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Din partea redacției „Scînteii Tineretului“
Potrivit hotăririi C-C. al U.T.M., „Scinteia tineretului" își va pune la dispoziție coloanele sale pentru a 

oglindi dezbaterea largă pe care organele și organizațiile U.T.M. o vor purta in jurul proiectului de Statut Modi
ficat al U-T.M. în acest scop, „Scinteia tineretului" va deschide o rubrică specială destinată publicării articole
lor cuprinzînd propuneri și observații pozitive și critice.

Redacția „Scînteii tineretului" cheamă orga nele U. T. M., activiștii și pe toți membrii U. T- M. 
să trimită ziarului întrebări, articole, observații șl propuneri în legătură cu proiectul de Statut Mo

dificat al U.T. M.

Proiectul Statutului modificat al Uniunii Tineretului Muncitor 
din Republica Populară Romînă

Uniunea Tineretului Muncitor din Republica Populară 
Romînă este organizația revoluționară de masă care 
unește în rîndurile sale masele largi ale tinerilor munci
tori, țărani muncitori, elevi, studenti și intelectuali din 
tara noastră.

Uniunea Tineretului Muncitor este rezerva Partidului 
Muncitoresc Rornîn, ajutorul său în educarea comunistă 
a tineretului și în întreaga construcție economică și de 
stat. Uniunea Tineretului Muncitor își desfășoară întrea
ga sa activitate sub conducerea Partidului Muncitoresc 
Rornîn. Comitetul Central al U.T.M. este condus direct 
de către Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn ; comitetele regionale, raionale, orășenești și organi
zațiile de bază U.T.M. sînt conduse de către organele și 
organizațiile P.M.R. respective.

Uniunea Tineretului Muncitor continuă lupta eroică a 
Uniunii Tineretului Comunist, care educată și condusă de 
Partidul Comunist din Romînia a slujit cu abnegație și 
devotament cauza clasei muncitoare.

Uniunea Tineretului Muncitor educă pe tineri în spiri
tul patriotismului socialist și al internaționalismului pro
letar, al dragostei înflăcărate și al devotamentului fără 
margini pentru scumpa noastră patrie, Republica Popu
lară Romînă, al recunoștinței și dragostei nețărmurite 
pentru Uniunea Sovietică, al prieteniei și frăției cu țările 
democrat-populare și al dezvoltării prieteniei cu oamenii 
muncii din toate țările. Uniunea Tineretului Muncitor 
participă activ la lărgirea și întărirea mișcării democra
tice internaționale a tineretului pentru progres social și 
pace trainică.

Uniunea Tineretului Muncitor educă tineretul în spi
ritul învățăturii marxist-leniniste, se ocupă de ridicarea 
nivelului politic, cultural și de călirea fizică a tineretului; 
cultivă în rîndurile tinerilor înaltele trăsături morale a'.e 
comuniștilor și luptă împotriva influențelor și rămășițe
lor ideologiei burgheze din conștiința tineretului; crește 
constructori înflăcărați ai socialismului, sinceri, modești, 
care să-și închine cu abnegație întreaga viață pentru 
cauza înaltă a partidului și poporului muncitor.

Uniunea Tineretului Muncitor cere membrilor săi să 
lupte neobosit pentru traducerea în viată a hotărîriior 
partidului și guvernului, să muncească fără preget pen- 
țru cucerirea științei, tehnicii și culturii înaintate și să-și 
pună toate cunoștințele lor în slujba muncii practice, 
creatoare, pentru construirea socialismului.

Uniunea Tineretului Muncitor trebuie să contribuie cu 
toate forțele sale la dezvoltarea industriei socialiste, să 
participe activ la întărirea alianței dintre clasa munci
toare și țărănimea muncitoare, să desfășoare o largă acti
vitate pentru transformarea socialistă a agriculturii pe 
baza liberului consimtămînt al țăranilor muncitori.

Organizațiile U.T.M. trebuie să folosească în mod activ 
dreptul acordat de partid de a dezbate larg și de a pune în 
fata orgapizațiilor de partid respective toate problemele 
muncii întreprinderilor, stațiunilor de mașini și tractoare, 
gospodăriilor agricole de stat, gospodăriilor agricole co
lective, instituțiilor etc., în vederea lichidării lipsurilor 
din activitatea acestora.

Fiecare utemist are datoria să lupte pentru întărirea 
statului democrat-popular, să respecte Constituția Repu
blicii Populare Romîne, să întărească continuu prietenia 
frățească dintre tinerii romîni și tinerii din rîndurile mi
norităților naționale, să contribuie activ, cu toate forțele 
sale la întărirea capacității de apărare a patriei. Apăra
rea patriei este o datorie sfîntă a fiecărui utemist.

Cea mai mare onoare pentru membrii U.T.M. este pri
mirea lor în rîndurile partidului. Prin întreaga lor acti
vitate în producție, la învățătură și în munca politică, 
utemiștii se pregătesc pentru a fi demni să devină mem
bri ai Partidului Muncitoresc Rornîn.

•

Membrii U. T. M., 
îndatoririle și drepturile lor

1. Poate fi membru al U.T.M. orice tînăr de la 14 la 
26 ani, cetățean al Republicii Populare Romîne, care re
cunoaște Statutul U.T.M., activează în una din organi
zațiile sale, se supune tuturor hotărîriior Uniunii Tinere
tului Muncitor și plătește cotizația de friembru.

Cei care exploatează munca altora nu pot fi membri 
ai U.T.M.

2. Fiecare membru al U.T.M. este obligat:
a) să fie exemplu în muncă și învățătură, să ^‘udieze 

marxism-leninismul, să-și însușească cu perseverentă 
știința, cultura, tehnica, să-și perfecționeze necontenit 
calificarea sa profesională, să pună toată puterea sa fi
zică și intelectuală în slujba luptei pentru construirea so
cialismului ;

b) să lămurească maselor largi ale tineretului politica 
Partidului Muncitoresc Rornîn și a Guvernului R.P.R., să 
popularizeze hotărîrile Partidului Muncitoresc Rornîn și 
ale Uniunii Tineretului Muncitor și să lupte pentru tra
ducerea lor în viată ;

c) să lupte pentru întărirea disciplinei în muncă și a 
disciplinei de stat, să păzească și să întărească prin 
toate mijloacele proprietatea socialistă — baza sfîntă și 
de neatins a regimului democrat-popular;

d) să dea dovadă de vigilentă politică în orice domeniu 
de muncă și în orice situație, să demaște și să zădărni
cească uneltirile îndreptate împotriva regimului demo
crat-popular, să păstreze secretul militar și de stat, să fie 
devotat Republicii Populare Romîne, să fie gata să-și dea 
pentru ea toate forțele, iar dacă va fi nevoie și viata ;

e) să întărească prin toate mijloacele unitatea și com
bativitatea Uniunii Tineretului Muncitor, să respecte cu 
strictețe disciplina utemistă, să îndeplinească bine și la 
timp toate sarcinile date de organizație;

f) să fie cinstit, drept, modest și curajos, să-și însu
șească și să aplice în viată principiile moralei comuniste, 
să lupte împotriva rămășițelor ideologiei burgheze din 
conștiința tineretului, împotriva naționalismului, împo
triva beției, huliganismului, superstițiilor și atitudinii 
netovărășești fată de femeie ;

g) să folosească în activitatea sa și să stimuleze în 
fapt critica și autocritica, să dezvăluie lipsurile și greșe
lile din muncă și să lupte pentru lichidarea lor, să șezi- 
seze organelor de conducere ale U.T.M., inclusiv Comi
tetului Central al U.T.M., neajunsurile și lipsurile în 
muncă, fără a tine seama de persoane. Gîtuirea criticii 
aduce un mare rău muncii de organizație și de aceea este 
inadmisibilă în activitatea membrilor U.T.M.

3. Fiecare membru al U.T.M. are dreptul:
a) să participe la dezbaterea tuturor problemelor mun

cii Uniunii Tineretului Muncitor în adunările organiza
țiilor U.T.M. și în presa U.T.M.;

b) să aleagă și să fie ales în organele de conducere 
ale U.T.M.;

c) să critice în adunările organizațiilor U.T.M. pe orice 
membru al organizației indiferent de funcția pe care o 
ocupă, inclusiv munca oricărui organ de conducere al 
U. T. M.;

d) să ceară să participe personal în toate cazurile în 
care urmează a se lua o hotărîre privind activitatea sau 
purtarea lui ;

e) să se adreseze cu orice chestiune sau cerere orică
rui organ al U.T.M., inclusiv Comitetului Central al 
U.T.M.

Organele U.T.M. trebuie să cerceteze cu atenție și gri
jă cererile membrilor U.T.M. și să ia ‘ără intîrziere ma
surile necesare pentru rezolvarea lor.

4. Primirea membrilor în Uniunea Tineretului Mun
citor se face în mod strict individual, respectîndu-se 
următoarele reguli :

a) cei care cer primirea lor în U.T.M. trebuie să aibă 
recomandarea a doi membri ai U.T.M. cu o vechime în 
U.T.M. de cel puțin un an sau a unui membru al P.M.R. 
La primirea pionierilor în U.T.M. recomandarea colec
tivului de conducere al unității de pionieri este echiva
lentă cu cea a unui, membru al U.T.M. ;

b) cei care dau recomandări trebuie să-l cunoască pe 
cel recomandat dintr-o activitate comună și sînt răspun
zători pentru recomandările date ;

c) primirea în U.T.M. se dezbate și se hotărăște în 
adunarea generală a organizației de bază a U.T.M. Ho- 
tărîrea organizației de bază intră în vigoare după con
firmarea ei de către comitetul raional sau orășenesc al 
U.T.M.;

d) stagiul membrilor U.T.M. se socotește din ziua în 
care adunarea generală a organizației de bază a hotărît 
primirea lor în U.T.M.;

e) în cazul cînd într o întreprindere, instituție sau sat 
nu există organizație U. T. M., cererea de primire în 
U.T.M. se adresează celei mai apropiate organizații de 
bază U.T.M. sau comitetului raional (orășenesc) al 
U.T.M., care hotărăște asupra primirii în U.T.M.

5. Orice membru al U. T. M. care se mută dintr-o 
organizație în raza de activitate a altei organizații U.T.M. 
este înregistrat de aceasta din urmă printre membrii săi. 
Mutarea membrilor U.T.M. dintr-o organizație în alta 
se face potrivit instrucțiunilor C.C. al U.T.M.

6. Membrii Uniunii Tineretului Muncitor care au 
împlinit vîrsta de 26 ani și nu ocupă posturi de condu
cere în organizațiile U.T.M. se scot din evidenta organi
zației și nu mai fac parte din U.T.M. Dacă utemistul care 
a împlinit 26 ani își va exprima dorința de a rămîne în 
U.T.M., organizația de bază poate să-i prelungească 
rămînerea în U.T.M. pe o durată pînă la 2 ani.

7. Excluderea unui membru din U.T.M. se hotărăște 
de către adunarea generală a organizației de bază U.T.M. 
din care acesta face parte și se confirmă de către comi
telui raional sau orășenesc al U.T.M.

Pînă la confirmarea hotărîrii de excludere de ^către 
comitetul raional (orășenesc) al U.T.M. cel în cauză păs
trează carnetul de membru și are dreptul să participe la 
adunările organizației de bază U.T.M.

8. Excluderea din U.T.M. sau excluderea din comi
tet a unui membru al Comitetului Central al U.T.M., al 
comitetului regional, raional sau orășenesc al U.T.M. se 
hotărăște cu majoritatea de două treimile plenara acelui 
comitet din care face parte cel în cauză.

9. Excluderea este stiptema sancțiune în U.T.M. Ea 
se aplică numai în cazurile de gravă încălcare^ a Statu
tului U.T.M., de pactizare cu dușmanul de clasă, de des
compunere morală și politică sau de săvîrșire a altor 
fapte incompatibile cu calitatea de membru ai U.T.M.

La luarea hotărîriior de excludere din U.T.M., la con
firmarea acestor hotărîri de către comitetul raional sau 
orășenesc al U.T.M., precum și la judecarea apelurilor 
trebuie să se cerceteze cu principialitate, atenție și grijă 
tovărășească învinuirile aduse.

Cei excluși din U.T.M. au dreptul să facă apel împo
triva hoiărîrii de excludere la comitetul regional al U.T.M. 
și ia C.C. al U.T.M. Apelurile făcute de cei excluși, pre
cum și hotărîrile luate de organizațiile U.T.M. cu privire 
la excluderi trebuie să fie examinate de organele U.T.M. 
respective în cel mult o lună de la primirea lor.

10. Acelor utemiști care comit abateri maiA puțin 
grave li se pot aplica sancțiuni care să ducă la îndrep
tarea și educarea lor. Aceste sancțiuni sînt : mustrare, 
vot de blam, interzicerea pe timp limitat de a ocupa 
munci de răspundere în organizație, vot de blam cu 
avertisment.

11. Tn cazul cînd o organizație a U.T.M. a săvîr- 
șit grave încălcări ale Statutului U.T.M., Comitetul Cen
tral aî Uniunii Tineretului Muncitor, la propunerea comi
tetului regional al U.T.M., poate hotărî dizolvarea orga

nizației U.T.M, respective și reînregistrarea generală a 
membrilor ei.

12. Organele și organizațiile U.T.M. trebuie să con
troleze achitarea la timp a cotizațiilor de membru de că
tre utemiști. Membrii U.T.M. care, fără motive bine înte
meiate, nu au plătit timp de 3 luni cotizația vor fi puși 
în discuția adunării generale a organizației U.T.M. pen
tru a se lua măsuri educative în vederea îndreptării lor.

- II -

Structura organizatorică
și democrația internă a U. T. M.
13. Principiul călăuzitor care stă la baza structurii 

organizatorice a Uniunii Tineretului Muncitor este cen
tralismul democratic.

Conform centralismului democratic:
a) toate organele de conducere ale U.T.M. de jos și 

pînă sus se aleg;
b) organele de conducere ale U.T.M. sînt obligate să 

prezinte dări de seamă în fata organizațiilor U.T.M. ;
c) disciplina utemistă esțe obligatorie în egală mă

sură pentru toate organizațiile și pentru toti membrii 
organizației. Minoritatea se supune necondiționat majo
rității și este obligată să aplice în practică, fără rezerve, 
hotărîrile luate ;

d) hotărîrile organelor superioare ale U.T.M. sînt obli
gatorii necondiționat pentru organele inferioare ale 
U.T.M. și pentru toti membrii U.T.M.

14. Uniunea Tineretului Muncitor este construită 
pe baza principiului teritorial și al locului de producție.

15. Fiecare organizație U.T.M. are organul său con
ducător: adunarea generală — pentru organizația de 
bază ; conferința — pentru organizațiile raionale, orășe
nești, regionale; congresul — pentru Uniunea Tineretu
lui Muncitor.

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

Organele U.T M. își desfășoară întreaga activitate pe 
baza principiului conducerii colective.

17. Alegerea organelor de conducere ale U.T. Mb se 
face prin vot secret. Candidaturile se propun de către 
participantii la adunări, conferințe, congrese, se discută 
și se votează individual.

18. Discutarea liberă și concretă a tuturor proble
melor muncii organizației este un drept de neatins al fie
cărui membru al U.T.M. care decurge din democrația 
internă a U.T.M. Această discuție trebuie să fie îndrep
tată spre o mai bună realizare a hotărîriior partidului și 
a strîngerii rîndurilor U.T.M. în jurul partidului. Numai 
pe baza democrației interne de organizație se poate dez
volta activitatea și inițiativa membrilor U.T.M., autocri
tica și oritica de jos și se poate întări disciplina utemistă.

Critica și autocritica în întreaga muncă a U.T.M. tre
buie să se desfășoare fără a se tine seama de persoană, 
astfel ca membrii U.T.M. să critice munca organelor sale 
alese, să scoată la iveală cu hotărîre greșelile și lipsu
rile, să ia atitudine împotriva metodelor cancelarist-biro- 
cratice de muncă, împotriva palavragiilor și a celor care 
se înstrăinează de munca practică, care rup legătura cu 
masa tineretului.

19. Fiecare organizație orășenească, raională, regio
nală U.T.M. precum și C. C. al U.T.M. are drapelul său 
roșu. Drapelul roșu este simbolul devotamentului și al 
hotărîrii de luptă a utemiștilor pentru triumful cauzei 
partidului, pentru înflorirea scumpei noastre patrii — 
Republica Populară Romînă.

— III —

Organele superioare ale U. T. M.
20. Organul superior al Uniunii Tineretului Mun

citor este congresul U.T.M. Congresele se convoacă de 
către C.C. al U.T.M. cel puțin o dată la patru ani. Con
vocarea congresului U.T.M. și ordinea de zi se anunță 
cu cel puțin o lună și jumătate înainte de data tinerii 
congresului.

Delegații la congres se aleg pe baza normelor de repre
zentare stabilite de C.C. al U.T.M.

