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Hotărîrea Biroului Politic al CC al P«M*R* 
cu privire Ia unele măsuri de îmbunătățire a muncii politico-educative 

în rîndul studenților
Tn anii regimului democrat-popular, Învățămîntul superior din 

țara noastră a cunoscut o mare dezvoltare.
Au luat ființă noi institute de invățămînt superior, iar numărul 

facultăților și al studenților a crescut fața de anii 1938-1939 de 
aproape 3 ori. Statul nostru a creat condiții — cum n-au exis
tat niciodată în trecut — pentru ca fii de muncitori, țărani, func
ționari și un însemnat număr de muncitori proven ți din producție 
să urmeze cursurile universitare. Peste 17.000 de oameni ai muncii 
învață la cursurile fără frecvență, în universități și institute. A cres
cut numărul cadrelor didactice. Numai in ultimii ani au intrat în 
rindul corpului didactic universitar peste 3.000 cadre tinere. S au 
obținut realizări și în îmbunătățirea condițiilor de trai ale studen
ților. Aproape jumătate din studenții țării noastre sînt bursieri ai 
statului. In anii din urmă au fost amenajate și construite în cen
trele universitare Iași, Cluj, Petroșani, Tg. Mureș, Galați, noi că
mine și cantine studențești. Numai în anul 1955 institutele de în- 
vățămînt superior au dat economiei și culturii țării noastre de două 
ori și jumătate mai multe cadre decît în 1938.

In procesul de creștere a noii intelectualități cu o temein’că pre
gătire și devotate cauzei construirii socialismului — pe lîngă înar
marea cu cunoștințe de specialitate — o mare însemnătate are 
munca ideologică și politico-educativă desfășurată în rîndurile stu- 
dențimii. Acestei activități trebuie să i se acorde o atenție deo
sebită.

I
Educarea studențimil dezvoltarea conștiinței cetățenești și Justa 

sa orientare ideologică depind in mare măsură, în primul rînd, de 
ceea ce învață studenții în însuși procesul de invățămînt.

Partidul și guvernul, apreciind importanța Învățămintului supe
rior, au luat o serie de măsuri care au dus la reorganizarea învă- 
țămîntului în raport cu nevoile dezvoltării econom ci naționale și 
la orientarea materialistă a conținutului învățămintului.

în toate institutele de invățămînt superior a fost introdus stu
diul științelor marxist-leniniste. Se constată o preocupare sporită 
a cadrelor didactice pentru creșterea nivelului ideologic și științi
fic al cursurilor, pentru tratarea diferitelor științe de pe poziții 
marxiste. Efectuarea practicii în producție — în timpul studiului și 
după absolvire —- devine tot mai mult parte integrantă a procesu
lui de invățămînt.

O realizare însemnată pe linia dezvoltării interesului studenților 
pentru cercetarea științifică, o constituie numeroasele cercuri știin
țifice studențești. Un aport de seamă Ia dezvoltarea acestor cercuri 
îl aduc oamenii de știință care se ocupă de îndrumarea lor și or
ganizațiile de U.T.M. care atrag cei mai buni studenți în activitatea 
de cercetare. Trebuie subliniat faptul că studenții au prezentat 
multe comunicări valoroase — mai ales în domeniul tehnicii, eco
nomiei — și că activitatea acestor cercuri a fost aprec.aîă și cu oca
zia diferitelor manifestări internaționale studențești.

Ceea ce a devenit caracteristic astăzi în atitudinea majorității 
studenților față de muncă este creșterea conștiinței, a simțului da 
răspundere și a efortului celor mai mulți dintre ei pentru îndepli
nirea principalei lor îndatoriri — pregătirea profesională.

In obținerea acestor rezultate un rol de seamă l-au avut cadrele 
didactice. Țin'nd seama însă de sarcinile importante ce revin aces
tor cadre în educarea multilaterală a studenților trebuie spus că 
o bună parte din cadrele didactice — printre care chiar și unii 
membri de partid — își îndeplinesc în măsură insuficientă aceste 
sarcini. O parte din cadrele didactice cred că singura lor obliga
ție este predarea cunoștințelor și asigurarea însușirii lor de către 
studenți. Aceasta constituie intr-adevăr principala lor îndatorire, 
dar nu singura. In fața cadrelor didactice din învățămîntul supe
rior stă și sarcina de a contribui activ la educarea studenților, la 
formarea conștiinței lor cetățenești și patriotice, la cultivarea celor 
mai nobile virtuți ale omului luminat, luptător pentru progresul 
patriei, pentru înaintarea el victorioasă pe drumul socialismului. 
Ministerul învățămintului are datoria să-și îmbunătățească munca 
de îndrumare și să ajute cadrele didactice în îndeplinirea acestei 
sarcini de onoare.

Un loc nu mai puțin Important tn educarea studenților îl ocupă 
munca educativă, ideologlco-politică, ce se duce tn rindurile lor 
în afara procesului de invățămînt. In această activitate pe care o 
desfășoară organizațiile de U.T.M. și celelalte organizații obștești 
sub conducerea organizațiilor de partid, s-au obținut tn ultimii ani 
rezultate de seamă.

In centrul preocupărilor organizațiilor de U.T.M. stă astăzi sar
cina de a mobiliza studenții la intensificarea eforturilor pentru în
vățătură, de a organiza ajutorul tovărășesc pentru studenții ce in- 
tîmpină greutăți in muncă, de a contribui la îndeplinirea in bune 
condiții a întregului proces de invățămînt.

S-a îmbunătățit simțitor activitatea culturală și artistică prin
tre studenți. Multe din conferințele ce s-au ținut tn fața lor, au 
stîrnit interes prin actualitatea problemelor tratate șl autoritatea 
vorbitorilor. Intilnirile studenților cu luptători comuniști din ile
galitate, muncitori fruntași din întreprinderi, scriitori, artiști, com
pozitori de seamă au devenit mai frecvente în institute. Aproape 
în toate institutele de Invățămînt superior s-au înființat din ini
țiativa organizațiilor de U.T.M. coruri, echipe de dansuri și teatru, 
brigăzi satirice etc. care cuprind un însemnat număr de studenți. 
Tot mai numeroase sint audițiile muzicale colective, simpozioanele 
literare și reuniunile studențești. Organizațiile U.T.M. au reușit să 
atragă un număr mare de studenți in diferite acțiuni de interes 
obștesc. In cadrul asociației sportive „Știința“ s-au dezvoltat in 
unele centre universitare puternice colective sportive care obțin 
rezultate însemnate in competițiile la care participă.

II.
Biroul Politic al C.C. al P.M.R. consideră că deși s-au obținut 

o serie de rezultate bune, munca politico-educativă in rindul stu
denților este rămasă tn urmă față de sarcinile trasate de Congre
sul al II-lea al partidului tn domeniul creșterii și educării cadrelor 
necesare economiei și culturii socialiste, tn plină dezvoltare. Lipsu
rile serioase care mai există în munca politico-educativă printre 
studenți explică faptul că unii studenți nu se dovedesc încă a fi 
ia înălțimea epocii de mari transformări de însemnătate istorică 
prin care trece țara noastră. Astfel, numărul de corigenți și repe- 
tenți deși a scăzut față de anii trecuți, este totuși încă destul de 
mare: la ultimele sesiuni de examene — aproximativ 30%. Mulți 
studenți iși pierd cea mat mare parte din timp cu alte preocupări 
decît cu studiul și învață în grabă și superficial numai în preajma 
examenelor. Din păcate printre ei sint și membri ai U.T.M.-ului.

Printre studenți mai există unii cu atitudini nesănătoase — cu 
totul străine tineretului nostru. Elemente lipsite de patriotism pro
venite din rindurile claselor exploatatoare caută să întrețină în 
rîndurile studenților o atmosferă de desconsiderare a realizărilor 
științei, tehnicii și culturii din țara noastră și din celelalte țări ale 
lagărului socialist și de ploconire servilă față de tot ce se petrece 
în lumea științifică și culturală din țările capitaliste. Mai sînt încă 
studenți, elemente înapoiate, mistice, care încearcă să influențeze și 
pe acei colegi ai lor care încă nu și-au însușit o concepție științi
fică despre natură și societate. Organizațiile de partid și de U.T.M. 
care in invățămintul superior au la dispoz ție — mai mult ca ori
unde — știința ca principal mijloc de combatere a misticismului, fac 
foarte puț’n pentru a-i ajuta pe acești studenți să se elibereze de 
prejudecățile mistice.

in unele locuri mai apar manifestări ale naționalismului, între
ținut de elemente dușmănoase, cărora nu le poate place prietenia și 
frăț a ce s-a închegat și se dezvoltă între oamenii muncii romîni 
și de diferite naționalități dă patria noastră. Fenomene negative 
mai răspindite în rindurile unor studer.ți se constată in comporta
rea mai ales in afara institutelor de invățăm’nt: atitudini nedemne 
față de colegi și colege, lipsă de respect față de profesori, atitu
dini nepermise față de bunurile obștești din cămine, cantine, ma
nifestări de descompunere morală.

Manifestări negative se petrec îndeosebi acolo unde orga
nizațiile de partid nu consideră încă munca politico-edu
cativă în rînduri'e studenților drept una din sarcinile lor 
de bază; mulți din membrii de partid din rîndul corpului didactic 
cunosc puțin viața studenților, problemele ce-i preocupă și aduc o 
slabă contribuție la educarea lor. Aceste organizații de partid nu 
desfășoară în rîndurile studenților o muncă susținută de propa
gare a ideologiei marxist-leniniste, de explicare a politicii partidu-
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lui și guvernului nostru, sezisează cu întîrziere manifestările nesă
nătoase. Munca de agitație politică, pe care o duc, nefiind legată 
de specificul vieții universitare nu este suficient de convingătoare, 
contribuind puțin Ia mobilizarea studenților în rezolvarea proble
melor de fiecare zi din universități și instituie.

Slăbiciunile muncii organizațiilor de partid se răsfrîng și asu
pra muncii organizațiilor de U.T.M. din institute. în munca mul
tor organizaț i de U.T.M. se manifestă formalism; multe ședințe și 
„prelucrări“ au un caracter șablon, cu o ordine de zi care nu ține 
seama întotdeauna de problemele cele mai arzătoare ale studenților; 
asemenea ședințe obosesc și plictisesc pe U.T.M -iști. Informarea 
studenților asupra principalelor evenimente politice int.r.ie și in
ternaționale se face neregulat, expunerile fiind deseori superfi
cial pregătite.

Datorită slabului nivel politic, unii U.T.M.-iști înlocuiesc munca 
temeinică de lămurire și convingere a colegilor de buna credință 
dar care cad sub influențe străine, prin fraze goale, lozinci gene
rale, care firește nu-și ating scopul.

Unele sarcini în domeniul educării studenților revin și orga
nizațiilor sindicale, din care fac parte toți studenții. Ele se preo
cupă însă puțin de activitatea cultural-artistică și sportivă în rin
dul studenț lor. Asociația „Știința“, cu toate că a obținut unele per
formanțe de valoare în diferite ramuri sportivă — a rămas o or
ganizație îngustă, cu un număr redus de studenți și studente.

Organizațiile sindicale se preocupă mai mult de problemele so- 
cial-profesionale ale corpului didactic și neglijează munca în rîn
durile studenților.

O greutate în buna desfășurare a muncii cultural-politics tn rîn
dul studenților o constituie baza materială insuficientă destinată 
acestui scop.

Biroul Politic al C.C. al P.M.R. consideră că la baza slăbiciuni
lor muncii politico-educative în rîndurile studenților stă faptul că 
multe din organele de partid și de U.T.M. au subapreciat impor
tanța acestei munci în institute și universități. Ele n-au ținut sea
ma, pe de o parte de importanța acestor instituții care formează 
cadrele de specialiști pentru economia și cultura țării, iar pe de 
altă parte, de împrejurarea că presiunile rămășițelor claselor ex
ploatatoare se îndreaptă în condițiile noastre îndeosebi în dome
niul ideologic. Aceste comitete regionale și orășenești de partid 
și de U.T.M. cunosc insuficien* specificul activității în universități 
și institute, le îndruniează și ic ajută neregulat.

C.C. al U.T.M , precum și unele comitete regionale și orășenești 
U.T.M. au lăsat munca de îndrumare a organizațiilor de U.T.M. 
studențești mai mult pe seama lucrătorilor din secji'le de șfu- 
denți din aparatul lor, care în muîte cazuri au o experiență insu
ficientă pentru o asemenea muncă. Secretarii și membrii Biroului 
C. C. al U.T.M. merg rar între studenți, pentru a face expu
neri in fața lor, a participa la manifestările lor, iar unii n-au fost 
deloc de ani de zile. Sînt numeroase organizații de U.T.M. din 
învățămîntul superior care obțin rezultate bune în activitatea lor 
politico-educativă, dar experiența lor este puțin cunoscută de C.C. 
al U.T.M. și nu este răspîndită.

Secțiile Comitetului Central al P.M.R. (îndeosebi Secția de Pro
pagandă și Agitație, Secția Știință și Cultură și Secția Organelor 
de Partid) subapreciind munca politico-educativă in rîndurile stu
denților, au controlat insuficient aplicarea hotărârilor C C. al 
P.M.R. și guvernului în acest domeniu de către organele și orga
nizațiile de partid și U.T.M., precum și de către Min sterul învă
țământului și Ministerul Culturii. Fie n-au acordat ajutorul prac
tic necesar organizațiilor de partid din universități șl institute de 
invățămînt superior pentru îmbunătățirea muncii.

Datorită faptului că nu a fost studiată cum trebuie activitatea ce 
se desfășoară în rîndul studenților, nu s-au văzut la timp nici ano
maliile organizatorice existente în acest domeniu. Munca politico- 
educativă în rîndul studenților este îngreunată de faptul că stu
denții — dintre care majoritatea sînt U.T.M.-iști — fac parte din 
prea multe alte organizații de masă. De aci decurge o risipă de 
cadre, suprapuneri de atribuțiuni, aglomerarea studenților cu prea 
multe ședințe — unele din ele cu același conținut, ceea ce are efect 
negativ asupra învățăturii și calității muncii politico-educative.

III.
Pentru Îndeplinirea sarcinilor stabilite de Congresul al II-lea 

al partidului privind pregătirea cadrelor de specialitate cu temei
nice cunoștințe profesionale, devotate cauzei construcției socialis
mului, pentru pregătirea noii intelectualități necesare dezvoltării 
tuturor ramurilor economiei naționale și ale culturii, pe lîngă mă
surile ce vor fi luate în vederea mai bunei organizări a învățămîn- 
tului superior — se impune realizarea unei cotituri în munca poli- 
tică-educativă in rîndul studenților. Pentru aceasta este necesar, 
in primul rind, ca organele, organizațiile de partid și de U.T.M. și 
organele Ministerului învățămintului să lichideze cu subaprecierea 
acestei munci, să se preocupe continuu — și nu sporadic — de îm
bunătățirea ei și să folosească în acest scop cadre dintre cele mal 
bine pregătite din punct de vedere politic și profesional.

Sarcina de bază a organizațiilor de partid șl U.T.M., a comu
niștilor care muncesc cu studenții, este de a se ocupa zi de zi de 
educarea U.T.M.-iștilor și a tuturor studenților tn spiritul dragostei 
pentru adevărul științific, al pasiunii pentru cucerirea științei, tn 
spiritul patriotismului socialist și al internaționalismului proletar, 
al devotamentului față de Partidul Muncitoresc Romîn și statul de
mocrat-popular.

In scopul îmbunătățirii muncii politico-educative fn rindul stu
denților și al creării condițiilor organizatorice corespunzătoare pen
tru atragerea întregii mase a studenților tn activitatea obștească în 
vederea rezolvării problemelor lor profesionale specifice, Biroul Po
litic al C.C. al P.M.R. hotărăște:

1. Să se creeze asociații studențești pe facultăți sau institute 
tn care să poată fi membri toți studenții (vor putea H membri șl 
absolvenții care doresc aceasta).

Asociațiile studențești dintr-un institut sau o universitate vor 
fi conduse de un consiliu al asociațiilor studențești. In centrul uni
versitar tn care se află mai multe institute de invățămînt superior, 
asociațiile studențești vor fi conduse de un consiliu al asociațiilor 
pe oraș.

Toate asociațiile studențești din țară vor fi conduse de un con
siliu al asociațiilor studențești din R.P.R. Consiliile asociațiilor stu
dențești pe facultăți, institute și universități, consiliile pe centre 
universitare și consiliul asociațiilor studențești din R.P.R. vor fi 
alese în adunări și conferințe ale studenților.

întreaga activitate a asociațiilor studențești se va desfășura sub 
conducerea organelor și organizațiilor de partid, iar îndrumarea lor 
nemijlocită se va face de către organele și organizațiile Uniunii Ti
neretului Muncitor, unica organizație politică revoluționară a tine
retului din R.P.R.

Aceste asociații vor fi organizații profesionale ale studenților șl 
se vor ocupa de activitatea cercurilor științifice studențești, de ac
tivitatea cultural-artistică și sportivă, de problemele profesionale, 
gospodărești și de asistență socială ale studenților.

Asociațiile studențești se vor ocupa de atragarea studenților in 
activitatea cercurilor științifice studențești și, împreună cu organe e 
Ministerului învățămintului, vor organiza consfătuiri și conferințe 
ale cercurilor științifice studențești, excursii științifice, olimpiade 
studențești pe specialități etc.

Asociațiile vor trebui să acorde o grijă deosebită problemelor de 
trai ale studenților, să asigure controlul obștesc la cămine si can
tine, să participe — cu caracter consultativ — la acordarea burse
lor, să se îngrijească de trimiterea studenților la odihnă, de con
trolul și asistența medicală și de modul cum sînt folosite fondurile 
cultural-sportive destinate studenților.

