameni din 
toate țările la viața politică, la 
lupta pentru pace și securitate in
ternațională. Un rol important în 
această luptă îl joacă organiza
ția Tratatului de la Varșovia. Via
ța a arătat în mod evident că 
Tratatul de la Varșovia de priete
nie, colaborare și ajutor reciproc 
al celor opt state socialiste nu nu
mai că apără cu nădejde securi
tatea și independența popoarelor 
acestor țâri, ci în aceiași timp 
este un factor puternic’care stă
vilește activitatea dușmănoasă pau
zei păcii, a grupărilor militare ale 
puterilor occidentale.

In conformitate cu acest Tratat, 
într-o serie de țări socialiste in
clusiv pe teritoriul Republicii 
Populare Romîne, au staționat 
temporar trupe sovietice.

După cum rezultă din cuvîntă- 
rile președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, tovarășul Chivu Stoica și 
ale reprezentanților oamenilor 
muncii care și-au luat rămas bun 
de la primele eșaloane, cît și din 
presa romînă, soldații și ofițerii 
sovietici au fost un exemplu de 
conduită și ținută ca fii destoinici 
ai marelui popor sovietic, ostași 
ai marii puteri socialiste — Uniu
nea Sovietică.

Intre soldații sovietici și oame
nii muncii din Republica Populară 
Romînă s-a stabilit o atmosferă 
de prietenie și înțelegere recipro
că. Aceleași relații s-au stabilit 
între pstașii sovietici și armata ro
mînă. Dar nici nu puteau exista 
alte relații pentru că ele reflectă 
relațiile care s-au statornicit în
tre țările noastre socialiste, rela
ții bazate pe ideile comune ale 
marxism-leninismului, pe prietenia 
frățească și înțelegerea reciprocă 
deplină a sarcinilor care stau în 
fața întregului lagăr socialist.

In mai anul acesta, la consfă
tuirea Comitetului Politie Consul
tativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia a fost a* 
probată hotărîrea guvernului so
vietic de comun acord cu guver
nul Republicii Populare Romîne, 
privind retragerea trupelor sovieti
ce de pe teritoriul Rominiei. Re
tragerea tuturor trupelor din Ro- 
mînia și a unei divizii din Un
garia și de asemenea reducerea 
forțelor armate ale țărilor lagăru
lui socialist cu încă 419.000 de oa
meni este o nouă contribuție con
cretă a statelor socialiste la cau
za slăbirii încordării internaționa
le, la cauza întăririi păcii în în
treaga lym.e.

Retragerea trupelor sovietice de 
pe teritoriul R. P. Romîne precum 
și toate celelalte măsuri de na
tură să slăbească încordarea in
ternațională,, luate de Uniunea So
vietică în sțrînsă colaborare cu 
țările socialiste frățești dovedesc 
eă țările socialiste fac tot ce de
pinde de ele pentru a îndepărta 
pericolul unui nou război și a sta
bili o colaborare pașnică bazată 
pe încredere între toate statele, in
diferent de orînduirea lor socială.

Insă propunerile pașnice și mă
surile practice ale țărilor sociali
ste se lovesc de împotrivirea în
verșunată a cercurilor agresive 
din S.U.A. și alte state imperia
liste, care continuă să ducă poli
tica lor falimentară de pe poziții 
de forță, continuă cursa înarmări
lor, amenințînd lumea cu arma a- 
tomică și cu hidrogen.

Evenimentele internaționale din 
ultimele zile arată în mod evident 
că cercurile imperialiste din S.U.A., 
Anglia și partenerii lor din 
N.A.T.O., S.E.A.T.O. și Pactul de 
la Bagdad, în dorința lor de a 
apăra colonialismul, au pășit pe 
calea acțiunilor militare cotropi
toare agresive în Orientul Apro
piat și Mijlociu.

Imperialiștii din S.U.A. aruneîn- 
du-și masca de iubitori de 
pace, au încălcat în mod sfidător 
Carta Națiunilor Unite și au in
vadat teritoriul statului suveran al

Libanului. Colonialiștii englezi 
care au fost înfrfați în Egipt, s-au 
alaturat la aventura confraților lor 
americani.

In Orientul Apropiat și Mijlo
ciu, imperialiștii au savîrșit un 
act de agresiune militară grosola
nă împotriva țărilor arabe care 
își apără libertatea și indepen
dența.

Colonialiștii încearcă să întoar
că înapoi roata istoriei. Ei cred 
ță vor putea menține colonialis
mul cu ajutorul baionetelor.

Lumea a fost adusă din nou în 
pragul războiului. Dar în ciuda 
încordării internaționale noi cre
dem ferm că forțele păcii 
pare se ridică cu hotărîre împo
triva acțiunilor agresive ale Sta
telor Unite și Angliei vor învin
ge pentru că forțele păcii și so
cialismului sînt în prezent cu mult 
mai puternice decit forțele agre
siunii.

Acest lucru este dovedit în mod 
clar de puternicele demonstrații 
de protest împotriva agresiunii an- 
glo-americane în Orientul Arab.

în aceste condiții, în condițiile 
încordării internaționale este nece
sară mai mult ca oricind unitatea 
și coeziunea lagărului socialist 
deoarece una din cele mai impor
tante concluzii ale istoriei 
constă în aceea că succesul cau
zei păcii și socialismului depinde 
în primul rînd de unitatea și co
eziunea statelor socialiste. Cu cît 
este mai puternică coeziunea ță
rilor socialiste cu atjț este mai pu
ternic lagărul socialist, cu atît mai 
mari șînt succesele îp crearea so
cietății noi în fiecare țară socia
listă, cu atît mai mare este ga
ranția unei păci îndelungate.

Prietenia țărilor socialiste este 
unul din izvoarele cele mai puter
nice ale forței noastre, unul din 
izvoarele inepuizabile de succese 
ale fiecăreia din țările noastre, 
este chezășia menținerii păcii fa 
lumea întreagă.

Dragi tovarăși, permiteți-mi să 
mulțumesc din toată inima Parti
dului Muncitoresc Romîn, Comite
tului 
nai primului secretar 
mitetului
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Guvernu
lui romîn și personal președintelui 
Consiliului de Miniștri, tovarășului 
Chivu Stoica, soldaților, ofițerilor 
și generalilor Forțelor Armate ale 
R.P. Romine și ministrului, lor, 
tovarășul Leontin Sălăjan și tutu
ror oajnenilor muncii din Republi
ca Populară Romînă frățească pen
tru sentimentele de profundă prie
tenie și frăție și pentru grija cu 
care au fost înconjurate trupele 
sovietice, care au staționat 
temporar pe teritoriul Republicii 
Populare Romine în’ conformitate 
cu Tratatul de la Varșovia, pentru 
sprijinul și ajutorul de fiecare zi 
de care s-au bucurat întotdeauna 
din partea dv. și pentru caldul și 
inimosul rămas-bun cu care au 
fost conduse trupele sovietice.

Ostașii noștri nu vor uita ni
ciodată aceste sentimente frățești 
ale fraților lor romîni.

In același timp permiteți-mi să 
încredințez în persoana dv. pe oa> 
menii muncii din Republica Popu
lară Romînă că sentimentele fră
țești de prietenie care s-au stabilit 
între țările noastre sînt veșHice și 
de nezdruncinat. Ele se vor în
tări și dezvolta cu fiecare zi.

Poporul romîn va avea întot
deauna în poporul sovietic și în 
Forțele sale Armate un prieten și 
aliat sincer și devotat în lupta sa 
nobilă pentru construirea socia
lismului, în lupta pentru pace.

Permiteți-mi să ridic un toast 
pentru sănătatea dragilor noștri 
prieteni romîni, pentru sănătatea 
tovarășilor Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica și a tuturor 
membrilor Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și a membrilor 
guvernului, pentru sănătatea tutu
ror tovarășilor prezenți aici, pen
tru noi succese ale poporului ro
mîn frate în lupta sa pentru 
ciaîism, pentru întărirea păcii 
lumea întreagă.

pacea lumii este în pericol în 
urma agresiunii mîrșave a impe
rialiștilor americani și englezi în 
Liban și Iordania.

Această agresiune a stîrnit mi- 
nia și indignarea poporului nostru 
și a lumii întregi. Poporul romîn 
este din toată inima alături de 
lupta popoarelor arabe pentru li
bertate -și independență națională. 
Alături de forțele iubitoare de pace 
din întreaga lume, oamenii mun
cii din patria noastră înfierează 
mîrșava agresiune a imperialiști
lor americani și englezi care s.-au 
demascat încăadata ca dușmani în- 
răiți ai păcii, ca sugrumători ai 
libertății și independenței popoa
relor.

Guvernele S.U.A. și Angliei 
poartă întreaga răspundere pentru 
consecințele actelor lor de agresiu
ne fa Orientul Arab. Poporul ro
min, alături de celelalte popoare, 
cere cu hotărîre retragerea ime
diată a trupelor imperialiste din 
țările arabe și convocarea, pe 
baza propunerii guvernului sovie
tic, a conferinței la nivel înalt 
pentru a lua măsuri în vederea 
restabilirii păcii în Orientul Arab.

în interesul păcii, în interesul 
poporului nostru și al celorlalte 
popoare, șintem hotărîți să întă
rim necontenit unitatea de nezdrun
cinat a lagărului socialist fa 
frunte cu U.R.S.S.

Dragi ostași ai armatei sovie
tice,

In timpul cît ați stat în țara 
noastră, v-ați cucerit prietenia sin
ceră și dragostea poporului romîn.