21. Congresul U.T.M.:
a) ascultă și aprobă raportul C.C. al U.T.M. și al Co

misiei centrale de revizie :
b) adoptă și modifică Statutul U.T.M.;
c) trasează sarcinile generale ale U.T.M. •
dj alege Comitetul Central al U.T.M. și Comisia cen

trală de revizie a U.T.M.
22. Plenara Comitetului Central al U.T.M. se tine 

cel puțin o dată la 6 luni. Membrii supleanti ai C.C. și 
președintele Comisiei centrale de revizie participă la 
ședințele plenare ale Comitetului Central al U.T.M. cu 
drept de vot consultativ.

In caz de descomplectare a C.C. al U.T.M., locurile 
devenite vacante vor fi complectate din rîndul membri
lor supleanti.

23. C.C. al U.T.M. conduce întreaga muncă a orga
nizației în intervalul d'ntre congrese. Comitetul Central 
reprezintă U.T.M. în relațiile sale cu alte organizații și 
cu instituțiile de stat, numește redacția „Scînteii tine
retului“, redacțiile publicațiilor C.C. al U.T.M., repar
tizează forțele, mijloacele materiale și administrează 
fondurile bănești ale U.T.M.

24. C.C. al U.T.M. informează în mod regulat orga
nizațiile U.T.M. despre activitatea sa.

25. Pentru conducerea muncii U. T. M. între plena
rele C.C. al U.T.M., plenara C.C. alege din rîndul mem

brilor săi Biroul C.C. al U.T.M. Pentru conducerea mun
cii curente — mai ales pentru organizarea controlului 
executării hotărîriior și pentru selecționarea cadrelor — 
biroul alege secretariatul C. C. al U.T.M. Biroul C. C. 
al U.T.M. raportează în mod regulat în fata plenarei C.C. 
despre activitatea sa.

26. Comisia centrală de revizie verifică :
a) rapiditatea și regularitatea rezolvării problemelor 

de către organele centrale ale U.T.M. și buna funcționare 
a aparatului Comitetului Central;

b) gospodărirea financiară a C.C. al U.T.M.
Membrii Comisiei centrale de revizie nu pot fi în ace

lași timp și membri ai C.C. al U.T.M.
Comisiile de revizie regionale, orășenești și raionale 

au aceleași atribuții pe scară regională, orășenească și 
raională ca și Comisia centrală de revizie.

— IV -

Organizațiile regionale ale U. T. M.
27. Organul superior al organizației regionale a 

U.T.M. este conferința regională.
28. Conferința regională se convoacă de către co

mitetul regional al U.T.M. o dată la 2 ani.
Normele de reprezentare la conferințele regionale se 

stabilesc de comitetul regional al U.T.M.
29. Conferința regională a U.T.M.:
a) ascultă și aprobă darea de seamă a comitetului re

gional al U.T.M. și a comisiei reg-onale de. revizie ;
b) ia în discuție problemele muncii U.T.M. din regiune 

și elaborează măsurile corespunzătoare;
c) alege comitetul regional al U.T.M., comisia regio

nală de revizie și delegații la congresul U.T.M.
30. Comitetul regional al U.T.M. conduce întreaga 

muncă a organizației regionale între conferințe. In în
treaga sa activitate comitetul regional U.T.M. se con
duce după hotărîrile partidului și ale organelor supe
rioare ale U.T.M.

Plenara comitetului regional al U.T.M. se convoacă 
cel puțin o dată la 3 luni.

31. Pentru conducerea muncii curente, comitetul 
regional alege biroul și secretarii. Secretarii comitetului 
regional al U.T.M. trebuie să aibă un stagiu în U.T.M. 
de cel puțin 3 ani și să fie membri ai P.M.R.

Biroul comitetului regional al U.T.M. este obligat să 
prezinte dări de seamă în plenarele comitetului regional 
despre activitatea depusă.

32. Comitetele regionale ale U.T.M. conduc munca 
organizațiilor subordonate și mobilizează tineretul la 
îndeplinirea hotărîriior organelor de partid și de stat și 
ale C.C. al U.T.M.; organizează munca de educare comu
nistă a tineretului; asigură desfășurarea criticii și auto
criticii și educarea membrilor U.T.M. în spiritul luptei 
neîmpăcate fată de lipsuri; se ocupă de selecționarea, 
creșterea și repartizarea cadrelor U.T.M. din regiuni ; 
se preocupă de organizarea în mod educativ a timpului 
liber al tineretului ; reprezintă organizația în relațiile cu 
organele puterii locale de stat, instituții și alte organizații 
obștești regionale ; repartizează forțele și mijloacele ma
teriale aie organizației în regiunea -respectivă.

Comitetele regionale ale U.T.M. informează în mod 
sistemaiic C.C. al U.T.M. și prezintă periodic dări de 
seamă în fata organizațiilor U.T.M. din regiune despre 
activitatea depusă.

— V —

Organizațiile orășenești 
și raionale ale U. T. M.

33. Organul superior al organizației orășenești sau 
raionale a U.T.M. este conferința orășenească sau raio; 
nală. Conferința orășenească sau raională se convoacă 
de comițetul orășenesc sau raional al U.T.M. o dată la 
un an.

Normele de reprezentare la conferința orășenească sau 
raională se stabilesc de către comitetul orășenesc sau 
raional al U.T.M.

34. Conferința orășenească sau raională a U.T.M. :
a) ascultă și aprobă darea de seamă a comitetului oră

șenesc sau raional U.T.M. și a comisiei de revizie;
b) dezbate problemele muncii U.T.M. din cuprinsul 

orașului sau raionului și elaborează măsurile corespun
zătoare ;

c) alege comitetul orășenesc sau raional al U.T.M., 
comisia orășenească sau raională de revizie și delegații 
la conferința regională.

35. Comitetul orășenesc sau raional^ al U.T.M., con
duce întreaga muncă a organizației orășenești sau raio
nale între conferințe.

In întreaga sa activitate, comitetul orășenesc sau raio
nal al U.T.M. se conduce după hotărîrile partidului și ale 
organelor superioare ale U.T.M.

Plenarele comitetului orășenesc sau raional al U.T.M. 
se convoacă cel puțin o dată la 2 luni.

36. Pentru conducerea muncii curente, comitetul 
orășenesc sau raional alege biroul și secrețarii comite
tului orășenesc sau raional. Secretarii comitetului oră
șenesc sau raional al U.T.M. trebuie să aibă un stagiu 
în U.T.M. de cel puțin 2 ani și să fie membri sau candi
dați ai P.M.R.

Biroul comitetului orășenesc sau raional al U.T.M. 
este obligat să raporteze în plenarele comitetului orășe
nesc sau raional despre activitatea sa.

37. Comitetul orășenesc sau raional al U.T.M. orga
nizează și confirmă organizațiile de bază ale U.T.M. ain

(CONTINUARE IN PAG. 2-a)
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orașul sau raionul respectiv, conduce activitatea lor, tine 
evidenta membrilor U.T.M. din cuprinsul organizației 
orășenești sau raionale; desfășoară munca de educație 
comunistă a tineretului și mobilizează forțele lui la 
realizarea practică a sarcinilor puse de către Partidul 
Muncitoresc Romîn pentru construirea socialismului, asi
gură îndeplinirea hotărârilor organelor superioare ale 
U.T.M., organizează învățămîntul politic U.T.M. și 
munca politică de masă în rîndurile tineretului stimu
lează critica și autocritica și educă membrii U.T.M. în 
spiritul luptei neîmpăcate față de lipsuri. Comitetul oră
șenesc sau raional al U.T.M. se ocupă de selecționarea, 
creșterea și repartizarea cadrelor U.T.M. din orașul sau 
raionul respectiv ; se preocupă de organizarea în mod 
educativ a timpului liber al tineretului; reprezintă orga
nizația în relațiile cu organele puterii locale de stat, in
stituții și alte organizații obștești, orășenești sau raio
nale; repartizează forțele și mijloacele materiale ale or
ganizației orășenești sau raionale respective.

38. La cererea membrilor U.T.M. și pe baza reco
mandării organizațiilor de bază ale U.T.M., comitetul 
orășenesc sau raional al U.T.M. eliberează celor mai 
buni și merituoși utemiști, recomandări pentru a fi pri
miți în rînduri.le P.M.R.

39. Comitetul orășenesc sau raional al U.T.M. infor
mează sistematic comitetul regional al U.T.M. și periodic 
prezintă dări de seamă în fata organizațiilor U.T.M. din 
oraș sau raion, despre activitatea sa.

niuni tovărășești, hore, șezători; vizionări colective 
pieselor de teatru,, filmelor, muzeelor etc.; trezeștepieselor de teatru, filmelor, muzeelor etc.; trezește în 
rîndurile tineretului inteteșul, pepțru citirdp literaturii și 
îl mobilizează la activitatea edhipeldr de artiști amatori; 
antrenează tineretul în activitatea de cultură fizică și 
sport, stimulează interesul tinerilor pentru turism — mij
loc important pentru cunoașterea bogățiilor și frumuse
ților patriei ;

f) repartizează sarcini concrete fiecărui utemist și 
controlează îndeplinirea de către fiecare membru al 
U.T.M. a îndatoririlor prevăzute în Statutul -Uniunii 
Tineretului Muncitor;

g) evidențiază pe utemiștii merituoși și propune orga
nelor superioare ale U.T.M. stimularea acestora prin 
acordarea de Diploma de QnQare; trecerea în, cartea de 
onoare etc.;

h) desfășoară munca "politică în masa tlneretuTul și 
se ocupă în permanență de creșterea rîndurilor U.T.M.;

i) stimulează critica și autocritica și educă pe ute
miști în spiritul luptei neîmpăcate împotriva lipsurilor.

— VII
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Organizațiile de bază ale U. T. M.
40. Organizațiile de bază sînt temelia Uniunii Tine

retului Muncitor. Ele trebuie să desfășoare o activitate 
intensă de mobilizare a tineretului la lupta pentru apli
carea hotărârilor Partidului Muncitoresc Romîn și ale Gu
vernului Republicii Populare Romîne.

Organizațiile de bază ale U.T.M. se creează în între
prinderi, stațiuni de mașini și tractoare, gospodării agri
cole de stat, gospodării agricole colective, unități mili
tare, sate, instituții, școli, institute de învățămînt supe
rior etc., unde sînt cel puțin 3 membri ai Uniunii Tinere
tului Muncitor.

41. In întreprinderile, instituțiile, școlile și institu
tele de învătămînt superior unde numărul membrilor 
U.T.M. este mai mare de 500, se pot constitui comitete 
U. T. M. pentru conducerea organizației U. T. M. pe 
întreaga întreprindere, instituție etc. In aceste cazuri, 
pe secții, facultăți etc., se constituie organizații de bază. 
Constituirea comitetelor U T.M. se face cu aprobarea 
comitetului regional al U.T.M. pentru fiecare caz în parte.

42. In cadrul organizațiilor de bază djn întreprim 
derile. instituțiile, școlile în care sînt peste 100 membri 
ai U.T.M. și al acelora din Stațiuni de Mașini și Trac
toare și gospodăriile agricole de stat unde sînt peste 50 
membri ai U.T.M., pot fi organizate (în fiecare^caz în 
parte, cu aprobarea comitetului raional sau orășenesc 
U.T.M.) organizații pe secții, facultăți, ani, clase, schim
buri etc., cărora li se acordă drepturi de organizație de 
bază U.T.M.

In cadrul organizațiilor de bază ale U.T.M. și al orga
nizațiilor de secții, facultăți etc., pot fi create grupe 
U.T.M. pe brigăzi, agregate, schimburi etc.

43. Organul superior al organizației de bază a U.T.M. 
este adunarea generală a membrilor săi. Ea se con
voacă cel puțin o dată pe lună. Organizațiile de bază 
ale U.T.M. aleg comitetul organizației de bază, iar orga
nizațiile de secție, clasă, an, facultate etc aleg anual în 
adunări generale biroul organizației U.T.M. de secție, 
clasă, an, facultate etc. Organizațiile U.T.M din între
prinderi, instituții etc., care au peste 500 utermsti, aleg 
anual în conferință comitetul organizației U.T.M.

44. Organizațiile de bază ale U.T.M unesc și orga
nizează pe membrii Uniunii Tineretului Muncitor în lupta 
pentru aplicarea în viață a hotărîrilor partidului, și gu
vernului, stimulează inițiativa utemiștilor și înfăptuiesc 
legătura dintre U.T.M. și masele largi ale tineretului..

Organizația de bază a U.T.M. are următoarele sarcini:
a) educă tineretul în spiritul învățăturii marxist-leni- 

niste, al moralei proletare și al dragostei față de muncă,, 
în spiritul internaționalismului proletar, al dragostei fata 
de patrie și popor, al devotamentului fără margim fată 
de Partidul Muncitoresc Romîn, conducătorul iubit al 
tineretului din patria noastră ;

b) organizează învățămîntul politic al U.T.M., ajuta 
tineretul în munca de însușire a culturii, științei și. teh; 
micii înaintate și în ridicarea necontenită a calificării 
sale profesionale, pregătindu-1 în vederea participării 
active la munca practică pentru construirea socia
lismului ;

c) mobilizează tineretul din întreprinderi și unitățile 
socialiste din agricultură pentru a contribui cu toate for
țele sale la îndeplinirea planului de producție, pentru 
participarea activă în întrecerea socialistă și întărirea 
disciplinei în muncă ; desfășoară o largă muncă politica 
de convingere a tinerilor țărani muncitori asupra supe
riorității agriculturii socialiste și îi antrenează la lupta 
pentru transformarea socialistă a agriculturii;

d) se îngrijește de continua îmbunătățire a condițiilor 
de muncă și viată ale tineretului;

e) se ocupă de organizarea în mod plăcut și educativ 
a timpului liber al tineretului prin acțiuni culturale și 
sportive de masă ca : seri ale cîntecului și dansului, reu-

— Pornim!
Strigă Danco. cetelor sale— 
Cu aprinsa-i inimă-n mîini 
Luminîndu-le cale

(„Inima lui Danco" A. TOM A)

Trebuia tn fața lui să mă plec 
cu respect. Dar n-am făcut-o. 
Din cinism. Din ingratitudine. 
Și ce amară a fost cupa cu 
miere care mi-a fost întinsă 
apoi cu cea mai sinceră simpli
tate ! Dar am băut-o cu mare 
satisfacție. Amară era pentru 
ingratul dinlăuntrul meu și nes. 
pus de dulce pentru mine, prie
tenul bun pe vremuri al lui Ion 
Blaj.

Profundul respect pe care mi-l 
impune acum omul acesta mi-a 
creat o stare de neliniște. De 
altfel, nu știți încă despre ce e 
vorba și nu înțelegeți 
toate acestea.

★
Nu-mi aduc aminte 

prejurări am devenit 
Poate că lucrul acesta 
cut pe vremea cînd în mica re
dacție a unui ziar de tineret care 
apărea la Deva veneau des în 
ospeție elevi și eleve romantice 
din ultimii ani ai Școlii pedago
gice și ai liceelor din localitate 
Știu insă că Blaj mi-a atras lua
rea aminte mai cu seamă spre 
sfîrșitul anului școlar din toam
na aceea, atunci cînd elevii în
cepuseră să devină gravi sub 
greutatea glndurilor și proiec
telor de viitor.

nimic din

în ce îm
prieteni.

s-a petre-

Mulți dintre cei care ne vizi
tau scriau versuri și nu știu 
precis dacă aceasta nu era și în
deletnicirea lui Blaj. (Se scriau 
multe versuri proaste și de a- 
ceea n-am reținut nici versurile, 
nici autorii. Era insă unul, Mi- 
ron Scorobete, care avea deose
bit dar poetic).

Blaj era potolit și bine dis
pus.

Era ca un rîu mare șl li
niștit.

La el totul era brodat pe un 
zimbet ca notele pe portativ. 
Despre fenicieni vorbea zîmbind 
la fel ca atunci cînd vorbea 
despre dragoste. Și nu vorbea 
prost nici despre fenicieni, nici 
despre dragoste

Era fruntașul clasei.
Apoi a fost fruntașul promo

ției. Și luarea aminte mi-a a- 
tras-o printr-o încăpățînare. Nu 
voia să studieze mai departe.

Vorbea cu foc despre Vărma
ga — satul iui de baștină — 
despre o fată Paulina și mal 
spunea ceva nedeslușit despre 
însurătoare.

Obținuse repartizarea ca în
vățători pentru el și Paulina la 
el în sat, la Vărmaga, unde, 
spunea el, nu este nici o școală 
mai ca lumea, nici întovărășire, 
nici lumină electrică, nici știință 
de carte, nici radioficare. Și pe 
astea le pomenea tot zîmbind. 
Dar zîmbetul lui avea o infinită 
gamă de nuanțe. Așa că același 
zimbet putea să sugereze feri-

Și-au îndeplinit

angajamentele

La 19 aprilie colectivul uzinelor „Semănătoarea" din Capitală 
și-a realizat angajamentele luate în cinstea zilei de 1 Mai, dind 
peste plan 10 secerători-legători, 10 cositori mecanice cu trac
țiune animală, precum și alte unelte agricole.