Asociațiile studențești se vor îngriji de organizarea colective'or 
artistice, a reuniunilor distractive, de vizionarea de spectacole, ex
cursii etc.

Consiliul asociațiilor studențești din R.P.R. va prelua întreaga 
activitate sportivă ce se desfășoară astăzi în cadrul asociației 
„Știința“, creînd colective sportive pe asociații, punînd în viitor ac
centul pe dezvoltarea unei largi mișcări sportive de masă și pe 
competițiile și jocurile studențești interuniversitare (între asociații, 
centre universitare și pe țară), fără a renunța Ia participarea cu 
cele mai bune echipe studențești la competiții republicane și inter
naționale. C.C.F.S. va acorda mișcării sportive studențești întregul 
sprijin pe care îl asigură și altor asociații sportive.
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Consiliul asociațiilor studențești din R.P.R. va edita o revistă 
lunară studențească.

Ministerul învățămintului și Consiliul asociațiilor studențești din 
R.P.R. vor extinde schimburile turistice pe bază de reciprocitate cu 
studenții din celelalte țări.

Consiliul asociațiilor studențești din R.P.R. va reprezenta stu
denții din R.P.R. în relațiile internaționale studențești.

in vederea constituirii Consiliului asociațiilor studențești, va tre
bui să aibă loc în toamna acestui an o conferință pe țară a stu
denților.

La conferința pe țară a studenților se va adopta Statutul de 
funcționare a asociațiilor studențești.

2. Organizațiile de U.T.M. din învățămîntul superior vor asigura 
— pe baza directivelor partidului — îndrumarea de zi cu zi a în
tregii activități a asociațiilor studențești, mobilizînd U.T.M.-iști! să 
fie în primele rînduri în munca acestor asociații. Organizațiile de 
U.T.M. prin mijloacele și formele specifice muncii U.T.M.-ului, se 
vor ocupa direct de activitatea polit’co-culturală în rîndul U.T.M.- 
iștilor și al celorlalți studenți, în vederea mobilizării studenților ta 
învățătură și a educării lor comuniste.

3. Odată cu înființarea asociațiilor studențești, studenții nu vor 
mai fi membri ai sindicatelor Fondurile de asigurări sociale pentru 
studenți precum și cele cultural-sportive pe care le admin'strau or
ganizațiile sindica'e vor fi preluate și gospodărite de Ministerul 
învățămintului prin conducerile institutelor și universităților.

4. Activitățile A.V.S.A.P., potrivite pentru masa de studenți și 
studente, vor fi preluate de asociațiile studențești în activitatea lor 
sportivă. Studenții nu vor mai fi membri ai A.V.S.A.P. In locul 
activității Crucii Roșii se vor introduce în program pentru studente 
cursuri sanitare.

Activitățile desfășurate de studenți în cadrul A.R L.U.S. vor fi 
preluate de asociațiile studențești, inființîndu-se în acest scop pe 
lingă consiliul asociațiilor — pe institut — un colectiv care să a- 
jute consiliul în organizarea muncii de popularizare a realizărilor 
Uniunii Sovietice în rîndul tuturor studenților.

In acest fel, pentru studenți nu vor mai avea loc adunări în in
stitute și universități decît în cadrul organizațiilor de partid, de 
U.T.M. și al asociațiilor studențești.

Se va avea grijă ca în conducerile acestor organizații și în d'- 
feritele colective ajutătoare să fie atrași cît mai mulți studenți, 
pentru a evita ca linii studenți să fie supraîncărcați cu sarcini ob
ștești și să fie astfel împiedicați de la învățătură,

5. Comitete'e regionale ți orășenești de partid vor organiza pe 
riodic adunări cu activul de partid din institutele de invățămînt 
superior, în care se vor dezbate pe larg problemele principale ale 
muncii de partid din aceste institute. De asemenea, b rourile comi
tetelor regionale și orășenești de partid vor analiza cu regu'aiiiate 
diferite aspecte ale muncii politice în rîndul studenților (conl’.i- 
buția comuniștilor la ridicarea nivelului învățămintului, infirmarea 
poiit’că a studenților, condițiile de viață ale studenților și cadre
lor didactice, desfășurarea învățămintului de partid etc.).

Comitetele orășenești de partid vor acorda tot sprijinul instruiri 
secretarilor și birourilor organizațiilor U.T.M. din institutele de în- 
vățămînt superior.

Țin'nd seama că sarcina principală în pregătirea și educarea ti
nerilor specialiști revine cadrelor didactice, organele și organiza- 
ți:le de partid trebuie să ajute conducerile institutelor de învăță- 
mint superior in justa orientare a muncii didactico-științif ce a cor
pului didactic. Pentru aceasta trebuie să se inițieze organizarea de 
dezbateri și sesiuni științifice în legătură cu noile cuceriri a'e știin
ței, tehnicii și culturii, cu sprijinul activ al cadrelor de științe so
ciale; să se inițieze organizai ea unor conferințe de specialitate 
(chimie, fizică, biologie etc.) pe institute sau centre universitare. 
Aceste manifestări vor constitui un prilej de promovare a științei 
materialiste, de combatere a teoriilor idealiste, de realizare a unui 
larg schimb de păreri între cadrele didactice și de ridicare a nive 
luhii învățămintului.

Pentru a propaga în rindul studenților concepția materialistă 
despre lume, a combate misticismul și teoriile idealiste, a lărgi ori
zontul cultural al studenților, organizațiile U.T.M., sub conducerea 
și cu ajutorul organizațiilor de partid, trebuie să intensifice munca 
de organizare de simpozioane, dezbateri pe teme din domeniul 
științelor sociale, al științelor naturii și al tehnicii, ai literaturii și 
artei și să solicite pe cei mai valoroși intelectuali ai țării să facă 
expuneri tn fața studenților.

Organizațiile de partid trebuie să acorde o mai mare atenție și să 
ajute U.T.M.-ul în organizarea Informărilor politice tn rîndul stu
denților asupra principalelor probleme ale politicii interne și ex
terne a statului nostru democrat-popular, a Uniunii Sovietice și a 
celorlalte țări ale lagărului socialist, pentru a ajuta pe studenți să 
se orienteze just în problemele politice și a demonstra superioritatea 
socialismului asupra capitalismului. Important este ca aceste in
formări să fie făcute de oameni calificați, dintre activiști de răs
pundere de partid și de stat și, în primul rînd, de către membrii 
conducerii U.T.M.-ului. Periodic tn fața cadrelor didactice și a stu
denților vor trebui să ia cuvîntul membri ai C.C. al P.M.R. și ai 
guvernului, pentru a explica politica partidului și statului nostru.

Presa centrală : „Scînteia“, „Lupta de clasă“ etc., ca și presa lo
cală din centrele cu institute de invățămînt superior, vor publica 
sistematic materiale de analiză a muncii politice, didactice și știin
țifice ce se desfășoară în aceste institute

C. C. al U. T. M. va lua măsuri ca săptămînal „Scînteia ti
neretului“, să rezerve o pagină problemelor studențești.

6. Ministerul învățămintului și Ministerul Finanțelor vor pre
zenta pînă la 1 august 1958 Consiliului de Miniștri propuneri de 
îmbunătățire a actualului sistem de acordare a burselor, care să 
prevadă mărirea alocației zilnice de hrână cu 27,3 la sută șl sta
bilirea unui plafon mai ridicat al veniturilor părinților în crite
riile pentru acordarea burselor. De asemenea se va studia posibili
tatea măririi fondurilor alocate în bugetul Ministerului Invățămîn- 
tului pentru activitatea cultural-sportivă în rîndul studenților.

Ministerul învățămintului, cu sprijinul organelor locale de par
tid și de stat, va înființa tn toate centrele universitare case cultu
rale studențești, iar în institutele mari cluburi proprii. Pînă la în
ceputul anului școlar 1956-1957, fosta casă a studenților din Bucu
rești va fl transformată în casă culturală studențească. De aseme
nea, se va extinde treptat radioficarea la toate căminele studen
țești.

Ministerul Culturii, C.C.F.S. și Ministerul Finanțelor vor intro
duce sistemul de prețuri reduse pentru studenți și elevi Ia specta
cole, cinematografe, teatre, opere, concerte și manifestări sportive. 
De asemenea, se vor relua matineele de joi după-amlază, speciale 
pentru tineret (muncitori, elevi, studenți), la toate teatrele din Ca
pitală și din celelalte centre universitare din țară.

Cu sprijinul Consiliului de Miniștri și al Consiliului Central al 
Sindicatelor, Ministerul învățămintului va crea condiții pentru ca, 
încă din acest an, să se poată organiza la munte și la mare 
tabere de odihnă studențești, care să poată fi folosite și ca tabere 
internaționale. Organizațiile de U.T.M. vor atrage pe studenți si 
contribuie ei înșiși prin muncă voluntară la construirea caselor de 
odihnă și a taberelor studențești. Este în afară de orice îndoială 
că studenții noștri vor face aceasta cu bucurie.

Congresul al II-lea al partidului, adoptînd Directivele pentru cel 
de a! II-lea plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale, a 
trasat un mare program a! construcției econom'ce și culturale pen
tru poporul nostru ș.i implicit sarcina de a crește numeroase cad. e 
de specialitate necesare înfăptuirii acestui program.

In fața tuturor organelor și organizațiilor de partid, de U.T.M 
și de stat, care au legătură cu institutele de învățămint superior, stă I 
sarcina de a-și îmbunătăți radical activitatea de pregătire profesio- i 
nală și politico-educativă în rîndul studenților tocmai pentru a a 
sigura cadrele necesare dezvoltării economiei și culturii țării.

Ele trebuie să ajute cu perseverență pe studenții noștri, tineri ie 
șiți din popor, cărora statul muncitorilor și țăranilor le-a creat 
posibilitatea de a cuceri cetatea științei și culturii, să se pregă- • 
tească cu rîvnă pentru a deveni specialiști bine pregătiți, oameni 
luminați, cu un larg orizont cultural, eliberați de prejudecăți de 
orice fel, atașați trup și suflet poporului șl patriei lor, constructori 
pricepuți și entuziaști ai socialismului în Republica Populară Ro
mîn ă. 1

(Text prescurtat)

TELEGRAMĂ

Domnului
Președinte al Consiliului de Minișlti 

al Republicii Populate Romîne
BUCUREȘTI

Am primit cu cea mai mare plăcere telegrama Excelenței Voastre, 
prin care exprimați, în numele guvernului șl poporului Republicii 
Populare Romîne, urările dumneavoastră binevoitoare cu ocazia 
Zilei Independenței și Aniversării Proclamării Republicii Egiptene 
vă mulțumesc foarte sincer, și la rindul meu vă adresez urările 
mele cele mai cordiale pentru buna stare și progresul nobilului 
popor romîn, și pentru constanta dezvoltare a relațiilor prietenești 
care există intre ambele noastre țări.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Egiptene 

GAMAL ABDEL NASSER 
Palatul Republicii Cairo

In legătură cu Decreiul 
privind dreptul de autor

Prezidiul Marii Adunări Națio
nale a emis un Decret privind 
dreptul de autor. Acest Decret 
constituie un păs înainte în ce 
priveș e reglementarea dreptului 
de autor pentru operele literare, 
artistice, științifice și al e creații 
intelectuale de același gen din 
țara noastră.

Decretul definește dreptul de 
autor și consfințește autorilor 
dreptul de a-și apăra opera de 
orice deformare sau folosire ne- 
justă.

Totodată, se garantează autori
lor dreptul de a beneficia de fo
loasele materiale ce decurg din 
reproducerea și difuzarea operei 
precum și din reprezentarea sau 
executarea acesteia.

Intre altele, se arată că drep
turile recunoscute autorilor prin 
Decret, nu pot fi știrbite prin 
contracte.

Se garantează transmiterea

prin moștenire a drepturilor pa
trimoniale de autor către soț. as
cendenți, descendenți precum și 
ceilalți moștenitori ai autorului.

Este reglementat, de asemenea, 
în avantajul creatorilor, modul 
de valorificare a dreptului de au
tor direct sau prin contracte în
cheiate cu unitățile socialiste.

Se stabilește că prin Ho'ărîrea 
Consiliului de Miniștri se vor re- 
glemen'a normele de remunerare 
a drepturilor de autor, tarifele și 
modalitățile de plată.

Prin prevederile acestui Decret 
se asigură atît apărarea drepturi
lor autorului cît Și larga răspîn- 
dire în mase a operelor literare, 
artistice și științifice.

Decretul privind dreptul de 
autor emis de Prezidiul Marii 
Adunări Naționale este o nouă ex
presie a grijii Partidului și Gu
vernului față de creatori.

Festivalul republican al elementelor 
fruntașe din școlile și institutele de artă

între 26 iunie și 2 iulie, va 
avea loc la București Festivalul 
republican al elementelor fruntașe 
din școlile și institutele de artă 
organizat de Ministerul Culturii.

Festivalul, care va avea loc la 
sfârșitul fiecărui an școlar, are 
ca scop cunoașterea, stimularea 
și evidențierea elementelor frun
tașe, îmbunătățirea activității di- 
dactico-educative în școlile și in
stitutele de artă.

La festivalul organizat anul 
acesta vor participa peste 450 de 
elevi și studenți fruntași de la 
conservatoarele de muzică „Ci 
prian Porumbescu“ din București 
„Gh. Dima din Cluj, Institu
tul de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale“ din

Se construiește 
modernă de

în orașul Brașov, au început cu 
cîteva luni în urmă lucrările de 
construcție a unei fabrici moderne 
de prefabricate. Noua fabrică va 
fi în întregime mecanizată ; pre
pararea betonului se va face cu 
ajutorul a două stații de betonare 
care vor fi deservite numai de 
doi muncitori; manipularea ele
mentelor prefabricate se va face 
cu ajutorul unor poduri rulante 
și macarale.

Noua fabrică de prefabricate din

București, Institutele de artă 
plastică „N. Grigorescu“ din 
București și „I. Andreescu“ din 
Cluj, școlile de coregrafie din 
București și Cluj, școlile elemen
tare și medii de muzică din Bucu
rești, Cluj, Timișoara, Tg. Mureș, 
Orașul Stalin și Reșița.

In cadrul festivalului vor avea 
loc 3 concerte de muzică instru
mentală, un recital de balet și 
canto și un spectacol cu frag
mente din piese din repertoriul 
universal și original. Cu prilejul 
festivalului se va deschide în 
Parcul de cultură și odihnă I. V- 
Stalin o expoziție cu lucrările de 
diplomă ale studenților de la 
institutele de artă plastică din 
București și Cluj.

o nouă fabr'că 
prefabricata
orașul Brașov va putea funcționa 
și- în timpul iernii deoarece toate 
lucrările se vor executa în inte
riorul halelor spațioase. Ea va 
produce elemente prefabricate 
pentru marile șantiere de cons
trucții și va fi una dintre cele mai 
moderne fabrici de acest gen din 
țară. Pînă la 20 iunie construc
torii au turnat fundațiile și au 
montat o parte din stîlpii de sus
ținere a halelor.

Recepție în cinstea delegației 
Adunării Populare a R. P. Bulgaria

Joî seara Biroul Marii Adunări 
Naționale a R.P.R. a oferit o re
cepție în cinstea delegației Adu
nării Populare a R. P. Bulgaria 
care ne vizitează țara.

La recepția care a avut loc la 
Palatul Marii Adunări Naționale 
au luat parte membrii delegației 
Adunării Populare a R. P. Bul
garia, în frunte cu acad. Sava 
Ganovski, precum și S. Pavlov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București.

Au participat Gh. Apostol, Al. 
Moghioroș, membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., acad. 
M. Sadoveanu, vicepreședinte al 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, D. Coliu. membru supleant 
al Biroului Politic al C. C. al 
P.M.R., I. Cozma, secretar al C.C. 
al P.M.R, M. Mujic, vicepreșe
dinte al Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, acad. C. I. Par- 
hon, președinte de onoare al 
Academiei R.P.R., acad. Traian 
Săvulescu, președintele Academiei 
R.P.R., A, Bun-aciu, secretar al

Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, Alexa Augustin, O. Berlo- 
gea, acad. P. Constantinescu-Iași, 
Florian Dănălache, D. Diaconescu, 
Ion Dumitru, Fili.p Gheltz, acad. 
I .Murgulescu, Gherasim Popa, 
Gh. D. Safer, D. Simulescu, C. 
Teodoru, miniștri, membri ai C.C. 
al P.M.R., Tiță Florea și P. Ni- 
culescu, vicepreședinți ai Marii 
Adunări Naționale, Th. Rudenco, 
locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe, numeroși deputați, con
ducători ai instituțiilor centrale, 
oameni de cultură, artă și știință, 
reprezentanți ai presei romîne și 
străine.

Au participat membri al cor
pului diplomatic.

Acad. M. Sadoveanu, vicepreșe
dinte al Prezidiului Marii Adu
nări Naționale și acad. Sava Ga
novski, conducătorul delegației 
parlamentare bulgare, au toastat 
pentru prietenia romîno-bulgară.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

LA CONGRESUL SCRIITORILOR

Intr-o pauză a Congresului



FI oarea tineretului — Ia sfat din Moscova

Conferința regională U. T. M. Hunedoara

Ai carfe, ai parte ! I n
N-am auzit niciodată la o adu

nare utemistă punîndu-se cu atîta 
tărie problema ridiețării pregătirii 
culturale a tineretului.

Din plin, datele prezentate și 
cuvîntul delegaților au subliniat 
creșterea interesului oentru învă
țătură al tinerilor muncitori Peste 
4.500 tineri din regiunea Hune
doara participă“ în acest an la di
ferite forme de pregăitire profesio
nală în industriie.

