
Prolefarl ’din toate țările, Unîți-vM!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

SOLEMNITATEAal înmînării Diplomei de „ErouMuncii Socialiste* din R. P. R
------------------------------------------- -----------
Anul XIV, Seria II-a, Nr. 2876 4 PAGINI — 20 BANI Sîmbătă 9 august 1958

a Medaliei de Aur „Secera și Ciocanul" 
tovarășului CHIVU STOICA

PENTRU In cinstea
zilei de

îmbunătățirea muncii■ ■ 23 August

organizațiilor U. T. M
<2
<2
(2
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
<2 
<2 
<2 
0 
'0 
0 
0 
Q

() 
<2 
0 
0 
o 
<2
v 
<2 
0 
0 
<2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
C 
0 
<2

Plenara a IV-a a C.C. al 
U.T.M. a dezbătut pe larg ho- 
tărîrile de excepțională însem
nătate ale Plenarei C.C. al 
P.M.R. din 9—13 iunie a. c., 
stabilind sarcinile ce revin or
ganizațiilor noastre pentru în
deplinirea acestor hotărîri și 
totodată a analizat modul cum 
sînt îndeplinite hotărîrile Ple
narei a IlI-a a C.C. al U.T.M. 
din decembrie 1957 — relevînd 
rezultatele obținute, principalele 
lipsuri și stabilind măsurile 
concrete pentru continua îmbu
nătățire a muncii politico-ideo- 
logice și întărirea organizato
rică a U.T.M.

Plenara C.C. al U.T.M. și-a 
însușit întru totul hotărîrile 
adoptate de Plenara C.C. al 
P.M.R. și s-a angajat — în nu
mele întregii noastre organiza
ții — să lupte neobosit pentru 
aplicarea în viață a învățămin
telor și sarcinilor care reies 
din aceste hotăriri.

C.C. al U.T.M., toți utemiștii 
și tinerii cinstiți din patria 
noastră văd în hotărîrile Ple
narei C.C. al P.M.R. din iunie 
1958 o nouă dovadă a justeței 
politicii partidului nostru, a 
devotamentului său neabătut 
față de interesele poporului, a 
fidelității sale față de învățătu
ra marxist-leninistă, a fermității 
și înțelepciunii cu care C.C. al 
P.M.R. conduce partidul nostru, 
întregul popor la lupta pentru 
victoria deplină a socialismului 
in patria noastră.

Plenara a IV-a a C.C. al 
U.T.M. a luat cunoștință de ra
portul Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. care relevă rezulta
tele de seamă obținute în înde
plinirea hotăririlor Congresului 
al ll-lea al P.M.R. cu privire 
la creșterea rîndurilor partidu
lui, politica de promovare a 
cadrelor și reglementarea com
poziției sociale a partidului și 
a dezbătut pe larg sarcinile ce 
revin organizației noastre — ca 
principală rezervă de cadre a 
partidului și ajutor credincios 
în opera de 
lismului.

Plenara 
apreciat că 
rezultate 1 
rilor Plenarei a IlI-a a C.C. al 
U.T.M. cu privire la întărirea 
organizatorică a U.T.M. Ast
fel, numeroase organe și orga
nizații ale U.T.M., aplicînd în 
viață indicațiile Plenarei a 
IlI-a, au inițiat acțiuni politice 
largi, de masă, culturale, de fo
los obștesc, la care au atras 
mii de tineri, lărgindu-și in
fluența asupra tineretului. Prin
tre acestea se numără acțiunile 
de mobilizare a tineretului 
muncitor la lupta de îndepli
nire a sarcinilor de plan în 
producție, creșterea productivi
tății muncii si reducerea prețu-

construire a socia-

C.C. al'U.T.M. a 
i s-au obținut unele 
în aplicarea hotărî-

lui de cost, acțiunile de folos 
patriotic, extinderea inițiativei 
tinerilor din Vladimiri — pă
strarea și îngrijirea monumen
telor patriei, organizarea festi
valurilor tineretului la care au 
participat zeci de mii de tineri 
ele. Toate aceste acțiuni de 
masă ale U.T.M. s-au soldat cu 
sporirea numărului de tineri 
primiți în U.T.M., cu activiza
rea multor organizații de bază, 
cu creșterea conștiinței politice 
și răspunderii utemiștilor.

De la cel de al 
greș al P.M.R. și 
peste 77.500 tineri 
dintre care marea 
tineri muncitori — 
recomandări din partea organi
zațiilor U.T.M. pentru a intra 
în rîndurile candidaților de 
partid. Așa cum au subliniat 
dezbaterile celei de a IV-a Ple
nare a C.C. al U.T.M. 
fapt constituie o mîndrie 
tregii noastre organizații revo
luționare, o dovadă că, bucu- 
rindu-se zi de zi de sprijinul și 
îndrumarea partidului, se stră
duiește să-și îndeplinească cu 
cinste principala sa obligație — 
aceea de a fi rezervă de cadre 
și ajutor credincios al partidu
lui în opera de construire a 
socialismului in patria noastră.

★
Dar, cu toate că după Ple

nara a IlI-a a C.C. al U.T.M. 
s-au obținut unele rezultate pe 
linia îmbunătățirii muncii or
ganizatorice, persistă încă unele 
lipsuri în ce privește întărirea 
continuă politică și organizato
rică a tuturor organizațiilor de 
bază ale U.T.M., în activizarea 
tuturor utemiștilor, în atrage
rea celor mai largi mase ale 
tineretului în acțiunile inițiate 
de organizațiile de bază și în
deosebi în creșterea spiritului 
de răspundere, a vigilenței și 
combativității utemiștilor.

Există încă organizații 
bază ale U.T.M. care își 
fășoară activitatea în mod 
rădic, nu țin adunări generale 
cu regularitate, nu discută în 
adunări probleme menite să 
dezvolte răspunderea și com
bativitatea utemiștilor, nivelul 
lor politic, care nu pun în cen
trul activității lor 
centrale ce se cer a 
vate în locul respectiv 
că, care nu se ocupă 
de educația comunistă a tine
retului.

Neantrenarea maselor celor 
mai largi de tineri la acțiunile 
inițiate de organizație, slaba 
muncă politică de popularizare 
a scopului și caracterului re
voluționar al U.T.M. face ca 
creșterea rîndurilor organiza
ției să se desfășoare în unele 
locuri nesatisfăcător, îndeo
sebi la sate, în rîndul tinerilor

ll-lea Con- 
pînă acum 
utemiști — 

majoritate 
au primit

acest 
a în

de 
des- 
spo-

sarcinile x 
fi rezol- a 
de mun- Q 
temeinic

solemnității.

GALATI. — Constructorii pri 
inului cargou de 4500 dc tone care 
sc construiește în țara noastră la 
„Șantierul Naval Galați" au exe
cutat pină acum lucrările de tă
iere a tablelor și osaturii vasului 
care formează raionul de fund. 
Prin introducerea unui sistem de 
sudare automata ci au posibilita
tea trecerii imediate la asamblarea 
primului raion al cargoului, care 
urmează să fie montat pe cale 
pină la 23 August.

Harnicii constructori de. nave 
au livrat cu o Juna înainte de ter
men un șlep de 1000 de tone.

IAȘI. — Textilistele de la între
prinderea „Țesătura" s-au anga
jat ca in cinstea sărbătorii națio
nale a poporului nostru să mă
rească indicele planificat dc utili
zare a mașinilor. In numai 3 sap- 
tămîni. în sectorul țesatoric indi
cele de folosire a războaielor a 
crescut cu 5 la suta, iar la fila
tură cu 2,5 la suta. Datorita re
zultatelor bune în acțiunea dc ri
dicare a randamentului războaie
lor, textilistele de la 
au dat peste plan în 
de zile ale lunii iulie 
de țesături.

TIMIȘOARA. — Tn
ridicare a randamentelor războaie
lor de țesut, la întreprinderea tex
tilă din Lugoj au fost obținute rea
lizări de seamă. Randamentul la 
război in luna iulie este cu 9,8 la 
sută mai mare față de cel din 
luna decembrie a anului trecut. 
Datorită creșterii indicelui de uti
lizare a războaielor au fost 
lizate de la începutul anului 
acum 368.000 mp. țesături.

HUNEDOARA. — Oțelarii 
deservesc cuptorul nr. 1 de
de tone dc la noua oțelărie a Com
binatului siderurgic Hunedoara 
și-au îndeplinit pină la sfîrșitul 
lunii iunie angajamentul de a da 
peste plan 2.000 tone de oțel. De 
la intrarea în funcțiune a acestui 
cuptor și pină acum oțelarii de ia 
cea mai tinără oțelărie din țară au 
dat peste plan o cantitate de oțel 
din care s-ar putea fabrica 800 
do tractoare UTOS-26.

ORAȘUL STALIN. — Obiecti
vul principal ar întrecerii pe ca're. 
o desfășoară muncitorii ain între
prinderile industriei grele din re
giunea Stalin în cinstea zilei de 
23 August este reducerea prețului 
de cost, prin economisirea unei 
cantități cit mai mari de metal. 
Prin gospodărirea cu grijă a me
talului inetalurgiștii de la marile 
unități industriale din regiune au 
economisit 2.400 tone de metal.

iaparținînd naționalităților con
locuitoare și al tinerelor fete.

Pe de altă parte, unele orga
nizații de bază U.T.M. nu se 
ocupă cu răspundere de pregă
tirea politică a tinerilor care 
vor să intre în U.T.M. Ca ur
mare sînt uneori primiți in 
U.T.M. tineri care nu sînt cla
rificați temeinic asupra îndato
ririlor pe care le are un ute- 
mist, care nu cunosc scopul, 
caracterul revoluționar și sarci
nile politice ale organizației 
noastre. Unele organizații nu 
se îngrijesc de pregătirea noi
lor utemiști, de călirea lor po
litică, de integrarea lor efec
tivă, din primele zile în mun
ca organizației.

Trebuie să fie clar tuturor 
organelor și organizațiilor 
U.T.M. că creșterea continua 
a rîndurilor organizației noa
stre — ajutor și rezer
vă de cadre a partidului 
— este o sarcină politică de 
mare importanță. Fiecare tînăr 
care intră în rîndurile organi
zației noastre trebuie ajutat cu 
perseverență, în mod sistema
tic, pregătindu-1 să devină un 
utemist ferm, combativ, devotat 
organizației, capabil să răspun
dă la orice chemare a parti
dului, a guvernului, a organi
zației noastre. In acest fel 
crește organizația noastră ute
miști devotați cauzei partidu
lui.

Există încă unele organizații 
de bază ale U.T.M. care nu 
aplică in viață cu perseverență 
indicația Plenarei a IlI-a a 
C.C. al U.T.M. cu privire la 
activizarea tuturor utemiștilor, 
la ridicarea simțului lor de
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La Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne, în timpul
Vineri âupă amiază a avut 

loc la Prezidiul Marii Adunări 
Naționale a Republicii Popu
lare Roi nine solemnitatea înmî
nării Diplomei de „Erou al Mun
cii Socialiste" din R. P. Romînă 
și a Medaliei de Aur „Secera 
și Ciocanul" tovarășului Chivu 
Stoica, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Romîne.

La solemnitate au asistat to
varășii : Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Gheorghe Apostol, Emil 

Cuvîntarea

Bodnăraș, Petre Borilă, Nico- 
lae Ceaușescu, Alexandru Dră- 
gliici, Alexandru Moghioroș, 
Constantin Pîrvulescu, Dumi
tru Coliu, Leonte Răutu, gene
ral-colonel Leontin Sălăjan, 
Janos Fazekaș, Alexandru Bîr- 
Iădeanu, Atanase Joja, 
Augustin, ~ 
nălache, 
llossu, M. 
Mizil, C. 
Ghizela Vass, 
Dobre, V. Ionescu, C. Nădej
de, D. Simulescu, Ana Toma,

Alexa 
A Bunaciu, FI. Dă- 
M. Florescu, Gh. 
Mujic, P. Niculescu- 
Scarlat, S. Toma, 

B. Almăjan, I.

(Continuare în pag. IlI-ia)

tovarășului
I. GH. MAURER

de 
al 

de

Tovarășe președinte al Consi
liului de Miniștri,

Cu prilejul împlinirii vîrstei 
50 do ani, Comitetul Central 
Partidului nostru. Consiliul
Miniștri și Prezidiul Marii Adu
nări Naționale au decis să vă a- 
tribuia titlul do „Erou al Muncii 
Socialiste", pentru slujirea cu 
credință a clasei muncitoare și a

poporului, pentru merite deosebi
te în opera 
lismului și 
și rodnică 
roes că.

Distincția
stea și plăcerea deosebită să v-c 
înmîne:: astăzi, este expresia recu
noștinței întregului nostru popor.

de construire a socia- 
activitate îndelungată 
în mișcarea munci to-

po care ani avut cin-

(Continuare în pag. IlI-'a)

Figuri de tineri mineri

LUPTĂTORI HOTÂRITI
PENTRU SOCIALISM

ln anii din urmă au venit în Valea Jiului tineri din toate colțurile țării. Cei mai 
multi au ajuns aici răspunzind chemării partidului, minați de sentimentul patriotic 
de a da industriei noastre socialiste cit mai mult cărbune. Unii insă au venit 
atrași pur și simplu dc mirajul ciștigului mare. Unii s-au apropiat cu teamă de 
mină, alții încrezători, curajoși. Nici pentru unii, nici pentru alții munca nu a fost 
ușoară, viața însăși nu a fost ușoară. Orașele noi, blocurile impunătoare cu mai 
multe etaje, străzile pavate, cluburile și cinematografele pe care le vedem astăzi 
la Petrila, Lonea, Aninoasa, Vulcan și Citnpa, sau sus la Uricani, atunci, în anii 
aceia, nu erau decit gropi in care se turnau fundații, imense șantiere pe care forfo
teau constructorii și unde, de multe ori, in timpul lor liber, veneau și minerii să 
ajute. Nu a fost deloc ușor, dar poate tocmai această viață aprinsă, intensă, trepi
dantă, care schimbă cu o viteză uluitoare fața Văii Jiului, a fost principala încer
care a rezistenței caracterelor. Și majoritatea tinerilor veniți în Valea Jiului au 
învins. Au învins pentru că au avut lingă ei întotdeauna partidul, pentru că mun
ca și viața lor au fost călăuzite cu grijă și dragoste de partid.

Astăzi se poate spune că organizațiile U.T.M., sub conducerea și cu ajuto
rul prețios al organizațiilor de partid, al comuniștilor, au crescut în Valea Jiului 
o generație de tineri mineri capabilă să ducă mai departe, cu cinste, gloria titlului 
de miner.

