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Insilozarea furajelor —
un angajament neglijat

£Navoitarea continuă a sectoru
lui zootehnic reprezintă princi
pala preocupare a muncitorilor 
gospodăriei agricole de stat Stu
pim din Orașul Stalin. Conduce
rea gospodăriei s-a convins din 
proprie experiență că sporirea nu
mărului de animale, creșterea 
producției de lapte, unt, carne 
depinde în cea mai mare măsură 
de asigurarea bazei furajere. A- 
nul trecut, de pildă, în perioada 
de stabulație a vitelor, gospodă
ria a dus mare lipsă de furaje 
concentrate și fibroase, ceea ce a 
avut o influență negativă asupra 
.reșterii producției de lapte. Pen
tru a evita asemenea neajunsuri, 
conducerea gospodăriei a luat 
anul acesta măsuri să fie însilo- 
zate cîte 3—4 tone de furaje pen
tru fiecare vită mare.

Utemiștii și tinerii din gospo
dărie consideră ca o sarcină im
portantă a lor sprijinirea condu
cerii gospodăriei în acțiunea de 
dezvoltare a sectorului zootehnic, 
de creștere a producției. In urma 
Consfătuirii de la Constanța, or
ganizația U.T.M. a hotărît să ia 
sub patronajul său sectorul zoo
tehnic al gospodăriei și să asi
gure întreaga cantitate de nutreț 
necesară furajării animalelor pe 
timpul iernii. Ca urmare a a- 
cestei hotărîri, astăzi în mai toa
te ramurile importante ale sec o- 
rului zootehnic, la îngrijirea va
cilor, creșterea porcilor și a pă- 
-șărilor lucrează aproape numai 
gineri. Și cu toate că ei s-au apu
cat de această muncă de puțin 
timp, rezultatele n-au întîrziat să

se vadă. Gospodăria agricolă de 
stat Stuprr.i a fost declarată cu 
cîtva timp în urmă fermă de se
lecție de taurine, rasa Simmen- 
thal și la păsări rasa Rhode-lsland 
și Leghorn. Se înțelege că acest 
sector fiind luat în primire de ti
neret, utemiștilor și tinerilor le re
vine sarcina aplicării tuturor în
vățămintelor zootehnice, în scopul 
creșterii unor reproducători va
loroși și sporirii productivității a- 
cestora. Tinerii îngrijitori și 
mulgători de vaci se străduiesc 
să obțină anul acesta de la cele 
178 vaci pe care le au în primi
re 300 hl. lapte peste plan. Pen
tru aceasta ei îngrijesc cu mai 
multă atenție vacile, grajdurile, 
gospodăresc cu mai mare grijă 
furajele concentrate etc. Dar spo
rirea producției de lapte de la 
fiecare vacă depinde în cea mai 
mare măsură de hrănirea lor ra
țională și mai ales de asigurarea 
unor furaje de calitate superioară 
și în cantități corespunzătoare. 
Or, din păcate, tocmai acest lu
cru a fost scăpat din vedere de 
către organizația U.T.M. E drept 
că la însilozarea celor 33 de va
goane de diferite ierburi au mun
cit numai tineri. Dar ceea ce s-a 
însilozat pînă acum nu reprezintă 
decît o mică parte față de cele a- 
proape 400 vagone de porumb fu
raje cît are de însilozat gospo
dăria anul acesta. Cum se achi
tă organizația U.T.M. de sarcina 
pe care și-a asumat-o ? Să lăsăm 
faptele să vorbească. Pe cele a- 
proape 100 hectare însămînțate 
cu porumb furajer recolta nu 
este uniformă. Aceasta pentru că

cerințele agrotehnicii n-au fost 
respectate cu strictețe. La po
rumb, de pildă, nu s-au efectuat 
trei prașile, ci numai două, iar 
pe cîteva parcele una singură. 
Cît privește alte lucrări de între-

I. ANDREI
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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La livada de pomi fructiferi a G.A.C. „Drumul belșugului" din comuna Bujoreni, raionul Rm. Vil- 
cea a început culesul fructelor. Colectiviștii din Bujoreni au predat pînă în prezent Bazei de recepție 
din Rm. Vîlcea peste 4 vagoane de fructe. In fotografie: Echipa lui N icolae Florea la culesul merelor.

Brigăzile utemiste
continuă întrecerea cu avînt

Vizitele 
„Celor nouă lan"

Tinerele din cunoscuta brigadă 
a „Celor nouă lan" din R. P. Chi, 
neză, care ne vizitează țara au 
fost primite marți dimineața de 
tov. I. Cozma, ministrul Agricul-t 
furii și Silviculturii.

Tinerele din brigada „Celor; 
nouă lan" au povestit despre murw 
ca lor pe care au depus-o pe șan
tierul marelui lac de acumulare și 
al barajului Ming Tombs și și-au 
împărtășit impresiile din timpul 
vizitei pe care au făcut-o în țara 
noastră pe diferite șantiere de îm
bunătățiri funciare, unități agri, 
cole, socialist-cooperatiste etc.

In numele oamenilor muncii din 
agricultura noastră, tov. I. Cozma 
a urat tinerelor brigadiere și în
tregului popor chinez noi succese 
în munca de construire a socia, 
lismului.

