
Chemările
C. C. al P. M. R. cu prilejul zilei

de 23 August 1956
1.

lui
2. . ______ _______ ______ , _

Romîne, care luptînd cot la cot și-au vărsat sîngele pentru liber
tatea și independența patriei noastre!

3. — Glorie luptătorilor forțelor patriotice populare care sub 
conducerea Partidului Comunist Romîn au răsturnat dictatura fas
cistă !

4. — Trăiască poporul romin, stăpîn pe soarta sa, făuritorul 
vieții noi, socialiste, în scumpa noastră patrie ! Trăiască unitatea 
de nezdruncinat dintre partid, guvern și popor!

5. — Trăiască pacea și prietenia între popoare ! Politica externă 
a Republicii Populare Romîne este o politică fermă de lărgire 
a colaborării internaționale pe baza principiilor coexistenței paș
nice 1

6. — Trăiască forțele iubitoare de pace din întreaga lume în 
lupta unită pentru slăbirea continuă a încordării în relațiile in
ternaționale, pentru dezarmare și interzicerea armei atomice, pen
tru reglementarea pe cale pașnică a tuturor problemelor litigioase, 
pentru prcintîmpinarea unui nou război !

7. — Trăiască și să se întărească necontenit unitatea, colabora
rea frățească și prietenia de nezdruncinat a țărilor sistemului 
cialist mondial in frunte cu marea Uniune Sovietică I

8. — Recunoștința noastră plină de dragoste marelui popor 
victic pentru sprijinul internaționalist acordat în construirea 
cialismului. Trăiască în veci prietenia și colaborarea frățească dintre 
poporul

Salut 
riosului 
drumul

9. — _______  ___  ...
Partidului său Comunist luptă cu succes pentru construirea socia
lismului, pentru apărarea păcii în Asia și în întreaga lume!

10. — Salutul nostru frățesc poporului frate albanez, care sub 
conducerea Partidului Muncii din Albania construiește socialismul. 
Trăiască prietenia și colaborarea frățească dintre poporul romîn și 
poporul albanez!

11. — Salutul nostru frățesc poporului frate bulgar, care sub 
conducerea Partidului Comunist Bulgar construiește socialismul. 
Trăiască prietenia și colaborarea frățească dintre poporul romîn 
și poporul bulgar !

12. — Salutul nostru frățesc poporului frate cehoslovac, care sub 
conducerea Partidului Comunist din Cehoslovacia construiește so* 
cialismul. Trăiască prietenia și colaborarea frățească dintre poporul 
romin și poporul cehoslovac!

13. — Salut frățesc oamenilor muncii din Republica Democrată 
Germană, care sub conducerea Partidului Socialist Unit din Ger
mania luptă pentru construirea socialismului, împotriva reînvierii 
militarismului german, pentru unificarea Germaniei pe baze paș
nice și democratice !

Salut forțelor din întreaga Germanie care luptă pentru apropie
rea și unificarea pașnică a celor două state germane, pentru asi
gurarea păcii în Europa și în întreaga lume!

14. — Salut frățesc popoarelor Iugoslaviei, care sub conducerea 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia luptă pentru construirea so
cialismului ! Trăiască și să se întărească prietenia și colaborarea 
frățească dintre poporul romîn și popoarele R.P.F. Iugoslavia I

15. — Salutul nostru frățesc poporului frate polonez, care sub con
ducerea Partidului Muncitoresc Unit Polonez construiește socialis
mul. Trăiască prietenia și colaborarea frățească dintre poporul romîn 
și poporul polonez!

16. — Salutul nostru frățesc poporului frate maghiar, care sub 
conducerea partidului celor ce muncesc din Ungaria construiește 
socialismul! Trăiască prietenia și colaborarea frățească dintre po
porul romîn și poporul maghiar!

17. — Salutul nostru frățesc poporului frate mongol, care sub 
conducerea Partidului Popular Revoluționar Mongol construiește so
cialismul! Trăiască prietenia și colaborarea frățească dintre poporul 
romin și poporul mongol!

18. — Salut frățesc poporului frate coreean, care sub conducerea 
Partidului Muncii din Coreea luptă pentru refacerea și dezvoltarea 
economiei, pentru realizarea unității naționale, pentru pace și so
cialism ! Trăiască prietenia și colaborarea frățească dintre poporul 
romîn și poporul coreean f

19. — Salut frățesc poporului frate vietnamez, care sub condu
cerea Partidului celor ce muncesc din Vietnam luptă pentru refa
cerea și dezvoltarea economiei, pentru realizarea unității naționale, 
pentru pace șl socialism ! Trăiască prietenia și colaborarea fră
țească dintre poporul romin și poporul vietnamez !

20. — Salut frățesc popoarelor din India, Birmania, Indonezia, 
Afganistan, Egipt, Siria, Liban și celelalte țări care au scuturat 
jugul colonial și care luptă pentru pace, libertate și întărirea in
dependenței lor naționale!

21. — Salut frățesc popoarelor din țările capitaliste, popoarelor 
din țările dependente și coloniale care luptă pentru pace, libertate, 
independență națională și progres social I

22. — Trăiască forțele armate ale Republicii Populare Romîne, 
strajă neclintită a păcii, scut al cuceririlor revoluționare ale po
porului nostru muncitor!

Ostași și ofițeri ai forțelor armate ale Republicii Populare Ro
mîne ! Ridicați-vă cu perseverență nivelul pregătirii militare și po
litice ! Desăvirșiți necontenit măiestria voastră militară!

23. — Oameni ai muncii din Republica Populară Romînă! Să 
luptăm cu avint pentru înfăptuirea mărețelor sarcini stabilite de

. Congresul al ll-lea al Partidului Muncitoresc Romîn în vederea 
dezvoltării economiei și culturii, ridicării continue a nivelului de 
trai al poporului muncitor, construirii socialismului în patria 
noastră!

24. — Oameni ai muncii» întîmpinați cea de a 12-a aniversare a 
eliberării Rominiei cu noi succese în lupta pentru îndeplinirea sar
cinilor planului de stat pe anul 1956; desfășurați tot mai larg în
trecerea socialistă !

25. — Muncitori și muncitoare, ingineri și tehnicieni 1 însușiți-vă 
tehnica nouă, metodele de muncă înaintate și experiența avansată 
a fruntașilor în producție! Ridicați-vă neîntrerupt calificarea pro
fesională !

— Trăiască 23 August, marea sărbătoare națională a poporu- 
nostru, ziua eliberării Rominiei de sub jugul fascist 1
— Glorie vitejilor ostași ai Armatei Sovietice și ai Armatei

so-

so- 
so-

romîn și popoarele Uniunii Sovietice 1
frățesc eroicului popor sovietic, care sub conducerea gio- 
Partid Comunist al Uniunii Sovietice pășește victorios pe 

comunismului I
Salut frățesc marelui popor chinez, care sub conducerea

26. — Oameni ai muncii din industria siderurgică și metalur
gici 1 Luptați cu avint pentru indeplinirea planului de producție 
la toți indicii ! Dați patriei cantități mai mari de fontă, oțel, lami
nate, mai multe metale neferoase I

27. — Oameni ai muncii din industria constructoare de mașini 
și industria electrotehnică! Dați economiei naționale mașini și

aparataje ieftine și de inaltă productivitate! Modernizați continuu 
utilajul întreprinderilor I

28. — Muncitori, ingineri și tehnicieni din industria chimică I 
Măriți producția de îngrășăminte, coloranți, medicamente, hirtie și 
celuloză I Folosiți la maximum capacitatea utilajelor și instala
țiilor I îmbunătățiți calitatea și lărgiți sortimentul produselor chi
mice I

29. — Petroliști I Sporiți viteza de forare, folosind larg metodele 
ie mal avansateDați patriei cantități mai mari de țiței, gaze

și produse petrolifere de cea mai bună calitate 1 Reduceți prețul de 
cost al produselor petrolifere !

30. — Oameni ai muncii din Industria cărbunelui! Introduceți 
pe scară largă metodele avansate de extracție, ridicați-vă neîntre
rupt calificarea profesională pentru folosirea maximă a utilajului 
și mecanismelor, îmbunătățiți folosirea tehnicii, sporiți necontenit 
productivitatea muncii I Mai mult cărbune economiei noastre na
ționale I

31. — Muncitori, tehnicieni și ingineri din industria energetică! 
Luptați pentru sporirea producției de energie electrică, pentru redu-

Comîtetul Central al

cerea consumului de combustibil și a pierderilor de energie, pen
tru exploatarea rațională a tuturor unităților energetice 1

32. — Oameni ai muncii din industria construcțiilor! Dați in 
folosință la termenul stabilit și în bune condițiuni noile unități 
industriale, locuințe și clădiri social-culturale ! Luptați pentru eco
nomisirea materialelor și continua reducere a prețului de cost al 
construcțiilor!

33. — Muncitori, tehnicieni și ingineri din întreprinderile in
dustriei materialelor de construcții 1 Sporiți producția materialelor 
de construcții și îmbunătățiți continuu calitatea lor 1

34. — Oameni ai muncii din exploatări forestiere și industria 
lemnului ! Dați economiei naționale și oamenilor muncii mai mult 
material lemnos, mai multă mobilă și de mai bună calitate 1

35. — Muncitori, tehnicieni și ingineri din industria alimentară ! 
Sporiți producția și reduceți prețul de cost al produselor alimen
tare 1 Dați oamenilor muncii produse în sortimente cit mai variate, 
ieftine și de bună calitate 1

36. — Muncitori și muncitoare, tehnicieni și ingineri din indus
tria ușoară! îmbunătățiți continuu calitatea produselor. Dați oame
nilor muncii țesături, confecții, încălțăminte și ale mărfuri de con
sum popular in sortimente mai variate și mai frumoase!

37. — Muncitori, tehnicieni și ingineri din transporturi și teleco
municații ! Asigurați transportul la timp și in bune condițiuni al 
produselor necesare economiei naționale^olosiți la maximum capa
citatea mijloacelor de transport 1 Luptați pentru o cit mai bună de
servire a populației I

38. — Muncitori și muncitoare, tehnicieni și ingineri! Luptați 
pentru sporirea producției, pentru creșterea neîntreruptă a produc
tivității muncii! Reduceți prețul de cost al produselor!

39. — Oameni ai muncii de pe ogoarele patriei noastre 1 Aplicați 
metodele agrotehnice înaintate. Desfășurați larg întrecerea socia
listă și patriotică pentru a obține cit maj mari cantități de cereale, 
produse animale, carne, legume și fructe I

40. — Țărani muncitori! Colectiviști, întovărășiți, muncitori și 
tehnicieni din G.A.S.! Grăbiți treierișul. Pregăți-vă temeinic pen
tru insămînțarea la timp a culturilor de toamnă !

41. — Țărani colectiviști și întovărășiți! Luptați pentru obține
rea de recolte bogate, pentru dezvoltarea creșterii animalelor, pen
tru sporirea continuă a avutului obștesc ! Valorificați prin organi
zațiile economice de stat șl cooperatiste o parte cit mai mare din 
producție I Faceți din fiecare gospodărie colectivă și întovărășire 
agricolă pilde demne de urmat pentru țăranii muncitori cu gos
podării individuale 1

42. — Țărani muncitori, colectiviști și Întovărășiți! Contribuiți la 
dezvoltarea economiei naționale, ia ridicarea nivelului de trai ma
terial și cultural al întregului popor, prin îndeplinirea îndatoririlor 
voastre către stat!

43. — Țărani muncitori cu gospodării individuale! Urmați exem
plul țăranilor muncitori care au pășit pe dramul agriculturii so
cialistei Uniți-vă în întovărășiri, cooperative agricole de producție 
și gospodării agricole colective in vederea ridicării bunăstării 
voastre și a întregului popor muncitor I

44. — Muncitori, ingineri șl tehnicieni din gospodăriile agricole 
de stat 1 Ridicați rentabilitatea gospodăriilor agricole de stat 1 
Faceți ca cie să devină mari producătoare de griu, porumb, lapte, 
carne, ouă, lină și alte produse agricole 1

45. — Muncitori, ingineri și tehnicieni din S.M.T.-uri! Luptați 
pentru îndeplinirea planului de producție la toți indicii, pentru creș
terea productivității muncii și reducerea prețului dc cost 
rilor executate de S.M.T.! Folosiți întreaga capacitate 
a mașinilor!

46. — Lucrători din comerțul de stat și cooperatist! 
tățiți necontenit schimbul de mărfuri între oraș și sat I îndepliniți 
la timp planul de achiziții și contractări 1 Asigurați o aprovizionare 
continuă, corespunzătoare cerințelor 
deservire a consumatorilor 1 Luptați 
de circulație!

47. — Lucrători din aparatul de 
metodele voastre de muncă, rezolvați cu grijă și fără intirziere 
cerințele și nevoile oamenilor muncii 1 Luptați pentru întărirea dis
ciplinei de stat și pentru respectarea strictă a legalității populare 1

48. — Oameni de știință din Republica Populară Romînă I 
Călăuziți de învățătura marxist-leninistă, aduceți aportul vostru 
prețios la opera de construire a socialismului 1 Dezvoltați știința 
in strinsă legătură cu nevoile construcției socialiste 1

49. — Profesori, învățători și educatori 1 Luptați pentru traduce
rea in viață a hotăririior partidului șl guvernului In vederea îmbu
nătățirii continue a invățămintului, ridicării la un nivel mai înalt 
a educației elevilor și studenților I Creșteți cetățeni culți, buni pa- 
trioți, constructori activi ai socialismului!

50. — Oameni ai literaturii și artei I Poporul muncitor așteaptă 
de la voi creații noi și valoroase care să reflecte realitatea măreață 
a vieții patriei noastre, să înfățișeze omul nou, constructor al socia
lismului ! Dați țării opere cu un bogat conținut de idei șl o inaltă 
măiestrie artistică I

51. — Lucrători pe tărfmul sanitar! îmbunătățiți munca de ocro
tire a sănătății poporului in instituțiile medicale și sanitare! Puneți 
in practică noile realizări ale științei medicale I

52. — Organizații sindicale I Desfășurați mai larg întrecerea so
cialistă pentru realizarea planului tn mod ritmic și la toate sor
timentele, pentru ridicarea productivității muncii, scăderea prețului 
de cost, îmbunătățirea calității produselor I Popularizați și extin- 
deți inițiativele și metodele avansate ale fruntașilor In producție 1 
Ingrijiți-vă de ridicarea continuă a bunăstării materiale și a nive
lului cultural al muncitorilor și funcționarilor I

53. — Femei din Republica Populară Romînă I Participați tot 
mai activ fn industrie, agricultură, pe tărimul culturii, în conduce
rea treburilor obștești, la construirea socialismului, apărarea păcii 
și educarea socialistă a tinerei generații I

54. — Tineri și tinere, utemiști și utemiste! Munciți cu însufle
țire și avint pentru Îndeplinirea sarcinilor In producție, pe șan
tierele naționale 1 Insușiți-vă temeinic cunoștințele științifice, teh
nice, cultura înaintată 1 Participați activ la opera de 
socialismului în patria noastră 1

55. — Pionieri și școlari 1 Luptați pentru succese tot 
învățătură, însușiți-vă cu sîrguință cit mai multe 
Întăriți necontenit disciplina școlară 1

56. — Membri ai Partidului Muncitoresc Romin și ai Uniunii 
Tineretului Muncitor 1 Fiți în fruntea luptei pentru avîntul continuu 
al industriei șl agriculturii, pentru progresul tehnic în economia 
națională, pentru creșterea continuă a nivelului de trai material 
și cultural al celor ce muncesc 1 Fiți pildă de disciplină, vigilență 
și devotament în lupta pentru construirea socialismului în patria 
noastră 1
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Adunarea festivă cu prilejul împlinirii 
a ani de la apariția „Scînteii“

al lucră- 
de lucru

Imbună-

populației și o cit mai bună 
pentru reducerea cheltuielilor

stat! îmbunătățiți necontenit

construire a

mai mari la 
cunoștințe I

57. — Să întărim necontenit alianța de nezdruncinat dintre clasa 
muncitoare și țărănimea muncitoare, temelia regimului democrat- 
popular !

— Să dezvoltăm mai departe și să adîncim prietenia frățească 
poporul romîn și naționalitățile din R.P.R.!

— Trăiască și înflorească Republica Populară Romînă!

— Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, forța conducătoare

58.
Intre

59.

80.
și îndrumătoare a poporului muncitor, inspiratorul și organizato
rul victoriilor noastre I

61. — Trăiască atotbiruitoarea învățătură marxist-leninistă, 
călăuză sigură în lupta popoarelor impotriva oricărei asupriri, 
pentru eliberarea de exploatare și pentru construirea socialismului!

62. — Sub steagul marxism-leninismului, sub conducerea Par
tidului Muncitoresc Romîn, înainte spre victoria socialismului în 
patria noastră scumpă !

