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Utemiștii citesc documentele
celui de al II-lea Congres al U. T. M.

La fabrica de tananți din Pitești

HOTARIREA
Comitetului Central al P. C. U, S. 
cu privire la lichidarea cultului 
personalității și a urmărilor salea urmărilor sale

I.

Acum, după cel de al doilea Congres al Uniunii Tineretului 
Muncilor, în munca acestor tineri se pun cu și maj .mult serio
zitate problemele aportului pe care il aduc ci creșterii nivelului 
producției întreprinderii, scăderii prețului de cost al produselor, 
îmbunătățirii calității lor.

Brigada lui Seceleanu Marin, de la uzinele „23 August" din 
Capitală, lucrează la asamblarea motoarelor de 450 c.p., motoare 
necesare industriei petrolifere. Ea va murei cu toate forțele 
pentru ca mîndria lor de tineri fruntași în producție să fie pe 
deplin îndreptățită, pentruca răspunsul pe care-l dau ej sarci
nilor trasate tineretului de către cel de al II-lea Congres al 
U.T.M, să fie cit mai concret.

Foto: DUMITRU F. DUMITRU

E ora 13. Odată cu sosirea 
ziarelor la sediul comitetului or
ganizației de bază U.T.M. de la 
fabrica de tananți „Argeșul“ din 
Pitești se adunaseră membrii co
mitetului U.T.M. și alți utemiști. 
Ei au hotărit ca în timpul pauzei 
să citească raportul de activitate 
al C.C. al U.T.M., prezentat la 
cel de al II-lea Congres al 
U.T.M.

După citirea raportului discu
țiile s-au născut spontan. Lucia 
Ionescu, organizatoarea unei gru
pe U.T.M., a spus printre altele :

— Așa cum se vede și din ra
port, în ultimii ani problemele 
producției stau în centrul preocu
părilor organizațiilor U.T.M. A- 
ceastă apreciere este valabilă și 
pentru organizația noastră de 
bază U.T.M. care după cel de al 
Il-lea Congres al P.M.R. s-a pre
ocupat cu mai mult spirit de răs
pundere de mobilizarea tineretu
lui pentru îndeplinirea sarcinilor 
în producție. In cîteva ședințe 
ale comitetului, în unele adunări 
generale munca tineretului din 
fabrica noastră, participarea lui 
la întrecerea socialistă au fost a- 
nalizate în mod temeinic. N-au 
scăpat din atenția comitetului, 
nici activitatea celor 4 brigăzi 
de tineret care în ultima vreme 
obțin succese tot mai însemnate.

In legătură cu munca brigăzi
lor vreau să arăt că mai avem 
însă și unele rămîneri în urmă. 
Dacă planurile lor au fost înde
plinite, iar uneori chiar depășita, 
în privința ridicării calificării fie
cărui tîiiăr din brigadă lucrurile 
nu stau prea bine. Aceasta se 
simte cel mai mult ’n brigada de 
calitate din secția laborator și 
control, din care fac și eu parte. 
Ion Lupu, responsabilul brigăzii 
noastre, manifestă în această di
recție puțin interes. Urmările se 
văd și în greșelile din munca 
utemistei Elisabeta Neacșu, cum 
și în munca altor tineri.

— In legătură cu prevederile

La G. A. C. din Techirghiol 
raionul Negru Vodă

Peste 20 de tineri utemiști s-au 
adunat sîmbătă după terminarea 
lucrului la sediul G.A.C. din Te- 
chirglHOl raionul Negru Vodă, ca 
să discute documentele celui de 
al doilea Congres al U T.M.

Ei au făcut legătura între pro
blemele ridicate în aceste docu
mente și viața de toate zilele a 
G.A.C., desprinzînd din această 
confruntare 
tru viitor, 
vedit a fi 
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cini au utemiștii

sarcinile
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„Partizanul Roșu" în lumina do
cumentelor Congresului U.T.M., 
se numără și Emil Talia, Raicu 
Maria, Silvi Lungu și alții. Cu 
această ocazie ei au dezbătut pe 
larg primul capitol din raportul 
de activitate prezentat la Con
gres.

Pentru a nu lăsa vre-o umbră 
de îndoială că utemiștii nu nu
mai discută, a doua zi au și tre
cut la treabă. Și iată că peste 
două zile ei au făcut următorul 
bilanț: 95 ha. floarea soarelui
prășite a 2-a oară, la fel și 6 ha. 
cu porumb, 20 ha. grădină, 8 ha.

cu fasole. Și încă un succes care 
nu trebuie trecut cu vederea, au 
terminat reparațiile la 8 seceră- 
tori și 24 căruțe pentru trans
port. De asemenea ei au mai le
gat discutarea documentelor și 
de participarea la lucru a colec
tiviștilor. Cu această ocazie ute
miștii prezenți, s-au angajat să 
fie exemplu în participarea tine
retului la

Printre 
astfel de 
și Zapar

înscrise în capitolul I în rapor
tul prezntat la Congresul U.T.M. 
vreau să spun și eu ceva — își 
începu cuvîntul utemistul Ion Ne- 
guț. E vorba de preocuparea or
ganizației noastre de bază fată 
de îndrumarea tinerilor spre per
fectionarea continuă a pregătirii 
lor profesionale.

După cum știm cu toții, în fa
brica noastră a luat ființă un 
curs de calificare. Interesul tine
retului fată de acest curs se vede 
cel mai bine din felul în care ti
nerii participă la el. Nu știu de 
ce utemiștii Ion Neacșu, Marin 
Mănică și alții, figurează numai 
cu numele la acest curs. De ce 
comitetul U.T.M. nu face nimic 
în această direcție ? Cred că 
membrii comitetului U.T.M. tre
buie să-și îndrepte toată atenția 
asupra creșterii calificării profe
sionale a tineretului.

La sfîrșit a luat cuvîntul și 
Vasile Pricop, secretarul organi
zației de bază U.T.M. El a arătat 
că o serie de lipsuri despre care 
au vorbit utemiștii se datoresc 
muncii comitetului U.T.M.

— Vreau să spun — a arătat 
Vasile Pricop — că membrii co
mitetului nu s-a(u preocupat in 
permanență pntru ca toți ute
miștii și tinerii buni să fie atrași 
la munca de organizație, să con
tribuie la îndeplinirea unor sar
cini. De multe ori am încercat să 
facem totul singuri uiiînd de 
prețiosul ajutor pe care ni-1 pu
tea da utemiștii. Faptul că din 
59 utemiști cit numără organiza
ția noastră de bază doar 15—: 0 
au sarcini concrete de îndeplinit 
dovedește în mod limpede cum 
ne-am ocupat de această proble
mă. Analiza făcută asupra mun
cii noastre într-o ședință a bi
roului de partid, îndrumările pri
mite cu acest prilej', aprecierile 
făcute în raportul de activitate 
al C.C. al U.T.M. prezentat la 
cel de al doilea Congres al 
U.T.M., ne face să ne gîndim mai 
serios la felul cum am muncit, la 
ceea ce avem de făcut de acum 
înainte. In cel mai scurt timp in 
organizația noastră de bază 
U.T.M. va trebui să începem stu
dierea documentelor Congresului 
U.T.M Sînt convins că însușirea 
lor de către fiecare utemist, lupta 
ce o vom desfășura pentru trans
punerea în viață a sarcinilor reie
șite din aceste documente, >ne va 
ajuta să îmbunătățim și mai mult 
activitatea organizației noastre.

G. VAS1LIU
1

lucru In gospodărie, 
cel care și-au luat un 
angajament se numără 
Peria.

GHfNEA C. 
corespondent

La festivalul tineretului
ORAȘUL STALIN (de la 

trimisul nostru).
Sîmbătă, la Orașul Stalin, 

în acordurile imnului F.M.T.D. 
s-a înălțat drapelul alb pentru 
deschiderea Festivalului tine
retului din regiunea Stalin 
și s-a aprins făclia pentru în
trecerile culturale și sportive 
care s-au desfășurat de-a lun
gul a două zile pe estradele 
și stadioanele orașului. La a- 
ceastă minunată sărbătoare 
și-au dat intîlnire tinerii mun
citori din Tîrnăveni și Mediaș, 
tinerii țărani muncitori din 
părțile Sighișoarei, și păstorii 
de pe muntele Cibinului, dan
satorii din părțile Făgărașu
lui și cîntăreții din Sibiu, stu-

din regiunea Stalin
denfi de la Institutul forestier 
din Orașul Stalin și ostași ai 
armatei populare, laolaltă cu 
invitații din diferite coifuri ale 
tării. Inceptnd cu trenurile 
care i-au adus pe delegafi și 
isprăvind cu focurile bengale 
de la carnavalul din Parcul 
Noua, totul, absolut totul, are- 
(inut atenta miilor de partici- 
panfi, i-a făcut să lege noi 
prietenii și le-a dezvăluit tn- 
căodată frumuse/ea și bogăfia 
artei noastre populare ai cărei 
soli au fost ei înșiși — ținem 
să întărim spusele cifric: cele 
douăzeci și nouă de echipe

a căminului cultural „Nicolae Bălcescu“ 
raionul Sighișoara, execută da.isul „Că-

J Echipa de dansuri 
Lr din comuna Hundorf, 

lușarii".

care au prezentat programe 
pe estradele orașului număra 
două mii cincisute de artiști 
amatori,.. Și tot așa, aproape 
două mii de sportivi, răsplătiți 
cu aplauze entuziaste, au lup
tat în cele două zile pentru 
Intlietate.

Festivalul tineretului din 
regiunea Stalin a fost mai cu 
seamă un admirabil prilej pen
tru închegarea de noi priete 
nil; de fapt aceasta și cons
tituie caracteristica sa: PRIE
TENIA. Colectivistul Vasile 
Chirmoș, strungărița Thereza 
Bayka sau filatoarea Ana Kă- 
dăr, aici, în orașul de sub poa
lele Ttmpei, și-au legat prietenii 
cu tineri din alte părți ale 
regiunii sau ale țării, au vi
zionat împreună spectacole de 
teatru și filme, aa participat 
la consfătuirile tinerilor care 
muncesc în industrie sau agri
cultură și au vizitat Biserica 
Neagră șl Poarta valahilor — 
monumente ale Evului Mediu 
șl locuri care evocă fapte din 
istoria mișcării comuniste și 
muncitorești, din oraș; localul 
care se află pe actualul bule
vard Voroșilov nr. 9, loc de 
întllnire a primilor propagan
diști șl agitatori din cele dinții 
cercuri marxiste din oraș, tipo-

Pe „stadionul Tineretului"
— locul de deschidere a 
festivalului — și-au făcut 
apariția primele coloane de 
delegați.

grafia ilegală a partidului de 
pe strada Mirăslău etc.

Echipele artistice prezente 
la festival au Inctntat zecile 
de mii de spectatori. Printre 
cele mai bune formafii am no
tat doar doua din raionul Fă
găraș șl asta fiindcă spațiul 
nu ne permite mai mult: co
rul gospodăriei colective „Fiii- 
mon Strbu" din satul Șona și 
echipa de dansuri formată din 
copii Intre opt și doisprezece 
ani din satul Rucăr, comuna 
Viștea de Jos.

★

Festivalul tineretului din O- 
rașul și regiunea Statin a 
constituit o reușită manifes
tație cultural-sportivă și ar
tistici Invitații din celelalte 
regiuni ale tării, unde urmea
ză să mai aibă loc asemenea 
manifestații, au tras învăță
minte temeinice atit din suc
cesele pe care le-a obținut, co
mitetul regional U.T.M. Stalin 
cit și din lipsurile — nu pu
ține la număr — de care a 
dat dovadă cu acest prilej.

Foto: GH. ISPAS

Comitetul Central al P.C.U.S. constată cu satisfacție că hotă- 
rîri'.e istoricului Congres al XX-lea a! Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice au fost aproba.e pe deplin și sprijinite cu însuflețire 
de întregul nostru partid, de Întregul popor sovietic, de partidele 
comuniste și muncitorești frățești, de oamenii muncii din marea 
comunitate a țărilor socialiste, de milioane de oameni din țările 
capitaliste și coloniale. Aceasta și este de înțeles deoarece Congre
sul al XX-lea al partidului, care marchează o nouă etapă în dez
voltarea creatoare a marxism-leninismului, a analizat în mod pro
fund aciuala situație internațională și internă, a înarmat partidul 
comunist, întregul popor sovietic cu un măreț plan de luptă con
tinuă pentru construirea comunismului, a deschis noi perspective 
pentru acțiuni unite ale tuturor partidelor clasei muncitoare în ve
derea preîntimpinării primejdiei unui nou război, pentru interesele 
oamenilor muncii.

Traducînd în viață hotăririle Congresului al XX-lea al P.C.U.S., 
poporul sovietic sub conducerea partidului comunist obține noi suc
cese remarcabile în toate domeniile vieții politice, econonrce și 
culturale a țării. Oamenii sovietici s-au unit și mai strîns în ju
rul partidului comunist și manifestă un înalt spirit de inițiativă 
creatoare în lupta pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de Con
gresul al XX-!ea.

Perioada care s-a scurs după Congres a arătat totodată marea 
forță vitală a hotărîrilor lui pentru mișcarea comunistă și munci
torească internațională, pentru lupta tuturor forțelor progresiste 
în vederea întăririi păcii în întreaga lume.

Importantele teze teoretice principale puse de Congres cu privire 
la coexistența pașnică a statelor cu orî-nduiri sociale diferite, cu 
privire la posibilitatea preîntimpinării războaielor în epoca actuală, 
cu privire ia diversitatea formelor de trecere a țărilor la socialism 
exercită o influență favorabilă asupra situației internaționale, con
tribuie la micșorarea încordării, la întărirea unității de acțiune a 
tuturor forțelor care luptă pentru pace și democrație, la consoli
darea continuă a pozițiilor sistemului mondial al socialismului.

Dacă hotăririle istorice ale Congresului al XX-lea al P.C.U.S. au 
stîrnit un mare entuziasm în rîndul oamenilor sovietici, ai oamenilor 
muncii din țările de democrație populară și din lumea întreagă, au 
dat naștere la un nou aflux de inițiativă creatoare și energie re
voluționară, ele au provocat neliniștea și iritarea în tabăra dușma
nilor clasei muncitoare. Cercurile reacționare din S.U.A. și din alte 
state capitaliste sînt în mod vădit neliniștite de mărețul program 
de luptă pentru întărirea păcii trasat de Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S. Neliniștea lor crește pe măsură ce acest program este 
tradus în viață in mod activ și consecvent.

De ce dușmanii comunismului și socialismului își concentrează 
focul asupra lipsurilor arătate de Comitetul Central al partidului 
nostru la Congresul al XX-lea al P C.U.S. ? Ei iac aceasta pentru 
a abate atenția clasei muncitoare și a partidelor sale de la pro
blemele principale ridicate ia Congresul al XX- lea al partidului și 
care netezesc calea spre noi succese ale cauzei păcii, socialismu
lui. unității clasei muncitoare.

Hotăririle Congresului al XX-lea al partidului, politica internă 
și externă a guvernului sovietic au provocat confuzie în cercurile 
imperialiste din S.U.A. și din alte state.

Politica externă curajoasă și consecventă a U.R.S.S. de asigurare 
a păcij și colaborării între state, independent de orînduirea lor so
cială, este sprijinită de masele populare cele mai largi din toate 
țările lumii, lărgește frontul statelor iubitoare de pace și pro
voacă o profundă criză a politicii „războiului rece“, a politicii de 
înjghebare de blocuri militare și a cursei înarmărilor. Nu este în- 
tiraplător faptul că cercurile imperialiste din SU.A. au fost ace
lea care au făcut cea mai mare zarvă în jurul combaterii cultului 
personalității în U.R.S.S. Ele au profitat de existența fenomenelor 
negative legate de cultul personalității, pentru ca, folosind aceste 
fapte, să lupte împotriva socialismului. Acum, c'nd partidul nos
tru lichidează cu curaj urmările cultului personalității, imperialiștii 
văd în aceasta un factor care grăbește mersul țării noastre înainte, 
spre comunism și care slăbește pozițiile capitalismului.

Străduindu-se să slăbească marea forță de atracție a hotăririlor 
Congresului al XX-lea al P.C.U.S., influența lor asupra celor mai 
largi mase populare, ideologii capitalismului recurg la tot felul 
de șiretlicuri și supterfugii pentru a abate atenția oamenilor muncii 
de la ideile înaintate și inspiratoare proclamate de lumea socia
listă în fața omenirii.

în ultimul timp, în presa burgheză se desfășoară o vastă cam
panie de calomnii anlisovietice, cercurile reacționare încercînd să 
folosească drept pretext pentru această campanie unele fapte legate 
de cultul personalității Iui I. V. Stalin, cult condamnat de Parti- • 
dul Comunist al Uniunii Sovietice. Organizatorii acestei campanii 
fac toate eforturile pentru a „tulbura apele", pentru a ascunde fap. 
tul că este vorba de o etapă depășită în viața țării sovietice ; ei 
vor să treacă sub tăcere și să denatureze și faptul că în anii care 
au trecut după moartea lui Stalin, Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice și guvernul sovietic lichidează cu perseverență și hotă- 
rîre excepțională urmările cultului personalității, îndeplinesc cu 
succes noile sarcini în interesele întăririi păcii, construirii comu
nismului, în interesele maselor largi populare.

Desiășurînd campania de calomnii, ideologii burgheziei încearcă 
din nou, dar fără succes, să arunce o umbră asupra marilor idei ale 
marxism-leninismului. să submineze încrederea oamenilor muncii în 
U.R.S.S. — prima țară a socialismului din lume, să producă con
fuzie în rîndurile mișcării comuniste și muncitorești internațio
nale.

Experiența istoriei ne învață că în trecut dușmanii unității pro- 
letare internaționale au încercat nu odată să folosească momen

tele favorabile, după părerea lor, pentru a submina unitatea Inter
națională a partidelor comuniste și muncitorești, pentru a scinda 
mișcarea muncitorească internațională, pentru a slăbi forțele lagă
rului socialist. De fiecare dată însă partidele comuniste și munci
torești descopereau manevrele dușmanilor socialismului, își uneau 
și mai strîns rîndurile demonstrind unitatea lor politică de nez
druncinat, fidelitatea lor nestrămutată lață de ideile marxism- 
leninismului.

Partidele comuniste și muncitorești 'frățești au descoperit la 
timp și această manevră a dușmanilor socialismului și îi dau ri
posta cuvenită Totodată, ar fi insă nejust să se treacă cu vederea 
faptul că unii prieteni ai noștri din străinătate nu au înțeles pe de
plin problema cultului personalității și a urmărilor sale și uneori 
interpretează greșit unele teze legate de cultul personalității.