Cu 600 kg. grîu Ia ha. mai mult 
decît țăranii individuali

Cu citeva zile în 
urmă colectiviști 
clin comuna Sălcii
le, raionul Cricov, 
au sărbătorit împăr
țirea avansului de 
40 la sută. La săr
bătoare au venit 

țărani muncitori 
cu gospodării indivi
duale din comună și 
satele din jur. Darea 
de seamă a oglindit 
un bilanț bogat. Pe 
lingă multe alte cul
turi anul acesta ei 
au avut și 106 ha. 
cu grîu de pe care 
au obținut 187.000 
kg.', producția me
die la hectar obți
nută de colectiviști 
fiind cu 600. de kg.

mai mare decît cea 
obținută de țăranii 
muncitori cu gospo
dării individuale

Marin Mareș, unu! 
diricei mai harn'ci 
colectiviști împreună 
cu familia sa, a efec
tuat 454 zile muncă- 
Ca mulți alți colec
tiviști, el a adus acum 
acasă micite produse : 
1326 kg. grîu, 1272 
kg. fin lucernă, 91 
kg. cinepă și alte 
produse ca : zarzavat, 
brtnză, mazăre, pre
cum și suma de 724 
lei.

Comuniștii și ute
miștii colectiviști din 
comuna Sălciile au 
depus o susținută

muncă politică de lă
murire printre țăranii 
muncitori cu gospo
dării individuale pen
tru a-i convinge să 
pășească și ei pe ca
lea gospodăriei colec
tive, colea belșugu
lui. Clipe de cea mai 
mare bucurie au fost 
acelea cînd din mij
locul țăranilor indivi
duali invitați la săr
bătoarea împărțirii a- 
vansului, cinci fami
lii printre care cele 
ale lui Vasile Ristea, 
Nicolae loniță, M. 
Roșu și alții au ce
rut să fie primite in 
colectivă.

N. PUIU

Un bilanț bogat
Mulți țărani muncitori din

satele Tucuta, Ferești, Albești, Co- 
dărești, Crivești nu au scăpat
prilejul de a participa la festivi
tatea împărțirii avansului la 
G.A.C. din Pribeștii Vasluiului. 
Au aflat astfel că gospo
dăria colectivă din Pribești 
avea la înființare doar 75 
familii cu 163 ha. pămînt. Astăzi 

a numără 251 familii cu 1.000 
*na„ adică întregul sat. Ei au ob
ținut anul acesta o producție me
die de 1.540 kg. grîu la hectar, 
1.073 kg. orz și 1.200 kg. ovăz.

Din ce au avut contractat cu 
statul au predat pînă acum în
treaga cantitate adică 60.000 kg. 
grîu, 20.000 kg. orz, 10.000 litri 
lapte, 500 kg. miere de albine, 
500 kg. lînă de oaie. Urmează să 
mai predea 60.000 kg. porumb, 
50.000 kg. floarea-soarelui, 100 
de porci etc.

Ca avans de 40 la sută colecti
viștilor le-au revenit cîte 2,200 
kg. cereale și 4 lei la ziua-

muncă. Trebuie remarcat că în 
acest an, pînă acum s-au mai dat 
avansuri în bani încă de patru 
ori. Marți, Vasile Asofiei, pentru 
305 zile-muncă a primit 670 kg. 
cereale și 1.220 lei, Constantin 
Trifan pentru 366 zile-muncă a 
primit 806 kg. cereale și 1.464 
lei.

Pentru viitor, colectiviștii din 
Pribești au planuri frumoa
se. Pînă la 1960 fondul de 
bază va fi de 132.000 lei la suta 
de hectare, via va spori de la 
15 ha. la 22 hectare, livada de la 
5,5 la 14 hectare, grădina de le
gume și zarzavaturi de la 12 la 
20 hectare.

Organizația de bază U.T.M. de 
aici are în patronajul său întrea
ga suprafață de vie, livadă și 
grădină.

C. SLAVIC 
corespondentul „Scinteii tine
retului" pentru regiunea lași

Ilie Dincă, responsabilul brigă. 
zii de strungari din secția strun- 
gărie-vagoane a Complexului 
C.F.R. „Grivița Roșie" din Capita
lă, un băiat mărunțel cu ochi 
foarte vii, stă aplecat asupra 
strungului și lucrează de zor. 
Luni dimineața, prima zi de mun
că după 23 August, maistrul i-a 
dat să execute o comandă de 270 
șuruburi. Pentru strunjirea și file, 
tarea unui astfel de șurub este 
nevoie de circa șase minute, ceea 
ce însemna că întreaga comandă 
trebuia executată în peste 25 ore 
de muncă.

— Tu însă fă-le mai repede Ilie, 
că ne trebuie, i-a spus maistrul. 
Ilie Dincă n-a mai așteptat alte 
îndemnuri; s-a apucat imediat de 
muncă. Ieri pe la orele 17, cînd 
l-am vizitat în secție, comanda 
era aproape gata.

— Dar ceilalți membri din bri
gadă cum au muncit în aceste 
două zile ? Răspunsul vine ime
diat, simplu firesc.

— Bine. Toți și-au îndeplinit și 
depășit sarcinile de plan. Nici 
nu se putea altfel. Noi am 
■hotărît doar ca în această 
etapă a întrecerii socialiste în. 
chinată zilei de 7 Noiem- 
brie să obținem rezultate și mai 
mari. Vrem să cîștigăm drapelul 
comitetului U.T.M. pentru cea mai 
bună brigadă de tineret din Com
plex. Dar pentru asta nu este des. 
■tul numai să vrem, trebuie să șl 
muncim fiindcă nici celelalte bri

găzi nu stau cu mîiniie în stn. E 
drept că în cinstea zilei de 23 Au
gust noi am obținut rezultate fru
moase; angajamentul l-am înde
plinit cu două zile mai devreme 
și l-am depășit cu 2 la sută, am 
colectat 2.500 kg fier vechi și-am 
recuperat 1.500 kg de metale nefe
roase. Aceste succese pot îi însă 
și mai mari...