Pdrtiduîui Muncitoresc Romîn

Miercuri după amiază tn Gră
dina Boema din Capitală a avui 
loc o adunare (estiva consacrată 
împlinirii a 25 de ani de la apa
riția ziarului „Scînteia", organ 
al C.C. al P.M.R. Adunarea a 
fost organizată de Comitetul oră
șenesc P.M.R. București

La adunare au participat vech' 
militanți comuniști din ilegalitate 
intre care mulți care au luai 
parte la redactarea, tipărirea si 
difuzarea „Scinteii" ilegale, re
dactori ai ,,Scinteii" și ai altor 
ziare, corespondenți voluntari din 
întreprinderile și instituțiile ca
pitalei, muncitori tipografi de la 
Combinatul poligrafic Casa Scin
teii „I. V. Stalin", di'uzori ai 
„Scinteii".

Au luat parte la festivitate un

mare număr de activiști de partid 
șl de stat, reprezentanți ai orga
nizațiilor de masă, oameni ai 
artei, științei și culturii, oameni 
ai muncii,, corespondenți ai presei 
străine. Pe pieptul multora din
tre participanții la adunarea fes 
tivă strălucea insigna comemora
tivă instituită cu prilejul celei de 
a 25-a aniversări a ziarului 
„Scînteia".

în prezidiul adunării festive 
au luat loc tovarășii: general de 
armată Emil Bodnăraș, l. Co2tna. 
FI. Dănălache, P. Niculescu-Mizil. 
Gh. Stoica, Sorin Tom-a, Șt. Voicu, 
Vanda Nicolschi, acad. V. Mirza, 
E. Kiselev, corespondentul ziaru
lui „Pravda", V. Dumitrescu, di
rectorul general al agenției „A- 
gerpres", I. Ardeleanu, directorul

general al Direcției Presei, Al. 
Bondoc, redactor șef a! zia
rului „Munca1, D. Popescu, 
redactor șef al ziarului „Sein- 
teia tineretului", I. Robotoș, 
redactor șef al ziarului „Elitre", 
Nestor Ignat, redactor șef-adjunct 
al ziarului „Scînteia", H. Dona 
director general adjunct al Radio
difuziunii, Al. Cornescu, redactor 
șef-adjunct al ziarului „Romlnia 
Liberă", Elisabeta Boța, vecile ac
tivistă a „Scinteii" ilegale, N. 
Burcuș, redactor șef al ziarului 
de uzină „Flamura Roșie", fon 
D. Gheorghe, corespondent volun
tar.

Au participat tovarășii I. 
Chișinevschi, Al. Moghioroș, Șt.

Voitec, P. Drăgoescu, Th. Iordă- 
chescu, Ion Pas, Gr. Preoteasa, 
Ghizela Vass, V. Trofin.

Adunarea festivă a fost des
chisă de tov. FI. Dănălache, prim 
secretar al Comitetului orășenesc 
P.M.R. București.

Despre „25 de ani de la apari
ția ziarului „Scînteia" a vorbit 
tov. Gh. Stoica, membru al C.C. 
al P.M.R.

Cuvîntarea a fost subliniată In 
repetate rînduri cu puternice 
aplauze.

Tov. Sorin Toma a dat citire 
salutului C.C. al P.M.R. adresat 
ziarului „Scînteia".

în încheierea adunării festive 
a avut loc un program artistic.

(A ger preș)

Cuvîntarea rostită de tovarășul Gheorghe Stoica
Tovarăși,
Se împlinesc astăzi 25 de ani 

de la apariția primului număr al 
ziarului „Scînteia", organul Co
mitetului Central al partidului 
nostru. Acesta este un eveni
ment remarcabil pentru partidul 
nostru, pentru oamenii muncii din 
țara noastră. Cu acest prilej, din 
imputernicirea Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, adresez un călduros salut 
„Scînteii" și întregii noastre pre
se de partid, lucrătorilor, munci
torilor care o tipăresc și o răs- 
pîndesc, precum și cititorilor ei 
— masele largi ale celor ce mun
cesc din țara noastră.

Fără îndoială, e lung drumul 
de la mica „Scînteie" ce ieșea 
acum un sfert de veac din ti
parnițele clandestine și pînă la 
„Scînteia" de azi, tipărită la unul 
din cele mai moderne combinate 
poligrafice, ziarul de masă aș
teptat zilnic și citit cu viu inte
res de masele de milioane ale po
porului. In paginile ei își găsește

o vie oglindire drumul de luptă 
aspru și greu, dar Încununat de 
mari victorii, pe care l-a străbă
tut poporul romîn sub conducerea 
partidului clasei muncitoare.

Tn aceste decenii, „Scînteia" a 
slujit cu credință luptei pentru 
infăptuirea liniei politice a parti
dului, pentru apărarea intereselor 
vitale ale poporului romîn. In tot 
acest timp, ea a constituit in mii- 
nile partidului un instrument pu
ternic pentru mobilizarea și edu
carea revoluționară a oamenilor 
muncii, un neobosit răspînditor al 
ideilor marxism-leninismului.

Tnfruntînd condițiile grele ale 
teroarei dezlănțuite de clasele ex
ploatatoare, redactorii, colabora
torii, tipăritorii și răspînditorii 
„Scinteii" ilegale, ca și ai între
gii prese comuniste din vechea 
Romînie burghezo-moșierească, au 
dat dovadă de un înalt spirit de 
jertfă și abnegație, înscriind o 
pagină luminoasă în istoria eroi
cei lupte revoluționare duse de 
comuniști pentru libertatea și feri-

cirea poporului. Glorie veșnică fii
lor credincioși ai partidului, că- 
zuți în această măreață și nobilă 
luptă 1

Vorbitorul a subliniat apoi că, 
în întreaga sa activitate, Parti
dul Comunist Romin a acordat o 
mare atenție presei ca mijloc im
portant de organizare și educare 
revoluționară a maselor, de Întări
re a coeziunii ideologice și orga
nizatorice a partidului.

Analizînd condițiile în care a 
apărut „Scînteia", vorbitorul a 
arătat că Romînia se afla în acea 
perioadă în viitoarea catastrofa
lei crize economice mondiale iz
bucnite în 1929. Politica de jaf 
a claselor exploatatoare și a 
trusturilor capitaliste înrobitoare, 
pregătirile lor pentru instaurarea 
dictaturii fasciste și dezlănțuirea 
războiului antisovietic făceau să 
crească spiritul revoluționar al 
maselor. Tn aceste condiții a de
venit arzător necesară crearea 
unui organ central al partidului.

Dind organului său central nu-

lor credincioși

luptă I

mele „Iskrei" leniniste, partidul ti 
încredința datoria de cinste de a 
păși pe calea luminoasă arătată 
de Lenin.

Vorbitorul a evocat apoi lupta 
neobosită desfășurată de „Scin- 
teia", sub conducerea Comitetului 
Central al partidului In anii ile
galității, pentru mobilizarea po
porului muncitor la lupta 
condusă de partid împotriva ex
ploatării și asupririi oamenilor 
muncii, împotriva fascismului și a

(Continuare tn pag. 3-a)

Recepție cu prilejul 
aniversării eliberării 

Coreei

Sosirea în țară a unei delegații 
parlamentare a R. P. Ungare

Miercuri seara a sosit în Bucu
rești delegația Adunării de Stat 
a Republicii Populare Ungare 
care va vizita țara noastră la in
vitația Marii Adunări Naționale 
a R.P.R.

Din delegație fac parte: Ronai 
Sandor, președintele Adunării de 
Stat a R P- Ungare, conducătorul 
delegației, Bozsoki Ferenc, mem
bru in Prezidiul C.C.S. al R. P. 
Ungare. Dediszky Janos, geolog, 
Gacsi Miklos, inginer la uzinele 
metalurgice „V. 1. Lenin" din 
Diosgyor, Herceg Ferenc, minis
tru adjunct la Ministerul Metalur
giei și Construcțiilor de Mașini, 
Riss Imre, președintele sfatului 
popular județean Voszprem, Ko- 
mocsin Zoltan, secretar al organi
zației județene de partid, Hajdu- 
Bihar, dr. Majlat iolan, istoric, 
Nagy Daniel, vicepreședinte al 
Prezidiului Adunării de Stat a 
R. P. Ungare, dr. Pesta Laszlo, 
vicepreședinte al sfatului popular 
al orașului Budapesta, Tisza Io- 
zsef, secretarul Consiliului gospo
dăriilor agricole colective, Vass 
Istvanne, vicepreședinte al Adună
rii de Stat a R. P. Ungare și 
Benk 
ției.

La 
tieră 
brii delegației parlamentare ma
ghiare au fost întîmpinați de 
deputății N. Sălăgea-nu, membru 
în Prezidiul Marii Adunări Națio
nale, Victor Bolojanu, președintele 
sfatului popular al regiunii Ora
dea, Vasile Lucaci, secretar al 
Comitetului regional Oradea al 
P.M.R. și Ion Iațcov.

La sosirea în gara Băneasa, pa
voazată cu drapelele de stat ale 
R.P.R. și R.P. Ungare, oaspeții au

Vilmos, secretarul delega-

sosirea în punctul de fron- 
Episcopia Bihorului, mem-

fost salutați de tovarășii C. Pîrvu- 
lescu, președintele Marii Adunări 
Naționale, M. Mujic, vicepreședin
te al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, A. Bunaciu, secretarul 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, Tiță Florea, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, Flo
rian Dănălache. prim secretar al 
Comitetului orășenesc București al 
P.M.R., A. Vlădoiu, președintele 
Comitetului Executiv al sfatului 
popular al Capitalei, Filip Gheltz, 
Ion Pas, Șt. Cleja, Șt. Bontea. 
Elena Vîlcoci, deputați în Marea 
Adunare Națională, oameni ai 
muncii din Capitală.

A fost de față Imre Juhasz, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Ambasadei R.P. Ungare la Bucu
rești și alți membri ai Ambasadei.

Un grup de pionieri a oferit 
oaspeților flori la coborîrea din 
tren.

In numele Marii Adunări Na
ționale a R.P.R. tov. C. Pirvulescu 
a adresat oaspeților un călduros 
salut, spunînd printre altele:

Eliberarea țărilor noastre de 
către glorioșii fii ai poporului so
vietic a deschis un nou capitol în 
dezvoltarea prieteniei dintre po
poarele noastre.

Instaurarea regimului de demo
crație populară în țările noastre 
a permis realizarea unei și mai 
strînse prietenii, a asigurat o co
laborare frățească în lupta comună 
pentru construirea socialismului.

Vizita delegației Marii Adunări 
Naționale a R.P.R. în Republica 
Populară Ungară făcută acum un 
an de zile, și vizita delegației

Adunării de Stat a Republicii 
Populare Ungare, mărturie grăi
toare a prieteniei dintre popoarele 
noastre, contribuie la o mai bună 
cunoaștere reciprocă, la adîncirea 
prieteniei dintre popoarele noastre 
frățești care luptă pentru cons
truirea socialismului, pentru con
solidarea păcii și prieleniei dintre 
popoare și constituie totodată și 
un bogat schimb de experiență.

Sîntem bucuroși că vizitind țara 
noastră — a spus în încheiere vor
bitorul — veți avea ocazia să cu
noașteți mai îndeaproape, in mod 
nemijlocit, viața de zi cu zi a po
porului nostru, realizările pe care 
ie-a obținut în construcția de stat, 
economică și culturală, precum și 
frumusețile țării noastre.

A răspuns Ronai Sandor, condu
cătorul delegației Adunării de 
Stat a R. P. Ungare care, mulțu
mind pentru călduroasa și priete
neasca primire făcută a spus :

Transmit din partea poporului 
maghiar un salut fierbinte și sin
cere felicitări poporului frate ro- 
min. Intîl.nindu-ne ca vechi prie
teni, ne cuprinde o mare bucurie 
acum cînd avem posibilitatea să 
vizităm Republica Populară Po
mină al cărei popor harnic a ob
ținut succese mărețe în construi
rea socialismului, succese de care 
se bucură sincer întregul popor 
maghiar.

Adunarea de Stat a Republicii 
Populare Ungare animată de sen
timente de prietenie sinceră față 
de poporul muncitor din R.P.R. 
a primit cu bucurie invitația Ma
rii Adunări Naționale a R.P.R. 
Dezvoltarea și pe mai departe a 
relațiilor noastre în toate dome
niile vieții va contribui la ridi
carea socială, materială și cultu
rală a popoarelor noastre, va con
tribui la construirea cu succes a 
socialismului în țările noastre. 
Sîntem ferm convinși că prin a- 
ceasta — unindu-ne forțele — ser
vim cauza păcii, a prieteniei și a 
coexistenței pașnice între popoare.

La 15 august cu prilejul celei 
de a 11-a aniversări a eliberării 
Coreei de către glorioasa Arma
tă Sovietică, Den Em, ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar 
al R.P.D. Coreene la București a 
oferit o recepție la restaurantul 
Pescăruș.

La recepție au luat parte tova
rășii : I. Chișinevschi, E. Bodnă- 
raș, Al. Moghioroș, L. Sălăjan, 
Șt. Voitec, I. Cozma, Gr. Preotea
sa, Ghizela Vass, P. Lupu, I. Pas, 
C. Doncea, Acad M. Ralea, I. Du
mitru, F. Gheltz, Gh. Safer, M. 
Stancu, M. Suder, P. Costache, 
Ana Toma, V. Cristache, M. Ga- 
vriliuc, Gh. Vasilichi, A. Vlădoiu, 
M. Macavei, Liuba Chișinevschi, 
V. Trofin, Stela Enescu, repre
zentanți ai vieții științifice și ar
tistice, ziariști

Au participat 
lui diplomatic,

Recepția s-a
atmosferă prietenească.

romîni și străirti. 
membri ai corpu-

desfășurat Intr-o

Tezaurul de artă 
romînească de la 
Moscova a sosit 

în țară
Marți și miercuri au sosit in 

Capitală, în două transporturi 
speciale, valorile artistice ale ar
tei aplicate, decorative și plastice 
romînești, depuse spre păstrare în 
Rusia în anul 1917 și care prin- 
tr-o hotărîre recentă a Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., au 
fost remise guvernului romîn.

Cele peste 39.000 de obiecte — 
tablouri, gravuri, desene, icoane 
vechi, monede, medalii, odăjdii, 
precum și vestitul tezaur de la 
Pietroasa — „Cloșca cu pui", 
vor fi prezentate tn cadrul unei 
expoziții care se va deschide în 
curînd la Muzeul de Artă 
R.P.R. Expoziția va avea 
secții: pictură, artă feudală, 
mîsmatică și arheologie.

Publicul nostru va putea 
admira t

al 
trei 
nu-y

... ... ... _ . ._ ast
fel cunoaște și admira aceste 
opere de artă de o mare valoare 
istorică și artistică, care datorită
gestului prietenesc al Uniunii

Sovietice vin să
îmbogățească patri
moniul artistic al 
țării noastre.

(Agerpres)
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Oil pe șantierele Un „pa!atw aî pionierilor
Pe șantierul național al tine

retului de la marele laminor bla
ming care se construiește la Hu
nedoara, e zăpușeală mare. Zgo
motul macaiale'or

Hunedoarei
i iscălit, a răsuflat 

ca după un efort încunu-

și excavatoarelor 
este mai înăbușit, 
mai monoton, schim
bat parcă de aerul 
încins. Pînă și mi
reasma proaspătă, 
înviorătoare, ce ve
nea de obicei din
spre stejerișul din 
dealul Chizidului a 
dispărut, înghițită 
de arșița Înăbuși
toare.

In asemenea îm
prejurări cu greu 
poți să reziști toro
pelii ce tinde să te 
cuprindă. Și totuși 
brigadierii nu se dau 
bătuți. Ei nu înce
tinesc cituși de puțin
ritmul săpăturilor pentru drenajul 
de la hala bluming-uiui. Aceasta 
nu înseamnă că tineri ca Grigore 
Luchian, Mihai Păsculescu, Emi- 
lian Coco, sau loan Matiaș ar fi 
plămădiți din cîne știe ce aluat 
aparte... Nu I Dar azi are loc una 
din Zilele model cu care bri
gadierii întimpină ziua de 23 
August. Doar nu s-or face de ru
șine tocmai acum I

trei ori ca... musca-n lapte...
— Hei rup... hei rup... hei 

ruup » — îi urmează ca un tunet 
vocile brigadierilor.

Și... rupt din lumea viselor (fo
tografia 2), Simion Mara a sărit 
ca ars de la umbra cofrajului 
unde dormea. în timp ce ortacii 
iul lucrau.

E adevărat că în rindul briga
dierilor de la Hunedoara nu sînt

metalice ridicate |a construc
ția halei bluming. în a- 
celași timp el a realizat un ciclu 
de funcționare a mașinii de 8.000 
ore, fără reparații capitale, și e 
hotărit să o ducă în acest fel 
pînă la 10.000 ore.

O bună parte din săpăturile

Fotoreportaj 
SABIN IONESCU

pentru drenaj se puteau executa 
cu mai puține eforturi fizice șl 
tntr-un timp mai scurt, cu aju
torul excavatoarelor. Datorită insă 
lipsurilor existente in organiza
rea muncii pe șantier, comanda
mentul brigadierilor cît și con
ducerea șantierului întrebuințează 
la aceste săpături munca briga
dierilor, in timp ce utilajele nu 
sînt folosite cu întreaga lor ca
pacitate sau, in unele cazuri, stau 
chiar nefolosite.