Pricepuți și harnici, tari în fața greutăților, îndrăgostiți de mină, tinerii mineri 
ai Văii Jiului sînt hotăriți să nu precupețească nimic pentru înfăptuirea sarcinilor 
partidului, pentru intărirea continuă a regimului nostru democrat-popular.

Cîțiva dintre .-.cești tineri — mineri de la mina Lonea — vi-i prezentăm în 
grupajul de față.

Primul profesor

Ln aspect de pe șantierul Combinatului dc celuloză și cartoane 
de stuf de la Chișcani-Brăila. Maistrul coordonator Etiache Petre 
dă lămuriri montorilor Miroiu Ma rin, Micu Ștefan, Frățeanu Ion și 
Dom Vasile asupra felului cunț va trebui montat unul din cele 
trei flerbătoare sferice,

Tîrîndu-sc prin abataj, strccurîndu-se 
cu abilitate printre grinzi, Compodi, pri
vea cu ochi pătrunzători mișcările fie
cărui băiat din brigada lui. „Da, trebuie 
să dăm cărbune, mult cărbune. Dar aici, 
in mină, trebuie să mai facem ceva, sa 
creștem un om marc, un om cu totul deo- ■ 
sebit!“

Ion Compodi este membru în biroul 
organizației de partid a minei Lonea. El 
știe că datoria fiecărui comunist este dc 
a face din fiecare tînăr încredințat lui nu 
numai un miner destoinic, dar și un om 
adevărat. Privea oamenii și-și nota atent 
fiecare observație în gînd. Cînd se află

Cuvîntarea tovarășului 
CHIVU STOICA

iDragi tovarăși.

Profund emoționat, mulțumesc 
din toată inima Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro
mul și Prezidiului Marii Adunări 
Naționale pentru înalta distincție 
ce mi s-a acordat cu ocazia îm-, 
plinirii a 50 de ani de viață.

Această distincție înseamnă o 
înaltă apreciere a activității mele, 
ca membru al Partidului Munci
toresc Romîn, în lupta pentru cau
za clasei muncitoare, pentru inte
resele oamenilor muncii din țara 
noastră.

Am intrat în rîndurile partidului 
ca muncitor la Atelierele C.F.R. 
„Grivița" în anul 1931, într-o pe
rioadă de luptă intensă pentru în
tărirea Partidului 
mîn ca

Comunist Ro- 
partid marxist-leninist, 

pentru strîngerea legăturilor par
tidului cu masele pnuncitorești în 

. vederea organizării și conducerii 
acțiunilor revoluționare ale oame
nilor muncii.

In procesul de consolidare a for
țelor partidului și a influenței sale

Pentru mineri s-a con
struit în anii regimului 
democrat-popular și cine
matograful „7 Noiembrie'* 
din Petroșani.
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în subteran, indicațiile lui sînt scurte, 
clare, precise, iar executarea pretinde să 
fie rapidă, exactă și fără comentarii. 
Aceasta pentru a nu se pierde timpul în 
discuții inutile și pentru a-i obișnui pe ti
neri cu o disciplină fermă. In spiritul ?- 
cesta a crescut tnulți oameni și mai ales 
.multi tineri. Cîți ? Nu mai știe exact. 
Patruzeci, cincizeci, poate mai multi...

...Eugen Frumosu venise din armată 
direct la el.

— Tovarășe Compodi, vreau să ră- 
mîn în Valea Jiului și să mă fac miner.

Vorbea cu vocea omului care s-a lio- 
tărît pentru un lucru mare și definitiv. 
Compodi l-a înțeles. L-a luat în brigada 
și s-a ocupat de el la fel ca și de cei
lalți. Eugen s-a dovedit însă mai ager

Ia minte, 
harnic și 
priceput, 
juns repede aju
tor de miner. A
primit un apartament în blocurile noi 
de la Lonea, și-a adus nevasta, soacra 
și s-a statornicit în Valea Jiului.

— Dacă aș avea copii, tovarășe Com- 
podi, ți i-ași da tot dumitale să mi-i faci 
oameni. .

...Armonicele cîntă cînd dulce, lin ca și 
poteca ce urcă spreVoivodu, cabana ex
ploatării, cînd săltăreț, vesel, așa cum 
sînt inimile minerilor ce urcă spre o zi 
de odihnă. In urma brigăzii pășește Com
podi'care, luminat de un zîmbet interior, 
ascultă. vorba clară, precisă a lui Fru- 
mosu :

— Eu așa m-am gîndit. Și mă gîndesc 
de mult. Acum cred că pot să răspund 
cerințelor partidului. Eu nu pot să gîn
desc altfel și să mă port altcum decît așa 
cum se poartă un comunist.

— Asta nu-i rău, dar nu este totul. 
Partidul cere o comportare exemplară din 
partea comuniștilor. Și tu, cam des... și 
Compodi făcu semn cu capul spre căruia 
din care se vedea conturul unui butoi cu 
bere.

Eugen roși. Se hotărîse să-i vorbească 
lui Compodi, să-l întrebe dacă nu ar vrea 
să-i dea recomandare pentru a deveni 
candidat dc partid. Și cînd colo... că de 
băut nu mai bea ca înainte, dar nici nu 
poate spune că n-o să mai bea chiar de 
loc. Ce, o halbă, două acolo... Clătină din 
cap amărît și întinse pasul să-i ajungă 
pe ceilalți din urmă. Compodi îl opri. 
Merscră un timp tăcuți și apoi îi spuse :

— Mîine, înainte de a intra în șut, să 
mă cauți să-ți dau recomandarea.'

■...Eugen Frumosu este astăzi un miner 
pe care exploatarea se poate bizui la 
fel ca și pe Compodi.

Poate fi o bucurie mai mare pentru 
un profesor ?

Mai tare a fost 
conștiința răspunderii
Se spune despre brigada lui Mihai Bu- 

cinschi că este la fel de bună ca și cea 
a lui Compodi in care și-a făcut și el 
ucenicia, iar brigada lui Compodi se știe 
că este fruntașă pe mină.

L-am cunoscut pe Bucinski în 
inginerului șef al minei Lonea. 
ochii puțin înroșiți de oboseală 
somn. Pe lingă vorbele aspre, dure, re
pezite, ale celorlalți, vorba lui domoală, 
apteape leneșă, le-ar fi putut face să-l 
crezi un om moale, greoi, tn birou mai 
era și Lungu, secretarul comitetului oră
șenesc U.T.M. Lonea. Intre ei doi avea 
loc o dispută tare curioasă.

—- Trebuie să pleci imediat — se 
o(ăra Lungu. Ce, faci ce vrei tu ? E sar
cină ! Auzi dumneata, organizația îi face 
cinstea să-l trimită la seminarul interna-

biroul
Avea 

și ne-

P. ISPAS

asupra maselor muncitoare, un rol 
do cea mai mare însemnătate l-au 
avui luptele muncitorilor ceferiști 
și petroliști din anul 1933, lupte 
Ia caro am luat parte activă. In 
luptele revoluționare din fe
bruarie 1933 s-au ridicat nume
roase cadre conducătoare de par
tid ieșite din rîndurile clasei mun
citoare, legate prin mii de fire de 
masele de oameni ai muncii. Ca
drele de bază muncitorești ale 
partidului nostru s-au călit în fo
cul unei aprige lupte de clasă, la 
școala aspră a închisorilor și lagă
relor și îndeosebi la Doftana, deve
nită adevărată universitate comu
nistă.

In aceste condiții, alături de alte 
cadre, m-am format, am crescut și 
am fost educat și eu ca membru 
al partidului și ca activist de 
partid.

Dacă în împrejurările grele ale 
adîncii ilegalități a partidului, alo 
terorii și ale închisorilor s-a putut 
înfăptui cu succes munca de for
mare a unor Cadre de partid oțe- 
lite, devotate trup și suflet par
tidului și clasei muncitoare, acea
sta s-a datorat spiritului tovărășesc 
ce a domnit în rîndurile noastre, 
muncii colective, într-ăjutorării, 
sprijinului acordat de tovarășii cei 

(Continuare în pag. III-a)
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Primirea unei delegații 
a Uniunii Tineretului 

Muncitor de către 
tovarășul CHIVU STOICA

Cu ocazia împlinirii a 50 de ani 
de viață tov. Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P.: Romîne a primit o delega
ție a Uniunii Tineretului Munci
tor, formată din. tovarășii Petre 
Gheorghe și Cîrcei Ion, secretari 
ai C.C. al U.T.M., Iliescu Ion, se
cretar al C.C.. al U.T.M. și pre
ședintele Uniunii Asociațiilor Stu
dențești din Republica Populara 
Roniînă, Munteanu Eleonora, 
membră în Biroul C.C. al U.T.M. 
și secretara organizației U.T.M. 
de la Fabrica de confecții „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej", Vintilă Fie
rea, membru supleant în Biroul 
C.C. al U.T.M. și secretarul orga
nizației U.T.M. de la Complexul 
„Grivița Roșie" și Velcescu Virgi
nia vicepreședinta Uniunii Asocia
țiilor Studenților din R.P.R.

In numele Uniunii Tineretului 
Muncitor, delegația a transmis 
tovarășului Chivu Stoica cele mai 
calde felicitări și .urări de succes 
în munca sa dusă cu abnegație 
pentru binele scumpei noastre pa
trii Republica Populară Romînă.

Vizita comsomoliștilor 
din Azerbaidjan

A1OINEȘTI (de la trimisul nos
tru). — De două zila se află în 
regiunea Bacău delegația comso- 
moliștilor din Azerbaidjan în frun
te cu Zurab Muradeliev, secretar 
al comitetului U.T.G.L. din Baku. 
In dimineața zilei de 8 august 
delegația a sosit în orașul petro
liștilor moldoveni, Moinești.

Comsomoliștii au vizitat sche
lele din bazinul petrolifer Moinești.

ln aceeași zi, la comitetul raio
nal U.T.M. a avut loc o întîlnire 
a comsomoliștilor cu activiștii ute
miști din raion. Cu acest prilej 
tovarășul Muradeliev și tovarășii 
care-1 însoțesc au înfățișat pe larg 
aspecte din munca organizației de 
Comsomol -cu tinerii din industria 
petroliferă.
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răspundere politică față de ca
litatea de utemist, față de da
toria ce o au de a munci cu 
elan și abnegație în primele 
rinduri la îndeplinirea tuturor 
sarcinilor ce revin organizației 
noastre revoluționare de tine
ret Ele nu repartizează sarcini 
concrete tuturor utemiștilor, nu 
analizează periodic, cu regula
ritate în adunări generale mo
dul cum își îndeplinesc utemiș
tii sarcinile pe care le-au avut. 
Aceasta face ca unii utemiști 
să nu participe activ Ia viața 
de organizație și mai ales în 
organizațiile de la sate, din 
școli și facultăți, să nu se cree
ze încă o opinie intolerantă 
față de cei care nu se achită de 
sarcinile ce le revin ca ute
miști, care lipsesc de la adu
nări, nu-și achită cotizația, în
calcă disciplina de organizație

Plenara a IV-a a C.C. al 
U.T.M. a apreciat că una din 
principalele cauze care face ca 
unele organizații de bază ale 
U.T.M. să desfășoare încă o 
activitate slabă, este 
defectuos de muncă 
organe ale U.T.M. 
comitete regionale, 
și orășenești ale 
controlează formal modul cum 
îndeplinesc organizațiile de 
bază sarcinile și hotărîrile or
ganizației, unii activiști ai 
acestor organe au o slabă le
gătură cu masa tineretului, cu 
viața organizațiilor de bază, se 
rezumă în mod cu totul greșit 
la a conduce munca „in gene
ral". Sint încă unele cadre de 
bază la comitetele regionale și 
raionale U.T.M. care merg 
foarte puțin pe teren, nu parti
cipă direct la viața și activita
tea organizațiilor de bază, cu
nosc slab problemele concrete 
de viață și de muncă ale tine
rilor, trag concluzii și iau ho- 
tăriri din birou, fără să cunoa
scă realitatea din viața orga
nizațiilor U.T.M. Este inadmi
sibil asemenea stil de muncă, 
ca cel folosit de secretarii Co
mitetului raional U.TM. Zim- 
nicea care timp de o lună și 
jumătate n-au mers nici o zi 
pe teren, sau ca cel fdosit de 
primul secretar al Comitetului 
raional U.T.M. Vatra Dornei 
care în timp de trei luni a mers 
doar cinci zile pe teren. Pe de 
altă parte există și unii acti
viști care, deși merg pe teren, 
nu ajută în mod concret orga
nele și organizațiile U.T.M., nu 
sezisează lipsurile mari din ac
tivitatea acestora, cauzele lor, 
nu iau măsuri practice, pe loc, 
pentru îmbunătățirea muncii, ci 
se rezumă de multe ori la a 
transmite sarcini și a-și nota 
unele lucruri pe care să le 
transmită organelor superioa
re, sau se ocupă unilateral de 
munca organizației respective, 
scăpînd din vedere problemele 
mari, centrale ce se cer a fi 
rezolvate de către utemișlii 
din locul respectiv de muncă.

Stilul defectuos de muncă al 
unor activiști ai U.T.M. se da- 
torește și faptului că unele co
mitete regionale și raionale 
U.T.M. dovedesc o slabă exi
gență față de munca lor, nu le 
controlează îndeaproape munca 
și nu-i trag la răspundere cu 
tărie pentru neîndeplinirea sar
cinilor. O altă cauză a stilului 
defectuos de muncă al unor 
activiști o constituie preocupa
rea slabă, nesatisfăcătoare pen
tru pregătirea politică și ideo
logică a unor cadre ale U.T.M. 
Sînt și acum unii activiști care 
nu se țin la curent cu eveni
mentele politice interne și in
ternaționale, nu studiază te
meinic documentele de partid, 
neglijează în mod nepermis 
timp îndelungat să se preocupe 
de ridicarea nivelului lor poli
tic, ideologic și cultural. Aceas
ta îi face pe unii dintre ei să 
desfășoare o muncă îngustă, 
lipsită de orizont, „meșteșugă
rească". E inadmisibilă lipsa 
de răspundere pehtru pregăti
rea politică și ideologică a ac
tiviștilor utemiști, dovedită de 
Comitetele raionale U.T.M. Si
biu, Rm. Sărat, Sighet, care nu 
numai că n-au organizat în a- 
nul ce a trecut nici un cerc po
litic pentru pregătirea activiști-

stilul 
al unor 

Unele 
raionale 
U.T.M.,

PENTRU
îmbunătățirea muncii

&

organizațiilor U.T.M.
lor, dar în general nu s-au in
teresat de modul cum se pre
gătesc activiștii, cum învață și 
ce invață — știut fiind faptul 
că pregătirea politico-ideoiogi- 
că a unui activist nu se poate 
rezuma doar la frecventarea 
regulată a unui cerc politic, ci 
înseamnă o muncă vastă, mul
tilaterală — bazată in primul 
rind pe răspundere și exigen
ță proprie, pe strădania și per
severența fiecăruia de a 
văța necontenit, indiferent 
condițiile de muncă.