Am plecat din secție convins că 
brigada de strungari condusă de 
Ilie Dincă va cuceri la 7 Noiem
brie drapelul de brigadă fruntașă 
pe complex. La comitetul U.T.M. 
însă această convingere mi-a fost 
serios zdruncinată deoarece Con
stantin Zamfir, responsabilul bri
găzii de tineret de la oazangerie, 
are aceeași dorință, ba este chiar 
sigur că la 7 Noiembrie drapelul 
de brigadă fruntașă pe complex 
își va găsi locul la cazangerie. 
De unde această siguranță ?

— In primul rînd, mi-a răspuns 
Constantin Zamfir, la noi în bri
gadă sînt băieți buni ca Bălan 
Marin și Neagu Gheorghe, Dinu 
Dumitru și Constantin Pavel, 
Gheorghe Crețu și Gheorghe Ton- 
oa, Ristea Sevastache și mulți al
ții care nu se mulțumesc nicioda
tă cu rezultatele obținute. Să vă 
dau un exemplu: In cinstea lui 23 
August brigada noastră s-a an
gajat să dea un cazan peste plan, 
dar noi am dat aproape două. In 
zilele de 25 și 26 august brigada 
a făcut reparații generale la încă 
două cazane de locomotivă. Asta 
înseamnă că noi putem munci 
muH mai bine decît pînă acum...

La „Grivița Roșie" întrecerea 
socialistă continuă cu avînt. Sîn-

C. A. S.-urile fruntașe 
in arăturile de iară
In gospodăriile agricole de stat 

arăturile de vară pot fi conside
rate terminate. In regiunile Pi
tești, Oradea Șl Timișoara, gos
podăriile agricole de stat au făcui 
arături de vară pe o suprafață de 
teren mai mare cu 8—18 la sută 
decît aceea ce fusese planificată, 
importante suprafețe de teren ati 
arat peste plan și gospodăriile a- 
gricole de stat din regiunile 
Ploești, Cluj și București. Pe o 
parte din aceste terenuri se fac 
lucrări pregătitoare Insămtnțări- 
lor de toamnă.

Continuă intens acțiunea de fer
tilizare a solului. Plnă acum au 
fost transportate la clmp 180.350 
tone de îngrășăminte naturale. 
Cele mai mari cantități au fost 
împrăștiate pe ogoare de gospo
dăriile agricole de stat din regiu
nile Timișoara, Stalin, Galați șl 
București.

Să creștem cu spirit de răspundere
tinerele cadre de cercetători

Aproape 60 la sută din cercetătorii Institu
tului nostru au absolvit învățămîntul univer
sitar începînd din 1952, iar dintre aceștia ju
mătate au și astăzi vîrsta pentru a putea 
fi membri ai U.T.M.

Aceasta vorbește concludent despre locul 
important pe care tineretul îl ocupă în acti
vitatea Institutului de Cercetări Economice.

Alodul în ca^e sînt îndeplinite sarcinile In
stitutului în direcția creșterii tinerelor cadre 
de economiști se reflectă în primul rînd în 
rezultatele obținute pînă acum. Veniți de pe 
băncile universității direct în activitatea știin
țifică, mulți tineri au crescut sistematic în 
cadrul Institutului și s-au format, aș putea 
spune, odată cu el, în cei cinci ani trecuți 
de la înființarea l.C.E.; ei se afirmă astăzi 
ca cercetători valoroși, care-și cuceresc un 
prestigiu bine meritat în diverse ramură ale 
științelor economice.

Numele multor tineri cercetători formați în 
cadrul l.C.E. poate fi întîlnit pe coperțile unor 
lucrări valoroase sau în paginile revistelor 
noastre de specialitate. Devine mereu mat larg 
cercul economiștilor tineri ai Institutului, al 
căror nume poate fi întîlnit la sesiunile știin
țifice din cadrul Academiei R.P.R., unde pre
zintă comunicări sau iau parte la dezbateri, în 
paginile publicațiilor etc. — Despre nivelul 
unora dintre lucrările pe care le elaborează 
tinerii noștri cercetători vorbește și faptul că 
premiul Academiei R.P.R. „Ion Ionescu de la 
Brad" pentru lucrări deosebit de valoroase în 
științele economice pe anul 1956, a fost a- 
tribuit cărții: „Mobilizarea rezervelor interne 
pentru creșterea productivității muncii și re
ducerea prețului de cost în filaturile de bum
bac", scrisă de un colectiv de utemiști din 
Institut, cu colaborarea a doi tehnicieni din 
Industria textilă.