După ce a 
Ușurat <1.. 
njt de succes. Apoi a chemat un 
subaltern și l-a tnmlnat o hîrtie 
oficială cu indicația „urgent".

Rămas singur, ceru prin tele
fon comitetul raional U.T.M. 
Cînd la celălalt capăt al firului 
i se răspunse, vorbi:

— Alo 1 Tovarășul prim... No
roc... aci președintele Vasile Do- 
brițoiu... știi, s-a făcut... chestia 
cu palatul. Da 1 Veți avea un pa
lat al pionierilor... Un palat, 
glumă... Chiar acum două 
nute am semnat Hotărîrea, 
crede-mă pe cuyînt... Bine, 
mulțumirile le primesc mai 
ziu, tn cadru intim...

Zi memorabilă pentru preșe
dinte cît și pentru tovarășul prim 
secretar al Comitetului raional 
U.T.M. Drăgășani. Zi memora
bilă, pertru că după multe luni 
de discuții, timp în care au fost 
făcute nenumărate vizite, consul
tări etc., se hotărîse în sflrșit ca 
și pionierii din orașul Drăgășani 
să aibă un palat al lor. Și cum 
era și firesc, tov. prim secretar 
ardea de nerăbdare să se ducă și 
să vadă clădirea repartizată de 
către sfatul popular orășenesc 
pentru Palatul pionierilor.

Și s-a dus... Și ce-a văzut ? O 
clădire ce-i drept Ceva mai înal
tă decît casele obișnuite, dar de
parte de a putea fi socotită... pa
lat. Vremea a făcut ca zidurile 
să-și lepede pe ici, pe colo, ten
cuiala. Camerele sînt oarecum 
mărișoare. Dar deocamdată nu
mai două ar putea fi folosite, de
oarece celelalte, în număr de 5 
sînt ocupate de... diverși locatari. 
Intrarea se face printr-un hol 
comur.'. Și nu numai atît: pe 
toată lungimea fațadei se află o 
porțiune de „curte" lată numai 
de o jumătate de metru (așa nu-

nu 
mi

zau, 
bine, 

tir-

D c e
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mita „grădină de flori"), fn cele 
două părți aie clădirii, lateral, 
se află cițiva pomi, care ocupă 
un teren ce nu totalizează nici 
50 de m.p. in fiecare parte. Se 
nasc următoarele întrebări: Un- 
de-și vor putea desfășura pionie
rii activitatea lor sportivă. Un- 
de-și vor amenaja grădina de 
legume și unde-și vor instala 
instrumentele meteorologice și 
toate cele necesare multiplelor 
preocupări în aer liber ? Aseme
nea Întrebări nu și-a pus șl to
varășul președinte atunci clnd 
și-a așternut semnătura pe hotă- 
rlrea care stabilea definitiv clă
direa Palatului pionierilor?

Credem că prin 
jîndurile de fa
ță tovarășul Va- 
sile DobrițoiuJ 
va înțelege că ho ; ...nu se începe construcția podului de peste •
tărîrea sa estejapa Ialomiței din comuna Drldu, raionul Ur-ț 
formală și că ea • zlceni, clnd materialele necesare construcției ; 
pare luată nu-ț podului așteaptă de luni de zile doar un singur • 

mai de dragul dej Ee.st mirinlmos din Partca Sfatului popular * 
„ ; raional ?

a scăpa de o prO’» 
blemă care se im- ; 
punea, și va re
partiza o nouăș 
clădire în care să; 
fie cu adevăral; 
posibilă desfășu-ț 
rarea unei fru-î 
moașe activități | 
pionierești. Altfel • 
zadarnic va aș-, de foarte multe ori bolnavilor pline necoaptă? 
tepta tovarășulț 
președinte roulțu? 
mirile, în cadra? 
mai mult sau mal‘ 
puțin intim, dini 
partea tovarășului} 
prim secretar a' ? 
comitetului raio- • 
nai U.T.M. și al; 
pionierilor din?
raion. *

Corespondent • 
ȘTEFAN j

TURICA ),

(coresp. A. Zaharian)

...loturile zootehnice in suprafață de 20 de hec
tare dțn comunele Teșcani și Scorțeni. reg. 
Bacău, au fost lăsate plrloagă ?

(coresp. B. Georgescu)

...gazeta de perete „16 Februarie" din Gara 
de Est din București nu are nici un articol ?

(coresp. C. Stavarache)

...la Spitalul Unificat din Dărmăneștl se dă

i

(coresp. A. Popa)

...tinerilor jlin comuna Miercurea Sibiului, 
reg. Stalin, care au trecut examenul concursului 
„Iubiți cartea" nu li se dau insignele respec
tive î

o

(coresp. O. Paraschlva) l 

...la Cisnădie, tn magazinele „Alimentara" nu ; 
se găsesc decît mezeluri la prețul de 50 lei kg., ! 
iar la unitățile „Aprozar" legume și zarzava
turi care să satisfacă cerințele gospodinelor?

(coresp. Andrei llie)

Urme de solar In atenția C.S.P.-uluî

Anul acesta, la Someșeni, in raionul Cluj, treieratul păioc- 
selor s-a făcut la aria electrificată. Foto: Agzrpres

Nu lipsesc nici semnele de to
ropeală, insă brigadierii hunedo- 
reni au leac și pentru această 
„boală". Cum simt asemenea sem
ne. dau fuga la găleata cu apă 
ascunsă in umbra unul dîmb, și 
tși expun busturile bronzate stro
pilor înviorători. După „duș", 
munca continuă.

...Și săpăturile sporesc neînce
tat.

Aci, pe șantier, tinerii sîrguin- 
cioși au acum și condițiile nece
sare pentru a se califica. Ștefan 
Pap. Ioan Debrițenie și ceilalți 
brigadieri, care formează echipa 
lui Constantin Gruia, au Îndrăgit 
meseria de zidar betonîst. lată-i 
in fotografia 1, sub supraveghe
rea maistrului de sector Alexan
dru Lorincz, executînd pentru 
drenaj tuburi prefabricate din be
ton armat.

Brigadierii s-au oprit pentru o 
clipă din lucru și unul dintre el, 

-cu palmele făcute pilnie, dă „to
nul" :

— Pentru Simion Mara, de

mulți de alde „Ma- 
rinică". Aci pe șan
tier, singurii repre
zentanți ai acestui 
tip de „erou" sînt 
Simion Mara și 
Gheza Bervangher. 
Constantin icnete 
(fotografia 3) nu 
este brigadier, dar 
muncește împreună 
cu brigadierii de 
pe șantier. Cînd a 
luat fn primire ma
caraua „Maxima", 
cu care ajută Ia 
Înălțarea schelete
lor metalice, aceas
ta era nouă.

Instrucțiunile teh
nice prevăd intra
rea In reparație a 
motorului mașinii 
după o funcționare 
de 0.000 ore, iar a 
șasiului după 6.000 
ore. Constantin Io
nele are la activul 
său sute și sute de 
tone de traverse

mutat ? l-am întrebat 
ți-a spus ?
să vezi că s-a mutat 
mai e...

Intr-o după amiază fierbinte, de 
vară, am trecut prir.tr-un parc 
din Giurgiu, unde, așezați la um
bră, mai mulți copilași stăteau 
cuminți pe iarbă.

Unul dintre micuți se apropie 
de mine și-mi spuse cu glas tre
murat :

— Nu știi... nu știi matale 
unde s-a mutat solarul ?

— S-a 
eu. Cine

— Hai 
Acolo nu

Și !uîndu-mă de mină, m-a 
condus spre solar. Mi-amintesc la 
inaugurare, arăta frumos, în
grijit.., Cei mici, cu lopățele, 
puneau nisipul fierbinte în căl- 
dărușe. Cei mai răsăriți se legă
nau voioși în balansoare. In
tr-un colț, o fetiță sărea coar
da, iar alături copii cu fețe îm
bujorate se jucau gălăgios cu 
mingea...

Am ajuns acolo unde trebuia 
să fie solarul. Copilul mă privea 
întrebător, cu ochii lui mari, 
tremurai ușor al buzelor 
s-au desprins cuvintele:

— Ei, ce zici ? Așa-i că
mutat ? Și, podidindu-1 plînsul.

Din 
sale

s-a

a continuat: „Așa a fost șl etnd 
s-a mutat vecinul. In toată curtea 
nu mai rămăseseră decît capete 
de seînduri, cocoloașe de hîrtie, 
grămezi de gunoaie".

Avea dreptate. Ce priveam noi 
erau doar... urmele solarului. Din 
cele opt balansoare n-a mai ră
mas nimic. Nisipul s-a amestecat 
cu moloz. Gunoiul măturat din 
parc și-a găsit refugiul tn solar, 
care e situat Intr-o vale a par
cului. Bălăriile au prins să se 
dezvolte în voie. Iată unde a dus 
lipsa de grijă a secțiunii de gos
podărie comunală a Sfatului 
popular orășenesc Giurgiu.

Am pornit spre casă. Mă gin- 
deam la mîhnirea copilului. Dar, 
mi-am adus aminte că băiatul e 
chiar al tovarășului Alexandru 
Popescu, șeful secției gospodării 
comunale Giurgiu. Brusc, mi-am 
întors privirea spre el. Din de
părtare, făcîndu-mi semn cu mi
na, ca de rămas bun, copilul mi-a 
strigat, ceva mai înviorat:

—< Să știi că am «ă-i spun și 
lui tăticu...

Oare ce i-o fi răspuns tovară
șul Popescu?

Corespondent 
OVIDIU GHERMAN

De cîțiva ani se tot hotărăște 
asigurarea apei potabile la Go
vora Băi. An de an vin Ingineri 
și tehnicieni, fac măsurători, 
sondaje și întocmesc apoi refe
rate, devize, țin ședințe „opera
tive"... Cu toate acestea, cei ca- 
re-și petrec concediul de odihnă 
la Govora Băi nu pot beneficia 
— acum — de apa potabilă de- 
cît trei ore pe zi. De aci nenu
mărate restricții și neajunsuri. 
Scuzele tovarășilor de la Consi
liul de Stat al Planificării — cum 
că această situație s-ar datora 
faptului că s-a spart conducta 
care alimentează orașul, conductă 
care datează de peste 60 de ani 
și care se întinde pe o lungime 
de 7 km., peste dealuri și văi — 
nu pot justifica birocratismul 
vădit în rezolvarea unei cerințe 
arzătoare privind buna deservire 
a acestei importante stațiuni bal- 
neo-climatcrice.

Necazuri în această privință 
au și tehnicienii și muncitorii de 
la uzina de apă din Păușești-O- 
tăsău. Ei sînt nevoiți să consume 
mult combustibil și să forțeze 
mașinile pentru ca totuși apa să 
ajungă la Govora Băi prin con
ducta spartă, asigurînd cît de cît, 
pe timp de trei ore, apă potabilă 
pentru cei veniți la odihnă.

Corespondent 
PAUEA STOIA

Ultimul număr 
al revistei „Ttnărul 
scriitor" (7/19.50) 
cuprinde tn deschi
dere unele docu
mente de pref ale 
Congresului Scri
itorilor cum ar fi 
Salutul Comitetului 
Centra! al Partidu
lui Muncitoresc Ro- 
min, cuvlntările lui 
Mihail Sadoveanu 
ți Tudor Arghezi 
la Congres, rezolu
ția și scrisoarea 
Congresului către 
Comitetul Central 
al partidului. Edito
rialul „Initial Con
gres și schimbul 
de mtine al litera- 
tarii " sintetizează 
învățăturile pe care 
le pot trage tinerii 
scriitori de la a- 
ceasta mare aduna
re a condeierilor 
tării noastre, certn- 
du-le să-și ia ca 
sarcină de onoare 
„reflectarea năval
nicului, clocotitoru
lui proces de abo
lire a vechilor re
lații și de înlocu
ire a lor cu altele 
noi, infinit superi
oare, zugrăvirea 
felului tn care a- 
cest proces deter
mină transformări 
tn psihologie, în a- 
tiludinea morală, tn 
viata personală a 
oamenilor, a feiului 
in care omul nou 
biruie greutățile, 
înfruntă natura 
schimblnd înfățișa
rea patriei, erois
mul și patriotismul 
acestui om nou".

Revista apărută 
tn luna iulie se bu
cură de colaborarea 
unor scriitori din 
generația cea mai 
cirstnică, Tudor Ar- 
ghezi și Ion Agirbi- 
ceanu, delectind pe 
cititori prin dulcea
ța unei limbi pline 
de pitoresc popular, 
prin gingășia și u- 
moru! suculent.

Mergtnd pe ace-

eași linie a demas
cării mizeriei vieții 
din timpul regimu
lui burgiiezo-moșie- 
resc, pe care a dat 
lucrări prețuite, Pe
tru Vintilă surprin
de in „Valea pier
sicilor" un episod 
dramatic al calva
rului Indurat in 
vechea armată de 
către oamenii din 
popor. Mihu Dra- 
gomir prezintă in 
continuare pe poe
tul găiățean Vale
ria Gorunescu, care 
se dovedește a ,‘f 
un liric plin de 
căldură știind să 
descifreze In peisa
jul plin de frumu
seți eterne al pa
triei elementele spe
cifice ale noului, 
ale construcției so
cialiste care se a- 
firmă cu putere. Ar 
fi indicat poate ca 
tinărul poet sâ se 
străduiască a 
mai multă 
tentă legăturii 
actualitatea, 
nu-și îngăduie nici 
un fel de facilități 
in această direcție. 
Multă sensibilitate 
dovedesc fi poeziile 
Mihaelei Mor.ora- 
nu; sînt prezer.ț, 
prin creații ce do
vedesc progres și 
Mihai Negulescu și 
Aurel Storin.

Nu trebuie sd se 
creadă că dacă am 
trecut tn acest fel 
în revistă cîteva 
din lucrările publi
cate, socotim nu
mărul tn ansamblu, 
un număr reușit. 
Slntem de părere, 
dimpotrivă, că țt 
comparație cu q- 
vîntul pe care l-a 
cunoscut in vremea 
din urmă această 
publicație, ultimul 
său număr este sub 
nivelul cu care am 
fost obișnuiți. Luat 
in ansamblu el este 
lipsit de consisten
tă, de lucrări scri
se la un înalt ni-

.. da 
comis- 

cu 
să

vel artistic, oglin
dind viata noastră 
nouă tn plenitudi
nea tumultului ei, 
ridiclnd cu indrăz- 
nea'.ă probleme as
cuțite ale luptei 
noastre, deschizind 
orizonturi largi.

De asemenea lip
suri se face vino
vată mai ales par
tea de critică a nu
mărului care, in a- 
fara cronicii inte
resante și judicioa
se semnată de Au
rel Martin și des
tinată analizării 
măiestriei reporte
ricești a lui Traian 
Coșovci, nu cuprin
de lucruri care să 
merite a fi remar
cate. In schimb re
cenzia lid A. Cons
tantin despre ulti
mele volume ale lui 
Haralair.b Zincă e 
lipsită de responsa
bilitatea afirmați
ilor făcute, tn a- 
ceastă recenzie a- 
bundă afirmații con
fuze, aprecieri im
proprii, contraziceri 
și banalităfi, lacu
ne ce pot fi tntîl- 
nite de altfel și in 
nota lui GA. A căi
ței despre culege
rea „Din satul 
meu" a Iul Ștefan 
Luca, Rubrica ,,Să 
ne spunem cuvin- 
tul" — altădată ti
nerească. combati
vă, militanta—este . 
de astă dată sără
căcioasă și știrbă 
tn priv'nfa spiritu
lui critic.

O mai matură 
chibzuință la alcă
tuirea fiecărui nu
măr, o grijă mai 
mpre pentru pro
gresul neîncetat și 
evident al drumu
lui revistei, iată ce 
trebuie să aibă tn 
grijă in primul rind 
acum redacția a- 
cestei publicații a- 
preciată de tine-ii 
cititori.

S. VLAD

I»

::

Una din legendele care circulă 
pe socoteala lui Napoleon Bona
parte glăsuiește că celebrul Cor
sican putea să facă mai multe 
lucruri deodată : să joace șah, să 
întocmească un plan de bătălie și 
să dicteze textul vreunei scrisori. 
Ne-a venit în minte aoeastă le
gendă gipdindu-ne la acei acti
viști’ utemiști care, considerîn- 
du-se adevărați Napoleoni regio
nali sau raionali, atotștiutori, 
subapreciază orice muncă colec
tivă. vor să facă totul „de unul 
singur". Și, din păcate, asemenea 
activiști utemiști se mai întîlnesc 
destul de des

Este interesant de constatat că 
oricit ai răscoli prin comitetele 
regionale și raionale U.T.M. n-ai 
să găsești nici un activist care 
să nege importanța deosebită ce 
o are principiul conducerii colec
tive în întreaga viață a organi
zației noastre. Din păcate însă, 
tieconcordanța dintre vorbe Și 
fapte continuă să fie încă Ia unii 
activiști un tribut plătit unor con
cepții vechi de muncă. Căci rea
litatea arată că sînt încă destui 
activiști utemiști cu munci de 
răspundere care, preamărind în 
vorbe principiul conducerii colec
tive, în practică nu o dată îl în
calcă.