In critica cultului personalității partidul pornește de la princi
piile marxism-leninismului. De mai bine de trei ani partidul nos
tru duce o luptă consecventă împotriva cultului personalității lui 
I. V. Stalin, lichidează cu stăruință urmările Iui dăunătoare. Fi
rește această chestiune a ocupat un ioc important în lucrările 
Congresului ai XX-lea al P.C.U.S. și în hotăririle sale. Congresul 
a constatat că Comitetul Central în trutotu.l just și la timpul său a luat 
atitudine împotriva cultului personalității, a cărui răspîndire a di
minuat rolul partidului și al maselor populare ,a redus rolul con
ducerii colective în partid și a dus nu rareori la lipsuri serioase 
în muncă, la încălcări grosolane ale legalității socialiste. Congre
sul a însărcinat Comitetul Central să traducă cu consecvență îl 
viață măsurile care să asigure lichidarea totală a cultului persona
lității, străin marxism-leninismului, lichidarea urmărilor sale in 
toate domeniile muncii de partid, de stat și ideologice, aplicarea 
strictă a normelor vieții de partid și a principiilor conducerii co
lective în partid, elaborate de marele Lenin.

Tn lupta împotriva cultului personalității, partidul șe conduce 
după cunoscutele teze ale marxism-leninismului cu privire la 7f6i.1l 
maselor populare, al partidului și al personalităților în istorie,pfu pri
vire la inadmisibilitatea cultului personalității unui conducător poli
tic, oricît de mari ar fi meritele lui. întemeietorul comunismului știin. 
țific, K. Marx, subliniind aversiunea lui „față de orice «uit al per
sonalității" a arătat că aderarea lui și a lui F. Engels la asociație 
comuniștilor „s-a făcut cu condiția să fie scos din statut tot ce--_ 
ce contribuie la ploconirea superstițioasă in fața somităților". (K. 
Marx și F. Engels, Opere, voi. 26, ed. I, pag. 487—488).

Creînd partidul nostru comunist, V. I. Lenin a luptat intransi
gent împotriva concepției antimarxiste a „eroului" și „gloatei", a 
condamnat cu hotărîre opunerea eroului izolat, maselor populare, 
„Mintea a zeci de milioane de creatori — a spus V. I, Lenin — 
făurește ceva infinit mai înalt decît cea mai măreață și genială 
previziune". (Opere, voi. 26, pag. 460, E.S.L.P. 1954).

Punînd problema combaterii cultului personalității lui I. V. 
Stalin, C.C. al P.C.US. a pornit de la faptul că cultul personali
tății contravine naturii orînduirii socialiste și se transformase în
tr-o frînă în calea dezvoltării democrației sovietice și a mersului 
înainte a societății sovietice spre comunism.

La inițiativa Comitetului Central, Congresul al XX-lea al par
tidului a considerat necesar să arate curajos și deschis grelele 
urmări ale cultului personalității, greșelile serioase făcute în ulti
ma perioadă a vieții lui Stalin și să cheme întreg partidul penl.-u 
ca, prin eforturi comune, să se pună capăt tuturor urmărilor cul
tului personalității. Totodată C.C. și-a dat seama că recunoașterea 
sinceră a greșelilor comise va fi legată de anumite minusuri și 
neajunsuri care pot fi folosite de dușmani. Autocritica curajoasă 
și necruțătoare în problema cultului personalității a fost o nouă 
mărturie grăitoare a forței și tăriei partidului nostru și a orin- 
duirii sovietice socialiste. Se poate afirma cu convingere că nici 
unul din partidele conducătoare ale țărilor capitaliste nu ar fi riscat 
niciodată să facă un astfel de pas. Dimpotrivă, ele ar căuta să 
treacă sub tăcere, să ascundă poporului astfel de fapte neplăcute. 
Dar partidul Comunist al Uniunii Sovietice, educat tn spirifllil 
principiilor revoluționare ale marxism-leninismului, a spus tot adie- 
vărul. oricît a fost el de amar. Partidul a luat această jnăsurii e... 
citisiv din proprie inițiativă, conducîndu-se după consiaL.enle'prin- 
cipiale. El a pornit de la faptul că chiar dacă luarea de atitudine 
Împotriva cultului lui Stalin va provoca unele greutăți vremelnice, 
in perspectivă, din punct de vedere al intereselor fundamentale și 
al telurilor finale ale clasei muncitoare, acest lucru va avea un 
uriaș rezultat pozitiv. Prin aceasta se creează garanții trainice că 
niciodată în viitor în partidul nostru și în țară nu se vor putea 
produce fenomene asemănătoare cultului personalității, că pe vii
tor conducerea partidului și a țării se va exercita în colectiv, pe 
baza promovării unei politici marxist-leniniste, în condițiile unei 
largi democrații interne de partid, cu participarea activă și crea
toare a milioanelor de oameni ai muncii, dezvoltîndu-se prin toate 
mijlocele democrația sovietică.

Luînd atitudine hotărită împotriva cultului personalității și ur- 
mărilor sale, criticind deschis greșelile generate de acest cult. pa-, 
tidul și-a dovedit încă odată fidelitatea față de principiile nemuri
toare ale marxism-leninismului, devotamentul său față de intere
sele poporului, grija sa pentru crearea celor mai bune condiții in 
vederea dezvoltării democrației de partid și sovietice in interesele 
construirii cu succes a comunismului în țara noastră.

C.C. al P.C.U.S. constată că discutarea in organizațiile de 
partid și la adunările generale ale oamenilor muncii a probleme' 
cultului personalității și urmărilor sale s-a desfășurat tn cadrul 
unei largi participări active a membrilor și nemembrilor de partid 
și că linia C.C. al P.C.U.S. a fost pe deplin aprobată și sprijinită 
de către partid și popor.

(CONTINUARE IN PAO. 2-a)

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR SESIUNII GENERALE 
ȘTIINȚIFICE A ACADEMIEI R.P.R.

Luni dimineața a avut loc la 
Ateneul R.P.R. ședința festivă de 
deschidere a lucrărilor Sesiunii 
generale științifice a Academiei 
R.P.R. în cadrul căreia se săr
bătorește Și împlinirea a 90 de ani 
de la înființarea Societății Acade
mice Romine.

La ședința festivă au participat 
tovarășii: I. Chișinev.schi, Miron 
Constantinescu, Gh. Gheorghiu- 
Dej, acad. Mihail Sadoveanu, L. 
Răutu, acad. Al. Bîrlădeanu, acad. 
1. Murgulescu, I. Pas, ing. Șt. 
Bălan, ing. Gh. Cioară, dr. Voinea 
Marinescu, P. Țugui precum și 
reprezentanți ai Uniunilor de 
creație, ai institutelor de cercetări 
științifice, ziariști.

La lucrările sesiunii sînt pre
zenți reprezentanți ai unor aca
demii de peste hotare.

In prezidiu au luat loc acade
micienii:. dr. C, I. Parhon, preșe
dinte de onoare al Academiei
R. P.R., Traian Săvulescu, preșe
dintele Academiei R.P.R., Mihail 
Sadoveanu, Al. Codarcea, I. S. 
Gheorghiu, G. Ionescu-Sisești, 
Iorgu Iordan, Atanase Joja, Barbu 
Lăzăreanu. G. Macovei, V. Ma- 
linschi, Șt. Milcu, C. D. Neni- 
țescu, Șt. S. Nicolau, E. Petrovici,
S. Stoilov.

Cuvîntul de deschidere a Sesiu
nii a fost rostit de acad. prof, 
dr. C. I. Parhon, președintele de 
onoare al Academiei R.P.R.

A luat apoi cuvîntul acad. prof. 
Tr. Săvulescu, președintele Aca
demiei R.P.R. care a expus rapor
tul „90 ani de viață academică 
in țara noastră".

(Textul prescurtat al acestui 
raport va fi publicat tn numărul 
nostru de miine).

★
Continuîndu-se lucrările sesiu

nii, au fost dezvoltate comunică
rile : „Mihail Kogălniceanu, isto
ric și om de stat" de acad. An
drei Oțe'.ea, șl „Viața și opera 
lui Bogdan Petriceicu Hașdeu" 
de Acad. D. Panaitescu Perpessi- 
cius.

Lucrările sesiunii continui.

Cuvîntul de deschidere rostit de acad. C. I. Parhon
In cadrul cuvîntului de deschi

dere a sesiunii acad. prof. dr. 
C. I. Parhon a rostit o cuvîntare 
în care a spus printre altele: 

înființarea în anul 1866 a So
cietății Academice Romîne, stră
buna instituției noastre, a oglin- 
dit năzuința poporului romin spre 
piscurile luminate de soarele dă
tător de viață al științei și cul
turii.

După ce a amintit că. pînă la 
23 August masele largi populare 
nu au putut pătrunde în acest 
templu al științei și culturii, vor
bitorul a spus :

De abia după ce printr-o luptă 
hotărîtă poporul nostru condus de 
clasa muncitoare în frunte cu 
partidul ei, a izbutit să sfărîme

cătușele în care era Înlănțuit, el 
a căpătat putința deplină de a 
pătrunde în marele palat ai știin
ței și culturii.

Partidul a dat vieții și activi
tății noastre un sens măreț. El 
ne-a învățșt să ne ridicăm dea
supra intereselor noastre, pentru 
a contribui la ridicarea neconte
nită a nivelului material și cul
tural al poporului.

Răspunzînd chemării partidului, 
oamenii de știință își închină 
toate eforturile lor dezvoltării 
economiei și culturii patriei și 
ridicării prestigiului ei interna
țional.

La această sesiune avem bucu
ria de a saluta pe reprezentanții 
Partidului Muncitoresc Romîn și

ai Guvernului Republicii Populare 
Romîne care, prin prezența lor Ii 
mijlocul nistru, subliniază dra
gostea și grija pe care regimul 
democrat-popular le acordă știin
ței și culturii.

Salut de asemenea cu sinceră 
bucurie pe savanții străini care 
ne fac cinstea să participe la 
lucrările noastre.

După ce acad. prof. dr. C. I. 
Parhon a urat Academiei noastre 
noi izbinzi în activitatea ei con
sacrată binelui celor ce muncesc, 
progresului științei și prieteniei 
între popoare, a dat cuvîntul a- 
cademicianului Traian Săvulescu, 
care a dezvoltat comunicarea : 
..Nouăzeci de ani de viață aca
demică în țara noastră".

Aspect din sala Ateneului



Comitetului Central al P. C U. S. cu privire la lichidarea cultului 
personalității și a urmărilor sale

(URMARE DIN PAG. l-a)
Faptele de încălcare a legalității socialiste și celelalte greșeli 

legate de cultul personalității lui I. V. Stalin, care au fost făcute 
cunoscute de către partid, provoacă firește sentimente de amără
ciune și profund regret. Dar oamenii sovietici înțeleg că condam. 
narea cultului personalității a fost necesară în interesele con
struirii comunismului, la care ei participă în mod activ. Poporul 
sovietic vede, că în, ultimii ani partidul traduce în viață cu stă
ruință masuri practice menite să înlăture urmările cultudui perso
nalității în toate domeniile construcției de partid, de stat, econo
mice și culturale. Ca rezultat al acestei acțiuni, partidud, ale că
rui forțe interioare nu mai sînt acum încătușate de nimic, s-a apro
piat și mai mult de popor și se aftlă în prezent într-o stare de acti
vitate creatoare fără precedent.

II.
Cum s-a putut intîmpla să apară și să se răspindească tn con

dițiile orinduirii socialiste sovietice cultul personalității lui Stalin, 
cu toate consecințele iui negative ?

La examinarea acestei chestiuni trebuie să se țină seama attt 
de condițiile istorice obiective și concrete în care s.a desfășurat 
construirea socialismului în U.R.S.S., cît și de unii factori subiec
tivi legați de trăsăturile personale ale lui Stalin.

Revolujia socialistă din Octombrie a intrat tn istorie ca un 
exemplu clasic de transformare revoluționară a societății capitaliste, 
săvîrșită sub conducerea olasei muncitoare. Pe baza exemplului 
luptei eroice a partidului bolșevic și a U.R.S.S., primul stat socia
list din lume, partidele comuniste din celelalte țări, toate forțele 
progresiste și democratice tnvață să rezolve problemele sociale 
fundamentate pe care le ridică actuala evoluție socială. In cei 
aproape 40 de ani de construire a societății socialiste, oamenii 
muncii din țara noastră au acumulat o mare experiență care este 
studiată și este însușită în mod creator, ținând seama de condițiile 
lor concrete, de oamenii muncii din celelailte țări socialiste.

Aceasta a fost prima experiență de construire a societății socia
liste din istorie și ea s-a format în procesul căutărilor, a! verifi
cării în practică a multor adevăruri cunoscute pînă atunci de socialiști 
doar în linii generale, în teorie. Vreme de peste un sfert de veac, 
țara sovietică a fost singura țară care deschidea omenirii calea 
spre socialism. Ea semăna cu o fortăreață asediată, care se găsea 
în încercuirea capitalistă. După prăbușirea intervenției celor 14 
state î,n anii 1918—1920, dușmanii din Apus și din Răsărit ai țării 
sovietice au continuat să pregătească noi „cruciade" împotriva 
U.R.S.S. Dușmanii au introdus în U.R.S.S. numeroși spioni și 
diversioniști, căutînd prin toate mijloacele să submineze primul 
stat socialist din lume. Pericolul unei noi agresiuni imperialiste 
împotriva U.R.S.S. a crescut îndeosebi după 1933 cînd în Germa
nia a venit la putere fascismul, care și-a proclamat ca țel distru
gerea comunismului, distrugerea Uniunii Sovietice — primul stat 
al oamenilor muncii din lume. Toți își amintesc de crearea așa- 
numitului „pact anticomintern", a ..axei Berlin-Roma-Tokio". spri
jinite activ de forțele întregii reacțiuni internaționale. In condițiile 
creșterii primejdiei unui nou război, aile respingerii de către nu- 
terile occidentale a măsurilor propuse în repetate rînduri de Uni
unea Sovietică pentru înfrînarea fascismului și organizarea secu
rității colective, Țara Sovietică a fost nevoită să-și îndrepte toate 
forțele spre întărirea apărării, spre lupta împotriva uneltirilor în
cercuirii capitaliste dușmănoase. Partidul a trebuit să educe între
gul popor în spiritul vigilenței permanente și al mobilizării împo
triva dușmanilor din afară.

Uneltirile reacțiunii internaționale erau cu atît mal periculoase 
cu oft tn interiorul țării s-a desfășurat timp îndelungat o înver
șunată luptă de clasă, se hotăra prohlema „care pe care". După 
moartea lui Lenin, în partid au devenit mai active curentele duș
mănoase — troțkiștii, oportuniștii de dreapta, naționaliștii burghezi 
care se situau pe pozițiile renunțării la teoria leninistă despre posi
bilitatea victoriei socialismului într-o singură țară, ceea ce ar fi 
dus în fapt la restaurarea capitalismului în U.R.S.S. Partidul a 
desfășurat o luptă necruțătoare împotriva acestor dușmani ai 
leninismului.

îndeplinind poruncile lui Lenin, partidul comunist a pășit pe 
calea industrializării socialiste a țării, a colectivizării agriculturii 
și a înfăptuirii revoluției culturale. Pe calea rezolvării acestor 
uriașe sarcini în domeniul construirii societății socialiste într-o 
singură țară, luată aparte, poporul sovietic și partidul comunist 
au trebuit să învingă greutăți și piedici de necrezut. In termenul 
istoric cel mai scurt țara noastră trebuia ca fără nici un fel de 
ajutor economic din afară, să lichideze înapoierea ei seculară, să 
reconstruiască întreaga economie națională pe baze noi, socialiste.

Această situație internațională și internă complexă cerea o 
disciplină de fier, creșterea neobosită a vigilenței, centralizarea 
cea mai strictă a conducerii, ceea ce nu putea să nu aibă urmări 
negative asupra dezvoltării anumitor forme democratice. In cadrul 
luptei îndîrjite Împotriva întregii lumi imperialiste, țara noastră 
a trebuit să ia unele măsuri de limitare a democrației, justificate 
de logica luptei poporului nostiu pentru socialism în condițiile în
cercuirii capitaliste. Dar încă de pe atunci aceste limitări erau 
considerate de către partid și de popor ca vremelnice, urmînd să 
fie înlăturate pe măsura întăririi statului sovietic și a dezvoltării 
forțelor democrației și socialismului în întreaga lume. Poporul a 
acceptat conștient aceste jertfe vremelnice, văzînd zi de zi succe
sele noi ale orinduirii sooiale sovietice.

Toate aceste greutăți pe calea construirii socialismului au fost 
biruite de poporul sovietic sub conducerea partidului comunist, a 
Comitetului său Central, care promova cu consecventă linia gene
rală leninistă.

Victoria socialismului tn țara noastră, care se afla tn condițiile 
încercuirii dușmănoase și ale unei primejdii permanente de inva
zie din afară, a fost o izbtadă de importanță istorică mondială, 
repurtată de poporul sovietic.

In decursul primelor cincinale, țara, înapoiată din punct de ve
dere economic, a făcut un salt gigantic în dezvoltarea sa economică 
și culturală, ca urmare a eforturilor încordate și eroice ale poporu
lui și partidului. Pe baza succeselor construcției socialiste, nivelul 
de trai al oamenilor muncii s-a ridicat, șomajul a fost lichidat pen
tru totdeauna. In țară a avut loc cea mai profundă revoluție cul
turală. Intr-un termen scurt, poporul sovietic a crescut numeroase 
cadre ale intelectualității tehnice, care a atins nivelul progresului 
tehnic mondial și a ridicat știința și tehnica sovietică la unul din 
locurile fruntașe din lume. Inspiratorul și organizatorul acestor 
victorii a fost marele partid al comuniștilor. Oamenii muncii din 
întreaga lume s-au convins in mod concret, din exemplul U.R.S.S. 
că luînd puterea în mîinile lor, muncitorii și țăranii pot, fără capi
taliști și moșieri, să construiască și să dezvolte cu succes statul 
lor socialist care exprimă și apără Interesele maselor largi popu
lare. Toate acestea au avut un mare rol însuflețitor pentru creșterea 
influenței partidelor comuniste și muncitorești în toate țările lumii.

Aflîndu.se o perioadă îndelungată în funcția de secretar gene
ral al C.C. al partidului, I. V. Stalin, împreună cu alți conducă
tori, a luptat activ pentru traducerea în viață a poruncilor leniniste. 
El era devotat marxism-leninismului, iar ca teoretician și organi
zator de frunte a condus lupta partidului împotriva troțkiștilor, 
oportuniștilor de dreapta, naționaliștilor burghezi, împotriva unel
ti! ilor încercuirii capitaliste. In această luptă politică și ideologică 
Stalin a căpătat un mare prestigiu și o mare popularitate. Tot
odată, de numele său au început să fie legate în mod greșit toate 
marile noastre victorii. Succesele obținute de partidul comunist și 
de țara sovietică, laudele ia adresa lui Stalin l-au amețit. In a- 
ceqstă situație a început treptat să se formeze cultul personalității 
lui Stalin.

