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Ședința din dimineața zilei de 29 iunie

igresul al II-lea alf

Osului al II-lea al Uniunii Tineretului 
Mun cu privire Ia raportul CC al U.T*M.

II-lea al U. T. M.al

H O T A R I R E A

al II-lea al U.T.M. aprobă Raportul Comisiei centrale

HOTÄRIREA

Aid și dezbătînd raportul de activitate al C. C. 
d., Congresul al II-lea al U. T. M. aprobă 
desfășurată de C. C. al LJ. T. M. pe perioada 

iferința pe țară a U. T. M. din iulie 1954 și

ului al II4ea al Uniunii Tineretului
1 privire la raportul Comisiei centrale 

de revizie a U.T.M,

(^greșului al II4ea al Uniunii Tineretului 
meilor cu privire Ia proiectul de Statut 

(©sul al II-lea al Uniunii Tineretului Muncitor aprobă proiectul 
ai modificat al Uniunii Tineretului Muncitor și-l adoptă ca Statut

al ii Tineretului Muncitor

Modificări în Statutul 
Uniunii Tineretului 

Muncitor
— Raport prezentat 
de tov. Virgil Trofin, 

la Congresul al II-lea 
al U.T.M.

a părăsit Capitala
consolidării relațiilor Internațio
nale și a păcii.

II rog pe prietenul nostru ța 
să fie încredințat că puținele zile 
pe care le-a petrecut aicea, le-a 
petrecut în mijlocul unui popor 
care are o rînduială deosebit de 
aleasă în ceea ce privește primi
rea de oaspeți. Poporul nostru 
dă tot ce produce mai bun acest 
pămînt oaspetelui pe care-1 pri
mește. Aceasta o face cu plăcere. 
In același timp îi adaugă și lu
mina, bunătatea șl dragostea su
fletului lui. Cu aceste dovezi de 
simpatie ale poporului cred că e 
încredințat ca pleacă înspre alte 
orizonturi și pe urmă înspre țara 
Iul, iubitul nostru oaspete. II rog 
să ducă o bună amintire despre 
noi. așa cum ne-a rămas o bună

Vineri, a părăsit Capitala dr. 
Sarvapalli Radhakrishnan, vice
președintele Republicii India, care 
a făcut o vizită de prietenie și 
bunăvoință în țara noastră.

Eminentul om de stat indian a 
fost condus la plecare de acad. 
Mihail Sadoveanu, vicepreședinte 
al Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri, Miron 
Constantinescu, prim vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
S. Bughici și Gh. Hossu, vice
președinți ai Consiliului de Mi
niștri, Gr. Preoteasa, ministrul 
Afacerilor Externe, acad. prof. dr. 
C. I. Parhon, acad. prof. Traian 
Săvulescu, A. Bunaciu, secretarul 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, acad. P. Constantinescu- 
Iași, P. Costache, I. Dumitru, 
acad. I. Murgulescu, ing. Ghera- 
siin Popa, Marcel Popescu, mini
ștri, M. Macavei, președintele de 
onoare al I.R.R.C.S., conducători 
ai instituțiilor centrale, ai organi
zațiilor obștești, deputați ai Marii 
Adunări Naționale a R.P.R., aca
demicieni, profesori universitari, 
oameni de artă, generali și ofi
țeri superiori, reprezentanți ai 
presei romîne șl străine, precum 
și de numeroși locuitori ai Capi
talei.

Au fost de față ministrul Re
publicii India ta R.P.R. Rajesh- 
war Dayal, precum și șefii misi
unilor diplomatice: R.P.D. Co
reene — Den Em; R. D. Ger
mane — W. Eggerath; R. P. 
Ungare — L. Pataki; R. P. Bul- 
------ c pavlOv; R. Ceho-

aproplat de microfon șl a rostit 
următorul cuvînt de rămas bun:

„Domnule vicepreședinte, dom
nule președinte al Consiliului de 
Miniștri, prieteni.

Regret foarte mult că nu am 
putut rămîne mai mult în țara 
dv., că nu am putut sta decît 3 
zile. Insă, în acest scurt răstimp 
am putut vedea cîte ceva, am vi
zitat Universitatea, Academia, o 
unitate industrială și locuri pi
torești.

Sînt sigur că în anii care vor 
veni legăturile noastre atît în do
meniul comercial, cît și cultural 
se vor dezvolta și vom avea mul
te posibilități să conlucrăm pe 
plan internațional. Eu și colegii 
mei dorim să mulțumim guver
nului pentru ospitalitatea și bună-

V
I

U.T.M. și Raportul Comisiei cen
trale de revizie.

După pauză, lucrările ședinței 
reîncep sub conducerea tov. Lu
dovic Fazekaș, secretar al C.C. 
al U.T.M.

Cei prezenți ascultă cu adtncă 
emoție fragmente din discursuri
le imprimate pe discuri: „Ce 
este puterea sovietică“ și „Cum 
să scăpăm de exploatarea mo
șierilor și capitaliștilor“, pe care 
Vladimir Ilici Lenin le-a ținut 
în anul 1919.

In continuarea ședinței, tov. 
Virgil Trofin, secretar al C.C. 
al U.T.M. a prezentat Raportul 
cu privire la modificările în Sta
tutul Uniunii Tineretului Mun
citor.

La discuțiile pe marginea ra
portului au luat apoi cuvtntul 
delegații: Vasile Neagoe (ora
șul București), Mihai 
(regiunea Pitești), Toader 
xandru (regiunea Craiova), Sa- 
veta Man (regiunea Autonomă 
Maghiară),

Cei prezenți au primit căldu
ros, cu vii aplauze, saluturile 
frățești aduse Congresului și în
tregului tineret din patria noas
tră de Pon Sun Ghen. membru 
în Biroul C.C. al Uniunii Tinere
tului Democrat din Coreea, de 
Heinz Ploger, secretar al Consi
liului Central al Uniunii Tinere
tului Liber German din R.D. Ger 
mană, de reprezentantul Uniunii 
Tineretului Liber German din 
R.F. Germană și de Shkurti Le- 
ka, secretar al C.C. al Uniunii 
Tineretului Muncii din Albania.

Ședința se ridică la ora 15. 

după amiaza zilei 
rul delegației Uniunii Tineretului 
Li!’“: Austriac, care au adus Con
gresului salutul frățesc și priete
nesc al organizațiilor de tineret.

In continuarea discuțiilor la 
Raportul cu privire la modifică
rile în. Statutul U.T.M., au mai 
luat ’ cuvîntul delegații: Angela 
Boțoc (regiunea Baia Mare), Va- 
leria Bratu (regiunea București), 
Emil Pop (regiunea Cluj), 
Gheorghe Micota (regiunea Ti
mișoara), Gheorghe ~ 
(regiunea Constanța), 
tin Cîrțînă, membru 
C.C. al U.T.M., Eleonora Mun- 
teanu (orașul București), și Va
sile Axinte (regiunea Iași).

O delegație de sportivi a a- 
dus Congresului un fierbinte sa
lut din partea sportivilor din 
Capitală. :

continuat lucrările 
II-lea Congres al 

Uniunii Tineretului Muncitor.
Ședința de dimineață se 

chide sub președinția tov. 
nelia Mateescu. secretar al 
al U.T.M.

Participanții la Congres 
primit cu vii aplauze sosirea în 
mijlocul lor a delegației Uniunii 
Generale a Tineretului din Olan
da și a delegatului Tineretului 
Popular dn Indonezia.

Au continuat apoi discuțiile la 
Raportul de activitate al C.C. al 
U.T.M. și la Raportul Comisiei 
centrale de revizie.

Iau cuvîntul delegații: Petre 
Piucă (regiunea Suceava), Ni- 
colae Toma (regiunea Pitești), 
Nevenka Isakov (regiunea Timi
șoara), Dumitru Bejan (orașul 
București), Zenovie Moldovan 
(regiunea Galați), Antoneta Ale- 
xovici (orașul București), Ioan 
Kiss (regiunea Stalin), Petre 
Gheorghe, secretar al C.C. al 
U.T.M.

Primiți cu aplauze au luat cu
vîntul tovarășii: Mihai Mujic, 
secretar al Consiliului Central al 
Sindicatelor și Manole 
raș, președintele Comitetului 
Cultură Fizică și Sport.

Participanții au înt'mplnat 
mult entuziasm o delegație 
brigadierilor de pe șantierele 
neretului care au venit să salute 
Congresul.

Delegații la Congres au votat 
apoi în unanimitate Hotărîrile 
prin care Congresul aprobă Ra
portul de activitate al C.C. al

Ședința din
1 După amiază, lucrările Con
gresului al II-lea al U.T.M. se 
deschid sub conducerea tov. Du
mitru Bejan, prim secretar al 
Comitetului orășenesc U.T.M.- 
București.

Intîmpinațl cu căldură au luat 
cuvîntul: Suar Soeroso Putera, 
delegatul Tineretului Popular din 
Indonezia; Pauli Salonen, condu
cătorul delegației Ligii Tineretu
lui Democrat Finlandez; N. No- 
rourenten, delegatul Uniunii Ti
neretului Revoluționar din R.P. 
Mongolă; C. Borsboom, conducă
torul delegației Uniunii Generale 
a Tineretului din Olanda; Gunar 
Brostigen, conducătorul delega
ției Uniunii Tineretului Comunist 
Norvegian; Kristian Bungom, 
conducătorul delegației Uniunii 
Tineretului Comunist din Dane
marca; Johann Peissl, conducăto-

Vineri au 
celui de al

des- 
Cor- 
C.C.

au

Bodnă- 
de
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O bucurie tradițională la sărbătorile tinerești: schimbul de insigne

Mulțl afirmă că cifrele sînt 
plictisitoare. E adevă
rat, înșiruirile contabile 

au darul să obosească. Dar ar 
fi nedrept să considerăm că 
tn orice ocazie cifrele au ase
menea proprietăți. Aș îndrăzni 
chiar să afirm, cu riscul de a 
înfrunta riposta celor privile- 
giați de muza poeziei, că sînt 
cifre ce au valoarea unul mi
nunat poem. Vaier Lăbuneț, 
tînărul a cărui faimă a pornit 
de pe meleagurile Hunedoarei, 
aducea Congresului salutul 
ofelarilor „tradus în 3216 tone 
oțel peste plan în cinstea Con
gresului nostru". Mărturisesc 
că această singură cifră mi-a 
dăruit o emoție incomparabil 
mai mare decit duzini de re-

apoi cuvtntul

Mihai Istrate
Ale-

Trandafir 
Constan
ta Biroul

buturi tn versuri despre fur
nale, mașini și norme

Vineri dimineafă, ascultam 
pe delegatul Petre Piucă din 
regiunea Suceava. Vorbea des. 
pre muncitorii forestieri șl me
reu făcea apel la cifre unele 
mai interesante, altele mai pu
țin. La un moment dat a po
menit o cifră pe care de grabă 
mi-am notat-o: un tinăr din 
Fălticeni a realizat o inovație 
grație căreia se înlocuiește 
munca a 40 de oameni. Notați' 
eforturile a 40 de oameni sînt 
economisite. E nevoie să cău
tăm poezia acestui fapt ?

Dar pentru că veni vorba 
de poezie, merită să relatăm 
o înttmplare. în sala Congre
sului, un delegat din regiunea 
Constanța își găsise o ciudată 
îndeletnicire, tn pauze scria 
de zor. Se pregătea oare să 
ia cuvtntul ? Nu, înscrierile se 
făcuseră deja iar numele lui, 
după cîte se pare, nu fusese 
pomenit. Atunci? Misterul se 
dezlegă curînd.

Ioan Petcu — căci despre 
el este vorba — scria versuri. 
Nu era experimentat tn meș
teșugul poeziei, dar simțise un 
imbold interior de a.și expri
ma pe calea versului simță
mintele lui. Și strădaniile au 
avut drept rod o poezie inti
tulată: „Ție părinte iubit“ 
Valoarea artistică a poeziei nu 
o discutăm. Ioan Petcu n-are 
pretenții poetice. El a așter
nut pe hîrtie ceea ce a simțit 
și anume dragostea față 
partid.

Citind cele trei strofe 
poți să nu te interesezi de 
tea parcursă de autorul 
Energicul și veșnicul binevoi
tor tovarăș Găvruș ne spunea 
că Petcu a făcut parte din 
primele promoții de purtători 
ai cravatelor roșii din (ara 
noastră. Iar pionierul de acum 
cîțiva ani, călit la școala or
ganizației revoluționare de ti
neret, poartă în buzunar car
netul de candidat de partid.

de

nu 
ca
ler.

iua a treia a Congresu
lui ne-a dăruit clipe de 
o emofie răscolitoare. 

In sala Congresului a răsunat

k

garia — S. __ .
slovace — J. Sedivy; R. P. F. 
Iugoslavia — N. Vujanovicî; 
R. P. Albania — M. Lako; R. P. 
Polone — J. Izydorczyk; Uni
unii Sovietice—A. A. Epișev, mi
niștrii Franței—Pierre Francfort; 
Marii Britanii — D. F. Mac Der- 
mot; Egiptului — Hussein 
Chawki; A. Parodl, însărcinatul 
cu afaceri al Elveției; însărci
nați cu afaceri ad-interim al 
Argentinei — J. Medoro Delfino; 
Finlandei — Matti Pyykka; Tur
ciei — Mustafa Kayagil; Isra
elului — Yehuda Gideon; R. P. 
Chineze — Cen Ke; Statelor 
Unite ale Americii — H. Bart- 
lett Wells; Albert Willot, însăr
cinat cu afaceri curente al Bel
giei ; Roberto Cerchione, prim- 
secretar al Legației Italiei.

Comandantul companiei 
onoare aliniată pe aeroport a 
prezentat raportul vicepreședin
telui Republicii India.

Solul marelui popor indian s-a

de 29 iunie

de

Discuțiile la Raportul cu pri
vire la modificările ta Statutul 
U.T.M, au luat silrșit.

Intr-o atmosferă de entuziasm, 
delegații la cel de al II-lea Con
gres al U.T M. au votat în una
nimitate hotărîrea cu privire la 
proiectul de Statut modificat, pe 
care-1 adoptă ca Statut al Uniu
nii Tinerelului Muncitor .

Se anunță apoi că au fost pri
mite peste 300 de telegrame din 
partea diferitelor organizații de 
U.T.M. din țară care vestesc suc
cesele obținute de tineri ta cins 
tea Congresului. In numele dele- 
gaților, prezidiul a mulțumit a- 
cestor organizații asigurindu-le 
că Congresul își va îndeplini cu 
cinste sarcinile ce i-au fost în
credințate.

Lucrările Congresului continuă. 
(Agerpres)

Momente
glasul lui Ilicl. L-am auzit 
pe Lenin, de parcă ar trăi și 
s-ar afla printre noi. O tăcere 
desăvîrșită a pus stăplnire pe 
toți cînd discurile — dar al 
Comsomolului — pe care sînt 
imprimate două cuvtntări din 
1919 ale lui Lenin au făcut ca 
tn sală să se audă vocea neui
tatului nostru dascăl.

La tribună se perindă me
reu alți vorbitori. Ra
portarea succeselor se 

împletește cu criticile ascuțite. 
Domnește atmosfera caracte
ristică ședințelor de lucru. In 
această atmosferă intervine un 
element nou. își face apariția 
delegația brigadierilor. Băieți 
șl fete în salopete, cu bonete 
aranjate cu grijă. Băieții au 
toți cămăși albe ce strălucesc 
de curățenie și garoafe roșii 
la butoniera salopetei. O ima
gine plăcută. La tribună se 
urcă unul din ei — comandant 
de brigadă la Bicaz. Rostește 
cîteva cuvinte de salut, pome
nește de unele succese și 
apoi... Da. apoi s-a ocupat de 
cei ce vor să transforme apa 
de ploaie în... apă de tranda
firi. Spunea brigadierul de 
unii activiști U.T.M. care asi
gură pe tineri că viața în bri
gadă este un fel de concediu 
de odihnă. Dar șantierul 
— adăuga cu glas energic tî- 
nărul de la Bicaz — înseamnă 
și noroi, și ploi, înseamnă și 
unele greutăți pe care trebuie 
să le birui. Desigur, p 

șantier pot găsi nenumărate 
izvoare de satisfacții doar cei 
hotărîți... Și din privirile ce-i 
alergau către fetele și băieții 
înșiruiți în fața tribunei se 
citea limpede că ei jac parte 
dintre aceștia.

Momentul acesta redă oare
cum atmosfera Congresului. 
Cuvintele de prisos nu-și au 
locul. La tribună își găsesc 
ecou multe din problemele vi
tale ale tineretului nostru. Iar 
vorbitorii nu sînt niște pictori 
care folosesc culoarea roz, a- 
tunci cînd oamenii și faptele 
pe care le relatează merită să 
fie altfel zugrăvite.

EDGARD OBERST

S. Radhakrishnan luindu-și rămas bun dela tov. Chivn Stoica.
. i

voința arătate de toți ta timpul 
scurtei noastre șederi la dv. Fac 
din nou urarea ca între cele două 
țări ale noastre să se dezvolte o 
strînsă prietenie. Vă mulțumesc“.

A vorbit apoi acad. M. Sado- 
veanu, care a spus :

„Domnule vicepreședinte al Re
publicii India.

Poporul nostru este bucuros că 
a primit un oaspete de seamă din 
îndepărtatul răsărit, un sol care 
ne-a adus vești bune: de prie
tenie și speranță, de întărire a re
lațiilor dintre noi și popoarele din 
acea parte de lume, în vederea

------------------------------------

TELEGRAMA

Foto: (AGERPRES) 
amintire despre trecerea sa prin 
țara noastră. Ii urăm drum bun 
și ti spunem la revedere“.