Ori, de felul cum e înțeles și 
aplicat în viață principiul con
ducerii colective, depinde in bună 
măsură sucoesul activității organi
zațiilor U.T.M.

0 comoară de neprețuit: 
experiența colectivă

Un cadru de conducere utemist, 
oricit de pregătit ar fi și oricit. 
ar fi animat de intenții bune, nu 
va putea niciodată soluționa cu 
competență de unul singur toate 
problemele ce se ridică în sectorul 
său de activitate. In acest chip 
este inevitabil ca. unele rezolvări 
să nu rezolve în fapt lucrurile, să 
poarte amprenta necunoașterii rea
lității. să lase «revalorificate o 
serie de posibilități reale existente.

„Scînteia tineretulyi"
Pag. 2 16 august 1956

Iată, de pildă, multă vreme, ac
tiviștii raionului U.T.M. „23 Au
gust" nu-și puteau explica de ce 
la uzinele „Republica" se primeau 
prea puțini tineri In U.T.M. Era 
desigur nefiresc ca în această 
uzina importantă să existe încă 
peste 150 tineri neutemiști. O cer
cetare mai atentă a situației din 
uzină a scos la iveală următoa
rele: în organizațiile U.T.M. din 
uzină erau cuprinși utemiștii din 
toate cele 3 schimburi. Pentru a 
organiza o adunare generală la 
care să fie prezenți jumătate din 
membri plus unul — așa cum 
cere Statutul U.T.M. în vederea 
primirii de noi membri In orga
nizație — se cerea multă bătaie 
de cap. Era foarte greu desigur 
să aduni la un loc pe utemiștii 
din diferitele schimburi. Din a- 
ceastă cauză, deși existau destule 
cereri de primire în U.T.M., nu se 
puteau organiza adunările gene
rale necesare. Mulți activiști ute
miști din uzină își dădeau bine 
seama că această situație se da
torează unei scheme organizato
rice defectuoase. Dar nimeni nu 
le-a cerut părerea. Organizatorul 
acestei scheme era tovarășul Chi- 
riac Dumitru, al doilea secretar 
al Comitetului raional U.T.M. „23 
August", care atunci cînd a al
cătuit schema a lucrat de unul 
singur fără să ceară părerea ceior 
din uzină. Se vede de aici lim
pede că arbitrariul și munca de 
unul singur, tendința de a ignora' 
părerea activiștilor în problemele 
vieții de organizație, duce la ur
mări dăunătoare.

Astăzi, în urma sugestiilor ute- 
miștilor. organizațiile U.T.M. de 
la „Republica" sînt alcătuite pe 
schimburi, ceea ce a exercitat o 
foarte sensibilă influență asupra 
îmbunătățirii întregii munci de 
organizație din acest loc de 
muncă.

După cum se știe, in cadrul 
eforturilor pentru înlăturarea tu
turor prejudiciilor cauzate de in
fluența cultului personalității au 
fost obținute numeroase rezultate 
valoroase pe linia promovării 
principiului conducerii colective 
în activitatea organelor și orga
nizațiilor U.T.M. Mai' sînt însă

țrgr Fără „Napoleoni**
multe, foarte multe de făcut în a- 
eeastă direcție.

Mai sînt destui activiști înfu
murați. cu tendințe „dictatoriale".

Oare ce altceva decit atitudine 
dictatorială vădește tovarășul 
Ceantin Mihai, prim-secretar al 
Comitetului raional U.T.M. Bîrlad, 
față de activiști ? In legătură cu 
aceasta vom reproduce aproape 
textual o parte din cuvîntul ros
tit de tovarășul Grigore Frangu- 
lea, activist al acestui comitet, la 
conferința raională.

„Cînd au început alegerile or
ganelor conducătoare U.T.M. am 
fost repartizat la centrul Mireni. 
Aici am căutat să mă orientez la 
fața locului pentru fixarea datei 
alegerilor ținînd seama atît de 
planul primit de la raion, cît și 
de cerințele situației de pe teren, 
înainte de plecarea pe teren, to
varășul prim-secretar Ceantin m-a 
avertizat: „Eu am făcut planul 
și tu trebuie să-l respecți".

Lucrurile nu au mers insă în
tocmai după plan deoarece cerin
țele lui nu se potriveau cu situația 
de pe teren. Și aceasta e explica
bil: tovarășul Ceantin, făuritorul 
planului, nu fusese niciodată în 
acest sector în care eu îmi du
ceam munca de multă vreme. 
Astfel, în unele organizații de 
bază U.T.M. alegerile s-au termi
nat înainte de data fixată în plan, 
iar în altele au trebuit aminate. 
Cînd m-am înapoiat la raion, între 
mine și tovarășul Ceantin a avut 
loc următoarea convorbire :

— De ce n-ai ținut alegeri la 
Micești ?

— N-am avut majoritatea.
— Dar cine ți-a dat ordin să 

amîni? Și apoi ce nerușinare e 
asta să ții alegeri înainte de data 
planificată ?

— Ce era să fac? Am avut con
diții. N-a fost oare o adunare 
bună ?

— Dar planul meu, el nu tre

buie respectat? Unde te trezești 
aici ?!... Sint pus aici să conduc 
și să vă învăț pe voi să munciți. 
Ieși afară I O să te chem cînd voi 
decide ce ai de făcut pe viitor...

De aceea mie, și, nu numai mie, 
nu-mi vine să mă mai adresez 
tovarășului Ceantin..."

Asemenea exemple mal pot fl 
întîlnite, din păcate, șl în alte co
mitete raionale sau chiar regio
nale U.T.M. Asemenea atitu
dini tn munca de conducere nu 
pot duce decît la ignorarea ade
văratelor cerințe ale vieții tinere
tului, la birocratism și anchilo
zare în viața de organizație, la 
frînarea spiritului de inițiativă al 
activiștilor și al tuturor utemiști- 
lor, la încătușarea întregii activi
tăți în tipare strimte, șablonate.

Munca de conducere de unul 
singur, rețetele născute din birou 
sînt o frînă puternică în calea 
înviorării continue a vieții de or
ganizație — cerință subliniată cu 
putere de Congresul al Il-Iea al 
U.T.M. Birocratismul, metodele 
administrative, încătușează și înă
bușă gindlrea creatoare a activu
lui U.T.M. încrederea în forțele 
sale. Acolo unde se folosesc me
tode administrative, dictatoriale, 
se diminuează inevitabil rolul 
unora și sînt preamăriți alții, 
acolo se naște înfumurarea 
și înăbușirea criticii, apar ac
tiviști care-șl dau frlu liber 
considerînd că totul le este ad
mis. Ei își permit să ridice tonul, 
să țipe, să ocărască. Ei se consi
deră infailibili pe simplu motiv 
că li s-a încredințat un post înalt. 
Acesta nu mai este un activist 
U.T.M. ci un fel de „stîlp" sati
rizat caustic de Maiakovski. Acest 
„stllp" consideră că totul se spri
jină numai pe el. El tinde să re
zolve singur toate problemele or
ganizației, nu suportă nici măcar 
o umbră de critică considerînd-o 
ca o subminare a prestigiului său.

El grăiește întocmai ca tn poezia 
lui Maiakovaki:

„Asta este doar
subminare, 

O știrbire a autorității
Critica

trebuie făcută 
precaut 

Iar aceștia
critică

Fără să cruțe autoritatea
nici rangul 
nici stagiul 

nici funcția".

Dar dacă e necesar să cunoaș
tem manifestări negative care îm
piedică exercitarea conducerii co
lective pentru a le putea combate, 
cu atît mai mult e necesar să cu
noaștem experiența pozitivă a 
multor organe utemiste pentru a 
ne-o însuși și extinde. Iată doar 
un exemplu : Comitetul raional 
U.T.M. Stalin avea în trecut se
rioase lipsuri în cunoașterea si
tuației din institutele de artă și 
cele științifice din raion. Aceasta 
împiedica conducerea competentă 
a activității organizațiilor U.T.M. 
din aceste institute, adecvarea 
muncii la preocupările specifice ale 
tinerilor intelectuali. Dornici să 
îmbunătățească munca în institu
tele respective, biroul raional a 
început prin a se consulta cu unii 
utemiști din aceste institute, care 
au oferit sugestii și propuneri 
foarte prețioase. Pentru cunoaș
terea mai profundă a situației din 
institutele respective a fost solici
tat concursul mai activ al acelor 
membri ai comitetului raional 
care lucrează efectiv in aceste co
lective și au o calificare cores
punzătoare. In prezent, pe baza 
propunerilor făcute, un colectiv 
de tovarăși competenți alcătuiesc 
un referat care în curînd va fi 
pus tn discuția activului comite
tului raional,

Și, fără îndoială, o asemenea 
frămîntare colectivă a probleme
lor va da roadeie așteptate.

Despre forme de conducere 
colectivă

Mulți activiști utemiști își pun 
întrebarea: e bună și necesară 
conducerea colectivă, dar cum 
poate fi ea cel mai bine realizată 
în practica muncii de zi cu zi ?

Pentru a găsi răspunsul la a- 
ceastă întrebare e necesar să ne 
amintim de Capitolul al II-lea al 
Statutului Uniunii .Tineretului 
Muncitor. In acest capitol, la 
punctul 13 sînt înscrise următoa
rele: „Principiul călăuzitor care 
stă la baza structurii organizato
rice a Uniunii Tineretului Mun
citor este principiul centralismu
lui democratic".

Centralismul democratic îm
bină libertatea discutării tuturor 
problemelor vieții de organizație 
cu disciplina cea mai riguroasă, 
cu obligația utemiștilor de a în
deplini fără obiecții hotărîrile 
adoptate- In cadrul organizației 
noastre hotărîrile trebuie să se 
la în urma discuțiilor purtate 
între utemiști. In practica muncii 
de organizație se cunosc numeroa
se forme de discutare și rezolvare 
a problemelor — forme care au 
dat rezultate pozitive. Printre a- 
cestea sînt: ședințele de birou, 
plenarele comitetelor, adunările cu 
activul, adunările generale ale or
ganizațiilor U.T.M., antrenarea în 
munca de conducere a comitetelor 
regionale, raionale, orășenești etc., 
a utemiștilor și tinerilor care dis
pun de cunoștințe bogate și de 
experiență.

In cadrul comitetelor regionale, 
raionale și orășenești U.TM. se 
țin adeseori ședințe și adunări la 
termenele fixate. De asemenea, 

multe ședințe și adunări se în
cheie prin luarea unor hotăriri. Cu 
toate acestea, în multe cazuri ho- 
tăririle luate nu sînt rodul con
ducerii colective. Cum se explică 
această anomalie? Mai sînt des
tui activiști cu munci de răspun
dere care conducind ședințe și a- 
dunări obișnuiesc ca în cuvîntul 
de încheiere — care reprezintă 
concluziile ședinței — să omită 
toate părerile și propunerile al
tora. Pe drept cuvint ne putem 
întreba: de ce mai este nevoie de 
o astfel de ședință sau adunare ? 
Mai sînt comitete regionale și 
orășenești care organizează ședin
țe și adunări nu cu scopul de a 
supune discuției activului și ute
miștilor diferite probleme impor
tante și pentru a stimula cu a- 
ceste ocazii discuții creatoare, ci 
pentru a îndeplini un punct din 
planul de muncă care este prevă
zut și cu ședințe.

O tendință care se face uneori 
simțită în munca unor comitete 
regionale și raionale U.T.M. și 
care duce de fapt la lichțdarea 
conducerii colective este neantre- 
narea tuturor membrilor acestor 
comitete în munca de conducere. 
Așa se întîmplă de pildă, la Co
mitetul Raional U.T.M. Tr. Măgu
rele. O parte din membrii comite
tului participă rar la ședințele de 
comitet și chiar atunci cînd par
ticipă — ei nu cunosc în mod se
rios problemele care se dezbat, 
nu iau cuvîntul și, de obicei, a- 
probă „îți unanimitate" hotărîrile 
propuse de birou.

Căutînd să asigurăm ședințelor 
un caracter creator, un cadru de 
largă Ș> profundă discutare a pro
blemelor celor mai arzătoare, tre
buie să luptăm în același timp 
împotriva tendințelor de „ședințo- 
manie". de organizare a unui nu
măr inutil, excesiv de ședințe. 
Boala gravă a ședințomaniei nu 
dă posibilitate activiștilor să se 
ocupe de munca directă pe teren, 
îi imobilizează prin birouri și se
dii, îi îndepărtează de masele 
de tineri, îi rupe de viața tumul
toasă a tineretului.

Un alt aspect al problemei con
ducerii colective despre care cre
dem necesar să amintim, este 

chestiunea relațiilor dintre mem
brii unui colectiv de conducere. O 
conducere cu adevărat colectivă se 
poate exercita numai dacă între 
membrii colectivului există relații 
principiale, care nu tolerează nici 
iertare reciprocă, nici dușmănia 
personală. Nu pot fi tolerate ma
nifestările de tamiiere reciprocă, 
de cocoloșire reciprocă a lipsuri
lor, manifestări ce crează n at
mosferă „călduță" în care înflo
resc greșelile și neajunsurile.

Așa cum nu pot fi tolerate nici 
animozitățile, neîncrederea reci
procă ce se manifestă, de pildă, 
în relațiile dintre primul secre
tar al Comitetului raional U T.M. 
Rîmnicu Vîlcea — Tudor Con
stantin — și al doilea secretar — 
Vasilș Popescu.

In încheierea acestui articol am 
mai vrea să atingem pe scurt Încă 
o problemă legată de aplicarea 
în viață a principiului conducerii 
colective. Unii tovarăși înțeleg 
acest principiu tntr-un mod oare
cum deformat, transformindu-1 în 
practică într-o frînă tn dezvolta
rea inițiativei cadrelor de con
ducere. Un secretar al unui comi
tet raional sau regional, de pildă, 
are tot dreptul de a întreprinde o 
șeamă de acțiuni fără Ca pentru 
aceasta biroul sau comitetul să 
trebuiască să elaboreze o hotărîre 
sau o rezoluție. Dacă fiecare ac
țiune cît de mică ar necesita ho- 
tărîri și rezoluții speciale, munca 
6-ar birocratiza într-atît Incit ar 
distruge orice activitate creatoare.

♦
Desigur, problemele legate de 

aplicarea principiului conducerii 
colective în viața organizației 
noastre nu au fost nici pe depar 
epuizate în articolul de față.

Ințeleglnd pe deplin însemnă
tatea principiului conducerii co
lective, pătrunzîndu-se de necesi
tatea aplicării consecvente a a- 
cestui principiu, activul utemist 
poate și trebuie să militeze în 
practică pentru promovarea con
ducerii coleclive în munca de or
ganizație — una din chezășiile 
dobindirii de r.oi și noi succese 
tn activitatea U.T.M.

S. POPPER



Adunarea festivă cu prilejul împlinirii 
a 25 de ani de la apariția „Scînteii“

Cuvîntarea rostită de tovarășul Gheorghe Stoica
. (Urmare din pag. l-a) 

reacțlunii, pentru independență 
națională, pentru pace, democra
ție și socialism.

Nici prigoana sălbatică și nici 
uneltirile provocatoare ale unor 
trădători, nici schingiuirile și con
damnările cele mai grele și nici 
asasinatele n-au putut rupe firele 
ce uneau presa comunistă eu ma
sele poporului, n-au putut împie
dica apariția „Scînteii". Să ne 
gîndim la piedicile uriașe ce tre
buiau învinse pentru a asigura 
apariția „Scînteii", la greutățile 
procurării mașinilor și literei tipo
grafice, a hîrtiei, a fiecărui arti
col, știri sau corespondențe, trans
mise pe căile legăturilor ilegale 
din mină în mină — la erois
mul tipografilor ce nu ieșeau la 
lumina zilei cu lunile pentru a 
feri de ochii dușmanului tipogra
fia și depozitele de tipărituri, la 
primejdiile ce trebuiau înfruntate 
pentru răspîndirea, număr cu nu
măr a exemplarelor tipărite I Pur- 
tînd cu dragoste, ca un bun 
scump, ziarul în care era înscris 
cuvîntul partidului, oamenii mun
cii au știut să învingă greutățile 
și primejdiile, au răspuns fără 
șovăire chemării „Citește și dă-1 
mai departe ț“ Oricît de mult 
s-au zbătut poliția și Siguranța 
burghezo-moșierească, „Scînteia" 
a circulat mereu în adîncul mase
lor poporului, a răzbătut în fa
brici și uzine, a pătruns la sate, 
In cazărmi, In celulele temnițe
lor, aducînd lumină, îmbărbătare 
ți încredere.

Odată cu cucerirea puterii de 
către oamenii muncii, înaintea 
presei s-au ridicat sarcini noi.