In clișeu : un lot de semănători tip 132 la care s-au adaptat 
dispozitivele de semănat porumbul în pătrat.

Pe urmele propunerilor cetățenilor...

CĂRȚI NOI

Uniunea Tineretului Muncitor 
și organizația de pionieri

45. Uniunea Tineretului Muncitor se ocupă din
însărcinarea Partidului. Muncitoresc Roțpîn cu îndru
marea activității de zi cu zi a organizației d< - J:-
Republica Populară Romînă. U T.M. crțeiză în școli și 
case de copii orgbnflafri de pioniwi «tflTe'-își desfășoară 
activitatea pe baza regulamentului organizației de 'pio
nieri din Republica Populară Romînă.

46. Organizația pionierilor din Republica Populară 
Romînă trebuie să contribuie la educarea pionierilor și 
școlarilor în spiritul dragostei fierbinți și al devotamen
tului nemărginit față de patria noastră, față de Partidul 
Muncitoresc Romîn și harnicul nostru popor muncitor, 
să dezvolte la copii dragostea pentru noi cunoștințe, 
muncă, disciplină, simțul dreptății, ordinei, respectul față 
de vîrstnici.

47. Organizațiile U.T.M. sînt obligate 
zi de zi munca detașamentelor și unităților de pionieri, 
să dezvolte inițiativa pionierilor, să obțină ca fiecare 
pionier să fie exemplu la învățătură și disciplină.

48. Organizațiile y.Ț.M. au datoria să se îngri
jească, de activitatea care se desfășoară în casele și pala 
tele pentru pionieri;' în taberele pionierești, pe terenurile 
sportive, în secțiile de copii de pe lîn’gă cluburile sindi
catelor și în bibliotecile publice pentru copii.

49. In regiuni, raioane și orașe, conducerea organi
zațiilor de pionieri se îndeplinește, din însărcinarea 
organizațiilor de partid, de către organele regionale, 
ra:onale și orășenești ale U.T.M.

Comitetele raionale și orășenești ale U.T.M. selec
ționează și numesc pentru conducerea unităților și deta
șamentelor de pionieri instructori din rîndul acelor memp 
bri ai U.T.M. care au pregătirea necesară pentru această 
muncă.

50. Din însărcinarea partidului, C.C. al U.T.M. con
duce presa de copii și se îngrijește de literatura pentru 
copii.

Jk. ; .s r H

Tineretului Muncitor

dejnpnieri din 
ază în școli și

să conducă
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Organizațiile U. T. M. 
din Forțele armate ale R. P. R

51. Munca organizațiilor U.T.M. din Forțele armate 
ale R.P.R. este o parte organică a muncii politice de. par 
tid și se desfășoară sub conducerea Direcției superioare 
politice a armatei și a organizațiilor de partid din armată..

52. Organizațiile UT M din Forțele armate lucrează 
pe baza instrucțiunilor C.C. al U.T.M. și Direcției supe
rioare politice a armatei.

53. Organizațiile U.T.M. din Forțele armate sînt 
obligate să tină o legătură strînsă cu organele locale ale 
Uniunii Tineretului Muncitor, să participe în permanentă 
la întreaga lor muncă și la alegerea organelor locale de 
conducere ale U.T.M.

— IX -

Mijloacele bănești ale U. T. M

plătesc 0,25% 
„ 0,50% '

0,75% 
sînt și membri sau candidați 
plata cotizației de membru

lei

ai 
al

54. Mijloacele bănești ale U.T.M. provin din coti
zațiile membrilor U T.M. și din alte venituri.

55. Cotizațiile lunare pentru membrii U.T.M. se stabi
lesc în felul următor:

Cei cu un venit lunar 
pînă la 500 lei 
de la 501 la 1.000
peste 1.000 lei

Membrii U.T.M. care
P.M.R. sînt scutiți de
U.T.M.

56. Cei care sînt primiți în rîndurile U.T.M. plătesc 
o cotizație de intrare de 1,50% din venitul lor lunar.

Cotizațiile lunare și cotizațiile de intrare ale acelor 
utemiști care nu au un venit fix și ale altor categorii 
se stabilesc pe baza instrucțiunilor C.C. al U.T.M.

BUCUREȘTI, 25 APRILIE 1956.

cirea sau tragismul doar printr-o 
nevăzută trăsătură.

Și cînd mi-a vorbit despre ra
porturile sufletești dintre el și 
Vărmaga m-a molipsit de o ve
ritabilă nostalgie Așa că atunci 
am scris despre el un reportaj 
patriotic.

Ne-am despărțit într-o de
plină afinitate sufletească. Zi
ceam că n-am să-l uit niciodată.

aduc aminte. Cel care mă privea 
și aștepta să-l recunosc avea 
o fdță dură'. împietrită parcă și 
jupuită de vînt. Era îmbrăcat 
cu o scurtă verde, cu pantaloni 
groși de dimie, strlnși la glezne 
și băgați în niște ciorapi de 
lină. Purta bocanci și o șapcă 
prost croită.

— Tovarășe Sandu, privește! 
încă trei căruțe de pămînt — 
vorbi un cetățean negricios ară- 
tind spre căruțele care se apro
piau.

— Și încă două camioane — 
îl complectă zîmbind Sandu.

—■ ’Păi. dacă lucrăm în felul a- 
fCesti. pînă la 1 Mai •n-om termi
na noi treaba, dar pînă la 1 iunie 
cu siguranță. Eu fug repede să 
ajut Ia descărcat. M-am dus...

„Circa 40-50 de cetățeni cu 
sape, casmale, roabe și căruțe, fac 
lafmă ca pe un șantier.

Bar cine este acest tovarăș- 
Sandu, cine sînt cetățenii și în 
definitiv ce trebăluiesc aici ?

Sandu nu e altul decît deputa
tul Popescu Alexandru din cir
cumscripția electorală nr. 105 a 
raionului 1 Mai din Capitală. Cei
lalți sînt cetățenii de pe strada

Tonola. care participă la muncă 
voluntară.

înainte de alegeri ei au discu
tat cu candidatul și i-au propus 
să îi sprijine pentru a desființa 
groapa Tonola. ..Tn locul acesteia 
— au arătat ei atunci — putem 
să construim un ștrand, iar pe te
renul nivelat, un parc și un teren 
sportiv". Candidatul și-a notat. 
Iar ceea ce și-a notat atunci can
didatul, acum înfăptuiește depu
tatul împreună cu cetățenii care 
l-au ales.

Asta e taina ..șantierului“.
Pornind pe urma propunerilor, 

un alt deputat — Toma Constan
tin din circumscripția electorală 
raională nr. 205 — a sprijinit ur
gentarea lucrărilor pentru electri
ficarea a 5 străzi, printre care 
și Aleea Rîului, Soldat Marin Ion, 
Plutonierul Luicu Vasile etc. Pînă

Curele de ventilator
și alifie de struguri

Cînd am ajuns la brigada a 
X-a de K.D.-uri a S.M.T.- 
ului Hagieni, soarele co

la chindie. Tabăra brigăzii, 
părea un comandament de

bora 
cate 
front, am descoperit-o de depar
te după antenele înalte ale pos
tului de radio-emisie-recenție. In 
primul moment am crezut că ta
băra era pustie. Vagoanele dor
mitor cu perdeluțe albe la gea
muri, cisternele și butoaiele cu 
carburanți așezate Intr-un loc 
anume, perfect aliniate, două mese 
curate, sub un umbrar, în veci
nătatea unei vetre ce îmbia 
părea că era tot ceea ce pu
teai vedea în după amiaza aceea 
tn tabăra brigăzii. Orientindu-ne 
însă după coborîrile antenelor și 
îndrăznind să intrăm intr-unui 
din cele două vagoane dormitor, 
am văzui că tabăra nu era chiar 
pustie. Aplecat asupra aparatelor 
postutui de emisie-recepție. un 
om care părea a nu se sinchisi 
de sosirea noastră, se străduia 
să prindă legătura cu S.M.T.-ul. 
După clteva troznituri și un țiuit 
prelung. în pîlnia difuzorului se 
auzi o voce :

— Alo 1 A 14-a ? M-auzi ? 
Aici dispecerul.

— Te aud, te aud. La aparat 
șeful brigăzii, Ion Fota. Pot să 
comunic ?

— Dă ne situația întrecerii.
— Notează: Azi, 13 aprilie, la 

ora primului, am terminat de a- 
rai 207 hectare arătură normală. 
Utemistul Vasile Mocanu și-a 
creat un mic avantaj. Are două 
hectare mai mult decît ceilalți. 
Aloi Te rog să nu uiți și să 
treci tn buletinul întrecerii că 
cele 207 hectare arătură le-am 
realizat numai în șase zile, tn 
rest nu am putut lucra. Dă-mi-l 
acum, te rog, pe inginerul 
novici, dacă e acolo.

— La aparat inginerul 
novici.

— Tovarășe inginer, am

aveți 
ne-a

I. L. CARAGIALE — Des
pre literatură. Culegere și pre. 
fată de Liviu Călin (Colecția 
„Mica bibliotecă critică“ 
nr. 37).

188 pagini — 1,65 lei
Editura de stat pentru lite

ratură și artă
* * * Poeții 

nului" ' 
pentru toți“), Ediție îngrijită 
de Gh. Vărzaru.

336 pagini — 3.90 lei
Editura de stat pentru lite

ratură si artă
CHARl.OTTE BRONTE - 

Jane Eyre (Colecta „Clasicii 
literaturii universale"),

584 p-agini — 10 90 lei
Editura de stat pentru lite

ratură si artă
VICTOR HUGO — Regele 

petrece — dramă în cinci acte 
în versuri.

Ruy Blas — 
acte în versuri 
blio‘eca pentru

376 pagini —
Editura de stat pentru 

ratură și artă
**♦ Esopia (Colecția 

blioteca pentru toți“), 
îngrijită, cu un studiu jntro- 
riuctiv, note, gjosa’ si biblio
grafie de I. C. CMtimia.

224 pagini — 2’?0 lei
Editura de stat pentru lite

ratură și artă
CRISTIAN SIRBU — Dra

goste de viață — poezii.
189 pagini — 2,20 lei
Edi*ura de stat pentru lite

ratură și artă

„Contempora-
(Colec'ia „Biblioteca

cinci 
„Bi-

dramă în 
(Colec(ia 
toți“), 
4,40 leiacum s-a lucrat instalația elec

trică la 60 de case. Tot pe stră
zile amintite, cît și pe altele, au 
fost cărate cu sprijinul locatarilor 
40 de vagoane de piatră pentru 
pavaj.

Pe strada Sf. Vasile,-din cartie
rul Tei, cu sprijinul responsabi
lului de stradă, tov. Ciotoiu Con
stanța, au fost săpate zeci de 
gropi pentru plantarea pomilor. 
Și tot cu sprijinul său s-a trecut 
la amenajarea și lărgirea pieței 
Emilia Irza.

Aceste aspecte sînt însă pa
lide față de ceea ce se înfăptu
iește azi pe întreg raionul 1 Mai. 
Pe baza propunerilor cetățenilor 
din cartierele Tei, Floreasca și 
Andronache s-a trecut la radiofi- 
carea caselor de aici.

Pînă azi s-au înmînat 6.000 de 
chitanțe pentru radioficare, a 
început distribuirea difuzoarelor 
și instalarea liniei aeriene de ra
dioficare. In cinstea zilei de 1 
Mai, stația de radioficare pen
tru cartierele Tei și Floreasca va 
fi pusă în funcțiune. Pe baza pro
punerilor a început și plantarea a 
18.000 de pomi — dintre care 
6.000 fructiferi — pe străzi, 
parcuri și în grădinile cetățenilor.

Electrificarea a început să fie 
urgentată în cartierele : Andro
nache, Fundeni, N. Bălcescu, Ion 
Creangă, Pipera sat, Bîgu, Prole
tarul și comuna Voluntari. Pînă 
la 1 Mai în 60.000 de case se va 
folosi curentul electric pentru lu
minat, încălzit, radio etc.

In unele după amieze sau seri 
gospodinele voiau să se întîl- 
nească, să citească, să discute. 
Dorința lor a fost realizată. Au 
luat ființă de la alegeri și pînă 
azi 9 biblioteci de casă și 31 de 
cercuri de citit. Plnă la 1 Mai va 
mai lua ființă încă o bibliotecă și 
29 de cercuri de citit.

Ce reiese din toate aceste cifre 
și fapte ?

Reiese că încrederea cetățenilor 
în cei aleși nu a dat greș. Reiese 
că sfatul popular al raionului 
1 Mai privește lucrurile cu serio
zitate, căutînd să traducă în fapt 
fiecare propunere bună din sutele 
de propuneri pe care alegătorii 
le-au făcut înainte de alegeri.

ION COSTAS

lite-

,.Bi-
F.ditie

LITERATURA 
PENTRU

*** 1001 de 
arabe povestite 
Camilar).

544 pagini —
Editura tineretului 
MIHAIL STOIAN 

nlesnit bostanul

COPII
nopți (B.?sm? 
de Eușcbiu

9.30 lei

— Cum 
de nreaa

mult rîs (pe motive din fol
clor) .

20 pagini — 2.85 lei
Editura tineretului

Prime’e taximetre 
„Pobeda * la Bocciu

BACĂU (de la coresponden
tul nostru). 1

Odată cu venirea zilelor pri- j 
măvăralice, pe străzile ora.su-) 
lui Bacău alături de noile J

j

alături de noile J 
' n și-au făcut j

Vrei să mergi la gară, la > 
stadionul Steaua roșie sau In ] 
altă parte a orașului? In ei- i 
teva minute taxime- 
trele „Pobeda" te-au 
și dus la locul dorit. 
Cele cinci mașini 
„Pobeda" sosite de 
curind oferă bacăoa- 

i nilor un mijloc de 
j transport rapid, plă- 
( cut și confortabil. 
( Tn fotografie: Noile 
[ mașini „Pobeda", Ir 
( centrul orașului Ba 
1 cău.

j aut buse M.T.D. și-au fi 
apariția primele taximetre.

1 Vrei să mergi la gară,

(
!
r
i
i
i

Anto-

două

muș- 
astăzi 

tracto- 
tși 
că

Anto-

sublimul în- 
vorbele „nu 
figla" mi se 
un non-sens.

probleme serioase.
— Să le auzim, Ionică.
— Prima chestiune, tovarășe 

inginer; problema curelelor de 
ventilator. Trimiteți-ne cîteva.

— Bine, dar ai primit curele 
noi la ieșirea în campanie ?

— Noi, dar dacă nu-s bune de 
nimic! Sînt numai de cauciuc, 
se întind așa de repede că în 
cîteva zile pot face două din una.

— Bine, o să vedem.
— O altă problemă, tovarășe 

inginer. Din cauza vîntului ăsta 
blestemat, le-au crăpat băieților 
buzele, de-s tot o rană.

— Ascultă, Ionică, mai 
puțină răbdare. Problema
mai fost sezisată și de alte bri
găzi. O să trimitem pe cineva 
mîine la Fetești ori la Constanța 
să cumpere niște tuburi cu alifie 
de struguri...

In Bărăgan, unde cu ani tn 
urmă, oamenii mureau ca 
tele, secerați de pelagră, 
nepoții și strănepoții lor,
riștii de la S.M.T. Hagieni, 
fac o problemă din faptul 
le-au crăpat buzele de vînt. Cită 
cale au străbătut oamenii în acest 
Bărăgan I Dacă pînă acum mi-ar 
fi spus cineva că alifia de stru
guri — un produs cosmetic — e 
tot atît de importantă și necesară 
unei brigăzi de tractoare cum 
sînt curelele de ventilator, l-aș fi 
privit nu fără-a zîmbi, sfătuindu-l 
totodată să-și caute de treabă. 
Dacă într-o bună zi va veni 
însă cineva și îmi va spune c-a 
interceptat o asemenea convor
bire în care șeful unei brigăzi de 
tractoare i-a cerut socoteală dis
pecerului de la S.M.T., de ce nu 
i-a sosit cantitatea de motorină 
cerută și va reclama revoltat, de 
pildă, că la prînz nu li s-a servit 
prăjitură așa cum era trecut în 
meniu, l-aș da categoric cre
zare. Această zi nu e departe și 
ea Va veni negreșit.

I. ȘERBU

Am protestat.
— Ce dracu, ce-i tonul ăsta 

reverențios ?
Nu mi-a răspuns. Doar zîmbe. 

tul și-a conturat una din nuan
țe tn fața căreia numai eu știu 
cum m-am simțit.

Atunci s-a tnttmplat marele 
ridicol.

