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spre noi înfăptuiri
Proletari din toate tarile, unifl-vă!

n ultimele zile, 
pe adresa ziaru
lui nostru sosesc 
numeroase scri
sori din toate 
colțurile țării 
care ne vestesc 
bucuria, încrede

rea cu care utemiștii și tinerii 
au primit documentele celui de 
al ll-lea Congres al Uniunii Ti- 

0 neretului Muncitor. In aceste do- 
f cumente ei au găsit o nouă și 

puternică chemare la măreața 
d luptă pentru făurirea vieții noi, 
d socialiste.
| Prin greutatea specifică pe 
d care o reprezintă în țara noas- 
d tră, prin dinamismul și comba- 
d tivitatea sa tineretul este o mare 
d forță. De-a lungul celor 35 de 
d ani ai existenței sale, partidul a 
7 vegheat cu dragoste și grijă pă- 
d rintcască la apararea inierese'or 
d vitale ale tineretului, la educa- 
d rea acestuia în spiritul dragos- 
d tei față de popor, a credinței în 
r cauza socialismului.
9 In anii regimului de demo- 
Îcrație populară, prin grija parti

dului viața tinerei noastre gene
rații a devenit pe zi ce trece tot 
mai luminoasă, au fost create ti
neretului posibilități nelimitate 

ide manifestare a energiei sale 
creatoare, a entuziasmului și pa
triotismului său fierbinte, a do
rinței sale de a săvîrși fapte tot 
mai mari.

d Continuatoare a glorioaselor 
f tradiții de luptă ale U.T.C.-ului, 
Î Uniunea Tineretului Muncitor 

s-a prezentat la cel de al ll-lea 
Congres al său ca un puternic 
detașament de luptă al tineretu
lui, unit mai mult ca oricînd în 
jurul conducătorului său iubit 

ț —- Partidul Muncitoresc Romîn 
4— hotărît să-și îndeplinească din 
r ce în ce mai bine înaltul său rol 
4 de rezervă și ajutor de nădejde 
r al partidului în construcția eco- 
r nomică și de stat.
▼ Reprezentanții celor 1.206.506 
f utemiști din țara noastră, adu- 
r nați la cel de al ll-lea Congres 
r al Uniunii Tineretului Muncitor, 
v trecînd în revistă biruințele ob- 
r ținute de tînăra noastră genera- 
r ție pe frontul construcției socia- 
J liste, faci nd o profundă analiză 
J comunistă a muncii și activității 
f organizației noastre, au chemat 
J sutele de mii de utemiști, întregul 
v tineret din țara noastră, să mear- 
r gă sub conducerea partidului, pe 
v drumul unei continue îmbunătă- 
r țiri a muncii lor, pe drumul dă- 
f ruirii celor mai bune forțe lup- 
v tej pentru făurirea marilor idea_ 
9 luri ale clasei muncitoare.

Care sînt principalele obiective 
J și sarcini de viitor ale muncii și 
I activității tinerei noastre gene- 
# rajii asupra cărora s-a oprit cel 
/ de al ll-lea Congres al Uniunii 
ț Tineretului Muncitor ?

Cuvîntarea tovarășului Gheor- 
glie Gheorghiu-Dej, adresată 
Congresului, în numele și din 

Î însărcinarea Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Rezoluția celui de al ll-lea Con
gres al U.T.M., Raportul de ac- 

r tivitate al C.C. al U.T.M. la 
i Congresul al ll-lea al U.T.M., 
} celelalte documente, precum și 
/ discuțiile purtate de delegați 
i răspund cu claritate aces- 
l tei întrebări, constituind pen- 
ă tru tineretul nostru, pentru 
l Uniunea Tineretului Muncitor un 
J nou și prețios ajutor, un pu- 
4 ternic îndemn pentru continua 
9 îmbunătățire a întregii noastre 
f activități.

Plecarea unor delegați 
de peste hotare care au 

participat la al ll-lea 
Congres al U.T.M.

Zilele acestea au părăsit Capi
tala Bruno Bernini, președintele 
F.M.T.D., Ono Ichiro, reprezen
tantul U.I.S., delegația Comso- 
moiului tn frunte cu G. P. Șatu- 
nov, delegațiile organizațiilor de 
tineret din Franța, Austria, R.P. 
Polonă, Olanda, R.P. Bulgaria, 
care au participat la lucrările ce
lui de al doilea Congres al 
U.T.M.

Miercuri dimineața a părăsit 
Capitala delegația Uniunii Tine
retului Muncitor din Ungaria care 
a participat la cel de al doilea 
Congres al U.T.M. Delegația a 
fost condusă de Szăkaly Iozsef, 
prim secretar al Comitetului Cen
tral.

Tot in cursul zilei de miercuri 
a plecat din Capitală delegația 
Uniunii Tineretului Cehoslovac, 
condusă de Vladimir Vedra, se
cretar al Comitetului Central.

La plecare oaspeții au fost sa
lutați de membri ai biroului C.C. 
al U.T.M., activiști ai C.C. al 
U.T.M. și ai Comitetului Orășe
nesc U.T.M București.

Marile transformări revoluțio
nare din ultimul deceniu- au a- 
tras tineretul nostru la o tot 
mai activă participare la viața 
obștească ; politica partidului 
este însușită de masele largi 
ale tineretului. In perioada care 
s-a scurs de la primul său Con
gres, numărul membrilor U.T.M. 
s-a dublat, noi sute de mii de 
tineri dintre cei mai înaintați, 
din uzine, de pe ogoare, 
din școli și facultăți, in- 
trînd in rîndurile detașamen
tului de frunte al tineretului. Cu 
toate aceste succese, Congresul 
consideră că munca de cuprin
dere a tinerilor în U.T.M. este 
încă în urma influienței cres- 
cînde de care se bucură U.T.M. 
în masele tineretului. Congresul 
a pus în fața organizațiilor 
U.T.M. sarcina îmbunătățirii 
muncii de atragere în rîndurile 
sale a marii majorități a tine
rilor muncitori, a majorității ti
nerilor țărani muncitori, a tine
rilor intelectuali înaintați, a în
tăririi muncii de primire în 
U.T.M. a tinerilor din rîndurile 
minorităților naționale.

Trecînd în revistă succesele 
obținute pe linia respectării și 
întăririi democrației interne a 
U.T.M. — condiție de bază pen
tru îmbunătățirea întregii munci 
a organizației noastre — Con
gresul a arătat, în același timp, 
necesitatea ca în centrul aten
ției organelor și organizațiilor 
U.T.M. să stea lichidarea lipsu
rilor existente în domeniul res
pectării democrației interne, ma
nifestarea unei mai mari atenții 
pentru stimularea criticii și au
tocriticii, înlăturarea practicii de 
a se lua hotărîri de unul sin
gur, Îndeplinirea îndatoririlor 
prevăzute de noul Statut al 
U.T.M.

Congresul a subliniat cu mul
tă tărie necesitatea întăririi 
permanente a legăturilor orga
nizațiilor noastre cu masele 
largi ale tineretului, desfășură
rii unei munci politice și orga
nizatorice concrete în fiecare în
treprindere, sat, școală, institut, 
folosind cele mai variate și mai 
potrivite forme de muncă spe
cifice tineretului.

Congresul a arătat necesita
tea îmbunătățirii muncii de se
lecționare, creștere și de promo
vare a cadrelor, necesitatea pre
ocupării sistematice a organiza
țiilor U.T.M. față de creșterea 
experienței organizatorice și po
litice și de educare marxist-le- 
ninistă a cadrelor, de creștere a 
unui cît mai mare număr de ti
neri demni de a intra în rîndti- 
rile partidului.

Uniunea Tineretului Muncitor 
a obținut o seamă de rezultate 
în educarea politică a tinere
tului, în propagarea ideilor 
marxist-leniniste, în educarea 
comunistă a tineretului. Cu toa
te acestea, Congresul, conside- 
rind că în acest domeniu U.T.M. 
are cele mai serioase slăbiciuni, 
a pus în fața organizațiilor 
U.T.M. sarcina îmbunătățirii ra
dicale a conținutului muncii de 
propagandă, a educării tinere
tului în spiritul patriotismului 
socialist, al dragostei și devota
mentului față de popor, față de 
partid, a educării tineretului în 
spiritul internaționalismului pro
letar, a cultivării în rîndurile 
tineretului a unor înalte calități 
morale.

'Activitatea șl comportarea ti
neretului nostru — spunea la 

, Congres tov. Gh. Gheorghiu-Dej 
trebuie să fie călăuzite de 

''principiile moralei comuniste/ 
' ,Este necesar sa fie folosite toa
rte mijloacele de educare pentru 
i'a sădi în rîndurile tinerilor ca- 
' 'litățile înalte ale omului nou, 
' luptător pentru socialism; cLns- 
i ițea și sinceritatea, curajul și 
('spiritul de sacrificiu pentru a- 
' părarea patriei și a cuceririlor 
’revoluționare ale poporului, ca-

pacitatea de a pune întotdeauna, 
mai presus de orice, interesele 
generale. Trebuie cultivate res
pectul față de vîrstnici, dragos
tea față de familie, atitudinea 
tovărășească**.

Congresul a arătat necesita
tea întăririi muncii de populari
zare în masa tineretului a cu
noștințelor științifice, a lărgirii 
orizontului cultural al tinerilor. 
Organizațiile U.T.M. trebuie să 
țină seama în permanență, în 
organizarea activității lor, de 
dorințele specifice ale tineretu
lui, de a citi, de a cînta, de a 
dansa, de a face sport, de a fo
losi timpul liber în modul cel 
mai plăcut, mai instructiv, mai 
vesel.

Un însemnat aport în munca 
de propagare a ideologiei mar- 
xist-leniniste, de explicare a po
liticii partidului și de organi
zare a tineretului, trebuie să-l 
aducă presa și publicațiile pen
tru tineret și copii. Apreciind 
rezultatele obținute, Congresul 
cere tuturor activiștilor pe ta- 
rîmul presei de tineret să 
ridice nivelul ideologic, publi
cistic cit și prezentarea grafică 
a ziarelor și revistelor pentru 
tineret și copii, astfel încît citi
torii să poată găsi în paginile 
acestora un răspuns tot mai 
substanțial și mai convingător 
la problemele de viața care-i 1 
preocupă, o îndrumare practică 
în activitatea lor, materiale in
structive, educative și plăcute, 
scrise la nivelul de înțelegere 
al vîrstei și pregătirii cititori
lor.

Arătînd că îmbunătățirea 
muncii de educație comunistă a 
tineretului trebuie să devină o 
cauză a tuturor organelor și or
ganizațiilor U.T.M., Congresul 
a arătat necesitatea îndreptării 
celor mai bune forțe ale noa
stre spre îndeplinirea acestei 
sarcini.

Trecînd în revistă biruințele 
tinerei noastre generații pe 
frontul luptei pentru dezvolta
rea industriei noastre socialiste 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
primului nostru plan cincinal, 
Congresul scoate în același timp 
cu ascuțime în evidență lipsu
rile muncii organizațiilor U.T.M 
din unitățile industriale arătînd 
necesitatea întăririi luptei pentru 
creșterea productivității mun
cii, reducerea prețului de cost al 
produselor, pentru a da poporu
lui produse tot mai ieftine și de 
mai bună calitate. Congresul 3 
arătat că în centrul preocupă
rilor organizațiilor de tineret 
din industrie trebuie să stea 
lupta pentru progresul tehnic, 
pentru ridicarea continuă a 
calificării tineretului, pentru fo
losirea metodelor înaintate de 
muncă și a întregii capacități1 
de producție a mașinilor, pentru ' 
întărirea disciplinei în produc-' 
ție. Congresul cere tuturor or-' 
ganelor și organizaților U.T.M, ' 
din industrie, construcții, trans-' 
porturi și comerț să-și îndrepte ’ 
întreaga activitate spre înde-1 
plinirea sarcinilor economice ale 1 
întreprinderilor.

Congresul cere activiștilor și ( 
cadrelor U.T.M. să se preocupe i 
mai mult de îmbunătățirea con-1 
dițiilor de muncă și de viață ale 
tineretului muncitoresc, de res- ( 
pectarea prevederilor contrac-1 
telor colective.

Congresul a scos în evidență 
contribuția adusă de tinerii noș- ( 
tri țărani muncitori 
pentru transformarea 
a agriculturii, pentru 
de recolte bogate.

Ținîndu-se seama de marea 
sarcină trasată de congresul 
partidului, de a se asigura ca

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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„Bun pentru cereale -1956“
Ceferiștii din cadrul Direcției 

regionale C.F.R. Cluj au realizat 
cu 18 zile înainte de termen pla
nul de pregătire a vagoanelor 
care vor fi folosite la transportul 
cerealelor din noua recoltă.

In întrecerea socialistă desfă
șurată sub lozinca „Nici un bob 
din noua recoltă să nu se piar
dă prin transport**, echipele de 
etanșare au aplicat pînă la 2 iu
lie inscripția „Bun pentru cerea
le — 1956“ pe 2313 vagoane, cu 
313 vagoane mai mult decît pre
vedea planul. Un număr mare de 
vagoane au reparat și etanșat, 
peste plan, echipele conduse de 
Gh. Tipănuț de la stația C.F.R. 
Oradea. Teodor Kiss de la stația 
C.F.R. Satu Mare și Ioachim Po
pa, de la stația C.F.R. Turda. Ce
feriștii din cadrul regionalei 
C.F.R. Cluj au reparat totodată 
un număr mare de obloane care 
au fost montate la vagoanele ce 
vor fi folosite la transportul ce
realelor.

4 PAGINI - 20 BANI

STĂTUTDLUNIUNIITINERETULUI
Joi 5 iulie 1956 MUNCITOR

i

o

o

o

Cititi II a 
m pag. 11 a

ii

în lupta 
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obținerea

conf/nume III

Realizări
Noi l 

autoturisme ? 
sovietice

Noul autoturism moderni
zat produs de uzinele de au
tomobile „I. A. Lihaciov" din 
Moscova.

Să strîngem recolta la timpi!

Cele dinții raze ale soarelui s-au 
ivit de după coama muntelui. 
Neobișnuit cu drumul de munte, 
mă simțeam obosit. Am plecat în 
grabă. După puțin timp am lă
sat mult în urmă comuna Rusca 
Montană și acum zoream pasul, 
să ajung cit mai repede la gura 
de exploatare forestieră de pe va
lea rîului Ciotorogu, ce aparține 
de I.F.E.T.-Zăvoi, raionul Caran
sebeș. Priveliștea de aici este 
de-a dreptul încîntătoare. Frun
zișul proaspăt al copacilor și al 
tuf ițelor de ciuboțica cucului, bo
gat răspîndite pretutindeni, înve
selesc ochiul cu galbenul lor țipă
tor. Muntele împădurit arată în 
bătaia soarelui ca o piatră pre
țioasă, pălind cerul 'fi spre răsă
rit cu reflexe chihlimbprii.

Apa Ciotorogului se strecoară 
speriată la vale printre stînci, ca 
o salamandră. Deodată, apare o 
poieniță așezată tocmai în coasta 
muntelui. M-am oprit. In jurul 
meu, fagi prăvăliți. Mirosul proas
păt cil rumegușului înțeapă puter
nic nările. Mi-am dat seama că 
de curînd au trecut pe aici tăieto
rii. Odată cu încolțirea ierbii, oa
menii și-au organizat într-un fel 
nou munca. A ajuns și pînă la ei 
știrea că dacă dobori copacul și-l 
transporți direct la depozit în 
trunchiuri complecte (adică în 
catarge), fără să-l sortezi și să-l 
tai în bucăți, atunci randamentul 
muncii și venitul cresc.

Așezați pe trunchiul unui fag, 
Alexandru Chioreanu, șeful secto
rului Rusca Montană, de care a- 
parține exploatarea Ciotorogu, 
Constantin Popescu, maistru de 
exploatare, și Metodie Preda, șe
ful brigăzii complexe, discutau de 
zor.

— Greu a fost la început... A- 
cum lucrurile merg mai bine. In- 
chipuiți-vă, în ultima lună. în ur
ma aplicării metodei, am dat cu 
32 la sută mai mult fag. Despre 
cîștigul oamenilor ce să mai vor
bim I El s-a majorat cu cel puțin 
20 la sută. Cam 1300 lei obține 
acum pe lună fiecare muncitor. 
Metodie Preda, șeful brigăzii, a 
ajuns să cîștige 2.000 lei. Bani, nu 
glumă I

Popescu și Preda s-au izbit cel

mal mult de neîncrederea oameni
lor cînd a fost vorba de aplica
rea noului mod de lucru. Cînd a 
început să se lucreze după noua 
metodă, Gheorghe Vasile, Popa și 
alții ca ei au spus: ,,Noi plecăm, 
pădurile-s mari" și au pornit-o la 
vale.

La plată însă tși dădeau cu to
ții coate. Unii zîmbeau zicîndu-și: 
„a dat norocul peste noi".

Vestea despre rezultatele meto
dei noi s-a răspîndit ca fulgerul. 
Au scris frații cărți pe la casele 
lor, trimițînd și surplusul de bani. 
După o lună de zile de muncă, a- 
par unul cite unul „răzleții", ui- 
tîndu-se pe furiș. Nu le venea să 
creadă că treaba merge atit de 
bine.

După vreo două ore am consta
tat că e ora prînzului. Fiecare 
ne-am pregătit merindele. Preda 
nu mai înceta să scoată din strai- 
ța lui tot felul de alimente : 
nați, conserve, brînză, ceapă, 
chiar și un borcan cu compot.

