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Utemiști și utemisie de Ia sate!
Pe ogoare se duce o luptă încordată pentru stringerea la 

timp a recoltei și pentru înlăturarea pierderilor de cereale.
Puneți toate forțele voastre în slujba izbinzii acestei bătălii, 

mobilizind întreg tineretul la grăbirea treierișului, prin buna 
organizare a transporturilor snopilor la arii, prin deservirea 
fără întreruperi a batozelor, prin buna organizare a cetelor 
pe arii!

Dați exemplu personal în toate aceste munci.

Către toate comitetele raionale, orășenești și regionale ale partidului
Plenara din 2 august 1954 a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn a hotă- 

rît publicarea proiectului Statutului modificat al partidului ce va fi supus aprobării celui de al 
doilea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn și dezbaterea temeinică a acestui proiect de 
către organizațiile de partid, asigurîndu-se o participare largă și libertate de critică tuturor 
membrilor și candidaților de partid.

DIN PARTEA REDACȚIEI
Comitetul Central al P. M. R. cheamă organele ți organizațiile de partid să organizeze o dezbatere temei

nică a proiectului Statutului modificat al Partidului Muncitoresc Romîn și să atragă la această dezbatere pe toți membrii 
și candidații de partid, asigurînd deplina libertate de critică.

Potrivit hotărîrii Comitetului Central, presa de partid centrală șl locală își va pune la dispoziție coloanele pentru publica

Presa de partid centrală și locală trebuie să-și pună coloanele la dispoziție pentru publi
carea atît a articolelor și observațiilor pozitive cît și a celor critice, precum și a propunerilor la 
proiectul Statutului modificat al partidului.

C.C. AL P.M.R.

„SCÎNTEII“
rea atît a articolelor și observațiilor pozitive cît și a celor critice. Comitetul Central a obligat redacția „Scînteii" să deschidă 
o rubrică specială, destinată publicării materialelor privitoare la dezbaterea proiectului Statutului modificat al partidului.

Redacția cheamă organizațiile de partid, pe membrii și candidații de partid să trimită ziarului „Scinteia” articolele și 
observațiile lor.

PROIECTUL STATUTULUI MODIFICAT 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Partidul Muncitoresc Romîn este detașamentul de 
avangardă, organizat, al clasei muncitoare, forța con
ducătoare a poporului în Republica Populară Romînă. 
El este forma cea mai înaltă de organizare a clasei mun
citoare. In rîndurile partidului se unesc cei mai con- 
știenți și mai înaintați oameni ai clasei muncitoare, 
țărănimii muncitoare și intelectualității. Partidul Mun
citoresc Romîn exprimă interesele poporului muncitor 
de la orașe și sate.

Partidul Muncitoresc Romîn conduce poporul romîn 
pe calea deschisă întregii omeniri de Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie.

Partidul Muncitoresc Romîn, moștenitorul celor mai 
bune tradiții de luptă ale poporului romîn pentru liber
tate, independență națională și progres social, este re
zultatul procesului istoric de dezvoltare a luptei revo
luționare a clasei muncitoare. El continuă cele mai bune 
tradiții ale mișcării socialiste, care a luat naștere în 
Romînia în a doua jumătate a secolului trecut. Partidul 
Muncitoresc Romîn este continuatorul luptei eroice a 
Partidului Comunist din Romînia împotriva reacțiunii 
și fascismului, pentru lichidarea exploatării capitalisto- 
moșierești, pentru înfăptuirea societății socialiste.

în condițiile create de ofensiva victorioasă a armalei 
sovietice eliberatoare împotriva armatelor fasciste, 
Partidul Comunist din Romînia, unind în jurul său for
țele patriotice populare, a pregătit .și înfăptuit la 23 au
gust 1944 răsturnarea dictaturii fasciste, întoarcerea ar
melor împotriva trupelor hitleriste de către armata ro- 
mînă, care, alături de Armata Sovietică, a participat 
activ la luptele pentru eliberarea patriei noastre, con
tribuind la victoria asupra fascismului.

Victoria istorică a Uniunii Sovietice asupra fascis
mului și eliberarea Romîniei au dat putință poporului 
romîn, condus de partid, să-și ia soarta în propriile sale 
rnîini. Sub conducerea Partidului Comunist Romîn, clasa 
muncitoare. în alianță cu țărănimea muncitoare și cu 
ceilalți oameni aj muncii, a scuturat definitiv jugul impe
rialist, a izgonit de la putere clasele exploatatoare, a 
răsturnat monarhia și a făurit statul democrat-popular 
— Republica Populară Romînă — în care întreaga 
putere aparține oamenilor muncii de la orașe și sate.

Partidul Muncitoresc Romîn — partidul marxist-leni- 
nist al clasei muncitoare — este rezultatul luptei con
secvente duse de Partidul Comunist Romîn pentru li
chidarea sciziunii din rîndurile mișcării muncitorești, 
pentru restabilirea unității politice și organizatorice a 
clasei muncitoare.

Prin lupta dusă de Partidul Comunist Romîn, îm
preună cu aripa stingă a Partidului Social-Democrat, 
împotriva spărgătorilor unității clasei muncitoare — so- 
cial-democrații de dreapta — s-a pus capăt dezbinării 
clasei muncitoare, care a durat aproape 30 de ani. Fău
rirea Partidului Muncitoresc Romîn, prin unificarea 
partidelor comunist și social-democrat la Congresul din 
februarie 1948, a însemnat victoria definitivă a marxism- 
leninismului asupra reformismului în mișcarea muncito
rească din Romînia. înfăptuirea Partidului Muncitoresc 
Romîn a întărit forțele clasei muncitoare și a ridicat 
rolul ei conducător în lupta poporului muncitor pentru 
consolidarea statului democrat-popular, pentru con
struirea socialismului.

Sarcina fundamentală a Partidului Muncitoresc Ro- 
min în etapa actuală este lichidarea complectă a exploa
tării omului de către om și construirea societății socia
liste in Republica Populară Romînă, pentru a asigura 
avîntul deplin al forțelor creatoare ale poporului și satis
facerea maximă a nevoilor sale materiale și culturale, 
după principiul: de la fiecare după capacitatea sa, fie
căruia după munca sa.

Partidul Muncitoresc Romîn mobilizează toate forțele 
oamenilor muncii pentru dezvoltarea mai departe a in
dustriei, agriculturii, transportului și schimbului de măr
furi, pentru continua dezvoltare a economiei naționale 
pe calea socialismului, pentru făurirea buneistări a cla
sei muncitoare, a țărănimii muncitoare și a tuturor oa
menilor muncii de la orașe și sate.

Partidul Muncitoresc Romîn întărește continuu alianța 
dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare — te
melia regimului democrat-popular — conduce lupta țără
nimii muncitoare împotriva exploatării chiaburești, pînă 
la complecta ei înlăturare, desfășoară munca politico- 
organizatorică în masa țărănimii muncitoare, în vederea 
transformării socialiste ă agriculturii, pe baza liberului 
consimțămînt al țăranilor muncitori.

Partidul Muncitoresc Romîn îndrumă intelectualitatea 
să participe activ la opera de construire a socialismului, 
de dezvoltare și de răspîndire a culturii în masele 
populare.

Partidul atrage în opera de construire a socialismului 
toate păturile muncitoare ale poporului.

Partidul Muncitoresc Romîn întărește continuu priete
nia și frăția între poporul romîn și minoritățile naționale 
în munca și lupta comună pentru înflorirea patriei, pen

tru ridicarea necontenită a nivelului de trai material și 
cultural al poporului, pentru construirea socialismului.

întărirea statului democrat-popular, instrument prin
cipal de construire a socialismului, de zdrobire a împo
trivirii dușmanului de clasă, constituie o preocupare per
manentă a Partidului Muncitoresc Romîn. Partidul educă 
oamenii muncii în spiritul patriotismului socialist și se 
îngrijește de întărirea capacității de apărare a Republicii 
Populare Romîne. El educă poporul muncitor în spiritul 
internaționalismului, al legăturii frățești și al solidarității 
cu oamenii muncii din toate țările, în spiritul întăririi 
continue a prieteniei de nezdruncinat și a colaborării 
frățești dintre poporul romîn și marele popor sovietic, 
al prieteniei și frăției cu toate popoarele țărilor de demo
crație populară.

Credincios politicii de pace și prietenie între popoare, 
Partidul Muncitoresc Romîn împletește strîns munca 
poporului romîn pentru construirea socialismului și 
pentru întărirea Republicii Populare Romîne cu partici
parea lui activă la lupta lagărului mondial al păcii, 
democrației și socialismului, în frunte cu U.R.S.S. îm
potriva forțelor imperialiste, agresive, pentru pace 
trai’nică.

Tăria Partidului Muncitoresc Romîn constă în aceea 
că el se călăuzește în întreaga sa activitate după învă
țătura atotbiruitoare a lui Marx, Engels, Lenin, Stalin, 
după experiența istorică a Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice; tăria partidului constă în faptul că 
el întărește continuu unitatea de nezdruncinat a rînduri- 
lor sale în lupta împotriva tuturor dușmanilor partidu
lui, ai clasei muncitoare și ai patriei, că își lărgește și 
își consolidează neîncetat legătura cu masele, că poli
tica sa constituie expresia intereselor vitale și a năzuin
țelor poporului.

Scopul final al partidului este construirea societății 
fără clase — societatea comunistă.

I
Membrii de partid, 

îndatoririle și drepturile lor
1. Membru al Partidului Muncitoresc Romîn poate fi 

orice om al muncii, cetățean al Republicii Populare 
Romîne, care recunoaște programul și statutul partidului, 
contribuie activ la realizarea lor, activează într-una din 
organizațiile partidului, îndeplinește toate hotărîrile 
partidului și plătește cotizațiile stabilite.

Cei care exploatează munca altora nu pot fi membri 
ai Partidului Muncitoresc Romîn.

2. Fiecare membru de partid este obligat:
a) să participe activ la lupta pentru construirea socia

lismului, împotriva dușmanilor poporului muncitor, să 
slujească cu credință patria — Republica Populară 
Romînă ;

b) să apere prin toate mijloacele unitatea și puritatea 
rîndurilor partidului, ca principală condiție a forței și 
tăriei partidului. Partidul nu admite existența fracțiu
nilor în interiorul său. Activitatea fracționistă constituie 
o crimă împotriva partidului și este incompatibilă cu 
rămînerea în rîndurile lui;

c) să lupte activ pentru realizarea în practică a poli
ticii partidului și a hotărîrilor organelor sale de con
ducere. Pentru un membru de partid nu este suficient 
să se declare de acord cu hotărîrile partidului.. Orice 
membru de partid este obligat să lupte pentru înfăptuirea 
acestor hotărîri. Atitudinea pasivă și formală a. membri
lor de partid față de hotărîrile partidului slăbește capa
citatea de luptă a partidului și împiedică realizarea poli
ticii sale;

d) să fie fruntaș în muncă, să-și ridice neîncetat cali
ficarea profesională și, prin propriul exemplu, să mo
bilizeze pe cei fără de partid la lupta pentru mărirea 
continuă a productivității muncii și întărirea disciplinei 
în muncă, să păzească și să întărească prin toate mijloa
cele proprietatea socialistă, baza sfîntă și de neatins a 
regimului democrat-popular;

e) să întărească zi de zi legătura cu oamenii muncii, 
să se preocupe cu deosebită grijă de rezolvarea la timp 
a cerințelor și nevoilor celor ce muncesc de la orașe 
și sate, să lupte fără cruțare împotriva birocratismului, 
să lămurească oamenilor muncii fără de partid sensul 
politicii și hotărîrilor partidului, să organizeze și să mo
bilizeze masele la lupta pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid;

f) să muncească necontenit pentru a-și ridica nive
lul de conștiință, pentru a-și însuși bazele marxism-leni- 
nismului ;

g) să respecte cu strictețe disciplina de partid și de 
stat, obligatorie în egală măsură pentru toți membrii 
de partid. In partid nu pot exista două discipline — 
una pentru conducători și alta pentru masa membrilor 
de partid. Partidul are o singură, disciplină, o singură 
lege pentru toți membrii de partid, indiferent de func
țiile pe care le dețin și de meritele lor. încălcarea disci

plinei de partid și de stat dăunează grav intereselor parti
dului, și stațului-.și de aceea se sancționează cu asprime;

h) să folosească în întreaga sa activitate și să sti
muleze în fapt autocritica și critica de jos, să dezvăluie 
lipsurile și greșelile din muncă și să lupte pentru lichi
darea lor, să lupte împotriva tendințelor de acoperire a 
lipsurilor, împotriva mulțumirii de sine și a amețelii 
de pe urma succeselor în muncă, să lupte hotărît împo
triva încercărilor de gîtuire a criticii. Gîtuirea criticii 
aduce daune grave intereselor partidului, poporului și 
statului și este inadmisibilă în activitatea unui membru 
de partid ;

i> să semnaleze organelor conducătoare de partid, 
inclusiv Comitetului Central al partidului, neajunsurile 
și lipsurile în muncă, fără a ține seama de persoane. Un 
membru de partid nu are dreptul să ascundă o stare de 
lucruri nesatisfăcătoare, să privească cu nepăsare nea
junsurile, lipsurile și abaterile care lovesc în intere
sele partidului, poporului și statului. Cel care împiedică 
pe un membru de partid să-și îndeplinească această în
datorire trebuie aspru sancționat;

j) să fie sincer și cinstit față de partid, să nu tolereze 
tăinuirea sau denaturarea adevărului. Nesinceritatea 
unui membru de partid fața de partid sau înșelarea parti
dului sînt fapte de cea mai mare gravitate și sînt incom
patibile cu rămînerea în rîndurile partidului;

k) să păstreze secretul de: partid și de. stat, să explice 
maselor necesitatea întăririi vigilenței politice și să dea 
dovadă el însuși, în fapt, de vigilență politică în orice 
domeniu de muncă și în orice situație. Divulgarea secre
tului de partid și de stat constituie o crimă față de 
partid șL este incompatibilă cu rămînerea în rîndurile 
lui ;

- 1) să înfăptuiască întocmai, în orice funcție s-ar găsi,
directivele partidului -ctrprivire la justa selecționare a 
cadrelor după calitățile lor politice și profesionale. încăl
carea, acestor directive,: selecționarea cadrelor după cri
teriul devotamentului personal, al relațiilor de prietenie 
sau de rudenie, dăunează grav intereselor partidului și 
statului.și trebuie stîrpite cu desăvîrșire.