Pășind pe calea arătată de în
vățăturile lui Lenin, presa noas
tră în frunte cu „Scînteia" s-a 
dovedit un instrument puternic și 
totodată elastic de legătură a 
partidului cu masele, de educare 
Ideologică și economică a aces
tora, de mobilizare a oamenilor 
muncii la construirea societății 
noi. An de an a crescut rolul mo
bilizator și organizator al „Scîn
teii", legătura ei cu problemele 
actuale ale muncii practice de 
construire a socialismului — pe 
care le tratează în paginile ei mai 
profund și mai competent. Oame
nii muncii înconjoară cu dragoste 
„Scînteia", care le-a devenit un 
sfătuitor de zi cu zi, răspunzînd 
celor mai arzătoare preocupări 
ale lor.

Sub îndrumarea partidului, 
presa noastră a acordat o aten
ție centrală luptei pentru înfăp
tuirea .politicii de industrializare 
socialistă, de dezvoltare cu precă 
dere a industriei grele.

Presa noastră de partid, în 
frunte cu „Scînteia", și-a cîștigat 
merite însemnate în dezvoltarea 
întrecerii socialiste, îndeplinind 
un rol organizator și ocupîndu-se 
cu dragoste de inițiativele frun
tașilor, de generalizarea experien
ței lor.

Sub conducerea partidului, pre
sa în frunte cu „Scînteia" con
tribuie la întărirea alianței cțasei 
muncitoare cu țărănimea munci
toare, îndeplinind un imporțant 
rol propagandistic și organizator 
în transformarea socialistă a a- 
gricultprii, in lupta pentru ridi
carea producției agricole. După 
congresul partidului, „Scînteia", 
asigurînd în paginile ei un larg 
ți rodnic schimb de experiență 
între organizațiile de partid, a 
contribuit ,|a accelerarea ritmului 
cooperativizării agriculturii.

Arătfnd, în continuare că în 
fața presei de partid stă acum 
6arcina de a-și pune toate pu
terile în slujba mărețului pro
gram de construire a socialismu
lui elaborat de cel de-al Il-lea 
Congres al partidului, vorbitorul 
s-a ocupat pe larg de îndatoririle 
ce-i revin în lupta pentru crește
rea producției industriale și agri
cole, pentru ridicarea productivi
tății muncii și reducerea prețului 
de cost, pentru dezvoltarea și în
tărirea sectorului socialist din a- 
gricultură.

Activiștii șl membrii de partid 
constată cu satisfacție în „Scîn
teia" îmbunătățiri în tratarea 
problemelor muncii de partid. 
Sarcinile trasate de Congresul 
partidului nostru, istoricele hotă- 
riri ale Congresului al XX-lea al 
P.C.U.S. cer eforturi sporite pen
tru îmbunătățirea continuă a ac
tivității în acest sector de căpe
tenie al ziarului comunist. Comi
tetul Central al partidului pune 
ca sarcină în fața presei să mili
teze pentru respectarea strictă a 
normelor leniniste de partid, a 
principiului conducerii colective, 
să dea un sprijin mai operativ 
organizațiilor de partid ajutîndu- 
le să mute centrul activității lor 
jos, în mijlocul maselor.

Presa este principalul instru
ment de propagare a ideilor 
marxism-leninismului. Cu toate 
realizările obținute în această 
privință trebuie spuș că „Scîn
teia", „Lupta de clasă", și in ge
nerai presa noastră tși exercită 
insuficient rolul Îndrumător în 
diferitele secioare ale vieții ideo
logice. Presa de partid în frunte 
cu „Scînteia" trebuie să participe 
mai activ la lupta ideologică a 
paratului -r factor de însemnă
tate esențială în asigurarea vic
toriei socialismului. Ea are da
toria să ducă o activitate neobo
sită pentru educarea comunistă 
și ridicarea vigilenței oamenilor 
muncii, să ia poziție fermă îm
potriva oricăror manifestări ale

ideologiei și moralei burgheze, 
demasetnd încercările cercurilor 
imperialiste agresive de a infiltra 
în rindurile poporului muncitor 
influențe ideologice străine. îm
bunătățind propaganda ideilor 
marxism-leninismului în strînsă 
legătură cu sarcinile actuale ale 
construcției socialiste, presa tre
buie să contribuie la combaterea 
manifestărilor de dogmatism și 
bueherfsm.

întărirea multilaterală a statu
lui nostru democrat-popular, dez
voltarea continuă a democrației 
socialiste este o sarcină de cea 
mai mare însemnătate. Este de 
datoria presei să-și aducă contri
buția la realizarea acestei sarcini, 
luptînd pentru îmbunătățirea acti
vității aparatului de stai, pentru 
simplificarea și ieftinirea lui, pen
tru apropierea lui continuă de 
mase, combătînd orice manifestări 
birocratice, abuzuri, călcări ale 
legalității socialiste.

Vorbitorul a arătat în conti
nuare că presa trebuie să acorde 
o mai mare atenție problemelor 
educării maselor de femei și de 
tineret.

Cu ajutorul presei, partidul no
stru educă masele largi ale po
porului în spiritul patriotismului 
fierbinte și al internaționalismu
lui proletar. Pentru poporul ro- 
min, ca și pentru toate popoarele 
care făuresc viata nouă lipsită de 
exploatare, existența comunității 
statelor socialiste, relațiile de co
laborare și unitatea indestructi
bilă dintre țările acestui lagăr 
sint chezășia mersului înainte pe 
căile unei dezvoltări libere și fe
ricite. De aceea presa noastră slu
jește cele mai Înalte interese pa
triotice, naționale, contribuind la 
întărirea continuă a unității, co
laborării și prieteniei frățești din
tre țările socialismului în frunte 
cu Uniunea Sovietică.

Presa noastră este o militantă 
înflăcărată pentru cauza păcii și 
prieteniei între popoare. Totodată 
este și rămine o sarcină perma
nentă ia întregii noastre prese a- 
ceea de a demasca concret și do
cumentat minciunile propagandei 
imperialiste, uneltirile agresive 
ale dușmanilor păcii.

Subliniind în continuare că 
dezvoltarea considerabilă a presei 
în tara noastră a fost posibilă pe 
baza democratismului socialist al 
orînduirii noastre democrat-popu- 
lare, vorbitorul a arătat că „Scîn
teia" se tipărește zilnic în 
950.000 exemplare fată de cele 
700.000 exemplare ale întregii 
prese din Rominia burghezo-mo
șierească. Ziare'.e centrale, tipă
rite la București, au un tiraj total 
de 2.150.000 exemplare, la care se 
adaugă un mare număr de ziare 
locale și publicații periodice. Pre
sa este o mare forță a poporului 
nostru.

Ori cîte minciuni veninoase ar 
încerca să scornească unii ca
lomniatori de profesie ai țărilor 
socialismului, ei nu vor putea as
cunde faptul că în țara noastră 
libertatea presei, ca și celelalte 
drepturi și libertăți democratice 
de care se bucură oamenii mun
cii, este o libertate reală, a cărei 
garantare materială — inexisten
tă și imposibilă în cadrul unei de
mocrații burgheze — este asigu
rată de faptul că mijloacele ma
teriale necesare exercitării ei, ti
pografiile, fabricile de hîrtie, se 
află în proprietatea socialistă a 
poporului. Prin bîrfelile lor, ei 
nu fac decît să-și exprime „nemul
țumirea" că la noi nu există acea 
„libertate" caracteristică demo
crației burgheze — care dă pu
tința unui miliardar de soiul lui 
Hearst să stăpînească zeci de 
ziare, agenții de presă și posturi 
de radio și să le folosească pen
tru a înșela masele și a otrăvi 
conștiința lor, pentru a ațîța 
„războiul rece" și goana înarmă
rilor. In ce-1 privește, poporul ro- 
mîn socotește drept una din ma
rile sale cuceriri faptul că la noi 
presa aparține poporului, este 
scrisă de oamenii muncii și apără 
cu credință interesele lor vitale I

Este grăitor pentru caracterul 
profund democratic al presei noa
stre, faptul că de la Congresul 
corespondenților voluntari dm 
1951, numărul corespondenților 
voluntari ai „Scînteii" s-a dublat. 
Anul trecut „Scînteia" a primit 
aproape 85.000 de scrisori : „Mun
ca" — peste 23.000; „Scînteia 
'tineretului" — aproape 20.000 etc. 
Scrisorile corespondenților, propu
nerile și sezisările lor reprezintă 
pentru partidul nostru un prețios 
capital, iar ziarele au datoria să-.l 
■valorifice' mai bine, să folosească 
în mai mare măsură coresponden
tele pentru a ridica tn paginile 
ziarelor p'robleme importante de 
interes obștesc. Presa noastră tre
buie să înfiereze pe gîtuitorii cri
ticii de jos. săr apere cu fermitate 
pe corespondenți de persecuțiile 
celor certați cil critica, iar orga
nele de partid și de stat trebuie 
să-și facă datoria pină la capăt, 
așa cum cere partidul, față de cei 
ce încearcă să-i împiedice pe oa
menii muncii de a critica.

In centrul atenției presei tre
buie să stea oamenii muncii. Pa
ginile ziarelor noastre vor fi cu 
attt mal vii și mai mobilizatoare, 
cu cit în ele se vor oglindi mai 
larg faptele mieunate alș făurito
rilor vieții noi, inițiativele lor, ex
periența înaintată.

Pentru partidul nostru slujirea 
intereselor oamenilor muncii este 
legea supremă a Întregii sale ac
tivități. Lucrătorii din presă tre
buie să acorde cea mai mare grijă 
problemelor ridicării nivelului de 
trai ai oamenilor muncii, să corn-, 
bată orice atitudine de nepăsare 
față de nevoile și cerințele lor 
îndreptățite.

Folosirea largă a criticii de că
tre presă este o necesitate vitală 
pentru partidul nostru, iar creș
terea combativității presei, în ul
timul timp, se resimte pozitiv 
în diferite domenii ale construc
ției socialiste. In numele mersu
lui nostru înainte, partidul cere 
presei să dezvolte in paginile ei 
critica, să stimuleze critica de jos, 
Indreptînd ascuțișul ei împotriva 
birocratismului sub toate formele 
lui de manifestare, a lipsei de 
spirit gospodăresc și a tendințe
lor de împăcare cu lipsurile, să 
înfiereze elementele necinstite, a- 
buzive, să lupte împotriva a tot 
ce dăunează înfăptuirii politicii 
partidului.

Critica comunistă este o critică 
constructivă, izvorîtă din dorința 
întăririi pozițiilor socialismului. 
Spiritul în care partidul nostru a 
educat presa, tradițiilor ei le sînt 
cu desăvîrșire străine negativis
mul sceptic și nihilist, superficia
litatea și goana după „efecte de 
senzație", demagogia. Asemenea 
manifestări, ca și liberalismul 
față de ele, nu pot decît să folo
sească dușmanului.

Izvorul forței presei comuniste, 
principiul ei suprem este spiritul 
de partid, concepția leninistă des
pre presă ca parte integrantă a 
muncii de partid — principiali
tatea și fidelitatea față de mar
xism-leninism. Presa noastră tre
buie să privească fiecare material 
pe care îl publică, prin prizma in
tereselor partidului și ale poporu
lui.

Pentru întreaga presă comu
nistă și muncitorească internațio
nală, presa sovietică, în frunte cu 
„Pravda" leninistă, este un exem
plu al spiritului de partid în pre
să. însușirea creatoare a bogatei 
experiențe acumulate de presa so
vietică, studierea experienței pre
sei partidelor comuniste și mun
citorești frățești, îndeosebi din 
țările socialis.e, a tradițiilor înai 
intate ale presei comuniste șl 
progresiste din țara noastră vor 
asigura întotdeauna ziarelor noa
stre izvoare bogate de învăță
minte.

Spiritul de partid impune pre
sei să acorde o mai mare atenție 
eficacității materialelor publicate, 
și îndeosebi a semnalelor critice 
venite de jos, incit ele să ducă ia 
rezultate practice.

Partidul condamnă cu toată as
primea practicile birocratice ale 
unor organe de stat și de partid, 
care nu înțeleg să răspundă la 
scrisorile oamenilor muncii adre
sate prin presă, sau la semnalele 
critice ale acesteia, tărăgănează 
elaborarea și aplicarea măsurilor 
de îndreptare. Deși se constată o 
îmbunătățire față de trecut, nu 
putem fi salisfăcuți că numai 72 
la sută din sezisările trimise de 
„Scînteia" în primul trimestru al 
anului acesta au fost rezolvate. 
Sfatul Popular al Capitalei mai 
are de răspuns unui număr de 
165 de sezisări trimise incă in se
mestrul I și cărora le-a expirat 
de mult termenul de rezolvare. 
Situații asemănătoare sint și la 
Sfaturile populare ale regiunilor 
Ptoești, Pitești, la Comitetul oră
șenesc P.M.R.-Bucurcși. la Mi
nisterul Sănătății și Ministerul 
Prevederilor Sociale. Greu se ho
tărăște să răspundă criticilor a- 
duse prin presă Ministerul Indus
triei Ușoare.

C.C. al P.M.R. cere cu toată ho- 
țărîrea comitetelor regionale, ra
ionale și orășenești, sfaturilor 
populare, departamentelor să asi
gure o conducere concretă, de zi 
cu zi a organelor lor de presă. 
Studierea experienței acumulate 
de „Scînteia", folosirea acestei 
experiențe în mod creator, potri
vit specificului și sarcinilor fie
cărei publicații,, va contribui la 
ridicarea nivelului activității pre
sei de parțid.

Pentru ca ziarele să-și spo
rească eficacitatea, ele trebuie să 
aibă un caracter cît mai popular, 
să fie cît mai accesibile. Oamenii 
muncii privesc cu satisfacție stră
duințele ziarelor noastre spre o 
mai mare varietate tematică și 
un nivel publicistic mai înalt, 
spre o folosire mai largă a ge
nurilor gazetărești și un aspect 
grafic mai atrăgător. C.C al 
P.M.R. cheamă presa să-și spo
rească eforturile pentru ca toate 
materialele publicate să îmbine 
un conținut profund, bine docu
mentat, bogat în idei și puternic 
legat de viață cu o formă intere
santă, larg accesibilă, de un ni
vel publicistic ridicat.

O serioasă contribuție la efor
turile ziarelor pentru înfrumuse
țarea aspectului lor sint chemați 
să aducă muncitorii, tehnicienii și 
organele conducătoare din indus
tria hîrtiei și din industria poli
grafică, asigurînd îmbunătățirea 
calității hîrtiei, cernelei, tiparu
lui. Trebuie îmbunătățită difuza
rea presei, îndeosebi la sate.

Potrivit angajamentelor luate 
de constructori, peste cîteva zile, 
în cinstea lui 23 August, urmea
ză să fie complect terminate lu
crările mărețului lăcaș de cultură 
„Casa Scînteii". Este o datorie a 
ziariștilor, muncitorilor tipografi 
să fie la nivelul condițiilor create 
de partid și guvern.

Sărbătorind un sfert de veac 
de la apariția „Scînteii", urăm 
tuturor lucrătorilor din presă să 
ducă mai departe tradițiile presei 
comuniste, care în toți acești ani 
a binemeritat de la popor, să-și 
pună toată energia, toată pasiu
nea revoluționară, toată pricepe
rea în slujba cauzei mărețe a par
tidului — cauza fericirii celor ce 
muncesc 1

IN PRIMA ZI DE EXAMENE...
Fotograful nostru a surprins 

două aspecte din sălile unde 
feri *u început examenele de 
admitere în institutele de în- 
vățămînt Superior. »

Iată in prima fotografie, în 
prim plan, o fată ginditoare 
care caută cefe mal bune for
mule pentru a rezolva proble
ma care îi va deschide calea 
către una din facultățile Insti
tutului de Petrol și Gaze din 
București. Și ca ea mai sint 
mii și mii de tineri care în
fruntă examenele dorind să 
pășească pe o treaptă superi
oară, pentru a deveni cadre 
calificate ale economiei noas
tre naționale in plină dezvol
tare.

Aceeași atmosferă specifică 
examenelor, cu emoțiile și 
bucuriile respective, o găsești 
șl la Universitatea „C. I. 
Parhon" unde a fost făcută 
cea de a doua fotografie, in 
timpul probei scrise la limba 
romînă.

Vor urma alte examene. Și 
la toate acestea le urăm can- 
didaților mult succes.

Informații
La invitația Institutului romîn 

pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, marți a sosit în Ca
pitală Peter Oshaughnessy, actor, 
regizor și critic teatral din Au
stralia. Oaspetele va asista 
finala celui 
al echipelor 
de la sate.

. - - le
de al IV-!ea concurs 
artistice de amatori

★
Marți a sosit in Capitală, îm

preună cu soțul sau. Marie 
Jeanne Bourguignen. secretară a 
Filialei din Liege a Asociației de 
prietenie Belgia-Romînia.,

★
Marți seara a sosit în 

noastră înir-o călătorie de
dii un grup de 100 de studenți 
de la Institutul Politehnic din 
Budapesta, însoțiți de cadre di 
dactice.