Ați venit în țara noastră ca prie
teni, ca, frați adevărați. Prieteniile 
pe care le-ați legat cu xjanienn 
muncii din țara noastră sînt ;o 
contribuție trainică la întărire;) 
prieteniei dintre poporul’ romîn și 
poporul soyjetic.

lntorcîndu-va în patrie,
uram din adinc.u.1 inimii, vouă și 
întregului popor sovietic, noi și 
strălucite su’ccdSe în măreața ope
ră de construire a comunismului, 
sub conducerea gloriosului Partid 
Comunist al Uniunii Sovietice. F

Poporul romîn este hotărît să 
întărească tot mai mult legăturile 
frățești ce unesc pentru totdeauna 
popoarele noastre. Nu ne vom 
precupeți forțele în lupta pentru 
construirea socialismului și «para
rea păcii, pentru întărirea lagăru
lui socialist, pentru victoria măre
țelor idei ale lui Marx-Engels- 
Lenin 1

Ridic paharul pentru marea
noastră prietenă Uniunea Sovieti
că, pentru gloriosul popor sovie
tic constructor al comunismului, 
pentru Comitetul Central al 
P.C.U.S., și guvernul Uniunii So
vietice în frunte .eu tov. N. S. 
Hrușciov ;

pentru. eroicii ostași sovietici, 
pentru întărirea frăției de arme ro- 
mino-sovietice ;

pentru continua întărire a uni
tății lagărului socialist în frunte 
cu Uniunea Sovietică ;

pentru înflorirea și dezvoltarea 
prieteniei frățești romipo.-sovietiee ;

pentru victoria păcii in întreaga 
lume.

•va
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I merii de la G.A.S. Bragadiru secția Mihatleștt lucrina ia copilitul roș-mor «Mpreufia cu șeta 
echipă tinăra Silvia Avram. Foto : VICTOR CHtRCtV

Cuvîntarea generalului maior 
A. G. Drujkov

Dragi tovarăși ! Prieteni!

sau Central și perso- 
al Co- 

Central, tovarășului

Aș vrea să spun cîteva cuvinte 
despre atmosfera în care are loc 
plecarea trupelor sovietice din 
Republica Populară Romînă.

Orice om lipsit de prejudecăți, 
orice observator obiectiv a putut 
vedea zilele acestea cu cîtă drago
ste sinceră conduc oamenii mun
cii romîni pe ostașii Armatei 
Sovietice care se întorc în patrie.

In gări și stații de cale ferată, 
la punctele de frontieră au avut 
loc scene emoționante de despăr
țire între prieteni. Părăsind teri
toriul Rominiei ospitaliere, luîn- 
du-ne rămas bun de la prietenii 
noștri romfai, fiecare dintre noi 
lasă aici o părticică a inimii noa
stre. In același timp, simțind sin
ceritatea și dragostea din partea 
oamenilor muncii romîni, npi, și 
e sigtjr că nu mă înșel, vom lua 
împreună cu noi în Uniunea So
vietică, o părticică a inimii ta
lentatului și harnicului popor ro
mîn.

Dacă compari și analizezi toa
te faptele, trebuie să ajungi la 
singura concluzie că în zilele 
noastre prietenia dintre popoare
le Uniunii Sovietice și Republicii 
Populare Romfae este mai trai
nică și mai indestructibilă ca 
oricind ! Și acest lucru nu este 
întîmplător pentru că Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, ca 
și Partidul Muncitoresc Romîn, 
fac totul pentru întărirea priete
niei între’ popoarele noastre,’educă 
zi de zi pe oamenii, muncii 
sovietici șj romîni îri ’ spiritul 
internaționalismului proletar.

Oamenii sovietici 
muncii 
Romînă 
am fost 
ne vom 
nădejde 
prieteni

Noj prețuim mult prietenia cu 
poporul romin, cu popoarele țări
lor socialiste și dacă cineva va 
atenta la această prietenie noi 
vom fi gata să o apărăm cu 
arma în mină.

Tovarăși! Staționarea trupe-

... ______ i și oamenii
din Republica Populară 
sînt prieteni și frați. Noi 
prieteni buni pînă acum, 
despărți ca prieteni de 
și frați, și vom rămîne 

în veci 1

lor sovietice pe teritoriul Repu
blicii Populare Romine a consti
tuit un prilej pentru întărirea 
frăției de arme sovietb-romîne. 
Comandanții și lucrătorii politici, 
comuniștii din unitățile sovietice 
au educat pe ostașii sovietici în 
spiritul prieteniei cu militarii ar
matei populare romine. Noi Le 
spuneam soldaților. sergenților, o- 
fițerilor și generalilor noștri că 
dacă imperialiștii vor îndrăzni 
să atace țările lagărului socialist, 
ostașii soviefîci cot la cot cu a- 
liații noștri — pstașii armatei 
populare romfae -și ai armatelor 
tuturor statelor socialiste — vor 
apara cu hotărîre cauza noastră 
comună — cauza comunismului și 
socialismului, după principiul „u- 
nui pentru toți și toți pentru unu“.

Dragi tovarăși I Permiteți-mi să 
exprim încă odată recunoștința 
noastra sinceră pentru ospitalita
tea, pentru atenția și grija acor
date oamenilor sovietici pe terito
riul R. P. Romine și .să mulțu
mesc din inimă Partidului Munci
toresc Romîn și Comitetului său 
Central în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale și 
președintelui său, tovarășul Ion 
Gheorghe Ațaurer, Guvernului 
R. P. Romine în frunte eu tova
rășul Chivu Stoica, Ministerului 
Forțelor Armate ale R. P. Romine 
în. frunte cu tovarășul ministru 
Leontin Sălăjan. Permiteți-mi. 
dragi tovarăși, ca prin dv. să 
transmitem recunoștința și mulțu
mirii?. poaștre. ț sincere Țîntreguiui 
popor romm !

In încheiere, permiteți-mi să 
transmit salutul nostru ostășesc 
militarilor forțelor armate ale-Re
publicii Populare Rbmîne libere 
și independente și ca, semn al prie
teniei veșnice și, de nezdruncinat 
să le ofer darul nostru modest, 
un tablou care redă un episod dip 
anii Marelui Război pentru Apă
rarea Patriei.

Trăiască veșnica și trainica prie
tenie între popoarele sovietice și 
poporul romîn I

(Urmare din pag. I-a)

so
fa

Cuvîntarea generalului colonel 
Sălăjan

conduse de P.C.R-, 9U înfăptuit 
insurecția armată de la 23 Au
gust 1944.

Eliberarea țării Hoasțre de că
tre Uniunea Sovietică, sprijinul 
frățesc și multilateral al marii 
țări a socialismului au împiedi
cat încercările imperialiștilor de 
a se amesteca în treburile noa
stre interne și au dat pesibilitate 
poporului nostru să-șj hotărască 
viitorul și să pășească la înfăp; 
tuirea năzuințelor sale cele mai 
scumpe, la construirea socialist 
muiui.

Tovarăși,
Intre țările noastre, ca și în

tre toate țările lagărului socia
list, s-au stabilit relații de tip 
nou, relații de colaborare frățea
scă și ajutor reciproc, la baza 
cărora stau principiile internațio
nalismului proletar, unitatea țe
lurilor noastre, faptul că puterea 
se află în mîiniie clasei munci
toare aliate cu țărănimea mun
citoare, că la conducere se află 
partidele comuniste și muncito
rești călăuzite de măreața învă
țătură marxist-leninistă.

Politica fermă de apărare a 
păcii dusă de țările lagărului so
cialist se bucură de aprobarea și 
sprijinul unanim al tuturor po
poarelor iubitoare de pace. Nici
odată în istorie nu a existat încă 
o asemenea forță uriașă pusă, fa 
slujba păcii. Rolul și însemnăta
tea istorică a lagărului socialist 
iese cu deosebită tărie în eviden
tă mai ales în aceste sile cind

Leontin
Tovarăși,
în aceste zile, oamenii muncii 

din țara noastră și-au luat rămas 
bun de la glorioșii ostași sovie
tici, prieteni iubiți și de nădejde 
și poporului nostru, care s-au re
întors în patrie în urma hotăririi 
guvernului Uniunii Sovietice, de 
comun acord cu guvernul R. P. 
Romfae.

Despărțirea de acești prieteni 
dragi a prilejuit în toată țara 
emoționante manifestări ale fră
ției strînse ce unește pentru tot
deauna popoarele noastre. Pretu
tindeni, în orașe și sate, în gări 
și porturi, la punctele de fron
tieră, oamenii muncii au dat glas 
puternicelor lor sentimente de dra
goste fierbinte și nemărginită re
cunoștință față de armata sovieti
că eliberatoare, față de marea noa 
ștră prietenă, Uniunea Sovietică.

Poporul nostru nu va uita nici
odată că, într-unul din cele mai 
grele momente ale istoriei sale, 
atunci cînd gemea sub robia fas
cistă, armata sovietică, luptînd 
eroic împotriva armatei hitleriste, 
a pășit pe teritoriul țării noastre 
ca o armată prietenă și elibera
toare, întîmpinată pretutindeni cu 
brațele deschise, cu un adevărat 
entuziasm. îndeplinindu-și cu cin
ste nobila ei misiune internațio
naliștii, armata primei țări socia
liste, armata muncitorilor și ță
ranilor, a ajutat poporului nostru 
să se elibereze de sub jugul fas
cist. In aceste condiții, forțele 
patriotice populare, organizate și

luri... A propos, vreți 
cu calorifere, sau ?.- 

— Mă ,og — au 
răspuns oamenii co
pleșiți, aici la țară 
noi ne mulțumim și 
cu sobe.

— Nu tovarăși, nu-i 
bine așa. Vei cereți 
tot ce vreți și eu fac. 
De lift aveți nevoie ?

— Păi daci n-au 
nici un etaj... ?