3. Fiecare membru de partid are dreptul:
a) să participe la discutarea liberă și concretă a pro

blemelor politicii partidului în adunările de partid și în 
presa de partid ;

b) să critice în adunările de partid pe orice membru 
dc partid, indiferent de postul pe care-1 ocupă ;

cjsă aleagă și să fie ales în organele de partid;
d) să ceară să participe personal în toate cazurile în 

care urmează a se lua o hotărîre cu privire la activi
tatea sau purtarea lui;

e) să se adreseze cu orice chestiune sau cerere orică
rui organ de partid, inclusiv Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

4. Primirea în partid se face în mod strict individual 
din rîndurile candidaților de partid care au împlinit sta
giul stabilit de statut.

Sînt primiți în partid cei mai conștienți și mai activi 
muncitori, țărani muncitori, intelectuali, devotați cauzei 
socialismului. In partid se primesc persoane care au îm
plinit vîrsta de 18 ani. Tinerii pînă la vîrsta de 20 ani 
inclusiv se primesc numai dacă sînt membri ai Uniunii 

•Tineretului Muncitor.
Primirea candidaților în rîndurile membrilor de par

tid se face în felul următor:
a) Se stabilesc trei categorii la primirea în rîndurile 

partidului:
I. Muncitorii din industrie care lucrează nemijlocit 

în producție de cel puțin 5 ani;
II. Ceilalți muncitori din industrie, muncitorii din

S.M.T. și gospodării agricole de stat, membrii gospodă
riilor agricole colective, inginerii și tehnicienii care 
lucrează nemijlocit în atelierele și secțiile întreprinde
rilor ;

III. Ceilalți țărani muncitori, funcționari și alți oameni 
ai muncii.

b) Pentru primirea în partid persoanele din categoria 
l-a prezintă recomandări din partea a 2 membri de par
tid cu un stagiu de partid de cel puțin 3 ani; persoa
nele din categoria 11-a prezintă recomandări din partea 
a 3 membri de partid cu un stagiu de partid de cel puțin 
4 ani; persoanele din categoria IlI-a prezintă recoman
dări din partea a 4 membri de partid cu un stagiu de 
partid de cel puțin 6 ani.

c) La primirea în partid a membrilor UT.M. este 
necesar ca una din recomandări să fie din partea comi
tetului raional sau orășenesc al U.T.M.; această reco
mandare echivalează cu recomandarea unui membru de 
partid.

Observație. Membrii și membrii supleanți ai C.C. al 
partidului se abțin de a da recomandări.

dj Primirea în partid se dezbate și se rezolvă de către 
adunarea generală a organizației de bază, în prezența 
candidatului. Hotărîrea organizației de bază intră în vi
goare după confirmarea ei de către comitetul raional sau 
orășenesc al partidului.

Cei care au dat recomandări pot să participe la dezba
terea primirii în partid a celui recomandat.

e) In cazul cînd într-o întreprindere, instituție sau 
într-un sat nu există organizație de bază a partidului, 
cererea de primire în partid se adresează comitetului 
raional sau orășenesc, care hotărăște asupra primirii in 
partid;

f) Cei care au făcut parle din alte partide pot fi pri
miți în partid numai în cazuri excepționale, prezentind 
recomandări din partea a 5 membri de partid: 3 cu sta
giul de partid de ccl puțin 8 ani și 2 cu stagiul de partid 
cel puțin dîn anul 1944.

In aceste cazuri primirea în partid se face numai prin 
organizația de bază a partidului și se confirmă definitiv 
de către Comitetul Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

5. Membrii de partid care recomandă un candidat pen
tru a fi primit în partid trebuie să-l cunoască dintr-o acti
vitate comună de cel puțin un an și răspund în fața par
tidului de recomandările făcute.

6. Stagiul de partid al celor primiți în partid din rin- 
dul candidaților se socotește din ziua in care adunarea 
generală a organizației de bază a hotărît primirea lor 
ca membri de partid.

7. Orice membru al unei organizații de partid, care se 
mută în raza de activitate a altei organizații de partid, 
este înregistrat de aceasta din urmă printre membrii săi. 
Mutarea membrilor de partid dintr-o organizație în alta 
se face potrivit instrucțiunilor Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

8. Acelor membri de partid, care un timp îndelungat 
și cu tot ajutorul primit, nu depun nici o activitate de 
partid, nu participă sub nici o formă la munca organiza
ției de partid, li se poate retrage calitatea de membru de 
partid. Hotărîrea organizației de bază adoptată în acest 
sens întră în vigoare după confirmarea ei de către comi
tetul raional sau orășenesc al partidului.

9. Membrii și candidații de partid care, fără motive 
bine întemeiate, nu au plătit timp de 3 luni cotizația 
de partid, încetează de a mai fi membri de partid. Or
ganizația de bază adoptă în acest sens o hotărîre, care 
intră în vigoare după confirmarea ei de către comitetul 
raional sau orășenesc al partidului,

10. Excluderea din partid a unui membru de partid se 
hotărăște de către adunarea generală a organizației de 
bază din care acesta face parte și se confirmă de către 
comitetul raional sau orășenesc de partid respectiv. Ho
tărîrea comitetului raional sau orășenesc cu privire la 
excluderea din partid intră în vigoare numai după ce 
a fost confirmată de către comitetul regional al parti
dului.

Pînă la confirmarea hotărîrii de excludere de către 
comitetul regional al partidului, membrul de partid păs
trează carnetul de partid asupra sa și are dreptul să par
ticipe la adunările de partid.

11. Excluderea din partid sau trecerea în rîndurile can- 
didaților a unui membru al Comitetului Central, al comi
tetului regional, raional sau orășenesc al partidului nu 
poate fi hotărîtă de către organizația de bază. Exclude
rea unui membru al comitetului regional, raional sau 
orășenesc din comitet, precum și excluderea lui din par
tid sau trecerea în rîndurile candidaților, se hotărăsc de 
plenara comitetului de partid respectiv, cu majoritate de 
două treimi.

12. Excluderea unui membru al C.C. al partidului din 
Comitetul Central, precum și excluderea lui din partid 
sau trecerea în rîndurile candidaților, se hotărăște de că
tre Congresul partidului, iar în intervalele dintre con
grese de către plenara Comitetului Central al partidului, 
cu majoritate de două treimi.

13. Excluderea din partid este suprema sancțiune de 
partid. Ea se aplică numai în cazurile cînd un membru 
de partid săvîrșește încălcări grave ale programului și 
statutului partidului, lovește în unitatea partidului, pac
tizează cu dușmanul de clasă, este nesincer și înșală 
partidul, în cazurile de descompunere morală sau cînd 
săvîrșește alte fapte incompatibile cu calitatea de mem
bru de partid.

La luarea hotărîrilor de excludere din partid, la con
firmarea lor, precum și la examinarea apelurilor trebuie 
să se asigure maximum de precauțiune și grijă tovăiă- 
șească, trebuie să se cerceteze cu multă atenție și simț 
de răspundere temeinicia învinuirilor aduse membrului 
de partid.

14. Pentru fapte mai puțin grave se pot hotărî sanc
țiuni cu caracter educativ, care să dea posibilitatea mem
brilor de partid de a se îndrepta fără a-și pierde calitatea 
de membru de partid.

Sancțiunile ce se pot da în aceste cazuri sînt: mus
trare, vot de blam, vot de blam public, interzicerea pe 
timp limitat de a ocupa munci de răspundere de partid 
și de stat, vot de blam cu avertisment.

(Continuare in pag. 11-a)



PROIECTUL STATUTULUI MODIFICAT 
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(Urmare din pag. I-a)

Organizația de bază poate hotărî sancționarea unu! 
membru de partid prin trecerea sa în rîndurile candida
ților pe termen pînă la un an. Această hotărîre trebuie 
supusă aprobării comitetului raional sau orășenesc al 
partidului. După trecerea termenului stabilit, cel trecut 
în rîndul candidaților se primește în partid conform nor
melor obișnuite și i se menține stagiul de partid an
terior.

15. Cel exclus are dreptul de a face apel la organele 
superioare ale partidului. Apelurile făcute de cei excluși 
din partid, precum și hotărîrile luate de organizațiile de 
partid cu privire la excluderea din partid trebuie să fie 
examinate de organele de partid respective în termen de 
cel mult o lună de la primirea lor.

16. In cazul cînd o organizație de partid a săvîrșit căl
cări grave- ale programului și statutului partidului sau 
ale liniei politice a partidului, Comitetul Central ai Par
tidului Muncitoresc Romîn poate hotărî dizolvarea or
ganizației de partid respective și reînregistrarea gene
rală a membrilor ei.

II
Candidații de partid

17. Toți acei care doresc să intre în partid trebuie să 
facă un stagiu de candidat. Stagiul de candidat este ne
cesar pentru a da candidatului posibilitatea să cunoască 
programul partidului, statutul și tactica partidului și 
pentru ca organizația de partid să poată verifica în acest 
timp calitățile personale ale candidatului.

18. Regulile de primire în rîndurile candidaților sînt 
Identice cu regulile de primire în rîndurile membrilor de 
partid (primirea individuală, prezentarea de recomandări 
și verificarea lor, hotărîrea de primire luată de organiza
ția de bază și confirmarea acestei hotărîri).

19. Stagiul de candidat se stabilește la un an pentru 
persoanele din categoria l-a ; un an și 6 luni pentru per
soanele din categoria Il-a și doi ani pentru persoanele 
din oategoria IlI-a.

Observație: Cei care au făcut parte din alte partide, 
indiferent de starea lor socială, fac un stagiu de doi ani.

Pentru ca stagiul de candidat să nu rămînă o simplă 
formalitate, organizația de partid este datoare să se în
grijească necontenit de educarea și creșterea nivelului 
politic al candidaților, să-i atragă la întreaga muncă a 
organizației de partid, să ajute candidaților să se pregă
tească în vederea intrării lor în partid.

După expirarea stagiului de candidat, organizația de 
partid trebuie să examineze în adunare situația candi
datului de partid.

Stagiul de candidat poate fi redus de către organiza
ția de bază cu cel mult 6 luni pentru muncitorii care lu
crează nemijlocit în producție de cel puțin 5 ani și care 
dovedesc prin fapte că îndeplinesc condițiile pentru a fi 
membri de partid. Dacă în timpul stagiului candidatul 
nu a reușit încă, din motive pe care organizația le con
sideră valabile, să se ridice la nivelul cerințelor ce se 
pun unui membru de partid, organizația de bază va pu
tea hotărî prelungirea stagiului de candidat. Stagiul de 
candidat poate fi prelungit cu cel mult un an. In acele 
cazuri cînd în timpul stagiului de candidat s-a constatat 
că, sub raportul calităților sale personale, candidatul nu 
este demn să fie primit în partid, organizația de bază va 
hotărî excluderea lui din rîndurile candidaților de partid. 
Hotărîrea organizației de bază a partidului cu privire la 
reducerea sau prelungirea stagiului de candidat, precum 
și la excluderea din rîndurile candidaților, intră în vi
goare după confirmarea ei de către comitetul raional sau 
orășenesc al partidului.

20. Candidații de partid participă cu drept de vot con
sultativ la adunările organizației de bază din care fac 
parte.

21. Candidații de partid plătesc aceeași cotizație de 
partid ca și membrii de partid.

III
Structura partidului, democrația internă 

de partid
22. Principiul călăuzitor al structurii organizatorice a 

partidului este centralismul democratic, care înseamnă 
următoarele:

a) toate organele conducătoare de partid, de jos și pînă 
sus, sînt alese ;

b) organele de partid sînt obligate a prezenta periodic 
dări de seamă în fața organizațiilor de partid ;

c) disciplina de partid — una din condițiile de bază 
pentru asigurarea unității politice, de voință și de ac
țiune a partidului — este obligatorie pentru toate orga
nizațiile și pentru toți membrii de partid ; minoritatea se 
supune necondiționat majorității și este obligată să 
aplice în practică, fără rezerve, hotărîrile luate;

d) hotărîrile organelor superioare de partid sînt obli
gatorii necondiționat pentru organele inferioare.

23. Partidul este construit pe baza principiului teri
torial și al locului de producție. Organizația de partid 
raională este superioară tuturor organizațiilor de partid 
de pe teritoriul raionului respectiv. Organizația de par
tid care cuprinde membrii de partid dintr-o întreagă ra
mură de activitate este superioară tuturor organizațiilor 
de partid care cuprind numai o parte a membrilor de 
partid din ramura de activitate respectivă.

24. Toate organizațiile de partid sînt autonome în 
ceea ce privește rezolvarea problemelor locale, în mă
sura în care hotărîrile pe care le iau nu contravin hotă- 
rîrilor partidului.

25. Fiecare organizație de partid are organul său con
ducător superior: adunarea generală — pentru organi
zația de bază ; conferința — pentru organizația raio
nală, orășenească, regională; congresul — pentru 
Partidul Muncitoresc Romîn.