Pe de alta parte, deși nivelul 
învățăturii în școlile medii și pro
fesionale a crescut și ' el, totuși 
cunoștințele elevilor nli sînt sa
tisfăcătoare. în fabrica „Deva"— 
a arătat, de pildă, delegțita Ghiță 
Elena — unii absolvenți^veniți au 
o pregătire slabă.

Se simte nevoia orgaxnLzării pe 
scară largă și a unor Lntîlniri 
între elevi și muncitorii fruntași, 
alături de vizite în întreprinderi, 
pentru a dezvolta mai puternic în 
școli, interesul față de tehnică, 
dragostea pentru munca direct 
productivă.

Studierea documentelor Congre
sului al Il-lea al P.M.R. și ale 
Congresului al XX-lea al P.C.U.S. 
în învățămîntul politic. U.T.M., 
precum și dezbaterea unor teme 
actuale în adunările generale au 
făcut să crească pregătirea și 
combativitatea utemiștilor; Aproa
pe I4.Q00 de tineri din regiune au 
fost cuprinși în acest an în cercuri 
și cursuri.

In ceea ce privește legarea de 
realitatea locală a temelor trata
te, ca și" introducerea materialu
lui demonstrativ și desfășurarea 
vie, atrăgătoare a 
aici însă mai este

„Adesea — s-a 
ferlnță — la noi,
are două sau șapte clase, el e în
drumat spre același cerc politic. 
Dar poate ar trebui să aibă întîi 
cunoștințe elementare de mate
matică sau geografie ? Decît să 
dăm oamenilor cunoștințe pe care 
să și le însușească superficial, 
mai bine să facem grupuri în care 
ei să deprindă politica partidu
lui, învățînd despre bogățiile pa
triei, despre frumusețile ei, despre 
tehnică, istorie, să-i îndemnăm 
pe . tineri să-și complecteze stu
diile“.

Dacă pentru 
vățătura este 
tunci cum se 
blemă pentru
care prin nivelul lor trebuie să 
poată contribui ei înșiși la edu
carea tineretului ?

A fost o dezbatere furtunoasă.
Ea a început prin observațiile 

pornite din darea de seamă, și 
continuate de delegați, că secția 
organe a comitetului regional 
U.T.M. n-a dat un ajutor calificat 
organizațiilor U.T.M. în munca 
cu tineretul de la sate, că în raio
nul Hațeg unii activiști, slab 
pregătiți, n-au putut da răspun
suri mulțumitoare la întrebările 
țăranilor muncitori, că instruirea 
lucrătorilor de organizație e nesa- 
tisfăcătoaxe. S-au ridicat 
calitativ noi. Activiștii să 
leze ridicarea tinerelor 
prin expoziții, concursuri

formale, dar de tehnică 
„Trebuie ca în jurul co- 
raional U.T.M. să fie 
colectiv de tineri spe- 

— s-a propus.

discuțiilor ~ 
mult d>e făcut, 
arătat în con- 
fie că tînărul

a cerut, de exemplu, tov. Mino- 
dora Cigmăiainu.

Apoi, o serie de vorbitori au 
pus problema antrenării în acti
vul utemist a tinerilor ingineri 
și a altor specialfiști. „Nu am avut 
în activ specialiști bine calificați 
pentru generalizarea experienței 
înaintate — a spus tov. Lungu 
Petru. De aceea, ne-am ocupat 
uneori mai mult de cotizații, de 
chestiuni 
— slab“, 
mitetului 
creat un 
cialiști“

Și semnale indirecte au sub
liniat în conferință necesitatea ri
dicării pregătirii urnora dintre ac
tiviști. A surprins declarația unui 
tovarăș că echipele artistice, cică, 
n-ar trebui să aibă în program 
piese din repertoriul clasic, deoa
rece acestea... nu sînt actuale. Nu 
constituie motiv de zîmbef nici 
greșelile gramaticale făcute de 
unii în discuții — „căci“ în loc 
de „că“, „asigurez“ în loc de 
„asigur“ este.

In sfîrșit problema a fost ridi
cată deschis, cu maturitate.

„Plenara a IlI-a a C. C. al 
U.T.M. — a spus tov. Lungu Pe
tru — a cerut ca lucrătorii de or
ganizație să urmeze ei înșiși »oii 
medii și facultăți la cursuri serale 
sau fără frecvență. Dar la noi nu 
se vede preocupare. Dacă primul 
secretar și ceilalți secretari ai co
mitetului regional U.T.M. n-au dat 
exemplu și n-au creat condiții, 
atunci cum să crească activiștii?“ 
Vorbind despre trecut, tov. Strik- 
berger Dezideriu a declarat: 
„absolvent al școlii de ucenici 
acum 16' ani, n-am putut organiza 
cercurile de studii la Institutul de 
mine Petroșani“. In ceea ce-1 
privește pe tov. Velea Marin, el 
și-a încheiat cuvîntul gîndindu-se 
la viitor: „Eu nu voi putea da un 
orizont larg muncii în 
țiile de bază dacă voi 
7 clase elementare...“

Conștienți de ritmul
crește tineretul, cei mai buni ac
tiviști utemiști. din regiunea Hu
nedoara vor face totul să fie în 
pas cu el.

Vechiul proverb: „Ai carte, ai 
parte 1“, care nu mai justifică azi 
îmbogățirea unei minorități, sub
liniază cu atît mai mult că pen
tru „a avea parte“ de reușită, tre
buie să înveți.

Acum nu multă vreme, în sala 
conferinței raionale U.T.M. Hune
doara, o delegație a comitetului 
raional U.T.M. Petroșani, preda 
cîștîgătorilor drapelul de comitet 
raional fruntaș în antrenarea ti
neretului în producție. Acolo dis
cursul tovarășilor de la Petroșani 
a avut mai mult un caracter —• 
să-i spunem — festiv. A trebuit ca 
reprezentanții celor două raioane 
să se întîlnească la Deva, în con
ferința regională, pentru ca să 
putem vedea mai bine pricinile 
pentru care, pe bună dreptate, un 
raion a pierdut și celălalt a cîș- 
tigat titlul de fruntaș.

Atît în raionul Petroșani, cît și 
în raionul Hunedoara, luptă pen
tru îndeplinirea planului cincinal 
un tineret la fel de eroic, de ca
pabil și întreprinzător. Anul tre
cut, în cinstea Festivalului Mon
dial și a Congresului partidului, 
tinerii mineri au dat peste 43.000 
tone cărbune, iar brigăzile de oțe- 
lari de la Hunedoara peste 5.800 
tone oțel.

Problema e cum a continuat fie
care din comitetele raionale 
U.T.M. să antreneze prin muncă 
politică tineretul spre sporirea 
realizărilor sale în muncă.

In ceea ce privește Valea Jiu
lui, fără să ignorăm realizările 
obținute, trebuie arătat că 
dele înaintate au fost prea 
extinse. Darea de seamă a 
tetului regional, vrînd să
preocuparea pentru folosirea gra
ficului ciclic, a trebuit să recurgă 
Ia formulări diplomatice: „130 
brigăzi luptă pentru aplicarea 
metodei“. Dar cîte o aplică de 
fapt ?

In același timp, la Hunedoara, 
brigăzile de tineri oțelari aplică

meto- 
puțin 
comi- 
arate

Tnnrmnnmnnrimr *

masa tinerilor în
de actualitate, a- 
pune această pro- 
activiștii U.T.M.,
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Așa cum arată și afișul, 
conferința regională U.T.M. a 
prilejuit cetățenilor Devei o 
adevărată sărbătoare, cu ma
nifestări cultural-sportive în
cununate de succes.
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balanță
într-adevăr metodele necesare 
pentru a da cît mai multe șarje 
rapide, și în cadrul acțiunii în
treprinse din inițiativa maistrului 
Gogu Josan, din 900 șarje rapide 
obținute pînă la 1 iunie, tineretul 
a dat, el însuși, nu mai puțin 
de 564.

Observații asemănătoare pot fi 
făcute în multe domenii de muncă.

In legătură cu extinderea expe
rienței înaintate, în Valea Jiului 
se manifestă lipsuri importante. 
Tovarășul Mihai Ștefan a vorbit 
frumos în conferința regională, 
dar el a încercat să se scuze pen
tru faptul că a refuzat să facă un 
schimb de experiență cu brigada 
rămasă în urmă a minerului 
Cosma Ernest.

De asemenea, așa cum arăta 
delegatul Lucian Drăguț, în mi
nele din raionul Petroșani, brigă
zile de tineret sînt masate mai 
ales în sectoarele de pregătire, în 
timp ce în abataje, acolo unde se 
hotărăște soarta producției de 
cărbune, se resimte lipsa lor.

Tinerii tehnicieni și ingineri, 
dintre care mulți au studiat în 
U.R.S.S., sînt prea puțin folosiți 
în minele Văii Jiului atît din 
răspunderea lor cît și din cauza 
organizațiilor utemiste, care nu-i 
antrenează la îndrumarea brigă
zilor de tineret.

Tn fine, comitetul raional U.T.M. 
Petroșani dă puțină însemnătate 
luptei împotriva indisciplinei, cu 
toate că în decursul a 12 luni, 
absențele nemotivate ale tinerilor 
s-au ridicat la aproape 3.000 zile.

Fără a pretinde că în raionul 
Hunedoara lucrurile stau pretu
tindeni bine, în opoziție complec
tă. Cu cele arătate mai sus, se 
poate remarca lesne că aici, dacă

extinderea experienței înaintate 
încă nu s-a făcut în suficientă 
măsură, tov. Lăbuneț Vaier și alți 
tineri fruntași avînd răspunderea 
lor în această privință, totuși ma
joritatea brigăzilor de tineret sînt 
masate în secțiile esențiale — la 
combinat, în oțelărie, la furnale 
și noua termocentrală, Ia între
prinderea de construcții siderur
gice, la furnalul de 700 m.c., la 
Teliuc în cadrul unei mine a tine
retului condusă de un tînăr ingi
ner. In acest sens se evidențiază 
faptul că tineretul din întreprin
derile raionului Hunedoara a pre
luat cu ajutorul organizațiilor de 
partid in grijă proprie schimburi 
întregi și agregate de mare im
portanță.

Chiar din aceste cîteva elemen
te reiese motivul pentru care, în 
Valea Jiului, angajarfientul luat 
în mod birocratic de către acti. 
viștii comitetului raional și nu- de 
către tinerii mineri, de a dă o a- 
numită cantitate de cărbune peste 
plan, nu a putut fi îndeplinit, în 
timp ce la Hunedoara, angaja
mentele de producție luate în mod 
concret, la nivelul brigăzilor Și 
schimburilor de tineret, au fost 
realizate cu succes.

Despre aceasta au vorbit la 
conferință mulți delegați. Unii ca 
tov. Dan Gavrilă, prim secretar 
al comitetului raional U.T.M. Pe
troșani, ar fi putut, credem, să a- 
nalizeze mai adînc cauzele rămî- 
nerii în urmă în raionul de care 
se ocupă.

Comitetul 
troșani mai 
acum. E o 
sară pentru
va recîștiga steagul să 
perspective concrete.

Teatrul de Artă din Moscova 
și-a început activitatea cu mon
tarea piesei „Țarul Fedor Iva- 
novici“ a cunoscutului poet și 
dramaturg rus Alexei To-lstoi.

întemeietorii teatrului au fost 
marele regizor rus Konstantin 
Stanislavskl și unul din cei mai 
apropiați colaboratori ai săi, 
scriitorul Vladimir Nemirovici- 
Dancenko.

Chiar de la primii pași în ac
tivitatea scenică, tînărul teatru a 
atras atenția spectatorilor și a 
devenit stegarul luptei pentru o 
artă realistă înaintată, 
realismului psihologic, 
baza activității teatrului și de
venită ulterior celebră în întreaga 
lume sub denumirea „sistemul
lui Stanislavski“, a permis con
ducătorilor teatrului să educe
numeroase generații de remarca
bili maeștri ai scenei.

Teatrul de Artă din Moscova a 
devenit teatrul preferat al inte
lectualității ruse, exponentul ce
lor mai bune năzuințe și aspi
rații ale sale. Aceste poziții pro
gresiste ale teatrului s-au bazat 
pe remarcabile opere ale litera
turii clasice universale și ruse,

Teatrul de Artă a exercitat o 
uriașă influență asupra vieții tea
trale din Rusia. In lupta inițiată 
de gloriosul său colectiv împo
triva diletantismului 
s-au încadrat și multe 
tre.

Revoluția 
tombrie a 
poporului, 
principală 
trului de 
tualitatea 
acum acestora li 
masele largi de oameni ai muncii.

In anul 1920 teatrul a primit 
numele de academic, iar peste 
alți cîțiva ani i s-a dat

Scurta prezentare
literaturii 
prietenul 
teatral.
Academic

marelui întemeietor al 
sovietice Maxim Gorki, 
apropiat al colectivului

Turneele Teatrului 
de Artă „M. Gorki“ din Moscova
(Mhat) în străinătate i-au adus o 
celebritate mondială. In 1922, 
înapoin>du-se dintr-un îndelungat 
turneu în Europa și America, un 
grup al Teatrului de Artă a ‘ 
tat țările balcanice, între

vizi
care

raional U.T.M. Pe- 
poate face aceasta și 
condiție strict nece- 
ca promisiunea sa că 

capete

it isrnrinnnrinnnnrinnn

tualității ruse în primii ani ai re
voluției, a fost pus în scenă pen
tru prima oară în 1942.

In aceste piese, spectatorii ro- 
mîni vor vedea pe una din cele 
mai populare artiste sovietice 
Alla Tarasova, membră a colec
tivului Mhat' de mai bine de 40 
de ani.

Mihail Kedrov, artist a! po
porului din U.R.S.S., face parte 
din colectivul Teatrului de Artă 
de aproape tot atîția arii ca și 

Ala Tarasova. Actor înzestrat cu 
o adîncă subtilitate, unul din cei 
mai apropiați elevi ai lui Stanis
lavski, Kedrov nu este numai un 
remarcabil artist de teatru, ci și

Metoda 
pusă la 'Iugoslavia șt Bulgaria.

După un turneu de două —r 
tămîni în Bulgaria, Teatrul Aca-' regizor Jn.cțl’î^d. ,pă
demic de Artă din Moscova va ‘ KI" ' “
prezentă o serie de spectacole pu
blicului ronnîn. Repertoriul cu
prinde trei piese și un program 
alcătuit din fragmente din „Anna 
Karenina“ de Lev Tolstoi și 
„Suflete moarte“ de Gogoî.

Piesa lui Anton 
surori“ este una 
vechi montări ale 
scena teatrului din 
fost prezentată pentru prima dată 
în anul 1901. Spectatorii vor ve
dea piesa „Trei surori“ în mon
tarea realizată în 1940 de Ne- 
mirovici-Dancenko.

Un alt model de interpretare 
nouă a moștenirii clasice este co
media „Roadele învățăturii“ de 
Lev Tolstoi. Acest spectacol, pus 
în scenă în 1951, constituie una 
din cele mai bune realizări ale 
teatrului din perioada de după 
război.

In sfîrșit, cea de a treia piesă 
care figurează în repertoriul tur
neului este „Orologiul Kremlinu
lui“ de dramaturgul sovietic N. 
Pogodin. Acest spectacol inte. 
resant, care evocă cotitura care 
s-a produs în conștiința intelec-

în teatru 
alte tea-

Socialistă 
făcut arta

Dacă înainte masa 
a spectatorilor Tea- 

Artă o forma intelec- 
și tineretul studios, 

s-au alăturat

din Oc- 
accesibilă

numele

săp-

Cehov „Trei 
din cele mai 
teatrului. Pe 

Moscova ea a

moartea lui Nemirovîci-Dancenko, 
el exercită conducerea artistică a 
teatrului.

Amatorilor de cinematograf le 
este desigur bine cunoscut acto
rul Boris Livanov, artist al po
porului din IA.R.S.S. interpretul 
rolului studentului Bocearov din 
filmul „Deputatul de Baltica“, al 
căpitanului Rudnev 
eroic „Crucișătorul Variag 
lui Potemkin din fit__ '. ..... ...
ralul Ușakov“. Originalitatea ta
lentului lui i-a adus lui Livanov 
o largă celebritate și ca artist al 
Teatrului Academic de 
colectivul căruia face parte din 
anul 1924.

Spectatorii romîni 
ocazia să admire talentul plin de 
lirism al artistei Klavdia Elan- 
skaia, excelenta interpretă a 
Katiușei Maslova din „învierea“ 
de Lev Tolstoi, a Caterinei din 
„Furtuna“ de Ostrovski. Ei vor 
avea ocazia să cunoască și o sc
rie de alți artiști din vechea și 
tînăra generație a teatrului, pre
cum și reprezentanți ai talenfați- 
lor artiști tineri...

(Agerpres)

din filmul 
Va, lag“, al 

filmul „Ami-

Artă, din

vor avea

cu.^jLctoc.m.i Acum se numără bobocii
r
:

î

organiza
răm ine cu

•. 
Ocă tehnicienii care ar trebui să 

îndrume brigăzile de tineret 
se schimbă mereu, 
pus 
ciclic

sä 
al

s-tz pro- 
se facă un grafic 

mișcării tehnicienilor.

Comitetul regional U.T.M. 
— a spus un delegai — lucra 
adesea superficial, ca ,,aprin. 
zător de focuri de paie“.

Foltiscka Frandsc, 
inginer utemist la Hunedoara, 
lector la mai multe cursuri 
și membru in mai multe co
mitete, a fost de curînd dis-- 
tins și cu funcția de... instruc
tor de gimnastică la aparate

(Caricaturi executate după ideile echipei care a publicat 
în zilele dezbaterilor „gazeta conferinței regionale“)
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Nu pentru întîia oară se dis
cută în regiunea Hunedoara des
pre educația tineretului. încă în
tr-un articol trecut, ziarul nostru 
arăta felul cum s-a pus această 
problemă la conferința raională 
U.T.M. Hunedoara. Delegații la 
conferința regională au abordat-o 
și ei, pe un plan și mai larg, sub 
aspectele sale firești.