La obținerea rezultatelor amintite o contri
buție de seamă a adus organizația de bază 
U.T.M., care a analizat adeseori activitatea 
cercetătorilor tineri ajutîndu-i să-și înlăture 
lipsurile și sprijinindu-i în dezvoltarea lor po-

In legătură cu munca de pregătire 
a tinerelor cadre de la Institutul 

de Cercetări Economice 
al Academiei R. P. R.

litico-profesională. Intre inițiativele luate în 
ultima vreme de organizația U.T.M. merită 
să fie subliniată discuția organizată cu pri
vire la problemele specializării în cercetarea 
economică. Deși discuția a satisfăcut numai 
parțial așteptările legate de ea, a avut to
tuși meritul că a reflectat unele preocupări 
care frămîntă pe tineri și a ridicat probleme 
pentru a căror rezolvare conducerea Institu
tului trebuie să creeze cadrul organizatoric 
necesar. In această ordine de idei, trebuie 
amintit faptul că un rol important în crește
rea tinerelor cadre îl are modul de organi
zare a muncii în secțiile de specialitate ale 
Institutului. Aici, în secție, dezbătînd în amă
nunțime temele abordate, analizînd și rezol- 
vînd în comuti problemele metodologice și 
teoretice care apar în cursul elaborării dife
ritelor lucrări, discutînd în spirit critic con
cluziile care se cristalizează în cursul efec- 
tuă’ii unui studiu sau altul, discutînd lucrări
le care apar în țară și străinătate în dome
niul de specialitate respectiv, asigurînd schim
bul de păreri în legătură cu tezele sau măsu
rile noi luate în problemele care formează 
sfera de preocupări a secției, se călesc tinerii 
noștri ca cercetători. Experiența celor cinci 
ani de muncă pe care i-am lăsat în urmă ne-a 
arătat cu prisosință rolul pe care existența 
unei vieți de secție și a spiritului colectiv de 
muncă în secție îl îndeplinește în creșterea 
tinerelor cadre. Tocmai ca urmare a unor a- 
semenea metode de lucru au crescut în ulti
mii ani tinerii din secțiile de economie agra
ră și istoria economiei naționale. Experiența 
lor a fost preluată și de alte secții. Din păca
te, asemenea metode nu' s-au generalizat în

Institut și mai sînt secții în care ședințele sîn 
adeseori formale și neinteresante sau limitați 
strict la temele pe care secția le elaborează 
în acel moment (secția de economie indus 
trială, secția circulația mărfurilor). Deficien 
țele existente în această privință izvorăsc dir 
faptul că unele secții încă nu sînt încadrat» 
cu șefi de secție sau au șefi de secție can 
lucrează numai cu jumătate de normă în In 
stitut, ceea ce lipsește unele din tinerele cadrt 
de o îndrumare atentă și competentă de z 
cu zi și de ceas cu ceas. Nu este însă ma 
puțin adevărat că în aceste condiții ar tre
bui să devină și mai exigente controlul și 
îndrumarea conducerii Institutului pentru in
tensificarea activității colective în secții. Or 
se poate spune că în ultimul an și îndruma
rea și controlul conducerii Institutului în a- 
ceastă direcție a slăbit.
au criticat de asemenea tinerii din Institut 
faptul că în ultimul an nu s-au mai ținut 
nici ședințele trimestriale de analiză a muncii 
întregului Institut, ședințe în care dezbaterea 
în comun a principalelor probleme ivite în 
activitatea de cercetare oferea un bun cadru 
pentru orientarea și formarea elementelor ti
nere. Măsurile luate recent pentru întărirea 
ș[ îmbunătățirea conducerii Institutului creea
ză toate posibilitățile pentru eliminarea unor 
asemenea lipsuri.

Pe bună

In același timp, în planul de muncă pe anul 
viitor și în tematica sesiunilor, vor trebui 
să-și găsească un loc mai larg lucrările ela
borate în colectiv de cercetători mai experi
mentați și de cercetători aflați la începutul 
activității științifice. Situația actuală, în care 
prea mulți cercetători experimentați întocmesc 
lucrări individuale nu poate fi socotită drept 
satisfăcătoare; ea reduce posibilitățile celor 
tineri de a învăța lucrînd alături și sub în-

COSTIN MURGESCU 
Director adjunct al Institutului de Cer

cetări Economice
(Continuare în pag. 2-a)

Un co’f din noul earlier Horească — București Foto: N. STELORIAN

tem însă abia la începutul acestei 
noi etape și, desigur, nu putem 
face încă pronosticuri asupra bri
găzii de tineret care va cuceri 
drapelul |.a 7 Noiembrie. Aici mun
ca va hotărî totul.

A. MIRCEA

CURSA PĂCII 
ȘI PRIETENIEI 

„DUNĂRE- 
MAREA NEAGRA"

In cursul dimineții de marți, 
Cursa păcii și prieteniei „Dunăre- 
Marea Neagră", organizată d n 
inițiativa comitetelor naționale 
pentru apărarea păcii din Austria, 
Bulgaria și Ungaria, a plecat din 
portul Giurgiu, continuindu-și ruta 
pe itinerariul Odesa-Varna-Sofia- 
Viena.

Timp de o zi cit au stat în Ca* 
pitala patriei noastre, oaspeții d n 
Cursa păcii și prieteniei au vizitat 
monumente și construcții ale Bucu* 
reștiului.

Oaspeții au asistat de asemenea 
la un spectacol festiv dat în clns~ 
tea lor de Ansamblul de cintece și 
dansuri al Sfatului Popular al Cat 
pit alei.

La biblioteca clubului „16 Februarie" al petroliștilor ploeșteni

De pe șantierele construcțiilor de locuințe

TINERII LUPTĂ 
pentru economisirea 

materialelor
în urmă cu cîtva timp, pe șan

tierul celor „92 apartamente" din 
Craiova (B-dul A. I. Cuza), a avut 
loc o adunare generală a organi
zației U.T.M. în care tinerii au 
discutat pe larg despre felul în 
care pot contribui la acțiunea de 
reducere a costului lucrărilor.