— Da, da. Exact. 
Sigur ci da. Să nu 
facem cheltuieli de 
prisos. Si facem eco- 
namii. Da. așa, cîte-e 
terasă trebuie si fa
cem, nu ? Sigur ci 
da, tovariși. O si fiți 
mulțumiți de mine. 
De altfel, toată lu
mea, pe unde am fost 
și-am construit, a fost 
mulțumită de mine. 
Nu știu daci ați au
zit cumva de vila 
„Zița". Ei, eu am fi- 
cut-o și pe-aia. în 
sfirșiț, dragi tovariși...

Specialistul era tot 
timpul, față de toți, 
numai zîmbete de 
miere, ochii lui stră
luceau de cea mai au
tentică satisfacție es- 
tetico-morali față de 
munca sa.

— Tovarăși, vreau 
să aveți case cît mai 
frumoase, să vi amin
tiți de mine pini la 
adinei bătrineți.

Conducerea gospo 
dariei era nespus de 
mulțumită. Un așa 
chilipir nu era ușor 
de găsiț. Specialist 
mare, cu vază, ama
bil, politicos. Ce 
mai...

Specialistul avea 
mină liberă, făcea în 
gospodărie tot 
poftea inima. Fondu
rile, din punct de ve
dere scriptic, erau pe 
miinile lui, El avea 
insă nevoie de fon
duri lichide. Așa că 
a hotărît într-o zi :

— Tovarăși, înce
pem lucrările !

A făcut un cec de 
vreo 20.000 lei și toa
tă lumea, începind de 
la conducerea gospo
dăriei pînă la cei de

ce-i

gentăm lucrările. Oa
menii au nevoie de 
locuințe cît mai repe
de. Nu trebuie să-i 
lăsăm să qștepte. Mai 
am nevoie de ceva 
fonduri.

I s-au aprobat. De 
ce să nu i se aprobe? 
Părea doar un om 
așa de cumsecade ! 1 
s-au aprobat pînă la 
92.000 lei. Cînd s-a 
văzut cu o așa sumă 
frumușică în buzu
nar, specialistul s-a 
declarat mulțumit. El

INFORMAȚII
Duminica a sosit în București, 

la invitația LR.R.C.S., D. N. Priit 
președintele Asociației de priete
nie Angiia-:Rominia, membru fa 
Biroul -Consiliului .Mondial al 
Păcii, președinte de onoare al Co- 
.miletului pentru pace din Anglia, 
laureat al Premiului international 
Lenin „Pentru intarirea păcii în
tre popoare", președintele Asocia
tei inter naționale *3 juriștilor de- 
iiiocrați, ipipreună cu scțjia sa, 
Marie Pritt, președinta Adunării 

mal ton ale a Jcmeilpr din Anglia.
La aeroport, ' oaspeții au fost 

inlfaipinaii de Al. Buican, vicepre
ședinte ai 1<R.R;C.S., prof. univ. 
Grigore Geamafiii, vicepreședinte 
al Asociației juriștilor din R. P. 
Romînă, decan al Facultății de 
științe juridice din București, și 
alții-

★

EDUCAȚIA POLITICĂ 
factor de seamă în formarea 
ATITUDINII SOCIALISTE 
fața

(Urmare din pag. l-a)

să se situeze în fruntea 
sectoarelor.

făcut 
turor

Luind in discuție noua atitudi
ne față de muncă, pe care -trebuie 
s-o aiba orice tinar, adunările ge
nerala alo organizației U.T.Al. de 
la întreprinderea „losza Bela" din 
Baia Sprie au constituit o inalta 
școală de educație comunistă a 
tinerilor mineri. La adunările ge
nerale .au fost invitați mineri ba- 
trini ca Kerekes. Alexandru și Paul, 
Sapuker care au vorbit tinerilor 
despre condițiile grele în. care lu
crau ei in timpul regimului de 
cruntă exploatare b.urghezo-moșie- 
resc. l.ntrind în mină desculți, șau 
cu opincile sparte cîștigau un sa
lariu de mizerie, iar în caz de-și 
manifestau .nemulțumirile erau 
concediați.

Totodată ei au explicat tinerilor 
cum asțazi, prin grija partidului 
și guvernului nostru, minerilor li 
se pune la dispoziție echipament 
de protecție, iar pentru munca 
grea pe care o depun li se asigu
ră un salariu corespunzător. Pen
tru a le ocroti sănătatea și a le 
ușura munca, procesul de produc
ție se mecanizează continuu, se 
introduc mereu procedee tehnolo
gice moderne.

Înarmați cu aceste învățăminte 
tinerii mineri discuta în adunări
le generale cu mai multă seriozi
tate problemele importante ale pro
ducției, caută să întărească ne
contenit disciplina în muncă și să 
folosească toate mijloacele în ve
derea sporirii productivității mun
cii și a reducerii prețului de cost. 
Folosind exemple concrete, comite-, 
tul organizației de bază U.T.Al. le 
arată tinerilor cî.t de dăunător este 
chiulul. Este deajuns ca într-o zi 
o echipă de mineri să dea două 
tone mai puțin, alfa încă două etc., 
pentru ca pe mină să se producă 
cu 10—12 tone mai puțin. Aceasta 
înseamnă că în acea zi mina nu-și 
îndeplinește, planul, că minerii res
pectivi, ciștigă mai puțin. Dar, nu 
numai âtît, ,Neîndepiinindu-se pia
nul pe mina, nici plahul Hotățifei 
nu se va putea realiza. Deci vor 
pune piedici și altor muncitori în 
îndeplinirea planului, făcînd ca 
pe economia națională să se înre
gistreze însemnate pagube. Toto
dată s-a arătat tinerilor că tona 
de minereu se scumpește dacă în
tr-o anumită unitate de timp nu

s-au alarmat și 
început să-i s 
de umeri pe 
gură-cască.

— Ce faceți 
construcțiile ? l-a ve
deți, n-ați încăput 
cumva pe mîna unui 
escroc ?

Atunci, alde gură- 
cască au făcut ochii 
mari. Și l-au pus în 
urmărire pe specia
list. Cînd l-au dibuit, 
acesta s-a arătat 
profund jignit.

— Păi tocmai eram

tu.

se reaiizeaza cantitatea de mine
reu .prevăzută, făcmd astfel ca 
cheltuielile de fabricație (salariu, 
aer, apă, energie electrică) să se 
repartizeze pe un volum de pro
ducție mai mic. Fiind discutat in 

' adunarea generală ,de organizație 
: pentru faptul ea lipsea ncinoțivat,

că lucra de mîrttuiâlă și cu un 
randament scăzut, tinarul Ion Pau- 

1 nel a devenit unul din minerii de 
■ bază ai întreprinderii, care obține 

mari realizări fa mina deși lucșrea- 
ză în prezent la un loc de muncă 
foarte greu.

Impbtriva concepțiilor 
înapoiate — o opinie 

de masă
Educarea tineretului în spiritul 

noii atitudini față de muncă, a 
contribuit la întărirea disciplinei 
socialiste a munpij. la mărirea 
simțului de răspundere al fiecărui 
muncitor pentru munca încredin
țată.

Cu toate acestea mai sînL din 
păcate, unii tineri ca Moise Ște
fan, miner calificat, care molivind 
că este bolnav, hoinărește prin o- 
raș. El fuge de locurile de mun
că care ipcnmbă o .mai mare răs
pundere personală, căutind să lu
creze acolo unde ește mai ușor, 
acolo unde nu are prea mare .bă
taie de cap. Organizația de bază 
U.T.M. nu l-a tras la răspundere 
pe acest tinăr, nu l-a făcut să în
țeleagă că chiulind de la lucru 
și sustrăgîndg-se să lucreze în a- 
numite locuri de muncă periclițea.- 
ză îndeplinirea planului de pro
ducție.

Pe asemenea tiparul Ion Locli, 
deși calificat în școală ca ajutor 
de miner, se eschivează, de la 
munca pentru pare a fost pregă
tit .efectuînd o mqncă mai ușoară 
la copturiri sau la transport. Lip
sa de educați? a făcut ca în con
știința unui nifojăr însemnul cje 
utemiști, să se înfiripeze’ideea de 
a nu lucra în subteran, asigurîn- 
du-și un loc de muncă cu condiții 
mai ușoare, cum ar fi de exemplu, 
la atelierul mecanic, sau în alte 
munci auxiliare, la suprafață.

Comitetul U.T.M. a scăpat din 
vedere să arate permanent utemi- 
știlor că ei sînt chemați să mun
cească acolo unde este mai greu,

acolo unde se cere mai multă dir- 
zenie, mai multă abnegație și vi
tejie, constituind în fejul 
un exemplu demn de urmat pentru 
ceilalți tineri

Atitudinea nouă față de muncă 
nu consta insa numai in manife
stările fața de îndeplinirea planu
lui. L-teniistul, tinarul, trebuie sa 
aibă o concepție noua fața de în
săși pregătirea sa profesionala. De 
aici necesitatea ca organizația 
U.T.M. să explice tinerilor faptul 
că, față dc condițiile optime crea
te de partid și guvern tinerii sint 
obligați să depună eforturi susli-

■ nute în vederea ridicării perma- 
, nente • a nivelului lor profesional

Pentru mai buna înțelegere a a- 
cestor probleme de către un număr 
cit mai mare de tineri se cere ca 
posturile ittemiște de contrdl să 
dea dovadă de mai multă operati
vitate, să intervină mai activ pen
tru a crea o opinie, de masă care 
să tragă la răspundere pe aceia 
care, prin comportarea lor, aduc 
prejudicii întreprinderii.