26. Adunarea generală, conferința sau congresul aleg 
un birou sau un comitet, care este organul executiv și 
conduce întreaga muncă curentă a organizației.

Organele conducătoare de partid își desfășoară în
treaga activitate pe baza principiului leninist al muncii 
colective, principiul suprem al conducerii de partid.

27. Alegerea organelor conducătoare de partid se face 
prin vot secret. La alegerea organelor de partid este in
terzisă votarea pe liste a candidaților. Candidaturile se 
propun de către participanții la adunări, conferințe, 
congrese, se discută și se votează individual. Membrii 
de partid au dreptul nelimitat de a propune eandidațl, 

de a se pronunța pentru sau împotriva oricărui candi
dat și de a-1 critica.

28. Comitetele raionale și orășenești ale partidului 
sînt obligate să convoace cu regularitate adunări ale 
activului de partid pentru dezbaterea celor mai impor
tante hotărîri ale partidului și guvernului, a principale
lor probleme ale activității partidului. Adunările activu
lui de partid se vor desfășura astfel încît să asigure 
dezbaterea efectivă a problemelor, să stimuleze critica 
ascuțită și inițiativa largă a activului, să atragă activul 
la aplicarea în viață a hotărîrilor partidului și guvernu
lui, la rezolvarea problemelor ce stau în fața organiza
ției de partid.

29. Discutarea liberă și concretă a problemelor po
liticii partidului în diferite organizații de partid sau în 
întregul partid constituie dreptul de neatins al fiecărui 
membru de partid, drept care decurge din democrația 
internă de partid. Numai pe baza democrației interne 
de partid poate fi desfășurată critica și autocritica și 
poate fi întărită disciplina de partid — disciplină con
știentă și nu mecanică.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
poate organiza, atunci cînd consideră necesar, o discu
ție largă pe întregul partid asupra celor mai impor
tante probleme ale politicii partidului. O discuție largă 
pe întreaga țară cu privire la problemele politicii par
tidului trebuie să fie organizată în așa fel, încît să nu 
poată duce la încercări din partea unei minorități neîn
semnate de a impune voința sa majorității partidului, 
sau la încercări de a forma grupări fracționiste, care 
să spargă unitatea partidului, la încercări de sciziune, 
care să zdruncine forța și trăinicia orânduirii democrat- 
populare.

Numai in aceste condiții democrația internă de partid 
nu va putea fi folosită de dușmanii partidului și ai cla
sei muncitoare, ci va seni cauzei întăririi partidului.

IV
Organele superioare ale partidului

30. Organul suprem al Partidului Muncitoresc Romîn 
este congresul partidului. Congresele ordinare se con
voacă de către C.C. al partidului cel puțin odată la 
4 ani. Congresele extraordinare sînt convocate de către 
C.C. al partidului din inițiativa sa proprie sau la cererea 
a cel puțin o treime din numărul total a! membrilor 
reprezentați la ultimul congres al partidului. Convoca
rea congresului partidului și ordinea de zi vor fi anun
țate cu cel puțin o lună și jumătate înainte de data 
tinerii congresului, iar a congreselor extraordinare cu 
cel puțin 2 luni înainte de data ținerii lor.

Congresul este valabil constituit numai atunci cînd 
delegații la congres reprezintă ce! puțin jumătate din 
numărul total al membrilor de partid reprezentați ia 
ultimul congres ordinar.

Normele de reprezentare și modul de alegere a dele- 
gaților la congresul partidului se stabilesc de Comitetul 
Central.

31. In cazul cînd Comitetul Central nu convoacă con
gresul extraordinar în termenul arătat le articolul 30. 
organizațiile care au cerut convocarea congresului ex
traordinar au dreptul să formeze un comitet organiza
toric, care se bucură de drepturile Comitetului Centra! 
în ce privește convocarea congresului extraordmar.

32. Congresul are următoarele atribuțiuni:
a) ascultă și aprobă rapoartele de activitate ale Co

mitetului Central al partidului, ale Comisiei Centrale 
de Revizie și ale celorlalte organe și instituții centrale 
ale partidului;

b) adoptă, revizuiește și modifică programul și sta
tutul partidului;

c) stabilește linia tactică a partidului în problemele 
fundamentale ale politicii curente;

d) alege Comitetul Centrai a! partidului și Comisia 
Centrală de Revizie în numărul stabilit de congres.

33. In caz de descomplectare a Comitetului Central 
al P.M.R.. locurile devenite vacante vor fi complectate 
din rîndul membrilor supleanți. In ordinea stabilită de 
congres la alegerea lor.

34. Comitetul Central al partidului ține ședințe ple
nare cel puțin odată la patru luni. Membrii supleanți 
ai C.C. participă cu drept de vot consultativ la ședin
țele plenare ale Comitetului Central.

35. Comitetul Central al partidului organizează Biroul 
Politic pentru conducerea muncii C.C. intre plenare și 
Secretariatul pentru conducerea muncii curente — mai 
ales pentru organizarea controlului executării hotărîrilor 
partidului și pentru selecționarea cadrelor.

36. Comitetul Central al partidului organizează Co
misie Controlului de Partid de pe lingă Comitetul Cen
tral. Ea are următoarele atribuțiuni:

a) veghează la apărarea unității și purității rându
rilor partidului, controlează respectarea disciplinei de 
partid și trage la răspundere pe membrii de partid care 
s-au făcut vinovați de călcarea programului partidului, 
a statutului sau a liniei politice a partidului, a disci
plinei de partid sau de stat, de înăbușirea criticii, pre
cum și pe cei care calcă regulile moralei de partid (în
șelarea partidului, necinstea și nesinceritatea față de 
partid, împăciuitorismul față de dușmanul de clasă, * 
calomnia, birocratismul, depravarea în viața perso
nală etc.).

b) examinează apelurile împotriva hotărîrilor comi
tetelor regionale ale partidului cu privire la excluderea 
din partid și la aplicarea altor sancțiuni de partid.

Hotărîrile Comisiei Controlului de Partid de pe lîngă 
Comitetul Central intră în vigoare numai după aproba
rea lor de Comitetul Central.

37. Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Ro
mîn conduce întreaga activitate a partidului în intervalul 
dintre congrese, reprezintă partidul în relațiile cu alte 
partide, organizații, . instituții, organizează și conduce 
diferite instituții de partid și întreprinderi de însemnă
tate socială, numește redacțiile organelor centrale care 
lucrează sub conducerea și controlul său direct și con
firmă redactorii șefi ai organelor regionale de presă, 
repartizează forțele și mijloacele partidului și adminis
trează fondurile lui bănești.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romin 
îndrumă activitatea organelor centrale ale puterii de 
stat și a organizațiilor obștești, prin intermediul grupe
lor de partid din aceste organe și organizații.

38. Pentru întărirea muncii de conducere și a activi
tății politice, Comitetul Central are dreptul să creeze 
secții politice și să numească organizatori de partid ai 
C.C. în ramuri deosebit de importante ale construcției 
socialiste. Organizatorii de partid ai C.C. se subordo
nează comitetului de partid superior ierarhic organiza 
ției la care aînt numiți, răspunzlnd totodată direct față 

de C.C. al partidului. Pe măsură ce secțiile politice își 
îndeplinesc sarcinile pentru care au fost create, C.C. le 
poate desființa sau transforma în organe de partid obiș
nuite, constituite pe baza principiului teritorial și al 
locului de producție.

Secțiile politice lucrează pe baza regulamentelor 
aprobate de Comitetul Central.

39. Comitetul Central informează în mod regulat or
ganizațiile de partid asupra activității sale.

40. Comisia Centrală de Revizie controlează :
a) rapiditatea și justețea rezolvării problemelor în 

organele centrale ale partidului și buna funcționare a 
aparatului C.C.;

b) gospodăria financiară și întreprinderile Comitetu
lui Central al partidului.

Membrii Comisiei Centrale de Revizie nu pot fi în 
același timp membri ai C.C. al partidului.

Comisiile de revizie regionale, orășenești și raionale 
au aceleași atribuții și drepturi pe scară regională, oră
șenească, raională, ca și Comisia Centrală de Revizie 
pe scară centrală.

V
Organizațiile regionale ale partidului
41. Organul superior al organizației de partid regio

nale este conferința de partid regională. Conferința ordi
nară regională se convoacă de către comitetul regional 
odată la 2 ani. Conferința extraordinară a organizației 
de partid regionale se poate convoca de comitetul re
gional, de C.C. al partidului sau la cererea unei treimi 
din numărul total al membrilor organizației de partid 
regionale.

Convocarea conferinței regionale și ordinea de zi vor 
fi anunțate cu cel puțin 20 zile înainte de data ținerii 
conferinței, iar a conferințelor extraordinare cu cel puțin 
o lună înainte de data ținerii lor.

Normele de reprezentare la conferințele regionale se 
stabilesc de comitetul regional.

42. Conferința regională de partid are următoarele 
atribuțiuni:

a) ascultă și aprobă darea de seamă a comitetului 
regional, a comisiei de revizie și a altor organe și insti
tuții regionale ale partidului;

b) dezbate problemele muncii de partid, problemele 
activității sfaturilor populare și ale activității econo
mice, sindicale din cuprinsul regiunii;

c) alege comitetul regional, comisia de revizie regională 
și delegații la Congresul Partidului Muncitoresc Romîn.

43. Plenara comitetului regional se convoacă cel puțin 
odată la două luni.

44. Comitetul regional organizează organul său exe- 
ctriv — biroul — compus din cel mult II persoane, 
inc'usiv secretarii. Membrii biroului comitetului regional 
se confirmă de C.C- al partidului. Secretarii comitetului 
regional trebuie să aibă un stagiu de partid de cel puțin 
cinci ani.

Biroul comitetului regional este obligat să raporteze 
în plenarele comitetului regional al partidului asupra 
activității depuse.

Ce—-etele regionale ale partidului se călăuzesc în 
întreaga lor activitate după hotărîrile organelor de con
ducere ale Partidului Muncitoresc Romîn.

45. Comitetul regional al partidului organizează cole
giu: de partid de pe lingă comitetul regional, care înde
plinește pe scară regională aceleași atribuțiuni ca și 
Cxr.isia Controlului de Partid de pe lîngă C.C. al P.M.R. 
pe scară centrală. Hotărîrile colegiului de partid de pe 
lîr.gă comitetul regional intră în vigoare numai după 
aprobarea lor de către comitetul regional al partidului. 
Președintele colegiului de partid se confirmă de C.C al 
partidului și răspunde de activitatea colegiului atit față 
de comitetul regional de partid cît și față de C.C. al 
partidului.

46. Comitetul regional are următoarele atribuții:
asrgură îndeplinirea fermă a directivelor partidului, 

conducind în intervalul dintre conferințe întreaga muncă 
de partid din regiune; asigură desfășurarea criticii și 
autocriticii și educarea comuniștilor în spiritul atitudinii 
intransigente față de lipsuri; conduce studiul marxism- 
leninismului de către membrii și candidații de partid; 
organizează munca de educare comunistă a oamenilor 
muncii; organizează și conduce diferite instituții de 
partid și întreprinderi de însemnătate socială în regiune; 
numește redacția ziarului regional de partid care lu
crează sub conducerea și controlul său, repartizează 
în cuprinsul organizației sale forțele și mijloacele parti
dului și administrează fondurile bănești ale organizației 
de partid regionale.

Comitetul regional îndrumă activitatea organelor re
gionale ale puterii de stat și a organizațiilor obștești 
regionale prin grupele de partid din aceste organe și 
organizații.

47. Comitetele regionale informează sistematic Comi
tetul Central al partidului și-i prezintă, în termenele sta
bilite, dări de seamă asupra activității lor.

Comitetul regional informează periodic organizațiile 
de partid din regiune asupra activității sale.

VI

Organizațiile orășenești și raionale 
(sătești și orășenești) ale partidului

48. Organul superior al organizației de partid orășe
nești sau raionale este conferința de partid orășenească 
sau raională. Conferința ordinară orășenească sau raio
nală se convoacă de comitetul orășenesc sau raional 
odată la un an. Conferința extraordinară a organizației 
de partid orășenești sau raionale se poate convoca de 
comitetul orășenesc sau raional, de organele superioare 
ale partidului sau la cererea unei treimi din numărul 
total al membrilor organizației de partid orășenești sau 
raionale respective.

Convocarea conferinței orășenești sau raionale și or
dinea de zi vor fi anunțate cu cel puțin 10 zile înainte 
de data ținerii conferinței, iar a conferințelor extraordi
nare cu cel puțin 20 zile înainte de data ținerii lor.

Normele de reprezentare la conferința orășenească 
sau raională se stabilesc de comitetul orășenesc sau 
raional.

49. Conferința orășenească sau raională are urmă
toarele atribuții:

a) ascultă și aprobă darea de seamă a comitetului oră
șenesc sau raional, a comisiei de revizie și a altor organe 
și instituții orășenești sau raionale ale partidului;

b) dezbate problemele muncii de partid, problemele 
activității sfaturilor populare și ale activității economice, 
sindicale din cuprinsul orașului sau raionului;

c) alege comitetul orășenesc sau raional, comisia de 
revizie orășenească sau raională și delegați la conferința 
regională de partid.

50. Plenara comitetului orășenesc sau raional se con
voacă cel puțin odată pe lună.

51. Comitetul orășenesc sau raional organizează or
ganul său executiv — biroul — compus din 7—9 per
soane, inclusiv secretarii. Membrii biroului comitetului 
orășenesc sau raional se confirmă de comitetul regional. 
Primul secretar al comitetului orășenesc sau raional se 
confirmă și de C.C. al partidului. Secretarii comitetului 
orășenesc sau raional trebuie să aibă un stagiu de partid 
de cel puțin 3 ani.