Dl. dr. S. Radhakrishnan își la 
rămas bun de la conducătorii sta
tului nostru, de la membrii cor
pului diplomatic.

Asistența face o călduroasă 
manifestație de simpatie înaltului 
oaspete. Un grup de pionieri l-a 
înconjurat pe vicepreședintele 
Republicii India și l-a oferit flori.

La ora 10,15, avionul decolează 
luîndu-și zborul spre Sofia, unde 
dl. dr. S. Radhakrishnan urmează 
să facă o vizită oficială.

(Agerpres)

Excelenței Sale
Domnului Chivu Stoica 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

Nobilele sentimente și amabilele urări pe care mi le-ați expri
mat în telegrama dumneavoastră, au produs asupra mea cît ?i 
asupra tuturor egiptenilor cel mai bun efect. Vă mulțumesc din 
toată inima și urez cu deosebită plăcere maximum de prospe
ritate poporului romîn sub înțeleaptă dumneavoastră conducere.

Vă asigur că Egiptul iubitor 
a o consolida. Nimic nu-mi 
țiile cele mai strînse și cele mai 
ale libertății și păcii.

Palatul Republicii Cairo

este

Primele po’oage de
GALAȚI (de la corespondentul 

nostru). —
In fiecare zi, tînăra Dumitra 

Sîrbu, tehnician agronom, merge 
pe cîmp, pe tarlaua cu porumb 
a întovărășirii agricole și a ță
ranilor muncitori din sectorul in
dividual. Se oprește pe la cei 
care sînt la prășit, le dă sfaturi 
asupra felului în care trebuie să 
execute lucrările de întreținere a 
culturilor, discută cu ei. Ea le 
vorbește despre pagubele care 
pot fi pricinuite de mușuroitul 
porumbului, sau folosirea rari-porumbului, sau 
tei.

Cu două zile ta urmă, tînăra 
Dumitra Sîrbu s-a întors de la 
cîmp aducînd o veste îmbucură
toare

— Tocmai acum vin de pe tar
laua unde avem orzul de toam
nă. In cîteva zile aici totul s-a 
schimbat. Tarlaua întreagă este 
în pîrgă și nu mai permite nici

de pace va face mult pentru 
mai plăcut decit să întrețin rela- 
prietenești cu popoarele partizane

GAMAL ABDEL NASSER

seceriș
★

orz au fost culcate
o amînare. Mîine începem sece
rișul.

Oamenii s-au înțeles ca a doua 
zi să iasă la seceratul orzului de 
toamnă.

In dimineața zilei de 26 Iunie 
grupuri de țărani muncitori din 
comuna Cazasu, raionul Brăila, 
se îndreptau spre tarlaua de orz 
care se vedea de departe ca o 
pînză galben-aurie,

Oamenii se înșirară la capătul 
lanului.

— Să fie cu noroc ! spuse țăra
nul muncitor Alexandru Negoiță 
și începu să culce cu coasa po- 
loage aurii. Alții au început să 
taie spicele cu secera. însă vă- 
zînd la vecini că merge mai cu 
spor au pus mîna și ei pe coase. 
Pînă în seara zilei de 27 iunie, 
țăranii muncitori din comuna Ca. 
zasu au secerat 28 ha. de orz de 
toamnă.

A început întrecerea combinerilor
PITEȘTI (de la coresponden

tul nostru).
Vîntul leagănă ușor spicele au

rii ale lanurilor. Orzul este gata 
de recoltat. Pe drumul dintre tar
lale se și zăresc două combine. 
Iată-le, au ajuns lingă lan. Con
ducătorii lor au așteptat 
răbdare începutul 
Acest început este doar și înce
putul întrecerii din acest an din
tre combineri.

Prima combină se oprește. De 
la volan coboară doar pentru cî
teva minute containerul Ion Rad
macher. Același lucru îl face și 
celălalt container, utemistul Radu 
Constantin. Incăodată ei își con
trolează cu grijă combinele și 
apoi se apropie unul de altul. 
Radmacher e cel care începe dis
cuția,

— Ești gata Costică ?
— Gata nene Ioane.
— Atunci, din momentul aces

ta, între noi începe lupta pentru

cu ne-
' recoltatului.

obținerea titlului de „cel mai 
bun container“.

...Și întrecerea dintre cei doi 
mecanizatori de la G.A.S. Piatra 
Olt a început. Au trecut două zile 
de luptă aprigă...

— Nene Ioane știi ceva ? l-a 
întrebat normatorul pe containe
rul Radmacher.

•— Știu dacă mi-oi spune.
— Stat două zile de cînd ați 

început recoltatul orzului și... în
trecerea se pare a da sorți de iz- 
bîndă ucenicului dumitale. 
(Combinerul Radmacher e cel ce 
l-a învățat pe utemistul Radu să 
conducă combina). In fiecare zi 
el a recoltat cîte zece hectare Î3r 
d-ta ta două zile ai recoltat 16 
hectare.

Care va fi pînă la urmă rezul
tatul întrecerii nu se poate ști. 
Ceea ce se poate însă afirma cu 
certitudine de pe acum, e că în
trecerea pornită între cei doi 
combineri va duce negreșit 1». 
grăbirea ritmului recoltărilor,



Modificări în Statutul Uniunii Tineretului Munor
Raport prezentat de tov. Virgil Trofin, la Congresul al IMea al U. T. M.

De la Congresul de unificare a organizațiilor de tineret din 
martie 1949 — Congres la care a fost adoptat Statutul în vi
goare al U.T.M., au trecut mai mult de 7 ani, In acest, răstimp, 
sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, poporul nostru 
a înfăptuit adînci prefaceri revoluționare, a obținut succese liotă- 
rîtoare în consliuirea bazei economice a socialismului. La aceste 
istorice transformări tineretul și-a adus o contribuție însemnată. 
An de an Uniunea Tineretului Muncitor a crescut și s-a conso
lidat atît din punct de vedere politic cît și din punct de vedere 
organizatoric. Datorită conducerii sale de către partid, U.T.M. și-a 
îmbogățit experiența sa, și-a perfecționat formele de organizare, 
metodele de muncă și regulile vieții sale interne.

Cel de-al II-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn, eve
niment de importanță istorică pentru poporul și tineretul nostru, a 
adoptat hotărîri de o deosebită importanță, a stabilit căile și sar
cinile concrete pentru parcurgerea unei noi etape în istoria pa
triei^ noastre, ne-a înarmat cu programul concret de muncă și de 
luptă pentru înălțarea edificiului economiei socialiste. Apreciind 
aportul adus pînă în prezent de tineret în opera de construcție 
socialistă. Congresul al II-lea al partidului ne-a arătat în același 
timp neajunsurile care mai dăinuie în activitatea noastră și a indi
cat căile pentru îndepărtarea lor, pentru ridicarea continuă a ni
velului muncii Uniunii Tineretului Muncitor.

Utemiștii, tinerii patriei noastre se prezintă la cel de al II-lea 
Congres al U.T.M. și mai strîns uniți în jurul partidului și mai 
hotarîți să îndeplinească sarcinile pe care partidul ni le-a pus 
în față. O nouă perioadă de muncă intensă se deschide în fața 
noastră. Acum nu există îndatorire mai de cinste pentru fiecare 
utemist și tînăr, decît aceea de a se dărui cu toată capacitatea și 
energia sa luptei pentru realizarea celui de al doilea plan cincinal 
de dezvoltare a economiei naționale. Hotărîrile Congresului al 
II-lea al partidului cheamă către fapte mărețe care stîrnesc entu
ziasmul tineretului. Noi știm că înfăptuirea lor nu este ușoară. Ti
neretul nostru educat și condus de partid, nu se teme de greutăți, 
el este în măsură să le înfrunte, el este dornic să-și închine în
treaga sa viață cauzei înalte a poporului muncitor, operei de cons- 
tiuire a socialismului în patria noastră. Acum datoria Uniunii 
noastre de tineret este să mobilizeze pe toți tinerii din întreprin
deri, sate, șantiere, școli, instituții de știință și cultură la lupta 
întregului popor pentru realizarea celui de al II-lea plan cincinal, 
să întărească munca de educare a tineretului în spiritul devota
mentului față de partid și popor și al hotărîrii de a înfrunta cu 
curaj și de a birui orice piedici și greutăți. Sarcinile mari și de 
răspundere pe care le-a pus partidul în fața noastră cer ca U.T.M. 
să îndeplinească tot mai bine rolul său de ajutor și rezervă a par
tidului în făurirea societății noi, socialiste. Este necesar pentru a- 
ceasta să ne perfecționăm permanent formele de organizare și me
todele noastre de muncă.

Pentru realizarea cu succes a acestor sarcini, U.T.M. trebuie 
să-și strîngă și mai mult rîndurile, să întărească democrația in
ternă în organizațiile U.T.M., să dezvolte în rîndul utemiștilor 
înaltele calități ale tînărului comunist, să-și mărească capacitatea 
de mobilizare a întregului tineret în lupta pentru înfăptuirea poli
ticii partidului.

Experiența dobîndită de U.T.M. în activitatea de pînă acum 
ne arată necesitatea de a îmbunătăți o serie de reguli ale muncii 
și vieții de organizație a U.T.M. Ținînd seama de toate acestea 
o serie de prevederi ale Statutului adoptat la Congresul de uni
ficare nu mai corespund. De aceea s-a ivit necesitatea introdu
cerii’ unor modificări și complectări în Statutul U.T.M.

După cum se știe C.C. al U.T.M. a elaborat proiectul Statutu
lui modificat pe care l-a supus unei largi dezbateri în organiza
țiile U.T.M. și în presa de tineret. Pe baza numeroaselor propu
neri făcute în cursul dezbaterii, proiectul Statutului modificat 
al U.T.M. a fost îmbunătățit și în această formă îl supunem acum 
Congresului spre discuție și aprobare.

In partea introductivă a proiectului Statutului modificat se 
dă definiția Uniunii Tineretului Muncitor arătîndu-se că : „Uniu
nea Tineretului Muncitor din Republica Populară Romînă este 
organizația revoluționară de masă care unește în rîndurile sale 
masele largi ale tinerilor muncitori, țărani muncitori, elevi, stu- 
denți și intelectuali din țara noastră.

Uniunea Tineretului Muncitor este rezerva Partidului Munci
toresc Romîn, ajutorul său în. educarea comunistă a tineretului și 
în întreaga 'construcție economică și de stat“...

Tradițiile luptelor eroice ale Uniunii Tineretului Comunist care 
sub conducerea Partidului Comunist din Romînia a slujit cu abne
gație cauza clasei muncitoare, au o uriașă forță educativă și 
mobilizatoare pentru tineret. De aceea în întreaga sa activitate, 
U.T.M. trebuie să cultive și să continue tradițiile de luptă ale 
U.T.C.

Partidul cere Uniunii noastre de tineret să-și sporească necon
tenit aportul său în educarea comunistă a tinerei generații din 
patria noastră.

Pentru aceasta în introducerea la proiectul Statutului modifi
cat al U.T.M. se stabilește că U.T.M. are datoria să educe pe 
tineri în spiritul învățăturii marxist-leniniste, să se ocupe de ridi
carea nivelului politic și cultural al tineretului, să educe pe tineri 
în spiritul patriotismului socialist, al dragostei înflăcărate pentru 
scumpa noastră patrie, Republica Populară Romînă, al recunoștin
ței și dragostei fără margini pentru Uniunea Sovietică, al frăției 
cu țările democrat-populare și al prietenie; cu oamenii muncii din 
întreaga lume.

Uniunea Tineretului Muncitor trebuie să se ocupe mai intens 
de educarea tineretului în spiritul moralei comuniste,_ să lupte 
mai activ împotriva influențelor și rămășițelor ideologiei și mora
lei burgheze care mai dăinuie în conștiința și comportarea unor 
tineri.

Tovarăși,

Forța și izvorul succeselor Uniunii Tineretului Muncitor con
stau în conducerea sa de către Partidul Muncitoresc Romîn. De 
aceea în partea introductivă a Statutului se arată că : „Uniunea 
Tineretului Muncitor își desfășoară întreaga sa activitate sub con
ducerea Partidului Muncitoresc Romîn. Comitetul Central al 
U.T.M. este condus direct de către Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn; Comitetele regionale, raionale, orășenești și 
organizațiile de bază U.T.M. sînt conduse de către organele și or
ganizațiile P.M.R. respective“.

Partidul ne învață să ridicăm necontenit nivelul muncii orga
nizațiilor de bază U.T.M., să dezvoltăm inițiativa lor și să creș
tem contribuția organizațiilor U.T.M. în întreaga construcție eco
nomică și de stat. Mai sînt multe organizații U.T.M. care participă 
slab la munca pentru ridicarea productivității muncii și reducerea 
p-ețului de cost, pentru transformarea socialistă a agriculturii și 
obținerea celor mai bune rezultate la învățătură de către elevi și 
sludenți. Este necesar să întărim în mod hotărîtor contribuția și 
inițiativa Uniunii Tineretului Muncitor la întreaga operă de cons
trucție a socialismului.

Proiectul de Statut al U.T.M. arată că: „Organizațiile U.T.M. 
trebuie să folosească în mod activ dreptul acordat de partid de a 
dezbate larg și de a pune în fața organizațiilor de partid respec
tive toate problemele muncii întreprinderilor, stațiunilor de mașini 
și tractoare, gospodăriilor agricole de stat, gospodăriilor agricole 
colective, instituțiilor etc., în vederea lichidării lipsurilor din acti
vitatea acestora“.

Utemiștii iubesc cu înflăcărare partidul. Cea mai mare cinste 
pentru un utemist, momentul cel mai de seamă din întreaga sa 
viață este primirea sa în rîndurile partidului. De aceea este just 
să se vorbească în introducerea la Statut că membrii organiza
ției noastre, prin întreaga lor activitate în producție, la învățătură 
și în munca politică se pregătesc pentru a fi demni să devină 
membri ai Partidului Muncitoresc Romîn.

Despre membrii U.T.M. 
îndatoririle și drepturile lor

Problema primirii tinerilor în U.T.M. are o însemnătate deo
sebită. Noi trebuie să ne ocupăm permanent de atragerea de noi 
și noi membri în U.T.M., de creșterea rîndurilor organizației, dar 
în același timp să ridicăm pe o treaptă mai înaltă calitatea de 
membru al U.T.M. A fi utemist este un titlu de cinste și de mare 
răspundere. „A fi membru al Uniunii Tineretului — arată V. I. 
Lenin — înseamnă a face în așa fel încît să închini munca ta, 
forțele tale cauzei comune“.

In proiectul Statutului modificat al U.T.M. s-a dat o redactare 
mai complectă primului articol al Statutului stabilindu-se că: 
„Poate fi membru al U.T.M. orice tînăr de la 14 la 26 ani, cetă
țean al Republicii Populare Romîne, care recunoaște Statutul 
U.T.M., activează în una din organizațiile sale, se supune tuturor 
hotărîrilor Uniunii Tineretului Muncitor și plătește cotizația de 
membru. Cei care exploatează munca altora nu pot fi membri 
ai U.T.M.“,

In legătură cu cerințele tot mai mari care se pun în fața 
fiecărui utemist, în proiectul Statutului modificat al U.T.M. sînt 
formulate mai complect și mai concret îndatoririle membrilor 
U.T.M.

Lupta pentru făurirea societății socialiste în țara noastră im
pune fiecărui utemist sarcini de răspundere. Pentru atingerea 
acestui scop fiecare utemist trebuie să dea dovadă de o conștiință 
înaintată și să nu precupețească nici un efort în măreața luptă 
pentru construirea socialismului în patria noastră. De aceea este 
just să se înscrie în Statut îndatoririle de cinste ale fiecărui ute
mist de a fi exemplu în muncă și învățătură. Socialismul în
seamnă și înfăptuirea unei profunde revoluții culturale, presupune 
însușirea de către oamenii muncii a bogatelor cunoștințe științi
fice, culturale, tehnice, înseamnă o folosire tot mai calificată a 
tehnicii moderne. De aceea se cere fiecărui utemist să cunoască 
și să studieze cu perseverență marxism-leninismul, să-și însu
șească știința, cultura, tehnica, să-și ridice necontenit calificarea 
sa profesională.

Partidul ne învață că socialismul se poate înfăptui numai prin 
însușirea științei, culturii și tehnicii înaintate și prin participarea 
efectivă și concretă la lupta pentru construirea societății noi. De 
aceea este pe deplin justificat ca în Șțatut să se stabilească că 
fiecare utemist este dator să-și dedice întreaga sa putere de muncă, 
întreaga sa capacitate intelectuală luptei pentru construirea socia
lismului.

O îndatorire de seamă a fiecărui utemist este aceea de a fî un 
propagandist înflăcărat al politicii partidului nostru și în același 
timp un luptător activ pentru traducerea în viață a hotărîrilor par
tidului. Noi am obținut o serie de succese în explicarea continuă 
și concretă a hotărîrilor partidului și în mobilizarea tineretului la 
înfăptuirea lor. In legătură cu aceasta trebuie să arătăm însă 
că ia noi mai există destule neajunsuri. Mai sînt unii utemiști 
care sînt gata oricînd să rostească cuvîntări pompoase, însă fără 
conținut și rupte de viață, iar atunci cînd trebuie să se apuce de o 
muncă concretă nu fac aproape nimic. Pe asemenea palavragii 
care fac numai rău muncii noastre utemiste, no; trebuie să-i obiș
nuim cu mai puține discursuri și cu mai multă muncă practică.