L-am luat de umeri și trăgtn- 
du-l mai într-un colț m-am a- 
propiat mult de el, tntrebîndu-l 
voit pe un ton deosebit de intim:

— Mă Blaj, ce se petrece cu 
tine ? Hai. spuhe-mi mie, că 
stntem prieteni !

Așteptam răspunsul pe care-l 
decretasem în cap matematic.

Dar nu. Blaj a rămas imobil 
și m-a privit cu un fel de mi
rare. Apoi și-a dat seama și a 
aruncat repede o privire peste 
îmbrăcămintea lui. Mi-a răspuns 
sttnjenit:

Destinafia unui 
capital investit

în 
ce 
F

Mă cucerise la el simțul datoriei. 
Așa cum se găsea el atunci. în
tr-o stare pe jumătate naivă.

Au trecut cîțiva ani. Timp 
care, ca dintr-un bidon 
picură, s-au golit din minte 
Blaj și Vărmaga.

Numai că nu de mult. într-o 
dimineață cînd stăm în sala de 
așteptare a autogării din Deva 
ce duhnea a obiele, a cojoace, a 
tutun și a nu știu încă ce, m-a 
înfiorat zîmbetul acela știut Mă 
hipnotizase. Și nu știam unde 
să alerg tn trecut ca să mi-l

L-am strigat și m-am apropiat 
de el.

Cu cit cinism am putut atunci 
să mi-l închipui pierdut, abru
tizat, decăzut! Și mă cutremur 
la gîndul că măcar pentru cîteva 
clipe m-a cuprins un fel de 
milă.

L-am nedreptățit, tn loc să 
mă plec tn fața lui.

Cînd am dat mina mi-a spus 
rece:

— Vă saluți

— Ce să se petreacă ? Nimic! 
Acum am venit 
niște țiglă...

— Ce faci tu 
ai făcut în anii 
precizat eu întrebarea.

— Am făcut ce-mi pusesem 
în gînd. ce trebuia să fac. M-am 
dus învățător la Vărmaga și 
acolo stau și acuma. Am încurcă
turi cu țigla. A rămas o parte 
din școală neacoperită. Am o- 
blojit-o noi cum am putut, cu 
paie, cu lemne, dar...

Problema țiglei, da. era o pro.

la Deva după

în general, ce 
ăștia ? mi-am

blemă importantă. Șl tn gura 
oricărui alt individ vorbele ace
lea de îngrijorare ar fi căpătat 
pentru mine întreaga lor gravi
tate. Dar pe buzele lui Blaj, ale 
tînărului romantic care tmi vor- 
bise odată despre 
drăznelii lui Icar, 
știu ce-om face cu 
păreau de-a dreptul 
Ori un compromis.

Mi se păreau, de sigur, pen
tru că atunci eram pare-se stă- 
pînit de o neînțeleasă răutate. 
Mă gîndeam să-i pun o între
bare care să conțină următoa
rele :

„Ascultă Blaj, știi 
dintre colegii tăi sînt 
denți, ori s-au stabilit 
Ei duc o altă viață. Și 
mai proști decît tine. Tu, 
tr-un fel, te-ai poticnit acolo in 
Vărmaga. Mergi înapoi, te-ai 
sălbăticit. Nu-(i pare rău pentru 
asta? Nu te roade?"

Dar se înțelege că n-am putut 
să-i pun în acest fel întrebarea. 
M-aș fi simțit eu prost. Am ales 
o cale mai ușoară. L-am între
bat :

— Și... cum te împaci ?
Am simțit atunci zîmbetul lui 

ca pe o măciucă în moalele 
capului.

— Uite, vezi — mi-a spus el 
— asta-i o chestiune mai compli
cată. Ar trebui să cunoști și tu 
măcar noțiunile elementare 
despre simțul datoriei. Știi, cînd 
m-a luat pe mine tata de mînă 
și m-a dus la Școala pedagogică 
din Deva a știut el ce face. De 
fapt îndeplinea o dorință a sa
tului. Satul nostru e un sat să
rac îneît nici un învățător n-a 
prins acolo rădăcini. Au plecat 
cum au venit. Numai oamenii 
satului au rămas pe loc. Și a- 
tunci, cînd am început să învăț 
își spuneau toți: „Băiatu lu' Blaj 
îi dus la Deva la carte ș-o veni 
aicia învățătoriu, ș-o sta că-i din 
sat, piatră din temelia satului". 
Eu eram cum ar veni capitalul

că mulți 
azi stu- 
în oraș, 

n-au fost 
în-

lor investit tn scopuri culturala. 
Șl aveam o singură destinație: 
Vărmaga. Ar fi fost cumplit de 
nedrept să apuc alte drumuri. 
Atunci cînd am terminat școala 
mulți mi-au spus că-s încăpă
țînat. că am instincte patriar
hale. I-am lăsat să spună ce-au 
vrut. Și am făcut cum a trebuit. 
Ce am realizat aici, în Vărma
ga? E și asta o poveste întreagă. 
Vărmaga noastră era ca o fun
dătură năpădită de bălării. Toa
te vînturile bune au ocolit-o. 
Lucrurile trebuiau luate de la 
„a" la „zet". Ei, da, firește, a 
fost greu. Credeam că-mi ples
nește capul de atîta chibzuință, 
de atîtea socoteli și planuri de 
bătaie. Numai eu le știu pe 
toate. Dar vezi, asta-i, am reu
șit / A fost greu pînă s-a urnit 
bolovanul la vale...

Școala nouă e acum pe termi
nate.

Aici, Blaj s-a oprit un timp 
și s-a scormonit prin buzunarele 
hainei. A scos de acolo niște fo
tografii.

— Stai, să ți-o arăt. Uite-o. 
Asta-i școala nouă, luată de pe 
deal, de la internat Uite și in
ternatul. Tot nou, luat de jos, 
de la școală. Și ăștia sînt elevii 
mei. Din toate clasele...

— Dar cum, tu ai mai multe 
clase? l-am întrebat.

— Ei da. sigur. Sînt directo
rul școlii. învățători și profesori 
sînt mai mulți, că am făcut la 
noi în sat școală de 7 ani. Și 
m-au pus pe mine director... Eu 
șt director... Da uite că de mai 
bine de un an o fac și pe asta. 
Ce să-i faci, trebuie!

„Da. TREBUIE!" — am 
flectat eu involuntar.

— Am mai avut ceva de furcă 
șl cu întovărășirea. Dar i-am 
dat ghes și merge. Tot așa, a 
fost grea pornirea. Ne zbatem 
acum să tragem rețea de radio
ficare dintr-un sat vecin. Pe 
urmă om vedea cum om face 
cu electrificarea. E și asta o pro.

re-

blemă. Dar trebuie să se facă. 
N-are încotro.

Și acum să-ți răspund la în
trebare. Sînt mulțumit, vezi 
bine, nu-mi pare rău de loc. 
Cred, nu știu, poate să nu fie 
așa, cred că dintre toți colegii 
mei, eu sînt cel mai fericit. Da, 
da, așa și este !

Eram uluit. Mă frămînta și 
faptul că el înțelesese întreba
rea așa cum o gîndisepi eu 
inițial.

Și tn fața mea stătea direc
torul școlii din Vărmaga I

In clipele acelea era supărat 
din cauza țiglei.

Dar se simțea fericit pentru 
că-și îndeplinește țelul suprem 
în viață.

Avea fața dură, pietroasă.
Iar veșmintele...
Romanticul, visătorul de 

ieri...
Pe atunci i se mai spunea 

în glumă : „domnișoara".
Azi, i se spune grav : „Tova

rășul director".
Are 21 de ani.
Am trăit cîteva clipe de îm

pietrire, de zbucium. Pe urmă 
am deschis gura să zic ceva. 
Nu ma( știu ce. N-am rostit 
nimic pînă mai tîrziu, cînd m-a 
fulgerat un gînd. o presimțire 
pe care o voiam confirmată. 
Am întrebat șăgalnic și zim- 
băreț :

— Șl... cu Paulina... cum te 
împaci? Aveți și copii, desigur?! 
Mă gîndeam „Uite acum va 
zîmbi stinjenit și va confirma". 
Nu putea să fie altfel.

Dar... Blaj s-a înnegurat și- 
am cules din zîmbetul lut urma 
unei amărăciuni trecute.

— Cu Paulina ? Ea m-a pă
răsit, S-a săturat în Vărmaga 
Zicea că nu mai poate, că se su
focă. M-a bătut la cap multă 
vreme să plecăm. Eu n-am vrut, 
firește. Și a plecat singură. 
Asta-i cu Paulina I

MIHAIL CARANFIL



£ Două brigăzi de tractoriști 
& de la S.M.T. Poșta-Cîlnău 
» și-au îndeplinit planul 

campaniei de primăvară
X PLOEȘTI (de la coresponden
ți tul nostru). — Nu de mult, me- 
5 canizatorii de la S.M.T. Poșta-

Cîlnău din raionul Buzău, au 
fi chemat la întrecere socialistă pe 
fi toți mecanizatorii din regiunea 
X Ploești pentru executarea lucră- 
fi rilor la timp și la un înalt nivel 
fi agrotehnic. Tinerii tractoriști, ală- 

turi de ceilalți mecanizatori ai 
/ stațiunii, s-au angajat ca în cins. 
fi tea zilei de 1 Mai să execute în 

întregime volumul de lucrări con- 
% tractate la însămînțarea principa- 
» lelor culturi de primăvară : orz, 
fi ovăz, mazăre, floarea-soarelui, 
fi sfeclă de zahăr și porumb. Pri- 
fi mele vești despre realizările tine- 
S rilor mecanizatori primite după 3 
fi zile de la lansarea chemării au 
fi scos la iveală bune rezultate. De 
$ pildă, brigada a 13-a de tracto-
fi riști, condusă de utemistuil Petra- 
% che Ghizdeanu care lucrează pe 
fi ogoarele întovărășirii agricole din 
fi satul Beilic, comuna Săgeata și 
fi brigada a 10-a condusă de Nico- 
fi lae Buzoianu, care lucrează pe 
fi ogoarele comunei Găvănești, 
fi și-au realizat planul de produc- 
fi ție pe întreaga campanie de pri- 
fi măvară, pînă la data de 20 a- 
fi prilie a. c.
fi In brigada a 13-a, tinerii trac- 
fi toriști Marcu Sorohan și Dumi- 
fi tru Toader au realizat zilnic cîte 
fi 2-3 norme, economisind în ace- 
Z lași timp cantități însemnate de 
fi carburanți și lubrefianți. Ei sînt 
fi acum fruntași pe stațiune. Nici 
fi utemiștii Ion Necula din brigada 
fi a 6-a și Ion V. Dinu din brigada 
fi a 9-a nu s-au lăsat pe tînjeală. 
fi Și ei au înregistrat o depășire 
fi zilnică a normei între 125-150 la 
fi sută.

Cu ajutorul metodei 
Alatulineț

Toate forjele tinerilor ingineri■ ■

în slujba producției

Printre muncitorii uzinei „Vasile Tudose" din Colibași, 
regiunea Pitești, uzină specializată în producția de piese și 
agregate auto se află și mem bri brigăzii de tineret de sub 
conducerea lui Ion Moraru. Cu ajutorul metodei Jirov, de gău- 
rire intensivă, tinerii constructori își depășesc cu mult sarcinile 
de plan.

In fotografie: membrii brigăzii lui Ion Moraru în timpul 
lucrului.

În ziua schimbului 
de onoare

Au terminat 
întâmînțârile

Cu tot timpul neprielnic din une
le zile, colectiviștii din comuna 
Bucerdea Grînoasă,, raionul Tîrnă- 
veni, au folosit din plin timpul 
bun de lucru și în cinstea zilei de 
1 Mai au terminat în întregime 
însămînțările de primăvară. La 
data de 19 aprilie, adică cu patru 
zile înainte de termen, colecti
viștii din Bucerdea au depășit 
planul însămînțărilor de primă
vară cu 6 ha. la porumb și 3 ha. 
la borceagul de primăvară. în 
urma acestor rezultate gospodă
ria colectivă a cucerit titlul de 
fruntașă a întrecerii socialiste pe 
raionul Tîrnăveni și pe regiunea 
Stalin. Cei mai harnici au fost 
colectiviștii Ioan Bolgar, Nic. 
Harga, Ion Cozija, Ion Dămuș și 
alții.

PITEȘTI (de la corespondentul nostru). — 
De la încetarea lucrului trecuse mai bine de o 
jumătate de oră. Discuțiile consfătuirii s-au în
cheiat cu propuneri și obiective bine stabilite în 
vederea schimbului de onoare: brigada va 
depăși norma de lucru cu 200 la sută. Fiecare 
membru al brigăzii știa precis ce va avea de 
făcut. In după amiaza acelei zile membrii bri
găzii au părăsit secția numai după ce organi
zaseră locul de muncă pentru lucrul de a doua 
zi. Sculele au fost așezate în ordinea folosirii 
lor, iar materia primă a fost adusă din abun
dență.

...A doua zi munca era în toi. Numai după 
primele 4 ore de lucru Constantin Rădulescu, 
responsabilul brigăzii, s-a văzut nevoit să ia 
măsuri pentru aprovizionarea suplimentară a 
brigăzii cu materiale și materii prime.

Rezultatele le-am aflat de la tovarășul Marin 
Chiosescu, secretarul organizației de partid.

— Băieții din brigada lui Rădulescu — a spus 
el — au obținut în cadrul schimbului de onoare 
cele mai bune rezultate pe întreprindere. Este 
pentru prima oară cînd o brigadă de la între
prinderea Metalurgică din Pitești reușește să 
dea într-un schimb aproape 6 norme. Un aport 
deosebit la obținerea acestui succes l-au adus 
utemiștii Alexandru Giontaș, Tănase Stoica și 
tînărul Alexandru Stănciulescu.

Corespondent 
V. GEAMBAȘU

TIMIȘOARA (de la corespon
dentul nostru). — Oțelarii de la 
oțelăria Siemens Martin a com
binatului metalurgic Reșița s-au 
angajat, ca răspuns la chemarea 
oțelarilor hunedoreni, să elabo
reze un număr de 120 șarje ra
pide în cursul lunii aprilie.

întrecerea socialistă, pornită 
în cinstea zilei de 1 Mai, a făcu*, 
ca angajamentele să prindă 
viață. Astfel în primele două de
cade ale acestei luni au fost 
elaborate aproape 80 șarje ra
pide de mare tonaj și de bună 
calitate. Și de data aceasta cei 
mai iscusiți oțelari în aplicarea 
metodei Matulineț de scurtarea 
duratei de elaborare a șarjelor, 
s-au dovedit a fi membrii brigă
zilor de la cuptorul nr. 6, al ti
neretului, conduse de prim-topi- 
torii Vasile Mocea, Constantin 
Moraru și Alexandru Bucateci. 
care au elaborat 27 șarje rapide.

Rezultate frumoase au obținut 
și cele trei schimburi ce deser
vesc cuptorul nr. 7.

In același timp, Ia cocseria 
combinatului, folosindu-se în
treaga capacitate a cuptoarelor 
de cocsificare, s-au produs peste 
plan mai bine de 200 tone cocs 
metalurgic.

Se construiește 
un nou combinat

In cinstea zilei de 1 Mai au început lucrările 
de organizare a șantierului de construcție a 
combinatului de prelucrare complexă a stufului 
din Delta Dunării.

Noul combinat va ocupa o suprafață de 300 
ha. și va cuprinde o fabrică de carton duplex
triplex, o fabrică de celuloză pentru viscoză, o 
fabrică de celofibră, fabrici pentru obținerea de 
furfurol, drojdie furajeră și plăci de fibre din 
teci de stuf, o termocentrală și o stație locală 
de electroliză pentru producerea clorului și sodei 
caustice. Specialiștii au și măsurat și marcat 
locurile unde vor fi amplasate viitoarele hale, 
grupul de clădiri administrative, antrepozitele 
etc. In curînd, va începe construcția unei căi fe
rate și a unui triaj, precum și a debarcaderului 
provizoriu pentru aprovizionarea cu materiale 
pe Dunăre. Prima unitate care va intra în pro
ducție va fi fabrica de carton duplex-triplex. Pa
ralel cu construirea fabricilor se va ridica, un 
nou cartier muncitoresc pentru lucrătorii viitoru
lui combinat.

Noul combinat va fi utilat cu cele mai mo
derne mașini. Construcția sa este expresia aju
torului reciproc al țărilor de democrație popu
lară. La construcția combinatului chimic de pre
lucrare complexă a stufului contribuie R. D. 
Germană, R. P. Polonă și R. Cehoslovacă. La 
sfîrșitul actualului plan cincinal se vor produce 
aici 25.000 tone de celuloză. Pentru pregătirea 
cadrelor de muncitori calificați care vor lucra 
în acest combinat va lua ființă în curînd o 
școală profesională.

i
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De curînd, a avut loc o con
sfătuire organizată de redacția 
ziarului nostru, în colaborare cu 
comitetul orășenesc U.T.M., in 
care s-a analizat contribuția ti
nerilor ingineri stagiari din între
prinderile Capitalei la îndeplini
rea .planurilor de producție ale în
treprinderilor.