■Organizația U.T.M. are datoria 
să militeze neîncetat pentru a dez
volta in conștiința tinerilor mineri 
dragostea față de meseria aleasă. 
In țara noastră a fi miner este o 
mare cinste. Minerii sînt apreciați 
și stimați de întregul nostru po
por.

Pentru a-i face pe tineri să se 
stabilească la mină, pentru a le 
crea condiții bune de viață au fost 
construite pentru mineri locuințe 
corespunzătoare. E bine ca orga
nizația U.T.M. să se ocupe mai 
mult de felul cum tinerii de aici

■ își petre? timpul liber. In acest 
scop ar trebui folosită mai bine 
„joia tineretului".

Comitetul U.T.M. are datoria să 
arate tinerilor că în condițiile re
gimului democrat popular, unde 
oamenii muticii se bucură de toate 
drepturile fiind stăpîni pe munca 
lor, să Considere lupta pentru o 
productivitate sporită ș'i pentru un 

' preț de cost cît mai scăzut ca o 
datorie patriotică.

Duminică a plecat la Moscova 
delegația Comitetului Central al 
Sindicatului lucrătorilor din tnvă- 
țămmt și cultură alcătuită din 
prof. univ. ion Nistor, președintele 
C.C. al Sindicatului lucrătorilor 
din învățămînt și cultură și prof, 
univ. Stanciu Stoian, directorul In
stituitului de științe pedagogice.

Delegația va participa la lucră
rile ședinței lărgite a Comitetului 
Administrativ al Federației Inter
naționale Sindicale din învăță
mânt, care se vor desfășura între 
28 iulie — 3 august la Moscova. 
La această ședință se va discuta 
problema principiilor democratice 
in domeniul educației.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neusa, delegația a fost salutată dț 
activiști ai C.C. al Sindicatului 
lucrătorilor din învățământ și cul
tură, de reprezentanți ai Institu
tului de științe pedagogice.

acesta ★

nostru la Congresul

Luni după-amiază s-a înapoiat 
in (ară venind din Suedia, dele
gația aleasă de Conferința na
țională a mișcării pentru pace 
din R.P. Romînă să reprezinte' 
poporul
mondial pentru dezarmare și co
laborare internațională care a a- 
vut loc la Stockholm.

Delegația a fost condusă de 
acad. Mihail Ralea, vicepreședinte 
al Comitetului National 
Apărarea Păcii din R.P. 
membru al Consiliului 
al Păcii.

La sosire delegația a 
tîmpinată de membri ai
tului National pentru Apărarea ■ 
Păcii din R.P. Romînă, precum 
și de conducători ai organizații
lor de

peniru 
Pomină, 
Mondial

fost în- 
Comite

masă din țara noastră.

★

Luni 
ședință 
Sfatului popular al Capitalei.

In cadrul ședinței au fost dez
bătute rezultatele activității anului 
școlar 1957-1958 și pregătirile pen- 
tru deșchiderea noului an școlar. 
Comitetul executiv a adoptat ho- 
tăriri care cuprind măsuri în ve
derea deschiderii și desfășurării în 
bune condiții ’â activității școlare 
pe' anul 1958-J959.

fa continuarea lucrărilor s-a 
discutat1 stadiul îndeplinirii anga
jamentelor luate de sfaturile popu
lare raionale în întîmpinarea zilei 
de 23 August.

după amiază a avut-loc o 
a Comitetului executiv al

(Agerpres)

într-un colț și-a în
ceput să se muslă-

au 
scuțure 

! alde ceașcă și să rînjeas-

cu
că. N-avea diplomă, 
buletinul era fals. In 
materie de construcții 
de locuințe era o nu
litate strălucită. Ha
bar n-avea să facă o 
casă. Planurile i le 
făcuse un amic, la în- 
tîmplare.

Alde gură-cască au 
înghițit în sec. Cum 
de i-a dus de nas ? 
Cum de nu și-au dat 
seama de la început

ESCROCUL
SI FRA TE-SĂ U,
GURĂ-CASCĂ

la Banca Agricolă ra
ională, l-au semnat cu 
inima deschisă, fără 
să le tremure mîna. 
Specialistul a pus apoi 
cifiva oameni să sape 
niște șanțuri, iar el a 
tulit-o la București 
După ce a tras citeva 
chefuri de pomină pe 
la cele mai luxoase 
restaurante și a mi
luit cîteva amante cu 
rochii scumpe și bi
juterii, s-a prezentat 
mahmur înapoi la 
gospodărie.

— Tovarăși, să ur

nu era lacom. 
92.874,75 lei îi erau 
suficienți. Așa că a 
șters-o definitiv, fără 
si mai dea nici mă
car bună ziua.

Apoi vremea a în
ceput să treacă. Spe
cialistul nu mai ve
nea. „O fi bolnav", 
s-au liniștit alde gu- 
ră-casă. Din cau
za ploilor bru
ma de materiale cum
părate s-au făcut una 
cu pămîntul, șanțuri
le s-au dărîmat. tn- 
tre timp muncitorii

părea 
regulă.
petele

în căutarea materia
lelor. Am și acte.

Alde gură-cască au 
holbat ochii și l-au 
privit mai atent. Ceva 
pe mutra lui 
că pu e în 
l-au cercetat
prin care încerca să 
justifice banii luați 
Erau nițel cam false. 
Atunci s-au gîndit să 
facă ceea ce trebuiau 
să facă de la în
ceput : să-i ceară ac
tele de identitate, di
ploma de inginer. 
Specialistul s-a retras

că au de-a face cu un 
element dușmănos, cu 
un sabotor, că legile 
statului interzic să se 
încredințeze lucrările 
construcțiilor din sec- 
torpl socialist antre
prenorilor particu
lari ? Cum de n-au 
avut măcar curiozita 
tea să-l legitimeze ? 
Cum au putut să dea 
banii statului pe mi
na unui escroc ?

S-au apucat cu mîi- 
nile de cap. Justiția 
l-a apucat și ea ime
diat de guler pe stră-

lucilul specialist și l-a 
băgat la zdup pe zece 
anișori. Pe funcționa
rii gură-cască de la 
gospodărie și de la 
Banca Agricolă, adi
că : Bilea Traian, 
Nedelcu Ștefan, Mu- 
șățeanu Petre, Dumi
trescu Ion, Marin 
Grigore și Galeș Du
mitru, i-a obligat să 
plătească cîte o mie 
de lei amendă pentru 
neglijență. Asta a fost 
hotărîrea tribunalului 
raional. Procurorul a 
cerut însă recurs. Pe 
drept cuvînt. Oare 
cei care-l iau în bra
țe pe escroc, îl bagă 
la căldurică între ei, 
ajutîndu-l prin ne
glijență și nepăsare să 
fure banii statului, 
nu sint la fel de vi- 
novați? Tribunalul 
regional i-a obligat în 
consecință să restituie 
statului banii furați, 
solidar cu escrocul 
care i-a dus de nas. 
Alde gură-cască au 
holbat din nou ochii 
și s-au scărpinat în 
creștetul capului, 
Nu-i de joacă cu ba
nii statului, ai po
porului !

Socotesc în încheie
re că, după ce-au cu
noscut toate aceste în- 
tîmplări, cititorii vor 
înțelege și mai bine 
de ce susțineam în 
parabola noastră de 
la început că escro
cul și-a găsit un sin
gur frate pe lumea 
asta : pe gură-cască.

Vedere din stațiunea balneo-climaterică Slănic Moldova regiu
nea Bacău.

ANUNȚ
Conservatorul de muzică „Ciprian Porumbescu" din București 

ștr. Știrbei Vodă nr. 33, raionul ih. Gheorghiu-Dej" organizează 
în zilele de 11 și 12 august 1958, consultații pentru candidatii 
care doresc să ia parte la examenele de admitere.

Consultațiile vor fi urmate de cursuri de pregătire în vederea 
examenului de admitere și se vor ține de la 13 Ia 31 august 1958.

Sînt invitați la aceste consultații în special membrii echipelor 
artistice de amatori, sindicale și U.T.M., elementele recomandate 
de către Casele Regionale ale creației populare și școlile popu
lare de artă, în urma acțiunii de depistare organizată de con
servator.

De asemenea sînt invitați să participe la consultații și la 
cursurile de pregătire, candida ții pentru bursele sfaturilor popu
lare.

înscrierile încep la 1 august 1958.



școlarilor romîni“

Sa se pună capăt experiențelor 
cu armele nucleare efectuate 

de S.U.A.!

S.U.A. și Marea Britanie
zădărnicesc convocarea conferinței

șefilor de guverne
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

TASS transmite mesajul preșe
dintelui Consiliului de Miniștri 
rl U.R.S.S., N. S. Hrușciov, a- 

..........  , D.

4,30; 20 mai ora 21,30; 22 mat 
ora 0,20 ; 26 mai ora 5,00 ; 26 mai 
ora 21,00; 30 mai ora 5,15; 31 
mai ora 6,00; 2 iunie ora 21,45; 
9 iunie ora 2,15; 10 iunie ora
20,30; 14 iunie ora 20,30; 14 iu
nie ora 21,30; 18 iunie ora 6,00; 
27 iunie ora 20,30 ; 27. iunie ora 
21,30 ; 28 iunie ora 22,30 ; 29 iunie 
ora 3,00; 1 iulie ora 21,30; 2 iu
lie ora 20,30 ; 5 iulie ora 21,30; 
12 iulie ora 6,30; 14 iulie ora
7,00; 18 iulie ora 2,00; 22 iulie 
ora 7,20; 22 iulie ora 23,30; ,26 
iulie ora 23,30.