L-am întrebat curios:
— De 

tea, aici
— De 

gazie.
...Am ajuns repede și la exploa

tare. De pe coastă veneau năval
nic la vale catargele, lungi de 
15—20 metri. Cite unul se mai îm
potmolea în drum pentru scurtă 
durată, căci țapinele forestierilor 
îl dirijau cu multă îndemînare, 
pornindu-l din nou la vale. La ca
pătul coastei o echipă potrivea 
tînjalele cailor, de care erau apoi 
legate catargele.

Cobor alături de un atelaj. Pes
te tot „du-te—vino". De sus ve
neau necontenit buștenii. La ca
pătul coastei atelajele soseau și 
plecau apoi. La rampa de încăr
care în vagoane forestiere catar
gele sînt secționate cu fierăstrăul 
mecanic. In 20 de secunde se ter
mină operația pe care o făceau 2 
oameni în 25 de minute.

Nu pot uita hărnicia oamenilor 
pe care i-am găsit în inima co
drilor. Au și bucurii, și necazuri, 
dar nu se lasă înfrînți.

unde procurați toate 
In inima pădurii ?
unde ? Simplu : din ma-

»

Tot mai multe unități agricole 
socialiste în regiunea Galați

Paralel cu efectuarea lucrărilor 
agricole de vară, în comunele și 
satele regiunii Galați se continuă 
munca pentru formarea de noi 
gospodării colective și întovără
șiri agricole.

Munca colectiviștilor în această 
perioadă este urmărită cu mult 
interes de țăranii muncitori cu 
gospodării individuale. Ei află 
cu prilejul vizitelor făcute în gos
podăriile Colective sau a convor
birilor cu mecanizatorii, colecti
viștii fruntași sau cu învățătorii 
de La sate, multe din succesele 
realizate de gospodăriile colective 
și întovărășirile agricole.

La G.A.S. Fundulea din raionul Brănești, recoltatul orzului 
se apropie de sfîrșit. Tînărul combiner Costel Ivan, pe care 
fotoreporterul nostru vi-1 prezintă tn timpul lucrului, ji-a adus 
și el contribuția la obținerea acestui rezultat.

Aceasta a determinat pe multi 
țărani muncitori să se înscrie în 
gospodăria colectivă. în luna tre
cută, bunăoară, au luat ființă în 
regiune 16 gospodării colective 
și întovărășiri agricole în care au 
intrat 1037 familii de țărani mun
citori cu circa 4000 ha. pământ.

De la începutul anului și pînă 
acum au luat ființă în regiunea 
Galați 204 gospodării colective și 
întovărășiri agricole în care au 
intrat 9025 familii.de țărani mun
citori cu circa 4000 ha. pămînt.. 
în cele existente s-au mai înscris 
15.224 familii cu mai mult de 
28.000 hectare. In prezent, în 
toate satele din raioanele Filimon 
Sîrbu, Călmățui și Bujor exista 
cooperative de producție agri
colă. în raionul Filimon Sîrbu 
mai sînt numai 410 familii care 
nu s-au înscris încă în gospodă
riile colective sau 1..1. T. 
agricole.

întovărășiri’.e

LOTUL TINERETULUI
Gospodăria noastră colectivă 

„Vasile Roaită“, din comuna 
Drăgănești-Olt a înisămînțat cu 
porumb anul acesta o suprafață 
de 90 hectare. Din acestea, 60 la 
sută le-au luat tinerii colectiviști 
sub patronajul lor, de la însămîn- 
țat pînă la recoltare. Pentru ca 
să se poată spune cu mîndrie : 
„acesta este lotul tineretului**, ti
nerii colectiviști s-au străduit să

execute lucrările de întreținere la 
timpul optim. Acum porumbul lor 
are aproape 1,5 metri înălțime. 
Fruntași au fost toți tinerii pentru 
că în urma mobilizării făcute de 
utemistul Vasile Codin. Pia Con-, 
stantin, Ion Comănoaia și Vasilica 
Nădescu — șefi de echipă — toți 
au participat la muncă.

Nu se terminase încă prășitul

intrat seceră- 
S.M.T. tn la- 

nul de orz ce dăduse în pirgă Și 
aici au lucrat tineri de-ai noștri. 
Vasile Codin și Ion Comănoaia 
au condus secerătorile și au ve
gheat tot timpul ca nici un spic 
să nu rămînă pe miriște.

porumbului cînd au 
torile-legători de la

Corespondent 
ION BERBECARU

In casa lai Grigorescu

Jilțul a rămas gol... Ultima 
pictură neterminată.

Corespondent 
ION ANASTASII!

Chiar Ia Ieșirea din Cîmpina se 
ridică casa lui Nicolae Grigorescu...

(De la brigada noastră volantă 
M. Zonis, R. Costin și F. Popa).

Am. plătit scump imprudența 
noastră de a nu ne afla la adă
post în timpul mesei. O ploaie to
rențială a schimbat complect în
fățișarea veșmintelor noăstre. Dar 
nu-i nimic. Vizita pe care am fă
cut-o la o casă din Cîmpina, — 
așezată chiar pe marginea șose
lei — ne-a răsplătit din plin 
pentru „curajul** nostru de a nu

tehnice din Uniunea
Aparat 

pentru transformarea 
sunetelor vorbirii în litere

Sovietică

Succesele 
siderurgiștilor 

hunedoreni
Siderurgiștii de la Combinatul 

din Hunedoara au încheiat primul 
semestru al acestui an cu cele 
mai mari realizări obținute pînă 
a?um. In această perioadă ei au 
dat peste plan 1214 tone de fontă, 
4898 tone de oțel și 5820 tone de 
laminate.

In al doilea semestru al anu
lui, siderurgiștii hunedoreni au 
Început întrecerea în producție a- 
nirnați de apropierea zilei de 23 
August. Furnaliștii, de pildă, au 
dat peste plan în primele două 
zile ale lunii iulie cu 13,5 la sută 
mai multă fontă. In fruntea în
trecerii s-au situat și de data a- 
ceasta brigăzile de furnaliști con
duse de Ludovic Cios, Ștefan Ca
zan și Victor Pali care deservesc 
furnalul automatizat nr. 6. Brigă
zile lor au dat peste plan în a- 
ceastă perioadă cu 37 la sută 
mai multă fontă^

(Agerpres)

Tn prezent în Uniunea Sovie
tică se creează o mașină într- 
adevăr uluitoare, denumită „Vo- 
koder“ — un aparat pentru scrie
rea rapidă la mașină a vorbirii. 
In această mașină, semnele trans
mise vor putea fi divizate cu aju
torul unor filtre electronice spe
ciale în diferite combinații spe
ciale. Fiecare tonalitate se trans
formă intr-un impuls electric, iar 
impulsurile sînt traduse însemne 
convenționale ale codului. Să ne 
închipuim următorul tablou: un 
om stă lingă această maș!nă, 
vorbește în fața unui microfon,

nică rapidă de cules, un aparat 
„Vokoder". un corector electronic 
și xerografia care permite tipă
rirea toarte rapidă a Cărților, 
poligrafia va face cu adevărat 
minuni.

X

ține seama de pronosticul meteo
rologilor.

...O casă albă, cu pridvor de 
lemn și acoperiș țuguiat ca la 
munte. In această casă, devenită 
muzeu, și-a petrecut ultimii ani 
ai vieții sale (1902-1907) marele 
nostru pictor Nicolae Grigorescu.

...împingi portița și urci delu- 
șorul cu iarbă care duce spre 
pridvorul casei. Treci pragul și te 
afli într-o mică încăpere cu pere
ții acoperiți de covoare bogate, li
nele dintre acestea — ne povesteș- 

rf.te ghidul — au fost de curînd 
răscumpărate de muzeu. După 
moartea marelui artist, familia 
lui Grigorescu, aflată la strîmtoa- 
re, a fost nevoită să vîndă o par
te din obiecte.

Iată și camera de lucru. Lîngă 
fereastră, un jilț, în ’ 
tablou neterminat, 
operă la care a lucrat Grigores
cu. Se presupune că Grigorescu 
a pictat pe această pînză pe fiica 
pictorului Miile în veșminte țără
nești. Fața e uimitor de expre
sivă. Contururile se pierd, însă, 
în partea de jos a tabloului. 
Moartea l-a împiedicat pe marele 
pictor să-și termine opera. Pe un 
perete este expus „Ciobănașul cu 
oile“. O lumină albă puternică 
scaldă întreaga imagine. Grigo
rescu a realizat acest tablou în pe
rioada cînd nu vedea dec’t cu 
două perechi de ochelari. Imagi
nea ciobănașului îți stăruie încă 
mult timp înaintea ochilor, che- 
mîndu-te la meditări. Ne oprim 
în dreptul tabloului ,,Ghiocel“. Un 
bou alb, un exemplar splendid, 
cu ochii moi, umezi, pare că vrea 
să iasă din cadrul de bronz. Ghio
cel s-a bucurat de multă atenție 
din partea stăpînului său. Ade
sea, el era adus in ogradă unde 
se apropia de fereastra camerei 
de lucru a lui’ Grigorescu.

Grigorescu a muncit enorm în 
decursul vieții sale. înaintea fie
cărei lucrări el studia pînă la 
istovire obiectul respectiv. Ghio
cel este prezentat și în camera 
cu schițe, în multe încercări în 
cărbune.

Muzeul nu este încă terminat. 
Se așteaptă ca Ministerul Culturii 
și Uniunea artiștilor plastici să 
pună umărul pentru a grăbi ex
pertizele necesare și definitivarea 
lucrărilor. încercăm să obținem 
amănunte despre această casă 
memorială, dar ghidul nostru 
ne spune cu părere de rău că ar 
trebui să-l așteptăm pe director. 
Acesta, însă, întîrzie, iar noi, 
privind printr-o fereastră, am 
zărit alături, într-o curte, o bă-

joase, se observă transformări 
interesante: mai multe metale 
și elemente dobîndesc proprie
tăți fizico-chimice cu totul noi, 
rețeaua lor cristalină se trans
formă, aspectul exterior, conduc- 
tibilitatea electrică se schimbă.

Cu ajutorul presiunilor înalte 
poate fi accelerată desfășurarea 
multor reacții chimice; geofizi
cienii și geochimiștii pot repro
duce-un tablou precis al procese
lor care intervin în straturile de 
pămînt situate la mari adîncimi 
și supuse unor presiuni colosale; 
cu ajutorul presiunilor foarte 
înalte, metaiurgiștii au posibili
tatea să obțină noi aliaje refrac
tare fără sufluri și incluziuni și 
alte defecte interne. Datorită unei 
densități foarte mari ele vor po
seda proprietăți mecanice excep
ționale.

O mașină textilă 
de construcție nouă

La uzina „K> Marx“ din Lenin
grad a fost construită o nouă ma
șină pentru răsucirea firelor de 
kaproh. Fusurile mașinii au o 
amplasare neobișnuită. Ele sînt 
instalate orizontal și nu vertical. 
Prin urmare, fiecare etaj de fu
suri ocupă o înălțime de 2.5 ori 
mai mică decît mașinile fabricate 
anterior. Aceasta a permis să se 
mărească de două ori numărul 
fusurilor, fără să se modifice di
mensiunile agregatului.

S-a elaborat o construcție ori
ginală,, principial nouă de fus cu 
șpindlu flexibil. Datorită acestui 
fapt s-a mărit considerabil viteza 
de rotație a fusurilor, care a a- 
juns la 18.000—20.000 rotații pe 
minut — ceea ce reprezintă de 
două ori mai’ mult decît la ve
chile mașini. In afară de acea
sta, greutatea mașinii a fost re
dusă de la opt la șase tone.

îar din mașină iese Imediat textul 
dactilografiat.

Deocamdată, mașina „Vokoder** 
nu este destinată industriei poli
grafice, ci mai ales convorbirilor 
telefonice la distanțe foarte mari 
(vorbirea omului se transformă 

în semne telegrafice, iar acestea 
din nou în vorbire). O lipsă a 
acestui procedeu constă în faptul 
că mașina va „scrie** cu greșeli 
ortografice, dar acest neajuns 
poate fi ușor remediat. Dacă la 
mașină se cuplează un corector 
electronic, construit după princi
piul mașinilor electronice de cal
culat, cum ar îi mașina de tip 
B.E.S.M., pot îi evitate greșelile 
de ortografie. In felul acesta,

„ . „ . . sc puaiv masul a iviupvi aiui a wv-
dacă utilizam o mașina electro- Jului ja o adîncime de aproxima- 

tiv 35 de centimetri, tempera
tura aerului la suprafața solului, 
precum și a cerealelor depozi
tate.

Compresor de gaze 
cu debit mare

Termometru 
pentru măsurarea 

temperaturii solului
Astrofizicienii sovietici au con

ceput și realizat un termometru 
electric simplu și. portativ pentru 
măsurarea temperaturii solului. 
Izvorul de alimentare al acestui 
aparat este o baterie care asi
gură funcționarea Iui neîntrerup
tă timp de 250 de ore.

Cu ajutorul noului termometru 
’’ se poate măsura temperatura so-

In laboratorul de fizică a pre
siunilor foarte înalte al Acade
miei de Științe a U.R.S.S., a 
fost realizat prototipul unui com
presor de gaze cu ajutorul căru
ia, gazele pot fi comprimate pînă 
la o presiune de 5.000 atmosfere, 
ceea ce depășește de două ori 
presiunea care ia naștere în țeava 
armelor de foc în momentul tra
gerii.

Presiunea obținută în felul a- 
cesta poate fi folosită la efectua
rea a numeroase cercetări știin
țifice în diferite ramuri ale știin
ței și tehnicii. La presiuni foarte 
Înalte, ca și la temperaturi foarte

dreptul unui 
Este ultima

se

trînică cu părul nins. Aflăm des
pre ea că este din familia picto
rului. Ii solicităm un interviu.

Și iată că sîntem primiți în 
casa în care trăiește Ana Grigo
rescu, fiica scriitorului Alexan
dru Vlahuță, căsătorită cu fiul 
pictorului. Se pare că maestrul 
și-a cunoscut nora încă de pe 
vremea cînd aceasta era copilă. 
Intr-adevăr, nu ne-am înșelat. 
Asemănarea dintre portretul care 
o înfățișează pe Ana Grigorescu 
la 8 ani și femeia de 66 ani pe 
care o avem în față, e izbitoare. 
Nimic exagerat în această afir
mație ! Ana Grigorescu ne arată 
un tablou în profil al Măriei, so
ția pictorului și alte lucruri intime 
ale lui Grigorescu. De pe o mă
suță, ne privește o fotografie a 
lui Vlahuță. După at ția ani de 
cînd a fost făcută, fotografia nu 
a pierdubnimic din claritate. Hîr- 
tia a rămas la fel de albă și lu
cioasă. Poate că de aceea foto
reporterul caravanei noastre 
uită cu atîta invidie la ea...

Ana Grigorescu deapănă amin
tiri despre marele pictor... Era un 
om vioi și plin de viață. în ti
nerețe se scula la 5 dimineața și 
cînd se afla la mînăstirea Aga- 
pia se îmbăia în rîul rece ca ghea
ța. Stareța mînăstirii era maica 
Tasefta, o femeie tare energică. 
Plăcîndu-i atît de mult felul de 
a fi al lui Grigorescu, strădania 
cu care lucra, i-a dăruit o pușcă 
și un costum de vînătoare. Picto
rul, care purta multă milă anima
lelor, n-a prins însă patima aces
tei îndeletniciri, li plăcea mai 
m.’lt să-și petreacă timpul cu 
prietenii sai : Delavrancea. Vlahu
ță, doctorul Grecescu și alții...

Tn 1918 a intrat în Cîmoina 
oaste nemțească. Primarul a 
dus-o și în casa lui Grigorescu. 
La plecare, soldații au dat foc 
casei; în două camere erau 
obuze...

Și iată că, pe același loc, se 
ridică totuși frumoasă, albă, cu
rată. casa-muzeu pictor Nicolae 
Grigorescu. a

Au trecut 2 ani de cînd au răsu
nat primele lovituri de ciocan pe 
șantierul casei restaurate. Prin
tre cei care au venit să ajute cu 
amintirile lor la ridicarea casef 
în care Grigorescu și-a petrecut 
ultimii săi ani se afla și bătrînul 
t’mplar Goage, care ascuțise pe 
vremuri pensulele pictorului și 
mulți alții cărora le mulțumim 
fierbinte în numele tuturor acelo
ra ce vizitează casa lui Grigorescu 
de la Cîmpina.

familii.de


STA TU TUL
UNIUNII TINERETULUI MUNCITOR

Uniunea Tineretului Muncitor din Republica Populară Romînă 
este organizația revoluționară de. masă care unește în rîndurile sale 
masele largi ale tinerilor muncitori, țărani muncitori, elevi, stu- 
denți și intelectuali din ța-ra noastră.

Uniunea Tineretului Muncitor este rezerva Partidului Muncito
resc Român, ajutorai său în educarea comunistă a tineretului și 
în întreaga construcție economică și de stat. Uniunea Tineretului 
Muncitor își desfășoară întreaga sa activitate sub conducerea Par
tidului Muncitoresc Romîn. Comitetul Central al U.T.M. este con
dus direct de; către Comitetul Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn; comitetele regionale, raionale, orășenești și organizațiile 
de bază U.T.M. sînt conduse de către organele șl organizațiile 
P.M.R. respective.