S-a discutat atunci despre multe 
probleme și s-au făcut numeroase 
propuneri interesante. Cel mai 
mult au discutat însă utemiștii 
despre risipa de materiale ce se 
mai face pe șantier, cum trebuie 
luptat împotriva ei, ca și despre 
posibilitatea economisirii unor 
cantități de materiale, acțiune care 
să ducă la reducerea însemnată a 
prețului de cost al lucrărilor. S-au 
făcut atunci în această direcție nu
meroase propuneri concrete. Dul
gherul Ilie Bușe, de pildă, criti- 
cînd risipa de material de con
strucție a sugerat ideea folosirii 
cherestelei de la cofraje de mai 
multe ori. „Aceasta presupune — 
a spus Bușe — desfacerea chere
stelei cu mai multă atenție decît 
pînă acum. Sîntem 8 dulgheri. 
Putem economisi numai în cîteva 
săptămîni 8 m. cubi de cherestea".

Tînărul Ion Potecă și-a spus și 
el cuvîntul. „Folosind la fasona
rea dantelei de fier-beton pînă și 
ultimele capete de material, pu
tem economisi 500 kg. de fier 
beton44.

Tinerii au făcut atunci și alte 
calcule. Procentul admis de rebu

turi este de pildă de 3 la sută. 
Dacă acest procent, datorită unei 
munci mai organizate, mai chib
zuite, ar fi redus cu 1 sau 2 la 
sută, s-ar economisi circa 10.000 
bucăți cărămizi.

De la ședința aceea a trecut o 
bună perioadă de timp. Pe șan
tierul celor „92 apartamente", lu
crările au început să meargă pe 
un făgaș nou. Din inițiativa ute
miștilor aici s-a aplicat metoda lu
crului în lanț și s-au organizat 
brigăzi complexe de specialiști. 
Organizația U.T.M. a continuat zi 
de zi să explice tinerilor în ce fel 
pot contribui la obținerea de cît 
mai multe economii.

Rezultatele muncii politice des
fășurate de către organizația 
U.T.M., a inițiativei și preocupării 
acesteia pentru antrenarea tineri
lor în lupta patriotică pentru eco
nomii, pentru reducerea prețului 
de cost al lucrărilor, s-au văzut în 
scurtă vreme. în această perioadă, 
8 tineri s-au calificat în mai multe 
meserii ; dulgherii au reușit să fo
losească cofrajul la turnarea beto
nului de cîte 3—4 ori depășindu-și 
în acest fel cu mult angajamentele 
luate de adunarea generală U.T.M. 
Toți cei 8 dulgheri din echi] ă 
merită laude, dar mai cu seamă

I. TEOHARIDE



Pe urmele materialelor publicate

Posturile utemiste de control, 
să apere cu consecvență 
AVUTUL OBȘTESC"
In ziarul „Scînteia tineretu- 

«c lui“ numărul 2864 a fost pu- 
= blicat ar t i c o 1 u 1 „Posturile 
g utemiste de control, să ape- 
s re cu consecvență avutul ob- 
g ștesc" — (însemnări despre ac- 
ș tivitatea posturilor utemiste de 
g control de la uzina „l. C. Fri- 
=g mu' din Sinaia).
g Articolul publicat evidenția 
g unele aspecte pozitive din mun- 
g ca noastră, iar în partea a II-a 
g erau criticați pentru auto-lini- 
g știre și lipsă de interes față 
g de gazetele posturilor utemiste 
s de control, precum și alte as- 
g pecte negative din activitatea 
g organizației noastre.
g Față de această situație, co- 
g mitetul U.T.M. apreciază ca 
g justă critica făcută.
= Pentru înlăturarea părților
g negative semnalate, s-a anali- 
g zat această situație cu întregul 
g comitet unde au fost invitați și 
= secretarii organizațiilor de bază 
g U.T.M.
g In urma discuțiilor purtate,
g comitetul a luat următoarele 
g măsuri : O oomisie formată din 
g membrii comitetului a întocmit 
ș un material în legătură cu fe- 
g Iul în oare trebuie să se des

fășoare activitatea posturilor g 
utemiste de control, material g 
ce va fi expus în fața tuturor g 
colectivelor posturilor utemiste g 
de control. In felul acesta, re- g 
dacția va cunoaște mai bine s 
care sînt atribuțiile lor.

S-a hotărît de asemenea ca = 
în toate organizațiile de bază g 
U.T.M. în adunările generale g 
din uzină, să se prelucreze ar- = 
ticolul apărut. In același timp g 
cu acest prilej se va face o a- | 
naliză temeinică a activității ș 
posturilor utemiste de control, g

Pentru îmbunătățirea activi- g 
tății posturilor utemiste s-a g 
stabilit oa în cel mai scurt g 
timp să fie înloouiți acei tova- = 
răși oare au manifestat nepă- =ș 
sare în munca ce le-a fost în- g 
aredințată cu tovarăși oompe- = 
tenți. g
In numele Comitetului U.T.M. g 

din uzina noastră vă mulțumim g 
pentru ajutorul dat și ne anga- g 
jăm să ne îmbunătățim munca, g

VALERIU BAD1LA
secretarul Comitetului U.T.M. g 

de la uzina „I. C. Frimu"-Sinaia =

Construită în anii puterii populare, Fabrica de rulmenți din 
Bîrlad obține pe zi ce trece noi realizări. Numai în cursul acestui 
an, în cadrul luptei pentru economii de materiale s-au realizat 
135 tone de otel de rulment. Prin folosirea rezervelor interne s-au