La dezvoltarea cultului personalității au contribuit în mare mă
sură unele trăsături personale ale lui I. V. Stalin, al căror caracter 
negativ a fost arătat încă de V. I. Lenin. La sfîrșitul anului 1922 
Lenin a adresat Congresului ordinar al partidului o scrisoare in 
care se spunea :

„Devenind secretar general tov. Stalin a concentrat in mîinile 
sale o putere nemărginită și nu sînt convins că el va ști totdeauna 
să se folosească cu destulă prudență de această putere". Intr-o 
complectare la această scrisoare, scrisă la începutul lunii ianuarie 
1923, V. I. Lenin revine la chestiunea anumitor trăsături personale 
ale lui Stalin, inadmisibile pentru un conducător. „Stalin este prea 
brutal, scria Lenin, și acest defect cu totul tolerabil tn mediul obiș
nuit și tn relațiile dintre noi, comuniștii, devine intolerabil în 
funcția de secretar general. De aceea, propun tovarășilor să se 
glndească la modalitatea de a-1 muta pe Stalin din această funcție 
și de a numi tn această funcție un alt om care în toate celelalte 
privințe să se deosebească de tov. Stalin numai printr-un singur 
avantaj, și anume să fie mai îngăduitor, mai loial, mai politicos 
și mai atent față de tovarăși, mai puțin capricios etc".

La congresul al XIII-lea al partidului, care a avut loc curind 
după moartea lui V. I. Lenin, scrisorile lui au fost aduse la cuno
ștința delegaților. Ca urmare a discutării acestor documente s-a 
găsit indicat ca Stalin să fie menținut în funcția de secretar gene
ral, cu condiția însă ca el să țină seama de critica făcută de V. I. 
Lenin și să tragă toate Învățămintele necesare din aceasta.

Rămînînd in funcția de secretar general al C.C., tu prima perioadă 
după moartea lui Vladimir Illci. Stalin a ținut seama de observa, 
țiile Iul critice. Ulterior Insă, supraapreciindu-și peste măsură meri
tele, Stalin a Început să creadă că este infailibil.

Stalin a început să ridice la rangul de normă a vieții interne 
de partid și de stat anumite îngrădiri ale democrației interne de 
partid și sovietice, inevitabile în condițiile luptei înverșunate îm
potriva dușmanului de clasă și a agenturii sale, și mai tîrziu în 
condițiile războiului împotriva cotropitorilor germano-fasciști. 
călcînd in picioare în mod grosolan principiile leniniste de con
ducere. Plenarele C.C. și congresele partidului se țineau neregulat, 
iar mai tîrziu n-au fost convocate de loc timp de mulți ani. Stalin 
se afla de fapt în afara criticii.

Un mare rău a adus cauzei construcției socialiste, dezvoltării 
democrației in interiorul partidului și statului, formula greșită a 
lui Stalin potrivit, căreia pe măsura înaintării Uniunii Sovietice 
spre socialism, lupta de clasă se va ascuți tot mai mult și mai mult 
Această formulă, valabilă numai pentru .anumite etape ale perioadei 
de trecere, cînd se hotăra problema „care pe care", cînd avea loc 
o luptă de clasă înverșunată pentru construirea bazelor socialismu
lui, a fost adusă pe primul plan în anul 1937, într-un moment cînd 
socialismul triumfase deja în țara noastră, cînd clasele exploata
toare și baza lor economică fuseseră lichidate. In practică, această 
formulă teoretică greșită a servit ca argument pentru cele ma* 
grosolane încălcări ale legalității socialiste și pentru represiuru 
de masă.

Tocmai în acele condiții s-a creat, printre altele, o situație spe
cială pentru organele securității de stat cărora li se acorda o mare 
încredere, deoarece ele au avut în fața poporului și a țării merite 
incontestabile in opera de apărare a cuceririlor revoluției. In de
cursul unei perioade îndelungate organele securității de stat au 
justificat această încredere și situația lor specială nu a provocat 
niciun fel de primejdie. Lucrurile s-au schimbat după ce controlul 
partidului și guvernuîui asupra lor a fost înlocuit treptat cu con
trolul personal al luj Stalin, iar aplicarea obișnuită a normelor 
justiției a fost înlocuită deseori prin hotărîri luate de el singur. 
Situația s-a complicat și mai mulț cind în fruntea organelor secu
rității de stat a venit banda criminală a agentului imperialismului 
internațional, Beria. Au fost comise serioase încălcări ale legalității 
sovietice și represiuni de masă. Datorită uneltirilor dușmanilor au 
fost calomniați și au suferit fără vină mulți oameni soviet-ici cinstiți 
comuniști și fără de partid.

Congresul al XX-lea al partidului și întreaga politică a Comite
tului Central după moartea lui Stalin dovedesc în mod grăitor că 
tn sinul Comitetului Central al partidului a existat un nucleu le
ninist de conducători care înțelegeau în mod just necesitățile ar
zătoare atît în domeniul politicii interne cit și în domeniul poli
ticii externe. Nu se poate spune că n-a existat o împotrivire față 
de fenomenele negative legate de cultul personalității, care frînau 
înaintarea socialismului. Mai mult decît atît, au existat anumite 
perioade, de pildă în anii războiului, cînd acțiunile unipersonale ale 
Jui Stalin erau îngrădite considerabil, cînd au fost slăbite în mod 
simțitor urmările negative ale ilegalităților, samavolniciei etc.

Este știut că tocmai In perioada războiului, membri ai C.C., pre
cum și conducători militari sovietici remarcabili au luat în mîi
nile lor anumite sectoare de activitate din spatele frontului și de 
pe front, au luat hotărîri în mod independent șl prin munca lor 
organizatorică, politică, economică și militară, împreună cu orga
nizațiile locale de partid și sovietice, au asigurat victoria poporu
lui sovietic în război. După victorie, urmările negative ale cultului 
personalității au început să se manifeste din nou cu mare forță.

Imediat după moartea luj Stalin, nucleul leninist al Corni totului 
Central a pășit pe calea luptei hotărîte împotriva cultului persona
lității și a grelelor sale urmări.

Se poate naște întrebarea: dece nu au luat atitudine pe 
față acești oameni împotriva lui Stalin și nu l-au înlăturat de la 
conducere ? In condițiile care se creaseră acest lucru nu putea fi 
făcut. Faptele arată in mod indiscutabil că Stalin esie vinovat de 
multe ilegalități care s-au săvirșit în special în ultima perioadă 
a vieții sale. Nu se poate însă uita totodată că oamenii sovietici îl 
știau pe Stalin ca pe un om care se ridică întotdeauna pentru apă
rarea U.R.S.S. împotriva uneltirilor dușmanilor, care luptă pentru 
cauza socialismului. In această luptă el recurgea uneori la metode 
nedemne, încălca principiile și normele leniniste ale vieții de par
tid. In aceasta a constat tragedia lui Stalin. Dar toate acestea au 
făcut totodată mai dificilă lupta împotriva ilegalităților săvîrșite 
pe atunci, întrucît succesele construirii socialismului, ale Întăririi 
U.R.S.S. erau, în condițiile cultului personalității, atribuite lui 
Stalin.

In aceste condiții orice luare de atitudine împotriva lui nu ar 
fi fost înțeleasă de popor și aici nu este vorba de loc de lipsă de 
curaj personal Este limpede că oricine s-ar fi pronunțat țfnpctriva 
lui Stalin în aceste condiții, n-ar fi avut sprijin în popor. Mai 
mult decît atît, o astfel de luare de atitudine ar fi fost apreciată 

, în acele condiții ca o luare de atitudine împotriva cauzei con
struirii socialismului, ca o subminare extrem de primejdioasă. în 
condițiile încercuirii capitaliste, a unității partidului și întregului 
stat. Totodată, succesele pe care le obțineau oamenii muncii din 
Uniunea Sovietică sub conducerea partidului lor comunist, insu
flau o mîndrie legitimă fiecărui om sovietic și creau o atmosferă 
în care pe fondul uriașelor succese, diferitele greșeli și lipsuri pă
reau mai puțin importante, iar urmările negative ale acestor gre
șeli erau compensate repede de forțele vitale ale partidului și so
cietății sovietice care creșteau colosal.

Trebuie avut în vedere și împrejurarea că multe fapte și acțiuni 
nejuste ale lui Stalin, în special în domeniul încălcării legalității 
sovietice, au devenit cunoscute numai în ultima vreme, abia d-upă 
moartea lui Stalin, în primul rînd în legătură cu demascarea ban
dei lui Beria și stabilirea controlului partidului asupra organelor 
securității de stat.

Acestea sînt principalele condiții și cauze care au dus la apa
riția și răspîndirea cultului personalității lui I. V. Stalin. Firește 
că toate cele spuse explică dar nu justifică de loc cultul perso
nalității lui I. V. Stalin și urmările sale, atît de aspru și de just 
condamnate de partidul nostru.

III.
Cultul personalității a adus fără îndoială prejudicii serioase cau

zei partidului comunist, societății sovietice. Dar, ar fi o greșeală 
grosolană ca din faptul că în trecut a existat cultul personalității 
să se tragă concluzia că în orînduirea socială din U.R.S.S. ar îi 
survenit schimbări, sau să se caute izvorul acestui cult în natura 
orinduirii sociale sovietice- Atît o presupunere cit și cealaltă sînt 
absolut nejuste întrucît nu corespund realității și sînt contrare 
faptelor.

Deși cultul personalității lui Stalin a pricinuit mult rău partidu
lui și poporului, el nu a putut să schimbe și nu a schimbat natura 
orinduirii noastre sociale. Nici un fel de cult al personalității nu a 
putut să schimbe natura statului socialist, care se întemeiază 
pe proprietatea obștească asupra mijloacelor de producție, pe 
alianța dintre clasa muncitoare și țărănime și pe prietenia popoare
lor. deși acest cult a adus prejudicii serioase dezvoltării democra
tismului socialist, avintului inițiativei creatoare a milioane de 
oameni.

A crede că o personalitate izolată, chiar atît de mare ca Stalin, 
ar fi putut să schimbe orînduirea noastră social-politică, înseamnă 
a cădea într-o adîncă contradicție cu faptele, cu marxismul, cu 
adevărul, a cădea în idealism. Aceasta ar însemna să se atribuie 
unei singure personalități asemenea forțe extraordinare, supranatu
rale ca aceea de a schimba orînduirea unei societăți și încă o orîn- 
duire socială în care forța hotărîtoare o constituie masele de multe 
milioane de oameni ai muncii.

După cum se știe, natura unei orînduiri social-polîtice este deter
minată de modul de producție, de oine deține în societate mijloa
cele de producție, de clasa în mîinile căreia se află puterea poli
tică. întreaga lume știe că în urma revoluției din Octombrie și a 
victoriei socialismului, în țara noastră s-a statornicit modul de 
producție socialist, că puterea este deținută de clasa muncitoare 
și de țărănime de aproape 40 de ani. Datorită acestui fapt, an de 
an se Întărește orînduirea socială sovietică, cresc forțele ei de pro
ducție. Acest fapt nu poate să nu fie recunoscut chiar și de cei 
care nu ne vor binele.

După cum se știe, cultul personalității a avut drept consecință 
unele greșeli grave în conducerea diferitelor ramuri de activitate 
a partidului și statului sovietic, atît în viața internă a țării sovie
tice, cît și în politica ei externă. Se pot cita printre altele greșelile 
grave făcute, de Stalin în conducerea agriculturii, in organizarea 
pregătirii țării pentru riposta ce trebuia dată cotropitorilor fasciști, 
se poate cita arbitrariul grosolan care a dus la conflictul în rela
țiile cu Iugoslavia în perioada de după război. Aceste greșeli au 
dăunat dezvoltării anumitor aspecte ale vieții statului sovietic, au 
frinat, mai ales in ultimii ani ai vieții lui I. V. Stalin, dezvoltarea 
societății sovietice, dar, se înțelege de la sine, nu au abătut această 
dezvoltare de pe drumul just al evoluției spre comunism.

Dușmanii noștri afirană că cultul personalității lui Stalin a fosi 
determinat nu de anumite condiții istorice care stnt acum dc do 
meniul trecutului, ci, de însuși si-stemuil sovietic, de caracterul lui 
nedemocratic din punctul lor de vedere etc. Asemenea afirmații 
calomnioase sînt desmințite de întreaga istorie a dezvoltării statu, 
lui sovietic. Sovietele, ca formă nouă, democratică, a puterii de 
stat, au apărut ca rezultat al creației revoluționare a celor mai 
largi mase populare care s-au ridicat la luptă pentru libertate. 
Ele au fost și rămîn organe ale adevăratei puteri a poporului. 
Tocmai orînduirea sovietică a fost aceea care a creat posibilități 

pentru manifestarea marii energii creatoare a poporului. Ea a pus 
în mișcare forțele inepuizabile, care rezidă in masele populare, a 
antrenat milioanele de oameni la conducerea conștientă a statului, 
la participarea creatoare activă la construirea socialismului. Intr-o 
perioadă istorică scurtă, statul sovietic a ieșit învingător din cele 
mai grele încercări, a trecut proba focului celui de al doilea război 
mondial

După ce în țara noastră au fost lichidate ultimele clase exploa
tatoare, după ce socialismul a devenit sistemul dominant în în
treaga economie națională, iar situația internațională a țării noastre 
s-a schimbat radical, cadrul democrației sovietice s-a lărgit nemă
surat de mult și continuă să se lărgească. Spre deosebire de 
orice democrație burgheză, democrația sovietică nu numai că pro
clamă, dar și asigură din punct de vedere material tuturor mem
brilor societății fără nici o excepție dreptul la muncă, învățătură 
și odihnă, dreptul de a participa la treburile de stat, libertatea 
cuvîntului, a presei, libertatea conștiinței, posibilitatea reală de 
a-și dezvolta in mod liber aptitudinile personale precum și toate 
celelalte drepturi și libertăți democratice. Esența democrației nu 
rezidă in trăsături formale, ci in împrejurarea dacă puterea politică 
slujește și oglindește în fapt voința și interesele fundamentale ale 
majorității poporului, interesele oamenilor muncii. întreaga poli
tică Internă și externă a statului sovietic arată că orînduirea noa
stră este o orînduire cu adevărat democratică, cu adevărat popu. 
Iară. Țelul suprem și grija permanentă a statului sovietic sînt ridi. 
carea continuă a nivelului de trai a! populației, asigurarea existen
ței pașnice pentru poporul său

O dovadă a dezvoltării continue a democrației sovietice o con
stituie măsurile luate de partid și guvern pentru lărgirea dreptu
rilor și competinței republicilor unionale, pentru respectarea strictă 
a legalității, pentru reorganizarea sistemului de planificare în scopul 
desfășurării inițiativei locale, pentru intensificarea activității sovie
telor locale, pentru dezvoltarea criticii și autocriticii.

In ciuda cultului personalității și contrar lui, inițiativa puternică 
a maselor populare, conduse de partidul comunist, inițiativă gene, 
rată de orînduirea noastră, a făurit o măreață operă istorică, 
biruind toate obstacolele din calea construirii socialismului, Iar In 
aceasta își găsește expresia supremă democratismul orinduirii so
vietice socialiste. Victoriile remarcabile repurtate de socialism în 
tara noastră nu au venit de Ia sine. Ele au fost obținute datorită 
uriașei munci organizatorice și educative a partidului și a organi
zațiilor Iui locale, datorită faptului că partidul și-a educat întot
deauna cadrele și pe toți comuniștii în spiritul fidelității față de 
marxism-leninism, în spiritul devotamentului față de cauza comu
nismului. Societatea sovietică este puternică datorită conștiinței 
maselor. Destinele ei istorice au fost determinate și sînt determi
nate de munca conștientă a eroicei noastre clase muncitoare, a 
glorioasei țărănimi colhoznice, a intelectualității populare.

Lichidind urmările cultului personalității, restabilind normele 
bolșevice ale vieții de partid, dezvoltînd democratismul socialist, 
partidul nostru a obținut o nouă întărire a legăturilor cti masele 
largi, le-a unit și mai strîns sub mărețul steag leninist.

Faptul că partidul însuși a ridicat curajos și deschis problema 
lichidării cultului personalității, problema greșelilor inadmisibile 
făcute de Stalin, dovedește în mod grăitor că partidul stă ferm de 
strajă leninismului, cauzei socialismului și comunismului, respec
tării legalității socialiste și intereselor popoarelor, asigurării drep
turilor cetățenilor sovietici. Aceasta este cea mai bună dovadă 
a forței și vitalității orinduirii sovietice socialiste. Totodată 
aceasta denotă hotărîrea de a lichida pînă la capăt consecințele 
cultului personalității și de a nu admite repetarea Unor asemenea 
greșeli pe viitor.

Condamnarea de către partidul nostru a cultului personalității 
lui I. V. Stalin și a consecințelor acestui cult a fost aprobată și a 
avut un larg ecou in rîndurile tuturor partidelor comuniste și 
muncitorești frățești. Subliniind marea însemnătate a Congresului 
al XX-lea al P.C.U.S. pentru întreaga mișcare comunistă și mun
citorească internațională, comuniștii din celelalte țări văd în lup- 

,ta Împotriva cultului personalității și a consecințelor lui o luptă 
pentru puritatea principiilor marxism-leninismului, pentru aborda
rea creatoare a rezolvării problemelor contemporane ale mișcării 
muncitorești internaționale, pentru statornicirea și dezvoltarea con
tinuă a principiilor internaționalismului proletar.

In declarațiile unui șir de partide comuniste frățești se aprobă și 
se sprijină măsurile luate de partidul nostru împotriva cultului per
sonalității și a urmărilor lui. Organul Comitetului Central al Par
tidului Comunist Chinez, ziarul „Jenminjibao", expunind concluziile 
discutării hotărîrilor Congresului al XX-lea al P.C.U.S. în cadrul 
unei ședințe a Biroului Politic al C.C. al P. C. Chinez, scria urmă- 
toarele în articolul său redacțional intitulat „Despre experiența is
torică a dictaturii proletariatului" : „Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, urmînd poruncile lui Lenin, privește cu seriozitate unele 
greșeli grave comise de Stalin în conducerea construcției socialiste 
și consecințele acestor greșeli. Avînd în vedere seriozitatea aces
tor consecințe, în fața Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
s-a ridicat necesitatea de a dezvălui, cu toată ascuțimea, paralel cu 
recunoașterea marilor merite ale lui Stalin, fondul greșelilor comise 
de Stalin și de a avertiza întregul partid să se ferească să le re
pete, de a-1 chema să lichideze cu holărire urmările nesănătoase ale 
acestor greșeli. Noi, comuniștii din China, sîntem profund convinși 
că, du,pă critica ascuțită care s-a desfășurat la Congresul al XX- 
lea ai P.C.U.S., toți factorii activi care fuseseră puternic frînați !n 
trecut din cauza unor greșeli politice, se vor pune neapărat în miș
care pretutindeni, că Partidul Comunist al Uniunii Sovietice ȘÎ 
poporul sovietic vor fi și mai strîns unite și solidare decît în tre
cut în lupta pentru construirea măreței societăți comuniste, fără 
precedent în istoria omenirii, pentru o pace trainică în întreaga 
lume".