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

Uniunea Tineretului Muncitor educă pe tineri în spiritul patrio
tismului socialist și al internaționalismului proletar, al dragostei 
înflăcărate și a! devotamentului fără margini pentru scumpa noa
stră patrie, Republica Populară Romînă, al recunoștinței și dra
gostei nețărmurite pentru Uniunea Sovietică, al prieteniei și fră
ției cu țările democrat-populare și al dezvoltării prieteniei cu 
oamenii muncii din toate țările. Uniunea Tineretului Muncitor par
ticipa activ la lărgirea și întărirea mișcării democratice interna
ționale a tineretului pentru progres social și pace trainică.

Uniunea Tineretului Muncitor educă tineretul în spiritul învăță
turii marxist-fteniniste, se ocupă de ridicarea nivelului politic, 
cultural și de călirea fizică a tineretului; cultivă în rîndurile tine
rilor înaltele trasaturi morale ale comuniștilor și luptă împotriva 
influențelor și rămășițelor ideologiei burgheze din conștiința tine
retului ; crește constructori înflăcărați ai socialismului, sinceri, 
modești, cane să-și închine cu abnegație întreaga viață pentru 
cauza înaltă a partidului și poporului muncitor.

Uniunea Tineretului Muncitor cere membrilor săi să lupte neo
bosit pentru traducerea în viață a hotărârilor partidului și guvernu
lui, să muncească fără preget pentru cucerirea științei, tehnicii 
și culturii înaintare și să-și pună toate cunoștințele lor în slujba 
muncii practice, creatoare, pentru construirea socialismului.

Uniunea Tineretului Muncitor trebuie să contribuie cu toate for
țele sale la dezvoltarea industriei socialiste, să participe activ Ia 
întărirea alianței dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare, 
să desfășoare o larga activitate pentru transformarea socialistă a 
agriculturii pe baza liberului consimțămînt al țăranilor muncitori.

Organizațiile U.T.M. trebuie să folosească în mod activ dreptul 
acordat de partid de a dezbate larg și de a pune în fața organiza, 
fiilor de partid respective toate problemele muncii întreprinde
rilor, stațiunilor de mașini și tractoare, gospodăriilor agricole de 
stat, gospodăriilor jagricole colective, instituțiilor etc., în vederea 
lichidării lipsurilor din activitatea acestora.

Fiecare utemist are datoria să lupte pentru întărirea statului 
democrat-popular, să respecte Constituția Republicii Populare Ro
mine, să întărească contimuu prietenia frățească dintre tinerii 
romîni și tinerii din rîniduriue minorităților naționale, să contribuie 
activ, cu toate forțele sale la întărirea capacității de apărare a 
patriei. Apărarea patriei este o datorie sfîntă a fiecărui utemist.

Cea mai mare onoare penrtru membrii U.T.M. este primirea lor 
în rîndurile partidului. Prin întreaga lor activitate în producție, 
la învățătură și îil munca politică, utemiștii se pregătesc pentru a 
fi demni să devină membri ai Partidului Muncitoresc Romîn.

I.
Membrii U. T. M. 

îndatoririle și drepturile lor
1. Poate fi membru al U.T.M. orice tînăr de la 14 la 26 ani, 

cetățean al Republicii Populare Romîne, care recunoaște Statutul 
U.T.M., activează în una din organizațiile sale, se supune tutu
ror hotărârilor Uniunii Tineretului Muncitor și plătește cotizația 
de membru.

Cei care exploatează munca altora nu pot fi membri ai U.T.M.
2. Fiecare membru al U.T.M. este obligat :
a) să fie exemplu în muncă și învățătură, să studieze marxism- 

leninismul, să-și însușească cu. perseverență știința, cultura, teh
nica, să-și perfecționeze necontenit calificarea sa profesională, să 
pună toată puterea sa fizică și intelectuală în slujba luptei pentru 
construirea socialismului ;

b) să lămurească maselor largi ale tineretului politica Partidu
lui Muncitoresc Romîn și a Guvernului R P.R., să popularizeze 
hotărârile Partidului Muncitoresc Romîn și ale Uniunii Tineretului 
Muncitor și să lupte pentru traducerea lor în viață ;

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

d) să dea dovadă de vigilență politică în orice domeniu de 
muncă și în orice situație, să demaște și să zădărnicească unelti
rile îndreptate împotriva regimului democrat-popular, să păstreze 
secretul militar și de stat, să fie devotat Republicii Populare Ro
mâne, să fie gata să-și dea pentru ea toate forțele, iar dacă va fi 
nevoie și viața ;

e) să întărească prin toate mijloacele unitatea și combativitatea 
Uniunii Tineretului Muncilor, să respecte cu strictețe disciplina 
utemistă, să îndeplinească bine și la timp toate sarcinile încre
dințate de organizație;

f) să-și însușească ideologia marxist-leninistă. concepția mate
rialistă științifică despre natură și societate; să combată ideologia 
burgheză sub diferitele ei forme de manifestare; să combată mani
festările naționaliste șovine, misticismul și superstițiile;

g) să fie cinstit, drept, modest și curajos, să-și însușească și să 
aplice în viață principiile moralei comuniste, sa lupte împotriva 
beției, huliganismului și atitudinii netovărășești față de femeie;

h) să folosească în activitatea sa și să stimuleze în fapt critica 
și autocritica, să dezvăluie lipsurile și greșelile din muncă și să 
lupte pentru lichidarea lor, să seziseze organelor de conducere 
ale U.T.M, inclusiv Comitetului Central al U.T.M., neajunsurile 
și lipsurile în muncă, fără a ține seama de persoane. împiedicarea 
membrilor U.T.M. de a-și îndeplini aceste îndatoriri, înăbușirea 
criticii aduce un mare rău muncii U.T.M. și deaceea este inadmi
sibilă în activitatea membrilor U.T.M.

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

unii Tineretului Muncitor în adunările organizațiilor U.T.M. și 
în presa U.T M ;

b) să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale U.T.M.;
c) să critice în adunările organizațiilor U T.M. pe orice membru 

al organizației, indiferent de funcția pe care o ocupă, inclusiv 
munca oricărui organ de conducere al U.T.M.;

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

e) să se adreseze cu orice chestiune sau cerere oricărui orgdn al 
U.T.M., inclusiv Comitetului Central al U T.M.

Organele U.T.M. trebuie să cerceteze cu atenție și grijă cererile 
membrilor U T.M. și să ia fără întârziere măsurile necesare pentru 
rezolvarea lor.

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

a) cei care cer primirea lor în U T M. trebuie să aibă recoman
darea a doi membri ai U.T.M. cu o vechime în U.T M. de cel 
puțin un an, sau a unui membru al P.M.R. La primirea pionierilor 
în U.T.M.. recomandarea colectivului de conducere al unității 
de pionieri’ esl^* echivalentă cu cea a unui membru al U.T.M. ;

b) cei care dau recomandări trebuie să-l cunoască pe cel re
comandat dintr-o activitate comună și sînt răspunzători pentru 
recomandările date; .

c) primirea în UT.M. se dezbate și se hotărăște în adunarea 
generală a organizației de bază a U.T.M. Hotărârea organizației 
de bază intră în vigoare după confirmarea ei de către comitetul 
raional sau orășenesc al U.T.M. ;

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

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

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

6. Membrii Uniunii Tineretului Muncitor care au împlinit vâr
sta de 26 ani și nu ocupa funcțiuni de conducere în organiza
țiile U.T.M. se scot din evidența organizației și nu mai fac parte 
din U.T.M. Dacă utemistul care a împlinit 26 de ani își va ex
prima dorința de a rămîne în U.T.M., organizația de bază poate 
să-i prelungească rămînerea în U.T.M. pe o durată pînă la 2 ani.

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

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

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

9. Excluderea este suprema sancțiune în U.T.M. Ea se aplică 
numai în cazurile de gravă încălcare a Statutului U.T.M., de 
pactizare cu dușmanul de clasă, de descompunere morală și po
litică sau de săvîrșire a altor fapte incompatibile cu calitatea de 
membru al U.T.M.

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

Cei excluși din U.T.M. au dreptul să facă apel împotriva ho
tărîrii de excludere la comitetul regional al U.TM. și la C.C. al 
U.T.M. Apelurile făcute de cei excluși precum și hotărîrile luate 
de organizațiile U.T.M. cu privire la excluderi trebuie să fie 
examinate de organele U.T.M. respective în cel mult o lună de 
la primirea lor.

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

11. In cazul cînd o organizație a U.T.M a săvârșit grave încăl
cări ale Statutului U.TM., Comitetul Central al Uniunii Tineretului 
Muncitor, la propunerea comitetului regional al U.T.M., poate ho
tărî dizolvarea organizației U.T.M. respective și reînregistrarea 
generală a membrilor ei.

12. Organele și organizațiile U.T.M. trebuie să controleze achita
rea la timp a cotizațiilor de membru de către utem-ști. Membrii 
U.’JjM. care, fără motive bine întemeiate, nu au plătit timp de 3 
luni cotizația, vor fi puși în discuția adunării generale a organi
zației U.T.M. pentru a se lua măsuri educative în vederea îndrep
tării lor.

II.

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

rice a Uniunii Tineretului Muncitor este centralismul democratic.
Conform centralismului democratic:
a) toate organele de conducere ale U.T.M. de jos și pînă sus 

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

periodic dări de seamă în fata organizațiilor U.T.M.;
c) disciplina utemistă este obligatorie în egală măsură pentru 

toate organizațiile și pentru toți membrii organizației, indiferent 
de funcțiile pe care le de(in. Minoritatea se supune necondiționat 
majorității și este obligată să aplice în practică, fără rezerve, ho
tărîrile luate;

d) hotărîrile organelor superioare ale U.T.M. sînt obligatorii ne- 
condiționat pentru organele inferioare ale U.T.M. și pentru toți 
membrii U.T.M.

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

15. Fiecare organizație U.T.M. are organul său conducător : a- 
dunarea generală — pentru organizația de bază; conferința — 
pentru organizațiile raionale, orășenești, regionale; congresul — 
pentru Uniunea Tineretului Muncitor

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

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

17. Organele UTM. își desfășoară întreaga activitate pe baza 
principiului conducerii colective.

Comitetele raionale, orășenești Și regionale ale U.T.M. sînt obli
gate să convoace periodic adunări ale activului lor, pentru dezba
terea diferitelor probleme importante ale muncii U.T M., pentru 
consultarea luj în stabilirea diferitelor măsuri, pentru antrenarea 
lui concretă în realizarea sarcinilor care stau în fața organizației 
respective.

18. Discutarea liberă și concretă a tuturor problemelor muncii 
organizației este un drept de neatins al fiecărui membru al U.T.M., 
care decurge din democrația internă a U T.M. Această discuție tre
buie să fie îndreptată spre o mai bună realizare a hotărîrilor par
tidului și strîngerea rîndurilor U.T.M. in jurul partidului. Numai 
pe baza democrației interne a U.T.M. se poate dezvolta activitatea 
și inițiativa membrilor U.TM., autocritica și critica de jos și se 
poate întări disciplina utemistă.

Critica și autocritica în întreaga muncă a U T.M. trebuie să se 
desfășoare fără a se (ine seama de persoană, astfel ca membrii 
U.T.M. să critice munca organelor sale alese, să scoată la iveală 
cu hotărîre greșelile și lipsurile, să ia atitudine împotriva metode
lor cancelarist-birocratice de muncă, împotriva palavragiilor și 
a celor care se înstrăinează de munca practică, care rup legătura 
cu masa tineretului.

19. Fiecare organizație orășenească, raională, regională U.T.M. 
precum și C.C. al U.T.M are drapelul său roșu. Drapelul roșu este 
simbolul devotamentului și al hotărîrii de luptă a utemiștilor pen
tru triumful cauzei partidului, construirea socialismului în scumpa 
noastră patrie — Republica Populară Romînă.

III.

Organele superioare ale U.T.M.
20 Organul superior al Uniunii Tineretului Muncitor este Con

gresul U.T.M. Congresele se convoacă de către C.C. al U.T.M. 
cel puțin o dată la 4 ani. Convocarea congresului U.T.M. și ordi
nea de zi se anunță cu cel puțin o lună și jumătate înainte de data 
ținerii congresului.

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

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

trale de revizie;
b) adoptă și modifică Statutul U.T.M.;
c) trasează sarcinile generale ale U.T.M.;
d) alege Comitetul Central al U.T.M. și Comisia centrală de re

vizie a U.T.M.
22 Plenara Comitetului Central al U.T.M. se ține cel puțin o 

dată la 6 luni. Membrii supleanți ai C.C. și președintele Comisiei 
centrale de revizie participă la ședințele plenare ale Comitetului 
Central al UT.M. cu drept de vot consultativ.

In caz de descomplectare a C.C. al U.T.M. locurile devenite va
cante vor fi complectate din rîndul membrilor supleanți.

23. C.C. al U.T.M. conduce întreaga muncă a organizației în in
tervalul dintre congrese. Comitetul Central reprezintă U.T.M. în 
relațiile sale cu alte organizații și cu instituțiile de stat, numește 
redacția „Scinteij tineretului", redacțiile publicațiilor C.C. al 
U.T.M., repartizează forțele, mijloacele materiale și administrează 
fondurile bănești ale U.T.M.

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

25. Pentru conducerea muncii U.T.M. între plenarele C.C. al 
U.T.M. plenara C.C. alege din rîndul membrilor săi biroul C.C. al 
U.T.M Pentru conducerea muncii curente — mai ales pentru or
ganizarea controlului executării hotărîrilor Și pentru selecționarea 
cadrelor — biroul alege secretariatul C.C. al U.T.M. Biroul C.C. 
al U.T.M. raportează în mod regulat în fața plenarei C.C. al U.T.M. 
despre activitatea sa.

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

organele centrale ale U.T.M. și buna funcționare a aparatului Co
mitetului Central ;

b) gospodăria financiară a C.C. al U.T.M.
Membrii Comisiei centrale de revizie nu pot fi în același timp 

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

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

IV.

Organizațiile regionale 
ale U.T.M.

27. Organul superior al organizației regionale a U.T.M. este 
conferința regională.

28. Conferința regională se convoacă de către comitetul regional 
al U.T.M. o dată la 2 ani.

Normele de reprezentare la conferințele regionale se stabilesc 
de comitetul regional al U.T.M.

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

U.T.M. și a comisiei regionale de revizie;
b) ia în discuție problemele muncii U.T.M. din regiune și elabo

rează măsurile corespunzătoare ;
c) alege comitetul regional al U.T.M., comisia regională de re

vizie și delegații la congresul U.T.M
30. Comitetul regional al U T.M. conduce întreaga muncă a or

ganizației regionale intre conferințe. In întreaga sa activitate co
mitetul regional U.T.M. se conduce după hotărîrile partidului și 
ale organelor superioare ale U.T.M.

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

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

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

32. Comitetele regionale ale U.T.M. conduc munca organizațiilor 
subordonate și mobilizează tineretul la îndeplinirea hotărîrilor or
ganelor de partid și de stat și ale C.C. al U.T.M.; organizează 
munca de educare comunistă a tineretului; asigură desfășurarea 
criticii și autocriticii și educarea membrilor U.T M în Spiritul lup
tei neîmpăcate față de lipsuri; se ocupă de selecționarea, creșterea 
și repartizarea cadrelor U.T.M. din regiuni; se preocupă de orga
nizarea în mod educativ a timpului liber al tineretului ; reprezintă 
organizația în relațiile cu organele locale ale puterii de stat. In
stituții și alte organizații obștești regionale; repartizează forțele 
și mijloacele materiale ale organizației în regiunea respectivă.

Comitetele regionale ale U.T.M. informează în mod sistematic 
C.C. a! U T M. și prezintă periodic dări de seamă în fața organi
zațiilor U.T.M. din regiune despre activitatea depusă.

V. ' 

Organizațiile orășenești 
și raionale ale II. T. M.

33. Organul superior al organizației orășenești sau raionale a 
U T.M. este conferința orășenească sau raională. Conferința oră
șenească sau raională se convoacă de comitetul orășenesc sau ra
ional U.T.M. o dată la un an

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

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

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

raionului și elaborează măsurile corespunzătoare;
c) alege comitetul orășenesc sau raional al U.T.M., comisia 

orășenească sau raională de revizie și delegații la conferința re
gională.

35. Comitetul orășenesc sau raional a.1 U.T M conduce întreaga 
muncă a organizației orășenești sau raionale între conferințe

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

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

36. Pentru conducerea muncii curente, comitetul orășenesc sau 
raional alege biroul și secretarii comitetului orășenesc sau raio
nal Secretarii comitetului orășenesc sau raional U T.M. trebuie să 
aibă un stagiu în U.T.M. de cel puțin 2 ani și să fie membri sau 
candidați ai P.M.R.