Raportul de activitate al C.C. al U.T.M. și discuțiile purtate la 
Congres, au arătat că la noi mai sînt utemiști care se comportă 
pasiv, au. o atitudine formală față de îndeplinirea obligațiilor 
membrului U.T.M. și încalcă în mod nepermis disciplina utemistă. 
Mai sînt utemiști cu o mentalitate înapoiată, moștenită de la ca
pitalism care sînt indisciplinați în producție, nu respectă disciplina 
de stat, nu au grijă față de bunul obștesc. Cu asemenea compor
tări și fapte U.T.M. nu se poate împăca. Avem datoria și cinstea 
de a crește și educa tînăra generație în spiritul atitudinii noi, 
socialiste față de muncă și față de proprietatea socialistă. Drago
stea față de muncă, dorința de a munci tot mai bine pentru întă
rirea statului nostru democrat-popular, pentru dezvoltarea bunu
rilor materiale și culturale ale patriei noastre, trebuie să caracte
rizeze pe fiecare utemist. Pentru aceasta se propune ca în Statut 
să se înscrie obligația fiecărui utemist de a lupta pentru Întări
rea disciplinei de stat, de a păzi și întări proprietatea socialistă, 
de a respecta cu strictețe disciplina utemistă și de a îndeplini la 
timp și bine toate sarcinile încredințate de organizație.

Utemiștii doresc din toată inima să fie asemenea comuniștilor, 
să-și însușească înaltele lor trăsături morale. Sub conducerea par
tidului, U.T.M. a crescut și educat mii și mii de tineri înaintați 
care constituie mîndria tineretului nostru.

Totodată noi nu putem și nu avem voie să închidem ochii în 
fața unor manifestări cu totul negative care mai au loc in rîn
durile tineretului și chiar ale utemiștilor. In rîndurile acestora mai 
există — ce-i drept puțini la număr—leneși, delapidatori ai avutului 
obștesc și unii care se dedau în chip rușinos la acte de huliga
nism. In munca unor organizații U.T.M. există o rămînere în 
urmă în ceea ce privește combaterea și stîrpirea acestor practici, 
atitudini și rămășițe ale ideologiei și moralei burgheze în rîndu
rile tineretului. De aceea proiectul Statutului modificat stabilește 
că fiecare utemist are datoria să fie cinstit, drept, modest, cura
jos și să lupte împotriva rămășițelor burgheze din conștiința tine
retului, împotriva naționalismului, împotriva superstițiilor și a ac
telor huliganice. Noi avem obligația de a face totul pentru ca 
fiecare utemist să-și respecte și aceste îndatoriri.

Critica și autocritica, în special critica de jos constituie o 
puternică armă pentru lichidarea lipsurilor, pentru îmbunătățirea 
muncii organizației, pentru educarea utemiștilor în spiritul luptei 
neîmpăcate față de lipsuri.

In ultimii ani și îndeosebi după cel de al II-lea Congres al 
partidului, în U.T.M. s-a ridicat nivelul autocriticii și al criticii 
de jos. Utemiștii critică tot mai curajos lipsurile și greșelile din 
munca organizațiilor și organelor U.T.M. și luptă cu mai multă 
perseverență pentru lichidarea lor. Trebuie să remarcăm însă că 
mai există încă destule neajunsuri în legătură cu această problemă. 
Sînt unii utemiști și activiști ai U.T.M. care nici în ruptul 
capului nu vor să-și observe propriile lor lipsuri. Pentru aceștia 
totul se desfășoară lin, perfect, și nu găsesc decît laude față de 
tot ceea ce fac. Culoarea roz e culoarea lor preferată și de aceea 
ei vopsesc totul în această culoare. Nu mai puțin rău aduc alții 
care nu pierd nici o ocazie fără să „recite“ autocritici de-a drep
tul răsunătoare. Luni și ani în șir îi auzi pe aceștia vorbind de 
aceleași și aceleași lipsuri din munca lor. Ei reduc autocritica la 
recitarea acestor lipsuri cu un ton cît mai grav, fără să se gîn- 
dească la munca concretă pentru lichidarea lor.

Mai sînt și din aceia care sar în sus „ca ursul pe jăratec“ 
la cea mai mică critică care li se aduce. Aceștia resping în mod 
obișnuit orice critică, nu se sfiesc să recurgă la gîtuirea criticii, 
chiar dacă folosesc pentru aceasta unele metode așa zis civilizate. 
Trebuie să curmăm în mod hotărît cu toate aceste neajunsuri. Este 
necesar să încurajăm cu cea mai mare fermitate și grijă folosi
rea criticii și autocriticii, care este o lege de bază a dezvoltării 
activității noastre și să stimulăm în fapt critica și autocritica 
făcută în interesul cauzei noastre.

De aceea în proiectul de Statut se arată că fiecare utemist are 
datoria să folosească și să stimuleze în fapt critica și autocritica, 
să dezvăluie lipsurile din muncă și să lupte pentru lichidarea lor. 
Totodată, proiectul Statutului modificat arată în plus că „împiedi
carea membrilor U.T.M. de a-și îndeplini aceste îndatoriri, înă
bușirea criticii, aduce un mare rău muncii U.T.M. și de aceea este 
inadmisibilă în activitatea membrilor U.T.M.“. De asemenea pentru 
a ridica simțul de răspundere al utemiștilor, pentru bunul mers 
al muncii din unitățile unde lucrează, în proiectul Statutului mo
dificat se precizează că utemiștii au datoria să seziseze organelor 
de conducere ale U.T.M., inclusiv Comitetului Central al U.T.M., 
neajunsurile și lipsurile în muncă, fără a ține seamă de persoane.

Față de Statutul în vigoare, în proiect se prevăd în plus noi 
reguli în ceea ce privește primirea în U.T.M. Astfel se stabilește 
că cei care recomandă pe un tînăr să fie primit în U.T.M. trebuie 
să aibă o vechime în U.T.M. de cel puțin un an, precum și fap
tul că la primirea pionierilor în U.T.M., recomandarea colectivu
lui de conducere al unității de pionieri echivalează cu recomanda
rea unui membru al U.T.M.

Conferința pe țară a U.T.M. a stabilit că utemiștii care au 
împlinit vîrsta de 26 ani și nu ocupă posturi de conducere în orga
nizațiile U.T.M. se scot din evidența organizației, iar în cazul 
cînd utemiștii au împlinit 26 ani Și își exprimă dorința de a ră- 
mîne în U.T.M., organizația de bază poate să le prelungească ră- 
mînerea în U.T.M., pe o durată pînă la 2 ani. Această măsură 
s-a dovedit în practică justă și de aceea propunem să fie înscrisă 
în noul statut.

Proiectul Statutului modificat al U.T.M. reglementează mai 
just problema excluderilor și a sancțiunilor ce se pot aplica mem
brilor U.T.M.

. Excluderea este suprema sancțiune în U.T.M., ea se hotărăște 
de către adunarea generală a organizației de bază U.T.M. și se 
confirmă de către comitetul raional sau orășenesc al U.T.M. Ex
cluderea unui utemist din organizație este o chestiune gravă și 
de aceea trebuie să cercetăm cu principialitate și grijă tovără
șească învinuirile care se aduc celui în cauză.

In munca multor organe și organizații ale U.T.M. există încă lip
suri serioase în acest domeniu. Astfel la peste 50% din cei care au 
făcut apel la C.C. al U.T.M. împotriva excluderii lor din U.T.M., 
C.C. al U.T.M. a trebuit să infirme hotărîrile de excludere luate în 
organizații de bază ale U.T.M. ca nefiind întemeiate. Aceasta dove
dește ușurința cu care procedează multe organizații de bază la 
excluderea utemiștilor; ea dovedește totodată superficialitatea și 
lipsa de răspundere de care mai dau dovadă încă unele comitete 
raionale și orășenești ale U.T.M. atunci cînd confirmă hotărî
rile de excludere luate în organizațiile de bază. De aceea în pro
iectul Statutului modificat s-au introdus prevederi care apără pe 
utemiști împotriva excluderilor neîntemeiate. Cînd un utemist a 
săvîrșit fapte mai puțin grave, se pot hotărî sancțiuni cu caracter 
educativ, care să-i dea posibilitatea să se îndrepte, fără a pierde 
calitatea de membru al U.T.M.

Cotizația de membru este o îndatorire elementară a membrilor 

U.T.M. Achitîndu-și la timp cotizația, fiecare utemist își manifestă 
legătura sa cu organizația, susține din punct de vedere mate
rial activitatea organizației.

La noi mai sînt numeroși utemiști care dau dovadă de negli
jență față de îndeplinirea acestor obligații de bază. De aceea con
siderăm, potrivit să se înscrie în Statut că : „Organele și orga
nizațiile U.T.M. trebuie să controleze achitarea la timp a cotiza
țiilor de membru de către utemiști. Membrii U.T.M. care fără mo
tive bine întemeiate nu au plătit timp de 3 luni cotizația, vor fi 
puși în discuția adunării generale a organizației U.T.M., pentru 
a se lua măsuri educative în vederea îndreptării lor.

Despre structura 
organizatorică și democrația 

internă a U.T.M.
Creșterea activității utemiștilor, atragerea lor în munca de 

conducere a organizației, stimularea inițiativei și desfășurarea 
criticii și autocriticii, depind de aplicarea consecventă în viață 
a principiilor democrației interne a U.T.M.

In proiect se prevede dreptul membrului U.T.M. de a alege 
și a fi ales în organele de conducere ale U.T.M., de a critica în 
adunările organizațiilor de bază U.T.M. pe orice membru al orga
nizației, de a cere să participe personal în toate cazurile în care 
urmează a se lua o notărîre privind activitatea lui și de a se 
adresa cu orice chestiune sau cerere oricărui organ al U.T.M., in
clusiv Comitetului Central al U.T.M. De asemenea în proiect se 
prevede pe baza practicii folosite de acum cu succes în munca 
noastră, ca alegerea organelor de conducere ale U.T.M. să se 
facă prin vot secret, candidaturile să se propună de către partici- 
panți la adunări, conferințe, congrese, să se discute și să se voteze 
individual. '

în legătură cu aceasta, în viitor noi va trebui să combatem 
cu hotărîre metodele care se mai practică de către unele comitete 
raionale de a numi sau de a scoate din funcțiune, peste capul 
adunării generale, secretari și membri ai comitetelor organizațiilor 
U.T.M.

Un principiu suprem care trebuie să stea la baza activității 
întregii organizații, a tuturor organelor de conducere ale U.T.M. 
este principiul leninist al conducerii colective. El stimulează ini
țiativa și activitatea membrilor U.T.M., ajută la conducerea mul
tilaterală a muncii- U.T.M., ne ferește de măsuri arbitrare, unila
terale, dă posibilitatea organelor de conducere U.T.M. să ia ho- 
tărîrile cele mai juste. Din păcate mai există unii secretari ai co
mitetelor raionale și regionale U.T.M. care se cred atotștiutori, iau 
hotărîri de unul singur, desconsiderînd organul de conducere 
ales.

Pe aceeași linie nejustă merg și unele birouri regionale, raio
nale și orășenești ale U.T.M. care se substituie comitetelor res
pective. Aci trebuie căutată una din cauzele pentru care unele co
mitete devin inactive. De aceea este pe deplin justificat ca în 
noul Statut să se înscrie că : „Organele U.T.M. își desfășoară în
treaga activitate pe baza principiului conducerii colective“. O im
portanță deosebită în dezvoltarea democrației interne, în selec
ționarea și creșterea cadrelor, o are activul U.T.M. Cu ajutorul 
activului, comitetele U.T.M. au posibilitatea să cunoască mai bine 
situația și experiența pozitivă din organizații, inițiativele lpr, pro
blemele care preocupă tineretul. In același timp activul consti
tuie o însemnată forță în lupta pentru îndeplinirea hotărîrilor. De 
aceea considerăm că prevederea din proiectul de Statut privind 
obligativitatea comitetelor raionale, orășenești și regionale U.T.M. 
de a convoca periodic adunări ale activului lot. pentru dezbaterea 
diferitelor probleme importante ale muncii, pentru consultarea lui 
va duce la întărirea activității acestora.

De asemenea, pentru a sublinia importanta democrației în 
viața U.T.M., se propune să se înscrie în noul Statut că : „Discu
tarea liberă și concretă a tuturor problemelor muncii organizației 
este un drept de neatins al fiecărui membru al U.T.M., care de
curge din democrația internă a U.T.M. Această discuție trebuie să 
fie îndreptată spre o mai bună realizare a hotărîrilor partidului și 
stringerea rîndurilor U.T.M. în jurul partidului. Numai pe baza 
democrației interne a U.T.M. se poate dezvolta activitatea și ini
țiativa membrilor U.T.M., autocritica și critica de jos și se poate 
întări disciplina utemistă“.

Despre organele superioare 
ale U. T. M.

In legătură cu organele superioare ale U.T.M. se propune 
modificarea termenelor de convocare a Congresului U.T.M. și a 
plenarelor C.C. al U.T.M. Proiectul stabilește convocarea Congre
sului cel puțin odată la 4 ani, iar a plenarelor C.C. al U.T.M, cel 
puțin odată la 6 luni.

Este necesar ca în Statut să se arate mai clar rolul și atribu
țiile biroului și secretariatului C.C. al U.T.M. Pentru aceasta în 
proiectul de Statut se prevede: „Pentru conducerea muncii U.T.M. 
între plenarele C.C. al U.T.M., plenara alege din rîndul membri
lor săi biroul C.C. al U.T.M. Pentru conducerea muncii curente, 
mai ales pentru organizarea controlului executării hotărîrilor și 
pentru selecționarea cadrelor, biroul alege secretariatul C.C. al 
U.T.M. Biroul C.C. al U.T.M. raportează în mod regulat în fața 
plenarei C.C. al U.T.M. despre activitatea sa".

In Statutul adoptat la Congresul de unificare nu sînt pre
vederi cu privire la comisiile de revizie. Experiența a arătat însă 
rolul pozitiv pe care-1 au aceste comisii în lupta împotriva biro
cratismului, a încălcărilor de tot felul, a indisciplinei financiare, 
în asigurarea unei chibzuite gospodăriri a bunurilor materiale 
ale organizației. De aceea va fi just să se înscrie în Statut ale
gerea Comisiei centrale de revizie și a comisiilor de revizie re
gionale, raionale și orășenești care să verifice rapiditatea și regu
laritatea examinării problemelor de către organele respective ale 
U.T.M,, buna funcționare a aparatului acestora, precum și gospo
dărirea financiară a acestor organe.

Despre organizațiile locale 
(regionale, raionale

și orășenești) ale U. T. M.
Un loc important în proiectul Statutului modificat al U.T.M. 

îl au prevederile cu privire la organizațiile locale ale U.T.M.
Organul superior al organizațiilor regionale, raionale și orășe

nești ale U.T.M. este conferința organizației respective. Se pro
pune convocarea conferințelor regionale odată la 2 ani, iar a 
conferințelor raionale și orășenești odată la un an.

In intervalul dintre conferințe întreaga muncă a organizațiilor 
locale este condusă de comitetul organizației respective ales la 
conferință. In orientarea justă a activității organelor locale ale 
U.T.M., o mare importanță au acele prevederi din proiect în care 
se arată că aceste organe în întreaga lor activitate se conduc 
după hotărîrile partidului și ale organelor superioare ale U.T.M.

Pornind de la necesitatea creșterii rolului pe care-1 au orga
nele locale de conducere ale U.T.M. în îndeplinirea hotărîrilor 
partidului și Uniunii Tineretului Muncitor, în vederea întăririi 
conducerii colective și a răspunderii membrilor aleși în comitete, 
în proiectul de Statut este înscrisă obligația de a convoca plenare
le comitetelor regionale cel puțin odată la 3 luni și plenarele comi
tetelor raionale și orășenești cel puțin odată la 2 luni.

îndeplinirea cu succes a sarcinilor de mare răspundere care 
stau în fața Uniunii Tineretului Muncitor cere întărirea continuă 
a organizațiilor locale ale U.T.M., îmbunătățirea permanentă a 
muncii politice și organizatorice desfășurată de organele de con
ducere ale acestora. Tocmai pentru aceasta sînt înscrise în proiec
tul de Statut principalele sarcini ale comitetelor regionale, raionale 
și orășenești U.T.M.

Sarcina principală a tuturor organizațiilor U.T.M. este edu
carea comunistă a tineretului, mobilizarea lui la realizarea prac
tică a sarcinilor puse de către Partidul Muncitoresc Romîn pentru 

construirea socialismului. Organele)n(jucere ale U.TJ 
au datoria să asigure indepiinireaptârîriior partidul 
și ale organelor superioare ale Uj-ganizeze studier« 
marxism-leninismului, să desfășoar3]jticâ de masă 1 
rîndurile tineretului. Ele trebuie să -itica și autocritic 
să educe pe membrii U.T.M. în neîmpăcate laț 
de lipsuri.

In raportul de activitate al Co.nțraț și tn disc, 
țiile purtate pe marginea raportul^jzat pe larg li 
șurile mari care există în organiza^ liber al tineri 
tului. De aceea va fi pe depl.-n juse înscrie în Stat 
că una din sarcinile organelor local; esțe organizare 
în mod plăcut și educativ a timpul tineretului.

In îmbunătățirea muncii politice.ațoriCe a Unlun 
Tineretului Muncitor, o mare înseniu cadrele. Penti 
a întări răspunderea organelor locale direcție și penti 
a lărgi preocuparea lor față de eduist.]cninistă a c: 
drelor, se prevede că una din sarciițțe a|e comitetele 
regionale, raionale și orășenești estareai creșterea 
repartizarea cadrelor în regiunea, rairașUi respectiv.