Insilozarea furajelor — 
un angajament neglijat

(Urmare din pag. l-a)

ținere, cum ar fi îngrășarea su
plimentară, nici nu se poate vorbi. 
Gospodăria a terminat treieratul 
păioaselor, dar organizația 
U.T.M. n-a întreprins încă nimic 
în vederea organizării muncii 
pentru însilozarea furajelor. In 
scurt timp porumbul va fi bun 
pentru recoltare. Organizația 
U.T.M. are datoria să ia de ur
gență măsuri pentru ca această 
muncă să se efectueze în scurt 
timp și în cele mai bune condi- 
țiuni. In primul rînd este necesar 
ca organizația U.T.M. să verifice 
dacă toate mașinile și uneltele 
necesare însilozării porumbului 
sînt puse la punct, să mobilizeze 
pe toți utemiștii și tinerii pentru 
a săpa noi gropi și să le curețe 
pe cele vechi. Apoi, folosind ex
periența organizațiilor . U.T.M. 
fruntașe în această acțiune, cum 
sînt cele de la G.A.S. Devesel, 
Ciocănești șl altele, să organizeze 
cu consimțămîntul conducerii 
gospodăriei, echipe de utemiști și 
tineri, care să asigure recoltatul

și însilozatul porumbului într-un 
timp record. Totodată, organiza
ția U.T.M., îndrumată permanent 
de organizația de partid, trebuie 
să desfășoare o susținută muncă 
politico-educativâ, astfel ca fie
care tînăr să participe cu entu
ziasm la această acțiune patrio
tică, conștient de marea impor
tanță a acesteia pentru creșterea 
producției zootehnice. In gospo
dărie sînt nenumărate posibilități 
în acest sens. Gospodăria dispu
ne de mașini și unelte, are ingi
neri și tehnicieni cu o vastă ex
periență în muncă, aici s-au for
mat în ultimii ani buni îngriji
tori și mulgători de vaci cum sînt 
Gheorghe Vancea și Alexandru 
Farcaș. Organizația U.T.M., spri
jinită îndeaproape de Comitetul 
orășenesc U.T.M. Stalin, are da
toria să folosească cu mai mul',_ 
grijă și pricepere toate aceste po
sibilități, în felul acesta 
putînd să-și îndeplinească cu 
succes sarcina pe care și-a asu
mat-o de a asigura întreaga can
titate de nutrețuri necesare hra
nei animalelor pe timpul iernii.

Bl

„LUNA IAȘILOR"

S. P. C.
DIRECȚIA GENERALA DE CONSTRUCȚII MONTAJ

Școala profesională 
de construcții

Să creștem cu spirit de răspundere 
tinerele cadre de cercetători

La lași se organi
zează între 1 sep
tembrie și 1 octom
brie „Luna Iașilor*. 
Această acțiune ur
mărește intensifica
rea schimbului de 
mărfuri între oraș și 
sat și popularizarea 
realizărilor obținute 
de industria repu
blicană, industria lo
cală, cooperația me
șteșugărească, de uni
tățile agricole socia

liste de pe cuprinsul 
regiunii.

Unitățile comerțu
lui socialist organi
zează pe cinci mari 
terenuri din oraș ex
poziții cu vînzare de 
produse alimentare și 
industriale. De ase
menea, se organizea
ză expoziții cu vînza
re a produselor gos
podăriilor agricole de 
stat și . gospodăriilor 
agricole colective din 
regiune.

In alte expoziții vor 
fi prezentate produse
le fabricii de rulmenți 
din Birlad, fabricii de 
antibiotice, fabricilor 
„Textila roșie* și de 
țigarete din Iași, în
treprinderii „Proleta
rul* din lași etc. ■

Pe terenuri specia
le se organizează pro
grame distractive în 
cadrul cărora își vor 
da concursul forma
ții de amatori din 
Iași.

București, șoseaua Ciurel 102, raionul Gh. Gheorghiu-Dej
Telefon: 7.11.00

Tramvai 14, stația Cocioc sau autobus 38, stația Breaza

Anunță pe această cale că se primesc elevi pentru a se 
în anul I, anul școlar 1958/59, absolvenți ai școlilor de 7 
vîrstă de 14—17 ani, pentru următoarele meserii:

— faianțari-mozaicari;
— zugravi vopsitori;
— zidari;
— instalatori tehnico-sanitari f
— caloriferiști-instalatori;
— electricieni pentru instalații de lumină și forță.
Admiterea în școală se face fără examen de admitere, 

meseriile cu durata de școlarizare de 2 ani (dulgher pentru con
strucții, zugravi-vopsitori și zidari) pe baza rezultatelor obținute 
la absolvirea școlii de 7 ani.

La celelalte meserii, cu durata de școlarizare de 3 ani, admi
terea se face pe bază de examen, care va consta din probe scrise 
și orale la limba romînă și matematici, din materia prevăzută în 
programele școlare pentru clasele V—VII.

Pe timpul școlarizării, elevii primesc în mod gratuit hrană, 
îmbrăcăminte, rechizite și manuale școlare, transportul dus și 
întors la domiciliul părinților în timpul vacanțelor, asistență me
dicală, precum și cazare pentru cei a căror părinți domiciliază în 
alte localități.