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

37. Comitetul orășenesc sau raional al U.T.M. organizează și 
confirmă organizațiile de bază ale U.T.M. din orașul sau raionul 
respectiv, conduce activitatea lor, ține evidența membrilor U.T M. 
din cuprinsul organizației orășenești sau raionale; desfășoară 
munca de educație comunistă a tineretului și mobilizează forțele 
lui la realizarea practică a sarcinilor puse de către Partidul Mun
citoresc Romîn pentru construirea socialismului; asigură îndepli
nirea hotărîrilor organelor superioare ale U.T.M., organizează învă- 
țămîntul politic U.T.M. și munca politică de masă în rîndurile tine
retului, stimulează critica și autocritica și educă membrii U.T.M. 
în spiritul luptei neîmpăcate față de lipsuri. Comitetul orășenesc 
sau raional al U.T.M se ocupă de selecționarea, creșterea și repar
tizarea cadrelor U.T.M din orașul sau raionul respectiv ; se pre
ocupă de organizarea in mod educativ a timpului liber al tinere, 
tuiui; reprezintă organizația în relațiile cu organele locale ale 
puterii de stat, instituții și alte organizații obștești, orășenești sau 
raionale; repartizează forțele și mijloacele materiale ale organiza
ției orășenești sau raionale respective.

38. La cererea membrilor U.T.M. și pe baza propunerilor organi
zațiilor de bază ale U.T.M., Comitetul orășenesc sau raional al 
U.T.M. eliberează celor mai buni și merituoși utemiști recoman
dări pentru a fi primiți în rîndurile P.M.R.

39. Comitetul orășenesc sau raional al U.T.M. informează sis
tematic comitetul regional al U.T.M. și periodic prezintă dări de 
seamă în fața organizațiilor U.T.M. din oraș sau raion, despre 
activitatea sa.

VI.

Organizațiile de bază ale U.T.M.
40. Organizațiile de bază sînt temelia Uniunii Tineretului Mun

citor. Ele trebuie să desfășoare o activitate intensă de mobilizare a 
tineretului la lupta pentru aplicarea hotărîrilor Partidului Munci
toresc Romîn și ale Guvernului Republicii Populare Romîne.

Organizațiile de bază ale U.T.M. se creează in întreprinderi, sta
țiuni de mașini și tractoare, gospodării agricole de stat, gospodării 
agricole colective, unități militare, sate, instituții, școli, institute 
de învățămînt superior etc., unde sînt cel puțin 3 membri ai 
Uniunii Tineretului Muncitor.

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

42. In cadrul organizațiilor de bază din întreprinderile. Institu
țiile, școlile în care sînt peste 100 membri ai U.T.M. și al acelora 

din stațiunile de mașini și tractoare și gospodăriile agricole de 
stat unde sînt peste 50 membri ai U.T.M., pot fi organizate (în 
fiecare caz în parte, cu aprobarea comitetului raional sau orășe
nesc U.T.M.) organizații pe secții, facultăți, ani, clase etc., cărora 
li se acordă drepturi de organizație de bază U.T.M.

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

43. Organul superior al organizației de bază a U.T.M. este adu
narea generală a membrilor săi Ea se convoacă cel puțin o dată 
pe lună. Organizațiile de bază ale U.T.M. aleg anual comitetul 
organizației de bază. Organizațiile de secție, clasă, an. facultate etc. 
aleg anual în adunări generale biroul organizației U.T.M. de sec
ție, clasă, an, facultate etc. Organizațiile U;T.M. din întreprinderi, 
instituții etc. care au peste 500 utemiști aleg anual în conferință 
comitetul organizației U.T.M.

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

Organizația de bază a U.T.M. are următoarele sarcini:
a) educă tineretul in spiritul învățăturii marxist-leniniste, al 

moralei proletare și al dragostei față de muncă, în spiritul inter
naționalismului proletar, al dragostei față de patrie și popor, al 
devotamentului fără margini față de Partidul Muncitoresc Romîn, ( 
conducătorul iubit al tineretului din patria noastră ;

b) organizează învățămintul politic al U.T.M.. ajută tineretul 
în munca de însușire a culturii, științei și tehnicii înaintate și în 
ridicarea necontenită a calificării sale profesionale, pregătindu-1 în 
vederea participării active la munca practică pentru construirea- 
socialismului;

c) mobilizează tineretul din întreprinderi și unitățile socialiste 
din agricultură pentru a contribui cu toate forțele sale la înde
plinirea planului de producție, pentru participarea activă în între- - 
cerea socialistă și întărirea disciplinei în muncă; desfășoară o 
largă muncă politică de convingere a tinerilor țărani muncitori 
asupra superiorității agriculturii socialiste și îi antrenează la luptă 
pentru transformarea socialistă a agriculturii;

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

e) se ocupă de organizarea în mod plăcut și educativ a timpului 
liber al tineretului prin acțiuni culturale și sportive de masă ca: 
seri ale cîntecului și dansului, reuniuni tovărășești, hore, șezători, 
vizionări colective de piese de teatru, de filme, vizitarea muzeelor 
etc.; trezește în rîndurile tineretului interesul pentru citirea lite
raturii și îl mobilizează la activitatea echipelor de artiști amatori; 
antrenează tineretul în activitatea de cultură fizică și sport, stimu
lează interesul tineriloi pentru turism — mijloc important pentru 
cunoașterea bogățiilor și frumuseților patriei;

f) ține evidența membrilor din organizația de bază, repartizează 
sarcini concrete fiecărui utemist și controlează îndeplinirea de 
către fiecare membru al U.T.M. a îndatoririlor prevăzute în Sta
tutul Uniunii Tineretului Muncitor;

g) evidențiază pe utemiștii merituoși și propune organelor supe
rioare ale U.T M, stimularea acestora prin acordarea de diplome de 
onoare, trecerea tn cartea de onoare etc.;

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

i) stimulează critica și autocritica și educă pe utemiști în spi-, • 
ritul luptei neîmpăcate împotriva lipsurilor.

VII.

Uniunea Tinerelului Muncitor 
și organizația de pionieri

45. Uniunea Tineretului Muncitor se ocupă, din însărcinarea Par- . 
tidului Muncitoresc Romîn. cu îndrumarea activității de zi cu zi
a organizației de pionieri din Republica Populară Romînă. U.T.M. 
creează, în școli și case de copii, organizații de pionieri care îșî 
desfășoară activitatea pe baza regulamentului organizației de pio
nieri din Republica Populară Romînă,

46. Organizația pionierilor din Republica Populară Romînă tre
buie să contribuie la educarea pionierilor și școlarilor în spiritul 
dragostei fierbinți și al devotamentului nemărginit fată de patria 
noastră, față de Partidul Muncitoresc Rom n și harnicul nostru 
popor muncitor, să dezvolte la copii dragostea pentru noi cunoș
tințe. muncă, disciplină, simțul dreptății, ordinei, respectul fată de 
vârstnici.

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

48. Organizațiile U.T M. au datoria să se îngrijească de activi
tatea care se desfășoară în casele și palatele pentru pionieri, în 
taberele pionierești, pe terenurile sportive. în secțiile de copii de 
pe lângă cluburile sindicatelor și în bibliotecile publice pentru copii.

49. In regiuni, raioane și orașe, conducerea organizațiilor de pio
nieri se îndeplinește, din însărcinarea organizațiilor de partid, de 
către organele regionale, raionale și orășenești ale U T M.

Comitetele raionale și orășenești ale U.T.M. selecționează și 
numesc pentru conducerea unităților și detașamentelor de pionieri 
instructori din rîndul acelor membri ai U T.M. care au pregătirea 
necesară pentru această muncă

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

VIII.

Organizațiile ll« T. M« 
din Forțele Armate ele R. P. R.

51. Munca organizațiilor UT.M. din Forțele Armate ale R.P.R. 
este o parte organică a muncii politice de partid și se desfășoară 
sub conducerea Direcției superioare politice a armatei și a orga
nizațiilor de partid din armată.

52. Organizațiile U.T M. din Forțele A rmate lucrează pe baza 
instrucțiunilor C.C. al U.T.M și Direcției superioare politice a 
armatei.

53. Organizațiile U.T.M din Forțele Armate sînt obligate să țină 
o legătură strînsă cu organele locale ale Uniunii Tineretului Mun
citor, să participe în permanență la întreaga lor muncă și la ale
gerea organelor locale de conducere ale U T M.

IX.

Mijloacele bănești ale IL T. M.
54 Mijloacele bănești ale UT M. provin din cotizațiile membri

lor U.TM și din alte venituri.
55. Cotizațiile lunare pentru membrii U.T.M se stabileseîn felul 

următor:

Cei cu un venit lunar pînă la 500 lei. plătesc 0.25% 
de la 501 la ! .000 lei, „ 0.50%
peste 1.000 lei, „ 0,75%

Membrii U.TM care sînt și membri sau candidați ai P.M R. sînt 
scutiți de plata cotizației de membru al U.T M

56. Cei care sînt primiți în rîndurile U.T.M. plătesc o cotizație 
de intrare de 1.50% din venitul lor lunar.

Cotizațiile lunare și cotizațiile de intrare ale acelor utemiști care 
nu au venit fix și ale altor categorii se stabilesc pe baza instruc
țiunilor C.C. al U.T.M, |
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Sesiunea Comisiei 
de colaborare tehnlco- 
țtiințificâ intre R. P. R, 

fi R. P. Bulgaria
Lucrările sesiunii științifice

i (URMARE DIN PAG. t-a) 
, pînă la sfirșitul celui de al doi- 
, lea cincinal, 60-70 la sută din 
, producția agrcolă-marfă să fie 
, dată de sectorul socialist, mun- 
( ca U.T M. la sate trebuie simți- 
, tor îmbunătățită. E necesar ca 
, utemiști) și ceilalți tineri țărani 
i muncitori să fie convinși să pă- 
, șească cu Încredere, în masă, pe 
i drumul agriculturii socialiste, 
i ca organizațiile U.T.M., sub 
, conducerea organizațiilor de 
, partid, să manifeste eît mai 
, multă inițiativă în întemeierea 
, a diferite unități cooperatiste 
, agricole, în antrenarea tinere- 
, tului Ia obținerea unor recolte 
, bogate, în îmbunătățirea activi- 
, tații S.M.T.-urilor și gospodă- 
! riilor agricole de stat, în in- 
, tensa popularizare a cunoștințe- 
. lor agrotehnice și a calificării 
, profesionale a celor ce muncesc 
, in agricultură.
i Făcînd o cuprinzătoare ana- 
, liză a activității U.T.M., pe 
i linia mobilizării tinerilor pe 
i șantierele de importanță națio- 
i nală și regională încredințate 
i tineretului de către partid, lu

crările Congresului au arătat
I necesitatea sporirii preocupării 
i organelor și organizațiilor 
i U.T.M. pentru lărgirea partici- 
i pării tineretului la munca vo- 
i luntară pe șantierele tineretului, 

pentru transformarea șantiere-
i lor în înalte școli ale bărbăției 

(i și perseverenței.
(i Un Ioc deosebit în cadrul Iu- 
(i crărilor Congresului l-au avut 
(i discuțiile în jurul problemelor 
(i legate de însușirea științei și 
p culturii înaintate. Răspunzînd 
(i grijii partidului pentru asigura- 
|i rea unul larg sistem de învăță- 

mint de stat, accesibil celor mai 
|i largi pături de tineri, elevii și 
(i studenții țării noastre au obți- 
( nut succese pe linia însușirii 

unei înalte calificări profesio
nale, a unei ținute morale dem
ne de epoca noastră. Deși or

ii ganizațiile U.T.M. din facultăți 
|i au asigurat obținerea anumitor 
(i succese, în activitatea lor in
ii domeniul educării politice, ideo- 
P logice a studenților maj există 
|| incă lipsuri serioase.
i1 însușindu-și criticile cu prl- 
i1 vire la activitatea U.T.M. in 
i1 rtndul studenților — cuprinse 
i1 în Hotărîrea Biroului Politic al 
i1 C.C. ai P.M.R. cu privire la 
i1 unele măsuri de îmbunătățire a

înmuncii politico-educative 
rindul studenților, din iunie 
1956 — Congresul U.T.M. a
arătat necesitatea ca organiza
țiile U.T.M. din facultăți să se 
ocupe în mod direct de activita
tea polltico-culturală, de dezvol
tarea în rîndurile studenților a 
dragostei pentru adevărul știin
țific. a pasiunii pentru cuceri
rea științei, simțul datoriei de 
a merge tn producție acolo 
unde cer interesele patriei.

Congresul a arătat de ase
meni, necesitatea ca organiza
țiile U.T.M. din școli să desfă
șoare o intensă muncă poiitico- 
educativă in rindul elevilor în 
vederea obținerii unor rezultate 
din ce în ce mai bune la învă
țătură, a-i ajuta în formarea 
concepției științifice despre lu
me, în combaterea influențelor 
mistice.

Lucrările Congresului au 
făcut o temeinică analiză a 
modului tn care organele și or
ganizațiile U. T. M. s-au ocu
pat de îndrumarea activi

tății organizațiilor de pionieri, 
a celor 800.000 dintre cei 
mai sîrguincioși școlari ce poar
tă cu mîndrie cravata roșie. 
Congresul a subliniat că suc
cesele evidente obținute in mun
că în rîndurile pionierilor și 
școlarilor nu trebuie să ne îm
piedice să vedem că unii dintre 
aceștia rămîn tn urmă Ia învă
țătură, manifestă indisciplină, 
lipsă de respect față de profe
sori, lipsă de grijă față de bu
nurile obștești. Organele și or
ganizațiile U.T.M. au o mare 
răspundere în ce privește se
lecționarea și instruirea cu gri
jă a instructorilor de pionieri, 
acordarea unei mai mari atenții 
educării pionierilor și școlarilor 
in spiritul dragostei față de în
vățătură și activitatea practică, 
înlăturarea formalismului, afir
marea puternică a inițiativei 
pionierești, dezvoltarea expe
riențe) înaintate a unor orga
nizații pionierești fruntașe, pro
movarea unor metode atrăgă
toare, cu un conținut bogat, 
adecvate vîrstei școlarilor.

Congresul a arătat și necesi
tatea ca organizațiile U.T M. să 
acorde atenție cuprinderii tn 
mișcarea pionierească a copii
lor de vîrstă pionierească care 
nu mai sint școlari, dar sint 
harnici. și se comportă bine in 
familie și în afara ei.

Congresul a apreciat aportul I 
tineretului nostru la lupta pen- 
tru dezvoltarea legăturilor de 
prietenie între popoare, pentru • 
apărarea păcii. „Uniunea Tine- 
retuluj Muncitor — arată Rezo
luția Congresului al 11-lea al 
U. T. M. — va dezvolta re- , 
lațiile de colaborare existente 
cu organizațiile de tineret de- 
mocratice din celelalte țări și se 
va strădui să stabilească noi ’. 
legături de prietenie și colabo- \ 
rare cu toate organizațiile de ' 
tineret muncitoresc — in scopul 
întăririi unității internaționale a (( 
clasei muncitoare — cu toate 
organizațiile de 
me care doresc 
preună cu noi 
cauză a păcii și 
popoare, pentru

tineret din lu- 
să lupte îm- 

pentru marea 
prieteniei între 

r_r___ , r_____ viitorul fericit
al tinerei generații a omenirii".

Izvorul forței Uniunii Tinere
tului Muncitor constă în con
ducerea de către partid. Fiind 
ajutorul credincios și rezerva 
partidului, U.T.M. pune la baza 
întregii sale activități princi
piul conducerii de către partid. 
U.T.M. a simțit în fiecare mo
ment al existenței sale ajutorul 
și îndrumarea părintească a par
tidului. Conducerea de către par
tid a fost și este chezășia dez
voltării organizației noastre ca 
detașament de frunte al tineri
lor din patria noastră.

întreaga noastră tînără ge
nerație, în frunte cu utemiștii, 
avlnd marea fericire de a trăi 
anii adevăratei tinereți ai pa
triei iubite, privind în aceste 
zile drumul străbătut de Uniu
nea Tineretului Muncitor de la 
primul său Congres și pînă as
tăzi. trecînd în revistă greută
țile depășite și succesele obți
nute, gîndul fiecăruia dintre noi 
se îndreaptă spre partid, con
ducătorul nostru iubit, manifes- 
tindu-ne din nou hotărîrea en
tuziastă și de nezdruncinat de 
a da tot ce avem mai bun tn 
noi luptei pentru victoria celui 
de al doilea cincinal, pentru 
dezvoltarea continuă a indus
triei și-transformarea socialistă 
a agriculturii, pentru creșterea 
bunei stări a poporului, pentru 
viitorul luminos al tinere) ge
nerații, pentru victoria marii 
cauze a păcii și prieteniei între 
popoare I

„Scînteia tineretului"

In perioada 27 iunie — 2 iulie 
a avut loc la București cea 
7-a sesiune a Comisiei de 

fn-

a. c. 
de a 
colaborare tehnico-științifică 
tre Republica Populară Romînă și 
Republica Populară Bulgaria.

In conformitate cu Protocolul 
care s-a semnat la 2 iulie a. c. 
Republica Populară Romînă va 
acorda ajutor Republicii Populare 
Bulgaria prin predarea de docu
mentații în problemele industriei 
petrolului, industriei chimice, con
strucțiilor, silviculturii etc. și va 
primi specialiști bulgari pentru 
documentare în problemele indus
triei. de petrol, cărbuni, agricul
turii, silviculturii și probleme de 
sănătate.

Republica Populară Bulgaria 
va acorda ajutor Republicii Popu
lare Romîne prin predare de ma
terial documentar în probleme de 
transporturi, construcții agro
zootehnice, industriei alimentare, 
agricultură și silvicultură, comerț 
și finanfe și va primi specialiști 
romîni pentru documentare în 
probleme de explorări de mine
reuri, producție de asbociment, 
pomicultură, legumicultură, zoo
tehnie, industrie ușoară etc.