Consfătuirea a relevat faptul că 
tinerii ingineri reprezintă o forță 
capabilă să contribuie, cu elanul 
caracteristic tinerilor, cu toate cu
noștințele acumulate în anii de 
studenție, la introducerea tehnicii 
înaintate în întreprinderi, la îm
bunătățirea proceselor tehnologice, 
la sprijinirea brigăzilor de tine
ret, la buna desfășurare a cursu
rilor de minim tehnic, la îndru
marea activității posturilor 
miște de control etc.

Numeroase exemple scot în evi
dență posibilitățile de care dis
pun tinerii ingineri, entuziasmul 
cu care ei îmbrățișează probleme
le muncii practice.

Tînărul inginer Dumitru Croicu, 
de la Complexul C.F.R. „Grivița 
Roșie“, a modificat procesul teh
nologic la cazanul de locomotivă, 
trecînd de la nituire la sudarea 
acestuia. Folosindu-se acest nou 
procedeu, se fac însemnate econo
mii de material și crește simțitor 
productivitatea muncii.

Inginerul Gheorghe Sucilă de 
la uzinele „Boleslaw Bierut“, a 
stabilit soluții optime de cuprare 
a țevilor de oțel, lucru ce a fă
cut posibilă folosirea unor solu
ții ce înainte erau aruncate. Prin 
propunerea tînărului inginer se 
înlătură necesitatea confecționării 
de filiere dintr-un oțel superior, 
făcîndu-se însemnate economii. 
Tînăra Marla Crăciunescu, ingi- 
ne. la uzinele „Mao Țze-dun“, 
a dat o însemnată contribuție la 
stabilirea procesului tehnologic al 
avialului necesar fabricării auto
buselor romînești. La întreprinde
rea „Clement Gottwald“, ingine
rul Gheorghe Petcu se ocupă de 
problema mecanizării operațiuni
lor de executare a bobinelor po
lare.

Acestea sînt numai cîteva exem
ple Sînt foarte numeroși tinerii 
ingineri stagiari care își pun în
treaga lor capacitate în slujba 
producției.

Conducerile întreprinderilor tre
buie să privească cu simț de răs
pundere problema inginerilor sta

ute-

giari a căror activitate trebuie or
ganizată în așa fel îneît aceștia 
să îndrăgească întreprinderea în 
cadrul căreia au fost repartizați 
și să contribuie cu toate cunoș
tințele lor la îmbunătățirea mun
cii. Numai îndrumați cu atenție, 
tinerii ingineri stagiari de astăzi 
vor deveni mîine conducători de 
nădejde ai întreprinderilor, sec
țiilor și atelierelor, capabili să 
contribuie din plin la mecanizarea 
complexă, la automatizarea pro
ceselor de producție, la introduce
rea tehnicii noi. In această pri
vință s-au realizat cîteva lucruri 
bune la întreprinderea „Clement 
Gottwald“. încă din primele zile 
de lucru în întreprindere, tinerii 
ingineri, ajutați de organizația de 
partid, au propus conducerii între
prinderii să le organizeze munca 
astfel îneît perioada de stagiu să 
fie pe deplin utilă. Planul de mă
suri alcătuit atunci cuprindea, 
printre altele, perioadele în care 
tinerii ingineri vor trece, prin ro
tație, prin secțiile întreprinderii 
precum și problemele tehnice ce 
urmează să le rezolve în vederea 
îmbunătățirii procesului tehnolo
gic. Unele măsuri importante pre
văzute în acest plan au rămas 
doar pe hîrtie. Cu toate acestea, 
inginerii stagiari de la „Clement 
Gottwald“ și-au însușit multe din 
problemele practicii și ei devin 
ajutoare de nădejde ale ingineri
lor vîrstnici și ale conducerii în
treprinderii.

In problema justei folosiri a for
ței ce o reprezintă tinerii ingineri 
există deficiențe și încă dintre 
cele mai mari. In această privin
ță, pe prim plan trebuie pusă pro
blema justei repartizări a tineri
lor ingineri — a repartizării a- 
cestora după specialitatea obținu
tă. Poate fi considerată ca justă 
repartizarea unor tineri ingineri 
specializați în U.R.S.S. în proble
me de automatică la întreprinde
rea „Electromagnetica", unde în 
munca lor au prea puțină tangen
ță cu specialitatea în care s-au 
pregătit, în timp ce sectorul te
lecomunicațiilor are nevoie de ast
fel de ingineri ? De bună seamă 
că nu.

Mai sînt și astăzi conducători 
de întreprinderi și chiar „specia
liști" ce înțeleg foarte „original“ 
timpul de stagiu al tinerilor ab
solvenți ai institutelor tehnice su
perioare. Dacă perioada de sta
giu e necesară îmbinării proble-

I Pe marginea consfă
tuirii organizată de că
tre redacția „Scînteii ti
neretului“ și comite

ri tul orășenesc U.T.M.

P

l
cu tinerii ingineri sta
giari din Capitală.

Lărgirea relațiilor culturale ale R.P.R. 
cu țările Americii latine

La Institutul Romîn pentru Re
lațiile Culturale cu Străinătatea 
sosesc numeroase scrisori care 
aduc mărturii despre lărgirea le
găturilor culturale ale R.P.R. cu 
țările Americii Latine.

In Chile a apărut primul vo
lum din ciclul „Zorile în demo-

Grigorio 
noastre. 

Santiago 
mai

FOILETON

Mingi buclucașe
Am putea avea un teren al școlii

melor teoretice cu cele 
practice nu înseamnă 
că tinerii ingineri pot 
fi transformați în lan
satori de bonuri, urmă
ritori și chiar însoți
tori ai transporturilor 
de materiale și, uneori, 
chiar... să fie puși să 
care piese. Pentru a-

ceste munci s-au pregătit 4-5 ani 
in institute superioare ?

Oare au dreptate unii tovarăși 
de la uzinele „23 August" cînd 
susțin că „tinerii ingineri trebuie 
să cunoască absolut totul pentru 
ca la rîndul lor să știe ce să 
pretindă muncitorilor pe care-i 
vor conduce“ ? Au dreptate 1 Dar 
aceasta nu înseamnă nicidecum 
că e necesar ca tinerii ingineri 
să-și irosească timpul de stagiu 
și cunoștințele tehnice, ridicînd la 
rangă sau cărînd piese, pretenție 
ce o au tovarășii Păncescu și 
Nicolescu, conducătorii sectorului 
forje-tratamente al respectivei în
treprinderi. Asemenea lucruri s-au 
întîmplat și cu alți tineri ingineri. 
De pildă, tînăra Wilvert Rozalia 
de la uzinele „9 Mai“ a fost 
„transformată" în controloare și 
lansatoare de bonuri la servitiul 
mecanicului șef, tînărul Sorescu 
Eugen, inginer la uzinele „23 
August“ a fost încadrat norma- 
tor, folosit ca dispecer și apoi În
locuit cu un tovarăș de la orga
nizarea muncii cu o calificare in
ferioară.

Un caz deosebit de grăitor este 
cel întîmplat la întreprinderea 
„Radio-Popular" prin iulie 1955. 
Doi tineri ingineri stagiari (On- 
cescu Mihai și Tănăsescu Mihai) 
nu erau încadrați în schemă. Cînd 
s-au prezentat la direcțiune și au 
cerut să fie încadrați în posturi 
corespunzătoare au fost trimiși 
la un funcționar de la serviciul 

care le-a răs-

ingineri sînt obligați să-și facă 
perioada de stagiu pentru a-și 
însuși temeinic cunoștințe practi
ce, pe care nu le poate da insti
tutul.

Este oare necesară perioada de 
stagiu ? Acestei întrebări tinerii 
prezenți la consfătuire i-au răs
puns : „Este foarte necesară, pen
tru complectarea cunoștințelor a- 
cumulate în institute“. Tinerii in
gineri proveniți din cîmpul mun
cii, care înainte de a intra în ins
titutul de învățămînt superior, au 
lucrat mai mulți ani în producție 
ca muncitori ajutori de maiștri 
sau maiștri, a irătat că pentru 
ei perioada de stagiu în forma 
ei generală nu-și are rostul, în- 
trucît ei au de acum unele cunoș
tințe practice neoesare. Problema 
trebuie studiată cu atenție de 
către organele de resort ale mi
nisterelor și mai cu seamă de 
către cele din Ministerul Invăță- 
mîntului, Ministerul Industriei 
Metalurgice și Construcțiilor de 
Mașini, Ministerul Energiei Elec
trice și Industriei Electrotehnice 
și Ministerul Industriei Chimice.

★

lipsurile organelor 
conducerilor de în-

Alături de 
de resort și a 
treprinderi, trebuie subliniate și 
unele aspecte negative ale activi
tății în întreprindere a tinerilor 
ingineri stagiari. La unii tineri 
ingineri se mai manifestă atitu
dini de îngîmfare care departe de 
a le ridica prestigiul și a cîștiga 
stima celor din jur, îi îndepăr
tează de aceștia.

Unii dintre tinerii ingineri nu 
participă la reuniunile tovărășești 
organizate de tinerii muncitori, 
pasă-mi-te. pentru că „nu-i pentru 
obrazul lor subțire de intelectuali, 
societatea tinerilor și tinerelor 
muncitoare“.

Dar nu acesta este singurul 
aspect al problemei. Mulți mun
citori sînt de aceeași vîrstă cu ti
nerii ingineri stagiari și în nenu
mărate rinduri și-au manifestat 
dorința de a învăța de la aceștia, 
din modul lor de comportare în 
societate și în mijlocul tovarăși
lor de muncă. Tinerii muncitori 
așteaptă ca tinerii ingineri să-i 
sprijine în ridicarea nivelului lor 
tehnic ca ei să îndrume activita
tea brigăzilor utemiste, să fie a- 
lături de ei în lupta pentru în
deplinirea planului brigăzilor, 
secțiilor, atelierelor și a întreprin
derii și nu să procedeze ca tine
rii ingineri de la întreprinderea 
„Electroaparataj“ care preferă să 
stea pe iarbă în timpul 
producției și să comenteze re
zultatele „Pronosport“ Stima și 
respectul muncitorilor, fie ei ti
neri ori vîrstnici. nu se cîștigă 
prin atitudini de genul acesta.

Modestia și disciplina în mun
că sînt calități necesare unui tî- 
năr inginer. Prin modestie, prin 
apropierea față de cei din jurul 
său, prin munca și ajutorul ce-1 
acordă ridicării tinerilor munci
tori, tînărul inginer își cîștigă 
stima și respectul muncitorilor 1 
Pot tinerii ingineri Dănilă Elena, 
Hagiu Ion și Gheorghe Maria, de 
la secția vagoane a uzinelor „23 
August“, să cucerească această 
stimă prin atitudinea lor de des
considerare a celor din jur, de 
fryffrnfare și indisciplină în mun
ca ? Nu. Muncitorii condamnă a- 
semenea atitudini.

„Știu tot. Nu am nimic de 
învațat. Am diplomă de inginer 
în buzunar". Iată o placă înve
chită pe care o repetă totuși unii 
tineri ingineri, dar care le scade 
simțitor prestigiul în fața tova
rășilor de muncă. Trebuie să se 
înțeleagă că diploma este doar 
pHmul P.as’ confirmarea compor
tării în institut, rodul însușirii 
problemelor teoretice. Diploma de 
inginer se cîștigă a doua oară 
prin munca în producție, unde tî
nărul venit proaspăt de pe băn
cile institutului aplică creator cele 
învățate. De acest lucru trebuie 
să țină seama în activitatea lor 
tinerii ingineri.

la un funcționar 
organizării muncii 
puns „prompt“ :

— Duceți-vă la 
ți-vă să moară 
aveți loc în schemă.

Nu după multă vreme a rămas 
liber un post prin plecarea unui 
inginer la aspirantură. Tovarășii 
de la organizarea muncii s-au do
vedit a avea multă „inițiativă“ : 
în loc să-l încadreze în postul ră
mas vacant pe unul din cei doi 
ingineri au angajat un tehnician 
din afară. Fostul director al în
treprinderii, Suciu Petre, fiind în
trebat de ce s-a procedat astfel a 
crezut de cuviință că-i bine să răs. 
pundă : „Avem nevoie de oameni 
cu experiență“. Trebuie să spunem 
că cei doi ingineri, au lucrat opt 
ani și respectiv cinci ani în în
treprinderi cu specific asemănător 
(la „Electromagnetica“ și M.P.T.) 
iar apoi au absolvit institutul. Cu 
aceeași monedă, adică cu mone
da desconsiderării, li s-a răspuns 
și unor tineri ingineri de la „Ma- 
tyas Rakosi“, „Adesgo" și „T. 
Vladimirescu". cînd „și-au per
mis“ să ceară încadrarea în pos
turi tehnice corespunzătoare pre
gătirii lor și nu în funcții biro
cratice Desconsiderarea posibili
tăților reale de care dispun tine
rii ingineri a luat forme variate. 
Este vorba despre modul în care 
au fost „studiate“ propunerile de 
îmbunătățire a muncii și a pro
cesului tehnologic, făcute de către 
unii tineri ingineri ca Ștefănescu 
Petre de la „Radio-Popular" care 
a propus impregnarea bobinelor 
cu lac polistoral și prepararea 
ferocartului într-un mod mai a- 
vantajos. Propunerile lui n-au 
fost luate în discuție pentru mo
tivul că „tinerii ingineri nu au 
ajuns la stadiul în care pot da 
sugestii“. Propuneri de îmbună
tățire a procesului tehnologic au 
făcut și tinerii ingineri de la „A- 
desgo“ și cei de la „Boleslaw 
Bierut". Toate au avut aceeași 
soartă. Nu au fost luate în consi
derație.

Conducătorii întreprinderilor, 
inginerii cu experiență în munca 
practică, trebuie să studieze cu 
atenție propunerile inginerilor ti
neri și să-i îndrume în munca lor 
practică pentru a deveni cadre de 
nădejde ale industriei noastre.

Problema contribuției tinerilor 
ingineri în procesul de producție 
prezintă însă și alte aspecte.

Este știut faptul că după ter
minarea studiilor universitare, o 
anumită perioadă de timp, tinerii

biserică, ruga- 
cineva, ca să

crațiile populare" de 
Guerra, închinat țării 
Anul trecut, presa din 
a semnalat de asemenea 
multe manifestări publice organi- 
nizate de centrul de cultură ro- 
mîno-chilian.

Teatrul experimental al Univer
sității din Santiago, care se bu
cură de un mare prestigiu printre 
oamenii de artă din Chile, a dat 
reprezentații cu piesa „O scri
soare pierdută" de I. L.- Cara- 
giale. Spectacolul, montat de 
Domingo Piga, a întrunit apre
cierile unanime ale presei chilie
ne. Publicațiile „Vistazo“ și „El 
Siglo" au publicat cronici elo
gioase despre acest spectacol.

Scriitorul Hector Pablo Agosti, 
care a vizitat R.P.R. a tradus în 
limba spaniolă piesa „O scrisoare 
pierdută“. Au apărut de aseme
nea volumele „In țara pîinii și 
a păcii“ și „Prin R.P.R.“ de Ru
ben Simg și Sara Lianes.

Din Brazilia au sosit vești des. 
pre concertele de muzică romî
nească organizate de dirijorul 
Claudio Santoro și pianistul Ar- 
naldo Estrella, care au concertat 
și în țara noastră.

Criticul de artă José Ignacio 
Màrquez Rotiles și pictorul Ros- 
sendo Soto Alvarez din Mexic, 
Care au fost oaspeții țării noastre 
cu prilejul deschiderii expoziției 
de artă plastică mexicană, au 
organizat la Întoarcerea în pa
trie conferințe despre realizările 
poporului nostru. O altă inițiativă 
aparține Universității muncito
rești din Mexico, care a organizat 
o expoziție de fotografii înfăți- 
șînd aspecte ale construcției so
cialismului în R.P.R.

(Agerpnes)

și -noi, profesorii de educație fi
zică sîntem in primul rînd vi- 
novați.

Vorbind despre activitatea co
mitetului organizației de bază 
U.T.M. din școală trebuie să spun 
că acesta se 
de activitatea sportivă. Consider 
că elevii din comitetul U.T.M. nu 
dovedesc cit de oît preocupare 
pentru activitatea sportivă și în 
mod deosebit pentru campiona
tele școlare. Aceasta se întîmplă 
cred și pentru faptul că activiștii 
comitetului orășenesc U.T.M., a- 
tunci cînd vin prin școală — și 
asta se întîmplă destul de rar — 
nu se interesează și de felul cum 
comitetul U.T.M. se ocupă și de 
activitatea sportivă. Lipsit de 
control și îndrumare e firesc ca 
comitetul organizației de bază 
U.T.M. să aibă o serie de rămîneri 
în urmă în această direcție.