înscrierile se fac la secretariatul școlii, pînă la 6 septembrie 
pe baza următoarelor acte:

— cerere de înscriere tip ;
— certificat de naștere (copie legalizată);
— certificat de studii (în original);
— rezultatul analizei sîngelui și radioșcopiei pulmonare, elibe

rat de dispensar, spital sau policlinică ;
— declarația tip de starea materială a părinților sau susțină

torilor legali.
Examenul de admitere începe pe data de 8 septembrie 1958.
Informații suplimentare se pot lua zilnic între orele 8—18 la 

secretariatul școlii sau telefonic la nr. 7.11.00.

CINEMATOGRAFE

înscrie 
ani în

pentru

Pe loturile de culturi experimentale de cartofi a centrului de 
combatere a rîii negre a cartofului din Pojorîta, raionul C. Lung, 
lucrările de stropire și mai tîrziu de recoltare se execută cu un 
tractor de o construcție unică (pitic) model cehoslovac („Agro- 
stroj") In fotografie: stropirea culturilor împotriva manei.

Pavel Korceaghln (Așa s-a călit 
oțelul) — PATRIA, BUCUREȘTI, 
GRĂDINA 13 SEPTEMBRIE, ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE; 
Comunistul — REPUBLICA, I. C. 
FRIMU, (sală și grădină), LIBER. 
TAȚII ; Botagoz — MAGHERU, 
ELENA PAVEL (sală și grădină); 
Pe același drum — V. ALECSAN- 
DRI ; Marea cotitură — LUMINA, 
8 MARTIE (sală și grădină); Cio- 
ctrlia — CENTRAL; Intîlnire la 
bal — 13 SEPTEMBRIE (fost 
„Doina") ; Ciclu de filme docu
mentare romînești — MAXIM 
GORKI ; Spioana din Hongkong —

VICTORIA, DONCA SIMO (sală 
și grădină) ; In ținutul munților 
de foc, Mijloace de apărare a ani
malelor, Păpușile au cuvîntul, Cum 
și-a făcut cîrtița pantaloni, Artiștii 
pădurilor - TIMPURI NOI ; Ade
văratul sfîrsit al războiului — TI
NERETULUI ; Simpaticul nostru 
doctor - GH. DOJA, M. EMINES- 
CU ; Pălăria lui Anatol - ALEX. 
POPOV, 1 MAI (sală și grădină); 
Zboară cocorii — GRIVIȚA, AU
REL VLAICU, DRUMUL SERII ; 
Vagabondul (ambele serii) — 
UNIREA (sală și grădină).

(Urmare din pag. l-a)

drumarea celor aflați în plină maturitate de 
creație, la studii de mai mare amploare și 
răspundere. Manifestările de individualism 
trebuiesc combătute indiferent la cine apar 
și este de datoria conducerii Institutului să 
dovedească fermitate în această privință.

Formarea unui om de știință cere ani în
delungați de muncă intensă, răbdare și îndru
mare principială din partea celor care con
duc acest proces, perseverență și pasiune 
pentru cercetare din partea celor tineri. Cu 
sprijinul organizației de partid și de U.T.M. 
au fost combătute tendințele care apar la 
unii tineri de a sări peste anii de ucenicie 
și de a alerga după succese ușoare. Dezvol- 
tînd spiritul de răspundere și modestia pro
prie omului de știință, cred însă că organiza
ția U.T.M. ar trebui să fie în egală mă
sură preocupată și de stimularea inițiativei 
creatoare a tinerilor noștri tovarăși de mun
că. Noi nu dorim ca ei să fie numai execu- 
fanți conștiincioși ai sarcinilor pe care le 
primesc, ci avem nevoie să simțim spiritul 
lor de inițiativă, clocotul pasiunii lor științi
fice și al combativității lor revoluționare. Sînt 
încă destui tineri pe care uneori trebuie să-i 
împingi de la spate spre a-și afirma cu cu
raj și spirit de răspundere părerile într-o che
stiune controversată, problemă de care trebuie 
să se preocupe cu mult mai multă seriozitate 
organizația U.T.M.

Una din îndatoririle de frunte ale tinerilor 
cercetători de la I.C.E. este aceea de a colabo
ra activ în paginile presei pentru a contribui 
la lămurirea oamenilor muncii în diferitele 
probleme de economie, în explicarea politicii 
partidului.

Este însă prea redus numărul cercetătorilor 
tineri din institut care iau parte activă la pro
paganda ideologiei marxist-leniniste în pagini
le revistelor și ziarelor noastre. Chiar în publi
cații de tineret ca „Tînărul leninist" și „Scîn
teia tineretului", prezența tinerilor noștri cer
cetători în explicarea politicii economice a 
partidului și a bazelor ei științifice, în lămu
rirea problemelor teoretice de economie poli
tică care preocupă tineretul muncitor, este spo
radică.

In lupta care se desfășoară pe plan ideo
logic între socialism și capitalism, sarcinile 
presei noastre de partid pot fi îndeplinite nu
mai prin lărgirea permanentă a cercului de 
autori educați în ideologia clasei muncitoare. 
Tinerii cercetători din Institut au datoria să 
contribuie activ la întreaga luptă ideologică 
și nu au dreptul moral să se rezume numai

la îndeplinirea sarcinilor de plan care le re
vin în Institut.

Economia politică este o știință de clasă, 
cu un profund caracter partinic. Munca de 
formare a unui tînăr ca om de știință trebuie 
privită în indisolubilă legătură cu creșterea 
sa ca militant activ al cauzei socialismului, 
temeinic înarmat cu ideologia marxist-leni- 
nistă.