țara 
stu-

(Agerpres)

Ce au cîștigat intrînd în colectivă
Cînd a sosit timpul treierișului 

tractoristul Iakob Beleni de la 
S.M.T. Cărei, înainte de a vtrî 
în coșul batozei primul snop, a 
smuls o mină de spice și l-a pri
vit cu drag.

— Cît grîu va ieși la hectar ? 
a întrebat el pe președintele tine
rei gospodării agricole colective 
din Urziceni.

— Cred că 2.000 kg.
— Cît?
— Păi am spus: 2000 kg. 1
— Glumești, bade. Cel puțin 

2300 kg.
— Bine-ar fi 1...
...In prima zi, tractoristul Ia- 

kob Beleni a reușit să treiere cu 
batoza sa 20.000 kg. de grîu. In 
cea de a doua zi 21.000 kg., iar 
în a treia 21.500 kg.

După calculele făcute s-a văzut 
că tractoristul era mai aproape de 
adevăr. Intr-adevăr, pronosticul

0 bază de recepție bine
SUCEAVA (de la coresponden

tul nostru). — De curind spre 
baza de recepție din Bucecea, ra
ionul Botoșani, au început să se 
îndrepte zilnic convoaie ale tara, 
pilor muncitori din satele raio
nului, care tși predau obligațiile 
către, stat.

Conducerea bazei de recepție, 
în frunte cu tlnărul comunist 
Dragoș Ghelber, a luat din timp 
măsuri pentru buna desfășurare 
a muncii. S-au pregătit magaziile 
și s-a organizat primirea convoa
ielor.

La magazie se lucrează de la 
ora 5 dimineafa pină seara tlrziu.

în schimburi, astfel incit convoa
iele nu așteaptă ore întregi, cum 
se mai înttmplă prin alte părți.

La baza de recepfie din Bu
cecea s-au mal luat măsuri pentru 
asigurarea griului ,sămtnță“ de 
calitate. In acest scop a fost pre
gătită o magazie, unde de cu
rind s-a pus tn funcțiune un se
lector la care lucrează citeva ti
nere, printre care și Aneta Alexa.

La acest trior se dă zilnic cite 
o tonă de grîu.

Pentru a nu bloca magaziile, 
conducerea bazei de r r‘J_ 
luat legătură cu C.F.R.-ul pentru 
expedierea operativă a griului.

întrecerea artiștilor 
amatori de fa sate

In zilele de 16—21 august 
aAc. are loc în sa^.a C.C.S. din 
str. Lipscani nr. '21 finala ce
lui de al IV-lea. concurs pe 
țară al formațiilor artistice de 
amatori de la salte.

La finală participa cele mai 
bune echipe de cor și jacuri, 
brigăzi artistice dfe agitație, 
formații instrumentale, soliști 
vocali, instrumentiști și dan
satori din cadruil căminelor 
culturale, caselor-raionale de 
cultură și colțurilor roșii din 
G.A.C.

Deschiderea expoziției 
închinată Coreei

Miercuri la amiază în pavilio
nul din B-dul Magheru a avut 
loc deschiderea Expoziției „Cea 
de a 11-a aniversare a eliberării 
Coreei**, organizată de Institutul 
Romîn pentru Relațiile Culturale 
cu Străinătatea.

La deschiderea expoziției au 
asistat tovarășii: T. Rudenco, loc
țiitor al ministrului Afacerilor Ex
terne, dr. I. Bogdan, vicepreședin
te al Institutului Romin pentru 
Relațiile Culturale cu Străinăta
tea, I. Moruzi, director in Minis
terul Afacerilor Externe, C. Fran- 
țescu, șeful Protocolului Ministe
rului Afacerilor Externe, repre
zentanți ai vieții culturale, zia
riști romini și străini.

Au participat membri al amba
sadei R.P.D. Coreene la București 
în frunte cu Ambasadorul Den 
Em șl alți membri ai Corpului di
plomatic.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tov. ion Mihai, director 
adjunct In Institutul Romin pen
tru Relațiile Culturale cu Străi
nătatea.

Asistența a vizitat apoi expozi
ția.

Gara de Nord. Primul contact 
cu Bucureștiul al tinerilor artiști 
francezi din Courbevoie și Tou
louse. Pe tot frontul — căldură. 
Ii tntimpină căldura unei zile de 
vară și nu mai puțin călduroasa 
primire prietenească. Citeva mo
mente domnește o atmosferă fes
tivă. Vorbește tcv. Petre Gheor
ghe. secretar al C.C. al U.T.M. și 
răspunde Jean Pagneux, condu
cătorul Ansamblului francez. S-ar 
putea spune că partea protocolară 
s-a epuizat revede- îndată se lea
gă primele cunoștințe.

Puține minute mai tlrziu tinerii 
francezi se aflau la hotelul Am
basador. N-am cutezat să-i de
ranjez pentru că știam că-s dor
nici să se odihnească puțin. La 
ora prînzului i-am regăsit la ho
tel. Cu acest prilej am făcut cu
noștință cu Jean Pagneux, direc
torul „Casei tinerilor și culturii* 
din Courbevoie. Cum era și firesc 
am vrut să aflu citeva cuotnra 
despre programul spectacolelor cd 
vor fi prezentate la București.

— Programul diferă de cei <*- 
blșnuit, mi-a spus Jean Pagrteux.

’ ' rtfi
clin

președintelui dăduse greș. Recolta 
medie de grîu la hectar era de 
2.500 kg.

Gospodăria colectivă din Urzi
ceni e foarte tînără. Se pune în
trebarea : dacă țăranii colectiviști 
ar fi rămas mai departe în secto
rul individual, ar fi obținut a- 
ceeași recoltă ?

Chiar și cei mai harnici oameni 
din sat, ca de pildă Mihai Su- 
pler, Deziderlu Csimerman, Fran- 
cisc Linzenboid și Ștefan Czier, 
îți vor răspunde : nu 1 De ce ? 
Pentru că muncin^ în colectiv, 
lucrările de primăvară au fost 
executate cu siricteță după me
tode agrotehnice înaintate. La 
fiecare hectar oamenii susțin că 
intrînd tn colectivă au cîștigat 
cel puțin 800-1000 kg. de grîu.

T. ION

Decorarea 
unor redactori 
ai „Scînteii"

I Miercuri la amiază la Prezidiul 
. Marii Adunări Naționale a avut 
. loc solemnitatea fnmînării unor 

decorații.
I Pentru merite deosebite în 
. muncă și cu prilejul împlinirii a 

25 de ani de la apariția ziarului 
„Scînteia" a fost conferit Ordinul

1 Muncii clasa a Il-a tovarășului 
Ion Cumpănașu și Ordinul Mun- 

[ cii clasa a IlI-a tovarășilor: Nico- 
. lac Bivoiu, Liviu Cazin, Aurel 
! Cernea, Gheorghe Cristea, Angela 
, Dodiș, Andrei Giroveanu, Victor 
t Maxim, Vasile Rus, V. Sebastian, 

Spiridon Stânei.
Inmînînd înaltele distincții tov. 

M. Mujic a felicitat călduros pe 
- cei decorați.

Aceasta centru că tn afară 
ansamblul „la Caravane" 
Courbevoie spectacolul este sus
ținui și de un grup de dansatori 
și cîntărefi din regiunea Tou- 
louse. Se va prezenta o piesă aa 
Moliire, dansuri folclorice, etnie- 
ce populare și de luptă și. bine
înțeles, un program de pantomi
mi. Despre acest program vi voi 
spune mai multe. Spectatorii bu
cur ește ni vor putea să vadă pan- 
tornima „Dansatoarea și acrobatul" 
care a fost premiată de Festivalul 
de la Varșovia. Interprefi sint Mo
nica Pagneaux, Robert Moulain, 
Regineald Lallemant, Michel Fo- 
roissard. Vom prezenta de ase
menea și alte pantomime dintre 
care două au fost realizate spe
cial pentru spectacolul de la Bucu
rești: „Femeia și manechinul" si 
„Cei doi hofl".

— Cum realizați aceste panto- 
mime 7

— La început este vorba de 
Ideea cuiva. De pildă, „Dansatoa
rea șl acrobatul" a fost ideea mea. 
Ideea este așternută pe Mrtie. 
Urmează apoi improvizațiile. Se 
fac nenumărate variante care in 
cele din urmă sint unificate.

— Vă ghidaji în activitatea 
dumneavoastră după exemplul 
vreunui artist sau vreunui ansam
blu de pantomimi ?

— încercăm să tragem cît mal 
multe concluzii din spectacole!* 
lui Marcel Marceau. Dar nu-l co
piem ci încercăm să ne păstrăm 
propria noastră originalitate.

— O ultimă întrebare: ce im
presie v-a produs Bucureștiul 7

— Minunată. Primirea a fost 
prietenească și r.u reacții pe care 
le credeam specifice numai france
zilor din sud. Orașul este olin de 
vioiciune și stntem cu tofii incln- 
tafi de sosirea la București.

M. R. I

recepfie a

’ lntr-adevăr tn acea după-a- 
! miază de iulie albastrul era cu- 
■ loarea care îți revenea obsedant 

în fata ochilor. Riul Moscova
; era înecat in mii de sclipiri al- 
. bastre. Cerul nu cunoștea decît 
’ citeva pete albe venite parcă să 

sublinieze prin contrast imensi-
• tatea aibastrului. Și iată că 
; apariția pe estrada de concert, 
’ din parcul de cultură și odihnă 
< „Gorki" din Moscova, a orches- 
' trei ne aduce o nouă revărsare 

de albastru : componenta ei sint
. îmbrăcați in costume de stofă 
' albastră.
, începe concertul. „Rapsodia
> albastră" de George Gershwin 
’ in fruntea programului. Și a-

ceasta, cred, lămurește mai
. bine decît elementele înttmplă- 
’ toare de decor natural, unde tși 
’ are obîrșia curiosul nume al or- 
, chestrei de jaz simfonic din 
1 Varșovia, care prezenta atunci 
‘ primul concert la Moscova. Căci 
. jazul simfonic datorează atH 
' de mult talentatului Gershwin 

incit orchestranții polonezi au
, tnfeles să aducă un omagiu 
' compozitorului și inspiratei 
’ sale „Rapsodii albastre" și prin 
, numele dat orchestrei lor.
’ Chiar de la primele acordurt 

ale orchestrei, atunci cînd cla-
, rinetul tși înalță strigătul de
> durere transporttndu-ne undeva 
’ tn sudul Statelor Unite înecat 
, în suferința negrilor, poți apre- 
' cia dragostea cu care Rapsodia

este redată, participarea vie a 
, numerosului grup de instrumen- 
’ tiști la întreaga desfășurare a 
j lucrării. Dirijorul „Jazului ăl-
> bastru", cu gesturi refinute a

Cristiane Seff Anne Marie 
Dabos Lallemant

Moulain Robert Tognon Luclen

JAZUL
știut să tempereze, atunci cînd 
se simfea nevoia, unele alune
cări spre sincopare necerute de 
partitură. Aci ar fi de făcut insă 
o observafie: uneori ni s-a pă
rut că această teamă de a nu 
cădea în simple acorduri de mu
zică de dans, a dus la o oare
care diminuare a ritmului, atît 
de drag ascultătorilor fanteziei 
simfonice a lui Gershwin. Ori 
tristefea, accentele tlnguitoare 
ale lucrării, avlndu-și sursa de 
inspirație in „blues"-uri!e ne
grilor, sint puse mai bine in va
loare atunci cină se creează 
contrastul necesar cu accentele 
de veselie exuberantă, specifice 
și ele jazului.

Solista concertului, căreia din 
păcate nu i-am putut retine nu
mele, a adus o contribuție pozi
tivă, susținînd la pian cu aten
ție desfășurarea Rapsodiei, evi- 
denfiindu-se in strălucitoarea Șt 
attt de ritmata cadenfă ce pre
gătește încheierea lucrării.

—Și din nou Gershwin. De 
data aceasta melodii din „Porgy 
și Bess", cunoscute dinainte 
publicului moscovit, tn interpre
tarea autentică a unui ansamblu 
de negri și care nu s-au mai 
bucurat acum de același succes.

Interesantă ni s-a părut „Fan
tezia simfonică" a unui compo
zitor polonez, care reușea să 
aibă acea notă de originalitate, 
ce lipsește multor compoziții de 
jaz, ce se limitează la prelu
crarea unor teme folosite, de 
cele mai multe ori, de orches
trele americane. In special pla
ce faptul că nu se renunfă la 
melodie în scurta Fantezie, ceea

ce solicită pe ascultător să e 
refină.

In execufia acestei bucăți ca 
și tn cea a compozitorului Harry 
James trompeta solo a avut un 
ral deosebit. Și cu toate că fără 
să vrei, ascultînd un solo de 
trompetă îți amintești de Arm
strong, comparafia nu-l pune în 
umbră pe trompetistul .Jazu
lui albastru". Plin de vervă, im- 
provizind de multe ori el a cu
les aplauzele cultivatului public 
din Moscova și care, după felul 
cum tși distribuie preferințele, 
nu se lasă indus în eroare de 
unele exchibiții orchestrale sau 
solistice.

In această privință orchestrau- 
ții polonezi merită felicitări de
oarece, cu foarte mici excepții, 
s-au ferit să cadă pe panta care 
duce de multe ori orchestrele de 
jaz în brafele unor forme mu
zicale create parcă pentru a re
produce zgomotul junglei. Su
flătorii au fost întotdeauna „ți
nuți la respect" de dirijor și nu 
au căutat să se „răzbune" 
grupurile instrumentelor
coarde, care adesea ti pun in 
Umbră tn concertele simfonice.

Poate chiar o anumită liber
tate spre improvizație a orches- 
tranfilor (finind mai ales sea
ma de tradiție), ar fi fost bine
venită, tn special tn partea a 
doua a programului consacrată 
muzicii de dans. Cu toate că 
publicul a făcut o primire mai 
caldă acestei părți a concertu
lui, credem că este necesară o 
lărgire a repertoriului (fafă de 
ce am auzit la concert) toc
mai în spre jazul simfonic pen-

pe 
de

ALBASTRU
tru a justifica denumirea orches. 
trei.

Melodiile de dans au fost exe
cutate cu multă fantezie, avlnd 
aportul unor soliști talentafi. 
Păcat că numeric, creația com
pozitorilor polonezi de muzică 
ușoară a fost slab reprezentată.

Punerea In scenă a spectaco
lului este slabă. Mă refer, de
sigur la partea doua a progra
mului, care cerea și o contribu
ție regizorală, mai ales că au 
fost introduse numere de step și 
chiar un moment muzical vesel, 
foarte reușit de altfel. Poate că 
este vorba și de unele condiții 
speciale de turneu. Facem a- 
ceasiă remarcă mai ales după 
ce am auzit ,,Călătorie pe note", 
cancertul-spectacol, dirijat de 
Sergiu Malagamba, ce poate sta 
fără teamă, și nu numai sub ra
port scenic, alături de concer
tul dat de orchestra mai nume
roasă a .Jazului albastru". De 
exemplu „Mambo italiano" sau 
„Curi-curi", etntate și de „laz
ul albastru", sint prezentate 

mal aproape de versiunea ori
ginală de către orchestra Tea
trului de Estradă.

Așn că invitarea și in tara 
noastră a „Jazului albastru" ar 
da prilejul unui bun schimb de 
experiență și ar îndemna poate 
la dezvoltarea unor orchestre 
similare și la noi. Mai ales că 
există scheletul pentru formarea 
unei orchestre de jaz simfonic.

In acest fel publicul nostru, șl 
tn special tineretul, ar fi invitat 
să deosebească jazul adevărat, 
ce exprimă sentimente. Idei prin 
mijloace specifice, de urletele

muzicii comerciale crescută ca J 
o ciupercă veninoasă. <

Pe de altă parte compozitori J 
noștri d* muzică ușoară, și poo < 
te nu numai ei, și-ar lărgi ori- < 
zontul de creafie știind ei există < 
o orchestră simfonică care să < 
le execute lucrările la o tnaltă < 
finută artistică. Și credem că J 
nimeni nu va strimba din nas < 
sau va zimbi îngăduitor la aso- < 
cier ea cuvintelor jaz și simfo- j 
nie, mai ales dacă i se va rea- < 
minți, spre exemplu, că „Rapso- < 
dia albastră" a fost prezentată f 
tn primă audijie, după reorches- '< 
trare (19'25), de către un anu- < 
me... Leopold Stokowsky cu or- j 
chestra din Philadelfia. <

Iar muzicanfii polonezi pot fi ] 
siguri de o caldă primire din < 
partea publicului bucureștetm i 
mai ales că vor afla cu această j 
ocazie că melodia „Johnny..' , 
pe care o au inclusă tn reperto- i 
riu, este în realitate cupvscuta , 
bucată ,,Sanie'‘cu zurgălăi", cin- • 
tec ce se bucură de o largă ' 
popularitate și la Moscova.

De altfel mai to(i tinerii cu ; 
care am stat de vorbă, fie la 
Leningrad, Moscova sau ip alte 1 
orașe s-au plins de lipsa impri- ' 
mărilor de muzică ușoară ro- ! 
minească. apreciată gratie audi- • 
fiilor radiofonice. Să sperăm că '. 
un turneu In Uniunea Sovietică ; 
al unei formafii de muzică • 
ușoară rominească va umple a- > 
cest gol.