„Meritul conducătorilor Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice, se spune in declarația Biroului Politic al Partidului Comunist 
Francez, constă în faptul că ei au pornit la îndreptarea greșeli
lor și lipsurilor legate de cultul personalității, ceea ce este o măr
turie a forței și unității marelui partid al lui Lenin, încrederea de 
care se bucură el în rîndurile poporului sovietic, precum și presti
giul lui în mișcarea muncitorească internațională". Tov. Eugene 
Dennis, secretar general al Comitetului Național al Partidului Co-, 
munist din S.U.A., subliniind marea însemnătate a Congresului 
al XX-lea al P.C.U.S. declară ’n cunoscutul său articol: „Congre
sul al XX-lea a întărit pacea generală Și progresul social. El a .În
semnat o etapă nouă în dezvoltarea socialismului și în lupta pentru 
coexistență pașnică care a început pe vremea lui Lenin, a fost con
tinuat în anii următori și devine toi mai eficientă și rodnică".

Totodată trebuie subliniat că atunci cind se discută problema 
cultului personalității nu sînt întotdeauna interpretate just cauzele 
care au dat naștere cultului personalității și consecințelor pe care 
le-a avut acest cult pentru orînduirea noastră socială. Așa, de pil
dă, interviul cuprinzător și interesant acordai de iov. Togliatti revis
tei „Nuovi Argomenti", parale! cu concluzii foarte importante și 
juste, conține și teze greșite. Printre altele, nu putem fi de acord 
cu întrebarea pusă de tov. Togliatti dacă nu cumva societatea so
vietică a ajuns „la unele forme de degenerare". Nu există nici un 
fel de temeiuri pentru punerea unei asemenea probleme. Ea este 
cu atît mai de neînțeles cu cît într-un alt Ioc al interviului său 
tovarășul Togliatti spune absolut just: „Trebuie trasă concluzia că 
esența orinduirii socialiste nu a fost pierdută, întrucît nu s-a pierdut 
nici una din cuceririle anterioare și în primul rind sprijinul acordat 
orinduirii de masele de muncitori, țăranj și intelectuali care alcă
tuiesc societatea sovietică. însuși acest sprijin dovedește că în 
ciuda tuturor faptelor, această societate și-a menținut caracterul 
său democratic fundamental". ’

Intr-adevăr, fără sprijinul acordat de cele mai largi mase popu
lare puterii sovietice, politicii partidului comunist, țara noastră nu 
ar fi putut crea într-un timp nemaiîntilnit de scurt o puternică in
dustrie socialistă, nu ar fi putut înfăptui colectivizarea agriculturii, 
nu ar fi putut repurta victoria în cel de al doilea război mondial, 
de al cărui desnodămint depindeau destinele Întregii omeniri. In 
urma zdrobirii complecte a hitlerismului, a fascismului italian și a 
militarismului joponez, forțele mișcării comuniste au căpătat o 
largă dezvoltare, partidele comuniste din Italia, Franța și din alte 
țări capitaliste, au crescut și au devenit partide de masă, într-o' 
serie de țări din Europa și Asia s-a instaurat orînduirea de demo
crație populară, a luat ființă și s-a consolidat sistemul mondial al 
socialismului, mișcarea de eliberare națională care a dus la destră
marea sistemului colonial al imperialismului a repurtat succese 
fără precedent,

IV.
Aprobind în unanimitate hotărîrile Congresului al XX-lea a' 

P.C.U.S., care condamnă cultul personalității, comuniștii, toți oa- 
menii sovietici văd în ele o dovadă a forței sporite a partidului 
nostru, a principialității sale leniniste, a unității și coeziunii sale. 
„Partidul proletariatului revoluționar — a arătat V. I. Lenin — este 
deajuns de puternic ca să se critice deschis pe sine însuși, Ca să 
spună pe nume, fără înconjur, greșelilor și slăbiciunilor sale". 

30 IUNIE 1956 Comitetul Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice

(Opere, voi. 21, ed. P.M.R., pag. 159). Călăuzindu-se după acest 
principiu leninist, partidul nostru va dezvălui și de acum ina nte 
cu curaj, va critica deschis și va înlătura cu hotărire greșelile r 
lipsurile în munca sa.

C.C. al P.C.U.S. consideră că munca dusă pînă în prezent 
partid în vederea lichidării cultului personalității și a urinărilor 
sale a și dat rezultate pozitive.

Pornind de la hotărîrile Congresului a! XX-lea al partidului, 
Comitetul Central ai P.C.U.S. cheamă toate organizațiile de par
tid :

să respecte cu consecvență în întreaga noastră muncă impor
tantele teze ale învățăturii marxism-leninismului cu privire la 
popor ca făuritorul istoriei, creatorul tuturor bogățiilor ma eriale 
și spirituale ale omenirii, cu privire la rolul hotărîtor al partidului 
marxist în lupta revoluționară pentru transformarea societății, 
pentru victoria comunismului;

să continue cu perseverență munca desfășurată în ultimii ani de 
Comitetul Central al partidului pentru respectarea cea mai strictă 
în toate organizațiile de partid, de sus pînă jos, a principiilor le
niniste ale conducerii de partid, în primul rind a principiului su
prem — carac.erul colectiv al conducerii, pentru respectarea norme
lor vieții de partid, consfințite de Statutul partidului nostru, pentru 
desfășurarea criticii și autocriticii;

să restabilească pe deplin principiile democratismului soviet 
socialist, exprimate în Constituția Uniunii Sovietice, să remedia 
pînă la capăt încălcările legalității revoluționare socialiste;

să mobilizeze cadrele noastre, toți comuniștii și cete mai 
mase ale oamenilor muncii la lupta pentru înfăptuirea sare 
celui de al 6-lea plan cincinal, desfășurînd în acest scop . 
toate mijloacele inițiativa creatoare și energia maselor — ade’ 
rații făuritori ai istoriei.

Congresul al XX-lea al P.C.U.S. a arătat că cea mai importantă 
trăsătură a epocii noastre o constituie transformarea socialismului 
într-un. sistem mondial. Perioada cea mai grea in dezvoltarea șl 
statornicirea socialismului a rămas în urmă. Țara noastră socia
listă a încetat să fie □ insulă izolată în oceanul statelor capitaliste. 
Astăzi, mai mult de o treime din întreaga omenire construiește, 
sub steagul socialismului, o viață nouă. Ideile socialismului pun 
stăpinire pe mințile multor milioane de oameni din țările capita
liste. Uriașă este influența ideilor socialismului asupra popoarelor 
Asiei, Africii și Americii Latine care se ridică împotriva colonia
lismului de orice fel.

Hotărîrile Congresului al XX-lea aii P.C.U.S. sînt însușite do 
toți partizanii păcii și socialismului, de toate cercurile democratice 
și progresiste ca un program însuflețitor de luptă pentru consolida
rea păcii în întreaga lume, pentru interesele clasei muncitoare, 
pentru triumful cauzei socialismului.

In condițiile actuale, tn fața partidelor comuniste și a întregii 
mișcări muncitorești internaționale se deschid largi perspective 
înisuflețitoare — de a obține împreună cu toate forțele iubitoara 
de pace preîntâmpinarea unui nou război mondial, de a tnfrlna 
monopolurile și de a asigura o pace îndelungată și securitatea 
popoarelor, de a pune capăt cursei înarmărilor și de a elibera pa 
oamenii, muncii de povara grea a impozitelor generată de cursa 
înarmărilor, de a apăra drepturile și libertățile democratice, care 
asigură oamenilor muncii lupta pentru o viață mai bună și un 
viitor luminos. Tocmai tn aceasta sînt vital interesați milioanele 
de oameni simpli din toate țările lumii. La rezolvarea cu succes a 
acestor probleme contribuie într-o măsură uriașă politica de pace, 
noile și noile succese ale Uniunii Sovietice, ale Republicii Popu
lare Chineze și ale tuturor celorlalte țări care merg pe calea socia
lismului.

In noile condiții istorice și-au încetat activitatea asemenea o-.ga- 
nîzații internaționale ale clasei muncitoare ca Cominternul și Co< 
minformul. Dar de aici nu rezultă nici decum că și-au pierdut în
semnătatea, solidaritatea internațională și necesitatea contactelor 
între partidele revoluționare frățești care se află pe pozițiile 
marxism-leninismului. In prezent, cînd au crescut nemăsurat da 
mult forțele socialismului și influența ideilor socialismului în în
treaga lume, cînd se vădește specificul căilor spre socialism în 
diferite țări partidele marxiste ale clasei muncitoare trebuie, 
firește, să mențină și să întărească unitatea lor ideologică și soli
daritatea internațională frățească în lupta Împotriva primejdiei . 
unui nou război, în lupta împotriva forțelor -antipopulare ale capi
talului. monopolist, care caută să reprime toate mișcările revoluțio
nare și progresiste. Partidele comuniste sînt strîns unite prin măre
țul țel al eliberării olasei muncitoare de jugul capitalului, ele sînt 
legate prin fidelitatea față de ideologia științifică a marxism, 
leninismului, față de spiritul internaționalismului proletar, prin 
atașamentul fără preget față de interesele maselor populare.

In actualele condiții, toate partidele comuniste pornesc în activi
tatea lor de la particularitățile naționale și condițiilor fiecărei țări, 
exprimînd cît se poate’ de complet interesele naționale ale popoare
lor lor. In același timp, fiind conștiente că lupta pentru interesele 
clasei muncitoare, pentru pace și independență națională a țărilor 
lor este totodată cauza întregului proletariat internațional, ele își 
unesc strîns rîndurile și întăresc legăturile și colaborarea între ele. 
Coeziunea ideologică și solidaritatea frățească a partidelor 
marxiste ale clasei muncitoare din diferitele țări sînt cu atît mar 
necesare cu cît monopolurile capitaliste își creează uniunile șl 
blocurile lor internaționale agresive, cum sînt N.A.T.O., S.E.A.T.O. 
pactul de la Bagdad, îndreptate împotriva popoarelor iubitoare 
de pace, împotriva mișcării de eliberare națională, împotriva clasei 
muncitoare și a intereselor vitale ale oamenilor muncii.

In timp ce Uniunea Sovietică a făcut și face mult pentru destin
derea încordării internaționale — iar acest fapt este recunoscut 
acum de toți — în același timp capitalul monopolist american con. 
tinuă să aloce sume mari pentru intensificarea activității de sub. 
minare in țările socialiste. După cum se știe, în toiul „războiului 
rece". Congresul american a alocat oficial (în afara fondurilor care 
se alocă neoficial) 100 milioane de dolari pentru scopurile activi
tății de subminare în țările de democrație populară și în Uniunea 
Sovietică. Acum, cînd Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste 
fac tot. posibilul pentru slăbirea încordării internaționale, adepții 
.războiului rece" se străduiesc să intensifice acțiunile „războiului 
rece" condamnat de popoarele din Întreaga lume. O dovadă tn 
acest sens o constituie hotărîrea senatului american cu privire la 
alocarea suplimentară a 25 milioane de dolari pentru activitatea 
de subminare, care este in mod cinic denumită „încurajarea liber
tății" dincolo de „cortina de fier".

Noi trebuie să apreciem tn mod lucid acest fapt șl să tragem 
din el concluziile ce se impun. Este limpede, de pildă, că manifestă
rile antipopulare din Poznan sînt plătite din această sursă. Provo
catorilor și diversioniștilor, plătiți din fondurile bănești de peste 
ocean, nu le-a ajuns curajul decît pentru cîteva ceasuri. Oamenii 
muncii din Poznan au dat o ripostă ieșirilor și provocărilor 
dușmănoase. Au eșuat planurile cavalerilor siniștri ai „mantiei și 
pumnalului", a eșuat provocarea lor mirșavă împotriva puterii 
populare din Polonia. Astfel, vor eșua și de acum înainte acțiunile 
de subminare în țările de democrație populară, deși asemenea ac
țiuni sînt finanțate din plin din sumele alocate de monopolurile 
americane. Se poate spune că aceștia sini bani aruncați în vini.

Toate acestea dovedesc că este de netngăduit nepăsarea față de 
noile uneltiri ale agenturii imperialiste care caută să pătrundă In 
țările socialiste pentru a sabota si submina realizările oamenilor 
muncii.

Forțele reacțiunii imperialiste caută să abată pe oamenii muncii I 
de la drumul just al luptei pentru interesele lor, să otrăvească sufle
tul lor cu veninul neîncrederii în succesul cauzei păcii și socia
lismului. In pofida tuturor uneltirilor ideologilor monopolurilor ca
pitaliste, clasa muncitoare tn îruute cu încercata avangardă comu
nistă, va urma drumul său, care a dus ia cuceririle istorice ale 
socialismului și va duce la noi victorii ale cauzei păcii, democra
ției și socialismului. Putem fi încredințați că partidele comuniste 
și muncitorești din toate țările vor ridica și mai sus gloriosul steag 
marxist al internaționalismului proletar.

Oamenii sovietici sînt pe bună dreptate mîndri de faptul că 
Patria noastră a fost prima care a deschis calea spre socialism. In 
prezent, cind socialismul a devenit un sistem mondial, cînd între 
țările socialiste s-au stabilit colaborarea frățească și ajutorul reci
proc, s-au creat condiții noi, favorabile, pentru înflorirea democra- 
ției socialiste, pentru consolidarea continuă a bazei materiale de 
producție a comunismului, pentru ridicarea neîncetată a nlvelul-.il 
de trai al oamenilor muncii, pentru dezvoltarea multilaterală a 
personalității omului nou — constructorul societății comuniste. 
Ideologii, burghezi n-au decît să ticluiască basme despre o „criză" 
a comunismului, despre „derută" în rîndurile partidelor comuniste, 
Sîntem obișnuiți să auzim asemenea afurisenii ale dușmanilor. 
Profețiile lor s-au spulberat întotdeauna ca niște baloane de săpun. 
Acești profeți ghinioniști au apărut și au dispărut, iar mișcarea 
comunistă, ideile nemuritoare și dătătoare ‘de viață ale marxism- 
leninismului au învins și înving. Așa va fi și de acum înainte

Nici un fel de ieșiri răuvoitoare, calomnioase ale dușmanilor 
noștri nu vor putea stăvili mersul invincibil al dezvoltării istorice 
a omenirii spre comunism.

Afl%25c3%25aendu.se


Lucrările celui de al ll-lea Congres al U.T.M.

Cuvîntul delegărilor
Constantin Cîrțînă

Vorbitorul s-a oprit în special 
asupra activității tinerilor meca
nizatori din SJW.T. și G.A.S.

In raportul C.C. al P.M.R. la 
Congresul al II-lea al partidului 
•— a spus vorbitorul — s-au stabi
lit sarcinile cbncrete ale S.M.T. 
și G.A.S. ca pirphii importante 
pentru creșterea continuă a pro
ducției agricole. La îndeplinirea 
acestor sarcini o contribuție im
portantă aduc, sub conducerea 
organizațiilor de partid, cei a- 
proape 40.000 utemiști și tineri 
din S.M.T. și G.A.S. — majori
tatea muncitorilor din aceste 
unități.

Partidul și guvernul au creat 
condiții bune de muncă mecani
zatorilor. A crescut preocuparea 
organizațiilor U.T.M. față de 
mobilizarea tinerilor în întrece
rea pentru > îndeplinirea sarcini
lor de plan. In această perioa
dă peste 10.000 tractoriști și peste 
1000 brigăzi au participat la în
trecerea pentru titlurile de „cel 
mai bun tractorist" și „cea mai 
bună brigadă", obținînd rezul
tate bune.

Activitatea U.T.M. în rîndurile 
tinerilor mecanizatori suferă insă 
de o seamă de lipsuri.

(Regiunea Constanța)
In munca unor organe și or

ganizații U.T.M. cu brigăzile de 
tineret se manifestă mult forma
lism. Brigăzile există pe hîrtie, 
dar nu sînt ajutate să-și organi
zeze bine munca, să trăiască via
ta unui colectiv închegat. Din 
această cauză la unele brigăzi 
este mare dezordine și neglijen
ță în păstrarea bunurilor cu care 
sînt dotate.

Preocuparea de a face din fie
care tractorist nu un simplu con
ducător de tractor, ci un adevă
rat mecanizator, n-a existat în 
suficientă măsură la organele 
U.T.M., începînd de la C.C. Unii 
tineri tractoriști cunosc prea pu
țin mașinile agricole, alții nu știu 
să repare și să întrețină tracto
rul, totuși cercurile pentru ridi
carea calificării se organizează 
sporadic, mai mult iarna și sînt 
considerate chiar de conducerile 
unor unități ca o greutate inutilă.

Generalizarea experienței și me
todelor înaintate se face încă ne
satisfăcător, lipsuri însemnate în 
această direcție avînd atît secția 
tineret sătesc a C.C. cît și unele 
comitete regionale și raionale 
U.T.M. și organizații de bază

care se mulțumesc să aplice me
tode foarte bune, dar cu titlul de 
încercare. La aceasta se adaugă 
și ajutorul insuficient al conduce
rilor S.M.T. și G.A.S., și colabo
rarea necorespunzătoare cu sin
dicatul muncitorilor agricoli.

In multe S.M.T.-uri condițiile 
de viață, mai ales în cîmp, lasă 
încă de dorit. Răspunderea în a- 
ceastă privință revine în special 
conducerilor S.M.T., dar și Minis
terele Agriculturii, Sănătății și 
Culturii au un cuvînt de spus în 
această direcție. Partea de vină a 
organizațiilor U.T.M. este aceea 
că nu ajută pe tinerii mecaniza
tori, nu-i îndrumă să se gospo
dărească, să depună eforturi pen
tru organizarea unui trai civilizat 
în brigadă.

Consider că azi — a spus în 
încheiere vorbitorul — organiza
ția noastră are posibilitatea de 
a lichida In scurt timp lipsurile 
arătate, de a mobiliza mai mult 
pe tinerii mecanizatori la crește
rea aportului lor fn construcția 
vieții noi, socialiste la sate.

Vă salută actorii 
r M.HJLT.-ului n ?
? Tinerii actori ai Teatrului de * 
ț artă „Maxim Gorki" trimit un • 
t călduros și frățesc salut ute- * 

miștilor și tineretului din în- * 
sorită Rominie. Din toată ini- • 
ma vă urăm mari succese in : 
muncă și învățătură tncredin- * țn^ ci zm ml s. s. ..n m ?
și mai 
creatoare.

ALEXEI POKROVSKI
★

Noi, urmași direcțl ai lui 
Stanislavski și Nemirovici 
Dancenco, am vrea să trans- . 
mitem pe timpul extrem de i 

9 scurt al șederii noastre în Ro- ; 
: mînia cît mai multe din ma- ;
• rea învățătură a școlii teatrale i
• realiste ruse. i
• Stanislavski a spus : școala • 
| pentru actori este viața. învă- •
• țați de la viață, observați-o •
• în toate manifestările ei, nu •
• copiați viața, ci încercați să •
• trăiți pe scenă. •
• Să participi cu inima, cu •
• sufletul, fantezia, intuiția, a- •
• cesta este principiul de bază ?

în artă. Fiți cinstiți față de * 
voi înșivă și față de tovarășii • 
voștri.

Aceste rînduri le adresez In * 
primul rînd tinerilor actori • 
care pot trage din ele prețioase * 
învățăminte. !