După cum se vede, intensitatea 
experiențelor din această serie în
trece pe cea a tuturor experiențe
lor efectuate pînă în prezent de 
S.U.A. In unele zile au avut loc 
cîte două explozii nucleare. Au fost 
efectuate explozii submarine care 
contaminează în măsură foarte 
mare apele oceanului.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite : Agenția TASS 
se află în posesia datelor primite 
din partea unor organizații știin
țifice ale U.R.S.S. cu privire la 
marea serie de explozii nucleare 
efectuate de Statele Unite ale 
Americii.

Stațiile de observații ale Uniunii 
Sovietice, situate la o distanță de 
5.000—6.000 km. de insulele Mars
hall, au detectat în perioada 23 
aprilie a.c. — 26 iulie a.c., prin 
diferite metode, inclusiv metode 
seismice, infrasonore, prin radio- 
impulsii și luare de probe dc aer 
contaminat, următoarele explozii 
ale armei nucleare în Oceanul 
Pacific: Ora exploziei este ora 
Moscovei.

28 aprilie ora 5.40; 29 aprilie 
ora 21,25; 5 mai ora 21,15; 11 
mai ora 20,50; 11 mai ora 21,15; 
12 mai ora 21,30; 16 rnai ora

PRAGA 28 Corespondentul A- 
gerpres transmite : Comitetul exe
cutiv al Consiliului Național al o- 
rașului Praga a organizat la Sta- 
ro Meste o expoziție de desene și 
obiecte de lucru manual intitulată 
„Din viața și munca școlarilor ro- 
mîni".

La vernisajul expoziției, care a 
avut loc în după-amiaza de 28 iu
lie, au luat parte printre alții A. 
Richter, responsabilul secției cul
turalo a Consiliului Național, re
prezentanți ai Ministerului Invă- 
țămîntului și Culturii al R. Ceho
slovace, oameni de artă și cultu
ră, reprezentanți ai ambasadei 
R. P. Romîne la Praga.

Seminarul international 
pentru problemele 

învățămînfului profesional 
al tineretului

președinte, și primul ministru al 
Marii Britanii vă îndepărtați de 
la această propunere.

NU SE POATE SA NU SE 
VADA, CA IN FELUL ACESTA 
SE A1ERGE PE LINIA DE A 
INMORMINTA ÎNȚELEGEREA 
REALIZATA CU ------------ ‘
INTILNIREA CIT SE POATE 
MAI GRABNICA A ȘEFILOR 
GUVERNELOR U.R.S'.S., S.U.A., 
MARII BRITANII, FRANȚEI Șl 
INDIEI.

Noi nu putem accesa aceasta. 
Guvernul sovietic Sia ferm pe 

pozițiile luptei pentru menținerea 
și consolidarea păcii, pe pozițiile 
coexistenței pașnice a Statelor, in
dependent de sistemele lor social- 
economice. Guvernul sovietic sc 
pronunța consecvent pentru solu
ționarea conflictelor cu mijloace 
pașnice prin tratative. De aceea, 
noi insistăm să sc pună capat 
imediat agresiunii, să fie retrase 
de urgență trupele intervenționiș- 
tilor de pe teritoriul Libanului și 
Iordaniei.

SÎNTEM PROFUND CONVINS! 
CA TOCMAI INTILNIREA ȘEFI
LOR GUVERNELOR CELOR 
CINCI PUTERI CU CONDIȚIA 
EXISTENȚEI NĂZUINȚEI SIN
CERE SPRE ACEASTA A TUTU
ROR PĂRȚILOR, AR CONTRI
BUI LA GĂSIREA CAILOR SI 
POSIBILITĂȚILOR PENTRU LI
CHIDAREA CONFLICTULUI MI
LITAR SI STABILIREA L1NISTEI 
IN REGIUNEA ORIENTULUI A- 
PROP1AT ȘI MIJLOCIU.

In această ordine de idei, gu
vernul sovietic își exprimă satis
facția față de părerea exprimată de 
șeful guvernului Franței d-1 De 
Gaulle, în mesajul său din 26 iu
lie, că el sprijină propunerea cu 
privire 4a convocarea neîntîrziată 
a conferinței șefilor guvernelor ce
lor cinci puteri, cu participarea se
cretarului general al O.N.U. care 
după cunt înțelegem, țiu este di
vergentă cu propunerea guvernului 
sovietic în această problemă. Noi 
considerăm, cum ani declarat și 
anterior, ca aceasta ar fi calea cea 
inai justă care ar putea asigura 
soluționarea rapidă a sarcinii ur
gente a încetării conflictului mi
litar în Orientul Apropiat și Mij
locim

Pentru a amîna mai departe 
convocarea conferinței șefilor d6 
guverne, mesajul dv. se referă la 
faptul că ar fi avut loc o neîn
țelegere a formulării făcute de gu
vernul S.UA. cu privire la în
tîlnirea șefilor de guverne. In a- 
cest caz nu se poate să pu se 
pună întrebarea : n-a fost' oare a- 
ceastă formulare propusă în mod 
special într-o forma care să per
mită interpretări diferite și să ducă 
la pierderea de timp pentru a se 
preciza prin corespondența sensul 
ei ? Intrucit în mesajul dv. din 22 
iulie v-ați declarat de acord să 
participați la ședința specială a 
Consiliului de Securitate cu par
ticiparea șefilor de guverne, in 
condițiile create n-am putut să nu 
înțelegem acest lucru 
simțămînt din partea dv. pentru 
convocarea cit mai „ ' ' 
unei astfel de ședințe. Acum, dv. 
eschivîndu-vă de la convocarea cit 
mai grabnică a acestei ședințe, 
recomandați să ne ocupăm din nou 
de citirea scrisorii dv. din 22 iu
lie. Oare aceste cuvinte pe care 
le-ați folosit pot Ii înțelese altfel 
decit ca o dovadă a faptului că 
guvernul S.U.A. în mod evident 
nu dorește să fie luate cu cea 
mai mare urgență măsuri pentru 
curmarea intervenției armate in 
Liban și Iordania ?

Nu voi ascunde, domnule pre
ședinte, că linia guvernelor S.U.A. 
și Marii Britanii, care urmărește 
în fond renunțarea la conferința 
șefilor de guverne, nu poate să 
nu îngrijoreze popoarele, care aș
teaptă cu nerăbdare să se pună 
capăt conflictului armat din Ori
entul Apropiat și Mijlociu și să 
fie luate măsuri pentru menținerea 
și consolidarea păcii generale.

In toate țările REPfh_ZENTAN- 
ȚII OPINIEI PUBLICE LSI PUN 
CU NELINIȘTE ÎNTREBAREA 
DACA NU CUMVA GUVERNE
LE STATELOR, CARE SINT 
RĂSPUNZĂTOARE PENTRU AC
TUALA SITUAȚIE ÎNCORDATA 
IN ORIENTUL APROPIAT SI 
MIJLOCIU, VOR SA ADOARMĂ 
VIGILENȚA POPOARELOR SI 
SA SE PREGĂTEASCĂ PE AS
CUNS PENTRU NOI ACTE DE 
AGRESIUNE. : Doar, guvernt'1 
S.U.A. știe mai bine decit oricine 
că trupele americane continuă să 
debarce în Liban, unde cu spri
jinul și sub protecția baionetelor 
americane desfășoară o activitate 
suspectă emisarul special al De
partamentului de Stat, Alurphy, 
care se amestecă fără jena în tre
burile interne ale Libanului. Are 
loc concentrarea forțelor maritime 
militare americane în partea , de 
est a Mării Mediterane, se trans
portă pe calea aerului din Europa 
întăriri americane în Orientul A- 
propiat și Mijlociu, și în special 
în Turcia, în- regiunea Adana. In 
legătură cu aceasta atrag o deo
sebită atenție și pregătirile pe sca
ră largă, care se .desfășoară- în 
ultima vreme în Turcia însăși, 
pentru .uri. amestec aripat în tre
burile țărilor din Orientul arab.

« x in. o. muftiu

pfesat președintelui S.U.A., 
Lisenhower la 28 iulie:

Domnule președinte,
Am primit mesajul dv. din 25 

iulie care constituie un răspuns 
la., mesajul meu din 23 iulie cu 
privire la convocarea conferinței 
șefilor de guverne.

Din păcate, sînt nevoit să con
stat că în acest răspuns guvernul 
S.U.A. se abate de la poziția a- 
doptată la 22 iulie in ce privește 
convocarea urgentă a ședinței 
speciale a Consiliului de Securi
tate cu participarea șefilor de 
guverne, pentru a se examina si
tuația din regiunea Orientului A- 
propiat și Mijlociu.

Acum' este limpede că GUVER
NUL S.U.A. URMĂREȘTE SĂ 
TERGIVERSEZE CONVOCAREA 
CONFERINȚEI ȘEFILOR DE
GUVERNE ȘI NU DOREȘTE
CA ACEASTA CONFERINȚA SA 
ADOPTE MASURI URGENTE 
IN VEDEREA REZOLVĂRII 
PAȘNICE A CONFLICTULUI 
MILITAR DIN ....... ..........
RIENTULU1 
MJLOCIU.

Nu se poate 
că acordul dv. 
conferința șefilor de guverne în 
cadrul Consiliului de Securitate 
despre care ați comunicat în me
sajul dv. din 22 iulie, a fost a- 
preciat în mod pozitiv în toate 
țările. Acordul dintre U.R.S.S., 
S.U.A., Marea Britanie, Franța și 
India în legătură cu întîlnirea 
șăfildr de guverne a adus o oa
recare liniștire și popoarele au aș- 
1 ?ptat cu deplin temei ca această 
conferință să aibă loc în cel mai 
icurt timp și să asigure menține
rea $F întărirea păcii în Orientul 
Apropiat și Mijlociu.