In ceea ce ne privește pe 
noi, profesorii de educație fizică, 
sîntem hotărîți să facem totul 
pentru a ridica în mod simțitor 
activitatea sportivă din școala 
noastră. Spartachiada de vară a 
tineretului, ale cărei prime în
treceri sînt în plină desfășurare, 
constituie cel mai bun prilej pen
tru

problemă importantă: aceea a 
participării elevilor la competi
țiile sportive de masă. Ridic a- 
ceastă problemă pentru că am 
observat următorul lucru : la lec
țiile de educație fizică din ca
drul programei școlare participă 
fiecare elev. La activitatea sec
țiilor pe ramuri de sport ale co
lectivului sportiv școlar iau parte 
numai cîteva zeci de elevi și ele

Am citit cu interes scrisoarea 
intitulată „De ce nu îndrăgește 
sportul fiecare elev ?“ apărută de 
curînd într-unul din numerele 
Ziarului „Scînteia tineretului“. Și 
eu consider că o discuție mai lar
gă în jurul acestei probleme e 
bine venită. Aceasta pentru că 
fnir-adevăr, încă nu se face totul 
pentru ca fiecare elev să îndră
gească sportul, să practice cu re
gularitate o anumită disciplină 
sportivă.

Vreau în această direcție să 
vorbesc despre cîteva probleme 
legate de activitatea sportivă din 
școala noastră.

In primul rînd trebuie să știți 
că în această direcție școala noa
stră — Școala mixtă medie nr. 4 
cu limba de predare maghiară — 
are tradiții frumoase. Nu o dată 
elevii școlii noastre au participat 
cu succes în diferite competiții 
sportive ajungînd uneori chiar 
în finale la gimnastică, atletism, 
schi, baschet etc. Din păcate însă 
în ultimul timp nu putem fi prea 
mulțumiți de activitatea sportivă 
desfășurată la noi. In această di
recție sînt cîteva probleme des
pre care aș vrea să vorbesc în 
mod deosebit.

Este știut faptul că desfășura
rea unei bogate activități sportive 
e condiționată în mare măsură 
de baza materială. E drept, avem 
în această direcție echipament și 
materiale sportive oarecum sufi
ciente și chiar o frumoasă sală de 
gimnastică A venit însă primă
vara și simțim din nou acui lipsa 
unui teren sportiv al nostru. A- 
cum se desfășoară „Luna con
strucțiilor și amenajărilor bazelor 
sportive“. In curtea școlii este loc 
liber destul. Cred că organizația 
de bază U.T.M. trebuie să iniție
ze amenajarea unor terenuri de 
baschet, volei, gropi de sărituri. 
La această acțiune sînt sigur că 
ar participa cu dragă inimă fie
care elev sau elevă din școală.

Se mai ridică la noi și o altă

•oooooooooooooooi0000000040000000

...Se făcea că la secția a 8-a 
a cooperativei meșteșugărești 
„Celuloidul" de pe strada 
Cuza Vodă nr. 34 din Capitală 
s-a oprit o mașină. Șoferul s-a 
interesat dacă într-adevăr aici 
se află secția a 8-a, secția mingi 
de tenis de masă și jucării din 
celuloid. Numai după aceea, 
din mașină au coborît doi oa
meni înalți, bine făcuți. Amin- 
doi aveau raglane, cravate, 
serviete la fel. Semănau ca două 
picături de apă.

în curînd prin ateliere s-a a- 
flat: „O ședință fulger..."

în sala de ședințe cei doi 
musafiri au luat loc în prezidiu.

sve-

8
8
••
>

da 
de

caz... se apropie.

Altceva tova- 8
senin vorbi- 8
trebuie să fie 8

Trebuie /8

ocupă foarte puțin 
sportivă. Canside

trebuie să fie sferice? Trebuie! 
Poate spune cineva că nu sînt ?

— Ei, chiar perfect rotunde 
nu sînt. Mai ovale mai neovale, 
în orice 
Merge!

— Bine, deci, 
răși — continuă 
torul. încheietura 
aproape invizibilă ? 
Ce ? Cum ? nu se prea potri
vesc lipiturile ? Dar stăm noi 
aici ca să luăm în seamă orice 
fleac ? Sau altceva: să aibă re
zistență, să fie flexibile. Dar 
asta e important ? Să fim cin
stiți tovarăși! Principalul e să 
le vindem. -

— Hm!... dar mai e ceva, g 
Mingea noastră e cam... cu- 8 
rioasă. Vrei să meargă la dreap- 8 
ta, ea merge la stingă. Face g 
ce-i drept și tumbe dar nu 8 
cedează... merge... complectă 8 
cineva. |

Personajele ti dădeau zor, g 
înainte.

— Ș-apoi mai e încă ceva. Cit 8 
costă o minge ? Doar 3,05 lei I 8 
Și cum sînt ? Bune și ieftine, g 
Un preț de cost redus. S-ar 8 
putea spune...

Cineva a îndrăznit totuși să 8 
propună ca secția de mingi de 8 
tenis de masă să fie desfiin- 2 
țață. Vorbitorul însă a sărit ca 8 
ars. 8

— Desigur, glumiți. Voi știți 8 
cît de mult ține la această sec- 8 
(ie tov Heler Leopold. condu- | 
cătorul tehnic al cooperativei 8 
Secția merge așa cum el

...Cînd cei doi au plecat, cine- 8 
va s-a apropiat de tovarășul | 
Bențin; g

— Cine au fost ?
N-a știut să răspundă. g
Altcineva însă, un oarecare | 
remarcat: gO
— Cred că unul este din g 

conducerea cooperativei „Celu- 8 
loidul" iar celălalt de la direc- 8 
(ia metal-chimie U.C.E.C.O.M. g

S-ar putea să aibă dreptate. | 
Chiar dacă nu sînt ... . .. _
știința lor liniștită, mulțumită, g 
atotoblăduitoare.

Pe marginea scrisorii 
„De ce nu îndrăgește 
sportul fiecare elev?“

— Tovarăși! Am venit 
cial să vă felicităm.

Hotărîrea voastră de a 
numai și numai produse 
calitate superioară este demnă
de invidiat. Fiți siguri că apre
ciem eforturile voastre de a 
face mingi de tenis de masă 
cit mat bune, cît mai frumoa
se, cit mai durabile, întocmai 
normelor STAS.

La aceste cuvinte unii (po
vestea spune) au plecat capul. 
Apoi, tăcere.

— Ce, nu vă place să fiți 
lăudați ? s-a mirat vorbitorul. 
E meritul vostru doar. Să știe 
toată lumea, să 
munca voastrjl, să 
exemplul...

— Ba da. ba da, 
răspundă tovarășul 
tehnicianul unității Dar să ve
deți.... Totuși... Adică...

— Lasă modestia tovarășe! 
8 Cunoaștem noi asta... Ni s-a 
8 mai întîmplat și cu alții. Cu- 
| noaștem...
8 T acere.
8 —Ce s-o mai lungim... Să
8 vorbim la concret. Să luăm 
| mingile, rodul muncii voastre. 
8 Trebuie să fie albe? Trebuie! 
8 Sînt ? Spune dumneata tovară- 
o șe Bențin.
g — Da...
8 unele mai... alburii ca săO
o astfel. De fapt sînt albe 
| ximativ știți... gri... roz...

— Va să zică... e clar.
-sooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocxpoooooooooooooooooooooo-eooooooooooot

8
8

8

învețe din 
vă urmeze

se grăbi să 
Bențin,

intr-adevăr sînt și- 
spun 

apro-

Apoi

a

ei. e con-

Pregătiri 
de zbor

Zilele trecute s-au deschis 
în întreaga țară școlile avia
ției sportive A.V.S.A.P. Foto
grafia noastră a surprins pe 
unul dintre aerodromurile 
sportive, trei tineri elevi pre- 
gătindu-se de zbor.

ve. De obicei numai aceștia par
ticipă și își dispută întîietatea în 
cadrul etapelor pe școală la dife
rite competiții sportive școlare 
sau de mase. Marea majoritate 
a elevilor nu participă însă la 
întreceri. De pildă, la întrece
rile Spartachiadei de iarnă a 
tineretului au participat foarte 
puțini elevi (circa 25 la sută 
din întreaga școală). Un alt 
exemplu: complexul G.M.A.
Spre rușinea noastră, în școală 
sînt doar 5 sau 10 purtători ai 
insignei .G.M.A., vreo 20-30 pur
tători ai insignei F G.M.A. și cirj 
ca 70-80 aspiranți. Fără îndoială 
că pentru această situație comi
tetul organizației de bază U.T.M.

aceasta.
Prof. BAKO ARPAD 

Școala medie mixtă nr. 4 cu 
limba de predare maghiară, 

Orașul Stalin

In cadrul unei conferințe de 
presă care a avut loc joi dimi
neața la Hotelul „Athenee Pa- 
lace“ din București, delegația de 
mari industriași elvețieni, repre
zentanți ai firmelor „Sulzer“, 
„Brown-Bovery“ și ai societății 
constructoare de locomotive 
S.L.M., care ne vizitează țara în 
vederea încheierii unor impor
tante contracte comerciale, a fă
cut declarații reprezentanților pre
sei și radioului.

Răspunzînd la întrebările zia
riștilor romîni, dl. dr. Henri Sul
zer, conducătorul delegației, a de
clarat printre altele:

Am sosit în Romînia la invi
tația Ministerului Comerțului Ex
terior, pentru a duce tratative cu 
întreprinderile romînești de co
merț exterior în vederea înche
ierii de contracte pentru livrarea 
de locomotive Diesel electrice și 
de alte utilaje și instalații și 
pentru acordarea licențelor de fa
bricație respective din partea fir
melor pe care le reprezentăm că
tre R.P.R.

De la bun început vreau să 
spun că am fost primit în țara 
dv. într-un mod deosebit de prie
tenos și vom păstra o frumoasă 
amintire. Sperăm de altfel să re
venim cît de curînd în Romînia 
pentru a colabora mai strîns,

pentru a organiza un schimb de 
tehnicieni în vederea realizării 
licențelor de fabricație acordate 
dvs.

Elveția — a continuat dl. 
Henri Sulzer — este o țară mică, 
avind însă, proporțional, o in
dustrie dezvoltaiă de mare*capa- 
citate. Afară de industria con
structoare de mașini, noi avem o 
dezvoltată industrie chimico-far- 
maceutică, o industrie textilă ale 
căror produse credem că intere
sează piața romînească, ca și cu
noscutele ceasuri elvețiene. La 
rîndul lor, firmele comerciale el
vețiene sînt interesate, cred, să 
importe din Romînia produse pe
trolifere, agricole și produse lem
noase. Cred că în momentul de 
față există create condiții pentru 
dezvoltarea relațiilor comerciale 
dintre țările noastre.

In timpul șederii noastre în 
Romînia — a continuat dl. Henri 
Sulzer — am avut ocazia să vizi
tăm și uzinele „23 August“ și 
„Republica“. Am fost impresio
nați de aceste întreprinderi, ade
vărate uzine moderne, bine echi
pate. Am avut de asemenea posi
bilitatea de a vizita Capitala dv. 
Vrem să mulțumim și pe această 
cale gazdelor noastre care au fă
cut totul ca vizita noastră în Ro
mînia să fie oît mai plăcută.

Vizitele 
turiștilor sovietici
După ce a vizitat Capitala, 

grupul de turiști sovietici din 
RA.S.S. Bașkiră, care se află în 
țara noastră, a petrecut cîteva 
zile pe Valea Prahovei și Valea 
Timișului.

Turiștii sovietici și-au continuat 
apoi itinerariul vizitînd Orașul 
Stalin. Timp de trei zile oaspeții 
au străbătut orașul și pitoreștile 
sale împrejurimi.

In ultima zi a vizitei lor la 
Orașul Stalin, turiștii sovietici au 
fost oaspeții instructorilor de 
autocamioane de ia uzinele „Stea
gul Roșu“. Vizitînd atelierele și 
secțiile uzinei, turiștii sovietici au 
stat de vorbă cu numeroși munci
tori, ingineri și tehnicieni și au 
putut cunoaște îndeaproape con
dițiile de muncă și de viață ale 
constructorilor de autocamioane. 
Ansamblul artistic al uzinei a 
prezentat pentru oaspeți un pro
gram de cîntece și dansuri.

„Scînteia tineretului“
27 aprilie 1956 pag. 3-a



cu privire la tratativele
Semnarea declarației 

cu privire la tratativele dintre 
reprezentanții Uniunii Sovietice 

și Regatului Unit

Delegația Mafii Adunări Naționale 
care a vizitat U. R. S. S.

LONDRA 26 (Agerpres).— TASS transmite: 
Declarația cu privire la tratativele duse de N. A. 
Bulganin, președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și N. S. Hrușciov, membru al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. cu sir Anthony Eden, 
primul ministru al Regatului Unit.

Intre 18 și 27 aprilie 1956, N. A. Bulganin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și 
N. S. Hrușciov, membru al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. au vizitat Regatul Unit la in
vitația guvernului Majestății Sale. In timpul vizi
tei ior ei au avut o serie de convorbiri cu sir An
thony Eden, primul ministru al Regatului Unit, cu 
dl. R. A. Butler, lordul Sigiliului Privat, cu dl. 
Șelwyn Lloyd, ministrul Afacerilor Externe și cu 
alți membri ai guvernului Majestății Sale, atît în 
problema relațiilor sovieto-engleze cît și in pro
blemele situației internaționale în ansamblu. Aceste 
tratative au fost duse de ambele părți intr-un spirit 
de sinceritate și realism, au fost abordate majori
tatea problemelor internaționale de actualitate și a 
avut loc un schimb de vederi complect și util.

Reprezentanții Uniunii Sovietice și ai Regatului 
Unit au recunoscut că întărirea relațiilor sovieto- 
engleze în domeniul politic, în domeniul comerțu
lui, științei, culturii și în alte domenii corespunde’ 
intereselor popoarelor ambelor țări.

Ei sînt de asemenea convinși că aceasta va con
tribui la consolidarea păcii și securității generale.

Ei au exprimat hotărîrea guvernelor lor de a 
contribui la micșorarea continuă a încordării inter
naționale. Ținînd seama de situația din momentul 
de față, cînd între state nu există încrederea ne
cesară, ei și-au exprimat hotărîrea de a contribui 
pe toate căile la întărirea încrederii reciproce și la 
îmbunătățirea relațiilor între state. Ei recunosc că 
unul din mijloacele cele mai importante pentru în
tărirea încrederii internaționale îl constituie con
tactele personale între personalitățile conducătoare, 
contacte care au dat rezultate pozitive.

In relațiile dintre ele, precum și în relațiile lor 
cu celelalte state, cele două țări se vor conduce 
după principiile Organizației Națiunilor Unite. Ele 
sînt convinse că respectarea independenței și a su
veranității naționale, a integrității teritoriale și 
neamestecul reciproc în afacerile interne, consti
tuie baza colaborării prietenești și a coexistenței 
pașnice a tuturor statelor independent de sistemele 
lor sociale.

Ele vor face tot ce depinde de ele pentru a pune 
capăt cursei înarmărilor în toate părțile lumii și a 
elibera astfel popoarele de primejdia unui nou 
război.

Reprezentanții celor două țări acordă o deose
bită însemnătate problemei asigurării securității în 
Europa, fiind convinși că pacea și securitatea în 
Europa au o însemnătate hotărîtoare pentru menți
nerea păcii generale. Nu s-a realizat însă o înțe
legere asupra căilor de atingere a acestui scop.

In ceea ce privește celelalte probleme internațio
nale nerezolvate, inclusiv cele referitoare la Eu
ropa și Asia, asupra cărora a avut loc un schimb 
de păreri, cele două părți se vor strădui să con
tribuie la rezolvarea lor în interesul consolidării 
păcii generale.

Reprezentanții Uniunii Sovietice și ai Regatului 
Unit au ajuns la următoarele concluzii în privința 
diferitelor probleme pe care le-au discutat:

litigioase dintre statele arabe și Israel și să întă
rească pacea și securitatea în Orientul Apropiat 
și Mijlociu.

Problema dezarmării
In cadrul schimbului de păreri a fost discutată 

problema dezarmării. Reprezentanții celor două țări 
au examinat situația la care s-a ajuns în Organiza
ția Națiunilor Unite în cursul dezbaterii acestei 
probleme și propunerile prezentate de puterile in
teresate. S-a căzut de acord că rezolvarea acestei 
probleme ar avea o importanță deosebit de mare 
pentru menținerea păcii generale.

Guvernul Uniunii Sovietice și guvernul Regatu
lui Unit acordă o mare însemnătate încheierii unui 
acord internațional corespunzător în această pro
blemă. Un asemenea acord ar contribui Ia micșo
rarea încordării internaționale, Ia mărirea încrede
rii între state și la ușurarea poverii cheltuielilor 
militare.