Despre organizare bazi
ale U. T

Organizațiile 
munca prac'

Organizațiile de bază ale U.T.M., jj activi 
nemijlocit în rîndurile maselor de tini deose1- 
tanță pentru munca organizației noast|anjz,- 
șe realizează de fapt transformarea ti 
în realitate vie. De aceea continua 
bază, ridicarea pe o treaptă superioara 
în educarea tineretului, în mobilizarea In 
nilor ce îi revin în producția industrial? 
șirea științei și culturii, este una din sarcit 

înscrierea concretă în Statut a sarcinilor 
nizațiile de bază U.T.M., va duce fără înde 
întregii activități a acestora, 
datoria să antreneze tinerii la 
socialismului.

In întreprinderi, S.M.T -uri, gospodării 
podarii^ agricole colective etc. organizați 
buie să^ mobilizeze pe tineri pentru a c 
lor la îndeplinirea planului de producție 
formarea socialistă a agriculturii și ridi 
Principalul criteriu de apreciere a mun 
U.T.M. trebuie să fie aportul pe care ac 
în îndeplinirea hotărîrilor partidului și 
vom reuși să dăm un caracter tot mai 
zațiilor de bază U.T.M.

Organizațiile de bază U.T.M. au de i 
tineretul în spiritul ideologiei marxist-lf 
tare, în spiritul dragostei față de parti« 
nalismului proletar și al devotamentul 
nostru iubit, Partidul Muncitoresc Romb 
U.T.M. au datoria să organizeze învățăt 
se preocupe de ridicarea nivelului de cu 
țifice și de calificare profesională a tinere K/ - 
tinua îmbunătățire a condițiilor de muncă °rgaa‘a 
trebuie să constitue o sarcină permanentă a lina“ con
U.T.M. -

In mod deosebit organizațiile de bază l trei 
ocupe de organizarea în mod plăcut și educai’ țj^'S 
al tineretului. Cu toate rezultatele obținute, f. s
mai există serioase neajunsuri. De aceea soccțy d/r 
în Statut a unor Indicații concrete ca organiz/e. lr,Scriectr 
cîntecului și dansului, reuniuni tovărășești, hore,7-/ ' Șerj e'~e- 
colective ale pieselor de teatru, ale filmelor, >r’ v'ziOn^ 
contribui la desfășurarea de către organizații^^ etc 'ar 
a unor activități mai vii și atractive. “ ttzi?

Repartizarea de sarcini concrete, controlai//. X 
și a îndatoririlor statutare de către fiecare ut.br duce 1; 
creșterea combativității organizațiilor de bazF, la căli 
rea politică a utemiștilor și la întărirea disede organi 
zație.

Organizațiile de bază U.T.M. au de asemenea să des 
fășoare munca politică în masa tineretului penșterea per 
manentă a rîndurilor U.T.M.
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<-upc uc uiguuizaiea ui uioa piacut și educa." ț-
I tineretului. Cu toate rezultatele obținute,
nai există serioase neaiunsuri. De aceea soco^ ‘a
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In proiectul de Statut se aduc de asemeneăe de corn 
plectări privind structura organizațiilor de baz^anizațiiloi 
de secții, a celor similare acestora, izvorîte dintatea de i 
consfinți prin Statut acele forme organizatorice e baza ex
perienței de pînă acum, s-au dovedit a fi juste..;

In proiect s-a dat o nouă redactare capitolulrunea Tine 
retului Muncitor și organizația de pionieri“. In capitol s< 
arată că : „Uniunea Tineretului Muncitor se ocjn însărci 
narea Partidului Muncitoresc Romîn, cu îndrumatjvității Jt 
zi cu zi a organizației de pionieri din Republioulară Ro 
mină.

U.T.A1. creează în școli și case de copii organie pionieri, 
care își desfășoară activitatea pe baza regulame organiza
ției de pionieri din Republica Populară Romînă“.

In proiectul de Statut se prevede că organizai.T.M. din 
Forțele Armate lucrează pe baza instrucțiunilor C U.T.M. s 
a Direcției Superioare Politice a Armatei, precum ^ația ace 
tora de a ține o legătură strînsă cu organele loile Un, 
Tineretului Muncitor, de a participa în permanenț-jtreag 
muncă și la alegerea organelor locale de conducerd.T.M.

Acestea sînt principalele modificări și complecuprinse 
proiectul Statutului modificat pe care C.C. al U.îl supur. 
spre discutarea și aprobarea Congresului.

Proiectul Statutului modificat ai U.T.M. a fosț dezbătut 
în organizațiile de bază U.T.M., In plenare ale cqdor regio
nale, raionale și orășenești, în adunări ale activulT.M., pre
cum și în coloanele organului central al U.T.M. nteia tine
retului“.

Discuțiile purtate cu ocazia dezbaterii proiectde Statut 
au demonstrat interesul și grija crescîndă a uteîor pentru 
întărirea continuă a organizației și pentru ridicare o treaptă 
superioară a calității de membru al U.T.M.

Utemiștii, în unanimitatea lor, și-au manifestaplinul lor 
acord cu proiectul Statutului modificat al U.T.M., ti totodată 
peste 2.000 de propuneri pentru îmbunătățirea proiși. O. serie 
de propuneri considerate juste de către C.C. al L., au fost 
introduse în textul proiectului de statut pe care 1-jriimt spi 
dezbatere. Au fost făcute de asemenea și alte propubune ca. 
se referă la munca practică a organelor și organijor U.T.M 
și de care va trebui să ținem seama în activitatdastră vii
toare. Deoarece problemele la care se referă aceste suneri sînt 
lămurite în principiu de către proiectul de Stattonsiderăm 
că nu este necesar ca ele să fie trecute in Statut.

Dezbaterea proiectului Statutului modificat al M. a cor 
tribuit la activizarea utemiștilor, la întărirea demției Iriternt, 
a U.T.M., la îmbunătățirea muncii organizațiilor de bale U.T.M.

Tovarăși,

Statutul pe care-1 va adopta Congresul va copui la întă
rirea continuă a muncii politice și organizatorice LT.M. Ridi
carea nivelului de organizare și a combativitățiia face ca 
Uniunea Tineretului Muncitor, detașamentul de frii al tinere
tului nostru să-și îndeplinească cu tot mai mult șes rolul de 
ajutor și rezervă a partidului.

Perspective minunate se deschid în fața noasl Congresul 
al II-lea al partidului a elaborat un măreț progr, de muncă 
și de luptă pentru construirea socialismului în patr noastră. ’

Adresîndu-se tineretului, V. I. Lenin spunea că iț-un anumit 
sens tocmai generația tînără, generația care creșțși intră în 
muncă în condiții noi, în care nu mai există relațiiexploatare 
între oameni, va avea de îndeplinit adevărata șarjă a creații 
societății comuniste.

Uniunea Tineretului Muncitor are sarcina de a uta partidul 
la educarea tinerei generații care construiește sociașmul, gene
rație care va fi chemată fără îndoială să făurească ți societata 
comunistă în patria noastră.

Strîns uniți în jurul partidului nostru, să acțioflărtfc» o gruf1 
de șoc și plină de inițiativă în orice domeniu de Activitate l 
muncii, pentru realizarea celui de al II-lea plan cincinal, 3 
educăm tînăra generație a patriei noastre în spiritul socialis
mului și în spiritul viitoarei societăți comuniste.



Profesori și studenti 
despre activitatea lor

Ne afiwopierea tribunei 
Congres^-NI. In jur se vor
bea tn f graiuri. Remarcam 
că nu piau cei ce schimbau 
impresiise tn timpul șe
dinței cădere Și închegau 
discuții Treburile pre
cise ninpiedicat să înre
gistrăm^“1 de păreri dar 
am obfu interes că ziarele 
romîne dimineață erau răs
foite di i“ ciuda necunoaș
terii unterpreții erau Insă 
solicitieu cu explicații. Din 
cînd ti reporterii fotografici 
deranjoaspeți. Deranjul lor 
era ded durată, pe cînd cel 
prlcinftiariști era mai mare. 
Conștne-am pregătit car
netul temnări...

Jntplț se aflau cei doi 
tineri reprezintă Tineretul 
Pop ut Iugoslavia la Con- 
gresiiru. Facem cunoștință 
cu ei.rășul Budislav Soskici 
este 'u al Prezidiului C.C. 
al Tilui Popular din lugo- 
slavkedactor-șef al ziarului 

Oml‘- Tovarășa Kosara 
3avliste membră în Comisia 
pentnții internaționale a 
C.C. ineretului Popular din 
Iu ga.

L-tgat pe tovarășul Sos
kici i răspundă la cîteva în- 
trebăima noastră întrebare 
s-a i la declarația comună 
romlșoslavă pe care repre- 
zentcelor două guverne 
semria București.

au

cînd
care

_ n tn Iugoslavia 
tm despre invitația pe

i

guveromîn a adresat-o con- 
ducăr noștri de a vizita Ro- 
mîniti oamenii noștri au pri
mit mflețire și aprobare ves
tea i, deoarece în această in
vitați văzut dorința de a se 
pumelli solide relațiilor prie
tene romîno-lugoslave. Ne 
buclă am sosit în București 
In semnării declarației co- 
muroi am putut să ne con- 
vinpît de mult interes au 
arăămenil muncii din Romî- 
nia.retul romîn, pentru ca 
tratle romîno-iugoslave să 
se ne cu cele mai bune re- 
zulfDupă părerea noastră, a- 
cun deschid largi posibilități 
peniezvoltarea relațiilor prie- 
tenîn toate direcțiile, pentru 
Ini,'rea a tot ceea ce n-a fost 
burtrecut și pentru stabilirea 
umgături trainice.

1 întrebat pe tovarășul Sos- 
klcxp'U părerii pe care o are 
tn Itură cu perspectivele dez- 
wl colaborării între organiza
tul tineret din R.P.R. și R.P.F. 
lușvla tn lumina declarației 
ooe de la București.

Acum s-au creiat condiții 
pr£e pentru stabilirea unor 
rel bune intre tineretul romîn

Via Iul A. I. Denisov 
la Cluj

ledtntele Voks-ulul, A. 1. 
D®v, împreună cu soția, care 
nezitează țara la invitația 
Coiului General A.R.L.U.S., 
în>s de Eugen Rodan, secre
tar al Consiliului General 
A.IU.S., au sosit joi la Cluj.

(petele a avut o întrevedere 
Ia wnalul regional cu juriști 
diițgiunea Cluj, iar după amia
ză înfățișat în sala bibliotecii 
cenle universitare cîteva pro- 
ble ale teoriei statului și drep. 
tuli în lumina Documentelor 
Cotesului al XX-lea al 
P.CS. La conferință au pâr
tiei; profesori universitari, nu- 
mei juriști.

TruJ Academic a înscris din 
nouri repertoriul său piesa Iui 
Nikii Pogodin „Orologiul 
Kreinului“. Prima dată piesa 
a st prezentată pe scena 
MH'-ului în urmă cu aproape 
15 1. Spectacolul a fost atunci 
realit de marele regizor, V. I. 
Nemjvici-Dancenko, unul din 
înteiietorii Teatrului de Artă, 
de IM. Leonidovici și de mine. 
La tarea lui au participat de 
asemea maeștri ai MH'ĂT-ului 
ca Aolai Hmelev, Alexel Gri- 
bov Boris Livanov, spectaco
lul mînînd mult timp în re- 
pertoil Teatrului de Artă ca 
unul n cele mai bune realizări 
ale se.

Cu ttt mai puternică a fost 
emoțianea cînd direcția MHAT- 
ului na propus să reiau „Orolo
giul fertilinului“ într-o nouă 
versiui. Faptul că Teatrul d» 
Artă aotărît să prezinte din nou 
după ația ani „Orologiul Krem- 
linului'nu e întîmplător. Creată 
în anii Înaintea războiului, piesa 
lui Pogdin, alături de lucrări 
renumit ca „Tragedia optimistă“ 
de V. Ișnevski și „Liubov Iaro- 
vaia“ d K. Treniov, face parte 
din fonti de aur al dramaturgiei 
sovietici Piesa evocă pagini glo
rioase <n trecutul de luptă al 
Partidul! Comunist și al marelui 
Lenin, - în anii cînd se puneau 
bazele satului sovietic. Piesa lui 
Pogodinrăspunde în același timp 
multor pobleme și frămîntări ale 
zilelor rsastre, reliefînd forța 
dătătoari de viață a ideilor comu
niste.

Lucrîm la noua versiune a 
spectacolilui, m-am străduit îm
preună ci tovarășii mei, regizorii 
I. Raevsii și V. Markov să pă
strez prhcipiile ideologice și de 
creație ale spectacolului realizat 
sub conducerea lui V. I. Nemiro
vici-Dancenko. In anii care au 
trecut de la prezentarea primei va
riante scenice a piesei „Orologiul 
Kremlinului" multe s-au schimbat 
în concepția noastră asupra per
sonajelor și a principalelor teme

in tovărășia reprezentanților tineretului iugoslav
șl iugoslav, între Uniunea Tine
retului Muncitor din R.P.R. si Ti
neretul Popular din Iugoslavia. 
Oamenij tineri, chiar prin fap
tul că sînt tineri, stau cu pri
virea în viitor. Avem aceleași 
interese datorită eforturilor co
mune de construire a orinduirii 
socialiste. Este clar că nu există 
motive ca relațiile dintre noi să 
nu fie prietenești și strînse. Pre
zența noastră la Congres mar
chează o primă întîlnire după o 
întrerupere de mai mulți ani. A- 
ceastă întîlnire o considerăm în
ceputul unei colaborări continue 
și trainice, a unei apropieri prin 
diferite forme. Noi credem că în 
scurt timp se vor face schimburi 
de delegații și vom folosi și alte 
mijloace pentru schimb de păreri 
și experiență. O astfel de colabo
rare poate fi de folos reciproc.

Cum tovarășul Soskici este zia
rist l-am întrebat dacă nu are 
ceva de transmis cititorilor „Scìn
teli tineretului".

— Da. Cred că este de datoria 
cititorilor „Scînteii tineretului" și 
ai „Omladinei“ de a se cunoaște 
cît mai bine. Aceasta este o cale 
pentru recîștigarea încrederii și 
întărirea prieteniei. Cred că și re
dacția voastră și a noastră, vom 
face mai mult pentru ca cititorii 
să cunoască mai bine viața și 
munca tineretului din țările noas
tre.

Desigur am mai fi avut și alte 
lucruri să-l tntrebăm pe oaspetele 
iugoslav. Pauza era scurtă, așa 
tnctt nu am vrut să-i răpim prea 
mult timp. Declarafiile sale sînt 
Insă interesante și de aceea i-am 
mulțumit călduros pentru ele.

M. RAMURA
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ale spectacolului. Multe ni s-au 
dezvăluit în piesă într-o nouă 
lumină. Acum, cînd după atîția 
ani, ne întoarcem pe scena 
MHAT-ului la chipul lui Lenin, 
simțim cu deosebită tărie cît de 
scump ne este umanismul le
ninist, marea dragoste a lui 
Lenin față de oameni, simplitatea 
sa, străină de orice paradă.

Să creezi chipul lui Lenin, al 
marelui gînditor, constructor al 
unei lumi noi, om genial și tot
odată nemăsurat de modest — ce 
grea și atrăgătoare sarcină ! In- 
cluzind în repertoriu „Orologiul 
Kremlinului“, conducerea Teatru
lui de Artă a indicat pentru rolul 
lui Lenin pe Boris Smirnov, ar
tist care a creat o serie de per
sonaje interesante, în special prin 
caracterul lor profund intelectual.

Lucrînd cu Smirnov la chipul 
lui Vladimir Ilici, ne-am stră
duit să obținem o asemenea con
topire cu personajul îneît specta
torul, plecînd de la teatru, să 
aibă sentimentul că l-a văzut pe 
Lenin, că „a fost în vizită la 
Lenin“, cum se exprima V. I. 
Nemirovici-Dancenko.

Una dintre sarcinile care stă
teau în fața lui Smirnov era 
aceea de a dobîndi mai întîj o 
asemănare exterioară cu Lenin. 
Smirnov a căutat eu perseverență 
șă-și însușească dicțiunea lui 
Lenin, mersul lui, gesturile lui.

Era o muncă grea. Artistul a 
ascultat vocea lui Lenin impri
mată pe plăci, a vizionat toate 
jurnalele cinematografice, a adu
nat o întreagă colecție de foto
grafii din care a putut observa 
cele mai diferite expresii ale 
chipului lui — zîmbetul, expresia 
ochilor, modul de a gesticula.

Insă cu toată uriașa complexi
tate a acestei munci, nu aceasta, 
nu căutarea asemănării exterioare 
a constituit principalul pentru 
noi cei care am lucrat la acest 
spectacol.

Veridicul redus la lucruri mă
runte este profund străin crea
ției Teatrului de Artă pentru care

Cuvintarea rostită de dl. dr. Sarvapalli Radhakrishnan, 
vicepreședintele Indiei, în fața deputaților Marii Adunări 

Naționale a Republicii Populare Romîne
Domnule președinte, domnilor 

membri ai Marii Adunări Națio
nale, prieteni.

Vă sînt foarte recunoscător, 
domnule președinte, pentru cu
vintele foarte frumoase cu care 
v-ați referit la activitatea pe care 
o depunem în țara noastră pen
tru reconstrucția socială și eco
nomică, precum și pentru conso
lidarea păcii mondiale. Sînt sigur 
că sînteți interesați exact în a- 
celeași proiecte de reconstrucție 
socială și economică a țării dv. 
precum și în menținerea păcii 
mondiale. Astfel, idealurile sînt 
aceleași, cu toate că metodele pe 
care le adoptăm pot fi diferite 
Și această deosebire de metodă 
este determinată de trecutul no
stru istoric, de formația și expe
riența noastră. Noi am adoptat 
metode parlamentare de un fel 
deosebit.