Guvernul sovietic a declarat că 
este de acord cu această . propu
nere a d-lui Macmillan, Tritrucît 
primul ministru al Marii Britanii, 
prcptmînd ținerea conferinței șe
filor de guverne în cadrul Consi
liului1 de Securitate, a arătat în 
mod direct că în cursul acestei 
conferințe nu trebuie să se pro
pună rezoluții, dacă ele nu vor 
rezulta dintr-o înțelegere preala
bilă și că țelul muncii noastre 
comune va fi realizarea unui a- 
cord rodnic, și nu consemnarea 
divergențelor pe calea votului.

Actualul dv. răspuns reprezin
tă un pas înapoi de la înțelege
rea la care s-a ajuns și, firește, 
nu poate să nu provoace o serioa
să îngrijorare în rindurile popoa
relor. < uvernul S.U.A. propune 
ca în locul examinării de către 
șefii de guverne ale celor cinci 
puteri a situației din Orientul A- 
propiat și Mijlociu, situație peri
culoasă pentru cauza păcii, acea
stă problemă să fie din nou îna
intată sesiunii ordinare a Consi
liului de Securitate al O.N.U.

Această propunere este . spriji
nită acum și de primul ministru 
ah Marii Britanii, dl. Macmillan. 
Dar ce poate da acest lucru ? 
Doar știți bine că Consiliul de 
Securitate se ocupă de vreme în
delungată de discutarea situației 
din Liban și Iordania și nu a 
hotărît nimic pînă acum.

In prezent problema curmării 
agresiunii armate în Orientul A- 
propiat și Mijlociu se pune în 
mod atît de ascuțit incit Consi
liul de Securitate, așa cum a ară
tat experiența ultimelor sale șe
dințe, nu este în stare să adopte 
în cadrul ședințelor sale ordina
re o soluție urgentă și eficientă 
in această problemă.

în această regiune se concen
trează neîncetat forțe armate și 
ea se transformă tot mai mult în- 
tr-un butoi cu pulbere, care de la 
cea mai mică seînteie poate ex
ploda și provoca o catastrofă 
mondială. In aceste condiții este 
necesar să se întrunească cu cea 
nlai mare urgență tocmai șefii 
guvernelor celor cinci puteri: 
U.R.S.S., S.U.A., Marea Britanie, 
Franța și India, cu participarea 
secretarului general al_ O.N.U., 
care, fiind învestiți cu înalte îm
puterniciri, ar putea cădea de a- 
cord asupra încetării imediate a 
conflictului militar din regiunea 
Orientului Apropiat și Mijlociu și 
asupra măsurilor privind menți
nerea și consolidarea păcii gene
rale.

Este pe deplin evident că dacă 
dorim cu toată sinceritatea să gă
sim căi pentru micșorarea încor
dării, va trebui să fim de acord 
că în Cazul de față. tocmai ace
ste cinci puteri, .. în primul rînd, 
trebuie să se înțeleagă asupra 
măsurilor necesare cu privire la 
menținerea și consolidarea păcii. 
Nu poate fi'îndoială că dacă a- 
ceste puterj ar reuși să^ ajungă 
la un acord asupra încetării, ime
diate a conflictului armat în Orien
tul Apropiat și Mijlociu, orice alt 
stat cu adevărat interesat în con
solidarea păcii ar saluta și ar 
sarijini o astfel de hotărîre.

' Propunerea d-lui Macmillan 
din 22 iulie în legătură cit ținerea 
conferinței șefilor de guverne în 
cadrul Consiliului de Securitate 
prevedea ca întîlnirea șefilor de 
guverne să aibă tocmai acșst ca-., 
racter. Dar, după cum ăm. mai . ,
arătat, în prezent dv.’domnule Regele Iordaniei,-Hussein, care a

REGIUNEA O- 
APROPIAT ȘI

să nu se remarce 
de a se convoca

PRIVIRE LA

ca un con-

grabnică a

pierdut sprijinul poporului său și 
se bazează pe ajutorul intervențio- 
niștilor, îndrăznește să zăngăneas
că armele și amenință cu un marș 
împotriva Bagdadului. El acționea
ză ca un instrument docil in mîi- 
nile anumitor puteri occidentale, 
care au pus la cale complotul im. 
potriva popoarelor din Orientul 
arab. Se manifestă o tendință vă
dită de a se lărgi zona agresiu
nii. Asupra Republicii Irak pla
nează pericolul agresiunii armate.

In felul acesta, TERGIVERSA
REA TRATATIVELOR CU PRIVI
RE LA ÎNTÎLNIREA ȘEFILOR 
DE GUVERNE A CELOR CINCI 
PUTERI. CARE ESTE ÎNSOȚI
TA DE CONCENTRĂRI TOT MAI 
MARI DE FORȚE ARMATE ÎN 
ORIENTUL APROPIAT SI MIJ
LOCIU. DUCE LA AGRAVAREA 
CONTINUĂ A SITUAȚIEI, 
LĂRGIREA CONFLICTULUI 
POATE DUCE OMENIREA 
O CATASTROFA.

LA
SI

LA

Mesajul 
Iul N. S. HRUȘCIOV 

adresat iui 
D. EISENHOWER

Acum mai mult ca oricind sînt 
necesare acțiuni rapide și energi
ce care să asigure retragerea 
imediată a trupelor străine (țin 
Liban și Iordania și să facă im
posibilă extinderea zonei conflic
tului militar din Orientul Apro
piat și Mijlociu. Timpul nu aș
teaptă.

Nu se poate însă să nu se re
marce că în loc de a contribui la 
convocarea urgentă a conferinței 
șefilor de guverne pentru a pune 
capăt imediat conflictului armat 
din regiunea Orientului Apropiat 
și Mijlociu, guvernul S.U.A. t.i- 
mite pe secretarul său de stat la 
Londra la conferința membrilor 
pactului de la Bagdad. Se fac 
încercări grabnice de a cirpi 
cumva acest pact din care ieșirea 
singurei țări arabe — Irakul — 
dovedește odata mai mult eșecul 
politicii „de pe poziții de forță", al 
politicii înjghebării de blocuri a- 
gresive, duse de puterile occiden
tale. In același timp, GUVER
NUL S.U.A. CAUTĂ PRIN TOA
TE MIJLOACELE SA ÎMPIEDI
CE SOLUȚIONAREA PRINCI
PALEI PROBLEME A MOMEN
TULUI DE FAȚA, PE CARE O 
AȘTEAPTĂ "ÎNT REAGA OMENI
RE — PROBLEMA ÎNCETĂRII 
INTERVENȚIEI ARMATE A 
S.U.A. ȘI MARII BRITANII IN 
ORIENTUL APROPIAT ȘI MIJ
LOCIU, el caută să aducă trata- 
tive'e cu privire la întîlnirea șe
filor guvernelor în labirintul dis-

ful guvernului francez, cuprinsă 
în mesajul său din 26 iuli-, că el 
preferă ca această întîlnire să 
aibă loc în Europa. Guvernul so
vietic s-a pronunțat încă înainte 
ca această întîlnire să aibă loc în 
Europa și sprijină propunerea 
d-lui De Gaulle.

Problema ținerii conferinței șe
filor de guverne într-un oraș din 
Europa trebuie examinată cu atît 
mai mult cu cît în rindurile di- 
plomaților S.U.A. și în presa a- 
mericană se aud voci că autori
tățile americane vor înîîmpina 
greutăți în ce privește asigura
rea securității șefilor de guver- 

derii tot mai mari a conflictului -ne, dacă conferința va fi convo- 
militar?

Nu se poate să nu se țină sea
ma de urmările serioase ale a- 
cestei politici, în primul rînd pen
tru inițiatorii ei, întrucît în vre
murile noastre popoarele sînt în
deajuns de vigilente și'nu pot to
lera actele de agresiune.

Guvernul S.U.A. face totul pen
tru a zădărnici întîlnirea șefilor 
guvernelor celor cinci puteri, me
nită să pună capăt intervenției 
armate în Liban și Iordania și să 
ia măsuri urgente pentru menți
nerea și consolidarea păcii gene
rale.

PRIN URMARE DV. MER
GEȚI NU PE CALEA SOLUȚIO
NĂRII IN INTERESUL MENȚI
NERII ȘI CONSOLIDĂRII PĂ
CII, A CONFLICTULUI MILI
TAR ÎNCEPUT' IN ORIENTUL 
APROPIAT ȘI MIJLOCIU, CI 
ÎNDREPTAȚI 
SPRE EXTINDEREA i 
CONFLICTULUI MILITAR ȘI 
PUNEȚI OMENIREA IN FAȚA 
PRIMEJDIEI UNEI CATASTRO
FE MONDIALE. Prin aceasta în 
primul rînd vă asumați o grea 
răspundere în fața omenirii și is
teriei pentru urmările acestei po
litici a guvernului S.U.A.

O grea răspundere revine și 
primului ministru al Marii Bri
tanii, dl. Macmillan, care, deși în
cearcă să manevreze, de fapt 
însă duce aceeași politică îndrep
tată spre zădărnicirea luării vre
unor măsuri pentru lichidarea 
conflictului militar în Iordania 
și Liban.

Dat fiind situația extrem de în
cordată care s-a creat în regiunea 
Orientului Apropiat și Mijlociu, 
GUVERNUL SOVIETIC CONSI
DERA CA ȘI PINA ACUM CA 
ESTE NECESARA CONVOCA
REA IMEDIATA A CONFE
RINȚEI ȘEFILOR GUVERNE
LOR U.R.S.S., S.U.A., MARII
BRITANII, FRANȚEI ȘI 
DIET CU PARTICIPAREA 
CRETARULUI GENERAL 
O.N.U.