Multă putere trebuie dată lup
tei pentru întărirea disciplinei. 
Dacă tehnicianul veterinar Diaco- 
nescu Ioan a putut povesti că foș
tii săi colegi au devenit stimați în 
raionul Brad tocmai datorită com
portării lor bune, alți delegați 
n-au putut să nu amintească din 
nou faptul că comitetul regional 
U.T.M. trebuie să se intereseze mai 
mult de acei care lipsesc cu săp- 
tămînile de la lucru sau întîrzie 
sistematic, la Petrila, de pildă, 
de plimbăreții cu îmbrăcămin
tea schimonosită și alții ca ei.

O mare grijă a fost acordată 
combaterii huliganismului și ma
nifestărilor naționaliste. S-a a- 
mintit despre faptul că unii ti
neri fotbaliști, primind aprecierea 
pozitivă a publicului, manifestă 
atitudini huliganice pe terenul de 
sport și nu mai lucrează bine în 
producție. Tn unele raioane, ca 
Sebeș, de exemplu, nu s-a dat încă 
atenția cuvenită strîngerii legătu
rilor de prietenie între sași și ro- 
mîni iar în alte locuri, ca de pil
dă gospodăria anexă Mintia, ro-

maghiarii au nu numaimînii și 
dormitoare, dar și brigăzi decîmp 
separate.

în darea de seamă s-a arătat 
că unele comitete raionale U.T.M. 
ca Sebeș, Alba, Brad, Ilia și al
tele n-au știut să apere tineretul 
de influențele mistice, ceea ce a 
făcut ca unii tineri, pionieri 
chiar utemiști să cadă sub 
fluența sectelor.

Dar dacă unii tineri sînt 
fluențați de asemenea concepții, 
să ne gîndim bine cum vorbim cu 
dînșii. Statul nostru nu împiedică 
pe nimeni să exercite în mod li
ber orice cult religios și propa
ganda materialistă exclude cu de- 
săvîrșire injuriile sau presiunile. 
Ceea ce clasele exploatatoare au 
sădit de veacuri, tineretul trebuie 
să combată cu ajutorul științei. 
Așa cum a povestit că a făcut 
delegata Josan Constanța, în 
cercuri ale tinerilor naturaliști, 
ale tinerilor istorici, în conferințe 
și discuții de la om la om să ex
plicăm de ce plouă, de ce tună. Și 
atunci tinerii, de la sine, își vor 
ridica de pe ochi vălurile neștiin- 
ței, nu se vor mai pleca 
divinității, 
demnitate.

Totodată, 
tem numai, 
de pildă, o 
firipe, tinerii căsătoriți să fie săr
bătoriți de tovarășii lor. Să se 

extindă mai mult inițiative ca celeculturii.

vor căpăta

Și 
in-

in-

în fața 
o nouă

comba-nu trebuie să
ci să ajutăm. Dacă, 
familie stă să se în-

ale comitetelor orășenești U.T.M. 
Deva, Alba și Sebeș și a comite
tului U.T.M. din satul Alun care 
au organizat pentru prima dată 
ansambluri ale tineretului, iniția
tive ca ale comitetelor orășenești 
Hunedoara, Brad, Lupeni, unde 
au avut loc periodic carnavale, 
joi ale tineretului, seri de cîntec 
și dans și alte asemenea acțiuni.

Delegații la conferință au dis
cutat mult despre aceasta. Tov. 
Mihai Ștefan a vorbit despre fap
tul că la ei se dă mai multă aten
ție fotbalului, dar Spartachiadei 
de vară —- prea puțin. La Hune
doara. cîndva era o preocupare să 
se dea filme în premieră. Astăzi 
această inițiativă a fost părăsită, 
iar teatrele din București și Cluj 
și colectivele muzicale fruntașe 
nu vin aici.

Comitetul regional de partid a 
elaborat o hotărîre în privința fo
losirii timpului liber. Marile ac
țiuni pe care comitetul regional 
U.T.M. le pregătește pe linia aces
tei hotărîri — organizarea a trei 
noi ansambluri de cîntece și dan
suri, ca și a festivalului tineretu
lui care va avea loc în curînd la 
Petroșani — să constituie numai 
momente mari într-o muncă per
manentă și modestă, de transfor
mare a fiecărui ceas liber al băie
ților și fetelor, muncitori, țărani, 
elevi, studenți, într-un prilej de 
distracție, recreiere, însușire a

Consfătuirea 
șefilor de brigadă
Miercuri spre seară, la comi

tetul regional U.T.M. Constanța 
s-a primit o știre. Prin telefon 
se anunța că la Negru Vodă luase 
sfîrșit consfătuirea cu șefii brigă
zilor de tractoare din întregul 
raion. In consfătuirea de care 
este vorba, a fost împărtășită ex
periența căpătată de tractoriști 
în campania agricolă de primă
vară, pe ogoarele acestui raion, 
în întregime cooperativizat. La 
discuții au luat cuvîntul Con
stantin Ciocan, de la S.M.T. To- 
praisar, Gheorghe Lupu de la 
S.M.T. Chirnogeni și Constantin 
Jitaru de la S.M.T. Cobadln. In 
continuare, brigăzii condusă de 
Constantin Ciocan 1 s-a decernat 
steagul de brigadă de tractoriști 
fruntașă pe raion. Apoi s-au sta
bilit sarcinile tractoriștilor din 
raionul Negru Vodă, pentru cam 
pania agricolă de vară.
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Conferința regională U.T.M-Hunedoara a ascultat raportul 
prezentat de tov Sirbu Dragomir, în numele comitetului re
gional U.T.M. Pe baza lui s-au susținut discuții largi, în cadrul 
cărora, la un nivel mult crescut, au luat cuvîntul zeci de de
legați — floarea tineretului Hunedoarei.

în numele comitetului regional de partid a vorbit tov. Petre 
Dumitrescu, secretar al comitetului regional. A fost remarcat 
spiritul critic și autocritic în care s-a desfășurat conferința, ca 
un indiciu al creșterii organizațiilor U.T.M. Relevînd succesele 
obținute de tineret în industria siderurgică, vorbitorul s-a re
ferit totodată la lipsurile existente în privința transformării so- 
ciaj’rte a agriculturii. In încheiere, s-a arătat că sub îndruma
rea organizațiilor de partid, organizațiile U.T.M. trebuie să 
ducă cu tineretul activitatea 
de convingere politică.

A luat cuvîntul tov. Virgil
Succesele Obținute, a arătat

pe baza celei mai adinei munci

Trofin, secretar al C.C. al U.T.M. 
vorbitorul, se datoresc mult în-

drumării date de organele și organizațiile de partid. Cuvîntul 
tov. Trofin, în mare parte a fost consacrat problemelor educa
ției tineretului, subliniindu-se că moralitatea unui ttnăr se 
oglindește în primul rînd în atitudinea sa față de muncă, față 
de bunul obștesc.

Problemele ridicate în materialele de mai sus sînt In cea 
mai mare parte rezultate din cuvîntul participanților la con
ferință.

O lipsă a conferinței regionale U.T.M.-Hunedoara e aceea 
că ea nu s-a ocupat destul de adînc de problemele vieții in
terne de organizație, de problemele elevilor și pionierilor.

Adunarea reprezentanților tineretului hunedorean a arătat lim
pede patriotismul acestui tineret, dorința sa de a înthnpina 
Congresul U.T.M. cu noi victorii in muncă și învățătură.

Conferința regională a ales comitetul regional al U.T.M. Prim 
secretar al comitetului regional este tov. Raczek Ion.

F1LIP CERBU

— Dacă am să iau 
tanțele astea, frate Dănilă, pe 
semestrul II, am să mă apuc 
serios de carte. Eu sînt ambi
țios și unde mai pui că am 
și o voință de fier. Am voință 
de fier, nu glumă! Nu-l cu
noști încă pe Corneliu Dor
nescu I

Și-avea perfectă dreptate 
Corneliu. De unde avea să-l 
cunoască atît de bine Alexan
dru Dănilă, colegul său de 
cameră ? Ca să-și dea seama 
de caracterul lui, să pătrundă 
și să-i cunoască „voința lui 
de fier“ îi trebuia timp. Mai 
bine însă îl cunosc foștii lui 
colegi, acum studenți în anul 
II, care in toamna anului tre
cut l-au pierdut pe Corneliu 
pe drum.

Să nu credeți că este vorba 
de vreo pierdere prin '.rătăcire 
în orașul lași, deoarece Cor
neliu Dornescu este unul care 
cunoaște bine, in special, stră
zile, parcurile și alte locuri 
mai mult sau mai puțin aglo
merate. Nul Nu este vorba 
nici de o pierdere de sine. 
Corneliu Dornescu este un om 
ce are o „voință de fier“, cam 
îi place să spună, iar imperti
nența — altă calitate — nu-l 
lasă să se piardă. Adevărul 
este că el s-a pierdut în cali
ficativele proaste primite la 
reexaminarea din toamnă. Co
legii l-au pierdut. L-au găsit 
însă cei ce au venit din urmă 
pentru că „voința de fier" îl 
îndemna:

— Nu abandonai
Și n-a abandonat. Și-a 

inima în dinți și a zis:
— Mai repet o dată anul și 

ce are să fie ?! O să rîdă cine
va de mine? Atît le trebuie!

Și pentru că veni vorba de 
repetarea anului e bine să 
știți dragi cititori că și tn se
siunea din iarnă „bietul“ Cor
neliu Dornescu a avut de tre
cut o grea repetiție.

Examenele nu au fost grele 
și nici multe la număr. Acest 
lucru ll spun aproape toți 
legii lui din anul I al Fi

luat

Acest 
2 co- 
'acul- 

tății de agronomie care le-au 
trecut cu succes.

Dar greu de rezolvat pentru 
Corneliu a fost tocmai această 
trecere. Și n-a avut de dat 
decît 3 examene. Trei, pentru 
că de două a fost scutit deoa
rece le luase cu „succes“ anul 
trecut. Și din trei a pierdut 
două, iar la unul a luat cu 
mare greutate un suficient.

O zicală spune că „cine se

scoală de dimineață ajunge 
departe“. E drept și acest lu
cru nu-l neagă nici Dornescu. 
Dar de ce să se scoale el de 
dimineață tn fiecare zi ? Este 
oare așa de departe Institu
tul, incit i-ar trebui ore în
tregi ca să ajungă la cursuri? 
Nu! Și atunci? Să strice el 
bunătate de somn? Pentru ce? 
Peritru niște cursuri! Nu, nu 
se face! Știe el că vor lua 
notițe colegii și pentru dinsul. 
Iar pină la sesiunea din 
mai e timp.

Totuși colegii lui nu 
nega faptul că dădea și 
nescu pe la cursuri chiar 
venea cu o oră, două trctlr- 
ziere. Pe la cursuri, căci se- 
minariile — fie vorba între 
noi — îl plictiseau grozav.

In asentimentul lui era și 
studentul Marcel Cirlan tot 
din acea grupă și cu care, 
din acest punct de vedere, 
înțelegea de minune, căci de, 
prieteni buni cu vechime 
doi ani în anul I. amîndoi 
petenți pentru a doua oară...

Studentul Corneliu Dornescu 
e o fire visătoare și de multe 
ori etnd dădea pe la cursuri 
cădea pe gînduri privind tn 
gol... Tn ultima vreme îl ob
seda sesiunea de examene ce 
se apropia. Doar atunci cole
gii ce stăteau pe lingă el 
erau liniștiți, puteau să-și ia 
notițe, să fie atenți la preda
rea lecțiilor etc.

Caricatura tn timpul orelor 
de curs era ocupația sa pre
ferată.

Zilele treceau nebăgate tn 
seamă de Corneliu și sesiunea 
de examene din vară batea 
la ușă. Colegii, care știu că 
la examene vor trece doar 
acei care cunosc bine materia 
și nu se bazează pe simple 
cunoștințe generale, l-au sfă
tuit prietenește pe Corneliu 
Dornescu și pe ceilalți colegi 
rămași tn urmă la învățătură 
să se apuce serios de învățat, 
căci timpul este scurt. Să 
învețe pentru seminarii, să 
vină la cursuri, la consultații.

Dar vorbele lui Oh. Voi- 
nescu, Gh. Grădinara și ale 
altor studenți fruntași la în
vățătură din grupa sa, n-au 
avut prea mare ecou. Pe o 
ureche i-au intrat și pe cea
laltă i-au ieșit. Nu prea dădea 
el importanță acestor sfaturi.

Cu cîteva zile înainte de 
examene Corneliu Dornescu, 
stînd lungit comod, în patul 
său, se adresă lui Alexandru 
Dănilă, colegul de cameră1:

vară

pot 
Dor. 
dacă

se

de
re-

— Ei, acum Sandule mă 
apuc de carte. învăț frate, în
văț, că se apropie examenul. 
Cîteva zile la un obiect pen
tru mine-i suficient. Prind re
pede. Și pe urmă tu știi că la 
două materii sint scutit și în 
sesiunea asta. Am muncit anul 
trecut și le-am luat cu succes.

Tn cîteva zile Corneliu Dor
nescu a dat materia peste cap. 
Avea el o presimțire că o să 
cadă la examen dar n-o spu
nea nimănui. E adevărat, nu 
prea era stăpln pe materie, 
dar principiul „un dram de 
minte și un car de noroc“ este 
principiul său de bază cînd e 
vorba de examene...

Au trecut cîteva zile și 
grupul de studenți voioși 
ieșiseră de la examenul 
chimie putea fi văzută și 
gura jalnică a studentliiui 
Corneliu Dornescu ce se tin- 
guia continuu:
’ — Am presimțit că o să am 
„ghinion“ la chimie. Tocmai 
subiectul cu întrebările pe care 
nu le-am aprofundat, tocmai 
acela mi-a căzut. Ce „ghi
nion“ dragi colegi, ce „ghi
nion“.

„Ghinion“ a avut la acest 
examen și colegul său de 
grupă, Marcel Cirlan, care mai 
are un „insuficient“ și la 
marxism.

Ceilalți studenți însă, Cor
neliu Vasiliu, Teodor Onise, 
Const. Nastase, Virgil Bur- 
căm, Gh. Voinescu, Gh. Gră
dinara și alții din anul I n-au 
avut „ghinion“ și aceasta da
torită faptutui că au frecven
tat regulat cursurile, semina- 
riile, au conspectat 
au învățat serios în 
nului.

Dar, precum s-a 
Corneliu Dornescu 
student cu „voință 
De aceea, avînd și 
anului trecut, nu s- 
pleșit de examenele pierdute. 
Parcă e pentru prima oară ?

— Am să mă pregătesc se
rios tn vară. Doar știți cu'toții 
că toamna se numără bobocii...

Nu se știe precis care din
tre colegii lui de grupă i-a răs
puns

— Ai cumva de gtnd să te 
numeri și la toamnă printre 
bobocii anului I? Zicala e ade
vărată, dar pentru noi, stu
denții, acum se numără bo
bocii 1

in 
ce 
de

materia, 
timpul a-

mai spus, 
este un 

: de fier“, 
' experiența 
>a lăsat co-

a..

GHEORGHE GHINDA

Foto: R. COST1NSpălat de rufe pe Valea Șercaiel (raionul Făgăraș) — prilej de snoave și plăcute aduceri aminte.
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Lucrările Congresului
Scriitorilor din R. P. R*

LA ÎNCEPUT DE SECERIȘ

întreceri între echipe
Tinerii din gospodăria agricolă 

colectivă „23 August“ din comuna 
Făcăeni, raionul Fetești, antrenați 
de organizația U.T.M. din gospo
dărie, participă activ la lucrările 
de întreținere a culturilor, alături 
de cei vîrstnici.

In fiecare duminică, membrii 
?gospodăriei colective pornesc de 
a ora 5 dimineața, în cîntecele 

tineretului, la lucrările de întreți
nere a culturilor, organizați pe 
echipe Și brigăzi, fiecare la tere
nul repartizat, pe care îl lucrează 
de la tnsămînțat pînă la cules. 
în întrecerea între echipe, în 
cinstea Congresului U.T.M., prima 
s-a clasat echipa de tineret con
dusă de P. Vasile, având ca frun
tași pe Eugenia Turliu și I. Vlă- 
dilă.care au făcut lucrări de bună 
calitate; dcpășindu-și zilnic nor
ma cu 25—30 la sută.

Tînărul tractorist Petre Crăciun 
din brigada a VlII-a de la S.M.T. 
Făcăeni, care lucrează pe tarlaua 
gospodăriei colective, prășește zil
nic cu cultivatorul cîte 20 de hec
tare, depășindu-și cu mult norma.

Corespondent 
CONSTANTIN FRÎNCU

Mal multe 
zile - munca

In efnstea celui de al IT-lea 
Congres al U.T.M. tinerii colecti
viști din regiunea Craiova s-au 
alăturat inițiativei comuniștilor 
de a realiza în acest an cîte cel 
puțin 200 zile-muncă. Datorită 
muncii desfășurate, numeroși ti
neri colectiviști și-au depășit 
normele lia întreținerea culturilor, 
făciînd astfel un mare număr de 
zile-muncă. Tînărul Aurel Scrie- 
ciu de la G.A.C. din comuna Tu
narii Vechi a realizat pînă acum 
150 zile-muncă.

însemnate realizări au obținut 
și tinerii colectiviști din raioanele 
Gilort, Vînju Mare, Caracal, 
Craiova șl altele.