Biroul comitetului orășenesc sau raional este obligat 
să raporteze la plenarele comitetului orășenesc sau raio
nal al partidului asupra activității depuse.

52. Comitetul orășenesc sau raional organizează și 
confirmă organizațiile de bază ale partidului în între
prinderi, gospodării agricole de stat, S.M.T.-uri, 
gospodării agricole colective, instituții și sate, con
duce activitatea lor și ține evidența membrilor și can
didaților de partid din cuprinsul orașului sau raionului, 
asigură îndeplinirea fermă a directivelor partidului, 
desfășurarea criticii și autocriticii, educarea membri
lor și candidaților de partid în spiritul atitudinii intran
sigente față de lipsuri, organizează studiul marxism- 
leninismului de către membrii și candidații de partid și 
conduce munca de educare comunistă a oamenilor 
muncii, numește redacția ziarului raional sau orășenesc 
de partid, care lucrează sub conducerea și controlul său, 
și confirmă redacțiile ziarelor din marile întreprinderi 
și instituții, repartizează în cuprinsul orașului sau raio
nului forțele și mijloacele partidului și administrează 
fondurile bănești ale organizației de partid orășenești sau 
raionale.

Comitetul orășenesc sau raional îndrumă activitatea 
organelor puterii de stat din oraș sau raion și activita
tea organizațiilor obștești orășenești sau raionale prin 
grupele de partid din aceste organe și organizații.

53. Comitetul orășenesc sau raional informează siste
matic comitetul regional al partidului și îi prezmtă, în 
termenele stabilite de C.C. al P.M.R., dări de seamă asu
pra activității sale.

Comitetul orășenesc sau raional informează periodic 
organizațiile de partid din oraș sau raion asupra activi
tății sale.

54. In orașele mari se creează, cu aprobarea Comitetu
lui Central al P.M.R., organizații de partid raionale sub
ordonate comitetului de partid orășenesc respectiv.

VII
Organizațiile de bază ale partidului

55. Organizațiile de bază sînt temelia partidului. Or
ganizațiile de bază ale partidului se constituie în între
prinderi, stațiuni de mașini și tractoare, gospodării agri
cole de stat, gospodării agricole colective. în unitățile 
Forțelor Armate ale R P R., la sate, în instituții, școli, 
universități și în alte unități, unde sînt cel puțin 3 mem
bri de partid.

Acolo unde sînt mai puțin de 3 membri de partid și exi
stă candidați, se creează o grupă de membri și candidați 
de partid.

Acolo unde există mai puțin de 3 membri de partid ș! 
mai puțin de 3 utemiști se creează o grupă mixtă de par
tid și U.T.M. Grupele de membri și candidați de partid 
și grupele mixte de partid și U.T.M. sînt conduse de or
ganizatori de partid numiți de comitetul orășenesc, raio
nal sau de secția politică.

Organul superior al organizației de bază a partidului 
este adunarea generală, care se convoacă cel puțin odată 
pe lună.

56. In interiorul organizațiilor de bază cu peste 100 
membri și candidați de partid se pot crea organizații de 
partid pe ateliere, schimburi, sectoare, direcții, facultăți 
etc. cu aprobarea dată pentru fiecare caz în parte de 
comitetul orășenesc, raional sau de secția polttică.

In interiorul organizațiilor de partid pe atelier, pe 
schimb ș.a.m.d., precum și în interiorul organizațiilor de 
bază care numără mai puțin de 100 membri și candidați 
de partid, pot fi create grupe de partid pe echipe, bri
găzi, agregate etc., care sînt conduse de un organizator 
de partid ales.

57. In întreprinderea sau instituția unde numărul mem
brilor și al candidaților de partid este mai mare de 300, 
se poate constitui un comitet pentru conducerea organi
zației de partid unice pe întreaga întreprindere sau 
instituție. In acest caz, organizațiilor de partid pe ate
liere, schimburi, ș.a.m.d., li se acordă drepturi de orga
nizații de bază.

Constituirea comitetelor de partid se face cu apro
barea C.C. al partidului pentru fiecare caz în parte.

58 Organizația de bază a partidului alege anual. în 
adunare generală, organul său executiv — biroul — 
care conduce întreaga muncă curentă a organizației de 
bază. Biroul- organizației de bază se compune din cel 
mult 9 persoane.

In organizațiile de bază care numără mai puțin de 10 
membri de partid se alege un secretar al organizației 
de bază și un locțiitor a! său.

In scopul creșterii și educării rapide a membrilor de 
partid în spiritul conducerii colective, se acordă organi
zațiilor de partid pe atelier, care au între 10—100 mem
bri de partid, dreptul de a alege un birou compus din 
3—5 persoane, iar acelor care au peste 100 membri de 
partid — un birou compus din 5—7 persoane.

Organizațiile de bază conduse de comitete de partid 
aleg comitetul în adunări generale sau conferințe Comi
tetul se compune din cel mult 13 membri și 4 supleanți.

Biroul organizației de bază sau comitetul de partid 
aleg cîte un secretar care trebuie să aibă un stagiu de 
partid de cel puțin un an pentru birou și cel puțin doi 
ani pentru comitet.

Birourile și comitetele organizațiilor de bază se con
firmă de comitetul raional sau orășenesc a) partidului.

In organizațiile de bază care au pînă la 300 membri 
de partid, munca de partid se duce de regulă de căi re 
activiști neeliberați de munca în producție.

59 Biroul sau comitetul organizației de bază prezintă 
cu regularitate dări de seamă asupra activității sale în 
fața adunării generale a organizației de bază. în adu
nările generale de partid, biroul raportează organizației

(Continuare In pag. IIl-a)
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asupra îndeplinirii hotărîrilor adunării generale pre
cedente.

60. Organizațiile de bază ale partidului leagă masele 
de muncitori, țărani muncitori și intelectuali cu orga
nele conducătoare ale partidului. Sarcinile organizației 
de bază sînt :

a) desfășoară munca de agitație și organizatorică în 
mase pentru înfăptuirea chemărilor și hotărîrilor parti
dului, asigură conducerea presei din întreprindere sau 
instituție (ziare de uzină, gazete de perete etc.) ;

b) duce munca politică pentru atragerea de noi mem
bri în partid și se ocupă de educarea lor comunistă :

c) organizează învătămîntul de partid al membrilor 
și candidatilor de partid și controlează munca acestora 
pentru însușirea principiilor de bază ale marxism-leni- 
nismului ;

d) fine evidența tuturor membrilor și candidatilor de 
partid din organizație și le repartizează sarcini con
crete, prin îndeplinirea cărora asigură rolul de condu
cător politic al organizației de partid în locul în care 
activează și conducerea permanentă a organizațiilor ob
ștești și sociale ale oamenilor muncii;

e) mobilizează masele din întreprinderi, stațiuni de 
mașini și tractoare, gospodării agricole de stat, gospo
dării agricole colective și întovărășiri, pentru îndepli
nirea planului de producție, întărirea disciplinei în mun
că și dezvoltarea întrecerii socialiste; mobilizează țără
nimea cu gospodărie mică și mijlocie la lupta pentru 
creșterea producției agricole și duce în rîndurile țărani
lor muncitori munca de convingere pentru unirea lor, 
pe baza liberului consimțămînt, în întovărășiri și gos
podării agricole colective;

f) se îngrijește zi de zi de ridicarea nivelului de trai 
material și cultural al celor ce muncesc, luptă împotriva 
delăsării și lipsei de spirit gospodăresc în administrația 
întreprinderilor, stațiunilor de mașini și tractoare, gos
podăriilor agricole de stat și gospodăriilor agricole co
lective, împotriva oricăror manifestări de birocratism ;

g) educă membrii și candidași de partid, precum și 
pe ceilalți oameni ai muncii în spiritul vigilenței revo
luționare, al respectării stricte a secretului de partid și 
de stat, în spiritul luptei necruțătoare împotriva oricăror 
manifestări ale ideologiei burgheze, împotriva încercă
rilor dușmanului de clasă de a zădărnici construirea so
cialismului, împotriva sabotorilor, diversioniștilor și 
spionilor;

h) desfășoară critica și autocritica și educă membrii 

și candidații de partid în spiritul atitudinii neînduple
cate față de lipsuri ;

i) se îngrijește de educarea tineretului în spiritul 
ideologiei comuniste și al moralei proletare, în spiritul 
internaționalismului proletar și al dragostei față de pa
trie și popor, se îngrijește de ridicarea calificării profe
sionale a tineretului ;

j) acordă sprijin comitetului raional, orășenesc, sec
ției politice în toată munca lor practică, participă activ 
la întreaga viață politică și economică a țării;

61. In vederea ridicării rolului organizațiilor de bază 
ale partidului din întreprinderile de producție și comerț, 
inclusiv stațiunile de mașini și tractoare, gospodării 
agricole de stat, gospodării agricole colective, și în ve
derea ridicării răspunderii lor pentru starea muncii în 
aceste unități, se acordă acestor organizații dreptul de 
control asupra activității administrației.

Organizațiile de partid din ministere, care din cauza 
condițiilor specifice de muncă ale instituțiilor de stat nu 
pot îndeplini funcții de control, sînt obligate să constate 
și să semnaleze lipsurile din munca ministerului, a 
instituției și a funcționarilor acestora, înaintînd obser
vațiile și propunerile lor Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn și conducătorului ministerului 
sau instituției respective.

Toți membrii de partid, lucrători ai aparatului cen
tral al unui minister sau al unei instituții, fac parte 
dintr-o organizație de partid unică pe întregul minister 
sau pe întreaga instituție.

Secretarii organizațiilor de bază din ministere și alte 
instituții centrale se confirmă de Comitetul Central al 
partidului.

VIII
Partidul și Uniunea Tineretului Muncitor

62. Partidul desfășoară activitatea sa în rîndurile ti
neretului din R.P.R. prin Uniunea Tineretului Muncitor. 
L'.T.M. este organizația unică revoluționară a tineretu
lui muncitor de la orașe și sate. Uniunea Tineretului 
Muncitor duce munca sub conducerea Partidului Mun
citoresc Romîn. Comitetul Central al Uniunii Tineretu
lui Muncitor — organul de conducere al Uniunii Tine
retului Muncitor — este subordonat Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, comitetul regional al 
U.T.M. — comitetului regional al partidului, ș.a.m.d. 
Organizațiile de partid sînt obligate să asigure conduce
rea permanentă, îndrumarea continuă, sprijinul și con
trolul sistematic al organizațiilor U.T.M.

63. Membrii U.T.M.-ului care sînt membri sau candi

dați de partid ies din U.T.M. odată cu intrarea lor în 
partid, dacă nu ocupă posturi de conducere în organi
zațiile U.T.M.-iste.

64. U.T.M.-ul ajută partidul în educarea comunistă a 
tineretului, în mobilizarea lui la lupta întregului popor 
muncitor pentru întărirea regimului democrat-popular și 
construirea socialismului. U.T.M.-ul este principala re
zervă a partidului. Organizațiile U.T.M.-ului trebuie să 
militeze activ pentru traducerea în fapt a directivelor 
partidului în toate domeniile construcției socialiste, mai 
ales acolo unde nu există organizații de bază ale parti
dului.

65. Organizațiile U.T.M. au dreptul de a dezbate larg 
și de a pune în fața organizațiilor de partid respective 
toate problemele muncii întreprinderii, stațiunii de ma
șini și tractoare, gospodăriei agricole de stat, gospodă
riei agricole colective, instituției etc. în vederea lichidării 
lipsurilor din activitatea acestor unități și a acordării 
ajutorului pentru îmbunătățirea activității lor, pentru 
organizarea întrecerii socialiste și a campaniilor de masă.

IX
Organizațiile de partid 

din Forțele Armate ale R.P.R.
66. Munca de partid în Forțele Armate ale R.P.R. este 

condusă de către Direcția Superioară Politică a Armatei, 
care lucrează cu drepturi de secție a C.C. al P.M.R.

Organizațiile de partid din Forțele Armate ale R.P.R. 
activează pe baza regulamentelor aprobate de C.C. al 
partidului.

67. Șefii direcțiilor politice ale regiunilor militare și 
ale comandamentelor de armă trebuie să aibă un stagiu 
de partid de cel puțin 5 ani, iar șefii secțiilor politice ale 
diviziilor și brigăzilor de cel puțin 3 ani.

68. Organele politice din Forțele Armate sînt obligate 
să țină o legătură strînsă cu organele locale de partid 
prin participarea permanentă a conducătorilor lor la 
activitatea comitetelor de partid. Șefii organelor politice 
sînt obligați să prezinte sistematic comitetelor locale ale
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73. La intrarea în partid candidații plătesc o cotizație 

partidului rapoarte asupra muncii politice în unitățile 
Forțelor Armate.

X
Grupele de partid din organizațiile 

fără de partid
69. în scopul înfăptuirii rolului conducător al parti

dului, al asigurării conducerii de către partid a organi
zațiilor de masă, în organele alese ale puterii de stat 
— la toate congresele, consfătuirile și în organele alese 
ale organizațiilor sindicale, cooperatiste și ale celorlalte 
organizații de masă, unde sînt cel puțin 3 membri de 
partid, se organizează grupe de partid. Sarcina acestor 
grupe de partid este de a asigura creșterea influenței 
partidului și promovarea politicii sale în rîndurile celor 
fără de partid, de a întări disciplina de partid și de stat, 
de a lupta împotriva birocratismului, de a antrena ma
sele la lupta pentru realizarea sarcinilor trasate de 
partid, de a controla executarea de către aceste organi
zații a hotărîrilor partidului și guvernului. Pentru acti
vitatea curentă grupa alege un secretar.