★
Plenara C.C. al U.T.M. a 

ca sarcină importantă creșterea 
răspunderii politice a utemiști- 
lor, intărirea politică și orga
nizatorică a organizațiilor 
U.T.M., întărirea disciplinei de 
organizație.

Prin întreaga sa activitate 
Uniunea Tineretului Muncitor 
trebuie să dezvolte și mai mult 
in sufletul și conștiința tinere
tului dragostea și devotamentul 
față de partid, față dc politica 
sa de construire a socialismu
lui in patria noastră, dorința 
de a intra în rîndurile parti
dului — avangarda clasei mun
citoare și a intregului popor.

Pentru îndeplinirea cu suc
ces a acestei sarcini de mare 
răspundere ce-i revine organi
zației noastre, Plenara a IV-a 
a C.C. al U.T.M. a stabilit o 
serie de măsuri și sarcini con
crete, deosebit de importante. 
Astfel, în adunările generale 
ale organizațiilor de bază 
U.T.M. să vorbim mai mult ti
neretului despre partidul no
stru, despre lupta sa, să-i fa
cem cunoscută pe larg politica 
partidului nostru, să mobilizăm 
mai activ tineretul la aplicarea 
în viață a sarcinilor partidului. 
Anul acesta organizațiile 
U.T.M. să recomande mai urniți 
dintre cei mai bum utemiști 
pentru a urma învățămîntul 
politic de partid, ajutîndu-i ast
fel să-și însușească temeinice 
cunoștințe politice și ideologice. 
De asemenea va trebui întărit 
și dezvoltat cu mai multă per
severență învățămîntul politic 
U.T.M., îmbunătățit conținutul 
său politic, în așa fel ca baza 
studiului utemiștilor și tinerilor 
ce urmează cercurile și cursu
rile politice ale U.T.M. s-o con
stituie însușirea cunoștințelor 
de bază despre principiile po
litice și ideologice și despre po
litica partidului nostru și sar
cinile ce revin organizației noa
stre pentru înfăptuirea ace
steia.

Să-i recomandăm pentru a 
intra în rîndurile candidaților 
de partid pe cei mai buni și 
mai activi tineri muncitori, 
membri ai organizației noastre, 
care prin întreaga lor activi
tate în producție și în munca 
politică și-au dovedit devota
mentul pentru cauza partidului 
și a clasei muncitoare, pe cei 
mai buni și mai activi utemiști 
dintre tinerii țărani muncitori 
care și-au dovedit devotamen
tul în lupta pentru intărirea 
și dezvoltarea sectorului socia
list al agriculturii, din rindul 
celor mai activi utemiști, mem
bri ai gospodăriilor colective 
și întovărășirilor agricole, pe 
cele mai active utemiste. Ple
nara C.C. al U.T.M. a accen-

in- 
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tuat necesitatea întăririi poli
tice și organizatorice a organi
zațiilor de bază ale U.T.M. 
care cuprind tineri aparținînd 
naționalităților conlocuitoare 
din țara noastră, intensificării 
muncii de educație politică a 
acestor tineri, de atragere a 
lor pentru a participa activ la 
înfăptuirea sarcinilor partidu
lui, iar pe cei mai buni ute
miști, al căror devotament pen
tru cauza partidului a fost ve
rificat în practica muncii de 
fiecare zi, să-i recomandăm 
pentru a intra în rîndurile can
didaților de partid.

Chezășia întăririi continue 
politice și organizatorice a or
ganizației noastre, a îndepli
nirii sarcinilor de mare răs
pundere ce-i revin, o constituie 
conducerea de către partid. 
Plenara C.C. al U.T.M. a ce
rut tuturor organelor și orga
nizațiilor U.T.M. să-și strîngă 
și mai mult rîndurile în jurui 
partidului, să lupte cu perse
verență pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid, să 
ceară și să folosească în per
manență în munca lor de fie
care zi sprijinul, îndrumarea 
organelor și organizațiilor de 
partid, să se bizuie în activi
tatea lor pe membrii și candi- 
dații de partid — membri ai 
U.T.M., cărora să le încredin
țeze sarcini de răspundere în 
organele de conducere a or
ganizațiilor U.T.M., în toate 
sectoarele importante ale mun
cii organizației noastre.

*
Există hotărîri bune pentru 

fiecare domeniu din activitatea 
U.T.M. Marea majoritate a ac
tiviștilor, a cadrelor organiza
ției cunosc ce trebuie să facă, 
cum trebuie să muncească 
pentru îndeplinirea lor. E ne
voie însă de a lupta cu fermi
tate pentru a curma manifes
tările de indisciplină, de mo- 
leșeală și tărăgănare, de su
perficialitate și inconsecvență. 
Comitetele regionale, raionale 
și orășenești ale U.T.M. tre
buie să lupte neobosit pentru 
îndeplinirea pînă la capăt și 
în timpul stabilit a fiecărei 
hotărîri a C.C. al U.T.M. și a 
propriilor lor hotărîri, să or
ganizeze temeinic îndeplinirea 
lor, jos, în organizațiile de ba
ză pe care trebuie să le ajute 
efectiv, în mod concret și per
manent, să-și sporească exi
gența și să tragă la răspun
dere pe acei activiști și acele 
organizații de bază care dove
desc un spirit de răspundere 
scăzut pentru îndeplinirea ho- 
tăririlor C.C. al U.T.M. și a 
propriilor hotărîri. Trebuie 

temeinic ajutate îndeosebi a- 
cele organizații de bază ale 
U.T.M. care timp îndelungat 
și-au rezumat activitatea nu
mai la ținerea unor adunări 
generale slab pregătite, mereu 
cu aceeași ordine de zi, la 
nele acțiuni sporadice, care 
mulțumesc cu un volum 
activitate extrem de redus,
o slabă calitate a muncii. 
Pentru a realiza o cotitură în
semnată în activitatea organi
zațiilor de bâză — unde de 
fapt se hotărăște concret 
soarta fiecărei sarcini de orga
nizație privind educația comu
nistă și mobilizarea tineretului

la înfăptuirea politicii partidu
lui — Plenara C.C. al U.T.M. 
a subliniat din nou cit este de 
important ca toți activiștii ute
miști să-și petreacă cea mai 
mare parte a timpului lor de 
muncă în organizațiile de bază 
pe care să ie ajute în mod 
concret și competent, să lucre
ze mai direct cu masa largă 
a utemiștilor și tineretului.

Toți activiștii utemiști să 
considere ca una din obliga- , 
(iile lor de bază ridicarea con
tinuă a nivelului lor politic, 
ideologic, cultural, cunoaște
rea temeinică a politicii parti
dului și guvernului nostru, în- 
trucît succesul luptei și muncii 
lor, rezultatele întregii Ict ac
tivități depind într-o măsură 
considerabilă de nivelul lor de 
pregătire politică, ideologică 
și de cultură generală.

Pentru a realiza în scurt 
timp îmbunătățirea muncii de 
educație politică comunistă a 
tineretului, i mobilizarea mai 
activă a maselor de tineri la 
iupta pentru aplicarea in via
ță a politicii partidului, este 
necesar să îmbunătățim con
ținutul adunărilor generale ale 
U.T.M. Toate adunările gene
rale trebuie să înceapă cu o 
scurtă informare politică asu
pra principalelor evenimente 
politice interne și internațio
nale. Ordinea de zi a adunări
lor generale trebuie să cu
prindă, de regulă, probleme 
politice, ideologice, de educa
ție, dezbaterea diferitelor ho
tărîri ale partidului, guvernu- 
iiii și U.T.M.-ului și în lumina 
acestora să se stabilească sar
cinile concrete ce revin orga
nizației U.T.M. respective.

Concomitent
răspunderii politice a fiecărui 
utemist pentru îndeplinirea în
datoririlor ce-i revin, este ne
cesară intensificarea și îmbu
nătățirea muncii de lărgire a 
rîndurilor organizației noastre, 
îndeosebi cu tineri de la sate, 
din rîndurile naționalităților 
conlocuitoare și a tinerelor 
fete. Trebuie îmbunătățită 
munca de pregătire politică a 
celor ce urmează a fi primiți 
in U.T.M. cit și a celor ce au 
devenit utemiști, pentru ca fie
care să cunoască și să simtă 
din plin răspunderea ce-i re
vine ca membru al organiza
ției comuniste de tineret. In 
acest sens, tinerii neutemiști 
să fie ajutați de organizație, 
de cei mai buni utemiști să 
studieze temeinic Statutul 
U.T.M., pentru a-i pregăti po
liticește pe tinerii care doresc 
să intre în U.T.M. Organiza
țiile de bază să dea sarcină 
celor mai buni utemiști să se 
ocupe individual de pregătirea 
celor ce vor să devină ute
miști, explicîndu-le în primul 
rînd rolul, caracterul organi
zației noastre, sarcinile șl o- 
bligațiile pe care le are un 
utemist.

Plenara C.C. al U.T.M., fi
nind seama de importanța deo
sebită ce o prezintă pentru 
munca organizației noastre ac
tivul de U.T.M., a hotărît lăr
girea în acest an a activului 
U.T.M. de pe lîngă comitetele 
regionale, raionale și orășe
nești ale U.T.M. și crearea ac-

cu creșterea

u- 
se 
de 
cu

bază

tivelor de U.T.M. pe lingă co- 
miiete.'e orășenești de subor
donare raiona:ă și pe lingă co
mitete.e organizațiilor U.T.M. 
din intreprinderile și institu
țiile mari, care au constituite 
organizații de secții cu drept 
de organizație de bază. De a- 
semenea, a hotărît ca fiecare 
membru al comitetului și bi
roului organizației de
care are responsabilități con
crete (responsabil cu educația 
politică, culturală, cu produc
ția etc.) să-și formeze colecti
ve din utemiștii cei mai buni, 
cu aptitudini în domeniul res
pectiv de activitate, care să-I 
ajute în organizarea și duce
rea la îndeplinire a sarcinilor 
ce-i revin.

Plenara a cerut birourilor 
comitetelor regionale, raionale 
și orășenești ale U.T.M. să-și 
îmbunătățească stilul de mun
că mai ales în direcția opera
tivității și a controlului exi
gent, sistematic în îndeplinirea 
sarcinilor, a ajutorului conti
nuu ce trebuie dat organelor 
locale și în special organiza
țiilor de bază ale U.T.M.

Hotărîrile și sarcinile stabi
lite de Plenara a IV-a a C.C. 
al U.T.M. trebuie să mobili
zeze toate organele și organi
zațiile U.T.M., toți activiștii și 
cadrele organizației noastre la 
luptă neobosită pentru conti
nua întărire politică și organi
zatorică a organizației noa
stre, pentru creșterea răspun
derii politice a utemiștilor, ast
fel ca Uniunea Tineretului 
Muncitor, condusă zi de zi de 
către partid să-și îndeplineas
că din ce în ce mai bine sar
cina de cinste și onoare de a 
fi rezervă de cadre și ajutor 
credincios, devotat al partidu
lui nostru drag în măreața o- 
peră de construire a socialis
mului în Patria noastră.
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Cîntecul 
minerilor tineri
Din adine,
Sub pămint,
Din miezul de jar 
Lasă-ți, tu — cintul 
Vulturul tău zvicnit

nostru — 
peste

țară!
Pină la soare,
Pină la stele,
Inima zboară,
Ginduri, — de foc rindunele — 
Strălucitoare
Siliți tinerește
Pină la stele,
Pină la soare 1

Noi în adine,
Sub pămînt,
In miezul de jar, 
Nu obosim adunind
Piinea furnalelor — munți

noi în zare.
Ca o albină 
Fulgerătoare, 
Du-te lumină,
Pe calea de-aramă 
Trimisă de noi 1 
Orașe te cheamă 
Și sate te cheamă 
Colindă prin țară 
Pe plaiuri noi, 
Triumfătoare, 
Pină la stele, 
Pină Ia soare 1

Colo-n adine,
Sub pămint,
In miezul de jar,
Noi urmăm cu avînt 
Chemarea celui ce-n inimi 

dogoare:
Slăvitul partid, 
Soarele țării 
Care ne-a smuls 
Din noaptea mare. 
Sub razele lui, 
necontenit, 
Brațele noastre 
Noi drumuri deschid, 
Cărări de aur 
Strălucitoare 
Pină la stele, 
Pină la soare.

de la
moartea

Stamsavski

20 de ani
TTrW'U'" i

Un deschizător
DE DRUM

»
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Scenă din filmul „Comuniștii" — o valoroasă realizare a cineaștilor 
sovietici care va rula in curînd pe ecranele noastre

Se împlinesc douăzeci de ani de 
la moartea lui Konstantin Ser- 
gheevici Stanislavski, unul din cei 
mai străluciți oameni de cultură 
ai marelui popor rus, care a avut 
o influență covârșitoare asupra 
dezvoltării teatrului sovietic șl a- 
supra teatrului realist din lumea 
întreagă. Excepțional dc profund 
gînditor și artist, Stanislavski a 
făurit și fundamentat științific teo
ria artei scenice realiste, a contri
buit hotărîtor la crearea și avîn- 
tul teatrului sovietic, fiind el în
suși un mare regizor și actor. Îm
preună cu V. I. Nemirovici-Dan- 
cenko, cu Cehov și Gorki, Stanis
lavski a dus mai departe mărețele 
tradiții ale teatrului rus făurite de 
Pușkin, Griboedov, Gogol, Șcepkin 
și Ostrovski ; educat și sprijinit 
îndeaproape de partidul comunist, 
el a realizat un sistem unitar de 
metode creatoare în arta teatru 
lui care stă la baza marilor suc
cese ale teatrului sovietic, a cres
cut numeroși regizori și actori cu 
care se mîndrește Uniunea Sovie
tică, admirați în toată lumea.

După ce a activat intens ca a- 
maior în arta scenică. K, S. Sta
nislavski s-a dedicat în întregime 
teatrului, întemeind împreună cu 
V. I. Nemirovici-Dancenko, ajutat 
de numeroși iubitori entuziaști ai 
artei legate de viață, Teatrul dc 
Artă din Moscova, adevărat locaș 
de răspîndire a culturii democra
tice, în folosul poporului.

Prin uriașa sa experiență, prin 
regizarea unor spectacole pe care 
teatrul înființat de el le prezintă 
și azi cu cinste în formula sa, prin 
crearea unor nemuritoare roluri 
ca FamusOv al lui Griboedov, Sa
tin al lui Gorki, doctorul Astrov 
al lui Cehov. Stoockman al lui 
Ibsen, Argan al lui Moliere și al
tele, prin creșterea și educarea atî- 
tor oameni celebri de teatru, prin 
lucrările sale scrise, K. S. Stanis
lavski a lăsat o uriașă și colosal 
de valoroasă moștenire din care se 
inspiră teatrul sovietic in mersul 
său victorios înainte, din care în
vață oamenii de teatru din cele
lalte țări socialiste, ea și cei mai 
buni și mai progresiști actori și 
regizori din lumea întreagă.