A. GRIBOV ; 
Artist al poporului ■ 

al U.R.S.S.
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Gh. Micota

LA SECERIȘ
IN STEPA DOBROGEANĂ

țat că intre noi se va lega o : 
—■' puternică prietenie *

9

o

:

Spectacolul Teatrului 
Academic de Artă

De la secția de centru a gospo
dăriei de stat din Mircea Vodă, 
aproape de Valul lui Traian, 
pornim cu directorul gospodăriei 
spre tarlalele unde tractoriștii și 
combinerii începuseră bătălia re
coltării. Drumul șerpuit printre 
dealuri ne dezvăluia la fiecare 
pas priveliști neasemuite. Pămin- 
tul dobrogean, stepa aceea să
racă, ni se desfășura acum, în 
fața ochilor, în toată bogăția 
unui an rodnic. Grîu, porumb, 
orz, nesfîrșite tarlale pictate în 
verde și galben.

Nu terminasem încă discuția 
începută la plecarea noastră, dis
cuție legată de timp, de produc
ția la hectar și alte probleme 
gospodărești, cind la o cotitură, 
am întîlnit o brigadă de KD-iști. 
Porniseră cu secerătorile-legători 
spre alte secții ale gospodăriei 
unde începuse recoltatul orzului. 
Erau primii soli ai campaniei de 
seceriș.

...Beș-pera înseamnă pe turceș
te cinci văi. Intre aceste cinci 
văi este așezat un sat. Localnicii 
nu mai știu nici cînd, nici cum 
i-a fost schimbat numele in 
Peștera. Casele sînt așezate jos, 
la poalele unor coline zmălțuite 
pe coaste cu verdele porumbului, 
galbenul orzului de toamnă și 
negrul brazdelor proasipăt trase 
de tractoare. Alături de culturile 
localnicilor se întind nesfîrșitele 
hectare cu grîu și orz ale gospo
dăriei de stat.

Cu citeva zile înainte, în la
nul de orz intraseră 3 combine 
și 2 secerăiori-legători. Locul 
încă ud după ploaie, rodajul în 
plin al mașinilor îngreuna mun
ca tinerilor mecanizatori. Expe
riența însă i-a învățat că recol
tatul, mai mult decît oricare lu
crare agricolă, nu admite întîr- 
ziere. Au pornit atunci o între
cere în ciuda greutăților și a 
timpului nefavorabil.

Ulemiștii Apostol Dima, Con
stantin Adobriței, Nicolae Ioniță 
cu combinele, și Ion Crețu și Pe
tre Pluteanu cu secerătorile-legă
tori nu și-au îngăduit nici un 
pic de răgaz pînă n-au recoltat 
orzul de pe o parcelă de 30 hec
tare, 
mezi 
mari 
plin. Pînă seara toată tarlaua a 
fost recoltată. Rămintnd răgaz 
de două-trei zile pînă să poată 
intra pe alte tarlale, încă ne- 
pîrguite, au plecat de aici la 
altă secție, la Fulga. Acolo locul 
zvîntat și orzul copt nu mai su
porta îniîrziere. Ce s-a făcut 
însă aici, ia Peștera, în urma 
lor ?

Să știți că mulți tractoriști și 
printre aceștia mulți se numără 
și cei de la gospodăria Peștera, 
cunosc acum toate lucrările a- 
gricole ce se desfășoară într-o 
campanie. Și nu numai că le cu
nosc bine, dar știu și cînd și 
unde trebuie să le aplice. De a- 
ceea, în urma combinelor și se-

Rămîneau în urma lor gra
de paie și șiruri de znopi 
cu spicul greu și bobul

cerătorilor, pe miriște au intrat 
tractoarele conduse de tinerii
Ștefan Duma, Nicolae Radu,
Gheorghe Ștefan și Traian Te
nia. N-a fost nevoie nici de în; 
demnuri multe, nici de sfaturi 
deosebite. Li s-a spus doar atît: 

„Băieți, odată cu recoltatul 
trebuie să facem arături de vară 
în miriște". Băieții au înțeles, 
s-au sfătuit între ei și au pornit 
la lucru. Miriștea pe care au 
lăsat-o în urma lor secerători- 
le și combinele, au răscolit-o a- 
poi brazdele plugurilor și în gal
benul lanului, pe locul 
zul fusese recoltat, se 
dungi negre, brazde 
arate.

Și aici, la arături se 
ră o întrecere aprigă între trac
toriști. Uitasem să spun că cei 
patru tineri care execută arătu
rile fac parte din patru brigăzi 
diferite. Fiecare dintre ei dorește 
să înscrie pe graficul propriu și 
pe graficul brigăzii respective 
cît mai multe realizări. Iată sti
mulentul care i-a ajutat pe a- 
cești tineri să realizeze zilnic 
două norme. însumate, hectarele 
arate de ei totalizează 30, adică 
atît cît recoltaseră tovarășii lor.

unde or- 
întindeau 
oroasDăt

desfășoa-

...întreceri, întreceri. Combine
le lui Dima Apostol și Nicolae 
Ioniță recoltează acum orzul de 
la secția Fulga. Alături de ei lu
crează și „bătrînul" Ion Rotaru. 
Nu-i bătrin, dar este mai vechi 
în meserie și are mai multă ex
periență. Cu toate acestea, Dima 
l-a chemat la întrecere,

„Bine măi, puștiule — i-a spus 
Rotaru în glumă — vrei să te 
întreci cu mine, om bătrîn ? 
Vezi să nu te fac de rușine.

Lui Dima însă nu-i e teamă.
E stăpîn pe mașină, își cunoaș

te meseria și dorește din toată 
inima să-și păstreze locul de 
fruntaș pe care l-a cucerit anul 
trecut. Deocamdată nu se știe 
cine va fi învingătorul. Munca 
abia a început. Combinele „plu
tesc" în lanuri ca niște corăbii 
conduse de cîrmaci pricepuți. în
trecerea continuă și Intre trac
toriști și între combineri și în
tre oameni și natură. Cine va fi 
cîștigătorul nu se știe încă. Un 
singur rezultat se întrevede: cîș- 
tigătorii, vor fi în orice caz tine
ri mecanizatori.

S. NICOLAE

După exemplul fruntașului

Știți cu toții că în regiunea 
noastră trăiesc și muncesc alături 
de tinerii romîni un mare număr 
de tineri aparținînd minorităților 
naționale (maghiari, strbi, ger
mani, bulgari etc.). Cine nu știe 
că în urmă cu anî, acest tineret 
a suferit — sub regimul burghezo- 
moșieresc — nu numai ca munci
tori și tineri, ci și ca om aparți- 
nînd minorităților naționale. Da
torită politicii leniniste, dusă de 
partidul nostru, față de minori
tățile naționale, aceste 
au apus.

Vorbitorul s-a referit 
raportul cu privire la 
Statutului modificat al ... 
Tineretului Muncitor în care 
spune că „Uniunea 
Muncitor continuă lupta eroică 
a Uniunii Tineretului Comunist, 
care educată și condusă de Par
tidul Comunist din Romînia a slu
jit cu abnegație și devotament 
cauza clasei muncitoare".

Cu ocazia prelucrării proiectu
lui Statutului modificat al U.T.M., 
utemiștii, fie că au fost de națio
nalitate maghiară, fie că au fost 
de naționalitate sîrbă, germană

vremuri

apoi la 
proiectul 
Uniunii 

se 
Tineretului

(Regiunea Timișoara)
sau slovacă, toți care au luat cu
vîntul cu acest prilej au subli
niat în timpul dezbaterilor că atît 
drepturile cît și îndatoririle ute- 
miștilor înscrise In proiect sînt 
valabile în egală măsură pentru 
toți membrii Uniunii Tineretului 
Muncitor, indiferent de naționa
litate.

Iată doar cîteva exemple.
La plenara Comitetului raio

nal Sînnicolaul Mare, Siha Nan- 
dor, de naționalitate maghiară, 
a arătat că are muncă de răs
pundere în cadrul organizației 
U.T.M. și este și secretar la Sfa
tul popular comunal Cheglevici. 
Utemistul Kereji, din satul Por- 
deanu, este secretarul organizației 
de bază. Tov. Lavrenschi Drago- 
mir, de naționalitate sîrbă, a fost 
ales secretar al organizației de 
bază în gospodăria agricolă co
lectivă din Sînpetru ș.a.m.d.

In regiunea noastră, peste 30% 
din numărul utemiștilor provin 
din rîndurile tinerilor aparținînd 
minorităților naționale. In orga
nele de conducere ale organiza
țiilor U.T.M. au fost aleși peste

3.000 tineri aparținînd minorită
ților naționale.

Se înțelege că în munca noas
tră pentru întărirea prieteniei și 
frăției dintre tinerii romîni și ti
nerii aparținînd minorităților na
ționale nu ne-am limitat numai 
la atît. Ne-am străduit să-i unim 
pe tineri în primul 
munca lor comună : 
uzine, G.A.C.-uri, _____
S.M.T.-uri etc., unde ei se ajută 
unul pe altul, cu dragoste.

Ne-am preocupat însă puțin, 
chiar prea puțin, de atragerea 
unui număr mai mare de tineri 
germani în organizația noastră.

C.C. al U.T.M. n-a studiat for
mele cele mai bune de organiza
rea muncii cu tinerii aparțin’nd 
minorităților naționale. Pe viitor 
trebuie acordată o mai mare a- 
tenție acestui sector de activitate.

Organizațiile U.T.M. din regiu
nea noastră vor munci cu dra
goste pentru aplicarea în viață a 
prevederilor noului Statut, contri
buind astfel la creșterea și întă
rirea organizației noastre revolu
ționare, Uniunea Tineretului Mun
citor.

Delegația agricolă sovietică 
a părăsit Capitala

două

Gheorghe Trandafir
Luînd cuvîntul, Gheorghe Tran

dafir a subliniat că în proiectul 
de Statut modificat al U.T.M. se 
oglindește grija părintească a par
tidului și guvernului pentru creș
terea tineretului nostru, se arată 
Perspectivele luminoase pe care 

e are tineretul patriei noastre, 
la înfăptuirea cărora proiectul 
Statutului modificat cheamă or
ganizațiile U.T.M., pe toți tine
rii și tinerele.

In continuare vorbitorul s-a o- 
cupat de acea parte a capitolului 
VI din proiectul Statutului modi
ficat, care se referă la organiza
rea în mod plăcut și educativ de

(Regiunea Constanța)
către organizația de bază U.T.M. 
a timpului liber al tineretului prin 
acțiuni culturale și sportive de 
masă. Arătînd că această preve
dere corespunde întru totul carac
terului organizației U.T.M., care 
are sarcina să formeze tineri har
nici, fruntași în muncă, veseli 
și entuziaști, tineri care știu. să 
recite și să cînte, dar să și lupte 
cu greutățile și să le învingă, vor
bitorul a dat cîteva exemple de 
felul cum se preocupă organiza
țiile de bază U.T.M. din regiune 
în acest domeniu.

Reuniunile tovărășești, confe
rințele, recenziile, concursurile de

rînd prin 
în fabrici, 
G.A.S.-uri,

ghicitori literare, excursiile și alte 
activități practice și distractive 
sînt tot atîtea forme cu ajutorul 
cărora organizațiile de bază 
U.T.M. din regiune, cum ar fi or
ganizațiile din comuna Ostrov, 
raionul Adam-Clisi, de la gos
podăria agricolă colectivă din 
Galfa, raionul Hîrșova, din co
muna Negru Vodă, raionul Ne
gru Vodă, de la G.A.S.-Cobadin, 
de la S.M.T.-Mihai Viteazu, orga
nizația de bază U.T.M. din por
tul Constanța și altele au reușii 
să organizeze judicios, în mod 
plăcut și educativ timpul liber al 
tineretului muncitor.

Duminică seara, Teatrul Acade
mic de Artă „M. Gorki" din Mos
cova (M.H.A.T.) a prezentat al 
patrulea spectacol din repertoriu! 
turneului pe care îl întreprinde tn 
țara noastră. Spectacolul a cu
prins fragmente din piesele „Ana 
Karenina" după romanul lui L. N. 
Tolstoi, și „Suflete moarte" dună 
romanul lui N. V. Gogol.

Punerea în scenă a celor
piese a fost realizată de Stanis
lavski și Nemirovici-Dancenko, 
rennmiți oameni de teatru sovie
tici și întemeitori ai Teatrului 
Academic de Artă „M. Gorki".

In rolul Anei Karenina a apă
rut A. K. Tarasova, artistă a po
porului din U.R.S.S. Arta inter
pretativă a acestei mari artiste, 
profunda înțelegere a psihologiei 
personajului, 
de exprimare 
telor umane, 
re a stărilor 
sala

Alături de 
realizat interpretări de mare va
loare artistică M. N. Kedrov, ar
tist al poporului din U.R.S.S. în 
rolul Karenin și P. V. Masalski, 
artist al poporului din R.S.F.S.R. 
în rolul Vronski.

In partea a doua a programu
lui, artiștii M.H.A.T.-ului au pre
zentat fragmente din piesa „Su
flete moarte". Speotatorii au 
aplaudat la scenă deschisă ui
mitoarea putere de transpunere 
a artiștilor V. V. Belokurov, ar
tist alăpoporului din R.S.F.S.R. 
V. I. Stanițln, M. N. Kedrov,
A. N. Gribov, V. N. Livanov, 
artiști ai poporului din U.R.S.S.,
B. I. Petker și A. P. Zueva, ar
tiști ai poporului din R.S.F.S.R. 
Ei au compus întreaga galerie de 
personaje gogoliene, cu o măies
trie inegalabilă.

La sfîrșitul spectacolului un 
grup de artiști romîni au oferit 
buchete de flori artiștilor sovie
tici care au fost îndelung aplau
dați de spectatori.

(Agerpres)

bogăția mijloacelor 
scenică a sentimen- 
admirabila nuanța- 
suf’etești, a cucerit

A. K. Tarasova, au

dimineața, delegația a- 
sovietică, care ne-a vizitat 

,__ _  invitația Ministerului A-
griculturii și Consiliului General 
A.R.L.U.S. a părăsit Capitala în- 
dreptîndu-se spre patrie. Din de
legație au făcut parte: F. S. Ko
val, ministrul Agriculturii al
R. S.S. Moldovenești, conducăto
rul delegației, I. F. Bernadski, 
directorul S.M.T.-ului din Har
kov, G. I. Tkaciuk, președintele 
colhozului „Hrușciov" din regiu
nea Hmelniki, R.S.S. Ucrainea
nă, A. K. Urazovski, directorul
S. M.T.-ului din Comrat, R.S.S. 
Moldovenească, D. I. Mișoenko. 
președintele colhozului „Lenin" 
din R.S.S., Moldovenească. A. G. 
Levcenko, președintele colhozului 
..Stalin" din regiunea Cerkask. 
Erou al Muncii Socialiste, K- G. 
Sparivak, șef de echipă la colho
zul „Lenin" R.S.S. Moldoveneas
că, Erou al Muncii Socialiste și 
E. A. Kiricenko, șefă a fermei 
pentru creșterea animalelor din 
colhozul „Bolșevik" regiunea Cer
kask, Eroul al Muncii Socialiste,

Luni 
gricolă 
țara la

deputat în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S.

Pe aeroportul Băneasa, oaspeții 
sovietici au fost salutați la ple
care de tovarășii : Marin Stancu, 
ministrul Agriculturii, Octav Li- 
vezeanu,, vicepreședinte al Con
siliului General A.R.L.U.S., Vir
gil Gligor, Petre Moldovan și 
Samoilă Heimer, locțiitori ai mi
nistrului Agriculturii, Ion Mora. 
ru, secretar adjunct al Consiliu
lui General A.R.L.U.S, directori 
și specialiști din Ministerul Agri
culturii, membri și activiști ai 
Consiliului General A.R.L.U.S.

De asemenea se aflau de față 
I. I. Horoșilov, consilier al Am
basadei Sovietice la București și 
alți membri ai Ambasadei.

Timp de aproape 3 săptămîni 
oaspeții sovietici au vizitat dife
rite unități socialiste, stațiuni ex
perimentale, institute de cercetări 
științifice și au făcut schimb de 
experiență cu specialiștii din a- 
gricultura țării noastre.

(Agerpres)

BACĂU (De la corespondentul 
nostru).

In ultimele zile pe meleagurile 
moldovene căldura a fost mal 
puternică. Ea a grăbit darea în 
pîrgă a orzului de toamnă. Pe 
(ăranii muncitori din comuna 
Săuceștl, raionul Bacău vremea 
recoltatului i-a găsit gata pre
gătiți. Și tntrucit orzul care pînă 
ieri părea necopt peste o zi, două 
devine bun de recoltat, șeful 
punctului agricol, tov. Ion To- 
mescu, împreună cu utemista Ma
ria Scorteanu tehniciană agro
nom, merge zilnic la ctmp, cer- 
cetind felul tn care se prezintă 
culturile.

Zilele trecute, intoreîndu-se de 
la ctmp ei au discutat cu țăra
nul muncitor Ion Rotaru :

— Peste o zi orzul dumitale 
este numai bun de secerat. Poi- 
mine să ne intllnim pe lan. Ro
taru nu a rnai așteptat alte în
drumări. La data stabilită, el 
care a tnsămin(at primul orzul 
și l-a îngrijit după regulile agro
tehnice a început tot primul pe

comună secerișul. In două zile a 
terminat de secerat su; afafa de 
0,36 hectare ce avea. , >e îndată 
ce a recoltat, a tnsămtnfat pe a- 
cest teren porumb furajer.

Vestea începerii secerișului s-a 
răspîndit imediat In toată comu
na. Și alfi fărani muncitori au 
urmat exemplul lui Rotaru. Așa 
de pildă țăranul muncitor Gheor
ghe Avătai și familia utemistului 
Nicolae Dochifoiu, S. Sandu, 
Gheorghe Cristea și alții au fost 
primii care au terminat recoltau 
tul orzului.

Acum la îndemnul tehnicianu
lui agronom tot mai mulți fărani 
muncitori merg la seceriș îndată 
ce orzul a dat în. ptrgă.

Recoltatul a început și în alte 
localități din regiunea Bacău. In 
raionul Adjud de pildă, la 
Rogoaza a început recolta 
cele trei secerători-legătoi 
lotul din comuna Sasci 
Două secerători-legători 
coltat în scurt timp peste 
tare cu orz, iar la G.A.S. 
în lanul de orz a intrat c

Răspuns unor cititori

Despre școlile tehnfâe

Vizitele delegației de femei iugoslave
După o vizită de cîteva zile 

prin țară, membrele delegației 
Federației Asociațiilor de femei 
din R.P.F. Iugoslavia s-au îna
poiat în București.

Duminică dimineața la Pala, 
tul pionierilor delegația femeilor 
iugoslave a petrecuF citeva ore în 
mijlocul pionierilor din Capi
tală.

După amiază, membrele dele, 
gației au făcut o vizită de rămas 
bun la sediul Comitetului Femei
lor Democrate din R.P.R.