In timpul sesiunii delegația 
bulgară a vizitat unele explorări 
de minereuri, uzine, gospodării a- 
gricole din Republica Populară 
Romînă.

Lucrările sesiunii au decurs în
tr-o atmosferă de deplină înțele
gere și dorință sinceră a celor 
două părți de a acorda reciproc 
ajutor tehnico-știintific.

Comisia a luat o serie de ho- 
tărîri în vederea dezvoltării și 
adîncirii și pe mai departe a co
laborării tehnico-științif ice între 
cele două țări prietene.

(Agerpres)
—••Oee—

a

S-a deschis faza 
orășenească 

concursului echipelor 
artistice de amatori

a Academiei R. P. R.
In cursul zilei de miercuri au continuat lucrările sesiunii ge

nerale științifice a Academiei R.P.R. Lucrările s-au desfășurat 
in localuri diferite, pe secții și anume : Secția de științe mate
matice și fizice, Secția de științe chimice (Chimie anorganică, 
Chimie organică, Biochimie), Secția de științe tehnice (Meta
lurgie, Mecanică aplicată, Energetică), Secția de biologie și 
științe agricole, Secția de geologie șl geografie, Secția de științe 
medicale, Secția de științe economice, filozofice și juridice (Eco
nomie, Filozofie, Psihologie, Științe juridice, Drept vechi romî- 
nesc), Subsecția de istorie (Arheologie, Istorie veche, Istorie 
medie și contemporană), Subsecția de știința limbii și literatură 
(Istorie literară, Lingvistică) și Subsecția de artă.

Au fost prezentate comunicări urmate de discuții. Lucrările 
continuă.

Comunicarea acad. Gh. Macovei:

„Grigore Cobîlcescu, 
primul mare geolog romîn“

introducerea comunicării

tradiție a tehnicii și a construcții
lor aeronautice în țara noastră, 
care a fost ilustrată de înfăptui
rile ulterioare ale atîtor zbură
tori și constructori. Moștenirea

Comunicarea acad. D. Panaitescu-Perpessicius:

cu 50 
calea

lăsată de Traian Vuia care 
de ani în urmă deschidea 
spte era strălucitoare a aviației 
trebuie păstrată cu pietate și mă
rită mereu cu noi realizări.

„Viața și opera
lui Bogdan Petriceicu-Hașdeu"

Plecarea lui A. I. Denisov, 
președintele V. O. K. S.

Miercuri dimineața a părăsit 
Capitala prof. univ. A. I. Deni
sov, președintele Asociației Unio
nale pentru legăturile culturale 
cu străinătatea V.O.K.S. profesor 
la Universitatea din Moscova.

Pe aeroportul Băneasa, oaspe
tele sovietic a fost salutat la ple
care de tovarășii Gh, Diaconescu, 
ministrul Justiției, Ion Pas, prim 
locțiitor al ministrului Culturii,

Al VoitinovicI, .președintele Tri
bunalului Suprem al R.P.R., R. 
Rossman, locțiitor al ministrului 
Justiției, O. Livezeanu, vicepreșe
dinte al Consiliului General 
A.R.L.U.S., dr. I. Bogdan, vice
președinte al Institutului Romîn 
pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea, Eugen Rodan, se
cretar al Consiliului General 
A.R.L.U.S., C. Paraschivescu-Bă-

lăceanu. Adrian Dumitriu, P. Bel
le, Eugen Barasch, 
bri ai Biroului și 
General A.R.L.U.S, 
culturii, ziariști.

Au fost de față V. F. Nikolaev, 
consilier și I. S. Ilin, secretar 
Ambasadei Uniunii 
București.

juriști, mem- 
ai Consiliului 

oameni ai

Ieri după amiază în sala Tea
trului C.C.S. a început faza oră
șenească a celui de al doilea 
concurs al cercurilor artistice de 
amatori ale sindicatelor.

Prima parte a spectacolului a 
fost susținută de corul clubului 
învățămînt care a interpretat o 
serie de melodii populare romî
nești, soliști vocali și instrumen
tali din echipa artistică a Spita
lului Alexandru Sahia și alte for. 
mâții artistice din Capitală.

In a doua parte a spectacolu
lui și-au dat concursul o serie de 
echipe de dansuri și orchestre, 
printre care echipa de dansuri 
de la „21 Decembrie", orchestra 
simfonică a Gării de Nord și or. 
chestra de mandoline a Ministe
rului C.F.R. etc. Concursul 
tinuă pînă la 13 iulie.

—oOo—

în 
sale acad. Gh. Macovei a prezen
tat tabloul lipsei de interes pen
tru cercetarea științifică pe care 
autoritățile vremii o manifestau 
în prima jumătate a secolului 
19- *

Vorbind tn continuare despre 
începuturile activității științifice 
a lui Grigore Cobîlcescu, refe
rentul a subliniat probitatea și 
exigenta față de sine însuși pe 
care marele geolog romîn o ma
nifesta în tot ceea ce întreprin
dea. Ca profesor, Cobîlcescu a 
fost de o ținută impresionantă, 
atît prin modul de prezentare și 
expunere a lecțiilor cît și prin 
conținut.

Cobîlcescu a fosț un cetățean 
luminat, animat de cel mai cald 
patriotism. Pentru dînsul răspîn- 
direa culturii în mase cît mai 
largi era o datorie tot așa de im
perioasă ca și cea de profesor.

Ca om de știință, pe lîngă pre
gătirea de specialitate și spiritul 
său riguros științific, el era ani
mat de cea mai severă prudență 
în formularea concluziilor. In 
condiții extrem de grele, cînd 
studiile geologice erau inexis
tente în țara noastră, Cobîlcescu 
a întreprins personal ' cercetări 
ale căror rezultate le dă la lu
mină în lucrarea „Calcarul de la 
Repedea", prima lucrare de geo
logie întocmită de un om de 
știință romîn. El publică de ase
menea un manual didactic cu 
titlul „Elemente de geologie pen
tru clasele gimnaziale".

în perioada de după apariția

Comunicarea acad. Elie Carafoli:

primei lucrări activitatea sa a 
fost absorbită aproape in între
gime de organizarea și pregăti
rea cursului la universitate, care 
i-a cerut un efort foarte mare 
deoarece in acea vreme nu dispu
nea aproape deloc de material 
didactic.

Din anul 1882 activitatea de 
cercetări geologice în țara noa
stră se dezvoltă prin înființarea 
unui birou geologic a cărui me
nire era studierea 
subsolului Romîniei Deși n-a fă
cut parte din acest birou, Cobîl
cescu a avut în această perioadă 
partea lui de contribuție la cer- 
cetările geologice, contribuție 
foarte importantă, nu atît prin 
numărul lucrărilor, cît prin va. 
loarea deosebită a conținutului 
ior.

Lucrările sale, care se referă 
la stratigrafia, tectonica, paleon
tologia și morfologia diferitelor 
regiuni din țara noastră, mar
chează un fericit început al cer
cetărilor care vor urma ulte
rior.

Referentul a citat apoi lucrările 
principale pe care Grigore Co
bîlcescu le-a dat publicității în 
această perioadă.

„Desigur, a arătat în încheiere 
acad. Gh. Macovei, dacă moartea 
nu l-ar fi lovit așa de timpuriu, 
patrimoniul ce ni l-a lăsat Co
bîlcescu ar fi fost mult mai vast 
și ca întindere și în conținut. 
Dar atît cit ne-a rămas, opera sa 
ni-1 arată cu prisosință ca mare 
profesor, ca mare om de știință, 
ca mare patriot.

metodică a

între personalitățile de prim 
plan care au ilustrat cultura ro- 
mînească în a doua jumătate a 
veacului trecut, Bogdan Petri- 
ceicu Hașdeu — a spus în intro
ducerea expunerii sale acad. D. 
Panaitescu-Perpessicius — ocupă 
nu numai un loc bine determinat, 
dar într-un anume fel și unul din 
cele mai singulare.

Poet, prozator, dramaturg, is. 
toric și filolog, ziarist neastîmpă- 
rat, polemist acerb, Hașdeu a 
strălucit cu aceeași virtute în 
oricare din manifestările spiritu
lui său, vădind de fiecare dată a- 
cedași efervescență creatoare, ace
lași enciclopedism, aceeași erudi
ție și aceeași năzuință, pururi ne
satisfăcută de a lărgi orizon
tul explorărilor sale.

Poezia lui a evoluat între ins
pirația istorică și confesiunea in
timă a celei mai zguduitoare pră
bușiri sufletești. Crescut de tatăl 
său în cultul celei mai pure iu
biri de neam, Hașdeu se îndreap
tă de timpuriu spre temele epo
sului național. Studiile sale la 
universitatea din Harkov și con
tactul cu marile modele ale liris
mului rus, un Pușkin, un Ler
montov, nu sînt străine de orien
tarea istorică, așa dar politică și 
socială a poeziei sale.

în domeniul poeziei, ___
țiunea „Duduca Mamuca" lucra, 
re ce i-a atras un răsunător pro
ces, vestea la 1863 cariera unui 
înăscut romancier, observator fin 
al psihologiei personajelor sale.

Teatrul lui Hașdeu izvorăște

nara-

din cercetările sale de istoriogra
fie, din pasiunea lui pentru su
biectele naționale. Favoarea de 
care s-a bucurat decenii de-a rtn
dul „Răzvan și Vidra" este indi
cația cea mai sigură a multiple
lor ei însușiri.

Opera științifică a lui Bogdan 
Petriceicu Hașdeu s-a desfășu
rat în trei sectoare : istorie, ling
vistică și filologie. Lucrările sale 
„Arhiva ■ istorică a Romîniei", 
„Istoria Critică a Romînilor", 
pun pe primul plan cercetarea 
adevărului. Odată cu publicarea 
de către Hașdeu a culegerii „Cu- 
vente den bătrîni", a arătat vor
bitorul, știința folclorului nostru 
a părăsit lunga fază a copilăriei. 
Dacă în lingvistică activitatea 
fecundă a lui Hașdeu a avut de 
suferit de pe urma subiectivis
mului, rigurozitatea științifică 
cu care a lucrat în filologie și în 
lexicografie a făcut epocă în 
istoria științei limbii noastre.

La capătul unui secol de za
darnice tentative pentru făurirea 
unui dicționar al limbii romîne, 
Hașdeu lucrează la Etymoiogi- 
cum Magnum Romaniae care ră- 
mîne una din pietrele unghiulare 
ale lexicografici romînești și una 
din mărturiile cele mai strălucite 
ale realizărilor științei naționale 
de la sfirșitul veacului trecut. 
Hașdeu a lăsat despre sine ima
ginea unei mari personalități — 
a spus în încheiere acad. D. Pa
naitescu-Perpessicius — ocupînd 
un loc de frunte în istoria cul
turii noastre.

Comunicarea acad. A. Oțetea:

„Mihail Kogălniceanu, 
istoric și om de stat"

con-

„Un pionier al aviației mondiale: 
“ ‘ Vuia"Traian

Sovietice
al 
la

INFORMAȚII

Declarațiile prof. univ. A. I. Denisov
înainte de a părăsi țara, prof, 

univ. A. I. Denisov, președintele 
Asociației pentru Legăturile Cul
turale cu Străinătatea — VOKS, 
a declarat unui corespondent al 
Agenției de Presă Agerpres ur
mătoarele :

Oamenii 
prof. A. I. 
cu atenfie 
muncii din . 
sincer de succesele lor și 
sesc ei înșiși experiența și rea
lizările Republicii Populare Ro
mîne, iau cunoștință de știința 
și cultura ei.

In cele 10 zile cît am stat în 
Romînia m-am convins încă o- 
dată că masele populare din 
R.P.R. și organizațiile care le 
reprezintă cu demnitate, mani
festă un interes uriaș pentru 
știința și tehnica sovietică fată de 

. arta și literatura sovietică, pen
tru succesele poporului sovietic și 
planurile de dezvoltare ale Uniu
nii Sovietice că ele se bucură de 
realizările țării care construiește 
comunismul.

Este îmbucurător să constatăm 
că an de an se întăresc și devin 
mai adînci și mai multilaterale, 
legăturile și colaborarea dintre 
popoarele sovietic și romîn în 
sfera vieții științifice și culturale.

Opinia publică sovietică și cea 
din Romînia manifestă un interes 
viu și firesc fată de contactele 
culturale stabilite între U.R.S.S. 
și R.P.R. și perspectivele lor de 
dezvoltare. Acordul de colaborare 
culturală dintre țările noastre 
semnat în luna aprilie a.c. care 
prevede un larg schimb de expe
riență și de realizări în domeniul 
științei, culturii, literaturii, artei, 
învățămîntului, ocrotirii sănătă
ții, culturii fizice și sportului a 
fost salutat cu căldură de opinia 
publică din țările noastre.

Fără îndoială că un moment 
important în întărirea legături
lor dintre popoarele noastre a 
fost schimbul de delegații parla
mentare.

Opinia publică din Romînia a 
apreciat hotărîrea guvernului nos
tru cu privire la transferarea 
către R.P R. a valorilor istorice 
ale artei aplicate, decorative și 
plastice romînești. care au fost 
păstrate în U R S.S din timpul 
primului război mondial ca un 
nou aci de prietenie.

Anul acesta are loc un schimb 
destul de larg de delegații cultu
rale Participarea reciprocă a oa
menilor de știință ș[ a specialiști
lor din —J . fi.
sele și conferințele științifice a 
devenit de asemenea un obicei 
plăcut

Editurile sovietice editează. în 
proporții mult mai mari decît în 
anii trecuti. opere ale scriitorilor 
romîni. Astfel, Editura de Stat 
pentru Literatură este pe cale de 
a termina lucrarea asupra antolo
giei poeziei romînești. Este în

sovietici — a spus 
Denisov — urmăresc 
realizările oamenilor 
R.P.R. Ei se bucură 

folo-

cele două țări la congre-

de asemenea un obicei

pregătire editarea unei culegeri 
„Nuvele și povestiri romînești" a 
operelor alese ale lui Barbu De- 
lavrancea, a romanului „Ion" de 
Liviu Rebreanu etc.

Editura pentru literatură străi
nă a pus sub tipar o culegere de 
versuri alese de A. Toma, nuvela 
lui Remus Luca „Ana Nucului", 
în curînd vor apare „în Orașul de 
pe Mureș" de Fr. Munteanu. 
„Vino și vezi" de Cezar Petrescu, 
„Desculț" de Zaharia Stancu etc. 
Multe opere ale scriitorilor romîni 
au fost editate nu numai în limba 
rusă, ci și în limbile altor popoare 
din U.R S.S.

Cu mare succes se reprezintă 
în prezent pe scena Teatrului 
Comsomolului Leninist piesa 
„Tn casa d-luî Dragomirescu" 
(Citadela sfărîmată) de Horia 
Lovinescu, iar zilele trecute a- 
ceastă piesă a fost prezentată în 
premieră la Teatrul Tineretului 
din orașul Riga.

Sînt iubite la noi operele com
pozitorilor romîni, ca și arta in
terpretativă a artiștilor din R.P.R. 
Pe scenele teatrelor de operă și 
pe estradele de concert din Mos
cova. Lvov și Kiev au înregistrat 
recent succese tinerii cîntăreți 
romîni Nicolaie Herlea, Iolanda 
Mărculescu și ........... ~ *
rian.

Colaborarea 
— a spus prof, 
este deci în plină dezvoltare.

Vorbind în continuare despre 
impresiile sale din vizita în țara 
noastră, pe care o revede după 9 
ani, prof. univ. A. I. Denisov a 
adăugat:

Am avut prilejul să mă con
ving în cele 10 zile petrecute în 
țara dv. de transformările foarte 
adînci care au avut loc în viața 
poporului romîn. Impresiile mele 
s-ar putea caracteriza pe scurt 
prin cuvintele: progres în toate 
domeniile vieții politice, econo
mice și culturale a țării.

Dar transformările cele mai îm
bucurătoare și care îfi atrag pri
virea din prima clipă, sînt ace
lea privind însuși poporul romîn 
și naționalitățile conlocuitoare.

Așa cum te impresionează plă
cut și îți dă puteri noi de viafă 
un răsărit frumos de soare, care 
vestește nașterea unei zile noi, 
izvor de noi înfăptuiri și creații, 
tot așa de frumos și îmbucurător 
din punct de vedere moral-politic 
este nașterea și formarea națiu
nii socialiste romîne Aceasta se 
manifestă prin dezvoltarea pe 
toate tărîmurile a poporului mun
citor, prin avîntul nestăvilit al în
tregii vieți spirituale a tării, prin 
dezvoltarea tuturor ramurilor 
știinfei și artei, puse în slujba 
construirii socialismului, a asigu
rării păcii și securității popoare
lor din întreaga lume.

Cea mai plăcută amintire din 
șederea mea aci o am din contac
tele cu reprezentanții intelectua-

Valentin Teodo-

noastră culturală 
A. I. Denisov —

activității ca om de stat a lui Ko- 
gălnîceanu. Ca președinte al con
siliului de miniștri după alegerea 
lui Cuza ca domnitor, Kogălni
ceanu a creat o serie de legi și 
instituții care au schimbat orga
nizarea statului. Secularizarea 
averilor mînăstirești pentru care 
a luptat cu toată energia lui, Ko
gălniceanu a considerat.o una 
din problemele cele mai grele și 
mai complicate care s-au pus 
noului stat național romînesc. 
Vorbind despre activitatea depusă 
de Kogălniceanu pentru îmbună
tățirea soartei țăranilor, vorbito
rul a expus lupta sa împotriva 
unor adversari politici dîrji și 
atotputernici.