70. Grupele de partid se subordonează organelor de 
partid corespunzătoare Comitetului Central al partidu
lui, comitetului regional, comitetului orășenesc sau ra
ional. In întreaga lor activitate, grupele de partid sînt 
obligate să se călăuzească după hotărîrile organelor con
ducătoare de partid și să le aplice cu strictețe. Grupele 
de partid din organizațiile fără de partid raportează or
ganelor conducătoare de partid asupra activității lor.

XI
Mijloacele bănești ale partidului

71. Mijloacele bănești ale partidului provin din coti
zațiile membrilor și candidaților de partid, din veniturile' 
întreprinderilor partidului și din alte încasări.

72. Cotizațiile lunare pentru membrii și candidații de 
partid se stabilesc în felul următor:

200 lei plătesc 0.50 lei
201 la 1000 lei plătesc 0,50%

1001 la 2000 „ 1 %
2001 la 3000 „ „ 2 %
3000 lei în sus 3 %

de intrare de 2% din venitul lunar pe care-1 au.

Lucrările celui de al ll-lea Congres al Cooperației de consum din R. P. R.
Ședința de duminică Ședința de luni

Ședințe festive 
închinate „Zilei Minerului"

Lucrările celui de al II-lea Congres al 
Cooperației de Consum din R.P.R. au con
tinuat duminică dimineața.

La ședință au participat tovarășii Al. 
Moghioroș, I. Fazekaș, membri ai guver
nului, conducători ai instituțiilor econo
mice centrale.

Ședința a fost prezidată de tov. C. Ma- 
teescu, președintele Centrocoop.

Congresul a fost salutat de conducă
torul delegației albaneze, Peter Kosta. 
vicepreședinte al Uniunii centrale a coo
perativelor de consum din R.P. Albania.

Continuîndu-se discuțiile asupra rapor
tului au luat cuvîntul tovarășii: Nicolae 
Udrescu, contabil șef la Uniunea regională 
Hunedoara, Angela Mariniuc, vicepreședin
te al Uniunii regionale din Regiunea Au
tonomă Maghiară, Vasile Pachița, vice
președinte al cooperativei din comuna Ple- 
șești, regiunea Suceava. I. Olteanu, 
președintele Comitetului de Stat pentru 
colectarea produselor agricole.

La tribună au urcat apoi conducătorii 
delegațiilor cooperatiste din Italia, Franța 
și Marea Britanie, Anzel Zgardi, Alfred 
Negre și Constance Stuart. Delegatul ita
lian a dat citire unei declarații comune 
împotriva comunității defensive europene, 
pentru interzicerea bombei atomice și a 
tuturor armelor de exterminare în masă. 
Declarația a fost întîmpinată de membrii 
Congresului cu puternice aplauze.

In numele cooperatorilor din țările de 
democrație populară, conducătorul dele
gației poloneze Marian Hoffmann, salu- 
tind declarația făcută de delegațiile ita
liană, franceză și engleză, a subliniat ho- 
tărîrea cooperatorilor de a lupta pentru 
pace și pentru întărirea legăturilor de 
prietenie între toate țările lumii.

SALUTUL
adresat Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 

și Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne de către cel 
de al 2-lea Congres al cooperației de consum din Republica Populară Romînă
Delegații la cel de al 2-lea Congres al cooperației de consum din Republica 

Populară Romînă au primit cu multă însuflețire salutul Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn și al Consiliului de Miniștri adresat Congresului și 
exprimă, în numele milioanelor de cooperatori din țara noastră, Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn și Guvernului Republicii Populare Romîne, recu
noștință și calde mulțumiri pentru îndrumările și ajutorul permanent pe care ni-1 
acordă.

Cooperatorii din Republica Populară Romînă văd în Partidul Muncitoresc 
Romîn organizatorul și conducătorul luptei poporului muncitor pentru înflorirea 
scumpei noastre patrii și își afirmă hotărîrea neclintită de a contribui din plin la 
traducerea în viață a hotărîrilor partidului și guvernului pentru ridicarea nive
lului de trai material și cultural al oamenilor muncii de la orașe și sate.

Cel de al 2-lea Congres al cooperaței de consum, analizînd munca desfășurată 
de organizațiile cooperatiste, in lumina hotărîrilor plenarei C.C. al P.M.R. din august 
1953 și a directivelor C.C. al P.M.R. cu privire la activitatea cooperației de consum, 
a scos la iveală rezultatele pozitive obținute și în mod deosebit serioasele lipsuri 
ce mai dăinuie încă în activitatea cooperativelor și a stabilit măsuri practice pentru 
îmbunătățirea grabnică a muncii și ridicarea activității organizațiilor cooperatiste la 
nivelul sarcinilor ce ne stau în față.

Sub îndrumarea înțeleaptă a Partidului Muncitoresc Romîn și cu sprijinul 
prețios al Guvernului Republicii Populare Romîne, cooperația de consum, valorifi- 
cînd experiența pe care a dobîndit-o în cei 10 ani de la eliberare și folosind din 
plin prețioasele învățăminte ale cooperației sovietice, va dezvolta și mai mult acti
vitatea milioanelor de cooperatori în scopul creșterii neîntrerupte a schimbului de 
mărfuri dintre oraș și sat, al întăririi alianței dintre clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare și al construirii socialismului în țara noastră.

Considerînd ca o sarcină de bază a cooperației educarea maselor țărănimii mun
citoare in spiritul muncii în comun, Congresul asigură partidul și guvernul că 
organizațiile cooperatiste vor sprijini cu toată puterea inițiativele țăranilor mun
citori de a se organiza, potrivit cu specificul fiecărei regiuni, în felurite forme 
simple de cooperare de producție, in vederea creșterii producției agricole.

Pentru a satisface cu mărfurile necesare cerințele mereu crescînde ale țără
nimii muncitoare, ale muncitorilor din gospodării agricole de stat și din S.M.T.-uri, ale 
membrilor gospodăriilor agricole colective și întovărășirilor agricole, ale intelectuali
tății satelor, ne luăm angajamentul să depunem toate eforturile pentru a îmbu
nătăți permanent comerțul la sate, prin aprovizionarea neîntreruptă a coope
rați veior, îndeoseL: cu mărfuri de cerință zilnică, cu unelte agricole, cu îngră
șăminte chimice și materiale de construcție, prin dezvoltarea rețelei de desfacere, 
precum și prin deservirea atentă a consumatorilor; vom acorda o atenție sporită 
studierii cererii de consum a populației, în vederea îmbunătățirii calității produ
selor. lărgirii sortimentelor de mărfuri specifice satului si antrenării In circuitul

Tov. C. Mateescu, care a prezidat ședin
ța Congresului, a salutat declarația dele
gațiilor italiană, franceză și engleză.

Participanții la Congres au manifestat 
îndelung pentru pace și securitatea colec
tivă a popoarelor, pentru întărirea colabo
rării economice și culturale între toate 
țările lumii.

Continuîndu-se discuțiile, au luat cu
vîntul tovarășii loan Bocăneț, președin
tele Uniunii raionale Piatra Neamț, Ion 
Stan președintele cooperativei din comuna 
Bărsești, regiunea Birlad și Notaru Du
mitru, directorul Combinatului de produc
ție din Mediaș, regiunea Stalin.

Primit cu puternice aplauze, a luat apoi 
cuvîntul tov. Alexandru Moghioroș, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, mem
bru în Biroul Politic al C.C.«al P.M.R.

In continuarea discuțiilor au mai luat 
cuvîntul tovarășii: Ana Sofian, președin
te al Uniunii raionale Săveni, Ghcorghe 
Hodoșan, președintele Uniunii regionale 
Arad, Gh. Botezatu, membru cooperator 
din comuna Romîni, raionul Buhuși, Ște
fan Voitec, Pavel Golescu, președintele 
Uniunii raionale Lugoj, regiunea Timi
șoara.

Tov. C. Mateescu a răspuns la unele 
probleme ridicate de participanțil la dis
cuții.

Congresul a adoptat apoi rezoluții prin 
care aprobă raportul Consiliului General 
al Centrocoop-ului pe anii 1950—1954, 
bilanțul Centrocoopului la data de 31 de
cembrie 1953 și raportul prezentat de co
misia de cenzori a Centrocoop.

(Agerpres)

Cel de al doilea Congres al cooperației 
de consum din R.P.R. și-a încheiat luni 
lucrările.

La ședințele din ultima zi a Congre
sului au participat tovarășii: Gh. Apostol, 
Al. Moghioroș, Miron Constantinescu, P. 
Borilă, I. Fazekaș, membri ai guvernului, 
conducători ai instituțiilor economice cen
trale.

Ședințele Congresului au fost prezidate 
de tov. C. Filoreanu, vicepreședinte al 
Centrocoop-ului.

La al doilea punct de pe ordinea de zi, 
tov. Moisin Dragomir a prezentat rapor
tul asupra modificărilor în statutul Uni
unii centrale a cooperativelor de consum.

La discuțiile pe marginea acestui raport 
au luat cuvîntul Valentin Ciomîrtan, mem
bru în conducerea Uniunii regionale Bueu- 
rești, Ioan Ariton, președintele Uniunii 
regionale Ploești, Gheorghe Mărieș, vice
președinte al Uniunii regionale Oradea, 
loan Ianulic, președintele Uniunii regio
nale Timișoara, loan Lumovici, președin
tele Uniunii raionale Sînnicolaul Mare, 
Ștefan Bîrsan, președintele Uniunii regio
nale București și Iosif Stoica, președintele 
Uniunii regionale Cluj.

Delegații au adoptat apoi în unanimitate 
rezoluția celui de al 2-lea Congres al 

cooperatist a mărfurilor de producție locală ; vom lărgi desfacerea ziarelor, broșu
rilor, cărților, manualelor școlare, rechizitelor, pentru a contribui la ridicarea nive
lului cultural al oamenilor muncii.

In vederea îmbunătățirii aprovizionării oamenilor muncii de la orașe cu pro
duse agro-alimentare și a industriei socialiste cu materii prime agricole, ne luăm 
angajamentul să sporim continuu cantitățile de produse agricole achiziționate, prin 
folosirea cu mai multă pricepere a pîrghiilor economice de cointeresare a produ
cătorilor—contractările și comerțul de întîmpinare — și prin desfășurarea unei largi 
munci politice de lămurire a țărănimii muncitoare spre a-și. valorifica surplusul 
de produse agricole prin cooperative.

Pentru sporirea cantităților de mărfuri destinate aprovizionării oamenilor 
muncii, organizațiile cooperatiste vor dezvolta producția proprie de bunuri de larg 
consum pe bază de materii prime din resurse locale, acordînd o atenție deosebită 
sporirii sortimentelor și îmbunătățirii calității acestora.

Congresul asigură Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn și Con
siliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne că organizațiile cooperatiste vor 
aplica hotăririle partidului și guvernului cu privire la activitatea cooperației, vor 
lupta cu fermitate pentru întărirea disciplinei de stat, pentru respectarea riguroasă 
a prevederilor statutului, a principiilor democrației cooperatiste, vor înlătura din 
munca lor metodele de conducere cancelarist-birocratice, antrenînd masele de 
cooperatori în activitatea și controlul muncii cooperativelor, vor educa cadrele din 
cooperație în spiritul grijii față de avutul obștesc și al devotamentului nețărmurit 
față de poporul muncitor.

Ne luăm angajamentul să întărim cooperativele sătești — veriga principală in 
sistemul cooperației — pentru a deveni centre puternice economice, capabile să 
îndeplinească sarcinile ce ne revin in îmbunătățirea schimbului de mărfuri dintre 
oraș și sat. Totodată vom mări eforturile pentru întărirea legăturilor noastre 
cu organizațiile cooperatiste din alte țări, contribuind la lărgirea relațiilor econo
mice și comerciale între state, la întărirea prieteniei între popoare, la apărarea 
păcii.

In numele cooperatorilor din patria noastră, cel de al 2-lea Congres al coope
rației de consum asigură Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Rcmîn și Con
siliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne că organizațiile, cooperatorii și 

lucrătorii din cooperația de consum din Republica Populară Romînă vor îndeplini cu 
cinste sarcinile de mare răspundere ce le-au fost încredințate și vor ajuta și mai 
activ partidul și guvernul în ridicarea nivelului de trai material și cultural al oame
nilor muncii, în lupta pentru construirea socialismului în patria noastră.

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn. inspiratorul și organizatorul victoriilor 
poporului nostru !

Trăiască Guvernul Republicii Populare Romine !
Trăiască scumpa noastră patrie, Republica Populară Romînă I

cooperației de consum din R.P.R. care 
trasează sarcinile cooperației în domeniul 
muncii organizatorice, circulației mărfuri
lor, achizițiilor și contractărilor, produc
ției bunurilor de larg consum, ș.a.

Congresul a ales apoi, prin vot secret, 
pe președintele Comitetului executiv al 
Centrocoop-ului, pe membrii și membrii 
supleanți ai Consiliului general, pe pre
ședintele, membrii și membrii supleanți 
ai Comisiei de revizie.

în numele noului Consiliu al Centro
coop-ului tov. C. Mateescu, președintele 
Comitetului executiv al Centrocoop-ului, 
a mulțumit delegaților la Congres pen
tru încrederea acordată.

Tov. C. Mateescu a dat apoi citire sa
lutului adresat Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Romîn și Consiliului 
de Miniștri al R.P.R. de cel de al 2-lea 
Congres al cooperației de consum.

Salutul a fost adoptat in unanimitate de 
participanții la Congres, prilejuind o pu
ternică manifestare de dragoste și atașa
ment față de partid și guvern.

Cu aceasta, lucrările celui de al 2-lea 
Congres al cooperației de consum au luat 
sfîrșit.

(Agerpres)

In întreaga Vale a Jiului sîmbătă după 
amiază au avut loc ședințe festive în
chinate „Zilei Minerului”.