Succesele teatrului condus de

In loc de autocritică... O măsură utilă l
I E aproape de ng- 
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In afară de exage
rarea meritelor arti
stice, nu găsim nici 
o încercare de ana
liză critică a opere
lor scriitorului, nici 
o tentativă, aricit de 
anemică, de fixare 
a limitelor acestuia. 
Laturile pozitive 
despre care tot vor
bește autorul exi
stă mai mult în 

imaginația recen
zentului și din pă
cate, mai puțin în 
opera scriitorului. 
După cum se știe 
I. Al. Brătescu-Vot- 
nești a promovat 
în majoritatea pa-

vestirilor sale — 
care nu s-au ridicat 
niciodată la nivelul 
celor scrise de Ca- 
ragiale și Sadovea- 
nu, deși autorul re
cenziei, se chinu
iește să-l pună pe 
același plan— cultul 
umilinței, al izolă
rii și al resemnării

In repetate rîn- 
duri presa a fost 
sezisată de către 
cititori că la unele 
din spectacolele la 
care cumpăraseră 
respectivul „bilet 
de intrare", — 
spectacole la care 
mergeau din dorin
ța de a se recrea

îțeatrul de păpuși in turneu in sat

în fața vieții, cultul 
dezarmării în fața 
nedreptăților socia
le.

„Dragostea pen
tru oameni, cuvîntul 
cald rostit pentru o 
umanitate săracă și 
umilită, fac parte 
din fizionomia scri
itorului" — declară 
l. Vlad. Această a- 
firmație e falsă de 
la început pină la 
sfîrșit, căci nu dra
gostea pentru oa
meni a fost cea 
care l-a împins spre 
fascism și nici cu- 
vîntul cald pentru o 
umanitate 
nu poate 
un motiv 
rare

săracă, 
constitui 

de ade
la fascism. 

Tocmai concepțiile 
greșite care au stat 
la baza operei lui 
I. Al. Brătescu-Voi- 
nești, l-au adus pe 
„blîndul povestitor" 
— cum suav îl nu
mește 1. Vlad — pe 
pozițiile fascismu
lui.

E regretabil că 
revista „Steaua" 
care a mai fost cri
ticată pentru gre
șeli asemănătoare 
printre care și pen
tru articolul 
getic despre 
1. Caragiale 
blicat, în 
autocritică un arti
col ca cel semnat 
de I. Vlad.

apolo-
Mateiu
a pu- 

loc de

instrui 
ranțele le-au fost 
înșelate aproepe cu 
fiecare număr al 
programului. E vor
ba de acele șușa- 
itele înjghebate pe
ste noapte de oa
meni 
tori", 
cîștiguri 
nemuncite, 
vînd 
gustul pentru o 
artă decadentă, tri
vială.

Și spectacolul în
cepea... de cele mai 
multe ori „progra
mul" se consuma 
într-un ritm fu ge- 
rător. O melodie, 
un scheci, un nu
măr de echilibristi
că, nelipsitul „Mala
bo", un bis execu
tat de „steaua" 
spectacolului și... 
cortina.
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conta — contau A 
banii. A

De curînd Mini- <? 
sterul Invățămîntu- \ 
lui și Culturii a a 
luat o serie de mă- A 
suri menite să stă- V 
vilească aceste \ 

| practici dăunătoare. Q 
I Orice spectacole ( 
I sau turnee artistice <2

„întreprinză- 
dornici de 

ușoare, 
promo- 

idei străine, 
pentru

vor fi organizate ( 
de acum în colo A 
numai pe baza unei A 
aprobări, ceea ce o- A 
feră o bună garan- A 
|ie în privința caii- Q 
tății programelor. 0 
De acum dragostea Q 
pentru frumos și Q 
artă nu Va mai fi A 
negociată cu diverși 
„organizatori" par- Q 
ticulari în goană Q 
rlupă profituri ușoa- Q 
re, spectatorul nu A 
va mai fi supus ac- Q 
jiunii pervertitoare J 
a unor „spectaco- A 
le" îmblcsite de A 
ideologia burgheza, A 
nu va mai fi supus $ 
acțiunii

a
perverti- 

unor spec- 
de prost

toare 
tacole 
gust.

Din 
pină în 
depărtat colț de 
țară, în centre mun
citorești, în sate și A 
în stațiuni de odih- j) 
nă, tinerii așteaptă Q 
de acum să vizio- ri 
neze spectacole de A 
un ridicat nivel ar- A 
listic și ideologic, A 
Care să cultive gu- A 
stul de frumos șl Q 
să contribuie Ijț 0 
educația comunista A 
a tineretului. A

București () 
cel mai în- $

Stanislavski în anii puterii sovie
tice, desăvîrșirea sistemului său 
creator se datorese în cea mai mare 
măsură uriașei influențe pe care a 
avut-o Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie asupra culturii din 
Rusia, spiritului comunist pe care 
partidul l-a insuflat artei, oame
nilor de artă. Insușindu-și tot mai 
mult principiile realismului-socia- 
(ist, lichidînd rămășițele decaden
tismului din concepțiile sale, Sta
nislavski a militat eu avînt și en
tuziasm pentru un teatru revolu
ționar, inspirat din viața maselor, 
slujind educării maselor în spiri
tul socialismului.

Acordînd cea mai mare impor
tanță tendinței social-politice a 
spectacolului teatral, K. S. Stanis
lavski se preocupa îndeaproape, 
cum era și firesc, de problema re
pertoriului, de piesele puse în 
scenă, pe care Ie voia cunoscute la 
perfecție, înțelese și interpretate 
realist, în Sensul profund pe 
l-a dat autorul lucrării sale, 
către regizori și actori. y

Stanislavski vedea în regie 
fel de stat major al echipei 
trale, care coordonează și dirijea
ză acțiunea tuturor factorilor în 
vederea evidențierii pregnante a 
conținutului de idei al piesei^ 
combătea tendințele unor regi
zori formaliști de a pune accen
tul pe fel de fel de artificii de 
suprafață care umbreau ceea ce 
trebuia să spună în principal spec
tacolul. Socotea că regizorul tre
buie să subordoneze în mod orga
nic toate mijloacele pe care le 
are la îndemînă în vederea obți
nerii rezultatului final: educarea 
spectatorului în spiritul unor idei 
înaintate, socialiste. El cerea de la 
regizor să fie nu numai un artist 
multilateral, cu o vastă cultură, o 
bună pregătire ideologico-politică 
și o fantezie și inspirație neseca
tă, ci și un calificat și răbdător 
pedagog capabil să crească pe 
actori ca pe niște devotați și ta- 
lentați slujitori ai luminării po
porului.

A devenit celebră exigența ma
nifestată de Stanislavski față de 
actori și munca uriașă dusă cu 
fiecare din ei pentru realizarea 
oricărui rol. Stanislavski lupta să 
dezbare pe actori de influențele 
nefaste ale șarjei și melodrama- 
tismului, împotriva vedetismului, 
pretinzîndu-le acestora să renunțe 
la tot ceea ce nu servește scoaterii 
la iveală a adevăratelor/poziții a 
personajului în cadrul conflictu
lui, a esenței lui social-politice și 
umane, a atmosferei piesei. In 
sistemul lui Stanislavski actorul nu 
trebuie să reprezinte, să mimeze 
detașat un caracter, o situație, ci 
trebuie să'o trăiască, să o întru
peze realist. El cere actorului să 
înțeleagă resorturile lăuntrice care 
determină acțiunea personajului și 
pe baza cunoașterii perfecte a 
caracterului și poziției sociale a 
acestuia, pe baza cunoașterii vie
ții, să reacționeze pe scenă con
form impulsurilor pe care le dau 
aceste resorturi în ambianța res
pectivă, transpunîndu-se în pielea 
personajului. Iată de ce spunea el 
actorilor : „A ucide cu arma artei 
tale pe dușmanii societății, ai o- 
rînduirii statului, ai patriei, este 
un lucru tot atît de onorabil ca 
și a întruchipa, cu aceeași putere 
a talentului, figura eroului pozitiv 
al vremurilor noastre”.

Invăț’înd din uriașa experiență a 
teatrului sovietic, oamenii din 
teatrul nostru au cucerit în anii 
regimului democrat-popular în
semnate succese, aplicînd creator 
teoriile lui Stanislavski. Pentru a 
merge tot înainte, tinerii actori și 
regizori cărora statul nostru so
cialist le oferă minunate condiții 
de dezvoltare, trebuie să studieze 
neîncetat opera lui Stanislavski 
care, departe de a-și dogmatiza 
sistemul, vedea în el „o metodă 
pentru întruparea realistă a ideii 
autorului dramatic și nu un scop 
în sine”.

care
de

un 
tea-

B. DUMITRESCU
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al Muncii Socialiste" din
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Gh. Vasilichi, St. Voicu, V. Ma
rinescu, Filip Geltz, membru 
al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale.

După Citirea Decretului prin 
care, Cy prilejul împlinirii a 
50 de ani de la naștere se con
feră tovarășului Chivu Stoica 
înaltele distincții pentru sluji
rea cu. credință a clasei munci-, 
toare și a poporului, pentru 
merite deosebite în opera de 
construire, a socialismului și ac
tivitate îndelungată și rodnică 
in mișcarea muncitorească, to
varășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, a înmînat 
tovarășului Chivu Stoica Diplo
ma de „Erou al Muncii Socia- 
liste“ și Medalia de Aur „Sece
ra și Ciocanul".

Tovarășul I. Gh. Maurer a 
felicitat in numele Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Romîn, al Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale și al în
tregului nostru popor pe tova
rășul Chivu Stoica, eminent mi
litant al Partidului Muncito
resc Romîn și al statului no
stru

A răspuns tovarășul Chivu 
Stoica.

Tovarășul Chivy Stoica a fost 
călduros felicitat de conducăto
rii partidului si statului, de toți 
cei prezenți la solemnitate,

(Agerpres)

Cuvîntarea 
tovarășului 

I. GH. MAURER
(Urmare din pag. l-a) 

pentru lupta și munca unuia dintre 
cei mai vrednici fii ai săi.

Intr-adevăr, în ultimii 30 de ani 
ai istoriei poporului nostru, nu 
există înfăptuire a clasei munci
toare la realizarea căreia să nu fi 
fost adusă contribuția de muncă 
a dv.

Permiteți-mi ca, atît în numele 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, cît și în numele meu perso
nal, să vă felicit cu deosebită 
căldură pentru înalta și binemeri
tata distincție ce vi s-a conferit

Permiteți-mi să vă doresc am 
mulți de sănătate și putere pen
tru ca munca dv. pricepută și rod
nică să continue a constitui o sub
stanțială contribuție la acțiunea 
scumpului nostru Partid Muncito
resc Romîn — de conducere a în
tregului nostru popor pe drumul 
înfăptuirii socialismului.

E A
„Erou

și a Medaliei de aur „Secera și Ciocanul tovarășului CHIVU STOICA
★ ★ ★

Cuvîntarea tovarășului CHIVU STOICA
și suflet partidului, formate în gre
lele condiții ale terorii burghezo- 
moșierești, ale închisorii și lagă
relor, au format sîmburele de 
bază al partidului după ieșirea lui 
din ilegalitate și au făcut față cu 
cinste sarcinilor istorice ale luptei 
pentru cucerirea puterii de către 
oamenii muncii și ale trecerii la 
construirea socialismului.

Din prima zi a activității legale 
a partidului, cadrele sale de bază, 
în frunte cu tovarășul Gheorghiu- 
Dej, au manifestat cea mai 
mare grijă pentru unitatea rîn
durilor partidului, pentru apli
carea neabătută a principiilor le
niniste ale construcției de partid 
și ale vieții interne de partid.

Partidul a lovit fără șovăială în 
elementele antipartinice, fracțio- 
nîste, dușmănoase, care au încer
cat să împingă partidul pe linia 
abandonării principiilor leniniste 
în construcția de partid și care 
împiedicau aplicarea consecventă a 
muncii colective, a democrației in
terne de partid, a principiului le
ninist al centralismului democratic. 

Zdrobind pe deviatoriî fracțio- 
niști, ducînd o luptă neabătută 
împotriva tuturor elementelor anti
partinice, fracționiste, dizolvante, 
combătînd cu fermitate împăciui
torismul față de aceștia, veghind 
la puritatea rîndurilor sale, parti
dul nostru și-a consolidat rându
rile, și-a întărit rolul conducător 
în toate sectoarele de activitate.

Unanimitatea pe care a mani
festat-o întregul partid cu prilejul 
dezbaterii hotărârilor recentei Ple
nare a C.C. al P.M.R., este o nouă 

liniei politice a 
a Comitetului

(Urmare din pag. L-a)

experimentați $i pregătiți. Inmai 
această privință atît eu personal 
cît și mulți alți tovarăși datorăm 
foarte mult tovarășului Gh. Gheor
ghiu-Dej, , care are marele merit 
în fața partidului nostru de a fi 
desfășurat o neobosită și perseva- 
rentă muncă de creștere, educare 
și călire revoluționară a cadrelor.

Sub conducerea lui, în perioada 
de pregătire și de organizare a 
luptelor din 1933, în închisoare 
și în lagăr, am învățat, împreună 
cu alți tovarăși, să lupt cu hotă- 
rîrs și intransigență pentru întă
rirea unității partidului, împotri
va sectarismului și oportunismului, 
împotriva elementelor fracționiste 
și dizolvante.

Partidul nostru și clasa munci
toare cunosc lupta pe care a dus-o 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej îm
potriva elementelor oportuniste, 
lașe, în perioada de pregătire și 
desfășurare a luptelor muncitori
lor ceferiști, împotriva încercări
lor de negare a rolului partidului 
ca organizator și conducător al 
acestor lupte. Este cunoscută lup
ta tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej 
pentru puritatea învățăturii mar
xist-leniniste, împotriva elemente
lor capitulante la Doftana și alte 
închisori împotriva elementelor 
fracționiste, dușmănoase, din 
lagăre, justa orientare tactică pe 
care a dat-o luptei deținuților re
voluționari, perspicacitatea sa în 
descoperirea dușmanilor, oricît de 
abil se deghizau, aprecierea pro
fund științifică a situației politice 
interne și externe.