Făcînd un istoric al actualului 
parlament, vorbitorul a spus: 
Piînă de curiînd noi am fost un 
popor subjugat. In 1946 am for
mat o Adunare Constituantă, care 
să elaboreze un proiect de Con
stituție pentru viitorul guvern al 
Indiei. Tn august 1947, puterea a 
trecut de .la englezi la poporul 
indian. Tn 1950, Constituția a fost 
terminată și a fost aprobată de 
poporul nostru. Conform Consti
tuției, la începutul anului 1952 
au avut loc primele alegeri. Veți 
înțelege măreția sarcinii, dacă vă 
voi spune că pe listele noastre 
electorale figurau 170 de milioa
ne de oameni. In realitate, în 
alegerile din 1952 au votat 106 
milioane de oameni. In conti
nuare vorbitorul a arătat care este 
structura parlamentului. Parla
mentul are două camere: Camera 
inferioară sau Camera poporului 
șl Camera superioară sau Consi- 

i liul statelor. Camera inferioară 
l are 499 de membri, reprezentanți 
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*............... „Orologiul Kremlinului" ...............
principalul a fost întotdeauna re
darea lumii interioare a omului, 
a vieții sale sufletești. Stanis
lavski și Nemirovici-Dancenko 
cereau teatrului capacitatea de a 
dezvălui pe scenă sufletul ome
nesc, de a arăta uriașul univers 
al sentimentelor și gîndurilor o- 
menești în întreaga lor complexi
tate și bogăție.

Pornind Ia munca pentru crea
rea figurii lui Lenin, noi ne-am 
străduit în primul rînd să aducem 
în fața spectatorului ceea ce era 
esențial : umanismul, gîndirea sa 
înflăcărată. Ne-am străduit ca 
dincolo de măreția chipului lui 
Lenin să nu pierdem trăsăturile 
omului viu, ale acelui Lenin care 
îl citea și îl recitea pe Tolstoi, 
care primea suferințele țării rui
nate de două războaie ca pe pro
pria sa suferință, care ura din 
tot sufletul spiritul mic-burghez 
în toate manifestările sale. Ne-am 
străduit să pătrundem cît mai 
adînc și mai deplin în lumea lă 
untrică a lui Lenin, să găsim 
acele trăsături de caracter pre
cise care să-l determine pe spec
tator să se convingă cu proprii 
săi ochi că în fața sa e un om 
genial.

Pentru a reda înflăcărarea gîn- 
dirii lui Lenin, în așa fel îneît ea 
să contamineze pe spectator prin 
intensitatea sa, actorul trebuie 
să-și însușească tot acel uriaș 
conținut care caracterizează fie. 
care minut al existenței lui Lenin 
Noi am introdus conștient în țe 
sătura spectacolului pauze care să 
concentreze atenția spectatorului 
asupra momentelor de cugetare 
ale Iul Lenin. In aceste pauze, 

aleși pe baza votului adulților. 
Camera superioară are 260 de 
membri, aleși de diferite provin
cii și 16 numiți de guvern pentru 
meritele lor pe tărîmul științei, 
activității obștești etc. Guvernul 
este răspunzător în fața Parla
mentului.

Cînd vorbim despre democrație 
— a spus mai departe dl. dr 
S. Radhakrishnan — putem a- 
borda această chestiune din dife
rite puncte de vedere. In primul 
rînd ca o viziune sau ca un mod 
de viață; în al doilea rînd ca o 
formă de guvernare ; în al trei
lea rind, ca un instrument de 
prefaceri sociale; în al patrulea 
rînd, ca o metodă de tratare a 
problemelor naționale și interna
ționale.

Cînd considerăm democrația ca 
o viziune, ca un mod de viață, 
noi atribuim individului demni
tate. Noi considerăm că guver
nul trebuie să ajute pe individ 
să atingă cea mai deplină dez
voltare. Karl Marx a spus că si
stemul capitalist transformă pe 
oameni în mașini. Acest sistem 
dezumanizează proletariatul. A 
umaniza individul, a-i acorda po
sibilitatea unei depline dezvoltări 
personale — acesta este scopul 
adevăratei democrații.

Determinați de propriul nostru 
trecut, noi am adoptat sistemul 
parlamentar de guvernare. In 
continuare dl. dr. S. Radhakrish
nan a vorbit despre sistemul par
lamentar de guvernare din India 
și despre concepția care stă la 
baza lui, arătînd că un element 
esențial al ei este existența, ală
turi de partidul guvernamental 
a partidelor politice de opoziție.

De asemenea — a spus vorbi
torul — noi considerăm că guver
nul trebuie să, fie un instrument 
pentru prefaceri sociale. Noi nu 
avem un sistem socialist de so
cietate. Guvernul și-a luat anga
jamentul de a promova o revolu
ție socială și economică și a- 
ceastă revoluție este acum înfăp
tuită prin procedee pașnice, de
mocratice, constituționale, par
lamentare. In consecință, putem 
crede că nu va fi necesară adop
tarea unor metode de forță. Â- 
ceasta este speranța noastră, în
făptuind revoluția.

Dv. ați trecut printr-o revolu
ție și aveți spirit revoluționar. O 
altă țară, cum ar fi China, a 
trecut și ea prin revoluție. Și noi 
sîntem revoluționari, dar în alt 
mod. Datorită conducerii pe care 
am avut-o din partea unor oa
meni ca Gandhi, noi am fost în 
măsură să ne constituim într-o 
republică liberă, independentă și 
suverană, angajați pe calea insti
tuirii unei orinduiri socialiste.

Abia dăunăzi am luat cunoștin
ță de o declarație făcută de d. 
Hrușciov și de mareșalul Tito, în 
care se spune că există o varie
tate de forme prin care se rea
lizează socialismul. Pot să exi
ste o bogăție de idei și metode 
socialiste, și nu trebuie să se în
cerce a se impune o formă de în
făptuire a socialismului asupra 
celorlalte forme. Textual ei au 
declarat că celor două părți „le 
sînt străine orice tendințe de 
a-și impune punctul de vedere 
în determinarea căilor și forme
lor dezvoltării socialiste“. A- 
cestea au fost declarațiile făcute 
de Hrușciov și Tito. Noi sîntem 
în întregime de acord cu ele. 
Noi am adoptat o cale care este 
conformă tradiției noastre, speci
ficului nostru istoric, și experien
ței noastre.

Treoînd la problemele relațiilor 
între state, vorbitorul a arătat că 
metoda democratică cere să a- 
doptăm sistemul convingerii paș
nice. Pe plan internațional, me
toda democratică de abordare a 
problemelor ne impune să cerem 
părții opuse să ia loc, să discu
tăm, să vedem care sînt punctele

M. Knebel
maestru emerit al artei 

din R.S.F.S.R.

Lenin rupîndu-se de ceea ce se 
întîmplă nemijlocit în jurul său, 
parcă se îndepărtează din timp 
în timp în lumea gîndurilor și a 
mărețelor sale previziuni istorice.

Pentru a reda întreg conținutul 
uriaș al acestor cugetări, actorul 
trebuie să acumuleze „sarcina 
interioară“ a personajului, să-și 
însușească caracterul gîndirii lui 
Lenin, capacitatea sa de a ve
dea în viitor, de a-i vedea contu
rurile precise.

Smirnov a muncit mult și cu 
perseverență căutînd să-și însu
șească cursul gîndirii leniniste. 
El a citit operele lui Lenin, a ci
tit și a recitit scrisorile sale că
tre rude și cunoscuți, cărțile scri
se despre Lenin de oameni care 
l-au cunoscut bine, s-a întî-lnit cu 
cei care îi puteau povesti despre 
Lenin.

Am urmărit cu atenție cum zi 
de zi Smirnov devenea tot mai 
convingător și mai precis în in
terpretarea lui Lemn, cum i-au 
apărut noi note în glas, cum se 
schimbau gesturile sale, mersul, 
întreaga ținută. Niciodată nu voi 
uita din repetiții : Smirnov era 
negrimat, însă în fața noastră se 
afla nu actorul, ci Vladimir Ilici, 
îngrijorat de soarta Rusiei — 
atît de deplină era în această 
clipă transpunerea Iui Smirnov 
în rol.

Străduindu-ne să dezvăluim 
cît mai deplin natura umanismu

de divergență șl să ajungem la 
un acord. Noi am ajuns la con
vingerea că războaiele, ca mijloc 
de rezolvare a conflictelor inter
naționale, sînt demodate. Intr-un 
bombardament aerian nu există 
nici o diferență între front și spa
tele frontului, între militari și ci
vili, între bărbați și femei. In
tr-un bombardament nuclear nu 
va exista nici o diferență între 
o națiune și alta. Cînd în fața 
noastră se află perspectiva unei 
sinucideri în masă, noi vrem să 
adoptăm metoda democratică.

In continuare vorbitorul s-a 
ocupat de problema coexistenței 
pașnice, arătînd că țara sa do
rește să coexiste cu toate țările, 
chiar și cu acelea care îi sînt 
potrivnice. Pentru înfăptuirea co
existenței pașnice este necesar 
— după părerea vorbitorului — 
să se realizeze o schimbare în 
inima și cugetul oamenilor. Noi 
vorbim mult despre „pancea șila“ 
(cele cinci principii ale coexisten
ței — n.r.), suveranitatea terito
rială, integritate, avantaj reci
proc, ajutor mutual și coexistență 
pașnică. Dar o generație care a 
trecut prin două războaie nu-și 
poate schimba cu totul obișnuin
țele și să devină altfel. Este ne. 
cesar — a spus dl. dr. S. Rad-

Solul marelui popor indian la Ploești
PLOEȘTI 28 (de la trimisul 

special al Agerpresului).
Joi dimineața, vicepreședintele 

Republicii India, dl. dr. Sarva
palli Radhakrishnan, împreună 
cu R. Dayal, ministrul Republicii 
India în R.P.R. și Poonen Lu- 
kose. prim secretar de ambasadă, 
a făcut o vizită în orașul și re
giunea Ploești. In cursul vizitei 
înaltul oaspete a fost însoțit de 
prof. univ. N. Sălăgeanu, mem
bru în Prezidiul Marii Adunări 
Naționale a R.P.R., T. Rudenco, 
locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe. M. Magheru, ministrul 
Republicii Populare Romîne în 
Republica India.

La uzinele de utilaj petrolifer 
„1 Mai“ din Ploești. dl. dr. S. 
Radhakrishnan și persoanele ca- 
re-1 însoțeau a fost primit de ing. 
T. Abrihan, locțiitor al ministru
lui Industriei Metalurgice și Con
strucțiilor de Mașini, I. Vi- 
droiu, președintele Comitetului 
executiv al sfatului popular al 
orașului Ploești și de numeroși 
muncitori fruntași în producție. 
Un grup de pionieri înconjoară 
pe solul marelui popor indian și 

oferă buchete de flori.
In continuare, dl. dr. S. Rad-
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Recepția de la Casa Centrală 
a Armatei

Joi seara dl. Rajeshwar Dayal, 
ministrul Republicii India la 
București a oferit o recepție tn 
saloanele Casei Centrale a Arma
tei cu prilejul vizitei în țara 
noastră a vicepreședintelui Repu
blicii India, dl. dr. Sarvapalli 
Radhakrishnan.

La recepție au luat parte acad. 
M. Sadoveanu, Gh. Apostol, Emil 
Bodnăraș, P. Borilă, I. Chi- 
șinevschi, Miron Constantinescu, 
Al. Drăghici, Gh. Gheorghiu- 
Dej, Al Moghioroș, general co
lonel L. Sălăjan. I. Cozma, 
J. Fazekaș, S. Bughici, Gh. 
Hossu, Gr. Preoteasa, acad, 
prof. dr. C. I. Parhon, acad. prof. 
Tr. Săvulescu, M. Mujic, A. Bu- 
naciu, Tiță Florea, Augustin 
Alexa, N. Bădescu, dr, O. Ber- 
logea, A. BTeitenhofer, ing. Gh 
Cioară, P. Costache, acad. prof. 
P. Constantinescu-Iași, C. Don- 
cea, I. Dumitru, ing. M. Florescu, 
ing. Gh. Gaston Marin, F. 
Gheltz, C. Loncear, Manea Mă- 
nescu, I. Mincu, acad. I. Murgu

lui leninist, nu ne-am temut să-l 
arătăm pe Lenin mânios.

Teatrul de Artă a fost întot
deauna un teatru al ansamblului. 
Una din cerințele cele mai impor
tante ale esteticii sale, elabo
rate de Stanislavski și Nemiro
vici-Dancenko, este aceea ca spec
tacolul să se bazeze pe o strictă 
și armonioasă unitate. Fiecare in
terpret, indiferent dacă joacă un 
rol mic sau unul mare, trebuie să 
fie legat de toți ceilalți prin 
tendința comună de a dezvălui 
pe scenă esența concepției auto
rului.

Se poate obține ca în specta
col să apară în toată forța sa 
chipul lui Lenin numai cu condi
ția ca întreaga realizare a spec
tacolului. fiecare personaj, chiar 
și cel mai neînsemnat, să poar
te în sine o atitudine precisă și 
bine determinată față de tema 
principală a spectacolului. Noi 
ne-am străduit să obținem de la 
interpreții tuturor rolurilor, fără 
excepție, ca spiritul leninist să 
fie tema centrală pentru fiecare 
dintre ei.

Una din ideile cele mai impor
tante, pe care le ridică autorul 
în „Orologiul Kremlinului“ este 
transformarea vechii intelectua
lități care la început nu acceptă 
revoluția, iar apoi, treptat, ajun
ge în mod firesc să se alăture co
muniștilor. Aceasta apare în pie
să prin personajul Zabelin. A- 
cesta, e plin de contraste și con
tradicții El dă posibilitatea ce
lor mai diferite interpretări. Unul 
dintre principiile cele tnai de sea
mă ale Teatrului de Artă este a- 
cea atitudine față de rol care să 

hakrishnan — să se adopte o 
atitudine de smerenie, o atitudine 
de autoreînnoire.

In această ordine de idei, vor
bitorul s-a referit la cinci princi
pii morale enunțate de Budha — 
„primele principii pancea sila“— 
care constau în esență în a nu fi 
violent, a nu fi lacom, a te stă- 
pîni pe tine însuți, a evita nea
devărul, a evita ceea ce te poate 
îmbăta. O lume nouă cere un om 
nou. Exprimîndu-și părerea că 
omul este un amestec de josnicie 
și măreție, de cruzime șl noblețe, 
vorbitorul a spus : noi trebuie să 
încercăm să înlăturăm josnicia, 
cruzimea și setea de sînge și să 
întărim frumusețea, măreția și 
tandrețea. De aceea, un sistem 
democratic de guvernare trebuie 
să făurească un nou tip de om 
căruia să nu-1 fie străine senti
mentele omenești. Dacă parla
mentele de aici, de colo și de pre
tutindeni vor fi în măsură să 
funcționeze în mod adecuat, ele 
ne vor pregăti pentru o lume nouă 
în care ne vom privi reciproc cu 
o căldură omenească. Acesta 
este înțelesul democrației. Vă 
mulțumesc.

(Text prescurtai)

hakrishnan a vizitat secția me
canică III. Aici se fabrică piesele 
mici ale instalațiilor de foraj și 
alte produse metalurgice. Vice
președintele s-a interesat dacă ex
portăm utilaj petrolifer și în alte 
țări, în afară de India. Directorul 
întreprinderii l-a informat că u- 
tilajul petrolifer fabricat la „1 
Mai“ este trimis în cadrul con
vențiilor comerciale in R. P. Po
lonă, R. P. Ungară , în țări asia
tice printre care R. P. Chineză și 
R.P.D, Coreeană.

Oaspeții au vizitat apoi can
tina și policlinica uzinei.

Dl. dr. S. Radhakrishnan și 
persoanele care-1 însoțeau au vi
zitat în continuare schela petro
liferă de la Boldești unde au ur
mărit modul de funcționare a 
sondei 700, o instalație de fo
raj în funcțiune, o stație de pom
pare și pompe.

în tot cursul vizitei, vicepreșe
dintelui Republicii India i s-a fă
cut o caldă manifestație de sim
patie de către muncitorii din în
treprinderi și locuitorii din orașul 
și regiunea Ploești.

La amiază oaspeții au părăsit 
orașul Ploești.

(Agerpres)

lescu, ing. Gherasim Popa, Mar
cel Popescu, Gh. D. Safer, D. 
Simulescu, C. Teodoru, M. Maca- 
vei, ing. A. Vlădoiu, conducători 
ai instituțiilor centrale, ai orga
nizațiilor obștești, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe, Ministerul Comerțului 
Exterior și Institutul romîn pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea, academicieni, oameni de 
litere și artă, ziariști romîni și 
străini.

Au luat parte Justinian, pa
triarhul bisericii ortodoxe romîne 
și alți reprezentanți ai cultelor 
din țara noastră.

La recepție au participat șefii 
misiunilor diplomatice acreditați 
la București, precum și A. Joja, 
reprezentantul permanent ai 
R.P.R. la O.N.U. și M. Magheru, 
ministrul R.P.R. tn Republica In
dia.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

(Agerpres)

permită actorului să creeze per
sonajul pornind de la propria sa 
personalitate, de la propria sa 
înțelegere a lucrurilor.

In spectacolele anterioare, ro
lul lui Zabelin era jucat de ad
mirabilul actor al MHAT-ului, 
Hmelev. El îl prezenta ca pe un 
om de știință de frunte, un inte. 
lectua.l rafinat.