La Petrila, la clubul muncitoresc, șe
dința festivă a fost deschisă de tov. Ia- 
cob Petre, președintele comitetului de în
treprindere al minei Petrila. Tov. Ion 
Moldoveanu, din partea C.C. al Sindica
tului muncitorilor din industria cărbune
lui, a vorbit apoi despre viata grea din 
trecut a minerilor din industria carboni
feră, lupta lor pentru pîine și libertate, 
subliniind viața nouă pe care o trăiesc 
astăzi minerii în condițiile regimului de
mocrat popular.

S-a dat apoi citire decretelor pentru 
conferirea Ordinului Muncii și Medaliei 
Muncii unor fruntași ai întrecerii socia
liste de la mina Petrila după care s-au 
mai împărțit diplome de onoare, pentru 
rezultatele excepționale obținute în în

Deschiderea taberei internaționale de pionieri
Luni după amiază a avut loc într-un 

cadru sărbătoresc, la stațiunea de munte 
Zăbala, din Regiunea Autonomă Maghiară 
deschiderea taberei internaționale de pio
nieri. în această tabără, organizată de 
C.C.S. și C.C. al U.T.M., își vor petrece în 
mod plăcut vacanța de vară, alături de 
pionierii din R.P.R., copii coreeni și fin
landezi iar în curînd vor sosi copii din 
R. D. Germană și Austria.

Festivitatea de deschidere a taberei a 
avut loc în mijlocul parcului unde se află 
cele două castele care vor găzdui copiii 
în timpul vacanței.

Tov. Ana Spiridon, membru supleant 
în biroul C.C. al U.T.M. a salutat pe pio
nierii aflați în tabără după care a înmînat

Conserve mai multe și mai bune
Colectivul de muncitori, tehnicieni și in

gineri de la fabrica de conserve „Grivița" 
din Capitală, întîmpină cea de a 10-a ani
versare a eliberării patriei noastre cu tot 
mai multe realizări în producție.

încă de la începutul sezonului s-au luat 
o serie de măsuri tehnico-organizatorice 
menite să asigure obținerea unei produc
ții sporite. Printre altele s-a construit cu 
posibilități locale o mașină de spălat bor
cane și o mașină automată pentru tăia
tul vinetelor.

Comparativ cu 1953, planul de produc
ție pe anul 1954 la conserve de legume 
a crescut cu 32,2 la sută, iar la fructe cu 
73 la sută. In cinstea zilei de 23 August, 
muncitorii întreprinderii au dat peste 
plan peste 68 tone conserve de legume și 
fructe și de paste tomate. In fruntea în
trecerii socialiste în această perioadă s-» 
situat echipa condusă de Florica Marco-

INFORMAȚII
Duminică a părăsit Capitala, plecind 

în R. D. Germană, un grup de 30 de mun
citori și activiști sindicali care își vor pe
trece concediul în R. D. Germană, la invi
tația Federației sindicatelor libere ger
mane.

La plecare, pe peronul Gării de Nord, 
grupul de muncitori și activiști sindicali 
a fost condus de activiști ai Consiliului 
Central al Sindicatelor din R.P.R.

★
începînd de la 11 august, pe ecranele ci

nematografelor „Republica" și „Tineretu

trecerea socialistă de unii mineri frun
tași printre care Cenușă Cornel, Gheorghe 
Croitoru, Toma Sima, Iosif Costa și Ște
fan Corcodel.

★
Tinerii din Lupeni, Petrila, Lonea și 

din alte mine ale Văii Jiului s-au adunat 
sîmbătă în parcul „Dr. Petru Groza“ din 
Petrila unde a fost organizat un carnaval 
al tineretului.

Duminică după amiază, în întreaga 
Vale a Jiului au avut loc serbări cîmpe- 
nești unde minerii au petrecut plăcut 
pînă seara tîrziu.

★
„Ziua Minerului” a mai fost sărbătorită 

cu însuflețire în adunări festive și serbări 
cîmpenești de către minerii din bazinul 
carbonifer Șorecani și Vatra Domei.

(Agerpres)

unei gărzi formate din trei pionieri dra
pelul roșu al taberei.

în numele pionierilor romîni a vorbit 
pioniera Gabriela Ionescu.

Pioniera coreeană Kim Hoa Za a mul
țumit in numele pionierilor coreeni pentru 
călduroasa primire făcută.

în numgle pionierilor finlandezi a vor
bit pioniera Heino Iuuso.

Au urmat demonstrații sportive. Seara 
în jurul focului de tabără, pionierii ro
mîni, coreeni și finlandezi au jucat și cîn- 
tat cu multă voioșie.

Prima zi de tabără s-a încheiat prin 
ceremonialul coborîrii drapelului.

(Agerpres)

vici, care și-a depășit angajamentul luat 
cu 36 la sută și colectivul secției fructe, 
în frunte cu muncitoarea Aurelia Opriș.

Pentru a asigura produse de calitate su- 
perioră muncitorii au dat o largă extin 
dere inițiativei fruntașei în întrecerea so
cialistă Victoria Doroftei. In același scop 
au fost organizate 4 brigăzi pentru inten
sificarea controlului pe faze de fabricație, 
căptușirea bazinului pentru paste tomate 
cu tablă de aluminiu iar la bazinul pen
tru spălatul roșiilor, cu contribuția ingi
nerului Dragoș Crutescu s-a construit un 
dispozitiv în spirală. In urma acestor mă
suri calitatea produselor s-a îmbunătățit 
simțitor.

O atenție deosebită a fost dată și va
lorificării deșeurilor, lucru care a adus 
întreprinderii o economie în valoare aa 
43.000 lei. (Agerpresj 

lui" din Capitală, va rula filmul sovietic 
„Poemul dragostei", o producție 1954 a 
studiourilor din Alma-Ata.

Nou! film artistic este inspirat dintr-o 
veche legendă cazahă.

Filmul „Poemul dragostei" a fost rea
lizat de S. Aimanov și K. Gakkel, după 
scenariul lui G. Musrepov. (Agerpres)
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Salut sesiunii de la Pekin 
a C o n s i 1 i u i u i F. ML T. D.

La Pekin, capitala R. P. Chineze, au 
început lucrările Consiliului Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat. Din 
zeci de țări au sosit delegați la această 
importantă sesiune, prima adunare a 
Consiliului F.M.T.D. de la alegerea sa, 
în iulie anul trecut la București, cu 
ocazia celui de al III-lca Congres Mon
dial al Tineretului.

Importanța sesiunii reiese din ordi
nea de zi care cuprinde următoarele 
probleme :

1. Lupta tineretului clin țările co
loniale și dependente pentru indepen
dență națională, pacea generală și drep
turile sale.

2 Participarea F.M.T.D și a organi
zațiilor sale la pregătirile Intîlnirii in
ternaționale a tineretului de la sate.

3. Pregătirea celui de al V-lea festi
va! mondial al tineretului.

4. Chestiuni diverse.
Participarea la sesiune, după cum 

reiese din telegramele parvenite pînă 
acum, este largă, cuprinzînd delegați, 
observatori și invitați din multe țări. 
Participă de asemenea reprezentanți ai 
diferitelor organizații internaționale și 
naționale, precum și personalități bine 
cunoscute. Se remarcă prt>zența la se
siunea Consiliului F.M.T.D. de la Pekin 
a numeroși observatori trimiși de orga
nizații cu păreri politice dintre cele mai 
diferite.

Primul punct înscris pe ordinea de 
zi în legătură cu activitatea mișcării de 
tineret din țările coloniale are o deose
bită actualitate. In aceste țări se desfă
șoară în momentul de față o luptă deo
sebit de activă pentru independență na
țională. O amploare deosebită a luat 
mișcarea de eliberare națională în țările 
Asiei. Tineretul aduce o contribuție 
prețioasă acestei lupte prin combativi- 
tatca-i caracteristică. Sînt cunoscute 
asemenea episoade glorioase de luptă 
ra cele duse de studenții din Pakistan 
sau de tinerii japonezi pentru apărarea 
drepturilor lor. In Africa de sud au loc 
festivaluri pentru pace și prietenie și 
înțelegerea intre rase, în diferite orașe 
principale.

In ziare au apărut nenumărate știri 
care vorbeau despre uriașa mișcare de 
solidaritate a tineretului și studenților 
din țările Americii Latine cu lupta 
poporului guatemalez împotriva inter
venției americane. De asemenea din 
Iran sosesc vești despre rezistența 
eroică a numeroși tineri în fața teroa- 
rei instaurată de guvernul Zahedi.

Tocmai de aceea discutarea proble
mei activității tineretului din țările co
loniale și slab dezvoltate este bine ve
nită dînd posibilitatea unui larg schimb 
de experiență care va duce desigur la 
intensificarea luptei tineretului din 
aceste țări și la creșterea avortului 
F.M.T.D.

Al doilea punct înscris pe ordinea de

Deschiderea Sesiunii
PEKIN. 9 (Agerpres). — China Nouă
In după amiaza zilei de 9 august s-a 

deschis la Pekin Sesiunea Consiliului Fe
derației Mondiale a Tineretului Demo
crat.

La ședința de deschidere au asistat 
aproximativ 200 de delegați, observatori si 
oaspeți din 50 de țări. Au mai fost de față 
la ședință reprezentanți ai Consiliului 
Mondial al Păcii, ai Uniunii Internaționale 
a Studenților și delegate din partea Fe
derației Democrate Internaționale a Fe
meilor.

zi se ocupă de problema participării 
F.M.T.D. și a organizațiilor sale mem
bre la pregătirile în vederea Intîlnirii 
internaționale a tineretului de la sate. 
Aceste pregătiri au luat o deosebită 
amploare și acest fapt este de înțeles, 
cunoscută fiind mizeria tinerilor țărani 
muncitori din țările capitaliste ca și 
lupta din ce in ce mai activă pe care 
aceștia o duc pentru apărarea dreptu
rilor lor. Așa că apelul tineretului din 
satul italian Ravenna care chema la o 
Intilnire internațională a tineretului 
sătesc se bucură de un larg ecou. Co
mitetul internațional in vederea pregă
tirii întîlnirii internaționale a tineretu
lui sătesc cuprinde asemenea personali
tăți ca Bruno Bernini, președintele 
F.M.T.D., Badhar Sing, membru al Par
lamentului indian, Boserg Alavi, scriitor 
din Iran, Cen Li Ien, secretar general al \ 
Federației Tineretului Democrat din j 
întreaga Chină, Dairmaid, poet bine ț 
cunoscut din Scoția, Li Saul Paul, fost | 
conducător național al tineretului agri- J 
col creștin din Franța, Marilli Otelo, | 
profesor la universitatea din Catana j 
(Italia). Din compoziția largă a comite- \ 
tutui a cărui listă este mult mai mare, j 
putem aprecia de pe acum că la Intîl- J 
nirea internațională a tineretului să- » 
tesc care se va desfășura în cursul J 
lunii decembrie vor participa reprezen- 1 
tanți ai tinerilor de la sate din prind- J 
palele țări agricole ale lumii. IntUnirea ' 
capătă o amploare deosebită și prin** 
faptul că este sprijinită de F.M.T.D. } 
— cea mai puternică organizație in- * 
ternațională de tineret, care cuprinde { 
in rîndurile sale peste 83 milioane de » 
membri.

Cu deosebită nerăbdare așteaptă ti- \ 
neretul din întreaga lume importantele ' 
hotărîri ale Consiliului F.M.TD. plivind | 
organizarea celui de al V-lea Festival, ' 

La sesiune participă și o delegație a j 
tineretului din țara noastră. Acolo ea \ 
va face cunoscute realizările rineretu- ' 
lui din (ara noastră care prin munca J 
activă ce o depune pe frontul construi- ' 
rii socialismului aduce un avort însem- | 
nat luptei pentru pace, întărind patria l 
noastră — factor activ al frontului | 
păcii și democrației.

Tineretul patriei noastre este educat » 
în spiritul solidarității internaționale cu | 
tineretul luptător pentru pace din in- | 
treaga lume, adueîndu-și aportul la ac- 1 
tivitatea marilor organizații intemațio- { 
nale F.M.T.D. și U.I.S. Astfel, n-gani- | 
zația noastră răspunde anei sarcini j 
importante puse în lata ei de partid și | 
despre care se vorbește în importante \ 
documente cum sint Hotărirea Biroului j 
Politic al C.C. al P.M.R. privind activi- 4 
tatea Uniunii Tineretului Muncitor și j 
salutul adresat de C.C. al P.M.R. Con- ' 
ferinței pe (ară a U.T.M.

Tineretul patriei noastre trimite un 1 
salut fierbinte sesiunii Consiliului j 
F.M.T.D. de la Pekin și ii urează ț 
muncă rodnică.

Consiliului F.M.T.D.
După cuvintul de deschidere rostit de 

Bruno Bernini președintele F.M.T.D., Hu 
Iao-pan, șeful delegației chineze a salutat 
pe participanții la sesiune și a urat bun 
venit tuturor reprezentanților tineretului.

După adoptarea ordinei de zi a lucră
rilor sesiunii a fost prezentat raportul cu 
privire Ia primul punct de pe ordinea de 
zi de către președintele F.M.T.D. La dis
cuțiile la raport au participat în prima zi 
a lucrărilor reprezentanți ai tineretului 
din Franța. Africa de sud. Brazilia și 
Japonia.