în cinstea celui de-al II-lea 
Congres al U.T.M., Comitetul oră
șenesc București, în colaborare cu 
Sfatul popular, Consiliul orășenesc 
sindical și C.C.F.S. va organiza 
în Capitală o serie de manifestări 
cultural-artîstice și sportive. Ast
fel, concursul de orientare turis
tică, organizat pe Capitală și ra
ioanele orașului, început la data 
de 17 iunie, va continua pe ziua 
de 24 iunie. Dintre manifestările 
sportive mai importante va face 
parte ștafeta combinată care, re
prezentând diferitele raioane ale 
Capitalei, va aduce salutul tine
retului din București Congresului. 
Tinerii sportivi și iubitorii de 
sport vor avea plăcutul prilej să 
stea de vorbă cu maeștrii sportului 
— Ella Zeller, Const. Mărgărit și 
Băcuț II — la întîlnirea ce se va 
ține la Casa de cultură a sindica
telor în ziua de 25 iunie.

Paralel cu aceasta, în aceeași 
zi, se va desfășura și activitatea 
sportivă a copiilor, în cadrul Pa
latului pionierilor unde cei mici 
pot face atletism, înot și aeromo- 
deiism.

în ziua de 27 iunie, scriitorii 
Mihaiî Novicov și A. G. Vaida vor 
vorbi la Casa de cultură a sindi
catelor despre lupta uteciștilor. 
Tot la Casa de cultură a sindica
telor, elevii fruntași la învăță
tură, vor putea petrece, la balul 
ce se organizează în cinstea lor, 
în ziua următoare.

Printre manifestările mai deose
bite ale zilei de 29 iunie se nu
mără : concertul pentru tineret, 
ce se va da de către orchestra 
semisimfonică a Casei de cultură 
a sindicatelor, la sediu. La 
„Casa Prieteniei Romîno-Sovietice

In ziua de 18 iunie a.c., la gospodăria de stat Afumați din 
regiunea Craiova a început secerișul orzului.

In fotografie: Secerătoarea-Iegătoare trasă de tractorul con
dus de utemistul Gheorghe Mormoe taie primii snopi cu spice 
mari și boabe pline, primul rod al acestui an.

Foto E. CSIKOS

Programul tineretului 
bucureștean

A.R.L.U.S." va fl organizată o 
zi de odihnă pentru tineret; aid 
în cursul dimineții vor avea loc 
demonstrații sportive, un simul
tan de șah, concert, vor rula fil
me etc., iar după amiază tinerii 
se vor întâlni cu delegația comso- 
molistă care va participa la Con
gresul U.T.M. In continuare, an
samblul D.G.S.M. va prezenta un 
program artistic, după care va 
rula un film și se va dansa. In 
aceeași zi, seara, la restaurantul 
nr. 1, din parcul de cultură „I. V. 
Stalin", tineretul studențesc va 
putea petrece la balul studenților.

Pe scenele a zece estrade, în 
ziua de 30 iunie, se vor prezenta 
festivaluri ale echipelor amatoare 
fruntașe, alături de care își vor 
da concursul artiști profesioniști. 
Paralel, se vor desfășura demon
strații sportive și se vor interpre
ta cîntece pentru tineret și popu
lare, manifestările încheindu-se 
cu dans de masă.

Ziua de 1 iulie va fi ultima zi a 
acestor manifestări, în cursul că
reia tineretul va petrece în aer 
liber, la serbarea cîmpenească din 
pădurea Băneasa unde vor fi com
petiții sportive, dans, surprize 
etc. Dimineața la Arenele Liber
tății și Teatrul de vară din parcul 
de cultură și odihnă „I. V. Stalin“ 
se va da un concert pentru pio
nieri; tot pentru aceștia are loc în 
cursul după amiezii, carnavalul de 
la Palatul pionierilor. în aceeași 
zi, seara, în diferite piețe și 
parcuri din Capitală, vor rula fil
me pentru tineret.

La aceste manifestări vor parti
cipa și delegați și invitați la Con
gres.

Cuvîntul tinerilor
sportivi

Iată cuvîntul unora dintre 
sportivii fruntași ai țării prin 
care își exprimă hotărîrea de

★
Formăm cu toții un colectiv 

unit de utemiști, de prieteni, 
și ne iubim, echipa In care 
am crescut și ne-am dezvol
tat ca sportivi.. Și rezultatele 
muncii noastre au început să 
se vadă. Astăzi echipa de fot
bal Progresul C.P.C.S. este 
deja cunoscută. Calitatea 
și nu dorința de rezultate 
imediate — este țelul nostru, 
al tuturor utemiștilor ce for
măm echipa Progresul 
C.P.C.S. Dar, se știe oare că 
și noi, fotbaliștii acestei echi
pe, ducem o viață de organi
zație, că însuși In cadrul 
echipei avem o organizație 
de U.T.M.?

Astăzi ne pregătim au toții 
să Intimpinăm cu cinste Con
gresul Uniunii Tineretului 
Muncitor. Noi utemiștii din 
echipa Progresul C.P.C.S. 
slntem deciși să cinstim a- 
cest eveniment însemnat, așa 
cum se cuvine. Peste ctteva 
zile vom pleca în Republica 
Populară Polonă unde vom 
susține o tnttlnlre cu juniorii 
polonezi. Pentru aceasta noi

★

★
Sînt utemlstă și, ca orice 

membru al organizației noas
tre, aștept cu o justificată 
nerăbdare ziua clnd se va 
deschide Congresul Uniunii 
Tineretului Muncitor. In a- 
ceastă zi de seamă vor fi tre
cute în revistă — printre al
tele — și succesele noastre, 
ale sportivilor.

M-am gîndit tn aceste zile 
cum să cinstesc și eu în mod 
deosebit Congresul nostru. 
Inima mea de utemistă îmi 
cere așa ceva. Firește că pri
mul glnd a fost să obțin o 
performanță bună tn proba 
de tir, la care particip de o- 
blcei. Dar cum ? Pentru că 
pînă în luna octombrie, ca
lendarul competițional la tir 
nu prevede nici un concurs. 
Este curios, și totuși adevă
rat. Atunci... Voi căuta să ob
țin cit mai curlnd insigna 
„Iubiți cartea“. De altfel pînă 
acum am citit multe cărți pre
văzute în regulamentul con
cursului. Dar unul din țelurile 
mele principale este să-mi ri
dic cit mai mult măiestria 

a obține în cinstea Congresu
lui U.T.M. performanțe tot mai 
valoroase.

★

ne-am pregătit ou atenție. 
Slntem hotărlți să apărăm 
culorile sportive ale țării noa
stre așa cum se cuvine unor 
sportivi utemiștl.

In numele echipei de fotbal 
Progresul C.P.C.S. 
IONITA NICOLAE

★
Vă scriu din Praga. Peste 

ctteva zile voi lua parte ta 
tntîlnirea de notație R.P.R.— 
R. Cehoslovacă. Vă mărturi
sesc că tn aceste zile doresc 
din toată inima, mai mult ca 
aricind, să obțin o perfor
manță bună tn tntîlnirea cu 
înotătoarele din țara prietenă. 
Și eu, de aci, din Praga, tri
mit un fierbinte salut Congre
sului Uniunii Tineretului Mun
citor. Vreau ca tn proba de 
100 m. liber junioare la care 
voi participa zilele acestea să 
realizez un nou record al 
țării

MARIA BOTH 
campioană republicană 

de natafie
★

sportivă. Titlul de campioană 
a Europei în proba de armă 
liberă poziția culcat, pe ca- 
re-l dețin de anul trecut, mă 
obligă să mă pregătesc ne
contenit.

JACCHJELINE 
ZVONESCHI

campioană europeană la tir

Ședința din
La redeschiderea ședinței de 

miercuri după-amiază scriitorul 
Al. Bălăci a dat citire unor tele
grame trimise de acad. Camil 
Petrescu,, reținut de boală, și de 
alți scriitori, precum și de scriitorii 
Jean Paul Sartre. Jean Coc
leau și Pierre Seghers (Franța), 
Rafael Alberti (Argentina).

Tov. Mihail Davidoglu a expus 
coraportul asupra problemelor 
dramaturgiei.

Tov. Ion Dobre, în numele Con
siliului Central al Sindicatelor, a 
vorbit despre prețuirea pe care o 
au oamenii muncii față de căr
țile care-i ajută în construirea 
noii vieți. Vorbitorul a spus că e 
insuficient numărul lucrărilor de 
mici dimensiuni destinate mișcării 
artistice de amatori din sindicate.

In cuvîntul său, scriitorul AL 
Dima (Iași) a subliniat faptul că 
viața literară cunoaște și în pro
vincie o continuă înflorire, se 
afirmă numeroase talente ale că
ror creații au apărut în reviste 
locale, în antologii și almanahuri 
din diferite orașe.. Vorbitorul a

Ședința din dimineața zilei de 21 iunie
Tn ședința de joi dimineața, 

tov. Nagy Istvan a expus cora
portul asupra literaturii minorită
ților naționale.

Scriitorul Kovacs Gydrgy a sub
liniat faptul că literatura ma
ghiară din R.P.R. întemeiată pe 
tradițiile lui Petofi și ale altor 
mari scriitori maghiari, face parte 
organică din noua literatură a 
țării noastre și se dezvoltă fră
țește împreună cu aceasta.

Scriitorul Mihai Novicov a sub
liniat că la Congres creatorii au 
posibilitatea unei largi dezbateri 
principiale. EI a relevat ajutorul 
dat de partid creației.

Vorbitorul a înfățișat în mod 
concret și autocrititc o seamă de 
greșeli de natură dogmatică pe 
care le-a înfăptuit în calitate de 
critic și în perioada când era se
cretar al Uniunii.

Tn cuvîntul său de salut adre
sat Congresului, Stanislav Do- 
browonschy, în numele scriitorilor 
din R.P. Polonă, a subliniat co
munitatea de drum între cele 
două popoare prietene și a arătat 
că scriitorii români și polonezi 
au aceeași țintă, de a contribui 
la victoria socialismului în lume 
și a păcii.

Coraportul asupra problemelor poeziei prezentat 
de tov. Dan Deșliu

Vorbitorul a arătat că bilanțul 
succeselor și lipsurilor poeziei 
noastre are scopul de a lumina 
căile de dezvoltare ale acestui 
gen.

Datorită cerințelor vieții, ale 
luptei sociale, ca și însușirii unor 
puternice tradiții clasice existente 
Ia noi, lirica acestor ani a dez
voltat în primul rînd acel gen 
pe care l-aș numi „poezie-mani- 
fest“ sau, dacă vreți, „poezie-pu- 
blicistică“ — deși al doilea ter
men mi se pare încă mai puțin 
potrivit.

Itt continuare, coraportul spune: 
Sarcina primordială a literaturii 
rsalist-socialiste — aceea de a 
înfățișa chipul omului nou, al 
constructorului socialismului ca- 
re-și transformă patria și se 
transformă el însuși — a începui

după amiaza zilei
criticat superficialitatea cu care 
au fost organizate la Iași anumite 
schimburi de experiență „fulger“ 
cu scriitori din Capitală.

Scriitorul Aurel Gurghianu 
(Cluj), amintind de „vînjoșenia“ 
unor scriitori primitivi, „pășu- 
niști“, dintre cele două războaie, 
a spus că între versurile lor na
turaliste și unele versuri ale poe
tului Dan Deșliu nu este, după 
părerea sa, decât o deosebire de 
nuanță; la fel, o poezie a ace
luiași scriitor el a considerat-o 
drept varianta poeziei unui autor 
reacționar, Mircea Dera. Rădules- 
cu.

Scriitorul Chen Po-chi, în nu
mele Uniunii Scriitorilor din în
treaga Chină, a adus un călduros 
salut Congresului.

Ocupîndu-se în cuvîntul său de 
problemele genului scurt, scriito
rul Dumitru Mircea a criticat fap
tul că în coraportul despre proză 
al tov. Petru Dumitriu nu se a-

Scriitorul C. Panaitescu Per- 
pessicius s-a ocupat de aspecte 
ale creației lui Mihail Sadoveanu 
și ale geniului lui Eminescu. 
Vorbitorul a propus, între altele, 
crearea unui poem simfonic pe 
libretul „Cărții Oltului“ de Geo 
Bogza.

‘Cuvîntarea scriitorului italian 
Carlo Cassola, la cererea asisten
ței, n-a mai fost tradusă în ro- 
mînește deoarece toți participanții 
au înțeles cuvintele lui. Făcînd un 
scurt istoric al curentelor deca
dente din perioada fascistă, 
Cassola a arătat că după război, 
romanul a înflorit din nou, iar 
genul narațiunii în general este 
astăzi genul literar cel mai im
portant, de care tinerii se simt 
cel mai mult atrași.

Vorbitorul a cerut intensifica
rea relațiilor culturale, cunoaște
rea reciprocă mai profundă a ce
lor două literaturi.

Tov. Ion Pas, prim locțiitor al 
ministrului culturii, a citat tira
jele mari în care au fost tipărite 
lucrări ale scriitorilor clasici și 
contemporani, inclusiv literatura 
minorităților naționale. Scriitorul 
Ion pas a criticat vexațiunile, în
târzierile ca și concesiile libera- 

să se realizeze în poezia noastră 
îndeosebi prin epică.

De asemenea, tot în genul epic 
există numeroase realizări de va
loare pe linia evocării trecutului 
de luptă al poporului nostru, al 
clasei noastre muncitoare.

Dezvoltarea poeziei lirice nu 
s-a desfășurat în mod lin, uni
form ; ea a avut loc în anumite 
condiții obiective, bine determi
nate, a fost — și va fi și pe mai 
departe — rezultat al luptei îm
potriva ideologiei burgheze, pe 
de o parte, împotriva erorilor și 
confuziilor din rîndurile noastre, 
pe de altă parte.

Trebuie să exprimăm recu
noștința noastră în primul rînd 
partidului pentru ajutorul sub
stanțial pe care ni l-a dat și ni-1 
dă pentru înlăturarea acestor

ie 20 iunie
mintește nimic în legătură cu lu
crările respective, cum de altmin
teri se vorbește destul de puțin 
despre problemele creației de azi. 
Vorbitorul a scos la iveală feno
mene de desconsiderare din par
tea criticii literare a povestirilor,, 
schițelor, reportajelor și nuvelelor.

A luat apoi cuvîntul, din partea 
scriitorilor, din R.P. Ungară, Kb- 
tosvary Grandpierre Emil.

Scriitorul Aurel Baranga și-a 
exprimat surpriza în legătură cu 
felul „cuminte“ în care au luat 
cuvîntul unii scriitori. Referindu- 
se la salutul adresat Congresului 
Scriitorilor de către C.C. al 
P.M.R. el a arătat că la temelia 
succeselor stă orientarea dată li
teraturii de către partid. Vorbito
rul a amintit apoi o seamă de 
idei și metode dogmatice la răs- 
pîndirea cărora a contribuit și de 
pe urma cărora au suferit și unele 
creații ale sale; o asemenea idee 
este înfățișarea oamenilor nu așa 
cum sînt ei astăzi în mișcarea lor, 
în evoluția caracterului lor, ci așa 
cum vor fi în viitor.

liste din munca editurilor, a cerut 
o mai mare exigență.

Dr. K. J; Benăs a adus Con
gresului un tovărășesc salut din 
partea scriitorilor cehoslovaci.

Scriitorul Cuban Nicolas Gui
llen a făcut un scurt istoric al 
suferințelor țării sale, spunînd 
apoi:

In aceste condiții, munca lite
rară devine o formă de eroism.

întâlnirea dv.,aspus vorbitorul, 
are valoarea unui exemplu pentru 
toate țările care, ca și țara mea, 
străbat acum drumul pe care po
porul romîn l-a străbătut și la 
capătul căruia zîmbește întotdeau
na libertatea.

Scriitoarea Nina Casslan, vor
bind despre etica nouă a scrii
torului, a arătat că combaterea 
idilismului și a negativismului) 
curente demobilizatoare, e tot
odată și o problemă a luptei pen
tru respectarea adevărului. Ea s-a 
ridicat împotriva unor abateri de 
la etică, cum ar fi calomnia, gran
domania agresivă, demagogia.

Lucrările Congresului Scriitori
lor din R.P.R. continuă.

(Agerpres)

erori ca și în toate celelalte pri
vințe.

Mai apar însă destule versuri 
în care omul de azi nu recu
noaște bătaia inimii sale, pasiu
nea fierbinte pentru marile pro
bleme ale vieții, ci dimpotrivă 
simte gustul sălciu al unor pa
timi mărunte, răfuieli personale 
sau — ceea ce nu-i de fel mai 
onorabil — un soi de perspectivă 
„olimpiană“ a poetului.

Viața — cu întregul ei complex 
de situații și caractere, cu lupta 
continuă între vechi și nou, între 
inferior și superior, între ceea ce 
moare și ceea ce se naște — 
viața cea nouă cu realizările și 
lipsurile ei, văzută însă întotdea
una de pe poziția luptătorului 
pentru comunism, din unghiul in
tereselor poporului, iată temeiul 
tuturor victoriilor poeziei noastre 
de pînă acum și de aci înainte.