Ambele guverne au căzut de acord că salvarea 
omenirii de primejdia războiului nuclear este o sar
cină de o importanță excepțională. Interzicerea de
finitivă a armei nucleare și canalizarea energiei nu
cleare exclusiv pentru nevoi pașnice rămîne un 
scop comun al lor, și ele își vor continua eforturile 
pentru atingerea acestui scop.

Guvernele Uniunii Sovietice și Regatului Unit 
recunosc necesitatea realizării unui acord potrivit 
căruia să se ia neîntîrziat măsuri practice pentru 
o reducere substanțială cu instituirea controlului 
internațional corespunzător a forțelor armate ale 
statelor și o reducere corespunzătoare a armamen
telor, și, în primul rînd. reducerea forțelor armate 
și armamentelor celor cinci mari puteri.

Guvernele celor două țări vor continua efortu
rile pentru a contribui la realizarea în cadrul Or
ganizației Națiunilor Unite și în subcomitetul pen
tru dezarmare a înțelegerii necesare în această 
problemă între statele interesate.

Dezvoltarea relațiilor comerciale 
sovieto-britan’ce

LONDRA 26 (Agerpres). —- 
Corespondentul special al agen
ției TASS transmite :

La 26 aprilie, în clădirea Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
Angliei, la ora 23 (ora locală), 
a avut loc semnarea Declarației 
cu privire la tratativele dintre N. 
A. Bulganin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. și 
N. S. Hrușciov, membru al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. cu Sir Anthony Eden, 
primul ministru al Regatului Unit.

In numele guvernului Uniunii 
Sovietice declarația a fost sem
nată de N. A. Bulganin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., în numele guvernului 
Regatului Unit de Sir Anthony 
Eden, prim ministru.

au a-
N. S.

La semnarea declarației 
sistat din partea ^ovietică 
Hrușciov, membru al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., N. A. Mihailov, minis
trul Culturii, A. A. Gromîko, prim 
locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe. I A. Malik, ambasado
rul U.R.S.S. în Marea Britanie, 
P. N. Kumîkin, locțiitor al mi
nistrului Comerțului Exterior, L. 
F. Uicev, membru în colegiul 
Ministerului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., V. I Erofeev, șeful sec
ției a doua pentru Europa din 
Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., V. A. Kamenski, repre
zentantul comercial al U.R.S.S. 
în Marea Britanie. academicienii 
I. V. Kurceatov și A. N. Tupolev.

Din partea engleză — R. But
ler, lordul Sigiliului Privat, Sel- 
wyn Lloyd, ministrul Afacerilor 
Externe, lordul Reading, minis
tru de stat pentru Afacerile Ex
terne, W. Hayter, ambasadorul 
Marii Britanii în U.R.S.S., și alți 
reprezentanți ai ministerului Afa
cerilor Externe al Angliei.

După ce au semnat Declarația, 
N A. Bulganin, Anthony Eden, 
N. S. Hrușciov și Selwyn Lloyd 
și-au strîns mîna.

La semnarea Declarației cu 
privire la tratativele dintre repre
zentanții Uniunii Sovietice și " 
gatului Unit au Tost de față 
meroși reprezentanți ai presei 
gleze și străine, radioului și 
nematografului.

Re- 
nu- 
en- 
ci-

a
Vizita in Anglia

lui N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov
La o reprezentație de balet 

a operei regale Covent-Garden

s-a înapoiat
Joi la amiază s-a înapoiat în 

Capitală delegația Marii Adunări 
Naționale care a vizitat Uniunea 
Sovietică la invitația Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

Din delegație au făcut jarte 
deputății: C. Pîrvulescu, președin
tele Marii Adunări Naționale. Tiță 
Florea, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Petre Lupu, 
Florian Dănălache. A. Breitenho- 
fer, Ion Pas, E. Nicolaev. Ion 
Țurai, L. Banyai, P. Jurcă, State 
Ionescu, Domnica Mărgineanu, 
N. Ciocan, R. Zăroni, Elena Vîl- 
coci.

La sosire la Gara Băneasa,

în Capitală
membrii delegației au fost Intim- 
pinați de tovarășii : general de 
armată Emil Bodnăraș, P. Borilă, 
N Ceaușescu, 1. Chișinevschi, 
Chivu Stoica, Miron Constanti- 
nescu, Al. Drăghici, Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, dr. Petru Groza. Al. 
Moghioroș, A. Bunaciu, M. Mujic, 
acad. I. Murgulescu, Grigore 
Preoteasa. Gh. Stoica, Ghizela 
Vass, V. Cristache, Petre Nicu- 
lescu, Anton Vlădoiu și alții.

Au fost de față A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București și alți membri ai Amba
sadei.

(Agerpres)

Energeficienii englezi 
vizitează Uniunea 

Sovietică

Orientul Apropiat și Mijlociu
Uniunea Sovietică și Regatul Unit au intenția fer

mă de a face tot ce stă în puterea lor pentru a contri
bui la menținerea păcii și securității in Orientul 
Apropiat și Mijlociu. In acest scop, ele vor acorda 
sprijinul necesar Organizației Națiunilor Unite în 
eforturile ei pentru consolidarea păcii în regiunea 
Palestinei și pentru îndeplinirea hotărîrilor cores
punzătoare ale Consiliului de Securitate.

Guvernele celor două țări consideră că în vii
torul apropiat trebuie să fie luate în acest scop 
măsuri eficace în conformitate cu năzuințele națio
nale ale popoarelor interesate, cu necesitatea asi
gurării independenței lor și în deplină conformi
tate cu principiile exprimate în Carta Organizației 
Națiunilor Unite.

Guvernele celor două țări cheamă statele intere
sate să ia măsuri pentru a preîntîmpina ascuțirea 
încordării în regiunea liniei de demarcație stabilită 
potrivit acordului corespunzător de armistițiu din
tre Israel și statele arabe.

Ele vor sprijini de asemenea Organizația Națiu
nilor Unite în inițiativa îndreptată spre asigurarea 
reglementării pașnice, pe o bază reciproc accepta
bilă, a problemelor litigioase dintre statele arabe 
și Israel.

Ele recunosc importanța problemei refugiaților 
și vor sprijini în mod corespunzător acțiunile Or
ganizației Națiunilor Unite îndreptate spre îmbu
nătățirea situației lor grele.

Guvernele celor două țări își exprimă speranța 
fermă că 
posibilul 
Unite să

celelalte state vor face de asemenea tot 
pentru a ajuta Organizația Națiunilor 
obțină rezolvarea pașnică a problemelor

Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.
N. A. BULGANIN

Londra, 26 aprilie 1956

Au fost examinate de asemenea probleme privind 
dezvoltarea continuă a comerțului între U.R.S.S. 
și Regatul Unit.

Reprezentanții ambelor țări au căzut de acord 
că dezvoltarea comerțului dintre U.R.S.S. și Rega
tul Unit ar putea să aducă o mare contribuție la 
crearea unor relații mai strînse între cele două țări. 
Aceasta ar contribui la folosirea mai rațională a 
posibilităților de producție atît ale unei țări cît și 
ale celeilalte și ar stimula comerțul dintre est și 
vest.

In timpul discuțiilor reprezentanții sovietici au 
declarat că guvernul sovietic este gata să lărgeas
că considerabil comerțul cu Regatul Unit. Și re
prezentanții britanici și-au exprimat dorința de a 
lărgi comerțul.

Reprezentanții sovietici au declarat că dacă nu 
ar exista îngrădiri și discriminări în comerț, Uniu
nea Sovietică ar putea în viitorii cinci ani, din 
1956 pînă în 1960, să sporească achizițiile din Re
gatul Unit pînă la suma de aproximativ 9-11 mi
liarde de ruble, adică p’nă la suma de 800-1 000 
milioane de lire sterline, inclusiv plasarea unor co
menzi pentru diferite utilaje și nave în jurul va
lorii de 4-5 miliarde de ruble și achiziționarea unei 
largi nomenclaturi de mărfuri industriale și ma
terii prime în jurul valorii de 5-6 miliarde de ruble. 
Reprezentanților Regatului Unit le-a fost nredată 
o listă amănunțită cuprinzînd mașinile, utilajul și 
navele care ar putea fi comandate în Regatul Unit 
de către organizațiile sovietice.

Reprezentanții Regatului Unit au subliniat că o 
parte din mărfurile incluse în această listă cad sub 
prevederile controlului strategic existent. Totodată, 
o mare parte din mărfurile și materiile prime cu
prinse în lista menționată nu sînt supuse îngrădiri
lor și există posibilități corespunzătoare pentru spo
rirea comerțului.

Reprezentanții guvernului sovietic au subliniat 
că proiectata sporire a comenzilor sovietice de ma
șini, utilaj și nave în Regatul Unit, precum și spo
rirea achizițiilor de materii prime și mărfuri indus
triale, vor determina necesitatea pentru Uniunea 
Sovietică de a spori încasările în lire sterline prin 
mărirea corespunzătoare a exportului din U.R.S.S., 
iar reprezentanții Regatului Unit au subliniat că 
piața britanică este deschisă pentru un cerc larg 
de mărfuri din exportul sovietic.

Reprezentanții celor două guverne au căzut de 
acord, în lumina considerentelor expuse mai sus, 
ca lista menționată să fie supusă studierii ulte
rioare de către partea britanică cu ajutorul exper- 
ților tehnici sovietici.

Ei au căzut de acord de asemenea să continue 
studierea problemei schimbului de mărfuri de con
sum și inlesnirii contactelor între cumpărători și 
vânzători.

Legaturi culturale și alte legaturi
Reprezentanții Uniunii Sovietice și Regatului 

Unit au discutat de asemenea problemele dezvoltă
rii legăturilor culturale și ale altor legături. Ei au 
adoptat în această problemă o declarație comună 
care este publicată separat ca anexă.

Prim ministru al Regatului
ANTHONY EDEN

LONDRA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite: In seara zilei 
de 25 aprilie N. A. Bulganin și 
N. S. Hrușciov au asistat la o re
prezentație de balet a Onerei 
regale Covent-Garden. Renumitul 
teatru londonez a fost arhiplin. 
Au asistat pes*e 2.000 de specta
tori. N A Bulganin și N. S. 
Hrușciov au luat loc împreună cu 
primul ministru Anthony Eden .în 
loja regală. Spectatorii au salu

ta marmîntuS
26 (Agerpres). —

In dimineața

tat prin aplauze apariția oaspeți
lor.

Spectacolul s-a bucurat de un 
mare succes. După terminarea 
reprezentației, N. A. Bulganin 
și N S. Hrușciov s-au urcat pe 
scenă și au mulțumit primei ba
lerine Margot Fonteyn și celor
lalți artiști 
interpretare, 
tici s-au întreținut cu artiștii 
le-au oferit flori.

lui Karl Marx
londonezi. La ora 10,05 N. 
Bulganin și N. S. Hrușciov 
depus pe soclul monumentului o 
mare coroană de lauri și flori.

pentru minunata lor 
Conducătorii sovie- 

$i

A 
au

LONDRA
TASS transmite : 
zilei de 26 aprilie, N. A. Bulganin 
și N. S. Hrușciov au vizitat ci
mitirul Highgate din Londra, Pe panglicile coroanei erau scrise 
unde acum 73 de ani a fost în- cuvintele : 
mormîntat marele dascăl și con
ducător al proletariatului mon
dial, Karl Marx, întemeietorul 
comunismului științific.

La orele 10 dimineața N. A. 
Bulganin. N. S. Hrușciov și per
soanele care-i însoțesc s-au apro
piat de cimitir. In fața porților 
cimitirului se găseau numeroși

„Marelui gînditor Karl Marx — 
întemeietorul comunismului știin
țific, din partea guvernului și po
poarelor Uniunii Sovietice“.

După ce au depus coroana, N.A 
Bulganin. N. S. Hrușciov și per
soanele care îi însoțesc au cinstit 
memoria lui Karl Marx printr-un 
moment de reculegere.

Convorbirea ziariștilor sovietici 
care vizitează Franța 

cu Christian Pineau și Guy Mollet

Unit

ANEXĂ

Declarația comună cu privire
la dezvoltarea continua a legăturilor 

dintre LL R, S. S. și Regatul Unit
In legătură cu vizitarea Re

gatului Unit de către N. A. Bul
ganin și N. S. Hrușciov, șefii gu
vernelor U.R.S S. și Regatului U- 
nit, au căzut de acord după un 
schimb de păreri asupra următoa
relor :

1. Ei au constatat cu satisfac
ție că au fost obținute anumite 
rezultate în relațiile dintre ambe
le țări în domeniul legăturilor 
culturale, științifice și tehnice, al 
schimbului de delegații guverna
mentale. municipale, științifice șl 
culturale, de reprezentanți ai 
trului și muzicii, precum și 
colective sportive.

2. Ei consideră de dorit 
guvernele celor două țări să spri
jine prin toate mijloacele pe ce
tățenii fiecărei țări în ce privește

ten
de

ca

>
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cunoașterea experienței și reali
zărilor celeilalte țări în domeniul 
literatorii, picturii și sculpturii, 
teatrului, muzicii, cinematografu
lui, radiodifuziunii și televiziunii 
precum și în domeniul științei, 
tehnicii, învățămîntului și ocroti
rii sănătății.

3. Ei aprobă orice fel de lărgire 
a schimbului între organizații ar
tistice. tehnice științifice și spor
tive, pe bază de reciprocitate, 
pornind de la cele mai bune rea
lizări ale celor două țări în a- 
ceste domenii; ei aprobă schim
bul de studenți, cu o pregătire 
adecvată, care să studieze în uni
versitățile celeilalte țări.

4 Ei doresc să contribuie Ia 
schimbul de informații între prin
cipalele instituții academice, pro
fesionale și științifice din Uniu
nea Sovietică și din Regatul U- 
nit și să sporească schimbul de 
publicații ale celor două țări în

domeniul științei, tehnicii și cul
turii.

5. Ei speră că va crește numă
rul de călătorii individuale și in 
grup ale cetățenilor sovietici in 
Regatul Unit și ale cetățenilor 
Regatului Unit în Uniunea So
vietică. Cele două guverne vor 
acorda tot sprijinul pentru înfăp
tuirea acestor măsuri, printre al
tele prin crearea unor condiții 
mai favorabile din punct de ve
dere economic.

6. Năzuind spre îmbunătățirea 
înțelegerii reciproce, care consti
tuie țelul întăririi acestor legă
turi, ei sînt de acord să ajute pe 
toate căile popoarele Uniunii So
vietice și Regatului Unit să cu
noască reciproc opiniile și modul 
de viață al celuilalt popor. In a- 
cest scop ei vor întreprinde ac
țiuni practice avînd drept scop 
să asigure un schimb mal liber 
de informații prin viu grai și 

scris.

PARIS 26 (Agerpres). — După 
cum se știe, la invitația guvernu
lui francez. în Franța a sosit o 
delegație de ziariști sovietici pen
tru a cunoaște viața poporului 
francez și a stabili un contact cu 
ziariștii francezi și cu reprezen
tanți ai diferitelor pături ale 
populației.

La 24 aprilie delegația ziariști
lor sovietici a fost primită de 
Christian Pineau, ministrul Afa
cerilor Externe, și de Guy Mollet, 
primul ministru al Franței.

Răspunzînd la întrebările zia
riștilor sovietici, Pineau a decla
rat că Franța și U.R.S.S. au in
terese comune în multe domenii. 
Dar există totuși anumite dificul
tăți. Manitestînd însă o atitudine 
realistă se poate găsi o soluție 
practică a problemelor litigioase. 
Pineau a subliniat în continuare 
că o apropiere între Franța și 
Uniunea Sovietică este necesară 
nu numai în interesele celor două 
țări, ci și pentru slăbirea încordă
rii în situația internațională.

Vorbind despre problemele O- 
rientului Apropiat, Pineau a ară
tat că poziția guvernului francez 
constă în a nu admite un război 
între Israel și țările arabe. El s-a 
pronunțat pentru încetarea livră
rilor de armament în această re
giune a globului, arătînd că ase
menea livrări creează numai con
curență între marile puteri, con
curență care constituie un peri
col pentru cauza păcii. El a de
clarat că este necesar ca în ca
drul O.N.U. să se ducă o politică 
generală de pacificare în această 
regiune.

In încheiere Pineau a declarat 
că cu prilejul apropiatei călătorii 
la Moscova, guvernul francez va 
fi bucuros să stabilească un con
tact nu numai cu conducătorii so
vietici, ci și cu poporul însuși. 
„Transmiteți poporului sovietic, a 
declarat el, că vrem prietenie în
tre Franța și U.R.S.S.“.