Rez-islenfa curajoasă 
a unor pafriofi vesf-germani
BERLIN 8 (Agerpres). — A.D.N.
In dimineața zilei de 5 august, 600 de 

polițiști din portul Bremeraaven (Germa
nia occidentală) au încercuit o serie în
treagă de case care urmează a fi transfe
rate autorităților americane și au încercat 
să evacueze cu forța pe locatari din apar
tamentele lor. Cînd s-a aflat acest lucru 
în port, 4.000 de muncitori s-au dus la 
fața locului și au cerut ca rechiziția șă fie 
revocată și ca polițiștii care s-au dedat 
la violente împotriva locatarilor să fie pe
depsiți. încercările poliției de a împrăștia 
pe muncitori nu au avut succes.

La 6 august. Ia locul incidentului a fost 
trimis un mare detașament, de poliție 

i înarmat cu carabine, bastoane de cauciuc 
, și furtunuri. Polițiștii au atacat pe munci- 
, torii neînarmați, făcind uz de bastoane de 
I cauciuc.

Totuși. în ciuda teroarei polițienești, 
autoritățile municipale nu au reușit nici 
pînă în prezent să evacueze vreo familie.

-----•-----

Ciocniri singeroase în Maroc
PARIS 9 (Agerpres). — După cum re

iese din știrile apărute în presa franceză, 
| în ultimele zile situația din Maroc s-a 

agravat extrem de mult La 7 august, in 
I orașul Port-Lyautey (nordul țării) s-au 
I produs ciocniri singeroase intre trupe și 

poliție, pe de o parte, și populația locală 
pe de altă parte. Ciocnirile au fost pro
vocate de poliție care a încercat prin for
ță să silească pe comercianți să-și des
chidă magazinele închise in semn de pro
test împotriva politicii autorităților colo
niale franceze. Mulțimea a aruncat cu 
pietre în polițiști. In urma încăierării au 
fost -ucise 11 persoane și rănite peste 50.

La Azru (la sud de Meknes) poliția a 
organizat o razie și a arestat 200 de ma
rocani La Casablanca. în urma ciocniri
lor au fost ucise două persoane și rănite 
alte patra.

Indonezia ți Birmania 
au refuzai oficial să participe 

la blocul Asiei de sud-est
DJAKARTA 9 (Agerpres). — După cum 

anunță agenția Antara. guvernul indone
zian a declarat în mod oficial că In
donezia nu va participa la blocul militar 
proiectat de puterile occidentale în Asia 
de sud-est.

PEKIN 9 (Agerpres). — China Nouă 
transmite: Potrivit unei știri transmisă din 
Colombo de agenția Reuter, U Nu, primul 
ministru al Birmaniei, a adresat o tele
gramă primului ministru al Ceylonului, 
John Kotelawala, în care îl anunță că gu
vernul birman refuză să participe la con
ferința inițiată de S.U-A. in legătură cu 
înființarea blocului militar al Asiei de 
sud-est, care urmează să aibă loc în sep
tembrie a.c. -- •--
Delegația partidului laburist 

englez a plecat la Pekin
LONDRA 9 (Agerpres). — Agenția 

France Presse anunță că delegația parti
dului laburist care urmează să viziteze 
R_ P. Chineză a părăsit Londra in cursul 
după amiezii de 9 august pierind cu avi
onul spre Pekin Din delegase fac parte: 
C. Attlee. H. Morrisson. A. Bevim W 
Burke. H. Earnshaw. R. Franklin. E. Sum- 
meskill, S. Wattson și Morgan Phillips.

Opinia publică din Europa cere stabilirea 
unui sistem de securitate colectivă

VARȘOVIA 9 (Agerpres). — TASS 
transmite declarația guvernului Republicii 
Populare Polone în problema securității 

. colective in Europa in care se spune 
I printre altele :

Pentru popoarele europene este deose
bit de importantă și urgentă problema sta- 

| bilirii unui sistem de securitate colectivă 
; în Europa, care ar împiedica crearea de 

grupări de state și de blocuri militare 
opuse care constitue o sursă de primejdii 
pentru pace..

Securitatea colectivă în Europa nu este 
numai un sistem de acorduri politice ; ea 
deschide totodată un cîmp larg de colabo
rare culturală, științifică și economică, 

. intrucit, în cadrul sistemului securității 
colective, schimbul de experiență și de 

: bogății pe care le posedă popoarele este 
1 de natură să adîncească relațiile de prie

tenie și să întărească legăturile dintre 
popoare.

De aceea, guvernul Republicii Populare 
Polone sprijină fierbinte inițiativa guver
nului U.R.S.S., exprimată în nota din 24 
iulie a.c. în problema convocării unei con
ferințe cu participarea tuturor statelor 

I europene și a Statelor Unite ale Americii, 
precum și a unui observator din partea 
Republicii Populare Chineze, în scopul 
unui schimb de păreri cu privire la crea- 

I rea unui sistem de securitate colectivă în 
Europa.

Totodată, guvernul Republicii Populare 
Polone sprijină în întregime inițiativa gu
vernului sovietic din 4 august a.c. în pro- 

I blema unei întîlniri încă în cursul lunii 
acesteia sau lunii septembrie între repre
zentanții U.R.S.S., Franței, Marii Britanii 
si S.U.A. cu scopul de a pregăti confe
rința statelor europene consacrată secu- 

i rității colective în Europa, precum și de 
a continua discutarea problemei germane.

★
BERLIN 8 (Agerpres). — Declarația 

guvernului sovietic din 4 august este 
principalul obiect al comentariilor pre
se: vest-germane de diferite orientări. In 
presă sînt publicate materiale în spriji
nii ideei tratativelor, care își găsește o 
largă aprobare in întreaga lume Și în 
special în rîndul poporului german.

In Adunarea Națională Franceză
PARIS 8 (Agerpres). — TASS trans

mite : La 7 august, în zorii zilei, Aduna
rea Națională Franceză a încheiat discu- 

• tfile pe marginea proiectului de lege cu 
privire la acordarea de „împuterniciri 
speciale" guvernului, în domeniul econo- 
—.;c și financiar. Guvernul Mendes-France 

Icere să i se acorde aceste împuterniciri 
pentru a traduce în viață programul in
titulat oficial „programul echilibrării fi
nanciare, al dezvoltării economice și al 

I progresului soeial".
Atît in cadrul discuțiilor preliminare 

în comisiile parlamentare, cit și în cadrul 
dezbaterilor din Adunarea Națională, a- 
cest program a fost supus unei serioase 
critici. în linii esențiale, acest program 
prevede că guvernul, făcind uz de „îm
puternicirile speciale", trebuie să obțină 
-reducerea cheltuielilor neproductive", 

I să incurajete investițiile de capital par
ticular și creșterea producției. Guvernul 
întentiooează să contribuie la creșterea 

' productivității muncii în întreprinderi, 
' ceea ce. după cum se știe, in condițiile 

sistemului capitalist, duce inevitabil la 
accentuarea exploatării muncitorilor.

Unii deputați care au luat cuvintul în 
cadrul dezbaterilor au subliniat că poli

„Inițiativa Moscovei, scrie ziarul „Neue 
Ruhrzeitung", nu a fost neașteptată. 
După încheierea conferinței de la Gene
va, problema europeană este la ordinea 
zilei. în capitalele lumii occidentale se 
știe că Uniunea Sovietică dorește să dis
cute și să rezolve problemele europene, 
printre care și problema unificării Ger
maniei, numai în legătură cu o problemă 
mult mai importantă pentru ea, , și anume 
problema securității europene".

Ziarul „Westphălische Runschau" în
treabă: „Pentru ce răsăritul și apusul, 
după ce au încheiat la Geneva un acord 
asupra unei probleme atît de controver
sate ca problema indochineză, nu pot să 
facă același lucru în privința .Germaniei? 
Noi nu trebuie să respingem dinainte 
propunerea sovietică... Pentru noi, ger
manii, lucrul principal constă în restabi
lirea unității țării".

Buletinul de informații al partidului 
social-democrat este de părere că nota 
guvernului sovietic din 24 iulie conține 
„puncte de plecare care dau speranțe de 
reușită". „Ar fi cu totul nejust, scrie 
buletinul, să se renunțe din capul locului 
la folosirea posibijităților existente".

ir
STOCKHOLM 8 (Agerpres). — Co- 

mentînd declarația guvernului sovietic 
adresată guvernelor Franței, Marii Brita
nii și S.U.A., în care se propune con
vocarea unei conferințe a celor patru pu
teri în vederea pregătirii conferinței în 
problemele securității colective în Eu
ropa, ziarul „Svenska Dagbladet" într-o 
știre a corespondentului său din New 
York subliniază „neliniștea existentă la 
Washington în legătură cu declarația gu
vernului sovietic".

„Primirea extrem de rece cu care 
cercurile oficiale din Washington au în- 
tîmpinat noile propuneri ale Uniunii So
vietice cu privire la conferința marilor 
puteri în problema securității europene, 
nu poate ascunde neliniștea — subliniază 
corespondentul — pe care ele o încearcă 
temîndu-se de influența pe care o poate 
avea declarația rusă asupra opiniei pu
blice din Europa occidentală și mai ales 
asupra Franței".

tica economică expusă în programul gu
vernului nu poate să ducă la ridicarea ni
velului de trai al oamenilor muncii.

Mulți vorbitori au protestat de aseme
nea împotriva cererii guvernului de a i 
se acorda „împuterniciri speciale", con- 
siderînd acest lucru ca fiind în contradic
ție cu Constituția.

Deputatul comunist Jean Pronteau a 
subliniat că proiectul guvernamental cu
prinde unele aspecte pozitive, în particu
lar, recunoașterea necesității .de a se res
tabili independența economică a Franței 
și de a se ridica rapid nivelul de trai al 
poporului. Dar, potrivit celor spuse de 
Pronteau, proiectul nu indică în mod clar 
mijloacele realizării acestor scopuri. „Cele 
două mari sarcini comune — independen
ță și ridicarea nivelului de trai, procla
mate în proiectul prezentat — a conti
nuat vorbitorul — își pierd eficacitatea 
în măsura în care se menține tăcere asu
pra serioasei dileme: fie coexistența paș
nică și refacerea economică, fie reînvie
rea militarismului german și creșterea 
mizeriei poporului".

După cum se știe, la 10 august se va 
pune la vot chestiunea încrederii.

Către
EUGEN DENNIS 

Penitenciarul Federal 
Atlanta Georgia

S. U. A.
Cu ocazia celei de a 50-a aniversări a 

zilei dvs. de naștere C.C. al P.M.R. vă 
felicită și vă urează sănătate și ani mulți 
de muncă rodnică, pentru cauza clasei 
muncitoare americane.

Sîntem încredințați că activitatea for
țelor progresiste din Statele Unite va 
duce la eliberarea dvs. ca și a celorlalți 
patrioți care luptă împotriva legii Smith 
și a celorlalte legi cu caracter fascist, 
pentru restabilirea libertăților democra
tice în țara dvs., pentru bunăstarea po
porului american, pentru pace și relații 
de prietenie cu celelalte popoare.

COMITETUL CENTRAL AL
PARTIDULUI MUNCITORESC ROM1N

-----•-----

Scurte știri
• Recent a apărut la Roma, în tradu

cere italiană, romanul „Desculț" de Za- 
haria Stancu, laureat al Premiului de 
Stat. Acest roman a fost tradus și în lim
bile franceză, germană și olandeză.

• Recent a avut loc ședința secției de 
tineret a Comitetului italian al partizani
lor păcii, la care s-au hotărît să se organi
zeze un referendum în întreaga țară 
pentru ca masele largi ale tineretului 
să-și poată exprima părerea în problema 
„comunității defensive europene” și în 
alte probleme ale securității Europei.

• După cum transmite agenția Kiodo 
Țusin, la 5 august un avion american cu 
reacție, care efectua un zbor de instruc
ție, a aruncat o bombă asupra unui vas 
de pescuit japonez scufundîndu-1. Vasul 
se afla în apele din apropierea prefec
turii Tukuoka.

• La 8 august s-a deschis pe teritoriul 
stațiunii colhoznice experimentale din 
satul Malțevo (regiunea Kurgan) confe
rința lucrătorilor științifici și a practi
cienilor din agricultură organizată din 
inițiativa Ministerului Agriculturii al 
U.R.S.S. Conferința este consacrată stu
dierii și popularizării metodelor de mun
că ale colhozului ,.Zavet Lenina" elabo
rate de Terenti Malțev, directorul stațiu
nii experimentale din Șadrinsk (regiu
nea Kurgan), laureat al Premiului Stalin.

■ Agenția France Presse anunță ca gu
vernul indian a adresat o notă guvernului 
brazilian cerîndu-i să intervină pe lingă 
autoritățile portugheze pentru a permite 
începerea unor tratative între India și 
Portugalia în problema reunirii posesiuni
lor portugheze la India.

• După cum anunță ziarul „Washington 
Post“, comisia juridică a senatului S.U.A. 
a aprobat proiectul de lege care prevede 
să se restituie foștilor proprietari naziști 
bunurile germane confiscate de S.U.A. în 
timpul războiului.

• In cursul ultimelor săptămîni, orga
nele securității de stat cu ajutorul eficace 
acordat de oamenii muncii din Cehoslova
cia, au arestat zeci de agenți ai serviciu
lui de spionaj din Germania occidentală 
condus de fostul general fascist Gehlen.

• După cum anunță agenția Reuter, 
inundațiile catastrofale care au avut loc 
în Pakistanul de est și în special în re
giunea Dacca au adțis pagube foarte mari» 
Peste 10.000.000 de persoane au fost lo
vite de pe urma acestei catastrofe.

Jocările Mondiale Universitare
de Vară au luat sfirșit

Selecționata de fotbal a tineretului din R. P. R. 
campioană mondială universitară

Intilnirile sportive studențești din ca
drul celei de a XII-a ediții a J.M.U.V. au 
luat sfirșit duminică odată cu disputarea 
ultimului meci din cadrul turneului de 
fotbal.