Mulțumind pentru călduroasa 
primire făcută In R.P.R. tov. Lid
ia Iovanovicî, conducătoarea de
legației a spus: „Vizitele făcute 
in țara dv. ne-au dat posibilitatea 
să cunoaștem viața și munca po-

porului romin, a femeilor din Ro- 
mînia care, alături de bărbați, 
participă la construirea socialis
mului. Noi vom povesti femeilor 
din Iugoslavia cele văzute aici 
pentru ca și ele să cunoască mai 
bine realizările poporului romin 
în lupta peniru construirea Ro- 
mîniei noi. In discuțiile ce le-am 
avut cu femeile muncitoare din 
țara dv. am simțit căldura prie
teniei și dorința de colaborare cu 
femeile iugoslave".

Seara, Comitetul Femeilor De. 
mocrate din R.P.R. a oferit o 
masă în cinstea delegației Fede
rației Asociațiilor de femei din 
R.P.F. Iugoslavia. Masa s-a des
fășurat intr-o atmosferă de caldă 
prietenie. (Agerpres)

Au trecut peste șase ani de la 
data cînd, din inițiativa Uniunii 
Tineretului Muncitor, 
dus în 
sportiv 
afirma 
cuprins 
muncii, 
.tirea în vederea trecerii norme
lor G.M.A. constituie un mijloc 
de întărire fizică și morală a 
poporului nostru muncitor.

In anii care au trecut, comple
xul sportiv G.M.A. a devenit baza 
pregătirii fizice multilaterale a 
tineretului încadrat în învăță
mîntul de toate gradele; zeci de 
mii de tineri și-au însușit ele
mentele de bază ale mersului pe 
schi, înotului, gimnasticii și ale 
jocurilor sportive, dezvoltîndu-și 
calitățile fizice de bază. Din 
rîndurile purtătorilor insignei 
G.M.A., sute de mii de tineri au 
îndrăgit o ramură de sport și 
participă cu regularitate la con
cursuri și campionate. Complexul 
sportiv G.M.A. a jucat un rol 
Important în pregătirea fizică 
multilaterală a sportivilor clasi
ficați, condițiile clasificării spor
tive impunînd trecerea normelor 
G.M.A. Toate acestea au contri
buit la lărgirea bazei mișcării 
sportive și la îmbunătățirea în 
general a pregătirii sportivilor 
fruntași. In afara acesteia, în 
cadrul activității duse in anii ce 
au trecut prin comisiile G.M.A., 
s-a format un larg activ obștesc, 
care a acumulat o bogată expe
riență, asigurînd posibilitatea ex
tinderii activității 
viitor.

Alături de aceste 
complexului sportiv 
care s-au scurs au scos la iveală 
și o serie de lipsuri și deficiențe. 
Multe din lipsurile manifestate 
s-au datorat organizațiilor spor
tive, departamentelor și ministe
relor cărora le reveneau sarcini 
pe linia complexului G.M.A. A- 
cestea n-au privit cu suficientă 
seriozitate .importanța complexu
lui ca mijloc de mobilizare a 
maselor de oameni ai muncii spre

s-a intro- 
țara noastră complexul 
G.M.A. Astăzi se poate 

că activitatea G.M.A. a 
mase largi de oameni ai 
tineri și virstnici. Pregă-

G.M.A.

succese
G.M.A.,

pe

ale 
anii

Noul complex G. M. A
activitatea de educație fizică în 
scopul întăririi sănătății și a 
dezvoltării armonioase a tinere
tului patriei noastre.

Foarte mulți activiști sportivi 
au privit problema complexului 
numai prin prisma îndeplinirii u- 
nor cifre, încălcîndu-se principiile 
de pregătire a aspirantului. A- 
ceasta este explicația faptului că 
mulți purtători ai insignei G.M.A. 
nu au o pregătire corespunzătoa
re, iar în multe cazuri s-au acor
dat insigne fără ca aspiranții să 
fi trecut toate examenele nece
sare.

In loc ca pregătirea purtăto
rilor insignei G.M.A. să consti
tuie o sarcină de mare cinste și 
onoare, au fost multe colective 
sportive care au considerat acti
vitatea complexului G.M.A. ca o 
problemă secundară, subordonîn- 
du-se activității secțiilor pe ra
muri de sport care aveau nevoie 
de purtători ai insignei G.M.A. 
numai pentru ca membrii săi să 
poată lua parte la competițiile 
oficiale.

Popularizarea în masele de ti
neret a complexului G.M.A. nu 
a fost satisfăcătoare, o influență 
negativă avînd în multe cazuri și 
neprimirea la timp a insignelor 
și brevetelor G.M.A. de către as
piranții cu toate normele trecute.

Alături de aceste lipsuri activi
tatea practică în cei peste șase 
ani a scos la iveală și o serie 
de deficiențe în structura com
plexului G.M.A.

în cadrul lucrărilor pentru mo
dificarea regulamentului com
plexului sportiv G.M.A. începute 
în anul 1954 de către C.C.F.S., 
au fost consultați sute de profe
sori de educație fizică, antre
nori, instructori, tehnicieni ai co
misiilor G.M.A.; s-au organizat 
concursuri experimentale în toate 
regiunile țării, iar problemele 
cele mai dificile au fost puse în 
discuția celor ce se ocupă de or
ganizarea efectivă a activității 
G.M.A,

Modificările aduse regulamen
tului G.M.A. țin seama, In afară 
de deficiențele izvorite din acti
vitatea practică, și de experiența 
celorlalte țări de democrație 
populară și de aceea a Uniunii 
Sovietice.

Principalele modificări aduse 
structurii complexului sportiv 
G.M.A. sînt:

1. Modificarea categoriilor de 
vîrstă. Noul regulament respectă 
în mai mare măsură particulari
tățile individuale ale cetățenilor 
patriei noastre.

Introducerea categoriei de 
vîrstă 12—13 ani în cadrul gra
dului F.G.M.A., în afară de ex
tinderea activității (de data a- 
ceasta fiind cuprinși și copii din 
învățămîntul elementar, clasele 
5—7), face posibilă formarea de
prinderilor la o vîrstă cînd con
dițiile sînt cele mai prielnice.

împărțirea aspiranților la in
signa G.M.A. gradul I și II în 
mai multe categorii de vîrstă 
permite o mai justă gradare a 
normelor în raport cu particula
ritățile de vîrstă.

2 Desființarea normelor Ia 
alegere și mărirea numărului 
normelor obligatorii dau comple
xului un caracter aplicativ, prin 
dezvoltarea cu precădere a cali
tăților fizice și formarea deprin
derilor de mișcare 
tru viața de toate 
vitatea sportivă.

Noul regulament 
lui sportiv G.M.A. 
singur calificativ 
gradele și posibilitatea cuceririi 
unui singur fel de insignă, ceea 
ce are ca urmare simplificarea 
organizării pregătirii și trecerii 
normelor.

3. Introducerea posibilității de 
reconfirmare a normelor practice 
din doi în doi ani asigură menți
nerea pregătirii fizice dobîndite 
de purtătorii! insignei G.M.A., o- 
dată cu cucerirea acestei insigne.

4. Noul regulament al comple-

necesare pen- 
zilele și acti-

al complexu- 
prevede un 

pentru toate

xului G.M.A. prevede un număr 
redus de formulare de evidență 

■și pentru o mai ușoară organi
zare a muncii s-au introdus fi
șele colective de aspiranți, in 
special pentru școli și colectivele 
sportive mari.

5. Introducerea unor exerciții 
pentru dezvoltarea forței, ca o 
complectare a normelor de gim
nastică ; sistematizarea cursei cu 
obstacole și includerea unor pro
bleme teoretice legate de prac
tica exercițiilor fizice și a spor
tului vin să îmbunătățească ca
litatea pregătirii aspiranților.

6. In afară de modificările a- 
duse structurii complexului spor
tiv G.M.A., noile instrucțiuni pre
văd și o serie de măsuri organi
zatorice menite să ridice pe o 
treaptă superioară pregătirea fi
zică a maselor largi de tineret.

Astfel, pe viitor pregătirea aspi
ranților se va face în cadrul sec
țiilor pe ramuri de sport, a sec
țiilor de pregătire fizică generală 
și a centrelor de instruire G.M.A. 
In învățămînt, pregătirea se va 
realiza fn primul rînd în cadrul 
lecțiilor de educație fizică.

Trecerea normelor complexului 
sportiv G.M.A. se va efectua în 
concursuri oficiale sau în con
cursuri speciale, în prezența unor 
examinatori desemnați de comi
tetele pentru cultură fizică și 
sport. Prin această măsură se 
înlătură anomalia care constă 
în efectuarea examinării de că
tre același organ (comisia de 
pregătire și examinare G.M.A.), 
care a asigurat și pregătirea as
piranților. Comisiile G.M.A. dirt 
cadrul colectivelor sportive, cons
tituite conform noilor instruc
țiuni, au sarcină de a coordona 
pregătirea aspiranților și prezen
tarea lor la concursuri, de a asi
gura baza materială necesară ac
tivității G.M.A., de a organiza 
propaganda în jurul complexului

G.M.A. și de a ține evidența pre
gătirii normelor.

Modificările aduse complexului 
sportiv G.M.A. precum și anali
zele prilejuite de aplicarea noului 
regulament, în cadrul tuturor co
lectivelor sportive și în special 
a organizațiilor de bază U.T.M. 
s’nt un bun prilej pentru trecerea 
la o nouă etapă în activitatea 
G.M.A., etapă in care printr-o 
muncă organizatorică mai bună, 
o mobilizare mai largă a tinere
tului, o pregătire mai temeinică 
a aspiranților, s-o realizăm mai 
mult și mai bine decît pînă în 
prezent.

Numai în felul acesta comple
xul sportiv G.M.A. va contribui 
din ce în ce mai mult la educa
rea tineretului țării noastre, nu
mai în felul acesta complexul 
sportiv G.M.A. va deveni într-a- 
devăr baza sistemului de educa
ție fizică din țara noastră.

PAVEL BALCANY
Șeful serviciului G.M.A. 

din C.C.F.S.

• In Cupa Europei cen. 
trate la fotbal duminică s-au 
disputat alte două intilniri. 
La Budapesta, Voros Lobogc 
a întrecut cu 5-3 echipa 
Steaua Roșie din Belgrad, 
iar în capitala R.P.F. Iugo
slavia Partizan Belgrad și 
Wacker Viena au terminat la 
egalitate: 1-1. m

• La 1 iulie s-a disputat la 
Copenhaga întîlnirea interna
țională de fotbal dintre echi
pele reprezentative ale Dane
marcei și U.R.S.S. Fotbaliștii 
sovietici au învins cu scorul 
de 5-2 (1-1).

• Cu prilejul unui con
curs internațional desfășurat 
la Berlin cunoscutul atlet ce
hoslovac Jiri Skobla a stabi
lit un nou record european Ia 
aruncarea greutății cu rezul
tatul de 17,57 m. Vechiul re
cord era de 17,54 m. și apar
ținea tot lui Skobla. In a- 
celași concurs, polonezul Mal- 
cherczyk a stabilit un nou re
cord al R.P. Polone în proba

Știri sportive 
de triplu salt cu rezultatul de 
15,49 m.

• In orașul Cracovia s-a 
disputat duminică intilnirea 
internațională de fotbal din
tre echipele Wisla Cracovia și 
Austria Viena. Fotbaliștii vie- 
nezi au obținut victoria cu 
scorul de 2-1 (1-1), prin punc
tele înscrise de centrul ata
cant Malik. Pentru Wisla a 
marcat Moorek.

• Intr-un meci de fotbal 
contind pentru „Cupa Atlan
ticului" echipa reprezentativă 
a Argentinei a Învins echipa 
Uruguaiului cu scorul de 2-1 
(0-0).

• Echipele selecționate de 
baschet ale R.P. Chineze și-au 
continuat turneul pe care îl 
întreprind în țara noastră. La 
Oradea evoluția talentaților 
sportivi chinezi a suscit"* tin 
interes cu totul deosebit. 
Peste 4000 de spectatori au

s-a

asistat la meciurile disputate 
pe un teren amenajat spe
cial. Echipa masculină a R.P. 
Chineze a întrecut echipa ora
șului Oradea cu 67-61 (38-42). 
De asemenea la fete victoria 
a revenit baschetbalistelor din 
R. P. Chineză cu 75-49, 
(33-35).

Jucînd la Satu Mare cu 
selecționatele orașului, oas
peții au terminat de asemenea 
victorioși cu 95-46 la mascu
lin și 46-44 la feminin.

• In orașul Zabrze
desfășurat duminică intilni
rea internațională de fotbal 
dintre echipele reprezentative 
de juniori ale R.P. Polone și 
R.P.R. La capătul unui meci 
disputat, întîlnirea a luat 
sfîrșit cu un rezultat de ega
litate : 3-3, după ce Ia pauză 
juniorii romîni conduceau cu 
2-1. Punctele echipei noastre 
au fost înscrise de Raab (2) 
și Dumitrescu, iar pentru e- 
chlpa poloneză au înscris 
Droszdiok, Gabecky și Felix.

Elena Iordache, din Bucu
rești dorește să se califice tn 
textile sau pielărie, Alexandru 
Chiriac din comuna Gohor. 
raionul Tecuci, tn topografie, 
Tudor Gheorghe din Pitești in 
chimie, alții doresc să se spe
cializeze in metalurgie, con
strucție de mașini, industrie 
alimentară. Fiecare dintre a- 
ceste profesii este intere
santă și urmînd-o cu seriozi
tate poți deveni un tehnician 
de nădejde, cu un bun cîștig 
și posibilități de a urma fără 
frecventă învățămîntul supe, 
rior.

Școala tehnică de textile și 
pielărie funcționează în Bucu
rești, pregătind normatori șl 
tehnologi pentru întreprinderi
le din aceste ramuri; școli de 
topografie sînt tn București, 
Sibiu și Brăila tn cadrul lor 
pregătindu-se tehnicieni, aju
tori ai inginerilor topometri, 
iar școala de chimie se gă
sește tn București str. N. Fi- 
lipescu nr. 20 și are speciali
tățile : preparatori, proiectanfi 
și mecanici de aparate și in
stalații pentru industria chi. 
mică.

La Buftea e o școală specială 
cinematografică pentru ramu. 
rile: electromecanică cinema
tografică și prelucrarea pelicu
lei cinematografice.

Școli de metalurgie sînt la 
București și Orașul Stalin, de 
industrie alimentară cu spe
cialitățile : laboranfi pentru 
industrie alimentară și norma
tori funcționează tn București 
șl Cluj, tn cea din urmă 
existtnd și o seefie pentru teh
nicieni tn industria tutunului.

Nu mai putini sînt tinerii 
care doresc să știe profesiile 
în care ti pregătesc școlile teh
nice de telecomunicații. Lor le 
comunicăm că tn București 
funcționează o școală cu secții 
de telegrafiști mecanici tele • 
foane urbane, mecanici telefoa
ne interurbane și oficianți 
PTTR, tar la Timișoara cu sec
ții: operatori radioficare și me
canici pentru stații de radio.

Economia noastră tn plină 
dezvoltare, munca culturală și 
sportivă care se răsptndește 
pînă în cele mai îndepărtate că
tune ale tării, cere cu fiece zi 
noi șl noi cadre de tehnicieni, 
de oameni bine calificați, care 
să contribuie din plin la con
struirea viefii noi, socialiste. 
In . școlile tehnice po(i deveni 
un asemenea om pregătit tn 
diferite profesii, care de care 
mal frumoase, mai de răspun
dere. Ele așteaptă tinerii ab
solvenți ai învățămîntului me
diu să vină și să le însușeas
că, să afle taina mînuirii ma
șinilor și a feluritelor aparate, 
a cercetării adtncurilor pămtn- 
tului sau a rezistentei materi
alelor, să învețe a zăgăzui 
revărsările rturilor sau a- 
sanarea halfilor, să afle mij
loacele de prevenire și vin
decare a bolilor, de fabricarea 
feluritelor produse de larg 
ponsum și ciie altele.

o Răspunsul rcdacfiel noastre 
b la scrisoarea tinărului Marcel 
Ș Constantinescu, prin care aces- 
') ta cerea sfatul ziarului în ale. 

gerea unei meserii, a sttrnit un 
viu interes in rîndurile absol
venților tnvăfămlntului mediu.

Zilnic ne sosesc numeroase 
scrisori prin care tinerii, dor
nici de a-și alege cu cit mai 
multă chibzuială profesiunea 
cer lămuriri suplimentare în 
legătură cu școlile tehnice.

Maria Olaru din Bacău sau 
Constantin Codreanu din lași 
de pildă, ne întreabă cine 
poate fi admis in școlile teh. 
nice. De fapt această problemă 
a fost atinsă și in materialul 
amintit. Le satisfacem to
tuși dorința: în școlile tehni
ce cu durata de 1—2 ani, care 
pregătesc muncitori calificafi 
in meserii care cer un nivel 
mai înalt de cultură generală, 
precum și în cele care pregă
tesc personal tehnic (ca nor- 
mator, desenator tehnic etc.) 
se primesc absolvenți ai șco
lilor de 10 ani, in virstă de 
17—25 ani.

In ce privește condițiile de 
admitere, problemă amintită 
în multe alte scrisori, repetăm 
că primirea în școlile tehnice se 
face fără examen de admitere 
și numai pe baza vizitei medi
cale și în ordinea mediilor ob
ținute la examenul de maturi
tate. locurile in școli fiind li
mitate. Numai la meseriile 
sau specialitățile care cer în
sușiri deosebite(artă decorati
vă, desenatori etc.) candidații 
vor da o probă de verificare 
a aptitudinilor în conformitate 
cu specificul de muncă respec
tiv și vor fi admiși pe baza 
rezultatelor obținute. (Alte lă
muriri se pot aflo in „Scînteia 
tineretului" din 13 iunie a.c.)

Un număr de tineri doresc 
să afle amănunte despre locul 
de funcționare a unor școli, 
specializarea ce o capătă la 
absolvire. Așa de exemplu un 
grup de elevi din clasa a X-a 
a școlilor medii din Galati he 
întreabă unde funcționează 
școli tehnice dentare și de 
farmacie. Și iată răspunsul: 
în anul școlar 1956-57 va func
ționa o singură școală denta
ră la Arad, iar un număr de 
școli tehnice sanitare (cele de 
la București, Craiova, Timi
șoara, Botoșani, Tg. Mureș) 
vor pregăti, pe lingă alte spe
cialități, și lucrători farma
ciști. Absolvenții acestor școli 
obțin diplome de tehnician 
dentar și respectiv ajutor far
macist.

Elevul Mircea Petrescu din 
Urziceni, iubind marea șl că
lătoriile pe nesfîrșitele întin
deri de apă, vrea să urmeze o 
școală tehnică de marină. Do
rința lui este realizabilă întru- 
ctt o asemenea școală există 
la Constanfa și ea pregătește 
specialiști tn navigație mari
timă și fluvială și mecanici de 
mașini navale.

Mult interes trezesc în rtn- 
durile tinerilor și o seri» de 
alte școli tehnice.
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Pentru 
de prietenie

ATENA (Agerpres). — TASS 
transmite: In seara zilei de 30 
iunie, la ambasada U.R.S.S. din 
Grecia a avut loc o conferință 
de presă, în cadrai căreia mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., D. T. Șepilov, a făcut o 
declarație in care a spus printre 
altele:

„Stimați reprezentanți ai pre
sei ! Am sosit la Atena in'r-o 
scurlă vizită neoficială pentru a 
stabili contacte personale cu 
personalitățile conducătoare ale 
guvernului grec și a face cu a- 
cestea un schimb de păreri asu
pra problemelor care interesează 
țările noastre.