După ce ziariștii sovietici au 
fost prezentați primului ministru, 
acesta a dat citire următoarei 
declarații:

„Sînt foarte bucuros să vă pri
mesc aici pe dv., reprezentanți ai 
presei sovietice. Acesta nu este 
decît primul contact cu dv. deoa
rece voi avea desigur posibilita
tea să vă întîlnesc foarte des peste

cîteva săptămîni cu prilejul călă
toriei mele în Uniunea Sovietică".

In continuare primul ministru 
a vorbit despre măsurile sociale 
înfăptuite în ultimul timp de gu
vern.

„In domeniul internațional, a 
spus în continuare Guy Mollet. 
Franța participă la alianțe... că
rora intenționează să le rămînă 
credincioasă“.

Analizînd situația din Algeria 
primul ministru a declarat: „Toate 
eforturile guvernului și poporului 
francez sînt îndreptate spre re
stabilirea păcii în Algeria“.

Răspunzînd la întrebarea unuia 
dintre ziariști cu privire la atitu
dinea guvernului francez față de 
cele cinci principii ale coexistenței 
pașnice, Guy Mollet a declarat 
că preferă să nu răspundă la a- 
ceastă întrebare înaintea tratati
velor cu conducătorii guvernului 
sovietic. El s-a pronunțat pentru 
extinderea schimbului cultural și 
a vizitelor reciproce.

Sosirea in orașul 
Edinburgh

EDINBURGH 26 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 26 aprilie, 
orele 15, avionul cvadrimotor 
„Viscount“, cu care N. A. Bulga
nin și N. S. Hrușciov au sosit de 
la Londra în Scoția, a aterizat pe 
aeroportul Turnhouse, situat la 
șase mile de Edinburgh, unul din 
cele mai vechi orașe ale Scoției 
și capitala ei istorică. Orașul are 
o populație de 480.000 locuitori.

Conducătorii sovietici și persoa
nele care îi însoțesc au fost 
întîmpinați pe aeroport de James 
Stuart, ministrul de stat pentru 
Scoția, precum și de reprezentanți 
ai autorităților din Edinburgh.

IUJNO-URALSKI 26 (Regiunea 
Celiabinsk) (Agerpres). — TASS 
transmite: In dimineața de 24
aprilie a sosit la Iujno-Uralski un 
grup de membri ai delegației ener- 
geticienilor din Marea Britanie în 
frunte cu lordul Citrine. Oaspeții 
au vizitat centrala electrică de la 
Iujno-Uralski. . t

F. M. Koncik, directorul centra
lei electrice, a arătat oaspeților că 
această centrală care a fost pusă 
în funcțiune acum patru ani este 
în prezent cea mai mare din Urali. 
In cursul anilor viitori puterea ei 
trebuie să sporească pînă la 1 
milion.

Energeficienii englezi au vizi
tat secțiile centralei, interesîn- 
du-se de utilajul ei — turbine, 
generatoare, instalații de cazane 
care sînt înalte cît o casă de 6-7 
etaje.

Seara, locuitorii din Iujno-Ural- 
ski au condus cu căldură pe ener- 
geticienii englezi care s-au înapo
iat la Sverdlovsk.

Plenara C.C. al P.C. din Cehoslovacia
PRAGA 26 (Agerpres). — Ce- 

teka transmite: La 19 și 20 apri
lie a avut loc la Praga plenara 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia. La 
plenară s-a continuat discutarea 
concluziilor care se desprind pen
tru Partidul 
slovacia din 
lui al 20-lea

In cadrul 
au luat cuvîntul 44 de persoane, 
au fost discutate propunerile fă
cute de organizațiile de partid 
cu prilejul discutării rezultatelor 
recentei plenare a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, precum și pro
blemele legate de înfăptuirea 
concretă a rezoluției C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia din 30 martie 
1956

Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia a ho
tărît ca pînă la Conferința de 
partid să fie elaborate măsurile 
cele mai urgente pentru îmbună
tățirea planificării economiei na
ționale și conducerii ei.

In continuare. Comitetul Cen
tral al P. C. din Cehoslovacia a 
dat directive potrivit cărora pen
tru consolidarea legalității socia
liste trebuie pregătite într-un ritm 
rapid o serie de măsuri referitoa
re la tribunale și procuraturi și 
creat un organ de anchetatori ju
diciari. Totodată s-au luat o serie 
de măsuri pentru ridicarea rolu
lui plenarei Comitetului Central 
al partidului, ca organul său su
prem în perioada dintre congre
sele partidului.

C.C. al P.C. din Cehoslovacia 
a aprobat de asemenea măsurile 
în urma cărora se va ridica con
siderabil rolul organizațiilor de

Comunist din Ceho- 
hotărîrile Congresu- 
al P.C.U.S. 
dezbaterilor, la care

masă, mai ales al sindicatelor, 
și se va 
ganizații 
masă.

Avînd 
concluziilor trase la ultimele două 
plenare ale Comitetului Central al 
P.C. din Cehoslovacia pentru ac
tivitatea de viitor a partidului, 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia a 
hotărît să includă pe ordinea de 
zi a conferinței de partid ca prim 
punct problema : „Situația actua
lă și sarcinile partidului“.

La propunerea Biroului Politic 
al C.C. al P. C. din Cehoslova
cia, Comitetul Central al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia 
l-a scos pe tovarășul Alexej Ce- 
picka din rîndul membrilor Birou
lui Politic al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, l-a demis din func
ția de prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și de mi
nistru al Apărării Naționale, 
vînd în vedere 
Iile comise de 
muncii de stat

pregăti crearea unei or- 
sportive voluntare de

în vedere importanța

a- 
lipsurile și greșe- 
el în îndeplinirea 
și de partid.
*

PRAGA 26 (Agerpres). — Ce- 
teka transmite: La propunerea 
primului ministru al Cehoslova
ciei Viliam Siroky, în baza hotă- 
rîrii Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Cehoslova
cia și după examinarea în cadrul 
Comitetului Central al Frontului 
Național din Cehoslovacia, A. Za- 
potocki președintele Republicii 
Cehoslovace, l-a eliberat pe A. 
Cepicka din funcția de prim vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri și de ministru al Apărării 
Naționale și a numit pe Bogumir 
Lonski în funcția de ministru al 
Apărării Naționale.

Declarația unor marinari sovietici 
din echipajul petrolierului „Tuapse“

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 26 aprilie, 
la Casa centrală a ziariștilor a 
avut loc o conferință de presă 
pentru reprezentanții presei so
vietice și străine, organizată de 
redacția ziarului „Vodnîi Trans
port“. In cadrul conferinței de 
presă au făcut o declarație urmă
torii membri ai echipajului vasu
lui „Tuapse“ : M. P. Șișin, V I. 
Lukașcov, mecanici de vas, 
A. P. Șirin, V. D. Riabenko, ma
trozi, N. Vaganov, contabilul 
vasului, care s-au înapoiat recent 
din S.U.A. unde au fost aduși 
din prizonieratul ciankaișist de 
pe insula Taivan. Ei au declarat 
printre altele:

La 9 aprilie, după îndelungate 
chinuri în prizonieratul ciankai
șist și peregrinări prin S.U.A., 
care au durat o jumătate de an, 
am pășit cu bucurie pe pămîntul 
patriei ndastre.

Acum cîteva zile, la redacția 
ziarului „Vodnîi Transport“ ni 
s-a spus că după ce am plecat

fost

LONDRA : — La 26 aprilie a 
avut loc la Londra ședința ordi
nară a subcomitetului Comisiei 
O.N.U pentru dezarmare, sub 
președinția reprezentantului SUA, 
H. Stassen.

Următoarea ședință a 
fixată pentru 2 mai.

PARIS; — Adunarea Națio
nală Franceză a invalidat alege
rea altor doi deputați poujadiști. 
Astfel, în total au fost invalidate 
mandatele a opt deputați pouja- 
diști care au fost aleși prin încăl
carea legii electorale.

PARIS 26 (Agerpres). — Agen
ția France Presse anunță că Rene 
Coty, președintele Republicii Fran
ceze, și Giovanni Gronchi, pre
ședintele Republicii Italia, înso
țiți de miniștrii de externe ai ță
rilor respective, au avut convor
biri joi dimineața la Palatul E- 
lisee. Convorbirile vor continua 
în cursul zilei de vineri. La sfîr- 
șitul tratativelor franco-italiene se 
va da publicității un comunicat 
comun.

din S.U.A., în presa americană 
au început să apară diferite năs
cociri potrivit cărora noi, cinci 
membri ai echipajului petrolieru
lui „Tuapse“, am fi fost scoși cu 
forța din S.U.A. de către „agenți 
sovietici“.

Respingem în modul cel mal 
categoric toate aceste născociri 
provocatoare ale ziarelor ameri
cane și vrem să prezentăm pe 
scurt, în această declarație, is
toricul înapoierii noastre. Iată 
cum s-au petrecut lucrurile

După capturarea piraterească a 
petrolierului „Tuapse“ de 
ciankaișiști s-a încercat ca 
narii sovietici să fie siliți 
amenințări, torturi și bătăi 
matice să renunțe la patrie.

Ne-am gîndit mult cum să ne e- 
liberăm din ghiarele bandiților. 
Am elaborat zeci de variante. 
Trebuia găsită cu orice preț o 
ieșire pentru a scăpa de ciankai
șiști și pentru ca prin orice țară 
unde există reprezentanțe diplo
matice sovietice, să ne întoarcem 
acasă.

Agenți sosiți în Taivan din 
S.U.A. au încercat prin diferite 
metode josnice să ne facă să a- 
legem așa numitul „mod de 
viață liber“. Pentru a ne înapoia 
în Uniunea Sovietică ne-am în
țeles să semnăm o declarație cu 
rugămintea de a ni se acorda azil 
în S.U A. în același timp, am 
făcut jurăm'nt fără să știe ni
meni, că nimic nu ne va opri în 
dorința noastră de a ne înapoia 
în patrie.

In octombrie 1955 noi, împreu
nă cu alți patru marinari, Solo
viov, Eremenko, Tatarnikov și 
Ivankov-Nikolov, am fost duși în 
S.U.A. unde ne-au fost prezen
tați așa numiții „protectori“ din

către 
mari- 

prin 
siste-

Ser-organizația „World Church 
vice“. Am fost înconjurați de a- 
genți și persoane ostile Uniunii 
Sovietice. Am înțeles curînd că 
și de aici nu ne va fi ușor să 
plecăm.

Cu un prilej oarecare am citit 
într-unul din ziare o notă în care 
se anunța adresa reprezentanței 
sovietice la O.N.U. de la New 
York Acum cînd țelul mult aș
teptat era aproape, trebuia ac
ționat repede și hotărît,. însă cu 
tot atîta prudență. Am elaborat 
un plan și am hotărît ca primul 
să se prezinte la reprezentanță, 
Șișin, iar după c’tva timp toți 
ceilalți. Așa am și făcut.

A doua zi ne-am prezentat toți 
împreună. La reprezentanță ni 
s-a făcut o primire caldă, frățeas
că, am fost înconjurați de atenție 
și grijă In ajunul plecării 
<jin S.U.A., la 6 aprilie, gru
pul nostru a vizitat Depar
tamentul impozitelor de la New 
York.

înainte de a ne urca în avion, 
pe aeroportul din apropiere de 
New York, s-a încercat o provo
care pentru a ne sili să renun
țăm la înapoierea în Uniunea 
vietică.

Noi am declarat însă 
mod ferm că nu ne schimbăm 
tărîrea și nu dorim să stăm 
vorbă cu nimeni pe această temă

După 48 de ore eram deja la 
Moscova.

Noi, cei cinci marinari sovie
tici, declarăm următoarele în fața 
reprezentanților presei străine și 
sovietice : Ne-am înapoiat în pa
trie din propria noastră voință. 
Sîntem profund recunoscători gu
vernului nostru sovietic pentru 
grija manifestată față de noi și 
familiile noastre.

So-

în 
ho- 
de

Recepții cu ocazia 
vizitei industriașilor 

elvețieni
In seara zilei de 25 aprilie în

sărcinatul cu afaceri al Elveției 
dl. André Parodi a oferit o re
cepție cu ocazia vizitei delega
ției de industriași elvețieni, con
dusă de dl. dr. Henri Sulzer.

La recepție au luat parte tova
rășii Alexandru Bîrlădeanu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Popa, Ionel Dia- 
conescu. Gheorghe Cioară, mi
niștri, Gaston Marin, prim vice
președinte al Comitetului de Stat 
al Planificării, Nicolae Anghel, 
Nicolae Cioroiu, Al. Samoilenco, 
Victor Iancovici, locțiitori de mi
niștri, precum și alți funcționari 
superiori.

Recepția a decurs Intr-o atmos
feră cordială.

★
Cu prilejul semnării contractu

lui pentru o importantă furnitură 
de locomotive Diesel electrice, în
cheiat între întreprinderea de stat 
pentru comerț exterior „Mașini 
Import" și firmele elvețiene „Sul
zer“, „Brown-Bovery“ și societa
tea constructoare de locomotive 
„S.L.M.“ locțiitorul ministrului Co. 
merțului Exterior, Nicolae Anghel, 
a oferit o masă în cinstea grupu
lui de mari industriași elvețieni.

Au luat parte Nicolae Cioroiu, 
locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe, Victor Iancovici, locțiitor 
al ministrului Energiei Electrice 
și Industriei Electrotehnice, Al. 
Ivancenco, locțiitor al ministrului 
Industriei Meialurgice și Cons
trucțiilor de Mașini, Al. Samoi
lenco, locțiitor al ministrului 
Căilor Ferate, Richard Lalu, direc
tor la întreprinderea pentru co
merț exterior „Mașini Import“, 
precum și alți funcționari supe
riori.

A participat de asemenea, An
dré Parodi, însărcinatul cu afaceri 
al Elveției la București.

★
Joi seara a părăsit Capitala 

grupul de mari industriași elve
țieni reprezentanți ai firmelor 
„Sulzer“, „Brown-Bovery" și so
cietății constructoare de locomo
tive „S.L.M.“. (Agerpres)

Vizita delegației sovietice 
de lucrători din învățămînt

Delegația de lucrători din invă- 
țărnint din Uniunea Sovietică, 
condusă de A. N. Malișeva. locții
tor al ministrului învățămîntului 
din R.S F.S.R., au vizitat In zi
lele de 24, 25 și 26 aprilie orașul 
Cluj. Membrii delegației s-au inte
resat de activitatea unor institu
ții de învățămînt. printre care u- 
niversitățile „Victor Babeș“ și 
„Bolyai“, cabinetul pedagogic re
gional, Casa pionierilor, Casa de 
copii nr. 2, grădinița de copii 
„Elena Pavel", Școala pedagogică 
cu limba de predare romină etc.

La întilnirea delegației sovietice 
cu cadre didactice de la universi
tatea „Victor Babeș", acad. Ra- 
luca Ripan, rectorul universității, 
a vorbit oaspeților despre istori- 
CU1 Și activitatea acestei instituții 
de învățămînt superior.

Joi după-amiază, Consiliul oră- 
șenesc A.R.L.U.S. și secția de In- 
vățămînt a sfatului popular oră
șenesc au organizat la Casa uni
versitarilor o întîlnire între mem
brii delegației sovietice și cadre 
didactice din orașul Cluj. Cu acest 
prilej, A. N. Malîșeva, conducă
toarea delegației, a făcut o expu- 
nere despre „Sistemul tnvățămln- 
tului public în U.R.S.S.". Expune, 
rea a fost urmărită cu viu inte- 
res- (Agerpres)

Pentru viitorul an școlar 
în învățămîntul tehnic 

și profesional
In întreaga țară se desfășoară 

pregătiri în vederea deschiderii 
viitorului an școlar în învățămtn- 
tul profesional și tehnic.

Pentru pregătirea muncitorilor 
calificați și a cadrelor tehnice în 
anul școlar 1956—1957 vor func
ționa aproape 400 de școli profe
sionale de ucenici, școli tehnice 
pentru muncitori calificați și per
sonal tehnic și școli tehnice de 
maiștri. Aceste școli vor funcțio
na pe lîngă mari întreprinderi, 
centre mecanice, S.M.T.-uri, gos
podării agricole de stat, stațiuni 
experimentale, șantiere de cons
trucții, unități sanitare, precum și 
pe lîngă ministere, instituții și 
organizații centrale.

In școlile profesionale de uce
nici, a căror durată de școlarizare 
este de 2—3 ani, se vor primi 
absolvenți ai școlilor de 7 ani, 
în ordinea 
examenul 
le tehnice 
ai școlilor 
admitere;
maiștri organizate în centrele in
dustriale și agricole vor fi pri- 
miți muncitori calificați, absol
venți ai școlilor profesionale sau 
cu studii echivalente, pe baza 
recomandării întreprinderii de 
unde provine candidatul și în or
dinea rezultatelor obținute la e- 
xamenul de admitere. ;

(Agerpres)-.

rezultatelor obținute la 
de admitere; în șcr’- 
se vor primi absolvenți 
medii, fără examen de 
în școlile tehnice de
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