Comuniștii din închisori în frun
te cu tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej au putut înfrunta teroarea 
sălbatică, au putut stringe în jurul 
lor pe ceilalți deținuți politici 
antifasciști, au putut desfășura în 
condiții neasemuit de grele munca 
de făurire a cadrelor datorită gri
jii permanente pentru unitatea 
rîndurilor partidului, pentru res
pectarea neabătută a normelor le
niniste ale vieții de partid. In ciu
da condițiilor extrem de grele de 
activitate, cadrele de bază din în
chisori, împreună cu cadrele de
votate partidului din afară, sub 
conducerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, au curățat condu
cerea de partid de elemente tră
dătoare ; 
condițiile 
a muncii 
bilizării la luptă a tuturor forțe
lor patriotice, au pregătit și or
ganizat insurecția armată de la 
23 August 1944.

Cadrele de partid devotate trup

dovadă a justeței 
partidului nostru, 
său Central.

ele au asigurat astfel 
pentru larga desfășurare 
politice în vederea mo-

Dragi tovarăși.
Sub conducerea 

stru, călăuziți de învățătura marx- 
ist-leninistă, poporul romîn, clasa 
muncitoare au obținut succese de 
seamă în consolidarea puterii 
muncitorilor și țăranilor în țara 
noastră, în construcția .socialismu
lui la orașe, și sate, în îmbunătă
țirea treptată a traiului oamenilor 
muncii, în consolidarea continuă a 
alianței clasei muncitoare cu țără
nimea muncitoare, sub conducerea 
olasei muncitoare, în întărirea 
unității poporului romîn, înfră
țit cu naționalitățile conlocui
toare. în jurul partidului și guver
nului.

Succesele noastre se datoresc și 
ajutorului multilateral și dezinte
resat al marii Uniuni Sovietice, 
cît și colaborării frățești cu China 
Populară și cu celelalte țări so
cialiste.

partidului no-

Figuri de tineri mineri

R.P.R
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tinerilor muncitori de la 
el, nu ! — că nu poate 
dacă ar fi fost mai tir- 
cum, adică tu crezi că o 
seminarul pentru că tu,

LUPTĂTORI HOTÂRlTI
PENTttU SOCIALISM

Țara noastră este un factor activ 
în cadrul lagărului socialist în 
frunte cu Uniunea Sovietică, duce 
o politică consecventă de pace, de 
colaborare și prietenie între po
poare pe baza principiilor coexi
stenței pașnice și sprijină toate 
popoarele care luptă pentru cuce
rirea si apărarea independenței lor 
naționale.

In ce mă privește, ca fiu al 
clasei muncitoare, ca soldat al 
Partidului Muncitoresc Romîn. voi 
lupta și pe viitor din toate pu
terile mele pentru aplicarea con
secventă a liniei marxist-leniniste 
a partidului.

Pentru mine, ca pentru orice 
membru de partid, cuvîntul par
tidului este lege. Nu există înda
torire mai înaltă decît de a tra
duce în viață politica Partidului 
Muncitoresc Romîn, pentru binele 
clasei muncitoare, al oamenilor 
muncii, al întregului popor romîn, 
pentru înflorirea patriei noastre 
dragi, pentru victoria cauzei mă
rețe a socialismului și a păcii, pen
tru unitatea și coeziunea lagărului 
socialist în frunte cu Uniunea So
vietică și a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Stațiunea Mamaia de pe litora
lul Mării Negre.

Excursii muncitorești
Birourile de turism și excursii 

din întreaga țară organizează cu 
prilejul sărbătorii zilei de 23 Au
gust în cele mai pitorești colțuri 
ale țării numeroase excursii mun
citorești, concursuri de orientare 
turistică, serbări eîmpenești și v’- 
zite la unele locuri istorice. Peste 
6000 de oameni ai muncii din Ca
pitală, din regiunile Ploești, Stalin, 
Timișoara, Cluj și Suceava și-au 
anunțat vizita lor pe Valea Praho
vei, la Poiana Stalin, Constanta. 
Băile Herculane, Tușnad și în alte 
localități. Numeroși, oameni ai 
muncii vor pleca în excursiile or
ganizate în munții Bucegi, Făgă
raș, și Apuseni, ori pe litoralul 
Mării Negre.

Festivalurile tineretului - 
prilejuiesc realizări deosebite

țional al
Timiș, și 
acum, că 
ziu... Păi 
Să amine
Mihai. Bucinschi, nu vrei să-ți lași 
brigada singură ?

■— Să nu-l amine.
— Nici nud amină n-ai grijă! 

Ce mai, gata, pleci acolo !...
Mihai ridică din umeri și of tea- 

ză necăjit. „Dacă nu pricepe, ce 
să-i fac eu‘ pare a spune toată în
fățișarea sa. Să-i mai spună încă 
odată că a primit locul cel mai 
greu din mină, stratul 5 — că nu 
a apucat nici măcar să-și ducă toa
te sculele acolo ? Că i s-a dat toc
mai brigăzii lui încrederea de a 
lucra în acest loc de muncă greu? 
Păi ce, e jucărie?! Și la o adică, 
parcă el nu ar vrea să se ducă la 
seminarul internațional ? N-ar avea 
ce spune acolo, n-ar avea de învă
țat? Dar nu poate acum. Aici ii 
chestie de mare răspundere. Nu răi 
nu ar avea încredere în băieții din 
brigadă, dar e locul greu și la în
ceput, pînă se organizează... Parcă 
îl aude și acum pe Compodi 
„Măi fecior, fii atent, acolo-i locul 
cel mai greu din vale. Este căr
bune bun și mult, dar îl scoți greu 
al naibii. Galeria e strimtă. Dacăi 
nu vei organiza bine treaba isto
vești oamenii și foloase mari nu 
tragi“. Și el, tocmai acum să plece...

Se sculă în picioare hotăirît să 
rămînă cu brigada :

— Mai ai ceva cu mine ?
Lungu se uita la el și-și dădea 

seama că toată supărarea îi trece. 
La drept vorbind și el dacă ar fi 
fost în locul lui Bucinschi ar fi 
procedat la fel. Se uita la Mihai, 
cercetător vrînd parcă să mai gă-

sească în el ceva din băiatul acela 
firav, timid, care s?a prezentat în 
1955 în Valea Jiului. Cît de mult 
s-a schimbat în trei ani ! Ba nu, 
aici, acum, prin moliciunea cu 
care se mișcă, parcă tot mai vă
dește ceva din firea domoală a 
moldoveanului de acum trei ani. 
Dar în mină, în subteran, chiar că 
nud mai recunoști. Ochii i se a- 
prind, mișcările îi devin iuți, pre
cise... Atunci, acolo, nu mai poți 
găsi în el nimic din fostul țăran. 
Acolo este un miner în adevăratul 
și curatul sens al cuvîntului.

— Diseară cînd intri
— îl întreabă Lungu.

— Nil știu, cred că 
Aș vrea să încerc să 
două, trei ore.

— Bine, ani să trec 
Intru și eu. Cred că va fi într-a- 
de văr o noapte grea.

Bucinski zîmbi larg. Știa el ca' 
pînă la urmă secretarul o să-l în
țeleagă. li răspunse recunoscător : 

duc.

Festivalurile tineretului care se 
desfășoară în întreaga țară sînt 
închinate sărbătorii naționale a 
poporului nostru — zilei de 23 
August, pe care milioanele de ti
neri de la orașe și sate o întîm- 
pină cu realizări deosebite în 
producție, în activitatea cultural- 
artistică, precum și în munca de 
folos obștesc.

Tinerii oțelari de Ia Combina
tul metalurgic Reșița au dat pe
ste plan, în cinstea festivalurilor 
tineretului, 2.000 tone de oțel, iar 
utemiștii și tinerii de lă uzinele,,! 
Mai" din Ploești au realizat eco
nomii în valoare de peste 200.000 
lei. Cele 14 brigăzi de producție 
ale utemiștilor de la întreprinde
rea carboniferă Doicești au reali
zat peste plan 700 tone de căr
bune, obținînd economii în valoa
re de 280.000 lei.

In întîmpinarea celui de-al doi
lea festival raional, tinerii din Re
giunea Autonomă Maghiară an
realizat economii în valoare de
aproape 2.000.000 lei. In acăastă
regiune 11.000 băieți și fete auTelegrame de felicitare adresate tovarășului CHIVU STOICA

Tovarășului CHIVU STOICA, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine
( București
/ Scumpe tovarășe Chivu.

3 Cu prilejul împlinirii a 50 de ani vă trimit cele mai călduroase 
elicitari tovărășești. Vă doresc din toată inirtia sănătate și multi 
ani de viață, multă putere ca să puteți și tn viitor să munciți cu 

aceeași perseverență,’ pentru noi succese în viața economică, poli
tică și culturală a Romîniei frățești, pentru menținerea și întărirea 
păcii și prieteniei între popoare, pentru propășirea și prosperitatea 
poporului romîn frate.

ANTON 1UGOV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria 
8 august 1958

Președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine 

Tovarășul CHIVU STOICA
București

Iubite tovarășe președinte.
Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a nașterii dv. îmi face o 

deosebită plăcere să vă transmit cele mai cordiale felicitări și 
urări. Vă doresc, stimate tovarășe președinte, mulți ani de viață 
și de activitate rodnică consacrată fericirii poporului romîn, cauzei 
socialismului și a păcii între popoare.

IOZEF CYRANKIEWICZ 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone 
Varșovia 8 august 1958

Președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne 

Tovarășul CHIVU STOICA
București

- Stimate tovarășe președinte,
Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a nașterii dv., în numele 

Guvernului Republicii Populare Democrate Coreene și din partea 
mea personal vă trimit cele mai calde felicitări. Timp de mulți 
ani ați luptat și continuați să luptați pentru interesele și fericirea 
clasei muncitoare și întregului popor muncitor din Romînia consa- 
crîndu-vă întreaga energie și talentul dv. Vă doresc din toată inima 
multă sănătate și succese și mai strălucite în activitatea dv. nobilă, 

ț îndreptată spre construirea socialismului în țara dv., spre întărirea 
Ăcoeziunii popoarelor noastre și Spre consolidarea păcii în lumea 
•întreagă.

Președintele Cabinetului de Miniștri 
al Republicii Populare Democrate Coreene 

KIM IR SEN
8 august 1958 Pheniah.

Președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine 

Tovarășul CHIVU STOICA
București

Comitetul Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, vă 
felicită călduros pe dv., eminent militant al mișcării muncitorești 
din Romînia cu prilejul împlinirii a 50 de ani și vă dorește sănă
tate și mari succese în activitatea dv. pentru înflorirea Republicii 
Populare Romîne, menținerea și întărirea păcii și prieteniei între 
popoare.

Comitetul Central
al Partidului Popular Revoluționar Mongol

Ulan Bator 8 august 1958

împădurit peste 260 ha. de teren. 
Tinerii muncitori de la atelierele 
C.F.R. „16 Februarie" din Cluj 
au colectat aproape 100.000 kg. 
de fier vechi și au repa’rat peste 
plan trei cazane de locomotivă, 
iar cei de la fabrica de porțela
nuri au depășit planul cu mii de 
farfurii și bibelouri.

In regiunea București tineretul 
a prestat peste 170.000 ore de 
muncă voluntară, reușind să 
strîngă aproape 430.000 kg. fier 
Vechi și să curețe man mult de 
50.000 ha. de izlaz. Tot în acea
stă regiune tinerii au amenajat 
și construit 140 de baze sportive 
Tineretul din gospodăriile agri
cole de stat și colective din re
giunea Galați a însilozat peste 
3000 tone de furaje. La chemarea 
tinerilor din comuna Vladimir, re
giunea Craiova, organizațiile 
U.T.M. din regiunea Pitești au 
luat sub patronajul lor îngrijirea 
a 52 monumente istorice, case 
memoriale, plăci comemorative, 
morminte ale ostașilor romîni și 
sovietici.

Tinerii din regiunea Craiova au 
obținut 150.000 kg. de grîu pro
venite din spicele adunate de ei. 
Mai mult de 53.000 de tineri din 
satele regiunii Oradea au partici
pat la întreținerea și refacerea 
pădurilor, efectuînd în mod vo
luntar lucrări în valoare de peste 
1.000,000 lei.

Activitatea cultural-artistică și 
sportivă a tineretului a luat un 
deosebit avînt în această perioa
dă. în cinstea festivalurilor au 
fost înființate numeroase for
mații artistice noi. s-au prezen
tat spectacole cu repertorii îm
bogățite, tinerii au învățat nume
roase cîntece patriotice etc. Cu 
entuziasm deosebit a participat 
tineretul la munca de înfrumuse
țare a satelor și orașelor patriei 
noastre, la diferite excursii, la 
întîlnirile cu oameni de știință și 
artă, activiști de partid, muncitori 
fruntași.

In zilele de 22 și 23 August 
vor avea loc festivaluri ale tine
retului în numeroase raioane din 
țară, printre care Roman. Tg. 
Neamț, Bacău, Baia Mare, Satu 
Mare, Focșani, Timișoara, Arad, 
Iași, Pașcani, Oltenița, Titu, Mus
cel și altele. Aceste festivaluri 
se vor încheia cu mari serbări de 
masă și carnavaluri,
imnuri închinate de tineret vieții 
noi socialiste.

ȘTIRI SPORTIVE
* Comitelui de organizare a 

campionatelor europene feminine 
de canotaj academic care se vor 
desfășura anul acesta între 22 și 
24 august pe lacul Malta din apro
pierea orașului Poznan a anunțat 
că la actuala ediție a campionate
lor vor participa echipe din opt 
țări: U.R.S.S., R. P. Ungară, R. 
Cehoslovacă, R.P. Romină, Olan
da, Franța, Danemarca 
Polonă.

Și R. P.

dintre e- 
Norvegiei

adevărate

(Agerpres)

Către,
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne 
Tovarășul CHIVU STOICA

x București
Romînia

Mult stimate tovarășe Chivu Stoica,
în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Ger

mane și al meu personal, vă transmit cu prilejul împlinirii a 50 
de ani de la naștere cele mai cordiale felicitări. Viața dv. plină 
de muncă neobosită în slujba înaltelor idealuri ale socialismului, 
este strîns legată de lupta poporului romîn pentru eliberarea sa 
de sub jugul imperialismului și pentru construirea și întărirea 
Republicii Populare Romîne.

Vă urăm sănătate și deplină putere creatoare în activitatea dv. 
de mare răspundere și noi succese în construirea socialismului, 
în întărirea continuă a unității lagărului socialist, în asigurarea pă
cii și întărirea prieteniei între popoarele noastre.