SERGIU BRAND !

Moscova, iulie 1956



TELEGRAMA

Interzicerea P. C. din Germania 
nu poate servi decît forțelor reacțiunii

Cuvîntarea radiodifuzată a1 lui Max Reimann
BERLIN 15 (Agerpres). — Adresindu-se social-de mocrați* 

TASS transmite: La 14 august, lor și membrilor sindicatelor din 
Max Reimann, prim secretar al Germania occidentală, Max Rei- 
conducerii Partidului Comunist marin i~a chemat să-și amintească 
din Germania, a rostit la postul lecțiile istoriei și a subliniat că 
de radio al Berlinului democratic, 
o cuvlntare adresată tuturor par
tidelor și organizațiilor progre
siste din Germania occidentală 
în care le-a chemat să ia atitu
dine hotărită împotriva intenției 
autorităților vestgermane de a in
terzice P.C. din Germania.

Procesul intentat de justiția lui 
Adenauer împotriva invincibilu
lui partid a lui Rari Liebknecht, 
Roza Luxemburg și Ernst Thăl- 
mann, a declarat M. Reimann, 
înseamnă o primejdie pentru 
pace și democrație, pentru clasa 
muncitoare și pentru întregul 
nostru popor. Lovitura împotriva 
P.C. din Germania este îndreptată 
și împotriva tuturor acelora care 
nu doresc să se supună recrutării 
forțate a tineretului în armată, 
care se pronunță împotriva trans
formării Republicii Federale in
tr-un stat militarist totalitar, care 
nu vor ca guvernul Adenauer, 
introducing serviciul militar și 
intenționînd să interzică P.C. din 
Germania, să intensifice răz
boiul rece" in Germania și să 
adîncească și mai mult scindarea 
patriei.

lovitura pe care reacțiunea inten
ționează s-o dea P.C. din Ger
mania va fi semnalul prigoanei 
și interzicerii activității sindica
telor și partidului social-demo
crat. precum și a tuturor demo
craților, partizanilor păcii și pa- 
trioților. De aceea, a spus M. Rei
mann, P.S.D.G. și sindicatele tre
buie să ia atitudine in apărarea 
P.C. din Germania pentru a-și 
apăra astfel propriile drepturi vi
tale, precum și cauza păcii, liber
tății și progresului. Interzicerea 
P.C. din Germania nu poate servi 
decit forțelor reacțiunii.

Chemind pe membrii P.S.D.G. 
să ia atitudine în apărarea dreptu
lui la existență al P.C. din Germa
nia, M. Reimann a arătat că 
acest lucru este necesar pentru a 
se crea premize mai bune în ve
derea unor acțiuni comune ale 
P.C. din Germania și P.S.D.G. 
in scopul lichidării regimului lui 
Adenauer și pentru a duce Re
publica Federală pe calea slăbirii 
încordării și asigurării securității, 
pe calea libertății și bunăstării 
tuturor oamenilor muncii.

Sărbătorirea Zilei independenței
India

După naționalizarea Companiei Canalului de Suez
COMENTARIUgi Conferința 

de la Londra
Componenta participanților la 

conferință a format obiectul unor

Grevă generală în Egipt
CAIRO 15 (Agerpres).

15 august Comitetul de gr

Tovarășului Edward Ochab, prim- 
secretar al Comitetului Central 

Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez

Dragă tovarășe Ochab I
De ziua celei de-a 50-a aniver

sări a dvs., Comitetul Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice vă trimite dvs. activist 
încercat al mișcării muncitorești și 
de eliberare națională din Polo
nia, conducător eminent al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez— 
un călduros salut frățesc și vă 
urează succese continuie în cons
truirea socialismului in Republi
ca Populară Polonă și in lupta 
pentru cauza păcii și securității 
popoarelor.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

AL UNIUNII SOVIETICE

al

DELHI 15 (Agerpres). -r La 
15 august, cu prilejul celei de a 
9-a aniversări a independenței, 
președintele Indiei, Rajendra 
Prasad, a adresat un mesaj- de 
salut poporului indian.

La Delhi a avut loc tradițio
nala ceremonie a înălțării drape
lului de stat deasupra cetății ora
șului — Fortul Roșu. La ceremo
nie au participat peste 100.000 de 
locuitori din Delhi. După parada 
gărzii de onoare, a unităților for
țelor armate indiene, primul mi
nistru Nehru, în zgomotul salve
lor de tun și în acordurile imnu
lui de stat a înălțat drapelul de 
stat al Indiei și a rostit o cu- 
vîntare de salut.

Tn încheiere un cor format din 
1000 de elevi a intonat Imnul de 
stat.

Cu prilejul zilei independenței 
ceremonii festive au avut loc de 
asemenea la Madras, Calcuta, 
Bombay și în alte orașe ale țării.

CUVÎNTAREA LUI NEHRU

Luînd cuvîntul la Fortul Roșu, 
primul ministru al Indiei, 
Nehru, a declarat că cele cinci 
principii ale coexistenței pașnice 
se extinde acum în întreaga lume

și sînt sprijinite de un număr 
tot mai mare de țări.

Referindu-se la problema Sue- 
zului, Nehru a subliniat că India 
se pronunță pentru rezolvarea 
pașnică a acestei probleme. în
treținem relații de prietenie, a 
spus el, atît cu Egiptul cit și cu 
Anglia. Dacă problema Canalului 
de Suez, a spus în continuare 
Nehru, nu va fi rezolvată la con
ferința de la Londra, ea va fi re
zolvată în viitor. Dar această 
problemă, a subliniat Nehru, nu 
va puica fi rezolvată niciodată 
prin amenințări și intimidări.

Subliniind grandioasele sarcini 
ale celui de ai doilea plan cinci
nal al Indiei, primul ministru a 
arătat că ele pot fi îndeplinite 
numai într-o atmosferă de pace.

MOSCOVA. Tn dimineața zilei 
de 15 august N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Mi
niștri a! U.R.S.S., a primit pe Sa- 
vai Man Singh, șeful statului 
Radjastan și maharadjah de Jai
pur (India), împreună cu soția.

PRAGA. La 14 August primul 
avion de călători construit în Ce
hoslovacia de uzina de avioane 
din Praga a efectuat primul zbor 
de probă. Acest avion are o capa
citate de 18 locuri și este înzes
trat cu două motoare de cel mai 
modern tip și cu instrumente de 
bord moderne. Noul avion este 
construit după planul avionului 
sovietic „IL-14". Tn prezent se 
pune la punct, producția în serie 
a noului avion.

BERLIN. La 14 august la ora 
23,45 a încetat din viață subit 
Berthold Brecht, unul din cei mai 
cunoscuți scriitori germani.

WASHINGTON. Secretarul Ca. 
sei Albe, James Hagerty, a anun
țat că președintele Eisenhower a 
reînnoit invitația adresată premie
rului indian Nehru de a vizita 
Statele Unite. Hagerty a adăugat 
că nu s-a fixat încă data vizitei.

SOFIA. Gheorghi Kulișev. vice
președinte al Prezidiului Adunării 
Populare a R.P. Bulgaria a pri-

mit pe Mihail Roșianu, ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Romine în 
Republica Populară Bulgaria, care 
și-a prezentat scrisorile de acre
ditare.

OSLO. Răspunzînd invitației 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., în 
seara zilei de 13 august a pără
sit Oslo plecînd spre Uniunea So
vietică o delegație de deputați ai 
Sțortingului (parlamentul) condu
să de O. Torp, președintele Stor- 
tingului.

PEKIN. La 14 august a plecat 
din Pekin spre Moscova avionul 
cu reacție „TU-104". In decurs de 
patru zile au venit să vadă avio
nul mii de muncitori și funcțio
nari, studenți, ostași ai armatei 
populare de eliberare chineze, pre
cum și membri ai corpului diplo
matic, acreditați la Pekin.

Unele nemulțumiri ale 
președintelui Republicii 

Panama
NEW YORK 15 (Agerpres). — 

TASS transmite: Potrivit știrii 
transmise de agenția United 
Press, președintele Republicii 
Panama, Arias, a declarat se
cretarului de stat adjunct al 
S.U.A. pentru problemele inter- 
americane, Holland, că guvernul 
său este surprins de faptul că nu 
a fost invitat la conferința de la 
Londra. Arias și-a exprimat de 
asemenea nemulțumirea pentru că 
Congresul S.U.A. nu a adoptat 
o hotărîre în legătură cu proiec
tul de lege care prevede intrarea 
în vigoare a acordului între 
S.U.A. și Panama din anul 1955 
cu privire la mărirea redevenței 
anuale pentru utilizarea Cana
lului de la 430.000 dolari 
1.930.000 dolari.

F.M.T.D. sprijină hotărîrea

guvernului egiptean

MOSCOVA. — La 15 august < 
dl. M. Șighemițu, șeful delegației J 
japoneze la tratativele sovieto-ja- < 
ponteze și ministru al Afacerilor < 
externe al Japoniei a plecat cu a- > 
vionul din Moscova la Londra. < 
împreună cu el a plecat dl. S. < 
Mațumoto, reprezentant plenipo- < 
tențiar. /

La drept vorbind nu sînt mulți 
cei care au auzit de numele dom
nului Thomas Phillips. Și, mai mult ample schimburi de vederi între 
ca sigur personalitatea domniei 
sale ar fi rămas pentru mulți un 
X sau Y dacă în calitatea sa 
de general și de comentator al 
ziarului american „Louis Post-Dis- 
patch" nu s-ar afla acum la Cairo 
„pentru a urmări evenimentele 
crizei din jurul Canalului de 
Suez" după cum afirmă United 
Press. Luîndu-și visurile drept 
realitate, domnul general a dat 
frîu liber imaginației sale în co
loanele susnumitului ziar prezen- 
tînd pentru eventualii săi cititori 
desfășurarea unui război în acea
stă regiune după toate regulile >se blocuri (N.A.T.O., S.E.A.T.O., 
artei.

N-am fi redat bineînțeles aiu
relile belicoase ale acestui gene
ral dacă zăngănitul de arme pro
vocat de măsurile militare ale 
Angliei și Franței n-ar fi prece
dat conferința ce se deschide as
tăzi la Londra în problema Cana
lului de Suez.

Odată cu începerea conferinței, 
problema mult dezbătută a națio
nalizării companiei Canalului de 
Suez intră, după cîte se pare as
tăzi, într-o fază nouă. Este vorba 
de acea fază în care, mai ascuns 
sau mai puțin ascuns, cercurile 
conducătoare din Occident. în
cearcă să impună Egiptului su
veran și independent un dictat a 
cărui esență este salvgardarea in
tereselor unor monopoluri din 
țările respective.
Dacă ne gîndim la caracterul pri

pit al convocării conferinței con
cluzia aceasta nu poate scăpa as
tăzi nici unui observator obiectiv.

In primele zile după naționali
zarea companiei Canalului de 
Suez, Anglia și Franța o spuneau 
pe șleau că le doare tăierea acestei 
importante surse de profituri. A- 
cum, strînși cu ușa de către ma
rea majoritate a opiniei publice, 
conducătorii acestor țări vîntură 
pe cît posibil în primul rînd ideea 
periclitării libertății navigației pe 
Canalul de Suez. Ei își închipuie 
astfel că ascunzînd adevăratul 
motiv care-i irită la maximum 
vor fi scutiți de oprobiul opiniei 
publice, în special a celei din 
Orientul arab unde mai au încă 
interese.

Din cele 24 de țări cărora li s-au 
adresat invitații să participe la 
conferința de la Londra 22 au 
acceptat, iar 2 (Egiptul și Grecia) 
au refuzat. Faptul acesta a făcut 
de altfel pe un comentator indian 
să califice conferința de la Lon
dra ca „o nuntă fără mireasă". 
Explicînd cauzele refuzului gu- 
gernului egiptean de a veni la 
Londra, ziarul iugoslav „Borba" 
scria următoarele : „Ar fi fost 
greu de imaginat ca o țară su
verană să se poată așeza de bună 
voie pe banca acuzaților, asistînd 
la o conferință anunțată astfel". 
Participarea celor 22 de țări la 
dezbaterea problemei Suezului nu 
înseamnă în același timp că toate 
sînt de acord cu măsurile preco
nizate de inițiatorii, conferinței. 
Aceasta a devenit de la sine în
țeles, mai ales în ultimile zile 
cînd multe din ele și-au făcut cu
noscute rezervele în privința mo
dului în care Anglia, Franța și 
S.U.A. intenționează să rezolve 
problema Suezului.

Pineau, Lloyd și Dulles care — 
după cum ne garantează France 
Presse — „nu au stabilit lista 
definitivă decit după o matură 
gindire" pentru ca.— doamne fe
rește I — lucrările conferinței „să 
nu fie îngreunate de prezența 
unui prea mare număr de mem
bri". . .

Substratul acestei aparente 
griji nu e greu de ghicit. O su
mară privire asupra listei incita
ților te pune în fața următorului 
fapt: 15 țări — ceea ce înseamnă 
majoritatea—fac parte din diver

pactul de la Bagdad), alianțe ce 
se află sub influența puterilor oc
cidentale. Iată așadar motivul 
pentru care cercurile oficiale ale 
Angliei și Franței în special, nu 
se împacă nici în ruptul capului 
cu propunerile venite din partea 
mai multor țări de lărgire a com
ponenței acestei conferințe cu a- 
cele state ce sînt direct și vital 
interesate.

Este probabil ca în virtutea 
„disciplinei militare*' anumite țări 
să alcătuiască mașina de vot pe 
care intenționează să o încropeas
că cei care au inițiat conferința. 
Aceasta nu înseamnă însă că lu
crurile pot fi totdeauna aranjate. 
A devenit de altfel cunoscut din 
presa americană că poziția S.U.A. 
pe deoparte și cea a Angliei și 
Franței pe de altă parte în pro
blema Canalului de Suez „creează 
o încordare mult mai mare pen
tru alianța dintre Statele Unite, 
Anglia și Franța decît îndrăznesc 
să recunoască conducătorii vreu
neia din aceste țări" („New York 
Times").

Se prea poate ca în cele din 
urmă, în încercarea de a înăbuși 
mișcarea de eliberare națională 
din țările Asiei și Orientului 
Apropiat, viorile celor trei puteri 
occidentale să cînte la unison. In 
acest sens se pare că s-au depus 
multe eforturi mai ales în cele 
cîteva ore dinaintea deschiderii 
conferinței. La Londra se vorbeș
te tot mai insistent că s-a și pre
gătit un plan de desfășurare a 
conferinței care va dura 6 zile, 
timp în care să fie examinate 
propunerile prezentate de ei pen
tru internaționalizarea Canalului.

Stadiul la care s-a ajuns pînă 
în prezent în problema Canalului 
de Suez lasă calea deschisă pen
tru soluționarea acestei probleme 
pe o bază pașnică și nicidecum 
pe calea propusă de adepții poli
ticii de forță. Este semnificativ să 
amintim aici ecoul deosebit pe 
care l-a produs ultima propunere 
a lui Nasser, ca toate părțile sem
natare ale Convenției de la Con- 
stantinopol să organizeze o con
ferință a tuturor țărilor care fo
losesc în prezent Canalul de 
Suez.

Opinia publică din țara noas
tră consideră că în măsura în care 
conferința de la Londra va crea 
posibilitatea găsirii unor căi care 
pot duce la reglementarea proble
melor litigioase prin realizarea 
unui acord între toate statele in
teresate, cu participarea și acor
dul Egiptului, în această măsură 
conferința va folosi cauzei păcii1 
și destinderii internaționale.

I. BODEA

TINFDtTUl UIMII

BUDAPESTA 15 (Ager
pres). — MTI transmite: La 
15 august a fost publicată la 
Budapesta declarația secreta
riatului Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat în legă
tură cu hotărîrea guvernului

lin rănit • transportat spre salvare

Catastrofa minieră 
de la Charleroi

BRUXELLES 15 (Agerpres).— 
Ultimele telegrame transmise de 
agențiile de presa în legătură cu 
desfășurarea lucrărilor de salvare 
a minerilor sinistrați cu prilejul 
catastrofei care a avut loc la 8 
augusi în minele de la Charleroi 
sînt deosebit de pesimiste în ceea 
ce privește soarta celor îngropați 
în adîncul minei incendiate.

După cum s-a mai anunțat, la 
13 august echipele de salvare au 
atins orizontul situat la o adîn- 
cime de 835 de metri. Toți cei 83

de mineri găsiți în galeriile minei 
erau morți prin asfixiere, ca ur
mare a fumului dens și a tempe
raturii foarte ridicate provocate 
de incendiul din mină. La 15 au
gust echipele de salvare au atins 
adîncimea de 907 metri, dar lucră
rile de salvare se desfășoară în 
condiții excepțional de grele, ca 
urmare a temperaturii ridicate ce 
domnește în mină, incendiul nepu- 
tînd fi încă stins. Sînt puține șan
se de a mai fi găsiți în viață ceî

Disperată, soția unuia din mineri 
e susținută de o rudă

de la orizontul situat Ia 1035 de 
metri, unde după cum se știe se 
află cea mai mare parte din cei 
260 de mineri îngropați cu pri
lejul dezastrului.