în ce privește locul ținerii
• stei conferințe, am acordat aten
ție declarației dflui De Gaulle, șe-

cuțiilor interminabile despre for
ma și procedura acestei întîlniri.

Conferința de la Londra a re
prezentanților guvernelor Ma: ii 
Britanii, S.U.A., Turciei, Pakista
nului și Iranului în condițiile 
cînd în locul retragerii trupelor 
străine din Liban și Iordania se 
desfășoară din plin pregătirea în 
vederea intervenției armate în 
treburile Republicii Irak, apare ca 
un complot împotriva țărilor ara
be. Nu se întreprind oare toate 
acestea pentru a pune la cale noi 
acte de agresiune și a pune lu
mea, prin promovarea politicii 
faptelor împlinite, în fața extin-

cată în S.U.A. Nu am vrea să 
punem într-o situație dificila gu
vernul S.U.A. în această pro
blemă. De aceea, continuînd să 
nu se opună convocării conferin
ței la New York, guvernul sovie
tic este de acord cu o întîlnire 
la Geneva, Viena, Paris sau în 
oricare alt loc, acceptabil pentru 
toți participanții.

Am saluta de
zarea unui acord cu privire la în
tîlnirea șefilor 
Moscova, guvernul 
rantînd delegaț'ilor securitatea 
deplină și condițiile necesare pen
tru o muncă rodnică. Sîntem con
vinși că poporul sovietic va salu
ta pe trimișii care ar veni să ia 
măsuri urgente în vederea curmă
rii conflictului în Orientul Apro
piat și Mijlociu și a_ întăririi păcii 
generale și în; felul acesta po- 

LUCRUR1LE porul sovietic ar demonstra a a- 
ZONE1 șamentul' său neclintit la cauza 
* ” păcii. > 1

în mesajul dv. se ocolește pro
blema participării primului mini
stru al Indiei la conferința șefi
lor de guverne. In legătură cu a- 
ceasta consider necesar să subli
niez din nou că participarea In
diei la această conferință ar a- 
vea o mare însemnătate pentru 
realizarea de soluții constructive 
în reglementarea situației din O- 
rientul Apropiat și Mijlociu.

In ce privește data ținerii con
ferinței șefilor de guverne cu par
ticiparea secretarului general al 
O.N.U., am indicat data de 28 iu
lie. Tntrucit ați declarat că această 
dată este prea apropiată pentru 
guvernul S.U.A., sîntem gata pen
tru o altă dată cît mai apropiată 
și am dori un răspuns clar la în
trebarea cind vor fi gata S.U.A. 
să participe la conferința șefilor 
guvernelor celor cinci puteri.

Aș dori să • primesc de la dv., 
domnule președinte, un răspuns 
cît mai grabnic la acest mesaj al 
meu.

Cu stimă,
N. S. Hrușciov

Moscova, 28 iulie 1958

PRAGA 28 (Agerpres). — CE
TERA transmite : La 28 iulie s-a 
deschis la Praga Seminarul in
ternațional pentru problemele în- 
vățămîntului profesional al tine
retului, organizăt de Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Ce
hoslovac și de Federația Mondia
lă a Tineretului Democrat. La se
minar, care va dura timp de zece 
zile, vor participa 55 de delegați 
și oaspeți din 25. de țări. Semina
rul este o continuare a primei 
Conferințe sindicale mondiale a ti
neretului muncitor și are drept 
scop schimbul dc experiență în do
meniul pregătirii tinerilor din di
ferite țări, în. vederea însușirii unei 
profesii.

asemenea reali-

de guverne la 
sovietic ga-
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Răspunsul lui N. S. Hrușciov la mesajele 
Iui Macmillan și De Gaulle

acum necesară 
conferin-

MOSCOVA 28 (Agerpres). -- 
TASS transmite : In răspunsul la 
mesajul din 26 iulie al premieru
lui britanic H. Macmillan, N. S. 
Hrușciov, șeful guvCmului'U.R.S.S., 
constată că propunerea din acest 
mesaj, ca. reprezentanții perma
nent ai membrilor Consiliului de 
Securitate-să ducă tratative cu 
privire la data ședinței ordinare 
a Consiliului de Securitate, este 
o îndepărtare de la propunerea lui 
Macmillan din 22 iulie, cu care 
guvernul sovietic s-a declarat în 
întregime de acord.

Trebuie să constatăm — se 
spune în mesaj — că asupra pozi
ției Marii Britanii în problema 
organizării întîlnirii șefilor de gu
verne se resfrînge alianța ei cu 
unele puteri și faptul că ea însăși 
participă la intervenția armată in 
treburile interne ale statelor arabe 
și de aceea guvernul Marii Bri
tanii manifestă pasivitate, nu tin
de spre realizarea unei hotărîri în
dreptate spre micșorarea încordării 
în Orientul Apropiat și Mijlociu. 
Se poate releva că propunerea 
dv. din 22 iulie cu privire la con
ferința șefilor de guverne în ca
drul Consiliului de Securitate ar 
putea avea efectul cuvenit dacă ea 
ar fi într-adevăr tradusă în viață. 
Dar întreaga chestiune constă în 
faptul că dv. vă îndepărtați de la 
această propunere și avem impre
sia că căutați un pretext pentru 
a înmormînta propria dv. propti- 
nere, pentru a folosi discuțiile în _
problemele de procedură câ un $teî conferințe, sprijinim propune- 

^ea dv. c- egte preferat ca a- 
ceastă întîlnire să aibă loc în Eu
ropa — la Geneva sau în oricare

deră ca și pînă
i convocarea imediată a

ței șefilor guvernelor U.R.S.S.,
• Marii Britanii, S.U.A., Franței și 

Indiei cu participarea secretarului 
general al O.N.U.

★
MOSCOVA 28 (Agerpres). — 

In răspunsul lui N. S. Hrușciov 
la mesajul din 26 iulie al lui De 
Gaulle, șeful guvernului francez, 
se remarcă neliniștea manifestată 
de De Gaulle în ceea ce privește 
situația internațională creată în 
legătură cu conflictul militar din 
Liban și Iordania.

„Ca și înainte, se spune în răs
punsul lui N. S. Hrușciov, guver« 
nul sovietic consideră că este ne
cesară o întîlnire imediată a șefi
lor guvernelor marilor puteri. 
Organizarea conferinței șefilor de 
guverne, după procedura pe care 
am propus-o noi la 19 iulie, ar 
constitui un mijloc eficace de a se 
pune capăt conflictului militar din 
Orientul Apropiat și Mijlociu. 
Constatăm de aceea cu satisfacție, 
declară N. S. Hrușciov, că expri
mați în mesajul dv. părerea că 
este preferabil să fie acceptată 
propunerea de a se convoca fără 
amînare conferința șefilor guver
nelor celor cinci puteri, cu parti
ciparea secretarului general al 
O.N.U., ceea ce. după cum înțe
legem noi, nu diferă de propune
rea guvernului sovietic în această 
problemă".

In ce privește locul ținerii ace-

Franța gata să participe la confe
rința șefilor guvernelor celor cinci 
puteri.

V-aș.fi recunoscător, d-le preșe
dinte pentru im răspuns cit mai 
grabnic.

(Sublinierile aparțin redacției).

♦< •

♦

♦

Noi ciocniri in Cipru
NICOSIA 28 (Agerpres). — Tn 

Cipru continuă actele de vanda
lism ale minorității turce împo
triva ciprioților greci.

Duminică la Nicosia au fost in
cendiate mai multe locuințe și 
magazine aparținînd unor locuitori 
greci.

In aceeași zi la Limassol au fost 
distribuite manifeste semnate de 
Eoka care înfierează noul val de 
arestări in rîndul populației gre
cești din Cipru. In manifeste se 
exprimă hotărirea populației gre
cești din Cipru de a continua, în 
ciuda terorii, lupta pentru elibe
rarea de sub jugul colonialist bri
tanic.

Un document care demasca pe agresorii 
imperialiști din Orientul Arab

CAIRO. 27 (Agerpres). — Zia
rul „Al Ahram" a publicat la 26 
iulie textul unej circulare din 17 
aprilie 1958 a Departamentului de 
Stat al S.U.A. adresată ambasade
lor americane din Orientul Mijlo
ciu, semnată de secretarul de stat 
adjunct al S.U.A., Rountree.

în circulară, Departamentul de 
Stat își exprimă temerea față dc 
„întărirea naționalismului arab 
care contribuie la răspîndirea unei 
stări dc spirit antioccidentale și in 
special antiamericane în Orientul 
Mijlociu și în Africa și care sub
minează pactul de la Bagdad —■

o verigă importantă în sistemul 
strategic al lumii arabe".

In circulară se trasează sarcina 
„de a se submina relațiile dintre 
R.A.U. și Uniunea Sovietică".

In circulară se arată fățiș că 
„prăbușirea R.A.U... ar ușura lupta 
împotriva naționalismului arab în 
Orientul Mijlociu, indiferent de 
forma acestuia. Este evident, se 
subliniază în circulară, că efortu
rile noastre vor avea un succes 
mai mare dacă R.A.U. va fi izo
lată de restul lumii arabe".

Ziarul scrie că . acest document 
a căzut în mîinilc organelor revo
luționare din Irak.