OTTO GROTEWOHL 
Președintele Consiliului de Miniștri 
*1 Republicii Democrate Germane

Președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne 

Tovarășul CHIVU STOICA
București

Permiteți-mi ca în numele poporului mongol, al guverhului R. P. 
Mongole și din partea mea personal, să vă felicit cordial pe dv. 
scumpe tovarășe Chivu Stoica, fiu glorios al poporului romîn, unul 
din conducătorii de seamă ai ’Republicii Populare Romîne frățești 
și prieten sincer al poporului nostru. In ziua împlinirii a 50 de 
ani, vă doresc din tot sufletul multă sănătate și noi succese remar
cabile în activitatea dv. rodnică spre binele și înflorirea patriei 
dv. minunate, care pășește sigur pe drumul socialismului, pentru 
întărirea unității și coeziunii lagărului socialist în frunte cu marea 
Uniune Sovietică.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole

J. ȚEDENBAL
Ulan Bator 8 august 19Ș8
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■jij. Meciul de atletism 
chipele masculine ale 
și R. P. Romîne desfășurat timp 
de două zile la Oslo s-a terminat 
cu rezultatul de 109—103 puncte in 
favoarea formației gazdă.

In ziua a doua a meciului atle- 
fii romini s-au comportat remar
cabil reușind să ctștige cinci din 
cele nouă probe disputate și să 
stabilească două noi recorduri ale 
R. P. Romine. învingător tn pro
ba de 10000 metri cu timpul de 
29’57" Constantin Grecescu este 
primul atlet romîn care aleargă a- 
ceasta distanță sub 30 minute. 
Vechiul record deținut tot de el 
era de 30‘25”2ll0. Al doilea re
cord a fost realizat de echipa de 
ștafetă 4x400 m (Mihaly, Vamoș, 
Savel, Sudrigean) care a învins e- 
cliipa norvegiană inregistrind 
timpul de 3?13"6țl0. Celelalte vic
torii ale echipei noastre au fost 
obținute de N. Rășrănescu la cio
can cu 61,60 m; M. Stein, triplu 
salt — 15,21 m: I. Savel, 400 m 
garduri în 52”2fl0,

* Calendarul de toamnă al echi
pei de fotbal a R. P. Ungare cu
prinde 5 partide internaționale. 
Fotbaliștii maghiari vor întîlni la 
14 septembrie echipa Poloniei la 
Varșovia, la 28 septembrie echipa 
U.R.S.S. la Moscova, la 5 octom
brie iugoslavia la Belgrad, la 16 
noiembrie Belgia la Budapesta. 
Ultimul meci va avea loc ia 23 
noiembrie la București în compa
nia echipei R. P. Romîne.

1

:.r t- ■'i ■
fi

resmat de cîmp — ei bine acest 
om cînd s-a văzut în măruntaiele 
pălnînitilui — sincer și fără nicio 
fățărnicie — îl cuprinsese frigurile 
spaimei. Cînd a ajuns din 
nou afară, primul gînd i-a fost 
s-o ia din loc! Dar nu a plecat. A 
rămas și. a intrat în șut și a doua 
zi, și a treia și mereu de atunci 
pînă acum. A plecat atașă în con
cediu și s-a întors cu’ Un grup de 
băieți...

— Ei, ce facem, spune-ne, ră
mînem ? Și fără să mai aștepte ' 
răspuns băieții se îndreptară spre 
fundul abatajului.

— Vă duceți acasă. Este și 
mîine o zi.

...Acum era pe sfîrșite cel de-al 
să te iau. . treilea șut. Prin galeria îngustă,

Cupcinski mai mult se tîrî pînă 
la peretele de cărbune. Luă lo
pata și începu să arunce cu fu
rie cărbune. In urechi îi țiuia un 
vîjîit continuu, Sta aplecat, a- 
proape rezemînd cu spinarea ta
vanul abatajului, și-și controla 
mai mult instinctiv mișcările. 
Deodată se simți asvîrlit cu pu
tere cît colo iar în abataj răsună 
strigătul puternic al unui miner: 
,,-Păzeaa“... Cupcinschi nu-ș’i dădu 
seama ce s-a întîmplat. După ce 
se desmetici dădu să sară în pi
cioare. O durere ascuțită, de foc. 
care a trecut din picior prin șiră 
spinării și s-a înfipt în creer, îl 
făcu să scoată un strigăt înfio
rător.

„.Totul era alb și strălucitor. 
Pe un scaun lingă patul lui, un 
băiat își răsucea șapca în mină 
uitîndu-se rugător la Cupcinski:

— Primește-i azi nea’ Cup
cinski. S-au jurat că nu mai lip
sesc șl nu mai pun băutură în 
gură, în viața lor.

— Uite ce-i tovarășe, mina nu-i 
moșia lor, să vină cînd vor ei la 
lucru și nici eu nu sînt bătaia 
lor de joc. Să se ducă și să mă 
lase în pacă.

Marin Tucaciuc. (vărul vestitu
lui Tucaciuc) se pare că citise

în mină ?

pe la 10. 
dorm vreo

— Te aștept. Acum mă 
Trebuie să string cotizațiile.

Brigada 
moldovenilor

al 
nu

...Era pe sfîrșite și cel de 
treilea șut de cînd Cupcinski 
ieșise din mină. încă nu simțea 

. oboseala dar bănuia că se cuibă
rește în el și că în curînd va în
cepe să-l sîeîie. Cu toate că era 
cogeamite șeful de brigadă, de 
ieri de cînd a intrat în mină și 
pînă acum a lucrat cot la cot cu 
băieții. Tocmaj în ziua asta rămă
sese cu oameni mâi puțini în șu
turi. De; ce ? Va vedea el. Acum 
trebuia '„tras tare". Angajamentul 
le era amenințat să nu fie înde
plinit.

In primul șut s-au dat „pitiș": 
aproape cîte trei tone pe fiecare 
post.

Schimbul. între șuturi s-a fă
cut din . mers. Lipseau și din: 
schimbul II băieți. Cupcinski se 
■întunecă la față și scăpă o înjură-- alt răspuns în ochii jucăuși ai lui

* 'Cupcinski,, căci se ridică de p-
scaun și se duse spre ușa 
care o deschise larg, lăsînd 
intre în cameră un grup de băieți 
CU fețele roșii. transpirate, cu 
ochii plecați.

— V-am spus eu să veniți, mă? 
V-am chemat eu, mă, bețivilor ?...

Un timp se așternu o liniște 
grea, apăsătoare. Apoi fața lui 
Cupcinski se însenină: „Da, acci
dentul e și din vina mea!" Și 
cînd vorbi, vocea lui caldă, do
molită, limpede ca în zilele lui 

’ bune, lumină toate fețele :
— Ia stați pe unde puteți și 

haide șă vedem ce faceți cît timp 
lipsesc eu. Doctorii mi-au spus să .j. 
stau 3 luni, eu cred că vin mai 
repede-, dar pînă atunci brigada 
trebuie să rămînă fruntașă !

tură.
— Stîpcinski, noi mai rămînem 

un șut. Ce zici ? îl întrebă urtul 
din ortacii care lucraseră în pri
mul șUt.

Se uită la ei mulțumindu-le 
din ochi. Știa că dacă le-ar fi 
cerut, ar fi rămas cu toții încă 
un schimb. Ii cunoștea și îi iu-’’ 
bea.

...Brigada lui era formată aproa
pe în întregime din moldoveni. 
Mulți dintre ei erau chiar de la 
ei, din Rădăuți.

In 1951 cînd venise aici îl cam ' 
apucaseră furnicăturile la tălpi. Om 
obișnuit să calce numai pe fața 
pămîntului, să vadă cum creșțe 
grîul și cucuruzul, să se piardă cu 
privirea în albastrul cerului, sa se 
îmbete de soare și de aerul înmi-.

INFORMAȚII
* Vineri dimineața a avut loc 

la ambasada R. D. Germane o 
conferință de presă. H. Bahr, se- 
efetar al ambasadei, a făcut cu 
acest prilej o expunere amplă pri
vind principalele sarcini economi
ce ale R. D. Germane, trasate de 
congresul al V-lea al P.S.U.G.

* Delegația constructorilor so
vietici da la hidrocentrala din Sta
lingrad, care ne-a vizitat țara la 
ihvitația constructorilor hidrocen
tralei „V. I. Lenin" din Bicaz, a 
plecat spre patrie. In timpul șe
derii lor în țara noastră oaspeții 
au împărtășit constructorilor hi*

Portul Constanța. Vasul ro- 
mînesc „Plehanov" se pregăte
ște pentru o nouă cursă. El va 

duce în India transformatori și 
mașini agricole.

un

pe 
pe 
să

drocentralei de la Bicaz din vastă 
lor experiență. Constructorii so
vietici au vizitat în același timp 
întreprinderi industriale, și câte
va din cele mai pitorești locuri 
din regiunile Bacău, Ploești, Sta
lin și Constanța.

* Membrele „Brigăzii celor 9 
Lan“, dintr-o cooperativă agricolă 
de producție din comuna Tuilben 
(R. P. Chineză), care ne vizitea
ză țara, au sosit în regiunea Con
stanța unde vor vizita gospodăria 
agricolă colectivă din comuna Co- 
badin, S.M.T. 23 August, stațiunea 
experimentală Murfatlar și stațiu
nile de pe litoral.
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Se aduce la cuonștință celor * 
interesați că au început in-fi 

... scrierile la Grupul școlar sâni-* 
*tar-Buzău pentru secțiile: 
£ — Tehnicieni pediatrie. 2
W — Tehnicieni medicali. *

-S

Jț Pentru înscriere trebuiesc 8
2 următoarele:5 1. Cerere. iA
M 2. Certificat de naștere (co-$
*pie legalizată). 2
sil 3. Dipioma de maturitate (în*
«originaW 
J 4. Certificat de sănătate cu 2 
Srezultalui analizei sîngelui și* 
Mal radioscopiei pulmonare.

5. Declarația tip din care să2 
Vrezulte starea materială a can-* 
«didatului (a părinților sau a* 
^susținătorilor legali). 2

a*

r
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w Examenul constă din :
1. Anatomie (scris și oralj.i*
2. Chimie (scris și oral). 2

W 3. Fizică (oral). *
* Examenul de admitere se dă*
y între data de 25—30 septem-* 
v brie a.c. iar cursurile încep la*
* data de 10 octombrie a.c.u Elevele reușite vor semna un 2 
«angajament prin care se obligă* 
*a servi în cadrul muncii sani-S 
Stare cel puțin 3 ani. 2
M Condițiuni minunate de in- * 
^vățătură.
S La dispoziția elevelor este o* 
^bibliotecă cu aproape 10.000* 
Jde volume, laboratoare și salaS 
«de anatomie descriptivă. * 
« Se acordă bursă elevelor* 
£ conform dispozițiunilor în vi-2 M goare (după starea materială*
* și nota de la examenul de ad *
gmltere). *
* La terminarea școlii elevele* 
Ssînt plasate în cîmpul mur.zii.JJ



Consiliul dc Securitate a hotârlt in liban continuă debarcări
convocarea sesiunii extraordinare de trupe și echipament militar

speciale a Adunării Generale a N.U.
NEW YORK 8 (Agerpres). — 

TASS transmite : După cum s-a 
mai anunțat, la. 7 august ora 15 
(ora New York-ului) a început 
ședința Consiliului de Securitate 
al O.N.U. Sedin+a a fost convo
cată la cererea Uniunii Sovietice 
care a propus să șe convoace o 
sesiune extraordinară a Adunării 
G.nerale a O.N.U. pentru exami
narea problemei retragerii trupe
lor S.U.A. din Liban și a trupe
lor engleze din Iordania.

Ședința a fost prezidată de 
Georges Picot (Franța). Deschi- 
zind ședința el a anunțat că se
cretarul general al O.N.U. consi
deră că mandatul reprezentantu
lui guvernului Republicii Irak, 
Hașem Djavad, este valabil.

După aprobarea ordinei de zi 
s-a dat cuvîntul reprezentantului 
U.R.S.S., A. A. Sobolev. Arătînd 
ca lumea continuă să fie amenin
țată de primejdia agravării ccn-

.,Consiliul de Securitate examinind situația care 
Orientul Apropiat și Mijlociu în urma aducerii de forțe armate 
i mericane în Liban și de forte armate britanice in Iordania, ținînd 
seama de faptul că aceste acțiuni ale S.U.A. și Marii Britanii re
prezintă o primejdie pentru pacea și securitatea internațională 
și constatind că Consiliu! de Securitate nu este în stare să-și în- 
cepiinească misiunea sa principală de a menține pacea și securita
tea internațională,

hotărăște convocarea unei sesiuni extraordinare speciale a Adu
nării Generale pentru examinarea problemei retragerii imediate a 
trupelor S.U.A. din Liban și a trupelor Marii Britanii din lor- 
c nia“.

Arab, A. A.flictului în Orientul 
Sobolev a spus :

Problema încetării 
tervenției armate în 
propiat și Mijlociu 
creării condițiilor care să salveze 
popoarele acestei regiuni de ame
stec străin, reclamă o grabnică 
rezolvare.

Trupele străine trebuie retrase 
imediat din Iordania și Liban! 
Staționarea lor în această regiu
ne constituie o primejdie perma
nentă pentru pacea și indepen
dența popoarelor, o încălcare fla
grantă a Cartei O.N.U. cu care 
nu se pot împăca statele mem
bre ale acestei organizații.

Reprezentantul U.R.S.S. a cerut 
convocarea grabnică a unei se
siuni extraordinare speciale a 

și a 
so-

totale a in- 
Orientul A- 
și problema

Adunării Generale a O.N.U. 
prezentat proiectul rezoluției 
vietice în care se spune :

s-a creat în

Reprezentantul S.U.A., Lodge, 
care a luat apoi cuvîntul, a re
curs la vechile subterfugii, încer- 
cind să justifice agresiunea ame
ricană în Liban. El a repetat din 
nou născocirile despre primejdia 
care ar amenința independența și 
integritatea teritorială a Libanu
lui și despre „agresiunea indirec
tă", deși concluziile observatori
lor O.N.U. în Liban resping în 
mod elocvent aceste născociri.

La ședință au luat de asemenea 
cuvîntul reprezentanții Angliei, 
Irakului și Canadei. Reprezentan
tul Angliei, Dixon, a declarat că 
guvernul său nu obiectează îm
potriva examinării „situației** din 
Liban și Iordania în cadrul unei 
sesiuni speciale a Adunării Gene
rale cu condiția ca această exa
minare „să nu determine evolu
ția situației existente" din cele 
două țări arabe.

Delegatul Irakului, H. Djavad, 
a refuzat să sprijine proiectul a- 
merican de rezoluție, întrucît 
convocarea sesiunii extraordinare 
a Adunării Generale este motiva
tă în acest proiect prin plîngerî 
nzfondate împotriva Republicii A- 
rabe Unite.

Reprezentantul Canadei, Ritchie,

a sprijinit proiectul de rezoluție 
american și a declarat că speră 
că în cursul sesiunii Adunării 
Generale se va găsi posibilitatea 
pentru, o consfătuire neoficială a 
reprezentanților marilor puteri și 
a stațelor interesate, în cadrul 
căreia să fie discutate rodnic și 
rezolvaje problemele întregului 
Orient Apropiat și Mijlociu.