Am avut cu primul ministru, 
dl. Caramanlis, și cu ministrul 
Afacerilor Externe, dl. Averol, 
convorbiri îndelungate, sincere 
și, după cîte mi se pare, rodnice. 
Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de înțelegere re
ciprocă ’ de intenții sincere 
partea belor părți.

In cursul convorbirilor care au 
avut loc, noi am exprimat hotă- 
rîrea Uniunii Sovietice de a exa
mina în mod binevoitor și dezin
teresat problema colaborării reci
proce în dc-meniul dezvoltării 
economiei naționale a Greciei, in 
domeniul schimbului de expe
riență tehnico-științifică, al pre
gătirii de specialiști, inclusiv al 
schimbului de studenți. Totodată, 
tn conformitate cu principiile sale 
generale, Uniunea Sovietică nu 
pune Greciei nici un fel de con
diții care ar putea afec.a suvera
nitatea și demnitatea ei națio
nală.

Din partea guvernului grec s-a 
G.A-S- dine pozitivă 

egături'.or eco- 
i Sovietică și, 
e dezvoltarea 
ui.
faptul că In 
ceput să se 
turale intre 
i Grecia. Noi

G.Â-S- 
tul cu
i 
(t-Ttrg- 
au re-
6 w- 
pufe?“ 
ornbiw-

în

clin

.nuncitori'or
.u _.vgițti din orațul

Pittsburg
NEW YORK 2 (Agerpres). — 

După cum anunță agențiile occi
dentale, orașul Pittsburg, capi
tala oțelului, din S.U.A., este as
tăzi un oraș mort în urma gre
vei declanșate în noaptea de 30 
iunie spre 1 iulie de muncitorii 
meta’.urgiști americani, 
ceastă 
grevă 
ceastă 
coace,
citori. 90% din producția de oțel 
a Statelor Unite este paralizată.

La a- 
grevă, cea de-a cincea 
de mari proporții din a- 
industrie de la război în- 
participă 650.000 de mun-

întărirea relațiilor 
dintre U.R.S.S. și Grecia
Declarata lui D.T. Șepilov 
la o conferință de presă 

la ambasada U.R.S S. 
din Grecia

larg schimb de 
între popoarele 
sovietici mani- 
de succesele în 
și artei Greciei

sîntem pentru un 
valori spirituale 
noastre. Oamenii 
festă interes față 
domeniul culturii 
contemporane și sînt ga:a la rin- 
du.l lor să împărtășească reali
zările în acest domeniu poporu
lui grec.

Lărgirea schimbului de delega
ții culturale, științifice, parla
mentare și altfel de delegații va 
contribui la statornicirea unei în
țelegeri și încrederi reciproce mai 
mari între țările noastre. Ușile 
țării noastre sînt deschise cu 
ospitalitate.

Năzuind să dezvolte relațiile 
sale de prietenie cu Grecia, Uni
unea Sovietică nu încearcă nici
decum să bage zîzanie între 
Grecia și puterile occidentale, așa 
cum scriu unele ziare străine. 
Mai mult, Uniunea Sovietică, 
luptînd pentru a obține destin
derea generală a încordării inter
naționale, tinde ea însăși la îm
bunătățirea relațiilor sale cu sta
tele occidentale.

Atribuind o mare însemnătate 
contactelor personale pentru dez
voltarea relațiilor ae prietenie 
dintre U.R.S.S. și Grecia, am ri
dicat problema atitudinii guver
nului grec față de eventualitatea 
unei călătorii a primului ministru, 
dl. Caramanlis, și a ministrului 
Afacerilor Externe, dl. Averof, la 
Moscova în momentul cînd ar 
găsi ei de cuviință. Totodată, s-a 
declarat că în cazul cînd se va 
manifesta o atitudine pozitivă, 
primului ministru și ministrului 
Afacerilor Externe li se vor tri
mite o invitație oficială. Primul

ministru și ministrul Afacerilor 
Externe au în principiu o atitu
dine pozitivă în ceea ce privește 
călătoria la Moscova. Totodată 
s-a căzut de acord că Uniunea 
Sovietică va trimite invitația in 
momentul cînd vor fi pregătite 
premizele care să facă această 
vizită mai rodnică.
• Urez din suflet harnicului po
por grec și guvernului Greciei 
toate succesele și prosperitate 
patriei !

După această declarație, D. T. 
Șepilov a răspuns la întrebările 
ziariștilor.

★

La invitația primarului orașului 
Atena, dl. Cațotas, ministru! Afa
cerilor Externe al U.R.S.S,, D. T. 
Șepilov, a vizitat municipalitatea 
din Atena. In drum spre primărie 
zeci de mii de atenieni au salutat 
cu aplauze călduroase pe minis
trul Afacerilor Externe a! Uniunii 
Sovietice. D. T. Șepilov a fost în- 
tîmpinai cu căldură de membrii 
Consiliului Municipal și dc per
soanele invitate.

D. T. Șepilov a fost salutat de 
primarul orașului. In cuvîntarea 
sa acesta a urat ca relațiile eco
nomice și culturale între U.R.S.S. 
și Grecia să se dezvolte continuu. 
In cuvîntarea sa de răspuns, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a mulțumit locuitorilor 
Atenei și întregului popor grec 
pentru primirea caldă și.cordială. 
D. T. Șepilov s-a adresat membri 
lor Consiliului Municipal expri- 
mîndu-le dorința de a munci 
împreună pentru Întărirea și dez
voltarea relațiilor greco-sovietice. 
D. T. Șepilov l-a invitat pe pri
mar și o delegație a municipali
tății să viziteze. Moscova.

★

ATENA (Agerpres). — 
transmite: La 1 iulie, la 
dimineața, ministrul

4 Iulie — sărbătoare 
națională a popoarelor 

iugoslaviei
BELGRAD 2 (Agerpres). 

TASS transmite: La 4 iulie 
sărbătorește Ziua luptătorilor, 
ziua răscoalei poporului Iugosla
viei împotriva ocu punților ger. 
mano-fasciști. La sesiunea din 
iunie a Scupșcinei Populare Fede
rative, această zi a fost procla
mată sărbătoare națională. în a. 
ceastă zi, în anal 1941, Comite
tul Central al Partidului Comu
nist Iugoslav a adresat popoare
lor țării chemarea de a începe 
răscoala armată împotriva ocu- 
panților.

In toate republicile populare 
ale Iugoslaviei se desfășoară pre
gătiri intense în vederea sărbă
torii. La 3 iulie, ajunul Zilei 
luptătorilor, Comitetul Central al 
Uniunii participanților la războiul 
de eliberare națională va organiza 
la Belgrad o ședință solemnă.
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Sesiunea ordinară anuală 
a Consiliului F.M.T.D.

TASS
___ __ _ ____ __ . ora 9
2*....'.__ ...t./.' _1 Afacerilor
Externe al U.R.S.S., D. T. Șepi- 
lov, a plecat din Atena.

Secretariatul Federației Mon
diale a Tineretului Democrat 
anunță că între 20 și 23 au
gust Consiliul F.M.T.D. va 
ține la Sofia sesiunea sa ordi
nară anuală.

Ordinea de zi a sesiunii cu
prinde :

1. — Activitatea tineretului 
pentru drepturile sale, pentru 
prietenie și pace. Sarcinile vii
toare ale F.AtT.D. și convoca
rea congresului al 4-lea al 
Federației.

2. — Activitatea F.M.T.D. și 
a organizațiilor naționale afi
liate, în vederea celui de al 
6-lea Festival Mondial al Ti
neretului.

3. — Raportul Comisiei fi
nanciare de control asupra 
bugetului pe exercițiul 1956 
și asunra proiectului de buget 
pe 1957.

4. — Alegerea Comitetului 
Executiv.

Poporul polonez înfierează 
provocarea săvîrșită la Poznan 

de agentura imperialistă
VARȘOVIA 2 (Agerpres). — 

PAP transmite: La întreprinde
rile din Varșovia, Lodz, Vroclaw, 
Liublin, Bielostok și alte orașe 
și regiuni industriale, precum și 
în satele tării, au loc mitinguri 
de masă și ,adunări de partid 
deschise în cadrul cărora munci
torii și țăranii înfierează cu as
prime provocarea sîngeroasă de 
la Poznan a agenturii imperia
liste. și a mișcării reacționare clan
destine. In scrisorile lor adresate 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, 
comuniștii și cei fără de partid 
încredințează Comitetul Central 
că ei se vor uni și mai strîns în 
jurul partidului, guvernului și 
puterii populare, vor păzi cu vi
gilență cuceririle populare.

Intr-o scrisoare adresată Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, colec
tivul combinatului textil „I. Mar- 
chlewski" din Lodz scrie: înfie
răm pe provocatori și vă încre
dințăm că și în 
ferm realizările 
tre, ne vom uni 
jurul partidului , ,r_ ,
lare în lupta pentru îndeplinirea 
sarcinilor construcției socialiste.

O adunare deschisă de partid 
a avut loc la uzina constructoa
re de vagoane „Pafavag" din 
Wroclaw în legătură cu eveni
mentele de la Poznan. Muncito
rii uzinei au adresat o scrisoare 
colectivului uzinei constructoare 
de mașini „Stalin'* din Poznan 
în care se spune:

viitor vom păzi 
revoluției noas- 
și mai strîns în 
și puterii popu-

★

VARȘOVIA 2 (Agerpres). — 
Din Poznan se anunță că a avut 
loc înmormântarea victimelor pro
vocării organizate de agentura 
imperialistă și de mișcarea reac
ționară clandestină din țară. La 
înmormîntare a luat parte o de
legație a Partidului Muncitoresc 
Uni* Polonez și a guvernului 
alcătuită din J. Cyrankievicz 
(șeful delegației), E. Gierek, se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, W. Klosiewicz, președintele 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din Polonia, precum și din repre
zentanți ai organizațiilor locale

Noi, membrii de partid și cei fără 
de partid, ne exprimăm profunda 
indignare față de provocarea ai 
cărei participanți au ridicat mîna 
asupra bunului renume al Polo
niei populare. Sîntem conștienți 
că provocarea de la Poznan a 
fost rezultatul activității agentu
rii antipoloneze dușmănoase, care 
ar fi vrut să scindeze unitatea 
poporului nostru și să-l opună 
puterii populare și partidului. 
Cerem pedepsirea rapidă și se
veră a organizatorilor acestei 
provocări.

Mitinguri de protest au avut 
loc 1^ o serie de întreprinderi 
din Poznan. In scrisoarea adre
sată Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Unit Polonez 
și guvernului Republicii Populare 
Polone, muncitorii uzinei meta
lurgice din Poznan îi încredin
țează că, în ciuda intențiilor duș
mănoase ale agenturii imperialis
te și ale reacțiunii interne, ei vor 
munci cu abnegație pentru binele 
patriei. Mitinguri de masă au a- 
vut loc de asemenea la centrala 
electrică din Poznan și la alte 
întreprinderi din oraș.

In legătură cu evenimentele 
de la Poznan, Prezidiul Comite
tului Principal al Partidului Ță
rănesc Unit a dat publicității o 
declarație în care cheamă pe 
membrii partidului și pe toți ță
ranii polonezi să-și ascută vi
gilența și să întărească alianța 
frățească a muncitorilor și țăra
nilor — temelia Poloniei popu
lare.

★

de partid, de stat și obștești. La 
cimitirul citadelei din Poznan, 
E. Gierek, secretar al C.C. a'. 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, a rostit o c'uvîntare.

Consiliul de Stat al Republicii 
Populare Polone a decorat post 
mortem cu Ordinul renașterii Po
loniei în gradul de ofițeri și ca
valeri pe cei căzuți la datorie 
apărîmd puterea populară. La 
mormintele victimelor provocării 
au fost depuse numeroase coroa
ne din partea familiilor celor că
zuți, organizațiilor de partid, au
torităților și 
ții publice.

reprezentanților vie-

Doi spioni arestați în R. P. Ungară

O delegație a femeilor din R.P.R. 
va face o vizită în R.P.F. Iugoslavia

Delegația Federației Asociațiilor 
de Femei din R.P.F. Iugoslavia, 
care ne vizitează țara, a transmis 
Comitetului Femeilor Democrate 
din R.P.R.. invitația ca o delega
ție a femeilor din Republica Popu

lară Romînă să facă o vizită in 
R.P.F. iugoslavia.

Răspunzind acestei invitații, • 
delegație a femeilor în tara noa
stră va pleca tn cursul lunii sep. 
tembrie în R.P.F. Iugoslavia.
„ (Agerpres) I

Oaspeți de peste hotare
La invitația Comitetului Fe. 

meilor Democrate din R.P.R., du
minică a sosit în Capitală o de
legație de femei din Suedia care 
ne va vizita țara. Din delegație 
fac parte: Ingegerd Molier, vice
președintă a Organizației Inter
nationale de femei „Porți Des
chise", președinta secției suedeze 
a acestei organizații, membră a 
Comitetului executiv al Consiliu
lui Național al Femeilor Sue
deze, Aina Lucia Sodernolm, pre

ședinta Uniunii femeilor suedeze 
de stingă din provincia Nord- 
Boten și Emma Matilda Johan
sson. membră a .Uniunii, femeilor 
suedeze de stingă, redactor șef 
al revistei pentru femei din Go- 
teborg.

La sosire, pe aeroportul Bă. 
neasa, delegația de femei sue
deze a fost salutată de membre 
și activiste ale Comitetului Fe
meilor Democrate din R.P.R.

Box: R. P. R. a terminat la egalitate - 
cu R. Cehoslovacă

Tn incinta stadionului de. iar
nă din Praga s-a desfășurat în 
seara zilei de 1 iulie întîlnirea 
internațională de box dintre re
prezentativele R. Cehoslovace și 
R.P.R. Peste 7000 de spectatori a'J 
venit să asiste la întrecerea celor, 
mai buni boxeri cehoslovaci și 
romîni. Formația cehoslovacă 
pornea favorită în acest meci, a- 
vînd în palmaresul său o victo
rie recentă asupra echipei R.P. 
Polone, campioana Europei. Bo
xerii romîni au răsturnat oare 
cum pronosticurile, furnizînd me
ciuri de calitate care le-au adus 
aplauzele celor ,prezenți. Rezul
tatul final a fost egal : 5-5 și el

putea fi chiar în favoarea noas
tră dacă arbitrul ar fi apreciat 
just în meciul de la categoria 
semiușoară unde Fiat a fost dat 
învins după ce avusese avan*aj 
în primele două reprize. Oricum 
rezultatul poate fi socotit pozitiv 
pentru echipa noastră care a avut 
cei mai buni oameni în Nicolae 
Linca, foarte combativ, C. Dumi
trescu, Gheorghe Negrea și E- 
mil Cismaș.

★

Marți dimineața echipa R.P.R. 
pleacă cu .trenul la Brno unde 
va întîlni miercuri echipa secun
dă a R. Cehoslovace.

Handbal: Echipa R. P. R. învingătoare 
în campionatul mondial

Duminică au început la Karls
ruhe (R.F. Germană) campiona
tele mondiale feminine de hand- 
bal. competiție la care participă 
6 echipe împărțite în două serii 
și anume: seria A: R.P. Ungară, 
R.F. Germană, R.P.F Iugoslavia; 
seria B: R.P.R., Austria, Franța. 
Jocurile se desfășoară sistem tur
neu. urmînd ca primele clasate 
în fiecare serie sa-și dispute 
intre ele titlul mondial.

In prima zi, echipa R.PR. a în
tîlnit puternica reprezen aii vă a 
Austriei, cunoscută printre cele 
mai bune din lume. Handbalistele 
romîne au confirmat forma bună 
pe care au manifestat-o în ulti
mul timp, cucerind o frumoasă 
victorie internațională cu scorul

de 3-1 (1-0). Sportivele noas'.re 
au făcut o partidă excelentă, au 
jucat în viteză, variat și au tras 
mult Ia poartă. Punctele au fost 
înscrise de Dum;‘.rescu (min. 18), 
Jianu (min. 22) ș.i Sălăgeanu 
(min 27). Singurul punct al echi
pei austriace a fost înscris de 
Hofer, cu puțin înain’ea termină
rii meciului. Comentînd ibcul 
handbalistelor romîne. trimisul 
Agenției . France Presse" care <o- 
cotes.e echipa noastră una d n 
principalele favorite ale campio
natelor. scoate în evidentă exce
lenta comportare a portarului 
echipei Nagy. care a aparat și o 
lovitură liberă de la 13 m. și. a 
jucătoarei Dumitrescu cea mai 
bună de pe teren.

cu ___  ... ____  ...
anchetei s-a stabilit că cei

arma în mînă. înBUDAPESTA 1 (Agerpres). - 
M.T.I. transmite : Organele secu
rității statului și grănicerii au 
arestat cu ajutorul populației doi 
agenți ai serviciilor imperialiste 
de spionaj care aveau asupra lor 
arme. Aceștia sînt: Sandor Mezd, 
delicvent de drept comun, și 
Lajos Pathy, fugiți de mai muit 
timp din Ungaria. Ei și-au oferit 
serviciile unui centru imperialist 
de spionaj. In iunie 1956 ei au 
trecut din nou ilegal frontiera 
apuseană a Ungariei. In fața or
ganelor de securitate ungare 
Mezo și Pathy au încercat să

reziste 
cursul 
doi indivizi sînt agenții, unei or
ganizații de spionaj din Occident. 
Spionii arestați urmăreau să afle 
date secrete relative la obiective 
militare. Asupra spionilor au fost 
găsite revolvere automate, apa
rate fotografice, produse chimice 
pentru scrisori secrete; documen
te de identitate false precum și 
documente și echipament care 
dezvăluie intenția .de spionaj. Or
ganele securității din Ministerul 
Afacerilor Interne își continuă 
ancheta.

Membrii delegației Marii Adunări Naționale 
a R. P. R. la ședința sesiunii Adunării 

Populare a R. P. Bulgaria
„îngăduiți-mi ca tn numele po

porului romîn să urez neconteni
te succese poporului frate bul
gar în măreața operă de cons
truire a socialismului și în lupta 
activă pentru întărirea prieteniei 
între popoare și a păcii în.lume".

A vorbit apoi acad. Sava Ga- 
novski. conducătorul 
parlamentare 
vizitat recent 
o scurtă dare 
acestei vizite.

A luat apoi 
Gheorghiev, 
Biroului 'Adunării 
care a relevat importanța schim
burilor de delegații parlamentare 
pentru continua întărire a rela
țiilor de prietenie și colaborare 
între popoare.

Membrii delegației parlamen
tare romîne au avut apoi o între
vedere cu Gheorghi Damianov, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare a R.P. Bulgaria.