Cel de al II-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn a 
pus în fața întregului popor mun
citor sarcini mărețe pe drumul 
construirii socialismului în patria 
noastră, a indicat măsurile ne
cesare pentru traducerea în viață 
a acestor sarcini. Congresul a_ 
înarmat pe fiecare om al muncii 
cn o perspectivă luminoasă^

Fața patriei noastre va căpăta 
cu fiecare zi, cu fiecare an al 
cincinalului un aspect mai nou, 
mai prosper, mai luminos. Vor 
răsări noi fabrici și uzine, multe 
din cele existente se vor mări și 
reînnoi, din fundul pămîntului se 
vor scoate la lumină noi și noi 
bogății: pe ogoare vor apare din 
ce în ce mai multe mașini și trac
toare, tot mai multe ogoare mici 
presărate azi pe cîmpii și dealuri 
vor dispare în lanurile întinse cu 
rod bogat; vor prinde viață noi 
lăcașuri de cultură și sănătate, 
viața oamenilor muncii va fi din 
ce în ce mai fericită I

Trăind îrf această epocă de mă
rețe transformări revoluționare, 
cînd totul în jurul nostru se înno
iește și crește cu fiecare succes ob
ținut în uzină, pe cîmp sau în 
laborator, tineretului din țara 
noastră i se deschid orizonturile 
cele mai largi. In fața lui stă 
viața adevărată, bogată, tumul
tuoasă, lupta nobilă pentru o cau
ză căreia i-au închinat viața cu 
abnegație , și eroism cei mai buni 
fii ai clasei muncitoare, comu
niști și riteciști.

Programul construirii socialis. 
mului în patria noastră cere oa- 
mem care să-l înfăptuiască, cere 
anortul la onpra generală al fiecă
rui om al muncii.

Alătur' de întregul popor mun
citor. tineretul din patria noastră
are cins’ea de a contribui cu mun
ca cu elanul sau tineresc, cu spi
rt tul’ său inventiv, creator, la în
făptuirea liniei partidului nostru 
do construire a socialismului.

Lemn ne.a învățat că socialis
mul. sarcinile concrete ale con
strucției socialiste pot fi înfăp
tuite, cu succes 
meni care să ; 
nouă, comunistă, 
despre societate și 
rală. de oameni 
să stăpânească . cu 

numai de oa- 
aibă o concept1'« 

de«pre viața, 
despre mo
cniți, care 
competență

cuceririle științei și tehnicii mo
derne, oameni care șă aibă o atitu
dine nouă față de muncă, față de 
avutul obștesc. Tineretul con

stituie cel mai bun aluat din 
care se plămădește omul nou, 
înzestrat cu o concepție nouă, 
comunistă, capabil să rezolve 
problemele pe care viața le ridică 
la tot pasul, zi de zi.

Indicînd căile educației comu
niste a tineretului, Lenin a arătat 
că acestea se rezumă în esență la 
sarcina de a învăța. Ocupîndu-se 
îndeaproape de problema instrui
rii, organizării și educării tinere
tului, Lenin a arătat ce trebuie să 
învețe și cum trebuie să învețe ti
neretul, cum trebuie să se ocupe 
organizația revoluționară de tine
ret de educarea tinerei generații.

V. I. Lenin a subliniat necesi
tatea ca tineretul să-și însușească 
comorile științei și culturii mon
diale, tot ceea ce a acumulat cu
noașterea omenească.

In mod deosebit Lenin punea tn 
fața tineretului sarcina însușirii 
învățăturii marxiste. Lenin arăta 
că marxismul trebuie însușit în 
mod creator, în strînsă legătură 
cu practica construcției socialiste. 
Comunismul — spunea marele 
Lenin — nu se învață prin 
simpla însușire din cărți a 
ceea ce se spune despre co
munism. Fără muncă, fără 
luptă, cunoașterea din cărți a 
comunismului nu are nicio valoa
re. Garanția traducerii în viață 
cu succes a sarcinilor mari și 
complexe ale construcției socia
liste o reprezintă tocmai însuși
rea creatoare a învățăturii mar
xiste, a comunismului care — 
spunea Lenin — trebuie trans
format din formule, sfaturi, re
țete, prescripții și programe gata 
învățate, într-un element viu 
care să coordoneze munca, care 
să devină o călăuză a muncii 
practice.

Marxism-leninismul nu este o 
dogmă, o culegere de teze, de 
principii imuabile date o dată pen
tru totdeauna și care, deci, ar pu
tea fi învățate pe de rost, în mod 
bucherist. scolastic. Marxism-leni
nismul studiat, însușit în strînsă 
legătură cu viața, cu evenimentele 
și faptele de zi cu zi, cu practica 
construcției noii societăți socia
liste, este acea armă de neprețuit 
care te ajută să te descurci, să te 
orientezi în noianul de probleme, 
de evenimente pe care le ridică 
viața, să găsești soluțiile cele mai 
bune în rezolvarea sarcinilor 

care-ți stau în față în orice dome
nii de activitate.

Marxism-leninismul te ajută în 
cercetarea științifică, în înțelege
rea justă a noilor descoperiri din 
domeniul științelor naturii, te a- 
jută să te orientezi în aprecierea 
clară a vieții sociale, a evenimen
telor din viața internă și interna
țională.

Insușindu-ți în mod creator învă
țătura marxist-leninistă, devii un 
om puternic, un om nou, conștient 
de adevărata menire pe care o ai 
în societate, un militant activ pen
tru ceea ce este nou, un luptător 
bine înarmat în lupta împotriva a 
ceea ce este putred, vechi, împo

SĂ EDUCĂM TINERETUL
ÎN SPIRITUL IDEILOR COMUNISTE

triva ideologiei burgheze care pro. 
povăduiește exploatarea și asupri
rea, neagă știința și propagă ob
scurantismul, misticismul, isteria 
războiului, naționalismul și șovi
nismul, modul de viață înteme
iat pe morala putredă burgheză.

Marxism-leninismul este veșnic 
viu și puternic în lupta cu ideo
logia burgheză pentru că el re
prezintă o concepție științifică, o 
concepție nouă despre viață și so
cietate a partidului clasei celei 
mai înaintate a societății — par
tidul clasei muncitoare.

Partidul nostru a dat întotdea
una o atenție deosebită educării 
comuniste a tineretului, educării 
sale în spiritul învățăturii marxist. 
leniniste, conducînd și îndrumînd 
cu grijă părintească Uniunea Ti
neretului Muncitor — organizația 
revoluționară de masă a tineretu
lui muncitor de la orașe și sate. 
Partidul a dat U.T.M. sarcina de 
mare însemnătate de a face edu- 
oația comunistă a tineretului, de 
a crește cadre tinere bune și pre
gătite, de a duce în rîndul mase
lor de tineret învățătura și linia 
politică a partidului. Tn cadrul în
vățământului politic U.T.M., mii 
și mii de tineri și utemiști se stră
duiesc să-și însușească bazele 
marxism-leninismului, să apro
fundeze politica partidului nostru. 

Cu toate succesele obținute de 
U.T.M. în ridicarea nivelului ideo
logic al utemiștilor și tinerilor, se 
simte necesitatea de a se îmbună
tăți conținutul învățământului po
litic U.T.M., de a-1 lega mai strîns 
de sarcinile construcției economi
ce, de sarcinile concrete ale tine
retului. A lupta împotriva buche- 
rismului, dogmatismului, rupturii 
de viață în cadrul învățămîntului 
politic — aceasta este o sarcină 
pe care organizațiile U.T.M. tre
buie s-o aibă permanent în cen
trul atenției lor.

Continuînd eroicile tradiții de 
luptă ale Uniunii Tineretului Co
munist și învățînd din bogata ex

Gh. Băduiescu

periență a Comsomolului, U.T.M. 
are un rol activ în construcția 
noastră socialistă.

Partidul învață U.T.M. că la 
baza educației comuniste a tine
retului stă munca. Urmînd indi
cațiile partidului, U.T.M. educă 
masele de tineri și tinere în 
așa fel încît să devină conștiente 
de importanța luptei pentru înde
plinirea sarcinilor mari ale con
strucției socialiste, sarcini care 
stau în fața întregului popor mun
citor.

Partidul cheamă tineretul mun
citor să lupte pentru a da patriei 
cît mai mult oțel, petrol, cărbune, 
pentru ridicarea necontenită a pro. 
ductivității muncii și scăderea pre
țului de cost. Dînd dovadă de o 
înaltă conștiință, mii și mii de 
tineri se întrec pentru a îndeplini 
sarcinile date de partid. In focul 
întrecerii socialiste cresc minunați 
tineri comuniști, patrioți înflăcă. 
rați, exemple pentru întregul ti
neret.

Pentru a da produse de înaltă 
calitate și a fi în primele rînduri 
ale luptei pentru o productivitate 
înaltă și un preț de cost scăzut 
tinerilor muncitori li. se cere să-și 
însușească cu răbdare și perseve

rență tainele meseriei, să-și ridice 
și să-și perfecționeze în perma
nență nivelul profesional. Dobîn- 
direa a tot mai multe cunoștințe 
teoretice și practice, de cultură 
generală și profesională, stăpîni- 
rea științei, tehnicii și culturii 
înaintate sînt cerințe absolut ne
cesare formării de specialiști, stă- 
pîni pe profesia lor.

Fiecare tânăr are condiții pentru 
a deveni un mînuitor iscusit al 
mașinii cu care luorează, un ino
vator și raționalizator neobosit. 
Pentru aceasta e însă necesară 
o atitudine plină de respect pen
tru maiștrii lor, pentru muncito
rii vîrstnici care le împărtășesc cu 

dragoste din bogata lor experien
ță în muncă. Trebuie spus că mai 
sînt încă în fabrici și uzine tineri 
nedisciplinați, care nu depun 
strădanii serioase pentru a căpă
ta o calificare înaltă. La uzinele 
„Clement Gottwald“ din Bucu
rești sînt unii tineri care absen
tează de la lucru sau pierd mi
nute prețioase din cele 8 ore de 
lucru, pălăvrăgind sau plimbîn- 
du-se prin secție fără rost. Numai 
printr-o muncă temeinică de edu
cație, organizațiile U.T.M. vor 
putea să înlăture asemenea com
portări nejuste în rîndurile tine
retului.

Tineretul nostru din fabrici și 
uzine, din mine și de la schelele 
petrolifere -» urmînd exemplul co
muniștilor — trebuie să aplice pe 
scară largă metodele înaintate de 
muncă, să fie fruntași în întrecerea 
socialistă, exemple de conștiin
ciozitate și disciplină în muncă.

De asemenea, tinerii și utemiș
tii de la sate sînt chemați să fie 
în primele rînduri ale luptei pen
tru transformarea- socialistă a a- 
griculturii, să fie înflăcărați agi
tatori pentru aplicarea metodelor 
agrotch-ice și executarea la timp 
a muncilor agricole.

In școlile și institutele noastre 
de învățămînt superior tineretu
lui studios în frunte cu utemiștii, 
i se cere să lupte cu perseve
rență pentru însușirea temeinică 
a științei și tehnicii, pentru o 
muncă creatoare, independentă cu 
cartea, pentru o legătură trainică 
între teorie și practică. Elevii și 
studenții trebuie îndemnați să 
aibă o legătură strînsă cu viața 
de toate zilele, să cunoască te
meinic realitățile din uzine, fa
brici, gospodării agricole colec
tive etc., unde să-și petreacă cu 
folos o parte din timpul lor. Ei 
nu trebuie să uite nici o clipă că 
sarcinile construcției socialiste în 

economie și cultură cer cadre bine 
pregătite, competente și că astăzi 
în patria noastră ei au toate con
dițiile pentru a fi specialiști capa
bili, culți.

Mai sînt studenți leneși, chiu
langii, care gîndesc că facultatea 
trebuie urmată doar cu scopul de 
a obține o diplomă. Sau alții, care 
în loc să studieze serios, își pierd 
timpul — așa cum făceau cîțiva 
studenți de la I.S.E.P. — jucînd 
cărți sau bătând bulevardele.

Organizațiile U.T.M. din școli 
și facultăți trebuie să lupte se
rios împotriva oricăror atitudini 
înapoiate față de învățătură.

Nu poate să fie indiferent 
pentru organizația U.T.M. nici 
felul cum tinerii își petrec timpul 
lor liber. îndrumarea acestora 
spre biblioteci, cluburi, excursii, 
acțiuni sportive etc. și în primul 
rînd spre studiu este o datorie de 
mare răspundere pentru aceste or
ganizații.

Acestea sînt desigur cîteva o- 
biective spre care Uniunea Tinere
tului Muncitor are datoria să-și în
drepte în permanență toată aten
ția în întreaga activitate desfășu
rată în vederea educației comu
niste.

Partidul și poporul, în nemăr
ginita încredere pe care o acordă 
muncii entuziaste și rodnice a ti

neretului din țara noastră, au în
credințat acestuia misiunea de o- 
noare de a munci pe șantierele so
cialismului dintre care unele au 
fost declarate „Șantiere naționale 
ale tineretului“.

C.C. al U.T.M. a adresat tinere
tului țării chemarea de a da un 
și mai mare avînt muncii pe șan
tierele construcției socialiste, de 
a organiza, în cinstea celui de al 
II-lea Congres al UT.M., brigăzi 
ale tineretului care să-și aducă 
activ contribuția la ridicarea ma
rilor construcții ale noului cinci
nal. A trecut puțin timp de la a- 
ceastă chemare și numeroși ti
neri și tinere, din toate colțurile 
țării, au cerut să li se acorde cin
stea de a munci pe șantiere.

Entuziasmul cu care acești tineri 
au hotărît să răspundă chemării 
de a pleca pe șantiere oglindește 
rezultatul muncii pline de grijă 
a partidului în rîndurile tineretu
lui care crește însuflețit de înalte 
idealuri patriotice și socialiste. Tn 
fruntea acestor tineri entuziaști se 
găsesc mulți utemiști, care prin 
munca dîrză în folosul construc
ției socialismului se străduiesc să 
merite a purta demn înaltul titlu 
de comunist.

Partidul nostru îndrumă U.T.M. 
pentru desfășurarea unei largi ac
tivități de cultivare la tineri a înal
telor trăsături ale moralei comu
niste.

Lenin ne-a învățat că morala 
comunistă — izvorînd din intere
sele luptei de clasă a proletariatu
lui — este cea care servește la 
distrugerea din temelii a vechii 
societăți exploatatoare cu toate 
rămășițele și influențele ei în con
știința maselor, la făurirea noii 
societăți socialiste, la formarea 
omului nou. descătușat de moravu. 
ri-le și deprinderile inoculate de 
ideologia burgheză.

„La baza moralei comuniste — 
spunea V. I. Lenin — stă lupta 
pentru întărirea și desăvîrșirea 
comunismului, lată în ce constă 
și baza educației, a pregătirii și a 
instrucțiunii comuniste“

înțeleptele indicații leniniste 
călăuzesc U.T.M. în activitatea 
ce o depune pentru a sădi în rîn
durile tineretului înaltele trăsă
turi ale moralei comuniste. In 
fața U.T.M stau în această pri
vință importante sarcini de re
zolvat. Partidul cere organizației 
să persevereze ca tânăra genera
ție să crească în spiritul atitu

dinii pline de grijă față de 
avutul obștesc, ca în rîndurile 
ei să se dezvolte o puternică opi
nie de masă împotriva unor ast
fel de manifestări înapoiate cum 
ar fi beția, hoția, huliganismul. 
De pildă, la fabrica de postav Bu- 
huși muncește tînărul Găman 
care se îmbată adesea, provocînd 
scandaluri și agățîndu-se de tre
cători. Oare ce atitudine a luat co
lectivul de tineri în mijlocul că
ruia muncește și trăiește Găman 
pentru ca acesta să înțeleagă cît 
de urîtă și înjositoare este com
portarea sa ? Față de asemenea 
cazuri organizațiile U.T.M. nu ,not 
și nu trebuie să rămînă indtâe- 
rente. Tot mai mult trebuie culti
vat la tineret dragostea pen’ru 
munca cinstită, modestia, eroismul 
în muncă, curajul, atitudinea res
pectuoasă față de cei mai în vîr- 
stă. față de femeie.

Uniunea Tineretului Muncitor 
este chemată să lupte hotărît 
împotriva tuturor manifestărilor 
de șovinism menite să aducă 
vrajbă între poporul romîn și mi-. 
noritățile naționale, să cultive sen
timente de dragoste frățească între 
acei care, înmănunchiați în a- 
ceeași familie, luptă pentru țelul 
comun: socialismul 1

Pentru a obține succese în 
educarea comunistă a tineretului, 
organizațiile U.T.M. trebuie să în
lăture formalismul și birocratismul 
din munca lor, să caute și să apli
ce în permanență în întreaga lor 
activitate metode tinerești de mun- 
că, metode care să atragă și să 
mobilizeze masele largi ale tine
retului muncitor și studios în ju
rul organizației.

Partidul, poporul muncitor și-au 
manifestat întotdeauna încredere 
deplină în tânăra generație a pa
triei, phnă, de forțe creatoare, 
capabilă să înfăptuiască minunate 
fapte de eroism în măreața luptă 
pentru socialism. Cel de al II-lea 
Congres al U.T.M. va dovedi încă 
o dată că tineretul, plin de recuno
ștință pentru încrederea ce i se 
arată, va ști să-și mobilizeze și 
mai mult rîndurile și, răspunzînd 
cu înflăcărarea ce-1 caracterizează 
la chemările iubitului partid al 
comuniștilor, va spori contribuția 
sa la efortul întregului popor, care 
făurește o viață nouă în patria 
noastră.