Reprezentantul Republicii Ara
be Unite, Lutfi, a sprijinit poziția 
■delegației Republicii Irak. în legă
tură cu convocarea unei sesiuni 
extraordinare speciale a Adunării 
Generale pentru discutarea situa
ției din Orientul Apropiat și Mij
lociu, creată ca urmare, a adu
cerii de trupe americane în Liban 
și de trupe engleze în- Iordania.

A luat apoi cuvîntul reprezen
tantul sovietic, A. A. Sobolev, 
care a făcut remarci pe marginea 
cuvîntărilor reprezentanților 
gliei și S.U.A.
'In legătură cu invocarea 

către Lodge a „primejdiei** 
ar amenința Libanul, A. A. 
bolev a amintit că plingerea Li
banului a fost examinată de Con
siliul de Securitate înainte de in
tervenția armată americană în Li-

ban și că acesta nu a stabilit că 
ar exista o asemenea primejdie ; 
or, numai Consiliul de Securitate 
și O.N.U. pot constata dacă există 
o primejdie pentru pacea și secu
ritatea unui stat sau altul. „Pri
mejdia" care ar amenința Liba
nul, a spus el, a fost prezentată 
de către guvernul S.U.A. ca un 
pretext născocit pentru amestecul 
armat al S.U.A. în 
banului.

A. A. Sobolev a 
proiectul american 
referindu-se la plingerea Libanu. 
lui și Iordaniei, trece sub tăcere 
problema principală care trebuie 
să fie discutată — problema re
tragerii trupelor americane și en
gleze din Liban și Iordania. El 
a cerut să se dea prioritate la 
vot proiectului de rezoluție sovie
tic.

Președintele Consiliului de 
Securitate, Georges Picot (Fran
ța) a declarat că guvernul Fran
ței continuă să considere că pro
blema Orientului Apropiat ar tre
bui discutată într-o atmosferă de 
calm în cadrul unei conferințe a 
șefilor de guverne potrivit primei 
propuneri a guvernului sovietic. 
Guvernul Franței, a spus el, con
sideră că trebuie să se facă tot 
ce e necesar pentru ca această 
conferință 
Totodată delegația Franței . nu 
obiectează împotriva convocării 
vnei sesiuni speciale a Adunării 

.Generale ,și va vota pentru pro
iectul de rezoluție american.

La sfîrșitul discuției general? 
A. A. Sobolev a prezentat amen
damente la proiectul de rezolu
ție american. El a propus să se 
excludă din acest proiect primul 
paragraf din preafrtbul în'care se 
spune că Consiliul de Securitate 

plîngerile Libanului 
al Iorda-_ 
prezen at

treburile Li-

subliniat că 
d.e rezoluție,

să devină posibilă.

DESCHIDEREA SESIUNII EXTRAORDINARE 
SPECIALE A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.
NEW YORK (Agerpres). — TASS transmite: La 8 august ora 

17,15 (ora New Yorkuiui) s-a deschis sesiunea extraordinară spe- 
cia'ă a Adunării Generale a O.N.U., convocată ca urmare a hotă- 
ririi Consiliului de Securitate pentru discutarea situației din Ori
entul Apropiat și Mijlociu.

Sesiunea a fost deschisă de D. Hammarskjoeld, secretarul gene
ral al O.N.U. care a predat președinția lui L. Munro (Noua Zee- 
landă), președintele celei de a 12-a sesiuni ordinare a Adunării 
Generale.

După un scurt cuvînt introductiva! lui L. Munro, sesiunea a tre
cut la aprobarea ordinei de zi. — Ordinea de zi a fost aprobată 
de Adunare în următoarea formulare : „Problemele care au fost 
examinate de Consiliul de Securitate al O.N.U. în cadrul ședinței 
sale din 7 august 1958".

Primul a luat cuvintul reprezentantul Uniunii Sovietice, A. A. 
Sobolev.
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în ciuda unor măsuri extra
ordinare de securitate luate de 
guvernul Braziliei și pe care 
agenția „France Presse** le con
sidera chiar „excesive**, secre
tarul de stat al S.U.A., John 
Foster Dulles, care a sosit la 
4 august la Rio de Janeiro a 
fost intimpinat cu o puternici 
demonstrație ostilă. Pe o pan
cartă mare suspendată pe fron
tispiciul sediului Uniunii Na
ționale a studenților brazilieni 
se afla inscripția : „S.U.A. nu 
au prieteni ci interese*1.

Desigur că nu dorința
a-și desfăta privirile cu pitoreș- 
tile priveliști ce le oferă teri
toriul Americii Latine l-a de
terminat pe Dulles să plece în 
Brazilia.

Care sînt cauzele acestei pu
ternice ostilități cu care a fost 
intîmpuiat Dulles în Brazilia ?

Sub presiunea celor mai largi 
cercuri politice și sociale din 
Brazilia,. în anul 1953 s~a insti
tuit monopolul statului asu
pra petrolului, iar în 1956 a- 
supra materiilor prime atomi
ce, care alături de fier simt cele 

creri bogății ale subsolului 
brazilian.. De atunci mai ales, 
mirosul petrolului nu dă pace 
rockefellerilor. Și nu numai 
atît, S.U.A. se tem de faptul că 
precedentele fiind create, a a- 
părut „pericolul** etatizării și 
altor ramuri industriale în care 
monopolurile nord-americane 
dețin puternice poziții. Teme
rea e justificată de altfel. în ul
timii ani țările sud-americane 
manifestă tot mai puternic ten

Consiliul a făcut o scurtă 
pentru ca delegații să poată stu
dia amendamentele Uniunii So
vietice.

După o pauză și după o scurtă 
discuție în legătură cu amenda
mentele, membrii Consiliului de 
Securitate au căzut de acord a- 
supra următoarei formulări a 
proiectului de rezoluție al Consi
liului de Securitate :

pauză

BEIRUT 8 (Agerpres). — în 
ultimele zile comandamentul mili
tar american a continuat debarca
rea de trupe și descărcarea de 
tehnică militară și muniții în Li
ban. în dimineața zilei de 8 au
gust de-a lungul litoralului liba
nez se aflau 13 vase militare ame
ricane printre care 10 de trans-

port. Avioanele de transport ale 
flotei aeriene militare americane 
au continuat să aterizeze pe aero- 
dromuL internațional Halde.

După cum relatează ziarul „Al 
Kifah“, purtătorul de cuvînt al co
mandamentului american în Liban 
a declarat că operațiunile de de
barcare de trupe americane în Li-

Hussein cere trupe americane

traordinare speciale a Adunării 
( enerale în conformitate cu regu
la 8(b) din Regulile de proce
dură ale Adunării Generale".

Reprezentantul S.U.A., Lodge, 
a obiectat împotriva primului a- 
mendament, dar a adoptat cel 
de-al doilea amendament al de
legației U.R.S.S.

După aceasta, la propunerea 
reprezentantului statului Panama,

Consiliul de Securitate, examin înd punctele 2 și 3 de pe ordinea 
de zi a celei de-a 838-a ședințe, și avînd în vedere că lipsa una
nimității membrilor permanenți la cea de-a 834-a ședință și la cea 
de-a 837-a ședință a Consiliului de Securitate a împiedicat Con
siliul să-și împlinească misiunea principală de menținere a păcii și 
securității internaționale, holărăște să convoace o sesiune extraor
dinară specială a Adunării Generale".

Acest proiect de rezoluție a 
fost adoptat de Consiliu în una
nimitate.

Luînd cuvîntul după vot, A. A. 
Sobolev a declarat: VOTIND 
PENTRU CONVOCAREA UNEI 
SESIUNI EXTRAORDINARE 
SPECIALE A ADUNĂRII GENE
RALE DELEGAȚIA SOVIETICA 
A AVUT IN VEDERE FAPTUL 
CA SARCINA PRINCIPALA A 
ACESTEI SESIUNI VA FI A- 
DOPTAREA MASURILOR IN 
VEDEREA SLĂBIRII ÎNCORDĂ
RII INTERNAȚIONALE, PRO
VOCATĂ IN PRIMUL RIND DE 
ADUCEREA TRUPEEOR S.U.A. 
ȘI ANGLIEI IN LIBAN ȘI IOR
DANIA".

Reprezentantul U.R.S.S. a a- 
nuntit următoarele cuvinte din 
mesajul. adresat-la 5 august a.c. 
de N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.. 
primului ministru al Angliei, Mac
millan : ..Guvernul sovietic speră 
că examinarea acestei probleme 
in cadrul Adunării Generale, în 
care sînt reprezentate atît state 
mari cit și state mici, va permite 
să . se găsească calea lichidării 
primejdiei de război create în O- 
rientul Apropiat și Mijlociu prin 
acțiunile S.U.A. și Angliei și va 
aduce liniștea în această re
giune".

La sfîrșitul ședinței, Consiliu-

Hammarskjoeld, a comunicat 
membrilor Consiliului că scrisoa
rea cu privire la hotărîrea Con
siliului de Securitate de a se con
voca o sesiune extraordinară 
specială a Adunării Generale va 
fi difuzată în noaptea de 7 spre 
8 august tuturor membrilor 
O.N.U. și că Adunarea Generală 
se va întruni la 8 august, era 
17 (ora New York).

CAIRO 8 (Agerpres). — Dună 
cum anunță ziarul „Al-Ahbar“ în 
cursul vizitei reprezentantului spe
cial al președintelui S.U.A.. Mur
phy, in Iordania regele Hussein 
i-a cerut să trimită in Iordania 
trupe americane.

Pe de altă parte, scrie ziarul, 
regele Hussein a declarat coman
damentului englez că in Iordania 
sint insuficiente trupele engleze și 
a cerut să se trimită noi întăriri. 
Potrivit spuselor ziarului, regele 
Hussein s-a plîns că în rindul ar
matei iordaniene au loc puternice 
frămintări și de aceea el nu poate 
conta pe trupele sale.

Ziarul „Al-Ahbar“ scrie că gu
vernul Angliei a hotărit să trimită 
de urgență in Iordania un nou 
contingent de trupe engleze. Ace
ste trupe au și sosit in portul Aka- 
ba. Ele au fost aduse pe cale ma
ritimă din Aden și din coloniile

engleze din Africa răsăriteană. Din 
Akalra trupele engleze sînt trimiși 
pe calea aerului Ia Amman. Tot
odată continuă trimiterea la Am
man a trupelor engleze din Ci
pru pe calea aerului prin terito
riul israelian.

ban vor continua pînă la îndepli
nirea planului prevăzut.

Primind asigurări că guvernul 
Sami Solii nu va fi înlocuit cu 
un alt guvern pînă în luna sep
tembrie, relatează presa, comanda
mentul american aduce în portul 
Beirut cazărmi prefabricate din 
lemn pentru încartiruirea pe timp 
mai îndelungat a trupelor ameri
cane. în afară de aceasta coman
damentul american achiziționează 
în aceste scopuri materiale de con
strucții dc pe piața locală.

Demonstrația 
de la Bagdad

„lorc'ania pentru 
iordanieni 1“

Dalegația U.R.S.S. la sesiunea 
extraordinară specială a Adunării 

Generale

CAIRO 8 (Agerpres). — TASS 
transmite : Poporul Iordaniei pro
testează cu hotărîre împotriva ocu
pației engleze și condamnă politi
ca regelui Hussein, care a trans
format țara într-o tabără militară 
engleză. După cum scrie ziarul 
„At-Kahira“ in capitala Iordaniei 
—- Amman în apropiere de palatul 
regal a avut loc o mare demon
strație la care participanții au 
scandat lozincile : „Iordania pen
tru iordanieni „Afară imperia
liștii din țara noastră !“, „Trăiască 
naționalismul arab !“.

Ziarul scrie că poliția și armata 
nu au fost în stare să împiedice 
demonstrația și să împrăștie pe 
participanți.

BAGDAD 8 (Agerpres). — In 
seara de 7 august a avut loc la 
Bagdad o puternică demonstrație 
organizată de forțele democrate 
din Republica Irak. Demonstrația, 
la care au participat peste 150.000 
de oameni, s-a desfășurat sub lo
zincile „Trăiască pacea — spe
ranța popoarelor!", „Trăiască Re
publica Irak liberă și democrată!", 
„Trăiască unitatea dintre arabi și 
curzi!“, „Trăiască prietenia ira- 
kiano-sovietică !“.

Demonstranții s-au îndreptat 
spre clădirea Ministerului Apără
rii unde a avut loc un miting de 
masă. . Primul ministru al Republi
cii Irak, Abdel Kerim Kassem, care 
a luat cuvîntul în cadrul mitingu
lui, a salutat pe participanții la 
demonstrație.

a O.N.U

„examinînd 
și regatului Hașemit. 
niei". A. A. Sobolev a 
amendamente și la paragraful de 
concluzie care după introducerea 
amendamentelor ar suna astfel:

Consiliul de Securitate „hotă
răște convocarea unei sesiuni ex- lui, secretarul general al O.N.U.,

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite : Consiliul dc Mi
niștri al U.R.S.S. a numit la se
siunea extraordinară specială a 
Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite, care se deschi
de la New York, o delegație con
dusă de Andrei Gromiko, mini
strul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.

Din delegație fac parte Valerian 
Zorin, locțiitor al ministrului Afa
cerilor Externe și Arkadi Sobo
lev reprezentantul permanent al 

U.R.S.S. la O.N.U.

Consilieri ai delegației la sesiu
nea extraordinară 
nării Generale a 
numiți Tugarinov, 
rozov, Harlamov, 
kov, Aleksandrov, 
valev și Nikulin — in total 10 per
soane.

specială a Adu- 
O.N.U. au fost 
Soldatov, Mo- 
Solod, Grubea- 
Nadejdin, Ko-

Macmillan pregătește 
rezolvarea problemei 

cipriote conform 
voinței atlantice

Mii de tineri italieni demon* 
streazn împotriva intervenției im
perialista în Orientul Arab.

ATENA 8 (Agerpres). —
Vineri dimineața au început la 

Atena convorbirile dintre primul 
ministru al Marii Britanii, Harold 
Macmillan, primul ministru al 
Greciei, Karamanlis, și guverna
torul Ciprului, Hugh Foot.

Agenția Reuter arată că în me
sajul de răspuns al lui Karaman
lis la propunerea lui Macmillan de 
a se organiza actuala conferință 
de la Atena, primul ministru al 
Greciei a precizat că nu înțelege 
să ducă tratative decit cu condi
ția ca acestea să nu aibă loc, pe 
baza planului britanic de regle
mentare a problemei Ciprului, care 
a fost respins de Grecia îndată 
după anunțarea lui.