Boris Livanov a văzut în a- 
cest personaj alte trăsături. Pe 
el l-a interesat, în primul rînd, 
în figura lui Zabelin înalta ones
titate morală a vechii intelectua
lități, strîns legate de popor, 
care a ieșit din popor și care 
privește ruperea de el ca o uriașă 
dramă personală. Livanov a cău
tat cu deosebită perseverență în 
acest personaj tot ceea ce este 
caracteristic în special pentru in
ginerul energetician care a stră
bătut întreaga Rusie de la un 
capăt la altul, care împreună cu 
muncitorii a tras firele primelor 
stațiuni electrice. Fire puternică, 
întruchipare vie -a talentului po
porului, Zabelin al lui Livanov își 
iubește cu pasiune țara, nu poate 
concepe viața în afara ei. Nu 
dintr-un capriciu se apucă el, Za
belin, să vîndă chibrituri. In acest 
act demonstrativ e întregul său 
protest pătimaș împotriva foame
tei și a ruinei, împotriva faptului 
că el, inginerul Zabelin, a deve
nit inutil patriei sale. El este sin
cer încredințat că victoria revo
luției înseamnă sfîrșitul științei, 
culturii, civilizației și că a vinde 
chibrituri e singurul lucru care 
i-a ma; rămas de făcut. El pri
mește presupusul sfîrșit al „lu
mii civilizate“ ca o cumplită tra
gedie personală, care îi cere lui, 
omul de acțiune, o luare de po
ziție hotărîtă.

E o sarcină extrem de grea să 
reeduci un asemenea om înzes
trat dar înrăit și ferm convins 
de dreptatea sa Am dorit ca 
spectatorii zilelor noastre să sim
tă greutatea acestei victorii, să-și 
dea seama de marele umanism al 
lui Lenin, care a știut să vadă

Sub îndrumarea directă a or
ganizației de partid, organiza
ția U.T.M. din universitatea 
noastră se ocupă cu grijă de 
educarea studenților în spiritul 
atitudinii de răspundere față 
de învățătură și se preocupă de 
educarea politică a studenților. 
Totuși față de posibilitățile 
existente nivelul general de 
pregătire profesională și po- 
litico-educativă al studenți
lor noștri este încă nesatis
făcător. Avem încă un mare 
număr de studenți corigenți și 
repetenți. La activitatea de cer
cetare științifică participă un 
număr mic de studenți față de 
numărul studenților cu pregă
tire profesională bună și foarte 
bună. Mai avem încă studenți 
care nu au o atitudine morală 
corespunzătoare.

Hotărîrea Biroului Politic al 
Comitetului Central al P.M.R. 
cu privire la unele măsuri de 
îmbunătățire a muncii politico- 
educative în rîndul studenților 
ne va ajuta să lichidăm aceste 
lipsuri. Astfel, în Hotărîre se 
arată în mod just că supra
aglomerarea cu sarcini obștești 
a studenților îi sustrage în 
bună măsură de la munca de 
pregătire profesională.

Organizarea noastră în aso
ciații proprii dă posibilitatea cu
prinderii în mai mare măsură 
a specificului muncii studen
țești.

Se creează posibilitatea unui 
larg schimb, în special, în do
meniul cultural-artistic și spor
tiv prin casa de cultură studen
țească din București, iar consi
liul orășenesc al Asociației stu
dențești se va preocupa de or
ganizarea schimburilor de ex
periență profesională și științi
fică. Revista studenților va 
realiza o strînsă legătură între 
diferitele centre universitare din 
țară și ne va informa mai am
plu asupra vieții studenților de 
peste hotare. Toate acestea vor 
duce desigur la o creștere a ni
velului pregătirii noastre știin
țifice și profesionale. O bună 
parte din sarcinile organizato
rice revenind Asociației studen
țești, organizația U.T.M. din u-

Viitorii ingineri — oameni 
multilateral educați

In cadrul unei convorbiri, co
respondentul ziarului nostru 
pentru regiunea Stalin a pus 
cîteva întrebări tovarășului in
giner Ion Stănescu, conferen
țiar la Institutul de mecanică.

ÎNTREBARE: Cum contribuie 
cadrele didactice de la discipli
nele tehnice la educarea comu
nistă a studenților ?

RĂSPUNS : Recenta Hotărîre 
a Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R. cu privire la unele mă
suri de îmbunătățire a muncii 
politico-educative în rîndurile 
studenților scoate la ' iveală 
lipsurile existente în trecut și 
arată căile prin care se va pu
tea îmbunătăți munca educativă 
cu studenții.

La noi s-a dovedit în practică 
că pentru a avea în fața stu
denților prestigiu, cadrele di
dactice trebuie să fie o autori
tate în domeniul specialității 
respective, să aibă realizări im
portante practice și teoretice. 
Cînd am constatat că unele pre
legeri, deși au un conținut teh- 
nico-științific corespunzător, 
sînt rupte de viață și plictisesc 
pe studenți, îndepărtîndu-i de 
disciplina respectivă, ne-am 
străduit să luăm toate măsu
rile ca prelegerile să fie ridi
cate la un nivel mai înalt. La 
catedrele de tehnologie, con
strucții de mașini, automobile și 
tractoare, mecanică și rezisten
ța materialelor din institutul

în fiecare intelectual cinstit un 
ajutor în înfăptuirea mărețelor 
planuri de refacere a țării.

Pornind la munca cu „Orolo 
giul Kremlinului“ am vrut să re
producem veridic, și din punct de 
vedere psihologic, atmosfera anu
lui 1920, să arătăm țara, oamenii, 
evenimentele așa cum au fost ele 
în realitate, fără a le înfrumuseța 
cu nimic și, în același timp, relie
fînd întreaga lor poezie, proprie 
manierei lui Pogodin. La aceasta 
ne-au ajutat foarte mult deco 
rurile pictorului Dmitriev, refă
cute în mod creator de talentata 
pictoriță Tatiana Serebreakova.

Și în scena „La Iverskaia“, 
unde are loc cheful speculanților, 
în „Lîngă zidul Kremlinului“ 
sau în scena „în izbă“, unde 
semnele vieții noi se împletesc 
strîns cu urmele tragice ale dis
trugerilor, am vrut să redăm at
mosfera acestei epoci care a în
semnat o cotitură în istoria ome
nirii. „Orologiul Kremlinului“ 
ne-a dat, în această privință 
mult material. Fiecare dintre 
personajele piesei, de la marinarul 
Rîbakov, pînă la vînzătoarea de 
păpuși, care apar doar episodic, 
poartă pecetea epocii în care se 
petrece acțiunea piesei.

Pentru a face toate acestea mai 
evidente, ne-am , străduit să lu 
crăm astfel fiecare dintre cele 
mai mici roluri, îneît personajele 
să apară în fața spectatorului ca 
oameni vii, cu viața lor com
plexă și multilaterală, care de
termină comportarea lor în 
scenă.

Am lucrat amănunțit și perso
najele negative, fără teamă că ele 
vor umbri pe cele pozitive. Dim
potrivă. Lucrînd astfel rolurile a- 
celora care în piesă reprezintă 
ceea ce dispare din viață, am fost 
încredințați că aceste personaje 
nu fac decît să reliefeze noul care 
aduce în viață victoria revoluției 
subliniind cu ce preț greu a fost 
plătită această victorie.

niversitate va avea posibilitatea 
să se ocupe mai mult de educa
ția politică a studenților.

Prevederea Hotărîrii Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R. ca 
„Scînteia tineretului“ să rezerve 
săptămînal o pagină vieții stu
dențești ne-a bucurat foarte 
mult. Se știe că „Scînteia tine
retului“ a publicat puține ma
teriale despre viața și activita
tea noastră. Aproape unica temă 
existentă în relatările din presă 
și din radio despre viața stu
denților era veșnicul „student 
bulevardier“. Noi știm că din 
păcate avem încă asemenea ele
mente în rîndurile noastre Dar 
presa noastră ocupîndu-se nu
mai de aceștia a uitat să arate 
opiniei publice că în universi
tăți și institute sînt tineri 
serioși, muncitori, care se pre
gătesc cu răspundere pentru 
activitatea lor viitoare, tineri 
cu o bogată activitate de cerce
tare științifică și obștească. Ast
fel s-a ajuns ca o mare parte 
a populației, în special din 
București, să nu facă distincție 
între noțiunea de student și cea 
de bulevardier. Pe noi, această 
stare de lucruri ne-a îngrijorat 
și ne-a mâhnit. Am încercat 
însă să popularizăm realizările 
noastre prin legături directe — 
în special în domeniul cultural- 
artistic — cu tinerii muncitori 
din fabrici. Astfel, ansamblul 
artistic al Universității și cele 
ale Facultăților de filologie, 
istorie, matematică și filozofie 
au dat festivaluri artistice și au 
organizat discuții pe diferite 
teme cu tinerii de la uzinele 
„Clement Gottwald“, „Mao Țze- 
dun“, „Steagul Roșu“ și altele.

Acum, avem toate motivele să 
credem că asemenea manifes
tări vor crește pe viitor în nu
măr și calitate. Măsurile re
cente luate de partid pentru îm
bunătățirea activității în rîndu
rile studenților dau garanția 
creșterii nivelului nostru de pre
gătire și îmbunătățirii munci 
în toate domeniile.

MIRCEA MITRAN 
membru în comitetul U.T.M. 

al Universității „C. I. Parhon".
București

I

nostru, cadrele didactice țin pre
legeri bine pregătite. Studenții 
acordă interes acestor discipline, 
nu întîrzie de la ore, nu absen
tează și își însușesc temeinic 
materialul predat. Prelegerile 
prezentate aici arată ultimele 
realizări ale științei și tehnicii, 
scoțînd la iveală problemele ne
rezolvate și perspectivele lor de 
rezolvare pe viitor. Se populari
zează realizările în domeniul 
tehnico-științific ale țărilor din 
lagărul socialist, dîndu-se o 
deosebită atenție realizărilor din 
țara noastră atît în trecut cît 
și din anii puterii populare.

Scoaterea în evidență a figu
rilor luminoase din trecutul teh
nicii noastre și paralel cu a- 
ceasta cunoașterea profundă a 
nivelului actual al tehnicii din 
țara noastră are o importanță 
deosebită în educația patriotica 
a studenților.

Toate aceste date vor putea 
fi puse în adevărata lor 
lumină numai dacă totuși ca
drele didactice vor fi antrenate 
permanent în munca de cerce
tare științifică.

ÎNTREBARE : In ce măsură 
cercetarea științifică contribuie 
în formarea viitorilor specia
liști ?

RĂSPUNS : Munca de cerce
tare științifică desfășurată de 
studenți este și ea un puternic 
mijloc de educație a dragostei 
pentru profesie, a spiritului în
drăzneț, inovator. Tn urma Ho
tărîrii Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., Asociațiile studențești 
se vor ocupa de antrenarea stu
denților în munca de cercetare, 
apelînd mai mult la ajutorul 
cadrelor didactice. Cercurile ști
ințifice studențești care acti
vează de doi ani în institutul 
nostru au reușit într-o oarecare 
măsură să antreneze studenții 
în munca de cercetare: în ul
timii doi ani au fost organizate 
2 sesiuni științifice, la care au 
fost prezentate 81 de lucrăr 
dintre care multe rezolvă ce 
rințe ale uzinelor din localitate. 
S-au remarcat în mod deosebit 
lucrările; „Aplicațiile efectului 
fotoelectric“ și „Releu fotoelec- 
trie la determinarea calității 
suprafeței rulmenților", aparți- 
nînd studenților Ion Girip și 
Ion Czitroin.

ÎNTREBARE: Tn Institutul 
dvs. dezbaterea prevederilor Ho
tărîrii poate constitui un mo
ment de cotitură în munca de 
educare a studenților ?

RĂSPUNS : Desigur. Noi 
sîntem hotărîți să facem totul 
pentru ca să dăm industriei cit 
mai mulți ingineri bine pregă
tiți. Recenta Hotărîre ne-a~ lă
murit mai bine sarcinile mărețe 
care ne stau în față și ne-a in
dicat totodată căile pentru în
deplinirea lor Am înțeles că în 
munca noastră trebuie să dăm 
mai multă atenție unor proble
me vitale ca apropierea tovără
șească de studenți — îmbinată 
cu o exigență care să nu îngă
duie indisciplină, atitudini retro
grade — înaltă principialitate și 
aplicarea calificativelor și sanc
țiunilor. antrenarea studenților 
la munca de cercetări și organi. 
zarea schimburilor de experien 
ță între institute și facultăți.

„Scînteia tineretului“
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Șahinșahul Iranului 
continua sa viziteze Moscova

„Ceea ce am trăit a depășit

MOSCOVA 28 (Agerpres). - 
TASS transmite: Majestatea Sa 
Șahinșahul Iranului, Mohammed 
Reza Pahlevi, Majestatea Sa 
Șahinșaha Soraya și persoanele 
care îi însoțesc au vizitat la 28 
iunie mausoleul lui V. I. Lenin 
și I. V. Stalin. Șahinșahul a de
pus o coroană de flori cu urmă
toarea inscripție: „Din partea

Majestății Sale Mohammed Reza 
Pahlevi, Șahinșahul Iranului“.

In aceeași zi oaspeții iranieni 
au făcut o excursie pe traseul 
marelui inel al metroului „V. I- 
Lenin“ din Moscova și au vizi
tat o serie de stații.

La amiază Șahinșahul Moham
med Reza Pahlevi, a vizitat Aca
demia de ingineri ai flotei aeriene 
„N. E. Jukovski“.

toate așteptările noastre“
(Agerpres). —BELGRAD 28 . „ .

Luînd cuvîntul la mitingul care 
a avut loc în piața „Frăției și 
unității“ din Belgrad, cu prile
jul reîntoarcerii la Belgrad a de
legației guvernamentale iugo
slave. Iosip Broz-Tito, președin
tele R.P.F. Iugoslavia a mulțu
mit în numele întregii delegații 
și al său personal pentru primi
rea călduroasă făcută de cetățe
nii Belgradului și a transmis po
poarelor Iugoslaviei salutul cor
dial al popoarelor Uniunii Sovie
tice și Romîniei. Impărtășindu-și 
impresiile asupra vizitei sale în 
Uniunea Sovietică, Tito a spus 
că îi este greu să poată exprima 
în cuvinte căldura și cordialitatea 
pe care a întîmpinat-o delegația 
iugoslavă la fiecare pas. „Ceea 
ca am trăit a depășit toate aștep
tările noastre. Am fost adesea a- 
dinc mișcați de cordialitatea oa
menilor simpli, muncitori, 'țărani, 
colhoznici — tineri și bătrini. 
Toate acestea, a subliniat vorbi
torul, au oglindit bucuria cu care 
popoarele Uniunii Sovietice au 
salutat restabilirea relațiilor prie
tenești cu Iugoslavia“.

Tito a arătat cît de adînc im
presionată a fost întreaga dele
gație și el însuși de progresul 
tehnic foarte înalt realizat de 
Uniunea Sovietică în toate dome
niile.

Dînd o înaltă apreciere docu
mentelor semnate de guvernele 
U.R.S.S. ---------- ■ _ ' '
precum și documentelor semnate 
de reprezentanții Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice și 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, președintele Tito a spus 
că ele constituie un important 
pas înainte pe calea dezvoltării 
și traducerii în viață a Declara
ției de la Belgrad. El a spus că 
aceste documente au o însemnă
tate foarte mare nu numai pentru 
relațiile dintre cele două țări; 
ele depășesc cu mult acest cadru 
fiind documente cu un caracter 
internațional.

Președintele R.P.F. Iugoslavia 
a subliniat apoi identitatea de ve
deri dintre Iugoslavia și Uniunea 
Sovietică asupra celor mai im
portante chestiuni privind con
solidarea păcii și colaborarea in
ternațională, relațiile între state 
și națiuni și coexistența pașnică 
între state cu orînduiri sociale 
diferite. Sîntem întrutotul convinși 
și nimeni nu poate zdruncina a- 
ceastă părere, că poporul sovietic 
și actualii conducători sovietici 
doresc în primul rind asigurarea 
păcii în lume pentru , ca în pace 
să poată construi un viitor mai 
bun. Ocupîndu-se în continuare 
de ecourile din străinătate la vi
zita delegației R.P.F.I. în Uniu
nea Sovietică. Tito a arătat că așa 
cum a rezultat din presă, în ma 
rea, majoritate a acestor ecouri 
vizita este apreciată într-o lu
mină pozitivă, ca o importantă 
contribuție adusă consolidării 
păcii și lărgirii colaborării inter
naționale. Dar, a spus Tito în 
continuare, există o minoritate, 
neînsemnată, care sau refuză să

și RP.F. Iugoslavia,

— a declarat președintele R.P.F. 
Iugoslavia IOSIP BROZ-TITO
cu prilejul reîntoarcerii 
la Belgrad a delegației 
guvernamentale iugoslave 
din călătoria făcută 
în U. R. S. S. și R. P. R.
vadă acest lucru, sau interpre
tează în mod răuvoitor vizita 
noastră ca o regrupare a forțelor 
comuniste împotriva — după cum 
spun ei — lumii libere. Eu cred, 
a spus Tito, că oricine a urmărit 
politica externă a Iugoslaviei de-a 
lungul a mai mulți ani, va con
sidera aceste păreri ca fiind ab
surde.

După ee a relevat cît de ab
surdă și lipsită de temei este 
teza anumitor cercuri occidentale 
despre așa-numita cortină de 
fier, Tito a spus : In toate aces
tea există un lucru pe care eu îl 
consider negativ și prin urmare 
dăunător. Este lipsa de bună
voință de a se stabili încrederea 
între state, independent de sis
temul lor social. Uniunea Sovie
tică, în ceea ce o privește, a dat 
deja dovezi suficiente că nu do
rește război și că nu există nici 
un pericol ca ea să întreprindă 
vreun act agresiv.