înfăptuirea reformei agrare a 
însemnat o cotitură in istoria Ro
mîniei. Ea a deschis mai larg 
drumul capitalismului in toate ra
murile economiei, inclusiv In a- 
gricultură. Nădejdile pe care Ko
gălniceanu le legase de împro
prietărirea țăranilor nu s-au rea
lizat. El își făcuse iluzia că re
forma agrară a desființat oli
garhia și dintr-un milion de iloți 
a făcut un milion de cetățeni 
„dîndu-le pămînt, vot, pușcă și 
școală". Noi știm ce s-a ales din 
toate aceste reforme sub regimul 
burghezo-moșieresc.

In întreaga sa activitate, Ko
gălniceanu a fost un reprezentant 
luminat, sincer și consecvent al 
generației care între 1848 și 1878 
a creat Romînia unită, liberă și 
independentă, și a înzestrat-o cu 
instituțiile care i-au asigurat tot 
progresul compatibil cu specificul 
regimului burghezo-moșieresc. In 
1868, el a fost ales membru sl 
„Societății academice romîne". 
iar apoi după ce această societate 
s-a transformat în „Academia 
Romînă", intre anii 1887—1890. el 
a condus-o ca președinte. Tnte. 
meietor al istoriografiei moderne, 
îndrumător al mișcării literare pe 
baza limbii și poeziei populare, 
luptător pentru democratizarea 
țării, Kogălniceanu a contribuit 
la toate actele mari care au înte
meiat Romînia modernă.

Printre figurile progresiste din 
secolul trecut — a spus vorbito
rul — Mihail Kogălniceanu ocupă 
fără îndoială un loc de frunte 
alături de democratul revoluțio
nar Nicolae Bălcescu.

Ocupindu.se de formația inte
lectuală a iui Kogălniceami vor
bitorul a subliniat că ideile poli
tice și concepția despre istorie a 
lui Kogălniceanu se leagă cfe 
mișcarea democrată și națională 
din prima jumătate a secolului al 
19-lea, care își are origina în filo
zofia raționalistă a secolului an
terior și în ideile revoluției fran
ceze, răspândite în cercurile li
berale din Moldova.

Vorbitorul a arătat apropierea 
ideilor lui Kogălniceanu de cele 
ale istoricului rus Karabzin, în
deosebi în lupta pentru limba li
terară.

In continuare vorbitorul a ex
pus pe larg activitatea multilate
rală a lui Kogălniceanu.

Ca istoric, Kogălniceanu s-a ri
dicat de la concepțiile unei isto
rii regionale la ideia unei istorii 
naționale, care față de cronicile, 
anterioare constituie un salt ca
litativ, adică trecerea de la men
talitatea feudală la gîndirea mo
dernă în istoriografie. Kogălni
ceanu a descoperit dincolo de ga
leria domnilor, viața poporului 
„izvor al tuturor mișcărilor și is
prăvilor".

Poziția lui Kogălniceanu a fost 
limitată însă de condițiile obiec
tive ale vremii.

Expunmd activitatea publici
stică și literară a lui Kogălni
ceanu, vorbitorul a arătat că încă 
din 1838 cînd se întoarce în țară 
el a avut un'vast program de ac
tivitate culturală, politică și so
cială. Programul său cultural era 
menit să pregătească spiritele 
pentru schimbarea democratică și 
națională pe care o socotea 'de 
importanță vitală pentru viitorul 
poporului nostru, și în acest sens 
el și-a desfășurat întreaga acti
vitate din acest domeniu.

Capitolele următoare ale expu
nerii vorbitorul le-a consacrat

Progresele realizate azi în do
meniul aviației sînt de-a dreptul 
uimitoare. In fiecare zi au loc 
noi încercări din ce în ce mai în
drăznețe, dovedind avîntul extra
ordinar pe care l-a luat tehnica 
aeronautică și contribuția pe care 
o aduce la progresul civilizației 
moderne.

Poporul romîn se numără prin
tre pfitnele popoare care au par
ticipat la această minunată mani
festare a geniului omenesc, ce a- 
vea să ducă în numai o jumătate 
de secol la o dezvoltare impe
tuoasă a navigației aeriene, la 
stadiul de astăzi al aviației, cînd 
într-un salt de cîteva ore se ,pot 
lega continentele cele mai înde
părtate.

La 18 
romîn a 
în lume 
mînt, numai prin propriile mij
loace de bord ale avionului său, 
așezat pe patru roți cu cauciuc. 
Acesta era Traian Vuia.

Avionul conceput de Traian 
Vuia nu este o întîmplare, ci re
zultă dintr-un studiu profund, a-

mănunțit, al fenomenului zboru
lui, făcut timp de ani de zile. 
Meritul extraordinar al lui Vuia 
constă în faptul că i 
direct și a soluționat 
integrală a zborului : 
zborul la înălțime și 
toate aceste trei etape 
prin mijloace proprii.

Acad. Elie Carafoli a prezentat 
apoi, în mod amplu, luminoasa 
personalitate a lui Traian Vuia, 
bogata și perseverenta sa activi
tate desfășurată în țară și în 
Franța.
Vuia a susținut cu tărie în fața 

tuturor că dirijabilul nu are vii
tor, iar succesul său este efemer. 
Zborul nu poate fi realizat decît 
cu un aparat mai greu decît ae
rul. Această previziune extraor
dinară este pe deplin înfăptuită 
astăzi și tocmai în aceasta cons
tă primul său merit științific de 
o importanță capitală.

Contribuția lui Traian Vuia la 
cucerirea, văzduhului a fost ho- 
tărîtoare -— a spus în încheiere 
acad. Elie Carafoli. Vuia și ilus
trul său urmaș Vlaicu au creat o

el a atacat 
problema 

: decolarea, 
aterizarea, 

realizate
• La 4 Iulie a părăsit Bucu. 

reștiul Laszlo Pataki, ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar 
al R. P. Ungare în R.P.R.

In Gara de Nord Laszlo Pataki 
a fost condus de șeful protocolu
lui Ministerului Afacerilor Ex
terne, Caius Franțescu, de per
sonalul Ambasadei R. P. Ungare 
în frunte cu însărcinatul cu afa. 
ceri ad-interim Imre Juhasz, de 
șefii unor ambasade și legații 
acreditați la București precum și 
de numeroși membri ai corpului 
diplomatic.

• Ministerul Culturii anunță 
că spectacolele Teatrului Acade
mic de Artă „Maxim Gorki" din 
zilele de 7 iulie și 9 iulie cu 
piesele „Roadele învățăturii" de 
L. N. Tolstoi și „Trei surori" de 
A. P. Cehov, vor avea loc la Tea
trul de Operă și balet al R.P.R. 
la ora 17,30 în loc de ora 19,30 
cum fusese anunțat.

(Agerpres)

cu 
in

împreună 
..... r_r.............. ..  . ...... j harnic și 
zestrat, sub conducerea Partidu
lui Muncitoresc Romîn, participă 
activ, entuziast și pe deplin con
știent la construirea vieții socia
liste.

Părăsesc tara dv. — a spus în 
încheiere prof. A. I. Denisov cu 
un sentiment de profundă recuno
ștință fată de Comitetul Central 
al P.M.R. și fată de guvernul 
R.P.R., pentru posibilitatea ce 
mi-au acordat de a vizita Romî- 
nia. Plecînd cu o caldă amintire 
despre toate cele văzute și auzite 
aci, urez poporului frate romîn 
noi succese în munca sa construc
tivă și cea mai mare fericire in 
toate domeniile vieții sade.

lității romîne. care 
întreg poporul rom în

martie 1906, la Paris, un 
reușit pentru prima oară 
să se desprindă de pă-

Turneul Teatrului M. H. A. T, în țara noastră

Fragmente din două mari spectacole: 
„ANA KARENINA“ și „SUFLETE MOARTE" 

seria strălucitelor reprezeu- 
pe care Teatrul Academic

In 
tații , 
de Artă ,,M. Gorki" din Moscova 
le dă în țara noastră, se numără 
și spectacolul cuprinzînd frag
mente din „Ana Karenina", și 
„Suflete moarte".

Spectacolul s-a bucurat de o 
călduroasă primire din partea 
publicului, fiecare lăsare de cor; 
tină fiind însoțită de aplauze și 
ovații prelungite. Succesul obți
nut se datorește excepționalei in
terpretări a colectivului artistic, 
care prin mijloace emoționante și 
îndrăznețe a dezvăluit bogatul 
conținut de -idei al dramatizări
lor.

De aproape două decenii, în 
fiecare stagiune răsună pe scena 
Teatrului Academic de Artă 
„Maxim Gorki", prin minunatul 
glas al artistei poporului U.R.S.S, 
A. K. Tarasova, protestul înflă
cărat al Anei Karenina împotriva 
nedreptei societăți țariste. Atît 
de mare este comuniunea dintre 
artistă și rol, îricît mu ți-o mai 
poți imagina pe Ana Karenina 
altfel decît o prezintă Tarasova. 
Artista a știut să dea viață sce
nică întregului complex de senti
mente ale Anei Karenina, izbu. 
tind să emoționeze și să cu
cerească publicul, alăturîndu-1 
luptei ei împotriva minciunii și a 
ipocriziei societății țariste. In 
întruchiparea caracterului Anei 
Karenina interpreta nu neglijează 
nici o nuanță. Candidă și ferme
cătoare în primele scene, sinceră 
și dirză în explicațiile pe care le 
are cu Karenin, tumultuoasă—ca 
un torent care vrea să rupă ză
gazurile unei societăți prost rîn- 
duite — în scena finală a sinu
ciderii. Astfel, actul disperat al 
Anei din final nu reprezintă o ab*.

George Dem. Loghin
dicare, oi o acuzare a lumii 
meschine și conformiste în care a 
trăit. Datorită magistralei creații 
realizate de Tarasova în Ana 
Karenina, mesajul spectacolului 
este transmis publicului pe deplin 
convingător, deși ne-au fost înfă
țișate doar fragmente.

Alături de'Tarasova, a contri
buit la dezvăluirea ideii de bază 
a spectacolului artistul poporului 
U.R.S.S. M. N. Kedrov. Interpre- 
tîrzd rolul lui Karenin, Kedrov 
dezvăluie cu multă subtilitate și 
virtuozitate artistică trăsăturile 
odioase ale personajului. Omul 
„bunelor maniere" apărător al 
moralei burgheze, spiritul rece și 
calculat, discipol al fariseismului 
și al conveniențelor — iată carac
teristicile esențiale ale persona
jului cărora Kedrov le-a da: viață 
prin procedee artistice sugestive, 
cu totul personale.

P. V. Massalski, artist al po
porului R.S.F.S.R., a pus căldură 
și pasiune în realizarea rolului 
Vronski, dovedindu-se un îndră
gostit înflăcărat în primele scene, 
care însă în final nu va trece 
peste conveniențele sociale pentru 
a-și apăra dragostea.

Spectacolul „Ana Karenina" se 
joacă și azi așa cum a fost pus 
în scenă de artistul poporului 
U.R.S.S., V. I. Nemirovici-Dan- 
cenko. Compoziția regizorală a 
scenelor, caracterizarea persona
jelor, descoperirea vieții lăuntrice 
a eroilor, înlănțuirea lor în con
flictul piesei, sublinierea cu aju
torul conflictului a ideii de bază 
a piesei și reflectarea acestei idei 
în imagini artistice expresive, de
monstrează din plin măiestria re
gizorală a celui care a pus, îm-

preună cu Stanislavski, bazele 
Teatrului de Artă.

★
romanului lui 
moarte", repre- 
prima oară pe 

Academic de Artă

Dramatizarea 
Gogol „Suflete 
zentată pentru 
scena Teatrului 
„M. Gorki" în anul 1932, a prile
juit colectivului artistic al teatru
lui unul din cele mai mari suc
cese repurtate în cursul existenței 
sale.

Spectacolul s-a repetat sub 
supravegherea artistică a marelui 
regizor și pedagog Konstantin 
Sergheevici Stanislavski. Aportul 
lui Stanislavski la realizarea ar
tistică a spectacolului a fost con
semnat de V. O. Toporkov, crea
torul rolului Cicikov, în cartea 
sa „Stanislavski la repetiție".

Citind cartea lui Toporkov îți dai 
seama de munca pe care a des
fășurat-o marele om de teatru 
pentru pregătirea spectacolului. 
Măiestria sa regizorală a atins 
în spectacolul cu „Suflete moar
te", o culme artistică. Din colabo
rarea rodnică dintre regizor și 
actori s-a născut acest minunat 
spectacol în care o imagine artis
tică suprasaturată de umor con
damnă societatea țaristă din pri
ma jumătate a secolului al 
XlX-lea. Stilul grotesc al spec
tacolului nu contrazice niciodată 
artisticul, pentru că el izvorăște 
din însuși caracterul personaje
lor, iar acestea descind din ade
vărul vieții.

Cît de îndrăznețe sînt mijloace
le artistice cu care M. N. Kedrov, 
artist al poporului U.R.S.S., com
pune rolul Manilov I Artistul cre
ează imaginea omului rupt de 
realitate, care trăiește cu capul

în nori, redind într-o formă artis
tică excepțională întregul conți
nut social al personajului.

In rolul guvernatorului, V. I. 
Stanițîn, artist al poporului 
U.R.S.S., dezvăluie cu multă artă 
caracterul placid al personajului.

A. N. Gribov, artist al poporu
lui U.R.S.S., caracterizează cu 
un umor personal, care te cu
cerește din plin, figura hrăpă- 
reață a lui Sobachievici, acest 
urs înapoiat, sugerat de inter
pret și prin aspectul exterior, 
compus cu multă artă.

In Nozdriov, artistul poporului
U. R.S.S., B. N. Livanov, com
pune cu multă măiestrie tipul 
boierului ce se vrea mereu activ: 
chefuiește, vrea să se încaiere cu 
prietenii de chef, născocește me
reu preocupări în acest sens, pen
tru a-și umple viața sa ternă și 
cenușie.

In Pliușkin, artistul poporului 
R.S.F.S.R., B. I. Petker reali
zează figura rapace a zgîrcitului, 
scoțînd în evidență alături de a- 
ceastă latură a caracterului per
sonajului pe care-1 interpretează 
și ura față de oameni de care 
este animat eroul lui Gogol.

De o excepțională calitate ar
tistică este creația artistei po
porului R.S.F.S.R., A. P. Zueva, 
în rolul moșieresei Korobocika.

Aventurierul Cicikov, negustor 
de suflete moarte, este jucat cu 
multă inteligență și subtilitate de
V. V. Belokurov, artist al poporu
lui R.S.F.S.R.

Cel de al patrulea spectacol 
prezentat de către Teatrul Aca
demic de Artă — ca și reprezen
tațiile anterioare — confirmă pe 
deplin tradițiile artistice ale aces
tui teatru, stegar de frunte al 
realismului scenic.

Pe șantierul tineretului de la Năvodari

Curind de la sosirea lor pe șantierul național al tineretului 
de la Năvodari unii dintre brigadieri au învățat să minuiască 
și să fabrice prefabricate din beton.

In fotografia noastră se poate vedea cum un grup de briga
dieri supraveghiați de maistrul Voicu Năstase montează plan- 
șeurile de beton. ACERRRES

?

Ocupindu.se


Puternic sprijin pentru mișcarea 
internațională muncitorească

NOTEEXTERNE £ăsit
un nou naș...

TELEGRAME

Discursul iui A. Rankovici 
cu prilejul Zilei Luptătorilor 

Iugoslavi
BELGRAD 4 (Agerpres). — 

După cum transmite Agenția Ta
iling, la 3 iulie Alexander Ran
kovici, vicepreședinte al Vecti 
Executive Federative a R.P.F.L, 
președintele Federației Luptăto
rilor Iugoslavi, a luat cuvîntul 
la postul de radio Belgrad pen
tru a felicita pe luptătorii și po
poarele din Iugoslavia cu prile
jul Zilei Luptătorilor — aniver
sarea insurecției iugoslave — pe 
care popoarele din Iugoslavia o 
sărbătoresc la 4 iulie.

A. Rankovici a arătat că la 4 
iulie se aniversează 15 ani de la 
data cînd Partidul Comunist din 
Iugoslavia a chemat poporul să 
ridice armele împotriva ocupan- 
ților și mercenarilor din țară.

A. Rankovici a făcut apoi un 
istoric al activității dinainte de 
război a Partidului Comunist din 
Iugoslavia.

Vorbitorul a subliniat că 
luptînd cu arma în mină pentru 
o nouă Iugoslavie, popoarele tării 
au adus o contribuție importan
tă la lupta popoarelor Europei în
robite și a țărilor ce luptau îm
potriva imperialiștilor germani 
și italieni și a sateliților lor.

A. Rankovici a adus apoi un 
omagiu forțelor aliate ale Marii 
Britanii și Statelor Unite ale A-’ 
mericii. eroicei Armate Sovietice 
care a făcut mari sacrificii pen
tru eliberarea Belgradului.

Tn încheiere A. Rankovici a 
adus un omagiu eforturilor de
puse de po-poarele Iugoslaviei în 
munca de reconstrucție a țării.