In Liban
Se intensifica luptele dintre forțele 

populare si trupele guvernamentale
BEIRUT 28 (Agerpres). — In 

cea de-a 14-a zi de la intervenția 
trudelor americane în Liban agen
țiile occidentale de presă relatea
ză despre intensificarea luptelor 
dintre forțele populare libaneze 
și trupele guvernamentale. După 
cum transmite corespondentul din 
Beirut al agenției United Press 
International, în dimineața zilei de 
28 iulie au început lupte violente 
în apropierea cartierului Basta

DULLES: Poftiți, ușa e deschisă!!
Desen de NIC. NICOLAESCU

și a înălțimilor Al Khayat din Bei
rut ocupate de răsculați. încercă
rile trupelor guvernamentale de 
a-i scoate pe răsculați de pe pozi
țiile pe care le dețin au eșuat. 
Corespondentul agenției U.P.I. 
menționează că potrivit unor date 
neoficiale, în aceste lupte au fost 
uciși 12 soldați libanezi.

Agenția France Presse transmite 
că lupte sîngeroase au fost sem
nalate duminică în apropiere de 
orașul Zghorta, la sud-est de Tri
poli. In cursul ciocnirii numeroase 
persoane au fost ucise sau rănite, 
dar nu au fost comunicate cifrele 
exacte ale pierderilor. Corespon
dentul din Beirut al agenției 
France Presse relatează că răscu- 
lații din Beirut, care dețin poziții 
situate pe înălțimile din jurul ae
roportului internațional, continuă 
să tragă focuri de mitraliere și 
arme automate împotriva trupelor 
americane intervenționiste.

Un purtător de cuvînt al co
mandamentului trupelor americane 
debarcate în Liban a declarat că 
răsculații profită de întunericul 
nopții și se infiltrează în pozițiile 
trupelor americane aruneînd gre
nade și trăg'nd focuri de armă. 
Toate aceste acțiuni — a declarat 
purtătorul de cuvînt american — 
au creat o stare permanentă <je 
tensiune în rindurile soldaților 
americani care au ajuns să tragă 
unii asupra altora la fiecare miș
care suspectă.

—-•------

întrevederile 
lui Șamun

BEIRUT 2f (Agerpres). — Po
trivit unor știri din Beirut preșe
dintele Șamun a avut o întrevede
re cu diplomați și militari ame
ricani la care au fost discutate 
probleme privitoare la „rolul for
țelor militare americane m Li- 
ban".

Colonialiștii urzesc un nou
La Londra s-a deschis sesiunea pactului de

paravan pentru a camufla extin
derea mai departe a agresiunii

IN’ȚOATE ȚĂRILE — se.spu-. _„r_
ne mai departe în mesaj — RE- alt oraș de pe continentul nostru. 
PREZENTANȚII OPINIEI, PU- '■ •
BLICE IȘI PUN ÎNTREBAREA 
DACA NU CUMVA GUVERNE
LE STATELOR CARE SINT 
RĂSPUNZĂTOARE PENjfRU 

ACTUALA ' SITUAȚIE ÎNCOR
DATA IN ORIENTUL ApRO- 
PIAT ȘI MIJLOCIU VOR SA 
ADOARMA VIGILENȚA PO
POARELOR ȘI SA SE PREGĂ
TEASCĂ PE ASCUNS PENTRU 
NOI ACTE DE AGRESIUNE.

Dat fiind situația extrem de 
încordată care s-a creat în regiu
nea Orientului Apropiat șj Mijlo
ciu, se spune în mesajul‘ Fii N. S. 
Hrușciov, guvernul sovietic consi- să aflăm

C'ontinuînd să nu se < opună Son-s 
‘ vocării conferinței la New York, gu- 
’ vernul sovietic este de acord cu o 

întîlnire la Geneva, Viena, Paris 
sau în oricare alt loc, acceptabil 
pentru toți participanții.

Acum în ce privește data ține
rii conferinței șefilor de guverne 
dv. din păcate nu indicați în scri
soarea dv. vreo dată pentru orga
nizarea acestei- întîlniri : se știe 
că noi ani indicat data de 28 iu
lie și sîntem gata pentru o altă 
dată .cit mai apropiată și am dori 

de la dv. cînd va fi

S"

*
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Ziarele occidentale au apre
ciat alungarea monarhiei și a 
guvernului corupt al lui Nuri 
Said din Irak „ca un dezastru 
pentru Washington și Lon
dra". Țara socotită verigă cen
trală a pactului dc la Bagdad 
a încurcat ițele adepților „răz
boiului rece". Coaliția militară 
agresivă de la Bagdad șj așa 
destul de compromisă a pri
mit o lovitură puternică.

Creat în 1953, sub auspiciile 
directe ale imperialiștilor ame
ricani si englezi, pactul de la 
Bagdad — M.E.D.O. (Middle 
East Defence Organization) 
număra ca membri Anglia, 
Turcia, Pakistan, Iran șj irak. 
După cum se poate observa, 
din cele cinci țări membre ale 
7A.E.D.O., doar trei fac parte 
din regiunea determinată geo
grafic ca Orient Apropiat și 
Alijlociu (Turcia, Iran și Irak), 
în pofida deselor presiuni exer
citate de- puterile occidentale, 
celelalte state arabe au refu
zat să facă parte din acest pa„t 
agresiv.

Istoria pactului de la Bagdad 
arată că acesta s-a compromis 
de la început atit prin pro
gramul său agresiv, cit și, pe 
parcurs, prin acțiunile murdare 
la care au luat parte membrii 
lui. în ochii popoarelor din a- 
ceastă regiune a lumii, pactul 
de la Bagdad a fost cotat ca 
un instrument agresiv al colo-

nialiștilor americani și en
glezi.

In prezent pactul de la Bag
dad se află intr-o situație și 
mai falimentară. Prin alunga
rea monarhiei și a lui Nuri 
Said, omul de casă al impe
rialiștilor, . prin proclamarea 
Republicii Irak cu un guvern 
care afirmă o politică conformă 
aspirațiilor naționale ale po
porului, declarind că se consi
deră in afara susnumitului pact 
pînă și denumirea de pact de 
la Bagdad a devenit improprie.

Dezamăgirea inițiatorilor 
M.E.D.O. este și mai mare 
dacă ne gindim la faptul că 
aceștia vedeau in Irak cea 
mai potrivită momeală de atra
gere și a altor țări arabe in 
pactul de la Bagdad, lată de ce 
presa occidentală consideră că 
absența reprezentanților Iraku
lui la sesiunea consiliului pac
tului de la Bagdad, care a în
ceput ieri la Londra, a redus 
M.E.D.O. la un simplu petec 
de hîrtie.

Sesiunea de la Londra a 
consiliului pactului de la Bag
dad nu e așadar o sesiune 
obișnuită. în actualete condiții, 
cind a fost dezlănțuită agre
siunea în Orientul Mijlociu, 
cînd aversiunea popoarelor a- 
rabe față de colonialiști* ame- 
ricario-englezi a luat îorme ex
treme, Washingtonul și Londra 
se străduiesc să adune sub a- 
ripile lor ce a mai rămas din

M.E.D.O. în vederea unei noi 
ofensive împotriva aspirațiilor 
de libertate a popoarelor din 
această parte a lumii.

Se va vedea in ce măsură 
sesiunea de la Londra va pu
tea să „învioreze" pactul de la 
Bagdad care a dat faliment și 
s-a destrămat.

însemnătatea ce i se acordă 
acestei sesiuni reiese și din 
participare: Macmillan, se
află in fruntea delegației Marii 
Britanii, iar Dulles conduce 
delegația de observatori ai 
S’.U.A. Agenția U.P.I. anunță 
că „după cum se așteaptă ia 
Londra, Dulles va discuta cu 
primii miniștri ai țărilor respec
tive — ai pactului de la Bag
dad, n.r. — problema aderării 
S.U.A. la pactul de la Bag
dad". Aceasta ar fi însă o a- 
derare formală. Căci în fond 
de multă vreme Statele Unite 
sint unul din principalii con
ducători și inspiratori ai acțiu
nilor pactului de la Bagdad. 
Ceilalți reprezentanți la reu
niune sint primii miniștri ai 
Iranului, Eghbal, Turciei, Men- 
deres și Pakistanului, Noon.

în preajma deschiderii se
siunii pactului de la Bagdad 
presa occidentală preconiza fap
tul că la Londra se va încerca 
înjghebarea unei noi alianțe 
militare pe ruinele vechii a- 
lianțe cu o denumire nouă și 
de data aceasta, cu statul ma
jor la Teheran sau Ankara. In

complot 
la Bagdad — 
această nouă alianță ar urma 
să fie atrase Iordania și Liba
nul. Potrivit celor relatate de 
agențiile străine de presă, se 

' așteaptă ca problema Irakului, 
poziția sa față de pactul de la 
Bagdad și relațiile cu noul gu
vern să fie discutate cu prio- 
ritate la sesiune.

Nu încape nici o îndoială că 
și pe presupusul nou p*odus al 
politicii imperialiste îl așteaptă 
soarta vitregă a paztului de 
la Bagdad destrămat.

Activitatea febrilă a pu
terilor occidenale și mai ales 
a S.U.A. în jurul „înviorării" 
M.E.D.O. este o dovada în plus 
că Washingtonul nu dorește 
rezolvarea pașnică a crizei din 
Orientul Arab. Cum altfel poate 
fi socotită încercarea de a în
jgheba o nouă coaliție agresivă 
într-o regiune întunecată deja 
de norii agresiunii atnericano- 
engleze, decit ca o lovitură 
premeditată dată ideii conferin
ței la nivel înalt — idee îm
brățișată de întreaga omenire.

Actuala 
lui pactului de la Bagdad se 
înscrie pe linia comploturilor 
imperialiste in Orientul Arab. 
Acum, mai mult ca oricind. 
însă în condițiile creșterii ver
tiginoase a conștiinței națio
nale a popoarelor din țările 
Orientului Apropiat și Mijlo
ciu, urzelile imperialiste vor 
suferi noi eșecuri.

D. MIHAIL

sesiune a consiliu- 
“ se
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