In Uniunea Sovietică și apoi în 
Romînia, noi am pus temeliile 
solide ale relațiilor noastre vii
toare, a spus președintele R.P.F.I. 
exprimîndu-șl părerea că astfel 
de temelii trebuie să stea la baza 
relațiilor dintre Iugoslavia și 
toate țările de democrație popu
lară.

Vorbind despre tratativele de 
la Moscova în ce privește cola
borarea economică, Tito a decla
rat că a găsit o adîncă înțelegere 
din partea conducătorilor sovie
tici, care s-au arătat gata să a- 
jute Iugoslavia ca pe o bază să
nătoasă să depășească greutățile 
ce stau in calea construcției saie. 
Aceasta se referă în primul rind 
Ia credite considerabile în condi
ții avantajoase, formă de ajutor 
care convine cel mai bine lugo 
slaviei și pe care am dori să o 
folosim și în relațiile cu alte 
țări.

Tito a arătat că toate pălăvră
gelile răspîndite în străinătate în 
sensul că Iugoslavia și-ar pierde 
independența sînt pure invenții. 
El a subliniat că conducătorii 
sovietici nu numai că nu au spus 
niciun singur cuvînt ca Iugosla
via să-și înrăutățească relațiile 
cu țările occidentale, ci dimpo
trivă punctul lor de vedere a 
coincis cu al nostru și anume că 
colaborarea trebuie continuată și 
dezvoltată fiind folositoare tutu
ror pentru consolidarea păcii și 
încrederii între popoare.

în ce privește problemele de 
politică externă, Tito a subliniat 
că punctul de vedere iugoslav și

punctul de vedere sovietic în 
chestiunile fundamentale sînt 
identice sau apropiate, în special 
în ce privește unificarea Germa
niei, dezarmarea, securitatea eu
ropeană și rolul Organizației Na
țiunilor Unite în îmbunătățirea 
situației din Orientul Mijlociu.

In ce privește problema ger
mană Tito a subliniat încă odată 
că aceasta este o chestiune a 
poporului german însuși și că ce
lelalte țări trebuie să ajute la 
obținerea unei rezolvări în privin
ța unificării Germaniei.

Am regretat, a spus în conti
nuare președintele că în timpul 
vizitei noastre în Uniunea So
vietică anumite cercuri și o a- 
numită parte a presei americane 
a dat dovadă de o mare nervo
zitate și mînie că noi stabilim 
relații cît se poate de bune cu 
Uniunea Sovietică. Lucrurile au 
mers atît de departe îneît am fost 
amenințați cu încetarea imedia
tă a oricărui ajutor acordat 
Iugoslaviei. Știți că noi ne-am 
exprimat totdeauna mulțumirile 
pentru ajutorul pe care guvernul 
și poporul american îl acordă 
Iugoslaviei. Ori, trebuie să sub
liniez că nu am fost niciodată 
de acord ca acest ajutor să ni 
se acorde în condiții umilitoare 
sau în condiții care ne-ar lega 
mîinile în politica noastră inde
pendentă atît externă cit și in
ternă.

In continuare, Tito s-a ocupat 
de comentariile presei străine în 
legătură cu alianța balcanică.

Vizita delegației iugoslave în 
Romînia, a declarat în continuare 
Tito, în ciuda timpului scurt, a 
oferit oamenilor de stat ai celor 
două țărj posibilitatea să exa
mineze pe larg toate problemele, 
atît cele din trecut, cît și 
din prezent, și în general 
viitoare. In Romînia, a spus 
ședințele, au fost discutate 
meroase probleme de ordin 
nomic, politic și cultural. Ne-am 
convins că există condiții extrem 
de favorabile pentru lărgirea co
merțului între cele două țări și 
în anumite ramuri, pentru asis
tență tehnică reciprocă. S-a ho
tărît în principiu ca cele două 
guverne să instituie comisii care 
să examineze și să pregătească 
documentația necesară în vede
rea construirii unei hidrocentrale 
la Porțile de Fier. Tito a comu
nicat de asemenea că delegația 
iugoslavă a dus tratative cu pri
vire la minoritatea națională iu
goslavă din Romînia.

In încheiere, președintele 
R.P.F. Iugoslavia și-a exprimat 
convingerea că vizita oamenilor 
de stat iugoslavi în Uniunea So
vietică și în Romînia va avea o 
influență favorabilă asupra dez
voltării colaborării între națiuni, 
nu numai în această parte a 
mii ci și în general.

cele 
cele 
pre- 
nu- 

eco-

lu

Comentariile presei 
tratativelor

iugoslave despre succesul 
romîno-iugoslave

Cuvîntarea Kî
fui Lill-ldl ia cea & a 3_a
Sesiune a Adunării reprezentanților 
populari din întreaga Chină

PEKIN 28 (Agerpres). — China 
Nouă transmite : In cuvîntarea 
pe care a rostit-o la cea de a 
treia sesiune a Adunării repre
zentanților populari din întreaga 
Chină, Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, a 
vorbit în primul rînd despre îm
bunătățirea înțelegerii reciproce 
și dezvoltarea contactelor dintre 
diferite țări. E a subliniat că în 
prezent majoritatea absolută a 
țărilor sînt convinse că coexi
stența pașnică nu numai că este 
necesară ci și posibilă.

Ciu En-lai a arătat în cuvînta
rea sa că pentru o continuă slă
bire a încordării internaționale 
și pentru întărirea păcii în în
treaga lume au o mare importan
ță tratativele sovieto-iugoslave 
precum și acțiunile întreprinse 
de Uniunea Sovietică și țările de 
democrație populară în vederea 
reducerii forțelor armate și chel
tuielilor militare.

China, a declarat Ciu En-lai, 
depune de asemenea eforturi con
tinue pentru slăbirea încordării 
internaționale și pentru coexi
stența pașnică a țărilor, stabilind 
potrivit „spiritului Bandungului“ 
contacte internaționale în diferite

domenii cu numeroase țări, mai 
ales cu țările Asiei.

Referindu-se la dezvoltarea le
găturilor dintre China și alte țări, 
Ciu En-lai a arătat, că în 1955 
China a fost vizitată de nume
roase delegații din peste 60 țări.

Cu siguranță că poporul chi
nez va elibera Taivanul a spus 
Ciu En-lai. Aceasta este voința 
neclintită a poporului nostru de 
600 milioane de oameni.

In numele guvernului, a spus 
Ciu En-lai, declar oficial că s'n- 
tem gata să începem cu autorită
țile din Taivan tratative cu pri
vire la măsurile și condițiile con
crete ale eliberării pașnice a 
Taivanului și sperăm că autori
tățile din Taivan vor trimite cînd 
vor găsi de cuviință la Pekin sau 
într-un alt loc potrivit pe repre
zentanții lor pentru a duce ast
fel de tratative.

Compatrioții noștri din Taivan 
au fost totdeauna parte inse
parabilă a poporului chinez. Noi 
nu numai că manifestăm o grijă 
permanentă pentru aceștia și 
acordăm luptei lor împotriva do
minației străine un sprijin multi
lateral, dar sîntem oricînd gata 
să salutăm participarea lor la 
construcția socialistă a patriei.

Plenara C.C. al U.T.M. din Albania
(Agerpres).— ATA 
zilele de 25 și 26

TIRANA 28 
transmite: In . 
iunie 1956 a avut loc o plenară 
a Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Muncitor din Albania. 
Plenara a aprobat raportul birou
lui Comitetului Central „Cu pri
vire la sarcinile Uniunii Tinere
tului Muncitor din Albania pen
tru îndeplinirea hotărîrilor celui 
de al treilea congres al Partidu
lui Muncii din Albania“, prezen
tat de Lodi Lubonja, prim-secre- 
tar al C.C. al Uniunii Tineretului 
Muncitor din Albania. A fost a- 
probat de asemenea raportul lui 
Pândi Allabași, secretar al C. C. 
al Uniunii Tineretului Muncitor 
din Albania, 
plinirea 
plenare 
Uniunii
Albania 
culturii

„Cu privire la înde- 
hotărîrilor celei de a 9-a 
a Comitetului Central al 
Tineretului Muncitor din 
în problemele dezvoltării 
fizice și sportului“.

Plenara a adoptat hotărîri pe 
marginea rapoartelor prezentate

Plenara a hotărît să convoace 
la 23 noiembrie 1956 cel de al 
treilea congres al Uniunii Tine
retului Muncitor din Albania cu 
următoarea ordine de zi:

1. — Raportul de activitate al 
Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Muncitor din Albania.

2. — Raportul de activitate al 
Comisiei centrale de revizie a 
Uniunii Tineretului Muncitor din 
Albania

3. — Raportul Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Mun
citor despre activitatea organiza
țiilor de pionieri.

4. — Raport cu privire la unele 
modificări în statutul Uniunii Ti
neretului Muncitor din Albania.

5. — Alegerea organelor cen
trale ale Uniunii Tineretului Mun
citor din Albania.

Comunicatul comun cu privire 
la tratativele sovieto-libaneze

BELGRAD 28. — Trimisul spe
cial al Agerpres transmite: Zia
rele din Belgrad publică largi co. 
mentarii consacrate vizitei preșe
dintelui Tito la București, Decla
rației comune semnate la înche
ierea tratativelor iugoslavo-ro- 
mîne.

„Vizita în Romînia 
rul „Borba“ 
semnate, ea ducînd la reluarea 
relațiilor de prietenie cu una din
tre cele mai apropiate vecine ale 
Iugoslaviei. Romînia. Această vi
zită și discuțiile de 3 zile între 
oamenii de stat iugoslavi și ro
mîni au deschis o etapă nouă 
pentru întărirea legăturilor și

între cele două taricolaborării
ale noastre. Colaborarea romîno- 
iugoslavă se bazează pe princi
piile suveranității și egalității in 
drepturi a ambelor țări, pe prin
cipiul respectării reciproce și a 
neamestecului în drepturile in
terne.

scrie zia-) Intr-un 
are rezultate în- zultatelor 

iugoslave 
„Politika“ 
tratative 
sinceritate, cordialitate și înțele
gere reciprocă. Ziarul scoate în 
evidență faptul că în elaborarea 
declarației semnate marți la 
București cele două guverne au

comentariu asupra re- 
tratativelor romîno- 

de la București, ziarul 
subliniază că aceste 

s-au caracterizat prin

găsiț un „limbaj comun“ care 
primă „identitatea de vederi 
tre cele două guverne atît în ceea 
ce privește politica internaționa
lă, în general, cît și în ceea ce 
privește relațiile dintre cele două 
țări, în special“.

Ziarul „Narodna Armia“, care 
a apărut joi la Belgrad, publică 
un comentariu consacrat rezulta
telor tratativelor în care subli
niază că Declarația semnată la 
București constituie o contribuție 
la rezolvarea problemelor impor
tante care mai împiedică astăzi 
stabilirea unor relații normale în
tre toate statele, constituie o con. 
tribuție la asigurarea păcii.

ex- 
în-

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite : Intre 25 și 23 
iunie 1956, la invitația guvernu
lui Republicii Liban, D. T. Șepi
lov, ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. a vizitat această țară.

Cu prilejul vizitei lui D. T. 
Șepilov la Beirut au avut loc tra
tative.

In cursul tratativelor care s-au 
desfășurat intr-o atmosferă cor
dială și prietenească, a avut loc 
un larg și sincer schimb de pă
reri asupra problemelor privind 
relațiile sovieto-libaneze, precum 
și asupra unor importante pro
bleme internaționale, inclusiv a- 
supra problemelor lumii arabe 
care interesează U.R.S.S. și Li
banul.

Cele două părți au constatat 
că există o unitate de vederi asu
pra problemelor discutate și, su
bliniind cu satisfacție caracterul 
tradițional al relațiilor de priete
nie dintre U.R.S.S. și Liban, an 
recunoscut că dezvoltarea conti
nuă a prieteniei între cele două 
țări corespunde intereselor celor 
două popoare și reprezintă o con
tribuție substanțială la pauza în
tăririi păcii și securității.

In scopul întăririi și dezvoltă-

de

?
Ì
fi

Se spune că prima impresie 
este totdeauna cea mai puter
nică. Tocmai de aceea poate, 
după ce am pășit in sala unde 
figura nemuritoare a lui Lenin 
arată parcă drumul tineretului, 
iar cei mal buni fii ai poporului 
romîn yrcă unul după altul la 
tribună, am avut impresia că 
bucuriile, frămlntările tinere
tului din cele două țări ale 
noastre sînt atît de asemănă
toare. Sincer vorbind, ne-am 
simțit oarecum la fel ca la 
Congresul DISZ, Congresul 
Uniunii Tineretului nostru, 
care s-a ținut acum cîteva luni 
la Budapesta.

Și noi avem Mthaly Istvin- 
ul nostru (Mihai Ștefan n.r.). 
El stătea tot acolo la masa 
Prezidiului Congresului, nu
mai că numele lui este Molnar 
Istvan. iar diamantul negru îl 
scoate la suprafață nu din 
Valea Jiului, ci de la mina din 
Komlo

Cînd un delegat al regiunii 
Constanța a vorbit despre mi
nunatele schimbări petrecute în 
anii care au trecut de la elibe
rare pe pămînturile mizere ale 
Dobrogei sărăcite în timpul 
regimului burghezo-moșieresc, 
m-am gîndit la exemplele a- 
semănă'oare din viața patriei 
mele. In ceea ce privește lip-

DIN
Printre prieteni...
ÎNSEMNĂRILE UNUI ZIARIST DE PESTE HOTARE 

PARTICIPANT LA CONGRESUL U.T.M.
șurile, greșelile amintite în ra
portul prezentat la Congres se 
potrivește foarte bine zicala : 
„îi zic lui fiică-mea cp să 
m-audă și noră-mea". Da, cele 
mai multe din aceste 
se întîlnesc șt la noi.

Ne-a impresionat 
mult acea dragoste, 
deosebită pe care o poartă par
tidul și guvernul tineretului, 
însuși faptul că la ședința de 
deschidere a Congresului au 
fost de față conducătorii țării, 
membrii Biroului Politic, ai Co
mitetului Central al P.M.R., 
este o vie mărturie a gri/ii 
partidului și guvernului față 
de frămlntările tineretului.

Ne-a provocat de asemenea 
o adîncă emoție apariția bă- 
trînului academician C. I. 
Parhon în rîndurile tineretului 
participant la Congres.

Și, acum, permiteți-mi dragi 
prieteni să denăn firele gîn- 
dului în continuare: m-am 
simțit din nou acasă, căci și 
la noi în țară partidul, guver
nul se preocupă cu dragoste, 
cu grijă de tînăra generație.

După cele spuse pînă acum, 
este nimerit să rectificăm sub-

greșeli

foarte 
atenție

titlul acestor scurte însemnări. 
Nu e de ajuns acel „de peste 
hotare". Aici. în sala Congre
sului mă simt între prieteni, 
a căror limbă chiar dacă nu o 
cunosc, știu că faptele, năzuin
țele, sentimentele lor sînt ase. 
mănătoare cu ale noastre. în 
privința cunoașterii limbii to
tuși nu mă împiedic de greu
tăți invincibile. Am întîlnit 
multe surprize plăcute. într-o 
pauză, am schimbat ctteva cu- 
vinte cu unul dintre trimișii 
Regiunii Autonome Maghiare. 
Nimerisem însă tocmai un tî- 
năr al unei părți locuite de 
romîni, deci nu prea mă înțe
legeam cu el în limba ma
ghiară. Atunci s-a găsit însă 
un „tălmaci" printre trimișii 
unei alte regiuni.

Tocmai pentru faptul că sîn
tem prieteni, aliați în luptă, 
pentru că avem multe proble
me asemănătoare, comune, ne 
este folositoare experiența 
U.T.M.-ului.

Am urmărit cu viu interes 
partea lucrărilor Congresului 
care se referă la alcătuirea Aso- 
ciațiilor studențești. Recenta 
Hotărîre a Partidului Muncito.

resc Romîn în această privin
ță, părerea Congresului, func
ționarea uniunilor studențești 
vor constitui și pentru tinere
tul studios din țara noastră o 
prețioasă experiență. De ase
menea nu ne este indiferentă 
lupta dusă prin intermediul lu
crărilor Congresului împotriva 
birocrației, contra greșitei me
tode de a acoperi însăși viața, 
realitatea cu hotărîri și ra
poarte.

întotdeauna este plăcut cînd 
te întllnești cu prietenii de 
peste hotare. Dar e și mai in
teresant, și mai plăcut să par
ticipi la un Congres al Uniunii 
Tineretului Muncitor, unde poți 
face cunoștință deodată cu 
problemele, viața întregului ti
neret al țării. E o 
înălțătoare să-i 
tineri talentați, 
răni, soldați, 
înainte, siguri 
steagul P.M.R. 
șează priveliștea 
constructori ai 
ai viitoarei Romînii socialiste. 
Simțim cît de multe lucruri 
unesc țările noastre ne 
mințim cuvintele poetului 
Endre : „Dunărea, Oltul, 
singur grai au“,

RETI ERVIN
de la ziarul „Szabad Ifjusag“- 

Budapesta

rii continue a relațiilor bune 
prietenie care există între U.R.S.S. 
și Liban, părțile au căzut de 
acord să ridice la rangul de am
basade legația U.R.S.S, în Liban 
și legația Libanului în U.R.S.S.

Părțile și-au exprimat dorința 
ca colaborarea economică și cul
turală dintre Uniunea Sovietică 
și Republica Liban să continue să 
se dezvolte.

Părțile au subliniat încă odată 
că relațiile de prietenie între 
Uniunea Sovietică și Republica 
Liban se bazează pe principiile 
Cartei O.N.U. și pe principiile 
aprobate de conferința de la 
Bandung după care se conduc 
guvernele U.R.S.S. și Libanului. 
E’.e au confirmat că sînt hotărîte 
să mențină colaborarea în inte
resul păcii, fiind convinse că e- 
forturile lor precum și eforturile 
celorlalte state însuflețite de vo
ința de pace, vor contribui la 
slăbirea continuă a încordării in
ternaționale și la întărirea păcii 
generale.