„Scìntela tineretului“
Pag. 3-a 22 iunie 1936



Vizita președintelui Tito in U. R. S. S. — 
o nouă etapă importantă in dezvoltarea 

colaborării și prieteniei sovieto-iugoslave

împotriva unor afirmații 
lipsite de temei 

ale cancelarului Adenauer
Declarata

MOSCOVA 21 (Agerpres). —
TASS transmite următoarea de- și democratic, nu poate 
clarație :Prietenie veșnică bazată 

pe principiile socialismului
• Rareori, un eveniment In-
• ternațional s-a bucurat de o
• atît de largă și îndelungată a-
• tenție ca vizita în Uniunea
• Sovietică a delegației guver-
• namentale iugoslave în frun- 
ț te cu președintele Tito. Acum,
• cînd această vizită se apro'ie
• de sf rșit, este pe deplin clar 
ț cine sînt cei care au de ce să 
j se bucure. Sînt oamenii cin-
• stifi din lumea întreagă și în
• primul r nd milioanele de oa-
• meni din Răsăritul și Apusul
• Europei atașați ideilor socia-
• lismului ; ei au primit cu în-
• credere și satisfacție Dec'a-
• rația comună a guvernelor
• U.R.S.S. și R.P.F. Iugoslavia, 
ț ca și Declarația cu privire la 
î relațiile dintre Uniunea Co-
• mun’știlor din Iugoslavia și
• Partidul Comunist al Uniunii
• Sovietice. Rezultatul tratative- 
ț lor-de la Moscova consemnate 
ț în aceste două documente gă- 
J sesc un viu răsunet și în rîn- 
î durile poporului nostru, care
• vede în ele un sprijin puter- 
ț nic dat prieteniei, unității 
ț dintre țările care construiesc 
Ț socialismul. Schimbul de pă-
• reri de la Moscova a fost rod- 
î nic marcînd o nouă și impor-
• tantă etapă în dezvoltarea co-
• laborării sovieto-iugoslave.
• Desigur că bogăția conclu-
• ziilor ce se pot trage din stu-
• dierea Declarațiilor nu poate
• fi epuizată în cadrul unui sîn-
• gur articol. Ca o caracteristl-
• că deosebită se desprinde
• spiritul în care ele au fost re-
• dactate — cel al unei prietenii
• trainice, veșnice.
• Oamenii muncii din întrea-
• ga lume s'nt recunoscători
• Uniunii Sovietice, țara primei
• revoluții socialiste din isto-
• rie. Experiența construcției so-
• cialiste în U-.R.S.S. reprezin-
• tă o importantă sursă de în-
• vățăminte, astăzi, cînd socia-
• lismul s-a transformat într-un
• sistem mondial. „Marea Revo- 
o luție din Octombrie, condusă
• de Lenin -r- a spus la Mos-
• eova președintele Tito — a
• constituit un jalon și un e-
• xemplu însuflețitor pentru po-
• poarele noastre în ultimul răz-
• boi, ca și în lupta noastră an-
• terioară. însuflețiți mai de-
• parte de ideile Marii Revoluții
• din Octombrie, am început să
• construim socialismul în țara
• noastră și am obținut rezul-
• tate importante, cu toată îna
• poierea economică moșten'tă
• și ruina pricinuită de război“, 
ț Tocmai aceste vechi legături
• de prietenie care legau po-
• poarele Uniunii Sovietice și
• ale Iugoslaviei au rezistat 
î grelelor încercări la care au
• fost supuse. Dușmanii socia-
• lismului și ai păcii au înregis- 
ț trat un eșec. Ei au sperat că
• Iugoslavia va apuca calea ca- 
ț pitalismului, se va vinde din
• nou stăpînilor ei de ieri. Visu- 
j rile lor mergeau și mai depar- 
î te. Ei visau să vadă destrămîn- 
j du-se unitatea și coeziunea de 
ț monolit a țărilor soclalismu- 
j lui. Aceste speranțe au sufe- 
î rit un eșec. Astăzi asistăm la 
ț o nouă dezvoltare a legături- 
ț lor frățești dintre popoarele 
ț iugoslave și popoarele tuturor 
ț țărilor ce se conduc după
• principiile nemuritoarei învă- 
ț fături a Iul Marx, Engels și 
i Lenin.
Ț Faptul că rezultatele pozl-
j tive ale tratativelor sovieto- 
ț iugoslave vor servi nu numai 
î relațiilor dintre cele două sta- 
î te, dar și cauzei păcii în lume 
ț este dovedit în totul de solu- 
j țiile constructive la care s-a 
ț ajuns tn cadrul tratativelor 
J intr-un șir întreg de proble- 
î me internaționale actuale.
ț Acordîndu-se aprecierea cu-
î venită activității O.N.U., De-
• clarația sovleto-iugoslavă a-
• rată că rolul acestei organiza-
• ții ar deveni și mai mare dacă
• i s-ar recunoaște marii Repu-
• bilei Populare Chineze dreptul
• de a fi reprezentată în O.N.U.
• Se reafirmă de asemenea drep-
• turile legitime ale Chinei în
• problema Taivanului și a ce-
• lorlalte Insule chineze.

In prezent, capătă o deose- ? 
bită însemnătate acel pasagiu • 
din Declarație în care se sub- ■ 
liniază că este necesară rea- • 
lizarea unor acorduri în pro- ș 
bleme ce pot fi rezolvate de • 
pe acum și că a insista asu- • 
pra unei anumite priorități ■ 
sau ordini de examinare a • 
problemelor litigioase, asupra • 
unui anumit ritm al rezolvării • 
lor nu poate duce la rezultate • 
folositoare. Tocmai în această • 
lumină au fost examinate pro- • 
blemele dezarmării și securi- • 
tații colective, precum și alte j 
probleme actuale. Declarația ■ 
guvernelor sovietic și iugoslav • 
consemnează faptul că dele- • 
gația R.P.F.I. a dat o apre- • 
ciere pozitivă acțiunii guver- j 
nultii sovietic de reducere a • 
armamentelor și a forțelor ar- • 
mate, ca o contribuție de sea- • 
mă la ușurarea rezolvării pro- ; 
blemei dezarmării generale. •

Atît popoarele sovietice cît și • 
cele ale iugoslaviei au suferit • 
deopotrivă de pe urma milita- • 
rismului german. Ele sînt în • 
drept să aștepte o rezolvare j 
pozitivă a problemei germane, j 
In această privință, Declara- ■ 
fia arată clar că, în condiții- • 
le actuale, „cînd pe teritoriul ț 
Germaniei postbelice s-au for- î 
mat două state suverane, pen- • 
tru realizarea unificării aces- Ț 
teia sînt necesare tratative ț 
între Republica Federală Ger- ț 
mană ți Republica Democrată j 
Germană“. Această luare de • 
poziție și-a găsit o precizare ț 
și din partea ministrului de î 
externe al R.P.F.I , Kocea Po- î 
povici. întrebat fiind de un • 
corespondent dacă președinte- • 
le Tito este pentru alegeri în • 
întreaga Germanie, K. Popovici • 
a răspuns corespondentu- • 
lui de presă că dacă președin- • 
tete âr fi pentru această • 
soluție concretă, el ar fi spus-o. • 
Dar — arată K. Popovici — •
principalul din cele spuse de • 
președintele Tito constă în ne- • 
cesitatea unor contacte intre • 
Germania de Est și cea de • 
Vest. Acesta este și punctul • 
de vedere al Uniunii Sovietice. •

Declarația guvernelor URSS j 
și R.P.FI se ocupă și de alte • 
probleme ca relațiile econo- • 
mice și culturale dintre state. • 
Este neîndoios că o urmare a • 
tratativelor de la Moscova va • 
fi întărirea colaborării in toa- • 
te direcțiile între cele două • 
țări. Această colaborare are la • 
bază politica de coexistentă • 
pașnică și activă, întemeiată • 
pe respectarea independenței • 
și egalității în drepturi. !

O importanță deosebită o j 
are Declarația cu privire la re- • 
lațiile dintre Uniunea Comu- • 
niștilor din Iugoslavia și • 
Partidul Comunist al Uniunii • 
Sovietice. Această declarație • 
este o contribuție însemnată • 
la întărirea forțelor socialiste, • 
a colaborării dintre partidele • 
marxist-leniniste. Aceste par- î 
tide se bazează în relațiile lor • 
pe ideile nobile ale internațio- • 
nalismului proletar. Declara- • 
ția arată că s-au stabilit for- î 
me concrete de colaborare în- î 
tre U.C.I. și P.C.U.S. Declara- i 
ția subliniază de asemenea ne- • 
cesitatea colaborării largi în- • 
tre toate forțele progresiste • 
iubitoare de pace. •

Poporul nostru se pregăteș- • 
te să intîmpine ca oaspeți • 
dragi pe conducătorii R.P.F. • 
Iugoslavia, în frunte cu pre- • 
ședințele Tito, care va face zl- • 
lele acestea o vizită priete- ■ 
nească în țara noastră. Intîl- • 
nirea între conducătorii iugo- • 
slavi și cei al țării noastre • 
slujește cauzei adîncirii colabo- i 
rării dintre popoarele noastre, • 
constructoare ale socialismu- • 
lui. Și cu acest prilej poporul î 
nostru își va manifesta ade- • 
ziunea la principiile cuprinse • 
in Declarațiile adoptate în • 
cursul tratativelor sovieto-lu- • 
goslave, documente de mare • 
importanță pentru politica • 
mondială, pentru consolidarea • 
Ideilor socialismului în lumea • 
întreagă. •

SERGIU BRAND j
•

Gînduri ale iugoslavilor
Zilele lui iunie au fost tn 

Iugoslavia însorite și calde. 
După munca de Idimineafă, la 
sfirșitul orelor de cursuri, 
după terminarea treburilor 
casnice, oamenii își petreceau 
bucuroși după-amiezile pe pla
je sau în excursii. Și astfel a- 
dunafi, pe oamenii muncii de 
la orașe și sate i-a găsit un 
eveniment neobișnuit, se poa
te spune chiar excepțional — 
călătoria președinte'ui Tito 
prin Republica Populară Ro- 
mînă, spre Uniunea Sovietică. 
Problema principală a discu
țiilor celor strinși la sfat era 
însemnătatea, acestei călătorii.

Iugoslavii s-au obișnuit să 
însoțească pe președintele lor 
în afara granițelor țării. îm
preună cu colaboratorii săi, 
președintele Tito a vizitat în 
ultimii trei ani în Asia — In
dia și Birmania. în Africa — 
Egiptul și Etiopia, în Europa 
— Grecia. Turcia, Murea Bri- 
tanie și Franța. Treburile din 
țară l-au împiedicat pe preșe
dintele Tito să viziteze încă 
multe alte state care și-au ex
primat dorința în acest sens. 
întotdeauna ne-au fost dragi 
știrile despre calda primire 
făcută conducătorilor iugoslavi 
de către popoarele străine. De 
la călătoriile președintelui a- 
tît înainte, cînd orizontu
rile internaționale nu erau a- 
tît de senine, cît și acum, cînd 
orizonturile colaborării între 
țări șl popoare deschid noi 
perspective — noi așteptăm o 
apropiere mai strînsă între 
popoare, cunoștințe noi, mai 
multă înțelegere în stabilirea 
încrederii. însuși faptul că de 
la fiecare călătorie a președin
telui Tito așteptam noi prie
tenii și noi contribuții la cau
za păcii — ne bucură. Oame
nii noștri sînt cunoscuți prin 
dorințele lor de a stabili 
strlnse legături de prietenie, 
încredere, înțelegere și respect 
reciproc cu toți cei ce doresc 
aceasta. Ura față de tendin
țele agresive, respectarea in
dependenței prietenului sau 
vecinului, dorința de pace și 
colaborare — inspiră actualele 
acțiuni pe plan internațional 
ale Iugoslaviei și ale preșe-

„Borba“ : tn cursul convorbirilor de la Moscova liderii Iugoslavi șl 
sovietici au ajuns la o mare apropiere a punctelor de vedere, au întărit 
prietenia dintre popoarele sovietic și iugoslav și au adus o contribuție 
nouă si prețioasă la pacea mondială.

Relațiile dintre cele două partide au fost plasate pe principii care 
fac posibilă o colaborare democratică și pe bază de egalitate între toate 
mișcările și forțele progresiste din lume. Dezvoltarea relațiiloi între Uniu
nea comuniștilor din Iugoslavia și P.C.U.S. va contribui nu numai la 
progresul viitor al celor două țări, ci și la întărirea politicii de pace 
și de coexistență pașnică și activă.

..Politlka“ : noile documente au fost semnate la Moscova după un an 
de contacte rodnice între Iugoslavia și U.R.S.S., între organizațiile de 
stat, politice și sociale ale celor două țări. Au fost înlăturate toate bari
erele și este posibilă o colaborare între cele două țări în toate domeniile.

Colaborarea dintre cele două țări va risipi toate bănuielile nejustl- 
ficaie care au fost generate de surse prost informate sau rău intențio
nate. Această colaborare tine seama de interesele tuturor țărilor și con
stituie o contribuție fermă și activă la pacea mondială.

In drum spre R. P. R., 
președintele Tito a sosit Ia Kiev

KIEV 21 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 21 iunie, capitala 
Ucrainei a primit cu multă căl
dură și cordialitate pe președin
tele Republicii Populare Federa
tive Iugoslavia, tovarășul Iosip 
Broz-Tito și persoanele care îl 
însoțesc.

In sunetele unul marș solemn, 
trenul special se apropie de pe
ron.

Conducătorii partidului comu
nist și ai guvernului Ucrainei vin 
în întîmpinarea președintelui 
Iosip Broz-Tito și a celorlalți oa
meni de stat iugoslavi.

De pe balconul gării, D. S. 
Korotcenko, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Ucrainene, a rostit o cu- 
vîntare.

In persoana dv., tovarășe pre
ședinte, în persoana oamenilor de 
stat iugoslavi de seamă care au 
sosit împreună cu dv., a spus 
D. S. Korotcenko, poporul ucrai
nean salută Iugoslavia socialistă, 
eroica ei clasă muncitoare, țără
nimea muncitoare, intelectualita
tea populară, întregul pbpor 
glorios al Iugoslaviei cu care po
poarele țării noastre sînt legate

Corespondentă de la ziarul 
da tineret din lugoslevia 

„Omladina“

dintelui ei și îmbărbătează 
popoarele noastre. Aceasta a 
întărit desigur conștiința că 
și (ara noastră poate contri
bui, intr-o măsură însemnată, 
la actualele tendințe pozitive.

Vizita președintelui Tito fă
cută în Uniun"a Sovietică șt 
scurta, dar calda găzduire a 
președ'ntelui în Romînia și 
întilnirea cu oamenii de stat 
romîni, au trezit în noi senti
mente deosebite. Poate nu este 
necesar să subliniem un fapt 
atît de important — tradițio
nalele sentimente de prietenie 
ale lugoslav'ei față de Uni
unea Sovietică și Romînia. 
Desigur, noi nu ne am'ntim 
cu bucurie de timpul anormal 
care a umbrif și întrerupt tra
diționalele legături romîno- 
iugoslave. Cînd vorb:m deja 
despre faptul acesta, dorim 
ca un viitor mai senin, o co
laborare strînsă, o înțelegere 
și prietenie frățească să ne 
facă să uităm cu totul zilele 
pe care toți le-am simțit ca o 
povară.

A trecut un an de cînd oa
menii de stat ai Uniunii So
vietice — Bulganin, Hrușciov, 
Mikoian și alții — au vizitat 
țara noastră. Acesta a fost 
primul și cel mai important 
contact și în orice caz prima 
întîln;re directă între condu
cătorii noștri și sovietici. S-a 
scurs un an de traducere în 
viață a Declarației de la Bel
grad, care, atît în Iugoslavia 
și — sîntem convinși că și la 
voi în Romînia — cît și tn 
Uniunea Sovietică și tn cele
lalte țări a fost primită ca o 
contribuție extrem de prețioa
să la cauza păcii și a socia
lismului — un an de rapidă 
însănătoșire a relațiilor și a 
stabilirii încrederii necesare, 
care a arătat cit de anormală 
a fost perioada anterioară în
tre popoarele și țări'e noastre. 
Pe noi, iugoslavii, această în
dreptare a situației ne-a bucu
rat în mod deosebit. Și în zi

din timpuri străvechi printr-o 
prietenie frățească.

Sîntem profund convinși că 
vizita dv. în Uniunea Sovietică 
— a spus în încheiere D. S. Ko
rotcenko — va contribui la întă
rirea și dezvoltarea continuă a 
relațiilor frățești sovieto-iugo
slave, va servi măreața cauză a 
destinderii încordării internaționa
le și a întăririi păcii în întreaga 
lume.

Se apropie de microfon pre
ședintele Republicii Populare Fe
derative Iugoslavia, Iosip Broz- 
Tito, care în cuvîntarea sa a spus 
printre altele:

Permiteți-mi în primul rînd să 
vă mulțumesc pentru această pri
mire cordială și să vă salut în 
numele delegației guvernului iu
goslav și în numele popoarelor 
Iugoslaviei.

Noi am sosit în Uniunea So
vietică pentru a întări și mai 
mult ceea ce am început acum 
un an, pentru a întări relațiile 
frățești, prietenești între țările 
noastre. Noi vorbim în fața dv. 
fiind foarte mulțumiți de faptul 
tă am făcut un mare pas înainte.

Sîntem bucuroși că am căpătat 

lele tn care cetățenii timișo
reni șl bucureștenl, cetățenii 
Moscovei, ai Leningradului, ai 
Stalingradului și ai altor 
orașe salutau pe președintele 
Tito și pe colaboratorii săi, 
oferindu-le flori și aclamîn- 
du-i. ei salutau și prietenia iu- 
goslavo-romînă, iugoslavo-so- 
vietică.

tn Iugoslavia, se vorbește 
foarte d^s despre anul ce s-a 
scurs, despre anul rodnicei co
laborări. Anul care a trecut ne 
dovedește în modul cel mai 
convingător că actualele con
tacte între oamenii de stat din 
Iugoslavia, Uniunea Sovietică 
și Romînia confirmă justețea 
dorințelor noastre.

Cînd am ascultat la radio, 
cînd am citit în ziare și am 
văzut cum l-ați tntîmpindt pe 
președintele Tito, ne-a părut 
rău că nu ne aflăm și noi cu 
voi împreună, pe străzile Tini'- 
șoarei sau a'e Bucureștiului, 
pe cîmpiile de-a lungul căii 
ferate, pentru ca să împărtă
șim bucuria comună.