100.000 de spectatori au umplut pînă la 
refuz tribunele uriașului stadion, au 
aplaudat duminică însuflețirea cu care 
echipele selecționate de tineret din R.P.R. 
și R.P.U., au luptat din primul și pînă în 
ultimul minut de joc pentru mult rîvnitul 
titlu. Victoria a revenit pe merit echipei 
noastre, cu scorul de 1—0, prin punctul 
înscris de Ene în minutul 7 al primei 
reprize.

Echipa noastră a cîștigat un joc deose
bit de greu, dat fiind că în echipa ma
ghiară se aflau 4 jucători din lotul de 
fotbal care a participat la campionatul 
mondial. Fără îndoială că victoria este 
un fruct al luptei pline de dîrzenie pentru 
ca titlul de campion mondial universitar 
să aparțină reprezentativei țării noastre. 
Ceea ce a constituit punctul ..forte" al 
selecționatei noastre de tineret a fost 
linia de apărare care a anihilat pur și 
simplu toate atacurile. tripletei maghiare. 
Meritul apărătorilor noștri constă în fap
tul că nu au lăsat pe înaintașii selecțio
natei maghiare să-și organizeze atacul, să 
intre în poziție de șut. Toma, excelentul 
Toma, a apărat cu siguranță multe mingi 
grele, uneori chiar imposibile. Ivănescu, 
în vervă, a destrămat cu precizie atacu
rile fulgerătoare ale extremei Fennyvessi, 
iar Androvici a fost de netrecut. Jucă
torii maghiari Machas, Csordâs, Mâtray și 
Fennyvessi au fost deosebit de activi, 
constituind un permanent pericol pentru 
poarta noastră.

Linia ofensivă a echipei noastre alimen
tată continuu și cu precizie de cei doi 
halfi de margine, Hidișan și Peretz. a fă
cut un joc simplu, dar eficace. Acțiunile 
ofensive porneau de obicei de la halfii de 
margine și se terminau fie lămurite de 
apărătorii maghiari fie oprite in ultimă 
instanță de portarul Gulyăs. Echipa noa
stră a folosit deseori contraatacuri prin 
surprindere. La un astfel de contraatac, 
Ene înscrie un nou gol în minutul 56, care 
a fost anulat însă de arbitru.

La succesul calitativ oferit de finala de 
fotbal din cadrul celei de a XlI-a ediții 
a J.M.U.V. a contribuit din plin și selec
ționata tineretului din R. P. Ungară.

Fără-ndoială că linia de înaintare — care 
a efectuat dese schimburi de locuri și a 
acționat în viteză pe aripi — a fost com
partimentul cel mai bun al echipei ma
ghiare de tineret. Ea a hărțuit mul; timp 
apărarea noastră dovedind o bună orien
tare pe teren.

Cei 12 tineri fotbaliști ai patriei noastre 
care duminică ne-au adus satisfacția unei 
victorii valoroase, au cucerit locul I in 
întrecerea celor mai bune echipe care au 
participat la Jocurile Mondiale Universi
tare de Vară de la Budapesta și totodată 
simpatia publicului budapestan — bun cu
noscător al jocului de fotbal. Succesul 
tinerilor noștri fotbaliști trebuie privit 
cu toată căldura de către comisia centrală 
de fotbal din cadrul C.C F.S. Orientarea 
de a crește și pregăti tinere cadre în fot
bal — ca și în alte sporturi — se dove
dește a fi drumul bun pe care trebuie să 
meargă fotbalul nostru.

R. CALARAȘANU

întrecerile de atletism — 
la un înalt nivel

întrecerile atletice 
desfășurate pe ma
rele Stad:on Popular 
din Budapesta au 
atras in tribune zeci 
de mii de iubitori ai 
acestui frumos sport.

Ca și in alte disci
pline, atletii noștri au 
avut comportări din 
cele mai bune. Ast IOLANDA BALAȘ
fel tinărul mărșăluitor H. Răcescu a cu
cerit medalia de aur si titlul de campion 
Mondial universitar în proba de 10 km. 
mars. Ion Wiesenmayer s-a clasat pe lo
cul II la săritura in lungime, stabilind un 
nou record al R.PJL (733 m.). Medalii de 
argint sau de bronz au mai cîștigat 
G. Georgescu. Manoiiu, L Save!.

In ultima zi a întrecerilor atletice, ti
nerii atleți ai patriei noastre au obținut 
rezultate deosebit de îmbucurătoare. 
Astfel, maestre sportului Iolanda Balaș a 
reușit să ocupe primul loc la săritura in 
înălțime, aducind patfie: încă un titlu 
mondial. Victoria Iolandei Balaș confirmă 
buna ei pregătire și rezultatele valoroase 
obținute in acest sezon.

O luptă deosebit de spectaculoasă s-a 
dat tot in ultima zi a întrecerilor atletice, 
între săritorii de triplu salt. Cei doi re
prezentanți ai R.P.R. la această probă — 
Ion Sorin și Virgil Zăvădescu — au dus 
o dirză luptă sportivă cu recordmanul 
R. P. Polone — Zygmund Weinberg. Vic
toria i-a revenit'acestuia din urmă, dar nu 
fără emoții Recordul R.PJL Ia triplu salt 
a fost modificat de două ori în cursul ace- 
leeași zile. Ion Sorin a reușit să sară 
15,07 m. iar Virgil Zăvădescu 15.08 m.

Alături de studenții sportivi din cele
lalte țări, atletii noștri au contribuit din 
plin la succesul minunatelor întrecerii 
sportive studențești

învingător, Mircea Dobrescu
Iubitorii sportului din capitala R. P. 

Ungare, tunp de mai mult de o săptă- 
mină n-au cunoscut ce-i odihna nici ziua, 
nici noaptea. Ziua, ei aplaudau din suflet 
Întrecerile fotbaliștilor și ale atleților de 
pe uriașul Stadion Popular, iar noaptea, 
în aceleași tribune, poate din aceleași 
locuri, urmăreau cu înfrigurare disputele 
înverșunate ale celor mai buni boxeri 
prezenti la cea de a XlI-a ediție a Jocu
rilor Mondiale Universitare de Vară.

Fără îndoială că punctul de atracție — 
în ceea ce privește componența reprezen
tativelor de box — l-a constituit selecțio
nata Republicii Populare Romine.

Publicul maghiar a avut ocazia să vadă 
Ja lucru** o serie de noi tineri boxeri ta- 
lentați ai RJ’JL care au luptat cu multă 
dirzeme și însuflețire. Nume noi ca D. Ne
grea, T. Niculescu, Dănilă Done — s-au 
impus cu hotărire printre participanții la 
turneul de box, prin stilul lor combativ.

Chiar de la primele gale, cele mai va
loroase rezultate obținute de boxerii noș
tri s-au dovedit a fi ale lui Mircea Do
brescu (care in primul meci l-a învins prin 
KO. pe boxerul maghiar Karpati), Dă
nilă Done (care l-a întrecut la puncte pe 
Vinogradov U. R. S- S-ț, Serbu Neacșu. G. 
Negrea si Eugen Furesz (ultimii patru s-au 
clasat pe locul H al turneului obținind 
medaliile de argint ale Jocurilor Mondiale 
Universitare) — iar Victor Șchiopu, Eusîa- 
țiu Mărgărit și Petre Popescu au primit 
medalii de bronz.

Fără îndoială că cea mai bună perfor

Echipa feminină de volei a R.P.R. pe locul II
Unul din rezultatele cele mai frumoase 

obținute de sportivii lotului R.P.R. par
ticipant! la Jocurile Mondiale Universitare 
de Vară îl constituie fără îndoială victo
ria echipei feminine de volei a R P.R.

In intreaga desfășurare a campionatu
lui echipa feminină de volei a dovedit o 
dîrzenie deosebită, reușind o seamă de 
victorii de răsunet în fața unor formații 
puternice ca acelea ale R. P. Polone, 
R. Cehoslovacă, R. P. Bulgaria etc.

Echipa feminină de volei s-a clasat pe 
locul II, după ce în ultimul meci a reușit 
să învingă echipa R. P. Ungare cu 3—1 

manță în această dis
ciplină a pbținut-o 
reprezentantul patriei 
noastre la categoria 
muscă, Mircea Do
brescu.

-Cînd a urcat pen
tru prima oară pe 
ringul instalat în 
incinta Stadionului 
Popular, maestrul 
sportului Mircea Do
brescu avea o singură dorință : să în
vingă, să dăruiască patriei noi victorii. A 
învins odată, a mai învins și a doua oară. 
Iată-1 în finala categoriei muscă. Este un 
meci cît se poate de greu. Adversarul său 
e boxerul sovietic Stolnikov. Ii admirase 
forța și pregătirea sa tehnică : „Cu un 
asemenea adversar este minunat să bo- 
xezi!“

Seara finalelor a venit. în tribunele 
Stadionului Popular sînt 20.000 de specta
tori. Primii urcă pe ring Mircea Dobrescu 
si Stolnikov. Lupta este plină de dîrzenie. 
De la primul și pînă la ultimul sunet de 
gong, cei doi boxeri își dispută cu înver
șuna re forțele. Sunetul metalic al gongu
lui anunță terminarea primei finale. Ar
bitrul luminează buletinele de punctaj ju
riului de apel și...

— învingător la puncte și campion mon
dial universitar la categoria muscă — 
Mircea Dobrescu — Republica Populară 
Romînă. Deasupra uriașului stadion s-a 
înălțat steagul drag al patriei noastre.

Echipa feminină a R.P.R. a terminat tur
neul cu o singură înfrîngere, în fața echi
pei U.R.S.S., cîștigătoarea competiției.

Locul II și medaliile de argint cucerite 
de jucătoarele noastre de volei reprezin
tă un mare succes care dovedește crește
rea nivelului jocului de volei feminin 
din țara noastră.

Iată și celelalte rezultate înregistrate la 
volei în ultima zi a întrecerilor feminine : 
R. P. Chineză-U.R.S.S. 0—3 ; R. Ceho
slovacă—R. P. Bulgaria 3—2 ; R. P. Po
lonă—Austria 3—0.

Sportivii romîni 
premiați ia J. M. U. V.

Medalia de aur
Iolanda Balaș (atletism), Haralambie 

Răcescu (atletism), Mircea Dobrescu 
(box), Toma, Birtașu, Brînzei, Andro
vici, Macri, Victor Dumitrescu, Hidi
șan, Peretz, Suciu, Ene, Tătaru, Botes- 
cu, Neagu, Girleanu, Boroș, Nicușor, 
Ivănescu, Dragoman (fotbal).

Medalia de argint
Petre Zîmbreșteanu (atletism), Ion 

Wiesenmayer (atletism). Grigore Cojo- 
caru (atletism), Virgil Zăvădescu (atle
tism), Dănilă Done (box), Șerbu Neacșu 
(box), G. Negrea (box), Eugen Furesz 
(box), V. Onoiu (lupte clasice), Rodica 
Sădeanu, Doina Corbeanu, Natalia To- 
dorovski, Adriana Honet, Tineta Ple- 
șoianu, Tatiana Avacum, Sonia Col- 
ceriu, Cornelia Timoșanu, Popovici, 
(volei), E. Zeller și M. Gantner (tenis de 
masă), Julieta Namian (tenis).

Medalia de bronz

Lia Manoiiu (atletism), Gabriel Geor
gescu (atletism), Ion Opriș (atletism), 
Ilie Savel (atletism), Sorin loan (atle
tism), Victor Schiopu (box), Eustațiu 
Mărgărit (box), Petre Popescu (box), 
Al. Ruzsi (lupte libere), V. Popovici 
(lupte libere), A. Ruzsi (lupte clasice), V. 
Popescu (lupte clasice), I. Hanțu (lupte 
clasice), V. Popovici (lupte clasice), L. 
Bujor (lupte clasice), I. Corneanu (lupte 
clasice), Ilie Enciu (haltere), Silviu Ca
zan (haltere), E. Leuștean, A. Ticu, E. 
Dobrowolski, E. Vătășoiu, I. Gyarfas, E. 
Slavici, A. Penciu și A. Hoffman (gim
nastică), Z. Uray (scrimă), C. Georgescu, 
Uray, Szabo, Tapaloagă, Mustață, Pel- 
muș (scrimă), Deutsch, Hospodar, Po
pescu, Nașka, Simon, Borincz, Csordas, 
Iosim, Naghi (polo pe apă).

• R.P.R.-R.P.D. COREEANĂ 8—0.
In această partidă cei mai buni dintre jucătorii * 

noștri au fost Ene, Girleanu, Suciu și Hidișan.
• R.P.R.-Belgia 13—0.
Au înscris : Tătaru 4, Nicușor 3, Dragoman 3. Suciu J

2, Girleanu 1.
• R.P.R.-R. Cehoslovacă 2—0.
Au înscris: Dragoman și Ene. O parte din jucătorii selecționatei tineretului din R.P.R. care au contribuit la obținerea victoriei: 1) Toma Constantin,

2) Ivănescu Traian, 3) Dumitrescu Victor, 4) Hidișan Ștefan, 5) Ene Alexandru și 6) Neagu Valeriu

Jocurile sportive mondiale studențești, desfășurate 
' Ia un înalt nivel tehnic, s-au soldat cu numeroase per- 
; formanțe de valoare mondială. Sportivii patriei noa- 
j stre au obținut o seamă de victorii însemnate. Jocurile 
!au demonstrat că sportul constituie un mijloc puternic 

în strîngerea legăturilor de prietenie dintre tinerii 
lumii.

A XlI-a ediție a Jocurilor Mondiale Universitare de 
vară a contribuit din plin la o cunoaștere temeinică 

i între studenții sportivi din intreaga lume, la închega- 
J rea unor prietenii trainice.
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