Agenția France Presse relatează 
că grupurile de opoziție comunist 
și catolic din camera belgiană au 
cerut președintelui camerei și pri
mului ministru convocarea de ur
gență a parlamentului pentru an
chetarea cauzelor catastrofei mi
niere de la Charleroi.

Egiptului de a naționaliza cu caracter turistic și tinerilor 
c°mP?nia banalului de Suez, și tinerelor li se cere în primul 

— ... .t r«n(| accepțe ideea pe care
o exprimă festivalul.

Bruno Bernini a făcut o se
rie de propuneri concrete în 
legătură cu desfășurarea festi
valului. El a subliniat printre 
altele că la fel ca și pînă a- 
cum se va crea un fond inter
național de solidaritate pe 
baza cotizațiilor suplimentare 
din partea celor mai bogate 
organizații, precum și prin co
lecte de bani direct de la par
ticipant» la festival.

In numele Comisiei experți- 
lor, care examinează probleme
le în legătură cu programul 
și concursurile festivalului, a 
luat cuvîntul Dora Stratu, di
rectoarea ansamblului de balet 
din Grecia. Ea a comunicat că 
din comisie fac parte cunoscuți 
oameni de artă din 9 țări. Co
misia a pregătit un proiect de 
program și a elaborat condi
țiile concursurilor artistice in
ternaționale.

După aceasta a început o 
discuție însuflețită la care au 
luat parte reprezentanți din 
diferite țări. Cei prezenți au 
ascultat cu deosebit interes co
municarea făcută de argenti
nianul Alfredo Ianaterno, des
pre felul cum se pregătesc 
pentru festival tinerii și tine
rele din tara sa. S-a hotărît 
să se organizeze festivalul de 
primăvară al tineretului la 
care vor lua parte aproape 
15.000 de tineri și tinere. Din 
delegația Argentinei fac parte 
reprezentanți ai celor mai di
ferite partide și organizații de 
tineret.

Tineretul din Anglia se pre
gătește intens în vederea Fe
stivalului Mondial, a spus în 
declarația sa Stanley Leven- 
son, secretarul Comitetului de 
pregătire din Anglia. în ora
șele din Anglia s-au creat co
misii care studiază propuneri
le tineretului.

în cadrul ședințelor 
cuvîntul reprezentanți 
cuadorului, Nepalului, 
Uruguayului, Uniunii 
ce și ai altor țări.

Hotărîrea guvernului egip
tean cu privire la naționaliza
rea companiei Canalului de 
Suez, se spune în declarație, 
a stîrnit un larg ecou în în
treaga lume. Tineretul din di
ferite țări și de diferite orien
tări înțelege și aprobă acest 
act.

Secretariatul F.M.T.D. își 
exprimă simpatia deplină față 
de tineretul din Egipt și salu
tă solidaritatea exprimată de 
tineretul din numeroase țări, 
care sprijină dreptul la liber
tate și progres. Secretariatul 
se adresează organizațiilor 
sale, membrilor și celorlalte 
organizații de tineret convins 
că ele vor contribui la preîn- 
tîmpinarea primejdiei unui 
conflict armat, pentru triumful 
cauzei suveranității, păcii și 
pieteniei între popoare.

Ședința
de constituire a Comitetului 
internațional de pregătire 

a Festivalului de la Moscova
MOSCOVA 15 (Agerpres).— 

TASS transmite : După cum 
s-a mai anunțat, la 15 august 
s-a deschis la Moscova ședința 
de constituire a Comitetului 
internațional de pregătire al 
celui de al VI-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților. Bruno Bernini a pre
zentat raportul „Cu privire la 
pregătirea celui de al VI-lea 
Festival Mondial al Tineretu
lui și Studenților și cu privire 
la programul festivalului". El 
a subliniat marea însemnăta
te a festivalurilor internațio
nale pentru stabilirea contac
telor personale și pentru întă
rirea prieteniei dintre repre
zentanții organizațiilor de ti
neret care au concepții diferite.

Bernini a declarat că la 
festival vor participa 30.000 
de tineri și tinere. La festival 
vor putea lua parte toți tine
rii, indiferent de apartenența 
lor la diferite organizații. Fe
stivalul nu este însă o acțiune

au luat 
ai E- 
Indiei, 

Sovieti-

CAIRO 15 (Agerpres). - La
15 august Comitetul de grevă ge
nerală din Egipt a dat publicității 
un apel în care cheamă pe toți 
muncitorii și funcționarii să de
clare o grevă generată de 24 de 
ore în semn de protest împotriva 
deschiderii conferinței de la Lon
dra cu privire la naționalizarea 
Canalului de Suez. Greva urmea
ză să înceapă la ora 0 în noaptea 
de 15 august și va dura pînă la
16 august ora 24. Această grevă 
generală, va afecta aproape toate 
ramurile de activitate din țară. 
Astfel toate mijloacele de trans
port în comun, căile ferate, aero
dromurile, poșta și toate institu
țiile publice iși vor inceta activi
tatea. Comitetul de grevă generală

e-
__ _ _____Jca 

greva să fie organizată astfel 
inert în țâră să nu se producă 
nici un fel de incident. Comitetul 
a chemat și pe țărani să participe 
la greva generală.

Se anunță că companiile avia
tice internaționale care se folo
sesc de aerodromul internațional 
de la Cairo elaboraseră un pro
gram special de activitate pentru 
ziua de 16 august. In capitala 
Egiptului s-a aflat însă că perso
nalul de la aerodromurile din Gre
cia, Liban și Sudan, care ar -pu
tea fi folosite de aceste companii 
a hotărît să declare joi o grevă 
de solidaritate cu .poporul egip
tean.

a adresat tuturor sindicatelor 
giptene un apel în care le cere

întrevederile lui 
D. T. Șepilov 

la Londra
LONDRA 16 (Agerpres^ -•
La 15 august D. T. Șepilov, mi

nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., s-a întîlnit cu J. F. Dul- 
Ies, secretarul de stat al S.U.A., 
cu care a avut o lungă convorbire.

LONDRA 15 (Agerpres). — 
Corespondentul special al agen
ției TASS transmite: In dimi
neața zilei de 15 august D. T. Șe
pilov, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., a făcut o vi
zită lui Selwyn Lloyd, ministrul 
Afacerilor Externe al Marii Bri
tanii. D. T. Șepilov a fost însoțit 
de I. A.
U.R.S.S. în Marea Brilanie.

—«O..—

Convorbirea 
dintre Nasser 

ți irvnistriil Afacerilor 
Externe al Pakistanului

Malik, ambasadorul

Solidaritatea popoarelor 
din țările arabe

Postul de radio Cairo a trans- 
în seara zilei de 15 augustmis _

știri în legătură cu amploarea pe 
care a luat-o în diferi le țări arabe 
mișcarea grevistă a-nu-nțată pen
tru ziua de 16 august în semn de 
solidaritate eu poporul egiptean 
în problema naționalizării Cana
lului de Suez.

Se anunță astfel că toate parti
dele politice, Confederația Gene
rală a Muncii și toate organiza
țiile patriotice din Maroc vor par
ticipa la greva generală din ziua 
de 16 august, data începerii con
ferinței convocate la Londra de 
guvernul britanic. Sindicatele 
muncitorești din Amman — Ca
pitala Iordaniei — au declarat 
grevă generală în semn de pro
test împotriva atitudinii puterilor 
occidentale în legătură cu națio
nalizarea Companiei Canalului de 
Suez. Sindicatul avocaților din 
Iordania a anunțat de asemenea 
că va participa la greva generală 
cu prilejul deschiderii conferinței 
de la Londra.

La Beirut și în toate orașele din 
Liban vă avea loc o grevă gene
rală în sprijinul poziției Egip
tului.

Din Bagdad se anunță că sin
dicatul avocaților irakieni a ținut 
o întrunire în cursul căreia a ho- 
tărît să declare o grevă generală.

Din Khartum — capitala Suda
nului — se anunță că la 14 au
gust reprezentanți ai partidelor 
și organizațiilor de masă din a- 
ceastă țară au analizat situația 
creată în urma naționalizării Ca
nalului de Suez și au hotărît să 
organizeze la 16 august o grevă 
generală și o mare manifestație 
populară.

Și organizațiile muncitorești și 
politice din Libia și-au anunțat 
hotărîrea de a se alătura la miș
carea grevistă din țările arabe. 
S-a hotărît astfel, ca toate insti
tuțiile și serviciile publice să-și 
înceteze activitatea la 16 august 
pe timp de 24 de ore în semn de 
solidaritate cu poporul egiptean.
• Agenția France Presse anun

ță că la 14 august s-a desfășurat 
la Damasc „Ziua Egiptului'*. In 
cadrul unui miting care a avut 
loc în capitala Siriei au fost a-

doptate cîteva rezoluții în spri- 
jinul naționalizării Canalului de 
Suez de către Egipt și a luptei 
poporului egiptean pentru suvera
nitate.

Una din rezoluțiile adoptate la 
miting subliniază, că orice agre
siune armată împotriva Egiptu
lui, va fi considerată de Siria 
drept un atac împotriva ei înșiși. 
Siria se va situa în acest caz pe 
o poziție de apărare legitimă 
față de țările agresoare și va a- 
dopta toate măsurile necesare 
pentru a face față unei asemenea 
situații, printre care și blocarea 
petrolului destinat eventualelor 
țări agresoare.

După cum anunță agenția 
France Presse marți a avut loc la 
Amman o mare demonstrație cu^ 
prilejul „Zilei Egiptului". Liderii 
partidelor politice ale Iordaniei 
au expus cu acest prilej poziția 
Iordaniei față de problema na
ționalizării Suezului. O marc 
mulțime s-a adunat la moschei a 
El Hussein din Amman, strigînd 
lozinci anti-imperialiste ca : „Jos 
imperialismul anglo-francez și 
tra-.aiul anglo-iordanian!" Tră
iască unitatea arabă", „Trăiască 
Egiptul" etc. Luînd cuvîntul în 
cadrul mitingului, Suliman Na- 
bulsu, liderul partidului socialist 
național iordanian, a declarat că 
conferința convocată ia Londra 
de guvernul britanic, nu are drept 
scop numai amestecul în treburile 
interne ale Egiptului, ci este în
dreptată împotriva tuturor țărilor 
arabe. Toți vorbitorii au subliniat 
dorința lor de a sprijini politica 
independentă a guvernului egip
tean.

După miting conducătorii par
tidelor politice s-au întrunit pen
tru a delibera asupra poziției co
mune pe care trebuie să o adopte 
în legătură cu naționalizarea Ca
nalului de Suez. S-a hotărît în 
unanimitate ca Iordania să spri
jine Egiptul, să-l ajute din punct 
de vedere militar în cazul unei 
agresiuni imperialiste și să dis
trugă toate bazele militare insta
late pe teritoriul Iordaniei aparți- 
nind puterilor care ar ataca E- 
giptul.

CAIRO 15 (Agerpres). — 
După cum anunță Agenția arabă 
de informații, la 14 august a 
avut loc o convorbire în.re pro- 

‘ ședințele Nasser și ministrul 
i Afacerilor Externe al Pakistanului 
i Cioudhuri, care a sosit la Cairo.

După convorbire. ministrul 
Afacerilor Externe al Pakistanu
lui a făcut următoarea declara
ție ; „Am avut o lungă și inte
resantă convorbire în problema 
Canalului, pentru discutarea că
reia eu plec la Londra. Convor
birea sinceră pe care am avui-o 
cu președintele și ministrul Afa
cerilor Externe va fi de mare 
ajutor pentru mine și delegația 
mea“.

Depuneri de coroane 
la Monumentul 
Eroilor Sovietici

Cu prilejul celei de a 11-a ani
versări a eliberării Coreei de că
tre glorioasa armată sovietică, 
miercuri dimineață ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București, Den 
Em, însoțit de membrii ambasa
dei, a depus o coroană de flori 
la Monumentul Eroilor Sovietici 
din Piața Victoriei.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii: T. Rudenco, locțiitor al 
Ministrului Afacerilor Externe, 
generalul maior losif Burlacii, I. 
Moruzi, director în Ministerul A- 
facerilor Externe. C. Franțescu, 
șeful' protocolului Ministerului 
Afacerilor Externe, colonel Nistor 
Lungu și alții.

Au fost de față V. F. Niko
laev, însărcinatul cu afaceri ad- 
înierim al Uniunii Sovietice la 
București și membri ai Ambasa
dei.

După depunerea coroanei, cei 
prezenți au păstrat un moment 
de reculegere în memoria ostași
lor sovietici căzuți în lupta pen
tru eliberarea popoarelor.

(Agerpres)

Vă invităm: între 18—22 august la finalele—~ 
Spartachiadei de vară a tineretului

<?
'j
■J

Nu știu dacă și de 
Intenționat sau nu, in 
retului se mindrește cu o tradiție — demnă de 
invidiat — care se păstrează an de an. In de
cursul anilor din urmă, stadionul Tineretului a 
fost „teatrul" întrecerilor finale ale celor mai 
mari competiții sportive de masă. Aici au avut 
loc intrecerile finaliștilor la prima competiție 
sportivă de masă din țara noastră — Cupa 
Unității Tineretului. De atunci, stadionul acesta 
a cunoscut în fiecare an pe cei mai buni spor
tivi ai țării, campionii competițiilor noastre de 
masă : Cupa Tineretului Muncitor, Campiona
tele republicane, Spartachiadele satelor și cele 
sindicale, Concursurile sportive ale tineretului. 
Și trebuie spus că de aceste întreceri desfășu
rate pe stadionul Tineretului se leagă istoria 
sportivă a numeroși campioni și recordmani ai 
țării, ca de pildă lolanda Balaș, llie Savel și

data aceasta a fost ales 
orice caz stadionul Tine-

alții. Ei, ca și mulți alții, au obținut primele 
lor victorii — de mai mică sau de mai mare 
importanță — pe acest stadion. Și cu siguranță 
că mulți din cei peste 1.000 de tineri și tinere 
care iși vor disputa zilele acestea intiietatea in 
finalele Spartachiadei de vară a tineretului la 
atletism și ciclism, la handbal, volei sau oină 
vor face astfel tot pe acest stadion primii lor 
pași pe drumul calificării sportive, pe drumul 
către performanțe valoroase. E pur și simplu 
emoționant să poți spune, cindva, peste ani. că 
ai asistat la primul mare concurs al cutărui 
sau cutărui campion al țării, al Europei sau 
chiar al lumii. Tocmai de aceea, ca și pentru 
faptul că veți putea asista la disputate și spec
taculoase întreceri sportive, vă invităm dragi 
cititori între 18—22 august pe stadionul Tinere
tului la finalele Spartachiadei de vară a tine
retului.
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Campionatele republicane de atletism
Vineri încep pe stadionul Re

publicii campionatele republicane 
de atletism din acest an. La star
tul diferitelor probe vor fi pre- 
zenți cei mai valoroși atleți din 
țară care se vor întrece timp de 
3 zile pentru cucerirea 
de campioni. Cu acest

Pentru

medaliilor 
prilej pu-

blicul sportiv bucureștean va a- 
vea prilejul să urmărească din 
nou pe recordmana mondială Io- 
landa Balaș, pe campionii repu
blicani, Ion Soeter, Ion Wiesen- 
mayer, Ilie Savel, Lia Manoliu, 
Aneliese Reimesch, Dumitru 
raschivescu și alții.

Pa-

amatorii de fotbal
săptămîniLâ sfîrșitul acestei

in Capitală se vor desfășura 3 
interesante intilniri de fotbal. 
Astfel, simbătă pe stadionul „23 
August" cu începere de la ora 
17.30 echipa Progresul București 
va primi vizita echipei Progresul 
Oradea. Duminică dimineața pe 
stadionul Giulești echipa Loco
motiva Grivița Roșie se va între-

Me-ce cu Locomotiva Timișoara, 
ciul va incepe la ora 9.15.

Cu mare interes este așteptată 
înttlnirea internațională de fot
bal dintre echipele Dinamo Bucu
rești și F. C. Liegeoise care va 
avea Ioc duminică după amiază 
de la ora 17 pe stadionul „23 
August".

înttlnirea tinerilor șahiști 
romlni și bulgari

Miercuri dimineață a sosit tn 
Capitală echipa de șah a juniori
lor din R.P. Bulgaria care va 
susține o intllnire cu echipa se
lecționată a juniorilor din R.P.R.

Intilnirea internațională de șah 
dintre echipele de juniori ale 
R.P.R. și R.P. Bulgaria va incepe ' 
joi după amiază de la ora 17 in JI 
aula Bibliotecii Centrale Univer
sitare cu desfășurarea partidelor 
din tur. Vineri se 
partidele întrerupte 
va fi zi de odihnă, 
ttlnirea va continua
returului, iar ziua de 
rezervată pentru partidele În
trerupte. »==

vor disputa 
iar simbătă 

Duminică in- 
cu disputarea 

luni este
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