BUDAPESTA 4 (Agerpres). — 
M.T.I. transmite: In articolul de 
fond intitulat „Un document im
portant al mișcării muncitorești 
internaționale*', „Szabad Nețp" 
scrie :

Avem toate temeiurile pentru a 
saluta cu însuflețire hotărîrea 
C.C. a-1 P.C.U.S. „Cu privire la 
lichidarea cultului personalității 
și a urmărilor sale*

Pretutindeni, inclusiv în țara 
noastră, se pune deseori întreba
rea : Cum a fost posibil ca în 
Uniunea Sovietică cultul perso
nalității lui Stalin, fenomen străin 
socialismului, să ia asemenea 
amploare ? Salutăm noua hotă
rîre a Comitetului Central al 
P.C.U.S. pentru că a dat un 
răspuns clar la această întrebare.

Această hotărîre devine un do
cument de o importanță excep
țională pentru mișcarea muncito
rească internațională. Ea întă
rește unitatea clasei muncitoare, 
apără puritatea principiilor ei, 
face să crească forța ei marxist- 
leninistă.

PRAGA 4 (Agerpres). — Ce- 
teka transmite: Presa ceho
slovacă din 4 iulie pub’.ică ecouri 
la hotărîrea C.C. al P.C.U.S. „Cu 
privire la lichidarea cultului per
sonalității și a urmărilor sale".

în articolul de fond intitulat 
„Un document de o uriașă în
semnătate", ziarul „Rude Pravo" 
scrie :

Poziția principială a P.C.U.S. 
în problema cultului personalită
ții, fidelitatea lui față de idealu
rile marxist-leniniste au devenit 
o mărturie a principialității și 
spiritului de răspundere al parti
dului față de poporul sovietic și 
față de întreaga mișcare munci
torească internațională.

Uniunea Sovietică a luat o 
serie de măsuri practice pentru 
a slăbi încordarea internațională 
în timp ce Occidentul toarnă gaz 
peste foc pentru a ațîța „războiul 
rece". Ne referim la acei

Ecourile recentei Hotărîri 
a C.C. al P.C.U.S.

100.000.000 de dolari alocați d? 
S.U.A. pentru activitatea de sub
minare în țările lagărului socia
list și la alocările suplimentare 
în aceste scopuri în valoare de 
25.000.000 de dolari. Toate acestea 
ne fac să fim vigilenți.

BELGRAD 4 (Agerpres). — O- 
pinia publică din Iugoslavia a 
primit cu mu!t interes hotărîrea 
Comitetului Central al P.C.U.S.

Ziarul „Borba“, care a publicat 
acest document în prima pagină 
sub un titlu mare, scoate în evi
dență acele pasaje din hotărîre 
în care se spune că hotărîrile 
Congresului al XX-lea al P.C.U.S. 
s-au bucurat de aprobarea de
plină a partidului comunist și ă 
ponorului sovietic, a partidelor 
comuniste și muncitorești din alte 
țări și a oamenilor muncii din în
treaga lume, că aceste hotărîri au 
provocat îngrijorare în rîndurile 
dușmanilor socialismului.

Ocupîndu-se de urmările grave 
ale cultului personalității, „Bor- 
ba“ declară că manifestările cul
tului personalității nu 
privite ca un fenomen 
naturii orînduirii sociale 
și că este greșit să se 
lupta împotriva cultului 
lității ca o schimbare survenită în 
societatea sovietică.

In încheiere, ziarul „Borba“, 
expunînd amănunțit succesele ob
ținute de Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice în politica in
ternă și externă după Congresul 
al XX-lea, subliniază aplicarea 
consecventă a principiilor leniniste 
ale conducerii colective precum și 
întărirea mișcării muncitorești in
ternaționale și a socialismului.

VARȘOVIA 4 (Agerpres). — 
Toate ziarele centrale din Polo

nia au publicat hotărîrea Comi- 
tetuluî Central al P.C.U.S. „Cu

mare
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K. E. Voroșilov va vizita Finlanda
U.R.S.S. in'MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 19 iunie a.c. 
K. E. Voroșilov, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a primit pe dl. Eero A. 
Vuori, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Finlandei în 
U.R.S.S.. care i-a înmânat un me
saj al d-lui Urho K. Kekkonen, 
președintele Republicii Finlandeze 
în care se spune:

Amlntindu-mi cu deosebită sa
tisfacție de vizita care a avut o 
importanță atît de mare pentru 
relațiile de prietenie între cele 
două state ale noastre, făcută de 
stimatul meu predecesor în sep
tembrie anul trecut în Uniunea 
Sovietică, la invitația excelenței 
voastre și a Prezidiului Sovietu
lui Suprem al Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste, aș prețui 
deosebit de mult posibilitatea de 
a primi pe excelența voastră ca 
oaspete al meu. în Finlanda, în 
cursul acestei veri.

Sper, excelență, că veți găsi 
posibilitatea de a vizita Finlanda 
în a doua jumătate a lunii august 
cînd vara este încă foarte fru
moasă în Finlanda.

La 3 iulie Urho K. Kekkonen, 
președintele Republicii Finlanda 
a primit pe V. Z. Lebedev, amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al U.R.S.S. în Finlanda, 
care i-a înmînat un mesaj de 
răspun5 din partea lui K- E. Vo
roșilov, președintele Prezidiului

Sovietului Suprem al 
care se spune:

Vă mulțumesc din inimă pen
tru amabila invitație de a vizita 
Finlanda în calitate de oaspete 
al excelenței voastre.

Accept cu recunoștință această 
invitație, deoarece cunosc perso
nal de multă vreme minunata 
țară a Finlandei și talentatul po
por finlandez și sînt profund con
vins că întărirea continuă a prie
teniei și încrederii dintre cele 
două state ale noastre constituie 
un important element al păcii și 
liniște! în Europa, către care se 
îndreaptă necontenit eforturile 
Uniunii Sovietice.

privire la lichidarea cultului per
sonalității și a urmărilor sale".

Această hotărîre a stîrnit un 
deosebit interes tn rîndurile opi- 
niei publice poloneze.

ROMA 4 (Agerpres). — Toate 
ziarele italiene acordă un
spațiu știrilor în legătură cu ho- 
tărîrea C.C. al P.C.U.S.

Ziarul „Unita" a publicat ex
trase ample din hotărîre.

Ziarele burgheze recurg la ma
nevrele lor obișnuite, denaturînd 
sensul documentului și lansînd 
diferite născociri care urmăresc 
să submineze încrederea oameni
lor muncii față de Uniunea So
vietică.

Referindu-se la critica curajoasă 
și principială adusă cultului per
sonalității, din inițiativa C.C. al 
P.C U.S și sprijinită de întregul 
partid și întregul popor sovietic, 
ziarul milanez „II Giorno" este 
nevoit să recunoască trăinicia 
orînduirii sovietice, care nu se 
teme „să procedeze la o revizuire 
pe scară atît de largă a greșelilor 
trecutului".

LONDRA 4 (Agerpres). — 
Ziarul „Daily Worker" subliniază 
într-un articol redacțional că prin, 
cipalul scop al comentariilor zia
relor capitaliste la hotărîrile Con
gresului ai XX-lea al P.C.U.S 
este de a dezorienta clasa mun
citoare și masele populare din 
Anglia.

„Conducătorii sovietici — scrie 
„Daily Worker" — au luat o mă
sură foarte curajoasă și impor
tantă. punînd capăt cultului lui 
Stalin". „Noi căutăm mereu să 
tragem învățăminte iuste pentru 
mișcarea noastră. Vom proceda 
astfel și pe viitor tn pofida duș
manilor noștri".

—o-Oo—

In 24 de ore
SOFIA. — Tn seara zilei de 

3 iulie, președintele Prezidiului 
Adunării Populare a R.P. Bul
garia, Gheorghi Damianov, și 
președintele Biroului Adunării 
Populare, Ferdinand Kozowski, 
au oferit o recepție la Consiliul 
de Miniștri în cinstea delegației 
Marii Adunări Naționale a R.P. 
Romine care se află în vizită în 
Bulgaria.

NEW DELHY. - După cum a- 
nunță agenția United Press, Co
misia guvernamentală indiană 
care studiază problema desemnă
rii limbii oficia'e a Indiei a reco
mandat la 3 iulie ca limba hindu 
să fie declarată limba oficială a 
țării, pînă la sfîrșitul acestui an. 
Comisia a respins cu o mare ma
joritate de voturi propunerea fă
cută de unii membri ai săi ca 
limba engleză să continue să Le 
utilizată în India ca limbă ofi
cială și după anul 1956 — ter
menul final prevăzut de Constitu
ția țării.
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Se pare că d. Whitney este 
un om gelos pe gloria altora. 
Sentimentul acesta tl roade șl 
nu-i dă pace să doarmă. E 
lesne de închipuit furia care 
l-a cuprins cînd a văzut că 
unii au dat alt nume capita
lismului, atîrntndu-i de coadă 
— ca nuca în perete — cu- 
vințelul „popular". Așa se 
face că d. Whitney s-a fă
cut foc.

— Ce fel de nume e și 
ăsta ? Ca și cum Jack Spin
tecătorul și-ar schimba nume
le în Jim Spintecătorul. Și 
ce-i cu asta? A, dacă și-ar 
spune Jack cel blind ori ne
vinovatul, nimeni nu l-ar mai 
cunoaște.

Tocmai de aceea d. Robert 
A. Whitney, președintele Or
ganizației corner cianților pa
troni este împotriva denumi
rii de ,, capitalism popular", 
înzestrat cu o fantezie boga
tă — și mai ales inspirată — 
onorabilul negustor-șef a aflat 
un nume pe măsura idealuri
lor sale. Capitalismul trebuie 
să se cheme ,,consu matorism“. 
N-ar fi fost de mirare să l 
boteze „clientelism" sau 
„prăvălism" folosind o serie 
de termeni familiari.

Whitney nu s-a mulțumit 
numai cu rebote2area capita
lismului. ci a început să-i dea 
definiții pje care gazetarii de 
la „New York Herald Tribu
ne" le reproduc cu larghețe.

Așa dar „consumator is mul 
este un mod de viață din cea 
de a doua jumătate a seco
lului XX, care recunoaște con
sumatorul ca fiind forța mo
trice în economie”. Să zicem 
că această parte a definiției 
este justă, măcar din punc
tul de vedere al negustorului 
teoretician. Dar consumatorul 
ca să îndeplinească funcția 
importantă pe care i-o atri
buie d. Whitney, trebuie să 
aibă și bani. Or, consumator, 
nu este numai Du Pont, sau 
Ford, cl și șomerul Smith, 
muncitorul Davies, și așa mal 
departe, oameni care păcătu
iesc — și nu din vina lor — 
printr-o permanentă lipsă de 
bani. Și dat fiind discrepanța 
între abundența de produse de 
pe piață și puterea de cum
părare, se naște criza de su
praproducție a... cap... (par
don) „consumatorismului".

Dar definiția d-lul Whitney 
e mult mai complexă. Nu se 
mărginește numai la o serie 
de elemente existente sub na
sul domniei sale, ci se extin
de la o serie de — hal să le 
zicem așa — idealuri pe care 
cît o fi și o trăi capitalismul 
nu le poate realiza.

Se spunea deci că ,.consu-

matorlsmu.1 este modul de 
viață... tn care un nivel ridi
cat de folosire a mtinil de lu
cru este dorința tntregei na
țiuni de consumatori și în 
care cel ce doresc să mun
cească au această posibilita
te". (sici) Ai naibii leneși 
și cei 11 milioane de șomeri 
din S.U.A. Auzi, frate. Capi
talismul — pardon, consuma- 
torismul — le oferă cel mat 
înalt nivel al folosirii mîinii 
de lucru și ei. nerecunoscăto
ri, îl refuză. Ce ți-e și cu re
cunoștința la oameni. Preferă 
să stea de pomană în loc să 
conlucreze la prosperarea 
consumatorismului altruist.

Dar d. Whitney dovedește 
și un dezvoltat simț al umo
rului cînd afirmă: „în consu- 
matorism demnitatea indivi
dului stă pe primul plan, ne
cesitățile și dorințele sale 
fiind recunoscute de conducă
torii spirituali, ai învățămîn- 
tnlui, conducătorii culturali, 
politici și ai bussiness-ului".

Unde i răposatul cpnu Leo
nida să-i spună :

— Bravo, îmi plăcuși, Mi- 
țule.

Oare ce are comun respec
tarea demnității individului cu 
linșajul, cu arestările în rîn- 
dul luptătorilor pentru pace, 
cu legea Taft-Hartley, cu le
gea Smith și atîtea alte legi 
și decrete îndreptate împotri
va drepturilor politice și o- 
menești ale individului ?

Și cum stăm oare cu recu
noașterea ,,necesităților și do
rințelor" cetățenilor de către 
reprezentanții bussiness-ului 
care concediază muncitorii pe 
capete, micșorează lefurile, nu 
le asigură condiții de muncă 
omenești ș.a.m.d.?

După cum se vede, o parte 
din elementele definiției lui 
Whitney sînt naive, altele pro- 
vocătoare de haz. Dacă le 
cercetezi însă mai îndeaproa
pe, tn întregul lor, ele defi
nesc capitalismul gol-goluț, 
așa cum e văzut cu ochelari 
trandafirii de către apologeții 
săi.

Prin satele noastre dăinuia 
pe vremuri o superstiție Cînd 
un copil era grav bolnav, pă 
rinții îi schimbau repede nu
mele ca moartea să nu-l afle. 
Părinții capitalismului au că
zut și ei tn această supersti
ție. Văzîndu-și odrasla roasă 
de boli incurabile ti schimbă 
numele, doar-doar or îndepăr
ta sftrșitul. Dar cum de ce 
ți-e teamă nu scapi, zadarnice 
sînt botezurile acestea de ul
timă oră. Ceea ce trebuie să 
se tnttmple, se va tntîmpla 
totuși.

AL. GIRNEAȚA

Ședința Comisiei 0. N. U. pentru dezarmare

e

ț
i

t

v

!

Un nou efort al U.R.S.S. pentru rezotvarea 
problemei dezarmării

Ședința Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone

VARȘOVIA 4 (Agerpres). — niștr! a Informat de asemenea 
’ Consiliul de Miniștri că după

plecarea sa de la Poznan o comi
sie guvernamentală și de partid, 
sub președinția lui Edward Gie. 
rek, secretar al Comitetului Cen
tral al P.M U P. desfășoară o 
anchetă tn legătură cu împreju
rările fundamentale și cauzele 
directe ale evenimentelor. Comi
sia va prezenta propunerile 
cesare.

P.AiP transmite:
In cadrul recentei sale ședințe 

Consiliul de Miniștri al R. P. 
Polone a examinat raportul pre
ședintelui Consiliului de Miniștri, 
Jozef Cyrankiewicz, și al min:Ș- 
trilor unor departamente ta legă
tură cu evenimentele de la Poz
nan.

Președintele Consiliului de MI-
ne-

După cum se știe parlamentul 
islandez a cerut evacuarea tru- 
pelor americane staționate in 
Islanda.

Desen 4e MITEL BERG
din „L’Humanite"

Greva oțelarilor americani continuă
NEW YORK 4 (Agerpres). - 

De trei zile continuă greva ge
nerală a muncitorilor de la oțe- 
lăriile din S.U A. După cum a- 
nunță agenția United Press, tn 
toate centrele industriei oțelului, 
muncitorii iși mențin revendică
rile și organizează pichete.

Greva muncitorilor din indus
tria otelului a obfinut sprijinul 
conducerii Uniunii A.F.L.-C I.O.

încetarea lucrului tn ojelării a 
Început să albă influentă asupra 
altor ramuri ale economiei.

NEW YORK 4 (Agerpres). - 
TASS transmite :

La 3 iulie au început la New 
York lucrările Comisiei O.N U. 
pentru dezarmare. Comisia ur
mează să examineze raportul sub
comitetului său ale cărui ședințe 
s-au ținut la Londra între 19 
martie și 4 mai 1956. Tn afară de 
raportul subcomitetului, membrii 
Comisiei au primit ca document 
oficial al Comisiei, declarația din 
14 mai a guvernului sovietic cu 
privire la reducerea în cursul a- 
nului curent a forțelor armate 
ale U.R.S.S. cu 1.200.000 de oa
meni și a cheltuielilor militare. 
In afară de aceasta. Comisia a 
primit o scrisoare din partea repre
zentantului Indiei, care nu este 
membru al Comisiei, în care se 
cere să se dea ascultare punctului 
de vedere al Indiei în problemele 
interzicerii experimentării armei 
tertnonucleare și încetării cursei 
înarmărilor.

Tn ședință 
reprezentanții „ 
U.R.S.S. și Franței.

Iată textul prescurtat 
rației lui A. A. Gromîko, 
zentantul U.R.S.S.

Comisia O.N.U. pentru 
mare, a declarat A. A. Gromîko, 
s-a întrunit din nou pentru a 
examina raportul subcomitetului 
Comisiei O.N.U. pentru dezar
mare.

Tntrucît tn această Comisie 
urmează să facem un bilanț al 
lucrărilor subcomitetului pentru 
dezarmare, este necesar să ana
lizăm pe scurt fondul divergențe
lor existente în problema dezur- 
mării și piedicile de care se iz
bește O.N.U. la examinarea aces
tei probleme.

Se pune întrebarea cum se ex
plică faptul că problema dezar- 
mării a rămas pînă acum nere- 
zolvată și că discuțiile asupra 
acestei probleme au ajuns în im
pas.