D. T. Șepilov a transmis pre
ședintelui Republicii Liban, Ka- 
mil Șamun, invitația de a vizita 
Uniunea Sovietică ca oaspete al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. la o dată care îi va 
conveni.

Președintele Kamil Șamun a 
acceptat această invitație și a 
exprimat recunoștința față de 
K. E. Voroșilov și față de Prezi
diul Sovietului Suprem 
U.R.S.S.

priveliște 
vezi pe acești 
muncitori, (ă- 
elevi pășind 

și bravi sub 
Ni se înfăți- 

viitorilor 
socialismului,

rea-
Ady

un

Nehru și-a amînat 
vizita în S. U .A.

WASHINGTON 28 (Agerpres). 
Primul ministru al Indiei, Nehru, 
a adresat președintelui S.U.A., 
Eisenhower un mesaj în care a 
propus, în legătură cu boala pre
ședintelui Eisenhower, amînarea 
vizitei sale în Statele Unite, care 
fusese fixată pentru data de 7 
iulie. In mesajul de răspuns pre
ședintele S.U.A., Eisenhower, a 
declarat că el acceptă propunerea 
lui Nehru și roagă stabilirea unei 
noi date pentru tratative subli
niind că „acest lucru are carac
terul unei invitații urgente“.

La 26 iunie, ambasada indiană 
a trimis la Casa Albă un mesaj 
din partea lui Nehru, care este un 
răspuns la mesajul lui Eisenhower 
din 25 iunie. In răspunsul său, 
Nehru își exprimă speranța că 
„în viitor se va ivi o nouă 
bilitate pentru o astfel de 
nire“ 
dată.

însă nu propune o

posi- 
întîl- 
nouă

nu

27 
loc

—o-Oo—
Călătoria 

lui Dag Hammarskjoeld 
în țările Europei

NEW YORK 28 (Agerpres). — 
La 27 iunie secretarul general a' 
Organizației Națiunilor Unite, 
Dag Hammarskjoeld, a plecat cu 
avionul din New York într-o că
lătorie de două săptămîni prin 
țările Europei. El va vizita U- 
niunea Sovietică, Polonia, Ceho
slovacia și Iugoslavia. '

înaintea plecării Hammarsk
joeld a declarat reprezentanților 
presei că scopul călătoriei sale 
este „de a se întîlni cu membrii 
guvernelor unor țări pe care 
le-a vizitat încă“.

—oOo— 
Acord comercial 

sovieto-pakistanez
MOSCOVA 28 (Agerpres). 

TASS transmite: Intre 1 și 
iunie 1956 la Caraci au avut
negocieri comerciale între repre
zentanții guvernului U.R.S.S. și 
ai guvernului Pakistanului. In 
urma acestor negocieri, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă ex
trem de cordială și prietenească, 
la 27 iunie a.c. a fost semnat un 
acord comercial.

Pakistanul urmează să exporte 
în U.R.S.S. iută și produse de 
iută, bumbac, lină, piei brute și 
tanate, ceai și alte produse.

U.R.S.S. va exporta în Pakis
tan utilaj industrial, mașini unel
te, tractoare, mașini agricole, rul
menți, metale, produse chimice, 
petrol și produse petrolifere, che
restea și alte mărfuri.

—oOo-
Deschiderea celui 

de al 4B-lea Congres 
ai partidului socialist 

francez
LILLE 28 (Agerpres). — La 28 

iunie s-a deschis la Lille cel de-al 
48-lea Congres al partidului so
cialist francez. Congresul ale că
rui lucrări vor dura patru zile, 
va discuta un cerc larg de pro
bleme. printre care activitatea 
generală a partidului, politica 
economică, financiară și socială, 
politica din Algeria și teritoriile 
de peste mări, politica externă, 
situația agriculturii etc. Miniștri 
socialiști și șeful guvernului Guy 
Mollet vor lua cuvîntul.

Cercurile politice din Franța a- 
c.ordă o mare însemnătate acestui 
Congres, deoarece este primul 
după venirea la putere a parti
dului socialist, în urma alegerilor 
din 2 ianuarie a.c.

—oOo—

Dulles urmărește reînvierea 
„războiului rece“

WASHINGTON 28 (Agerpres). 
TASS transmite: La conferința 
de presă din 27 iunie, secretarul 
de stat Dulles a citit o declara
ție pregătită anterior urmărind 
reînvierea „războiului rece“. Dul
les a insistat pentru continuarea 
politicii „de pe poziții de forță“ 
și a făcut apel la Occident să-și 
„păstreze unitatea și să fie ener
gic“. Atribuind Uniunii Sovietice 
pretinse scopuri agresive, el a 
declarat că U.R.S.S. nu a reușit 
să realizeze aceste scopuri dato
rită „unității și forței unite“ a 
Occidentului.

Comentînd călătoria în Uniu
nea Sovietică a lui Iosip Broz- 
Tito, președintele R.P.F. Iugo
slavia. Dulles a declarat că gu
vernul Statelor Unite studiază 
cu multă atenție această călăto
rie, dar că pînă în prezent S.U.A. 
nu au ajuns la o concluzie defi
nitivă cu privire la importanța 
vizitei mareșalului Tito.

CAIRO.— După cum transmite 
agenția TASS, Gamal Abdel 
Nasser a răspuns la telegramele 
ce i-au fost adresate de K. E. 
Voroșilov, N. A. Bu'.ganin și D. T. 
Șepilov, în care exprimă mul
țumiri pentru felicitările primite 
cu prilejul alegerii sale ca pre
ședinte al Republicii Egipt.

DAMASC. — Salah Bittar. 
ministrul Afacerilor Externe al 
Siriei, a anunțat la sfîrșitul șe 
dinței din 27 iunie a Comisiei 
Parlamentare pentru Afacerile 
Externe, că vizita în Uniunea So 
vietică a președintelui Siriei. 
Sukry Kuattly, va avea loc în 
toamnă, probabil în luna sep
tembrie.

PARIS. — După 
agenția France Presse, în seara 
de 27 iunie a avut loc în Adu
narea Națională franceză votul 
de încredere cerut de primul mi
nistru Guy Mollet în legătură cu 
proiectul de lege privind crearea 
„fondului național de ajutorare 
a bătrînilor“.

Ansamblul proiectului de lege

cum anunță

a fost votat cu 327 voturi con
tra 19.

ATENA. — La 28 iunie D. T. 
Șepilov, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. a sosit la A- 
tena.-In aceeași zi D. T. Șepilov 
s-a întîlnit cu ministrul Afaceri
lor Externe ai Greciei, Averof.

GENEVA. — La 28 iunie a a- 
vut loc o nouă ședință a amba
sadorilor R. P. Chineze și Sta
telor Unite ale Americii. Urmă
toarea ședință a fost fixată pen
tru 10 iulie.

BONN. — După cum anunță 
agenția D.P.A., la 1 iulie cance
larul Adenauer, însoțit de von 
Brentano, ministrul vest-german 
ai Afacerilor Externe, vor pleca 
într-o vizită de cinci zile in Ita
lia.

LONDRA. — Comunicatul dat 
publicității la 27 iunie, după pri
ma ședință plenară a conferinței 
primilor miniștri ai țărilor Com- 
monwealth-ului britanic, anunță 
că primii miniștri au început să 
discute situația internațională.
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„Vom fi pionerii reluăriiiaturilor 
dintre Romînia și Blia“

Conferința de presă cu 
care ne-au

Grupul de deputați brazilieni 
care ne-a vizitat țara s-a în
tîlnit miercuri după amiază la 
Athenee Palace în cadrul unei 
conferințe de presă, cu ziariști 
din Capitală.

Răspunzând întrebărilor puse 
de ziariști, deputății brazilieni au 
arătat că vizitele parlamentare 
din diferite state constituie un 
important mijloc de cunoaștere a 
realităților economice, culturale 
și intelectuale la fața locului, 
contribuind astfel la apropierea și 
colaborarea între popoare.

Sîntem aici — a spus deputa
tul Jeronymo Dixhuit Rosado 
Maia — patru deputați din patru 
partide politice diferite, ce'.e mai 
mari din Brazilia. Toate partide
le reprezentate aici au în pro
gram lărgirea relațiilor diploma
tice cu toate țările lumii, stabili
rea de relații economice, cultura
le, artistice și de toate genurile.

Exprimîndu-și părerea în ceea 
ce privește aplicarea în practică 
a principiilor coexistenței pașni
ce, deputatul Getulio Barbosa de 
Maura a declarat că Brazilia se 
pronunță pentru relații pașnice 
cu toate țările. Brazilia este în 
favoarea dezarmării necondițio
nate, sub orice formă, deoarece 
ea nu vrea să învestească sume 
uriașe pentru cheltuieli militare. 
In ce privește țările din Răsărit, 
Brazilia ar menține relații diplo
matice cu multe dintre ele. Vizi
tele noastre — a spus vorbitorul 
— în țările cu care Brazilia nu 
are asemenea relații au drept 
scop o informare obiectivă la 
fața locului asupra situației din 
aceste țări. Aceasta ne va da po
sibilitatea să nu ne lăsăm induși 
în eroare de informații false sau 
rău intenționate. Brazilia nu se 
amestecă în regimul intern al al
tor țări. Fiecare popor își alege 
regimul pe care îl dorește. Bra
zilia poate menține relații cu 
toate popoarele, indiferent de for. 
ma lor de guvernămînt.

Deputatul Estacio Goncalves 
Souto Maior a vorbit despre im
presiile culese în țara noastră. 
„Am cules impresii dintre cele 
mai bune — a spus el — am vi
zitat o țară pașnică în plină 
muncă, în plină construcție. 
Ne-am putut face părerea că re
gimul de aici este perfect consoli
dat. Romînia care era cunoscută 
ca o țară agricolă, săracă și puțin 
dezvoltată, ne-a surprins prin ma
rele progres Industrial pe care 
l-am constatat. Vizitînd uzina 
„1 Mai“ de utilaj petrolifer de la 
Ploești am constatat cu surprin
dere la ce nivel înalt a ajuns in
dustria și am ajuns la concluzia 
că Romînia construiește suficient

parlamerbrazilieni 
vizifat Jai
utilaj atît peploatările sala 
petrolifere, Centru export.

Ne-a plăcue mult Bucu- 
reștiul cu pa.jui întinse, cu 
cetățenii săi si plini de 
viață“.

Ceilalți defc-au asociat 
aprecierilor fâe colegul lor 
asupra țării n

Cu privire jarea legătu
rilor dintre R și Brazilia 
pe plan econoicultural, de- 
putatul Lycurgte Filho a 
arătat că reluaestor relații 
este o necesitacă acest lu
cru este bine de poporul 
brazilian. „Ace,dorință am 
putut-o observa poporul ro
mîn și vom ad: cunoștință 
acest lucru în ja. Vom fi 
pionierii stabilirifor relații . ..
in cel mai scurr.

Deputatul GetJarbosa de 
Maura a arătat razilia are 
interes să reia c repede le
găturile comercia Romînia, 
întrucît nu existrese opuse 
între aceste două Economii
le lor sînt copntare, ele 
putînd deci colalpre avan
tajul lor reciproecondiție a 
realizării unui a< comercial 
înire cele două țâc plecar- 
unei delegații cojle rom 
în Brazilia sau \i unei i 
legații brazilieni Romîn 
care să stabileascimburi co
merciale normale cele două 
țări. „Noi vom m— a spu' 
vorbitorul — ca aucru să s. 
facă în timpul ce scurt“.

Cu privire la derea rea
lizată în situația rnațională 
și la contribuția re marile 
puteri au dat-o înstă direc
ție, deputatul GetUarbosa de 
Maura a arătat căala pc b 
ție a Uniunii Sovimenită „ă 
contribuie la îndepța posibi
lității unui război, sigure li-t 
niștea oamenilor dită lumea, 
este aprobată și îțișată de 
poporul brazilian, lia se s 
tuează pe poziția sirii unu 
asemenea inițiative Uni" 
Sovietice, care duc Inai mate 
siguranță a popoar la posi
bilitatea evitării uniu război.-

Deputatul Getuliobosa de 
Maura a subliniat q avut o 
mare surpriză și btt consta- 
tînd la fața loculuițn țările 
de după așa-zisa tină de 
fier“ există o lume pace, că 
trăiește un popor carrește ar. 
zător pacea.

Deputății braziliei! trans
mis poporului romîni inter. 
mediul ziariștilor sa-i cor
diale. prietenești și u.de suc
ces într-o lume de pșj prie. 
tenie. (Ares)

Parlamentarii brazilieni au pășit
Capitala

Joi dimineață a părăsit Capitala 
grupul de deputați ai Parlamen
tului Braziliei compus din Jero
nymo Dixhuit Rosado Maia, Ge
tulio Barbosa de Maura, Estacio 
Goncalves Souto Maior cu soția 
și Lycurgo Leite Filho, care la 
invitația Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a vizitat timp de 
mai multe zile țara noastră.

La aeroport, oaspeții au fost 
conduși de Tiță Florea. vicepreșe
dinte al Marii Adunări Naționale,

A. Bunaciu, secretarurezidiu. 
lui Marii Adunări Nație, Gh. 
Vidrașcu și C- Parascbcu-Bă- 
lăceanu, membri ai zidiulul 
Mari; Adunări NaționaM. Pe
tri. locțiitor al ministrupomer- 
țului Exterior, I. Drîmu, di
rector în Ministerul icerilor 
Externe, I. Hîncu, direcîn Mi
nisterul Comerțului Ex4r, pre- 
cum și de numeroși dtați ai 
Marii Adunări Național R.P.R.

(Apres)

R. P. R. — Norvegia 2-C
Pe stadionul „23 August“ din 

Capitală, în prezența a 70.000 de 
spectatori s-a disputat joi după 
amiază întîlnirea internațională 
de fotbal dintre echipele repre
zentative ale R.P.R. și Norvegiei.

Așteptat cu mare interes de 
amatorii de sport din țara noas
tră. acest meci care conta ca re
vanșă a întîlnirii disputată anul 
trecut la Oslo și cîștigată de 
echipa noastră cu 1—0, s-a în
cheiat cu o nouă victorie a re
prezentanților R.P.R. cu scorul 
de 2—0 (2—0). Rezultatul oglin
dește just aspectul general al jo
cului. Echipa noastră a fost mai 
bună, a jucat mai tehnic, a avut 
tot timpul inițiativa și mai ales 
atacanții au tras mult la poar
tă. Dacă jocul echipei noastre nu 
s-a ridicat totuși la înălțimea 
așteptărilor, aceasta se datorează

Selecționata de 
a plecat în

Vineri dimineața a părăsit Ca
pitala plecînd cu avionul în 
R. Cehoslovacă echipa selecțio
nată de box a R.P.R., care va 
susține două întîlniri la Praga și 
Brno. In primul meci boxerii ro
mîni vor întîlni duminică 1 iulie 
la Praga echipa reprezentativă a 
R. Cehoslovace. După acest meci 
echipa R.P.R. se va deplasa la

Meciul 
între U. R. S. S. si>

Meciul de șah dintre echipele 
Uniunii Sovietice și Iugoslaviei a 
continuat la 27 iunie cu dispu
tarea partidelor întrerupte. Fără 
să mai reia jocul Taimanov a ce
dat la Ivkov. După ce s-a efec
tuat numai o singură mutare, 
maestrul iugoslav Djurasevic s-a 
recunoscut învins în fața lui 
Gheller. Petrosian a folosit foar
te bine jocul neprecis- a lui Tri-

lipsei de omogenitate aiaintă- 
rii care a acționat de lte ori 
fără orizont, înghesuinducul în 
centru, acolo unde apărăii nor. 
vegieni au luptat cu |tă ar
doarea pentru a stăvili acurile. 
Meciul cu Norvegia a nfirmat 
în schimb posibilitățile imoase 
ale tinărului jucător Dai, care 
a corespuns în postul extre
mă stingă, fiind un anbtor al 
atacului nostru Olaru daseni'’- 
nea și-a jucat cu desti succes 
rolul de centru atacant,lai abs 
în prima repriză, iar iia de 
mijlocași Onisie-Bone, abst mo
torul și compartimenlulorte al 
reprezentativei romîne. Fchipa 
Norvegiei a luptat mi nentr' 
un rezultat onorabil. N'ți din. 
tre jucători au o tehijă exce
lentă, însă atacul a jet fără 
nerv și a fost rareoripericulos 
pentru poartă noastră, |

box a R. P. R.
Cehoslovacia
Brno, unde va întilni.a 4 iulie 
echipa secundă a R. Qoslovace.

Lotul boxerilor rom I cuprinde 
pe Puiu Nicolaie, Vieți Șchiopu, 
Constantin Gheorghiuf.mil Ciș- 
maș, Gheorghe Fiat, Constantin 
Dumitrescu, Nicolaie finea, Va
sile Tiță, Șerbu Neacș Ion Pin- 
tea, Dumitru Gheorglu. Gheor
ghe Negrea și Euge Fuhresz/ 
Antrenorul echipei ești ion Popa.

de șah
R. P. F. lugcslavla

funovic în final și a jbfinut vic
toria. Partidele Korcimi-Matano- 
vic și Boleslavski-Milb s-au ter
minat remiză. Partiție dintre 
Taimanov-Trifunovic, Milic-Kor. 
cinoi și Averbach-Ribar s-au 
întrerupt pentru a doup oară.

In prezent scorul meciului este 
3O'/2—22'/a în favoarea echipei 
U.R.S.S.
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