In drum spre Uniunea So
vietică voi ați salutat pe pre
ședintele Tito și . pe colabora
torii soi la fel cum au ma
nifestat în zilele vizitei în 
U.R.S.S. oamenii sovietici. 
Dar, salutînd pe președintele 
nostru, voi v-a(l glndit tot
odată la noi, cei care ne aflăm 
în Iugoslavia. Prin președin
tele Tito voi ați salutat po
poarele Iugoslaviei. Președin
tele Tito v-a răspuns la salut, 
și nu numai în numele său 
personal, ci și al nostru, el 
v-a transmis salutările oame
nilor din Iugoslavia, el v-a 
transmis aspirațiile noastre.

La reîntoarcere, voi îl veți 
întîmpina din nou.

' Actuala v’zită a președinte
lui Tito în R.P.R., la reîntoar
cerea sa din U.R.S.S., va con
tribui la adîncirea tradiționa
lei prietenii romîno-iugoslave, 
la întărirea încrederii și co
laborării intre popoarele noa
stre.

D”spre strîngerea relațiilor 
de prieten'e dintre poporul iu
goslav cu popoarele Uniunii 
Sovietice, cu poporul romin, 
se vorbește zilele acestea la 
Belgrad, la Zagreb, Sarajevo 
și Ljubljana — în toot" loca- 
Ftățile țării noastre. Cu sen
timente de bucurie urmărim 
actuala călătorie a conducă
torilor noștri. Cu aceleași 
speranțe așteptăm reîntoarce
rea lor tn mijlocul nostru, si
guri fiind că această călăto
rie a lor va deschide noi posi
bilități în strîngerea colabo
rării prietenești dintre po
poarele noastre.

MIODRAG GIUKICI 

posibilitatea de a vedea că în ul
timii cîțiva ani ați făcut pași 
foarte mari înainte. Pentru noi 
este important că putem face 
schimb de experiență. Noi am în
vățat aci cîte ceva și acest lucru 
ne va fi util. Dar lucrul princi
pal a fost faptu) că am stat de 
vorbă cu conducătorii dv. de stat 
că am dat uitării tot ceea ce era 
rău între țările noastre și că am 
pășit pe o cale nouă. Nu există 
nici o diferență între popoarele 
sovietice și popoarele Iugoslaviei. 
Aceiași ochi sinceri, aceleași zîm- 
bete pe fețe și aceeași demnitate 
există și la poporul nostru. Și 
aceasta deoarece noi luptăm pen
tru un viitor mai bun al genera
ției de astăzi și al generațiilor 
viitoare. In încheierea cuvîntării 
sale, I. B. Tito a spus : Urez oa
menilor muncii din Ucraina So
vietică Socialistă cele mai mari 
succese în activitatea lor crea
toare de viitor.

Mitingul a luat apoi sfîrșit. Pe 
întregul parcurs pînă la reședința 
care le-a fost pusă la dispoziție, 
oaspeții iugoslavi au fost salu
tați cu căldură de sute de mii de 
locuitori din capitala Ucrainei.

După cum s-a anunțat în presă, 
cancelarul federal, al Republicii 
Federale Germane, Adenauer, a 
luat recent cuyîntul în cadrul 
unei conferințe de presă care a 
avut loc la Bonn făcînd afirmații 
care denaturează grosolan poli
tica Uniunii Sovietice în proble
ma germană. Citind informații pe 
care, chipurile, le-ar fi primit de 
la reprezentanții guvernului fran
cez, Adenauer a afirmat, că în 
timpul tratativelor de la Moscova 
cu conducăto-ii guvernului fran
cez, tovarășul N. S. Hrușciov ar 
fi spus că este mai bine să ai 17 
milioane de germani „în blocul 
sovietic“, decît 70 de milioane în- 
tr-o Germanie reunificată, fie ea 
chiar neutralizată. Atribuind ace
ste cuvinte lui N. S. Hrușciov, 
Adenauer a încercat să. creeze im
presia că Uniunea Sovietică ar 
fi împotriva unificării Germaniei.

Agenția TASS este împuterni
cită să declare că afirmațiile iui 
Adenauer sînt lipsite de orice te
mei și denaturează grosolan fap
tele. In realitate, N. S. Hrușciov, 
exDunînd în cadrul tratativelor cu 
delegația franceză cunoscuta po
ziție a Uniunii Sovietice în pro
blema germană, a arătat cu acest 
prilej că U.R S.S. nu. poate ac
cepta includerea Germaniei unifi
cate în nici un fel de grupări mi
litare îndreptate împotriva Uni
unii Sovietice și a țărilor care îi 
sînt .prietene. De altfel N. S. 
Hrușciov a exprimat același punct 
de vedere cancelarului federal 
Adenauer în timpul tratativelor 
cu delegația guvernamentală a 
R. F. Germane la Moscova în 
septembrie anul trecut. De aici 
rezultă că dl. Adenauer încearcă 
să atribuie lui N. Ș. Hrușciov pă
reri pe care el, N. S. Hrușciov, 
nu le-a exprimat.

Poziția Uniunii Sovietice în 
problema germană este bine cu
noscută.

Uniunea Sovietică, continuînd 
să rămînă adept al unificării

R. P. R. a fost admisă ca membră 
a Conferinței Mondiale a Energiei
VIENA 21 (Agerpres). — La 

17 iunie, au început la Vien-a lu
crările celei de a cincia Confe
rințe Mondiale a Energiei.

Conferința, care reunește peste 
3.000 de specialiști (2 000 dele. 
gați oficiali și 1000 de pârtiei, 
panți individuali din 51 de țări), 
are ca temă de bază : resursele 
energetice mondiale și importan
ța lor în cursul evoluției tehnice 
și economice.

Sentința în procesul de la Berna
BERNA 21 (Agerpres). — 

Curtea Penală federală din Ber
na, care a judecat procesul in
tentat autorilor agresiunii împo
trivă Legației R.P.R. din Berna a 
pronunțat la 21 iunie următoarea 
sentință : acuzatul Ovidiu Bel- 
deanu — patru ani închisoare, 
privarea de drepturi civice și po
litice pe termen de opt ani și ex
pulzarea de pe teritoriul Elveției; 
acuzatul Stan Codrescu — trei 
ani și șase luni închisoare, priva

SOFIA. — La 20 iunie Gheor- 
ghi Damianov, președintele Pre
zidiului Adunării Populare a R.P. 
Bulgaria, și Ferdinand Kozovski, 
președintele Biroului Adunării 
Populare, au primit delegația Ma
rii Adunări Naționale a R.P.R., 
condusă de Mihail Roșianu, mem
bru al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a R.P.R.

DELHI. — După cum anunță 
agențiile de presă, în dimineața 
de 21 iunie primul ministru al 
Indiei, Jawaharlal Nehru, a pără
sit orașul Delhi, plecînd la Lon
dra, unde va participa la confe
rința țărilor Commonwealthului, 
care se deschide în capitala Ma
rii Britanii la 27 iunie. De la 
Londra premierul indian va ple
ca într-o călătorie prin cîteva 
țări occidentale și din Orientul 
Mijlociu.

ȘAN HAI. — La 20 iunie a so
sit în Șanhai, intr-o vizită de

Agenției TASS
Germaniei ca stat iubitor de .pace 

să nu 
țină seama de fapdul că încercă- 

-rile de, a reglementa problema 
germană printr-un acord între 
cele patru puteri, care au fost în
treprinse în, decursul unui întreg 
dedbniu, după ultimul război, nu 
au dat rezultate pozitive. Nu 
poate fi de asemenea ignorat fap
tul că pe teritoriul Germaniei 
există și se dezvoltă două state 
de sine stătătoare. In aceste con
diții nu există o altă cale realistă 
de unificare a Germaniei decît 
calea tratativelor directe dintre 
Republica Democrată Germană și 
Reoublica Federală Germană.

Este îndeobște cunoscut că gu
vernul R. D. Germane este gata 
să stabilească în acest scoo un 
contact direct cu guvernul R. F. 
Germane în timp ce guvernul R.F. 
Genm-ane continuă să refuze să 
colaboreze cu guvernul R.D. Ger
mane, ceea ce duce în mod ine
vitabil problema germană la im
pas și face lipsite de obiect și 
tratativele dintre cele patru pu
teri în problema unificării Ger
maniei.

Așa-dar, reglemente-ea proble
mei germane în actualele condiții 
depinde în primul rînd de hotă- 
rîrea Republicii Federale Germa
ne de a ajunge la un acord cu 
Republica Democrată Germană în 
problemele care se referă l-a căile 
ce duc la , unificarea Germaniei.

Atrage asupra sa atenția fap
tul că în ultimul timp unii con
ducători din Germania . occiden
tală au început să recurgă tot 
mai des la tot felul de născociri 
în legătură cu Uniunea Sovietică, 
contînd pe cît se vede să justi
fice în felul acesta în ochii opi
niei publice vest-germane milita
rizarea Germaniei occidentale si 
politica lor mioapă de rezistență 
împotriva . măsurilor pentru -slă
birea încordării internaționale. Nu 
este greu de văzut însă că o ast
fel de politică nu corespunde spi
ritului vremurilor de astăzi și nu 
face decît să îngreuneze rezol
varea sarcinilor naționale ale po
porului german.

Tn ședința din IU iunie a con
siliului executiv internațional al 
Conferinței Mondiale de Energie. 
Republica Populară Rom’nă a fost 
admisă ca membră în această or
ganizație internațională științi- 
f'că, prin comitetul național ro- 
mîn pentru Conferința Mondială 
a Energiei, constituit în cadrul 
Asociației Științifice a Inginerilor 
și Tehnicienilor „A.S.I.T.“.

rea de drepturi civice și politice 
pe termen de cinci ani și expul
zarea de pe teritoriul Elveției ; 
acuzatul ion Chirilă — doi ani și 
șase luni închisoare, privarea de 
drepturi civice și politice pe ter
men de cinci ani și expulzarea 
de pe teritoriul Elveției; acuzatul 
Dumitru Ochiu — un an și patru 
luni închisoare, privarea de drep
turi civice și politice pe termen de 
cinci ani și expulzarea de pe te
ritoriul Elveției.

prietenie, escadra de vase sovie
tice formată din crucișătorul 
„Dmitri Pojarski“ și torpiloarele 
de escadră „Vdumcivîi“ și „Vra- 
zumitelnîi".

PARIS. — La 20 iunie au în
ceput în Palatul Chaillot din Pa
ris lucrările Comitetului format 
din miniștri de externe: Lange, 
— (Norvegia), Martino — (Ita
lia) și Pearson—(Canada). Aces
tui comitet, creat în cadrul ulti
mei sesiuni a Consiliului Uniu
nii nord-atlantice, i s-a trasat 
sarcina de a examina posibilități
le de dezvoltare a laturilor ne- 
mi.litare ale activității acestei 
Uniunii Lucrările comitetului sînt 
secrete și vor dura două zile, 20 
și 21 iunie.

TAȘKENT. — La 21 Iunie a 
sosit la Tașkent vicepreședintele 
Indiei, dr. Sarvapalli Radhakris- 
hnan și persoanele care îl înso
țesc.

Fotbal
Aproape 15.000 de spectator! 

au urmărit joi pe stadionul Re
publicii întîilnirea de fotbal din
tre echipele Dinamo București șii 
Energia Ploești contînd pentru 
ultima etapă a turului campiona
tului categoriei A. Deși pe plan 
tehnic întilnirea n-a corespuns 
așteptărilor, totuși de multe ori 
întrecerea a fost interesantă da
torită elanului cu care au luptaț 
cele două formații. Victoria a re-' 
venit echipei Dinamo cu scorull 
de 2—1. (0—0) prin punctele mar
cate de Călinoiu în minutele 60 
și 80. Golul fotbaliștilor p'.oeș- 
teni a fost realizat de A. Mun- 
teanu în minutul 51. De remarcat 
că de la mijlocul primei reprize, 
Energia a jucat în 10 jucători de
oarece Ghiță a fost accidentat.

Al doilea joc din cadrul cam
pionatului s-a desfășurat la Pe
troșani între formația locală E- 
nergia și echipa studenților clu
jeni, Știința. Fotbaliștii din Valea. 
Jiului au terminat învingători cu 
scorul de'3—1 (0—I). Au marcat 
în ordine: Zeană (Știința), Ga- 
bor (din 11 m). Paraschiva și Ga- 
bor. La acest meci au asistat 
5.000 de spectatori.

(Agerpres)

Sportivi maghiari oasp-eft 
în regiunea Oradea

Regiunea Oradea găzduiește unt 
lot de 23 sportivi aparțimînd aso
ciației „Voroș Meteor“ din Gyulai 
(R.P. Ungară). Oaspeții au în- 
tî'.niț în cursul acestor zi'le lai 
Cliișinău-Criș, jucătorii de tenis, 
de masă și fotbal din această lo
calitate. Iată rezultatele întrece
rii : la întilnirea de tenis de masă 
pe echipe, oaspeții au cîștigat 
la puncte, ■ iar la individual — 
tenis de masă a cîștigat Haning 
(Chișinău-Criș).

Din partea oaspeților Bundik 
a obținut cele mai frumoase re
zultate. Gazdele au cîștigat în- 
tîlnirea da fotbal, cu scorul de 
4—0. Contineîndu-și drumul prin: 
regiunea Oradea în cursul zileii 
de miercuri, lotul maghiar de 
sportivi a făcut un popas în Sa- 
lonta. Aici ei au întîînit echipa: 
locală de fotbal „Flamura Roșie“, 
întilnirea a luat sfîrșit cu scorull 
de 0—-0. La egalitate s-a termi
nat Și jocul de tenis de masă pei 
echipe; la individual au cîștigat: 
gazdele. Lotu] de sportivi ma
ghiari a vizitat muzeul „Aranv' 
Ianoș“, combinatul „Proda'.iment“ 
și centrul școlar agricol din Sa- 
fonta. Peste tot, oaspeții sau 
bucurat de o primire prietenească. 
Vizi'a lor a contribuit la cimen
tarea legăturilor de prietenie in
tre tineretul romîn și tineretul 
R. P. Ungare.

Corespondent
I. POIENARU

• Pe stadionul Dinamo din 
Moscova s-a disputat la 20 iunie 
întîln'rea internațională de box 
dintre echipele, reprezentative ale 
Uniunii Sovietice și Angliei Pu- 
gi'.iștii sovietici au obținut vie»- 
toria cu scorul de 7—3.

® întilnirea internațională de 
șah dintre echipele selecționate 
a.e U.R.S.S. și R.P.F. Iugoslaviei 
a continuat cu desfășurarea parti
delor din runda a treia.

După 3 runde echipa U.R.S.S. 
conduce cu 10'/, puncte la 8i/2 
puncte, 5 partide fiind întrerupte.

a VALPARAISO 21 (Agerpres). 
Echipa reprezentativă de baschet, 
a Uniunii Sovietice care între
prinde în prezent un turneu in 
țările Americil de Sud a jucat la 
20 iunie cu echipa selecționată a 
orașului Valparaiso (Chile). Me
ciul s-a desfășurat în nota de 
superioritate a baschetbaliști’or 
sovietici care au obținut victor'a 
cu scorul de 73—45 (43—21).

—ooo—

Informație.
Joi seara s-a înapoiat în Capi

tală delegația femeilor muncitoa
re din R.P.R. în frunte cu tova
rășa Liuba Chișinevschi, secretar 
al C.C.S. care a participat la lu
crările Conferinței ihternaț'onale 
a femeilor muncitoare de la Buda
pesta. împreună cu delegația a 
sosit un grup de delegate la Con
ferința internațională a femeilor 
muncitoare de la Budapesta, din 
Australia, Brazilia, Costa Rica, 
Cuba, Mexic și Sudanul Francez, 
care la invitația C.C.S. vor vizita 
țara noastră.

Spectacolele de azi

Semnarea de către Primul-secretar al C.C. al P.C.U.S., N. S. Hrușciov și Secretarul general al C C. al U.C.I., I. B. Tito a Declarației cu privire la relațiile dintre Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia 
și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice.

CINEMATOGRAFE: Patria. 
București, Gh. Doja : „Sciuscià“ ; 
Magheru, Arta, Aurel Vlaicu : 
„Mîine va fi prea tîrziu“; Republi
ca, Vasiie Roaită, Donca Situo, I 
Mai, N. Bălcescu : „Călușeii“ ; 
Filimon Sîrbu, Elena Pavcl, Cos- 
buc : „Maxim minciună“ ; I. C. 
Frimu, Volga : „Popescu 10 în 
control“ ; Lumina, 8 Martie. T. 
Vladimirescu, Munca, Moșilor : 
„Curg apele tulburi“ ; Alex. Po- 
pov, Al. Sahia, Ilie Pintilie : „Un 
pahar cu bere" ; V. Alecsandri : 
..Aii Baba și cei 40 de hoți“ ; 
Central : ,.O noapte pe Mont
Blanc“; Victoria: „A 12-a noan- 
te“ ; Tineretului : „Cei doi“ ; 
Maxim Gorki : „Film documentar 
— Maxim Gorki“ ; Timpuri noi : 
„Expoziția unională de pictură. 
Pe malurile r ului Isikkul. Circul, 
împăratul maimuțelor“ ; Grivite : 
„Fantomele părăsesc piscurile“ ; 
Cultural : „Melodii nemuritoare“; 
Const. David : „Furtuna echinoc
țiului. Concursul internațional de 
motocros“ ; Flacăra : „Umbre în 
port“ ; Carpați : „Trei starturi“; 
Miorița : „Infidelele“; 23 August: 
„Pe răspunderea mea“; Popular : 
„Semne particulare“ : M. Emines- 
cu : „Ganga“ ; Olga Bancic : „Ca
valerul fără lege“. _____
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