Dacă rămînem pe terenul fap
telor trebuie să recunoaștem că 
lipsa unui acord în problema de
zarmării se datorește faptului 
că există o mare deosebire între 
vorbele unor state și faptele 
lor. Inst.stînd asupra necesității 
dezarmării, și în primul rind a 
reducem substanțiale a forțelor 
armate și a armamentelor mari
lor puteri, Uniunea Sovietică, 
este călăuzită nu de unele motive 
trecătoare, de conjunctură, ci de 
recunoașterea faptului, incontesta
bil că de dezarmare, și în primul 
rînd de reducerea forțelor ar
mate ale marilor puteri depinde 
în mare măsură viitorul lumii.

Este un fapt evident că alte 
cîteva state și, îndeosebi, S.U.A. 
au adoptai o poziție cu totul di
ferită față de problema dezarmărti. 
Aceasta își găsește expresia în 
faptul că oricît de concrete ar

au luat
Angliei,

cuvîntul
S.U.A.,

al

dezar-

fl fost propunerile prezentate în 
problema dezarmării, cînd era 
vorba de a se ajunge la un acord 
cu privire la acțiuni comune ale 
puterilor în acest domeniu, și de 
a trece de la vorbe la fapte, orice 
înțelegere în această problemă a 
fost în mod invariabil zădărni
cită. 1

De la începerea discutării pro
blemei dezarmării, Unijcnea So
vietică a insistat asupra necesi
tății de a se ajunge la un acord 
cu privire la interzicerea armei 
atomice. Ea a prezentat 
neri corespunzătoare încă în 
nul 1946

Obiectînd împotriva propuneri
lor cu privire la interzicerea ar
mei atomice, adversarii acestor 
propuneri au arătat de obicei că 
această armă este necesară pu
terilor occidentale pentru menți
nerea unui „echilibru" în dome
niul înarmării, intre Apus și 
Răsărit, deoarece ea ar compen
sa rămînerea în urmă a puteri
lor occidentale în domeniul ar
melor clasice.

Ce s-a întîmplat tn realitate ? 
Tn realitate lucrurile au stat cu 
totul altfel. Se știe că tn anul 
1952, iar apoi în anul 1955 pu
terile occidentale au propus să 
se stabilească niveluri limită 
pentru efectivul forțelor armate 
al celor cinci mari puteri, și a- 
nume r pentru Uniunea Sovietică, 
Statele Unite și China cîte 
1.500.000 de oameni iar pentru 
Anglia și Franța cite 650.000 de 
oameni.

Știm cu toții că condus de 
dorința de a contribui la realiza
rea unei înțelegeri în problema 
dezarmării, guvernul sovietic a 
acceptat această propunere a pu
terilor occidentale. La 10 mai a- 
nul trecut guvernul sovietic a 
prezentat spre examinare Orga
nizației Națiunilor Unite cunos
cuta propunere în problema re
ducerii armamentelor, interzicerii 
armei atomice și înlăturării pri
mejdie'. unui nou război, făcînd 
un pas hotărîtor în întîmpinarea 
pozițiilor puterilor occidentale 
prin acceptarea propunerii lor cu 
privire la nivelurile forțelor ar
mate pentru cele cinci puteri.

Se părea că după prezentarea 
acestei propuneri de către Uniu
nea Sovetică s a creat o atmo
sferă favorabilă pentru elabora
rea unui acord în problema de- 
zarmăni-f Dar a fost suficient ca 
Uniunea Sovietică să fie de acord 
cu propunerea puterilor occiden
tale î.n problema nivelurilor for. 
țelor armate, pentru ca acestea 
dm urmă să renunțe la propriile 
lor propuneri.

A devenii clar că dacă s-ar fi 
mers pe calea îmbinării celor 
două chestiuni importante pri
vind dezarmarea — chestiunea re
ducem armamentelor clasice șt 
chestiunea armei atomice —• de
zarmarea ar fi fost frînată și de

propu-
a-

acum înainte. Toate acestea au 
adus la ordinea zilei problema 
necesității de a găsi o cale nouă, 
un fel nou de a aborda problema 
dezarmării pentru a o scoate din 
impas.

Călăuzit de această năzuință, 
guvernul sovietic a afuns la con
cluzia că un acord la început In 
problema armamentelor clasice, 
asupra căreia poztfia U.R.S.S. si 
cea a statelor occidentale s-au 
apropiat considerabil, ar contri
bui la succesul cauzei dezarmării.

Tocmai pentru a găsi o ieșire 
din impasul creat, guvernul so
vietic a propus să se ajungă mal 
tntti la un acord tn problema 
reducerii armamentelor clasice, 
necondi/ionind înțelegerea tn a- 
ceastă problemă de un acord in 
ceea ce privește arma atomică.

Inlrucit o serie de prevederi 
importante din propunerea mai 
sus menționată a Uniunii Sovie
tice au fost incluse finindu-se 
seama de poziția puterilor occi
dentale, iar tn unele cazuri repro
duc de fapt propuneri prezentate 
anterior de aceste puteri, ar fi 
fost logic să se aștepte ca puteri
le occidentale să accepte propu
nerile U.R.S.S. Experienfa a ară
tat însă contrariul.

Aș vrea acum să mă refer la 
unul din principalele defecte ale 
propunerilor puterilor occidentale

tn problema dezarmării prezen
tate spre examinare subcomitetu
lui.

Aceste propuneri condiționează 
soluționarea problemei dezarmă
rii de reglementarea altor pro
bleme internaționale nerezolvate.

Acestea sînt pe scurt rezulta
tele tratativelor în problema de
zarmării care s-au desfășurat în 
subcomitet. Ele dovedesc că sub
comitetul nu a îndeplinit sarcina 
care i-a fost impusă de Aduna
rea Generală și anume de a e- 
labora un acord tn problema de 
zar mării.

Tn continuare, A. A. Gromîko 
s-a referit la proiectul de rezo 
luție prezentat spre examinare 
Comisiei de reprezentantul Marii 
Britanii.

Scopul principal al acestui pro
iect, a declarat A. A. Gromîko, 
este de a scoate tn mod prac
tic problema dezarmării de pe 
ordinea de zi pînă cînd vor fi 
reglementate celelalte 
politice internaționale 
vate.

Se înțelege de la sine 
nea Sovietică nu poate 
cord cu poziția exprimată 
cest proiect de rezoluție.

D n însărcinarea guvernului 
sovietic, prezint spre examinare 
Comisiei următoarea propunere 
a Uniunii Sovietice:

probleme 
nerezol-

că 
fi

Uniu- 
de a- 
în «-

Proiectul de declarație a statelor cu privire la măsurile 
pentru întărirea păcii generale și a securității popoarelor

Adunarea Generală (Consiliul 
de Securitate),

Ținînd seama că sarcina prin
cipală a Organizației Națiunilor 
Unite este menținerea păcii și 
securității internaționale, întări
rea și dezvoltarea relațiilor de 
prietenie între popoare și colabo
rarea între ele în vederea rezol
vării problemelor internaționale 
prin mijloace pașnice,

Constatînd cu satisfacție slăbi
rea substanțială a încordării in
ternaționale care a avut loc în 
ultima vreme și care creează po
sibilități favorabile îmbunătățirii 
continuie a situației internaționale 
și întăririi încrederii între state,

Ținind de asemenea seama că 
tratativele cu privire la încheie
rea tinej convenții pentru dezar
mare. inclusiv o reducere consi
derabilă a forțelor armate și ar
mamentelor clasice șl interzicerea 
armei atomice nu au dat pînă în 
prezent rezultate pozitive, și

Considerînd că renunțarea de 
către state la folosirea războiului 
sau a amenințării cu războiul 
drept unul din miiloacele politi
cii lor, precum și renunțarea de 
către state la folosirea armei nu
cleare ar putea să contribuie la

Vicepreședintelui Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, Mihail Sadoveanu

București .

Vă exprim sincerele mele mulțumiri d.le Vicepreședinte, pentru' 
ospitalitatea și prietenia arătate mie, tn timpul șederii mele foarta.1 
plăcute la București și v-aș ruga să le transmiteți de asemenea,' 
primului ministru Chivu Stoica și d-lui Gh. Gheorghiu-Dej. Am fost 
impresionat de progresul pe care l-ați făcut în multe direcții de 
dezvoltare și vă exprim cele mai bune urări pentru succesul viitoa. 
retor dv. eforturi.

Vă trimit calde salutări dv., guvernului șl poporului romin din 
partea mea și a poporului indian.

RADHAKRISHNAN 
Vicepreședinte al Indiei

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

Excelentei Sale Domnului Dr. Petru Groza 
Președintele Prezidiului 

Marii Adunări Naționale a R. P. R.
Sentimentele nobile și urările amabile pe care le-ați exprimat în 

telegrama dv., au produs asupra mea precum și asupra tuturor1 
egiptenilor, cea mai bună impresie. Vă mulțumesc foarte cordial 
și urez cu cea mai marc plăcere poporului romîn maximum de 
prosperitate, sub conducerea dv. înțeleaptă. Vă asigur că Egi;ptu! 
iubitor de pace va face mult pentru a o consolida. Nimic nu este 
mai plăcut decît a întreține relațiile cele mai strnse și mai amicale’ 
cu popoarele partizane ale libertății și păcii.

GAMAL ABDEL NASSER '
Palatul Republicii, Cairo

Excelenței Sale Domnului Dwight D. Eisenhow. 
Președintele Statelor Unite ale Americii

Washington
Cu ocazia zilei de 4 iulie, sărbătoarea națională a Statelor 

să primiți Domnule Președinte calde 
sănătate, 
poporului american, tn numele meu 
progres și prosperitate.

Dr. PETRU GROZA 
Președintele Prezidiului Marii 

Adunări Naflonale a Republicii 
Populare Romine

ale Americii. vă rog 
țări și urări de multă 

Urez de asemenea 
poporului romîn pace,

Unite. 
feliei-?

și al

I

Recepție cu prilejul sărbătorii 
naționale a S« LL A.

Miercuri 
traordlnar 
tențiar al 
mericii la 
H. Thayer, a oferit o recepție la 
sediul Legației cu prilejul sărbă
torii naționale a S.U.A., ziua de 
4 iulie — Ziua Independenței.

La recepție au participat Gh. 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Emil Bodnăraș, I. Chișinevschi, 
Miron Constantinescu,- Al. Mo- 
ghioroș, general colonel L. Să- 
lăjan, Gr. Preoteasa, Marcel Po
pescu, acad. prof. Tr. Săvulescu,

seara, trimisul ex- 
și ministru p'.enipo. 
Statelor Unite ale A- 
București, dl. Robert

general locotenent I. Tutoveanu, 
$t. Cleja, M. Novac, 
Stoilov, M. Andricu 
merit al artei, funcționari supe
riori din 
Externe,
Exterior, _____  _
R.P.R., reprezentanți al presei.

Au participat șefi ai Ambasa
delor și legațiilor acreditați la 
București și alți membri ai corpu- 
lui diplomatic.

Recepția s-a desfășurat tntr-o, 
atmosferă cordială.

acad. S. 
maestru e- 

, lari supe- 
Ministerul Afacerilor 

Ministerul Comerțului 
Camera de Comerț a

Vizita unor ziariști de peste hotare
De cîtva timp se află în țara 

noastră ca invitați ai Uniunii 
Ziariștilor din R.P.R. și ai 
I.R.R.C.S. ziariștii brazilieni 
Ariovaldo Magaihaes Matos și 
Joce'.yn Dos Santos.

La Casa Ziariștilor din Bucu
rești, miercuri după amiază, zia
ristul brazilian Ariovaldo Ma
gaihaes Matos, redactor șef al

ziarului „El Momento" a înfățișat 
„Aspecte din Brazilia" iar Jo
celyn Dos Santos, secretar gene, 
ral al Sindicatului ziariștilor din 
Rio de
„Presa 
nai și 
au fost

Janeiro, a vorbit despre- 
braziliană pe plan națio- 
internațional". Expunerile 
urmărite cu

Zile medicale
In cursul zilei de miercuri au 

continuat reuniunile Zilelor Me
dicale din Timișoara. Lucrările 
s-au desfășurat în cadrul a 14 
secții de specialitate. Număru1 
deosebit de mare de lucrări pre
zentate — 472 referate și comu
nicări — scoate ta evidență a- 
portul însemnat al medicilor din

viu interes. 
(Agerpres)

la muncaregiunea Timișoara 
științifică de cercetare.

Miercuri după amiază, medicii 
romîni, maghiari și bulgari parti
cipant: la Zilele Medicale din Ti
mișoara au luat parte la deschi
derea expoziției „Medicul și arta“ 
în localul Muzeului regional al 
Banatului din Timișoara.

(Agerpres)

Știri sportive
BERLIN 4 (Agerpres). — 

Echipa de fotbal C.C.A. care tn. 
treprinde un turneu ta R.D. Ger. 
mană, a jucat miercuri la Karl

★
BRNO 4 (prin telefon de ia 

trimisul Agerpres). — In orașul 
Brno s-a desfășurat miercuri 
seara întîlnirea internațională de 
box dintre echipa R.P.R. și se
lecționata secundă a R. Ceho
slovace. Boxerii rominl, în formă 
excelentă, au cîștigat cu scorul

★
BELGRAD 4 (Agerpres). — 

Agenția Tanjug transmite că pre
ședintele R.P.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz-Tito, a acceptat invitația de 
a patrona cea de a XV-a ediție a 
Jocurilor balcanice de atletism

★
Stadionul Republicii din Capi

tală va găzdui sîmbătă și dumi
nică finala campionatului repu
blican de atletism pentru juniori 
și junioare.

Interesul acestei competiții va 
fi sporit și de faptul că în același 
program vor fi intercalate probe
le concursului de selecție pentru

★
'Astă seară pe Stadionul Repu

blicii va avea loc dubla întîlnire 
internațională de baschetbal din-

îmbunătățirea continuă a situației 
internaționale și la slăbirea con
tinuă a încordării internaționale.

Călăuzindu-se după țelurile și 
principiile Cartei O.N.U.,

Proclamă că, în interesul men
ținerii păcii și securității popoare
lor, toate statele . membre ale 
O N.U. își asumă prin prezenta 
în mod solemn obligația de a se 
abține în relațiile lor internațio
nale de Ia folosirea forței sau a- 
menințarea cu forța, și de a nu 
recurge la folosirea armelor ato
mice și cu hidrogen.

Adunarea Generală (Consiliul
de Securitate),

Ținînd seama de marea însem
nătate pe care o au pentru men
ținerea păcii și securității popoare
lor obligațiile solemne proclamate 
mai sus ale statelor membre 
O.N.U,

Cheamă toate celelalte state 
lume, care nu sînt membre 
O.N U., să adere la această 
clarație a statelor’.

Am dori să ne exprimăm con
vingerea că această propunere se 
va bucura de sprijinul celorlalte ] Cristo (seria 
state reprezentante în Comisia ’ Donca Simo (sală și grădină): 
pentru dezarmare. «Poemul pedagogic; Timpuri noi:

Marx-Stadt cu echipa locală S.C. 
Motor. Meciul s-a terminat la 
egalitate: 1—1 (1—1). au mar
cat Mueller și Tătaru.

★
de 7—3. E. Cișmaș. N. Linca și 
Gh. Negrea și-au întrecut adver
sarii prin knokout. Celelalte vic
torii ale 
realizate 
mitrescu, 
ghiu.

★
ce se vor desfășura între 20—22 
iulie la Belgrad. După cum s-a 
anunțat, la această mare compe
tiție sportivă vor participa peste 
200 de atleți din R.P. Bulgaria. 
Grecia. R.P.R., Turcia și R.P.F. 
Iugoslavia.

★
alcătuirea echipei R.P.R., care va 
reprezenta țara noastră la cea 
de a XV-a ediție a Jocurilor bal
canice de atletism de la Belgrad.

întrecerile vor avea loc dimi
neața începînd de la ora 9 și 
după-amiaza începînd de la ora 
16,30.

echipei noastre au fost 
de P. Nicolae, C. Du- 
V. Tiță și D. Gheor-

(Agerpres)
★

tre echipele reprezentative ale 
R.P.R. și R.P. Chineze .

(Agerpres)

ale

din 
ale 
de-

Spectacolele de azi
CINEMATOGRAFE: Patria.

Elena Pavel (sală și grădină), 
Doina, Al. Popov, Al. Sahia (sală 
și grădină) , I Mai (sală și gră
dină) ; N. Bălcescu (sală și gră
dină) : Chitarele dragostei: Ma- 
gheru, V. Alecsandri. I. C. Frimu 
(sală și grădină), Arta (sală și 
grădină), Miorița, Volga: A- 
manții din Toledo; Republica, 
Fiîimon Sîrbu (sală și grădină), 
București, înfrățirea intre po
poare, Gh. Doja. N Martie (sală 
și grădină), 
grădină). T. 
și grădină) :

Libertății (sală și 
Vladimirescu (sa'ă 
Contele de Monte 

I) ; Maxim Gorki,

Smolnîi—Acvarul din Țzigtao — 
Campionatele de box pe 1955, 
Doi boi năzdrăvani; Lumina, Fla
căra : Călușeii; Central; lilia
cul ; Victoria : Ordinul Anna. Ti
neretului : Accidentul ; Gri vita: 
S-au cunoscut intr-o trăsură ; 
Vasile Roaită (sală și grădină), 
Munca: Melodii nemuritoare; 
Cultural: Ganga : Unirea (sa'ă 
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.
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