Corespondentul aceleiași agenții 
arată că cercurile diplomatice din 
Grecia consideră că nu se poate 
aștepta ca întrevederile de la Ate
na să 
avînd 
gătite

Joi
și Robert AAurphy, trimisul special 
al președintelui Eisenhower în 
Orientul Mijlociu, dar după anun
țarea vizitei lui Macmillan, 
Murphy și-a amînat sosirea pen
tru sîmbătă.

ducă la rezultate deosebite, 
în vedere că ele au fost pre- 
în grabă.
urma să sosească la Atena

Cel mai mare buget militar al S.U.A. 
în timp de pace

La Cracovia va avea loc o conferință
internațională

Intre 16 și 22 august a. c. 
la Cracovia va avea loc o con
ferință internațională a studen
ților, organizată de Uniunea 
Internațională a Studenților in 
colaborare cu Uniunea Studen
ților Polonezi.

La această conferință, con
sacrată problemelor social-eco- 
nomice a tineretului studios,

a studenților
vor fi prezentate numeroase re
ferate privitoare la condițiile 
economice ale studenților, ca 
problema burselor, a condițiilor 
de locuit, a asigurării locului 
de muncă după terminarea 
studiilor etc.

Pînă în prezent și-au anun
țat participarea ’ reprezentanți 
ai studenților din 25 de țări.

Congresul Uniunii naționale 
a studenților din Brazilia

După cum anunță ziarul „Ul
tima Hora" în Brazilia a avut 
loc cel de-al XXl-lea Congres 
al Uniunii naționale a studen
ților. Congresul a examinat 
problemele legate do situația 
politică internă și economicii a 
Braziliei și a ales noua condu
cere a uniunii.

In declarația adoptată de 
congres se spune printre altele 
că Uniunea națională a studen
ților se pronunță împotriva

continuării experiențelor cu ar
ma nucleară care aduc preju
dicii omenirii, pentru coexisten
ța pașnică între diferite țări 
ale lumii. Uniunea studenților 
s-a pronunțat de asemenea în 
apărarea monopolului de stat 
asupra petrolului, materiei pri
me atomice și mijloacelor de 
transport, pentru eliberarea ță
rii de dependența economică, 
pentru efectuarea urgentă a re

formei agrare.

La închiderea ediției
înarmarea atomică aEIvef iei 
este incompatibilă cu politica 

de neutralitate
— Declarația Agenției TASS —

dința de a înlătura clauzele în
robitoare economice pe care 
Statele Unite le-au impus a- 
cestor state.

Or, știut este că dl. Dulles 
reprezintă interesele monopolu
rilor care nu numai că dețin 
poziții economice puternice in 
Brazilia, dar urmăresc infiltra
rea lor și în alte sectoare ale 
economiei acestui stat. Ziarul 
„V oz Operaria** își exprimă pă
rerea că vizita lui Dulles in 
Brazilia este legată de o nouă 
încercare a monopoliștilor din 
S.U.A. de a pune mina pe pe
trolul brazilian. Și din comen
tariile presei străine reiese că 
vizita secretarului de stat ol 
S.U.A. a avut drept scop toc
mai aducerea „la ordine** a 
Braziliei și consolidarea pozi
țiilor monopolurilor nord-ame
ricane.

Rezultatele întrevederilor lui 
Dulles cu Kubitschek confirmă 
de altfel acest lucru. Guvernul 
brazilian spera să obțină de la 
guvernul S.U.A. un ajutor eco
nomic care să-i permită să 
subvenționeze și să dezvolte so
cietatea petroliferă națională 
„Petrobras**. Speranțe deșarte. 
Șeful departamentului de stat 
nu numai că a refuzat cererea 
guvernului brazilian, dar fără 
pic de jenă i-a sugerat ideea 
cedării petrolului brazilian mo
nopolurilor nord-americane.

Astfel stînd lucrurile nu e de 
mirare că locuitorii din Rio de 
Janeiro, simțind ..pulsul mi
siunii** musafirului de la Was-

hington l-au întîmpinat așa 
cum merită — huidui nd u-l, 
strigîndu-i : Dulles, cară-te a- 
casă !**.

Poporul brazilian nu poate 
uita încercările de șantaj, co
rupție și metodele de brigandaj 
economic practicate de S.U.A. 
înainte și după naționalizarea 
petrolului. Nu poate uita nici 
contrabanda monopolurilor a~ 
tomice, care ani de-a rindul 
au cărat în calele vapoarelor 
ca „balast** nisip de monazit 
bogat in elementul radioactiv 
thoriu. Această contrabandă 
gangsterească a costat Brazilia 
o cantitate de combustibil a- 
tomic echivalent cu 957 milioa
ne tone cărbune, sau 650 mi' 
lioane tone petrol. Pagube uria
șe a adus Braziliei și politica 
de închistare economică practi
cată de S.U.A., care a dus la (.■ 
cumularea unor uriașe stocuri 
de cafea, una din principalele 
mărfuri de export ale Braziliei.

Calculînd că pot stoarce pro
fituri tot mai grase, monopolu
rile nord-americane au investit 
în Brazilia capitaluri uriașe. 
(Brazilia este a treia țară din 
lume în ceea ce privește vo
lumul capitalului american in
vestit direct m e.conomie). Este 
semnificativ sa arătăm că fir
mele americane au un rol ho- 
tărîtor în toate ramurile de 
bază ale economiei braziliene : 
ele controlează exploatarea mi
nereului de fier, au uzine me
talurgice importante, dictează 
în importanta industrie a căr
nii, posedă cele mai mari în-

treprinderi ale industriei de 
cauciuc etc.

în ultima vreme economia 
Braziliei a putut simți și mai 
mult jugul dependenței ei de 
S.U.A. După cum se știe în pe
rioada postbelică S.U.A. a fost 
zguduită de trei declinuri ale 
producției ; acestea au produi 
anomalii și. asupra 
braziliene.

Pentru a înlătura 
neajunsurile economice, 
zilia a fost
S.U.A. lot mai insistent renun
țarea la barierele artificiale im
puse de Washington în comer
țul exterior și lărgirea acestor 
legături cu țările socialiste. A- 
semenea tendințe nu sint desi
gur pe placul S.U.A. Și atunci 
Dulles a pornit să „calmeze*' 
spiritele. Felul cum a (ost pri
mit arată că acestea nu sint 

deloc favorabile S.U.A.
Puternica repulsie prilejuită 

de turneul diferiților misionari 
politici de vază ai Washingto
nului în țările Ahiericii Latine 
arată creșterea urii popoarelor 
din aceste țări împotriva S.U.A., 
hotărîrea fermă a acestora de 
a-și apăra bogățiile și indepen
dența națională.

Și aceasta pentru că poporul 
brazilian, toate popoarele Ame
ricii Latine. nu mai sînt 
dispuse să rabde jugul mono
polurilor nord-americane care 
le sărăcesc și înrobesc ; ele vor 
să trăiască o viață liberă și in
dependentă.

WASHINGTON 8 (Agerpres).*** 
La 7 august senatul american a 
aprobat, după Camera reprezen
tanților, un proiect de lege prevă- 
zînd in cursul viitorului an fiscal 
un buget militar in sumă de 
39.602.827.000 dolari.

Sc știe însă că și alte capitole 
bugetare cuprind alocații destinate 
in realitate scopurilor militare,

îneît bugetul militar al
pe viitorul an fiscal

astfel
S.U.A. .
mai mare decit cel anunțat.

Agenția 
tional subliniază 
cel mai mare 
S.U.A. in timp de pace.

Proiectul de 
președintelui 
semnare.

este

United Press Interna- 
că acesta este 

buget militar al

1e#e a fost trimis 
Eisenhower spre

economisi

multe din
Bra-

nevoită să ceară

C. STAN

i BUDAPESTA. — La invitația 
Uniunii naționale a pionierilor clin 
Ungaria, a Institutului ungar pen
tru relații culturale cu străinăta
tea Și a Uniunii partizanilor un
guri, un număr de 300 pionieri din 
12 fări, printre care și R. P. Ro- 
ntină, a sosit la Budapesta pentru 
a petrece o lună împreună cu pio
nierii ungu-i ta marea tabără in
ternațională de la Csilleberc și pe 
malurile lacului Balaton.

jDELHI. — Agenția Press Trust 
of India anunță din Assam că la 
7 august trupei.i pakistaneze au 
atacat și ocupat două sate indie
ne din apropierea frontierei cu 
Pakistanul de est.

[MOSCOVA. — La Moscova s-a 
anunțat că lucrătorii din agricul
tura R.S.S, Ucrainene au indepli- 

• nit la 5 august înainte de termen 
planul dș stat de acJiiiilii de ce
reale (fără porumb) in proporție 
de 103 la sută.

NEW YO2K. — După cum a- 
nunță din Havana corespondentul 
agenției United Press Internatio
nal, în Cuba, in regiunea mun
ților Sierra-Maestra continuă lup
te crîncene între trupele guverna
mentale și forțele insurgenților 
sub comanda, lui Fidel Câstro.

BUENOS AIRES. - A Pibal Da
vila, senator din partea partidu
lui guvernant „Uniunea civico- 
radicală intransigentă", a depus

spre examinarea senatului argen
tinian un proiect de lege cerlnd 
stabilirea relațiilor diplomatice, co
merciale și culturale intre Argen
tina și Republica Populară Chi
neză.

WASHINGTON 8 (Agerpres). - 
La 7 august a fost lansat la Cape 
Canaveral un proiectil balistic de 
tip „Bomarc". Un purtător de cu
vînt al aviației americane a de
clarat că proiectilul „Bomarc" nu 
și-a atins ținta din cauză că siste
mul de dirijare „nu a funcționat 
așa cum trebuia".

MOSCOVA. — In dimineața zi
lei de 8 august a părăsit Moscova 
pieciml cu avionul la Varșovia, 
Adiai Stevenson, lider al Partidu
lui Democrat din SAJ.A.

MOSCOVA. — Pînă la 9 august 
ora G d:mineafa. cel de-al 
satelit artificial sovietic a 
jurat pămîntul de 1171 ori.

PARIS 8 (Agerpres). — La 
Paris s-au încheiat tratativele din
tre Fanfani, președintele ConsTiu- 
lui dc Miniștri și ministru al A- 
faeerilor Externe al Italiei, pe de 
o parte, și de Gaulle, șeful guver
nului francez și Couve dc Murville^ 
ministrul Afacerilor Externe, pe 
de altă parte.

treilea 
tncon-

MOSCOVA 8 (Agerpres). — N.A.T.O. care mai continuă să 
• “ '• i stabilirii pe

. Jeclarație în care se arată în* teritoriile lor de baze americane 
pentru arma atomică și arma ra* 
chetă. Dc aceea, nu este întîmplă- 
tor faptul că hotărîrea guvernului 
elvețian a găsit cel mai favorabil 
ecou în unele țări membre ale 
N.A.T.O., îndeosebi în S.U.A. și 
Germania occidentală.

Se știe, în sfîrșit, că producerea 
și, prin urmare, procurarea armei 
atomice necesită mari cheltuieli 
materiale și Elveția, ea și alte țări 
cu un potențial economic redus, nu 
este în stare să-și înzestreze in 
mod independent armata cu arma 
atomică, fără să recurgă la ajuto
rul altor, puteri care , sînt intere
sate în atragerea ci în cursa în
armărilor atomice. Luînd hotărî
rea de a achiziționa arma atomică, 
guvernul elvețian creează condiții 
care ulterior, independent de voin
ța și dorința lui, pot duce la slă
birea independenței economice și 
politice a Elveției.

Arătînd că adoptarea hotărîrii 
de a se înzestra armata elvețiană 
cu arma atomică a fost însoțită de 
o zarvă propagandistică care avea 
un caracter vădit anticomunist și 
antisovietic, declarația agenției 
TASS subliniază că Uniunea So
vietică a declarat în repetate rin- 
duri că a respectat și continuă să 
respecte neutralitatea permanentă 
a Elveției. O expresie a respectului 
său .deplin față de neutralitatea 
Elveției a constituit-o la timpul 
său propunerea guvernului sovic» 
tic de a se acorda Austriei , un sta
tut de neutralitate după modelul 
neutralității Elveției.

Declarația arată în încheiere că 
în cercurile conducătoare din 
Uniunea Sovietică se exprimă con
vingerea că guvernul Elveției va 
cumpăni încă o dată întreaga greu
tate a răspunderii pe care și-o 
asumă, luînd hbtărîrea de a-și în
zestra armata cu armament atomic 
și sc va abține dc a o traduce în 
fapt.

Agenția TASS transmite următoa- obiecteze împotriva 
rea declarație în care se arată în- teritoriile lor de li 
tre altele :

După cum sc știe, la 11 iulie 
1958 Consiliul federal al Elveției 
a declarat în mod oficial că a 
adoptat hotărîrea de a înzestra 
armata elvețiană cu arma atomică 
și în legătură cu aceasta, a în
sărcinat Departamentul militar să 
pregătească un raport și propuneri 
corespunzătoare care să fie pre
zentate «spre examinare parlamen
tului federal.

Arătînd că dc mai mulți ani in 
întreaga lume se desfășoară o 
luptă încordată pentru interzicerea 
armei atomice și cu hidrogen de
clarația remarcă, că este dc la sine 
înțeles că țările neutre nu pot ră- 
mine în afara luptei popoarelor 
iubitoare de pace pentru prein- 
timpinarea războiului și interzice
rea armei atomice și sînt chemate 
să joace un rol însemnat în dome
niul slăbirii încordării internațio
nale. Dar oricît de curios tr pare 
aceasta, guvernul elvețian adoptă 
o altă poziție.

IIOTÂRÎREA GUVERNULUI 
ELVEȚIAN REFERITOARE LA 
ÎNARMAREA ATOMICĂ ESTE 
CU TOTUL INCOMPATIBILĂ CU 
POLITICA DE NEUTRALITATE, 
ÎNTRUCÎT EA ESTE ÎNDREP
TATĂ IN MOD OBIECTIV SPRE 
INTENSIFICAREA CURSEI ÎN- 
ARMĂRILOR ATOMICE, AGRA
VAREA CONTINUĂ A SITUA- 
ȚIEI INTERNATIONALE ȘI 
ESTE IN CONTRADICȚIE CU 
ÎNSUȘI SPIRITUL POLITICII 
DE NEUTRALITATE CA UNA 
DIN FORMELE DE COEXISTEN
ȚĂ PAȘNICĂ. Această hotărîre 
este Cu atît inai puțin justificată, 
cu cit, după <*uiu se știe, nimeni 
nu amenință Elveția.

Prin, hotărîrea sa. guvernul 
vețian își asumă dc fapt rolul 
grat drf a exercita o anumită 
fluență asupra acelor membri

el- 
in* 
in* 
ai
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