Tabără internațională 
a tineretului

î

La 30 iunie la Graal-Miiritz, 
in apropiere de Rostock, in- 
tr-una din localitățile pi'o- 
rești de pe litoralul Mării Bal
tice, s-a deschis „Tabăra in
ternațională a tineretului" din 
țările de pe coastele Mării 
Baltice. La această manifes
tare, organizată de Federația 
Mondială a Tineretului Demo
crat, participă sute de tineri 
și tinere din Republica De
mocrată Germană și Republi
ca Federală Germană, precum 
și numeroși oaspeți din cele
lalte țări baltice — Uniunea 
Sovietică, Polonia, Finlanda, 
Suedia, Norvegia, Danemarca. 
Delegația tineretului sovietic 
este condusă de M. I. Hal- 
deev, membru al Biroului C.C. 
al U.T.C.L. din U.R.S.S.

„Tabăra 
tineretului' 
lozinca „Marea Baltică 
buie să devină o mare 
păcii!“.

„Tabăra internațională 
tineretului" va dura p nă 
5 iulie.

SOFIA 2. — Trimisul special 
Agerpres transmite : Luni după 
amiază, membrii delegației 
Marii Adunări Naționale au 
participat la ședința sesiunii 
extraordinare a Adunării Popu
lare a R.P. Bulgaria. Deputaților 
romîni li s-a făcut o primire en
tuziastă.

Deschizînd ședința Ferdinand 
Kozovski, președintele Biroului 
Adunării Populare, a rostit o cu- 
vîntare în care a spus între al
tele : „Schimbul de delegații 
parlamentare între R.P. Rom nă 
și R.P. Bulgaria reprezintă încă 
o expresie a legăturilor de prie
tenie și colaborare frățească de 
nezdruncinat ale căror rădăcini 
se află în trecutul îndepărtat al 
istoriei celor două popoare".

Primit cu puternice aplauze, a 
luat apoi cuvîntul Mihail Ro- 
șianu, membru în Prezidiul Ma
rii Adunări Naționale a R.P.R., 
conducătorul delegației parla
mentare romîne, care a spus în
tre altele :

delegației 
bulgare, care a 
R.P.R. El a făcut 
de seamă asupra

cuvîntul Nikolai 
vicepreședinte al 

Populare,

a 
la

internațională a 
se desfășoară sub 

“ ...... tre-
a

SCR SOARE DIN PEKIN

de Chu Hsing

Kuo Chen-ching

PEKIN. — In cadrul lucrărilor 
celei de a 3-a sesiuni a 
reprezentanților populari ai„ . 
treaga Chină s-a adoptat statutul 
model al cooperative.or agricole 
de producție de tip superior. La 
indicațiile președintelui Mao Tzc- 
dun, la 30 iunie a fost dat publi
cității textul statutului model al 
cooperativelor agricole de produc
ție de tip superior din R. P. Chi
neză

ROMA. — La 1 iulie a sosit la 
Roma, în vizită oficială cancela
rul Adenauer însoțit de von Bren- 
tano, ministrul Afacerilor Externe 
al R.F. Germane.

NEW YORK. — La 2 iulie a 
sosit la New York A. A. Groțnîko, 
prim locțiitor al ministrului Afa-

lunării 
iin în-

..Doi cai galopează tn plină 
viteză pe cărarea ce trece pe la 
poalele muntelui. Deodată, Li 
Hsiang-yang, comandantul par
tizanilor, descoperă un grup de 
soldați japonezi.

Celălalt călăreț, partizanul 
Kuo Skiao-pek, înfrînă și el ca
lul.

— Ce e de făcut, comandante 
Li?

— Fii liniștit I Nu trebuie să 
pierdem nici o clipă. Vom stră
bate cu îndrăzneală printre ei și 
le vom arăta noi I — comandă 
Li Hsiang-yang și, scoțîndu-și 
revolverul, doborî dintr-o clipă 
doi japonezi.

Caii celor doi viteji, galopea
ză mai departe printre inamicii 
cuprinși de panică.

...Acesta e începutul pasionant 
al filmului „Partizanii curăță 
cîmpiile". Li Hsiang-yang are o 
înfățișare plăcută, este viteaz și 
isteț — calități mult apreciate 
de spectatori.

Rolul lui Li Hsiang-yang este 
interpretat de Kuo Chen-ching. 
un actor în vîrstă de 28 de ani, 
care joacă pentru a treia oară 
într-un film.

încă de mic copil, Kuo s-a do
vedit un foarte bun mim. El as
culta cu mult drag pe cîntăreții 
populari care interpretau balade. 
Cînd se înapoia acasă. Kuo re
producea mamei sale, cu exacti
tate cîntecele auzite.

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 3 iulie 1956

La virsta de 16 ani s-a anga
jat la societatea de tramvaie din 
Tientsin, unde a lucrat timp de 
șase ani, mai întîi ca ungător, 
apoi ca taxator și, în sfîrșit, ca 
manipulant de tramvai.

în acest timp, el începu să 
compună balade. Iar numărul celor 
ce veneau să-l asculte se înmul
țea. Cu toate acestea, conduce
rea societății de tramvaie, care 
se afla în mîinile ciankaișiștilor, 
îl obligă să-și întrerupă „recitalu
rile". Vezi bine — versurile sale 
exprimau durerile, nemulțumirea 
lucrătorilor.

A venit însă eliberarea Tientsi- 
nului. Muncitorii au organizat o 
echipă de artiști amatori. Kuo a 
fost unul dintre cei mai entu
ziaști membri ai echipei. într-o 
zi, pe cînd repeta un rol în ca
mera sa, i s-a spus că directo
rul unei case de filme l-a văzut 
jucînd pe scenă și îl invită să 
interpreteze rolul lui Hu Erk din 
filmul „Poarta nr. 6", al cărui 
subiect era luat din viața doche
rilor din Tientsin.

Inima lui Kuo începu să bată 
cu putere.

— N-o să fiu tn stare I Sînt 
numai un lucrător...

— Și de ce nu ? rîse maestrul 
său. De ce să nu poată un lu
crător deveni actor de cinema ? 
Gîndește-te că pînă acum cîțiva 
ani nici nu te urcaseși pe scenă.

...Și astfel Kuo își începu ca
riera de actor de film.

Ca toți ceilalți artiști din noua 
Chină, care pun arta în slujba 
poporului, Kup și colegii săi ac
tori au trăit un timp printre do
cheri pentru a-i cunoaște mai 
bine. Kuo depunea mari eforturi 
pentru a reuși să interpreteze 
rolul docherului Hu Erk.

Odată sosit în port, el a în
ceput să se antreneze zi de zi,

în spate greutăți 
și chiar 150 kg. Cînd 
dimineața, îl durea 
Era însă hotărît să învețe 

meseria de docher. Dar cum să 
înțeleagă simțămintele și gîndu- 
rile unui docher? înainte de eli
berare li se plătea acestor mun
citori salarii de mizerie. în film, 
Hu Erk era biciuit fără milă de 
șeful său de echipă. Cum să joa
ce el cit mai autentic această 
scenă ?

într-o seară, el repetă scena în 
fața docherilor. Spre surprinde
rea sa însă, aceștia clătinară din 
cap și-i spuse :

— Nu ! Nu ești natural.
— De ce ? i-a întrebat atunci 

Kuo.
— înainte de eliberare — i-au 

spus docherii — loviturile de bici 
din partea stăpînului feudal con
stituiau. hrana noastră zilnică 
Nu mai aveam lacrimi să plîn 
gem. Păstram în sufletele noa 
stre dorința de răfuială și aștep
tam cu nerăbdare ziua cînd vom 
putea face ceva.

înainte de începerea turnării 
filmului, fiecare actor , a fost so
licitat să scrie un studiu amă
nunțit asupra personajului pe 
care îl interpretează, să descrie 
viața și gîndurile lui, caracterul 
și felul de a vorbi al eroului in
terpretat.

Pentru Kuo Chen-ching, care 
experimenta pentru prima dată 
așa ceva, sarcina aceasta a con 
stituit o greutate mai mare de- 
cît căratul unui balot de 150 kg. 
în port. Regizorul și ceilalți ac
tori l-au ajutat cu răbdare, pînă 
cînd, în cele- din urmă, el a în
ceput să înțeleagă adevărata me
nire a unui artist.

ducîn-d
50-100 
scula 
corpul.

de
se 

tot

Kuo se simți ca un luptător 
fără experiență în primele linii 
ale frontului, atunci cînd se 
văzu pentru întîia oară în fața 
aparatului de filmat. Dar el a 
trecut la lucru plin de elan și 
filmul se dovedi un adevărat suc
ces.

Pentru a-și îmbogăți cunoștin
țele înainte de începerea 
rii filmului 
cîmpiile“, el citi zeci de 
despre războiul de rezistență îm
potriva agresiunii japoneze.

încă de la începutul anului tre
cut, el s-a dus să trăiască într-un 
sat din districtul unde avea loc 
acțiunea filmului, petrecînd ore 
întregi în convorbiri cu popu
lația de-acolo. Oamenii i-au po
vestit despre războiul împotriva 
japonezilor, arătîndu-i cum dez-

, turnă- 
„Partizanii curăță 

cărți

armau partizanii, cu mîinile 
goale, forțe considerabile de ja
ponezi. Erau multe scene cap
tivante și greu de executat, prin
tre care și cele de călărie. Kuo 
nu mai călărise niciodată pînă 
atunci. La început, calul îi inspi
ra puțină teamă. I-a trebuit o 
lună de muncă încordată, în 
care nu o dată a fost azvîrlit din 
șea, pînă cînd a reușit să stă- 
pînească cu adevărat această 
artă. De-abia atunci a intrat în 
funcțiune aparatul de filmat.

Kuo Chen-ching este un prie
ten bun, un muncitor neobosit, 
un om drept, popular, cu un dez
voltat simț al umorului. în tim
pul liber este adesea întîlnit pe 
terenul de volei sau baschet. Bun 
povestitor și om plin de viață, 
Kuo e întotdeauna bine primit la 
reuniunile prietenilor săi.

De curînd s-a 
sa este o tînără 
diază în prezent 
matografică din 
noscut pe cînd 
Iul lui Hu Erk în filmul „Poarta 
nr. 6“.

căsătorit. Soția 
actriță care stu- 
la Școala Cine- 
Pekin. S-au cu- 
el interpreta rp-

O scenă din filmul „Poarta nr. 6" ; soția lui Hu Erk (Kuo 
Chen-ching) îi dă soțului ei pîine caldă cumpărată din banii 
pe care guvernul popular i-a dat ca ajutor muncitorilor, ime
diat după eliberarea Tientsin-ului.

â A

cerilor Externe al U.R.S.S. A. A. 
Gromîko va lua parte în calitate 
de reprezentant al U R.S.S. la se
siunea Comisiei O.N.U. pentru de
zarmare care se deschide la 3 iu
lie la New York.

DLL Hl. — Ziarul ..Hindustan 
Standard" anunță că la 1 iulie au 
început la Delhi lucrările plenare. 
C.C. a! Partidului Comunist, din 
India. A fost adoptată ordinea de 
zi care prevede discutarea ma.e- 
rialeior Congresului al XX-lea al 
P C.U.S. precum și a planului 
campaniei electoraje în legătură 
cu apropiatele alegeri parlamen
tare.

PARIS. — Ziarul „L’Humanite" 
anunță că în noaptea de 29 spre 
30 iunie, într-o serie de localități 
din regiunea Parisului, elemente 
fasciste au atacat sediile Partidu
lui Comunist Francez. Acte di
versioniste de acest fel au avut 
loc în localitățile Sartrouville, 
Antony și Chantilly. In afară de 
aceasta a fost avariat standul a- 
sociației „Franța-U.R.S.S “ de la 
expoziția din orașul Lorient.

PRAGA. — Răspunzind invita
ției guvernului cehoslovac, la 2 
iulie a sosit în Cehoslovacia. în
tr-o vizită de prietenie, prințul 
moștenitor al Yemenului emirul 
Seif UI Islam Muhammed El- 
Badr, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri și ministru al A- 
facerilor Externe al- Yemenului 
împreună cu persoanele care-1 în
soțesc

TIRANA. — La 
dat publicității la 
nicatul cu privire 
tratativelor dintre 
vernamentale ale 
și R.P.D. Coreene, ___ _______
fășurat între 25 iunie și 2 iulie.

VARȘOVIA. - La 2 iulie, a 
sosit la Varșovia la invitația gu
vernului R. P. Polone, delegația 
guvernamentală a R.P.D. Coreene 
în frunte cu Kim Ir Sen, președin. 
tele Cabinetului de Miniș ri.

MOSCOVA. — Alteța sa re
gală, prințul Cambodgiei, No
rodom Sianuk, care a sosit la 
2 iulie la Moscova, la invitația 
guvernului sovietic, a făcut în 
aceeași zi o vizită lui K. E. Vo- 
roșilov, președintele. Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

KIEV. — La 1 iulie a sosit la 
Kiev delegația ziariștilor romîni 
care vizitează Uniunea Sovietică. 
La 2 iulie membrii delegației au 
vizitat monumentele istorice și 
arhitectonice din oraș, instituțiile 
culturale, uzina „Tocielektropri- 
bor“ și studioul cinematografic 
din Kiev.

SUHUMI, — La 2 iulie, au so
sit la Suhumi Șahinșahul Iranu
lui, Mohammed Reza Pahlevi, 
Șahinșaha Soraya și persoanele 
care îi însoțesc. După o scurtă 
ședere la Suhumi, Șahinșahul și 
persoanele care îl însoțesc au 
plecat în seara aceleași zile la 
Soci.

2 iulie a fost 
Tirana comu- 
la rezultatele 

delegațiile gu- 
R-P. Albania 

care s-au des-
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Atletism: P- P- P- a cucerit 3 victorii 
la concursul internațional 
de atletism

Pe stadionul Partizan din Bel
grad s-a disputat sîmbătă și du
minică un mare concurs interna
țional de atletism la care au luat 
parte atleți de frunte din Anglia, 
R. Cehoslovacă, R.F. Germana, 
R.P.R., Turcia. R.P.F. Iugoslavia 
și din alte țări.

Cei patru atleți care au repre
zentat țara noastră în acest con
curs au avut o comportare bună, 
reușind să cucerească 3 victorii. 
Astfel, în proba de săritură în 
înălțime femei, duelul dintre 
două din cele mai bune săritoa
re din lume, Thelma Hopkins 
(Anglia) și Iolanda Balaș 
(R.P.R.) s-a terminat în favoa
rea reprezentantei R.P.R., con

stantă pe linia ultimelor ei per
formanțe, care a ocupat locul 
întîi, trec’nd din prima săritura 
ștacheta înălțată 1a 1,70 m. Hon- 
kins a realizat același rezultat 
dar numai în cea de a treia în
cercare. Maestrul sportului tlie 
Savel a condus detașat cursa de 
400 m. garduri pe care a cîști- 
gat-o în timpul de 52”0 și numai 
vînlul care batea cu putere din 
fată l-a împiedicat să obțină un 
rezultat mai bun. Ion Soeler a 
cîștigat proba de săritură ;n înăl
țime cu rezultatul de 1,95 m. iar 
Ion Opriș s-a clasat pe locul c’oi 
în proba de 110 m. garduri cu 
I4”6/10, în urma iugoslavului 
Lorger, cronometrat cu 14”4/10.

Campionatul școlar de atletism 
a luat sfîrșit

Duminică au luat sfîrșit pu 
stadionul Republicii întrecerile 
celei de a Vl-a ediții a campio
natelor republicane școlare de 
atletism. Concursul s-a bucurat 
de un frumos succes, performan 
tele înregistrate in 8 probe fiind 
superioare vechilor recorduri șco
lare de atletism. Mulți din cei 230 
de tineri atleți, din toate colțurile 
țării, care au luat parte la finale 
au demonstrat frumoase calități și 
pot îi socotiți printre speranțele 
atletismului din țara noastră.

Ziua a doua a campionatelor a 
scos în evidență forma bună a 
demi fondistului Zoltan Vamoș 
(Timișoara), câștigătorul probei 
ie 800 m. în timpul de l'54”0. 
Un nou record școlar a obținut 
Valeriu Jurcă (Ploești) în proba 
de 110 m. garduri pe care a par
curs-o în timpul de 15"4/10, iar

proba de lungime fete a luat sfîr
șit cu victoria atletei tim.ș.rrene 
Maria Mariș a cărei performanță 
5,36 m. este de asemenea supe
rioară vechiului record școlar Un 
rezultat de valoare a obținut eleva 
Erika Scherer din Orașul Stal.n 
în proba de aruncarea greutății 
— 13,02 m. stabilind cu acest pri
lej un nou record școlar.

Celelalte probe au luat sfîrșit 
cu victoria următorilor atleți: cio
can: M. Voroneanu (București) 
42,57 m — nou record șco ar; 
suliță băieți: V. Lepăd atu (Ga
lați) 46,29 m.: înălțime băieți: 
S. Blaga (Timișoara) 1,75 m.; 
100 m. fete: Ana Galiș (Oradea) 
I3’’3/10; 100 m. băieți: Gh. Gris, 
tescu (Pitești) 11’’6/10; disc 
băieți: St. Pernechi (Arad) 
41,48 m

Spectacolele de azi
CINEMATOGRAFE: Patria,

Elena Pavel (sală și grădină), 
Doina. Al. Popov, Al. Sahia (sală 
și grădină). 1 Mai (sală și gră
dină), N. Băkescu (sală și gră
dină) : Chitarele dragostei ; Ma- 
gheru, V. Alecsandri, 1. C. Frimu 
(sală și grădină), Arta (sală și 
grădină), Miorița, Volga: A- 
manții din Toledo; Republica, 
Filimon Sîrbu (sală și grădină), 
București, înfrățirea intre po
poare, Gh. Doja, 8 Atartie (sală 
și grădină). Libertății (sală și 
grădină), T. Vladimirescu (sală 
și grădină) : Contele de Monte 
Cristo (seria I) ; Maxim Gorki. 
Donca Simo (sală și grădină) : 
poemul pedagogic ; Timpuri noi: 
Smolnîi—Acvariul din Tzingtao - 
Campionatele de box pe 1955, 
Doi boi năzdrăvani; Lumina, Fla
căra : Călușeii; Central: Lilia

cul ; Victoria : Ordinul Anna; Ti
neretului : Accidentul ; Grivița : 
S-au cunoscut intr-o trăsură ; 
Vasile Roaită (sală și grădină), 
Munca: Melodii nemuri oa-e ;
Cultural: Ganga; Unirea (sală 
și grădină) : Bancnota de 
1.000.000 de lire sterline; C. 
David : A 12-a noapte; Carpați: 
Maclovia; Moșilor (sală și gră
dină) : Semne particulare; 23 Au
gust (sală și grădină) : Dragos
te pierdută ; Coșbuc (sală și gră
dină): Carola Lamberti ; I. Pin- 
tilie: Popescu 10 in control și 
La mere; Popular: Mîine va fi 
prea tirziu ; M. Eminescu : Curg 
apele tulburi; 8 Mai: Pe răs
punderea mea și Bilciul jucării
lor ; Olga Bancic (sală și gră
dină) : Maxim Minciună ; Aurel 
Vlaicu: Tata, mama, bona și... eu.
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