Este un merit al organizației U.T.M., că 
sub conducerea organizației de partid, s-a pre
ocupat de încadrarea tinerilor cercetători în 
învățămîntul de partid. In anul 1957—1958, 
toți utemiștii din Institut au făcut parte din 
unul din cele două cercuri care au funcționat 
și în care au fost studiate fie volumul IV al 
„Capitalului", fie categoriile dialecticei mate
rialiste. Ei și-au însușit temeinic materialul 
studiat, participînd activ la dezbaterile din aces
te cercuri. In schimb, controlul asupra modu
lui în care tinerii își îndeplinesc programul de 
continuare a studiilor de specialitate a fost 
nesatisfăcător atît din partea organizației 
U.T.M., cît și al conducerii Institutului. In 
felul acesta se explică deficiențele înregistrate 
în învățămîntul profesional, în special în le
gătură^ cu munca celor înscriși la aspirantu
ră fără frecvență. In această din urmă formă, 
din 9 cercetători înscriși, numai 4 și-au dat 
la timp examenele, obținînd minimul de can
didat și pregătindu-și acum dizertațiile.

Problemele complexe pe care le ridică for
marea științifică a tinerilor cercetători pot fi 
rezolvate în mod corespunzător numai printr-o 
strînsă colaborare între conducerea Institutu
lui, și organizația de U.T.M. Această colabo
rare se desfășoară în general satisfăcător. Aș 
vrea să subliniez însă că uneori există perico
lul ca ea să capete forme „călduțe", necores
punzătoare cerințelor reale de creștere a tine
retului. O asemenea tendință s-a manifestat de 
pildă cu prilejul sesiunii tineretului din februa
rie 1958. Inițiativa organizației U.T.M. de a 
organiza o asemenea sesiune în Institut a 
fost din toate punctele de vedere bine venită. 
Ea a dat prilej de afirmare celor mai tinere 
cadre venite în Institut, ne-a înlesnit — 
prin comunicări și dezbateri — să tre
cem în revistă cadrele noastre tinere și să 
ne dăm mai bine seama de bogatul și valo
rosul rezervor de care dispunem pentru a 
crește oamenii de știință utili construcției so
cialismului. Faptul că la lucrările sesiunii au 
participat și cadrele de conducere din Insti
tut, începînd cu șefii de secții, direcția Insti
tutului și unii membri ai Consiliului Știin
țific, a stimulat pe tineri, le-a insuflat încre

dere în forțele proprii și le-a dat din nou r- 
cazia să vadă atenția cu care este urmări\ 
activitatea lor. Conducerea institutului s-a 
mulțumit însă să laude inițiativa organizației 
U.T.M., dar nu s-a preocupat de conținutul te
matic al sesiunii, de ajutorarea temeinică a 
referenților în orientarea referatelor prezenta
te de ei. Sesiunea a scos la iveală 
lipsuri serioase, legate tocmai de mo
dul formal în care conducerea institutului 
a sprijinit inițiativa organizației U. T. M. 
Astfel, în mod justificat a fost criticată tema
tica sesiunii, din care au lipsit comunicări de 
un interes mai larg, în care nu s-au oglindit 
cerințele puse în fața frontului nostru ideolo
gic în legătură cu lupta pentru apărarea puri
tății învățăturii marxist-leniniste, împotriva 
încercărilor de pătrundere a influențelor 
ideologiei burgheze și revizioniste, ceea ce a 
restrîns sesiunea uneori la preocupări mino
re. In unele comunicări s-au strecurat con
cluzii insuficient verificate; unele probleme 
au fost abordate unilateral, iar altele au fost 
întocmite în pripă, ceea ce a permis include
rea unor formulări greșite, criticate ulterior. 
Acesta a fost rezultatul faptului că textele 
comunicărilor nu au fost în prealabil dezbă
tute temeinic în secțiile de specialitate, că ti
nerii lor autori nu au fost ajutați suficient 
nici de șefii de secții, nici de conducerea 
Institutului, care n-au văzut decît laturile 
pozitive ale organizării sesiunii și au suba
preciat necesitatea de a-i asigura un nivel 
științific cît mai înalt și o orientare justă 
în fiecare din problemele abordate. A trebuit 
să intervină partidul spre a ne atrage aten
ția asupra lipsurilor sesiunii și asupra unor 
manifestări de liberalism, semnalate în cursul 
ei, pentru ca noi să ne dăm seama de ele.

Invățînd din această experiență, va trebui 
să eliminăm orice manifestare de formalism 
din colaborarea dintre conducerea Insti
tutului și organizația U. T. M„ să punem 
această colaborare permanent pe temeliile 
principialității și exigenței —așa cum ne 
cere partidul, deoarece numai în felul acesta 
vom ajuta efectiv pe tineri să crească.

In această ordine de preocupări, analiza 
concluziilor care decurg pentru munca noas
tră din documentele Plenarei C.C. al P.M.R. 
din 9—13 iunie 1958, alcătuiește punctul de 
plecare pentru asigurarea unui nou avînt în 
procesul de formare a tinerelor noastre cadre 
ca oameni de știință plini de combativitate re
voluționară, necruțători față de ideologia 
burgheză și revizionistă, luptători devotați 
pînă la capăt cauzei construcției victorioase 
a socialismului în patria noastră.

Marxism-leninismul a funda
mentat în mod științific necesi
tatea conducerii clasei muncitoa
re de către partid atît în lupta 
dusă împotriva puterii capitalului 
cît și în lupta pentru făurirea 
socialismului.

Necesitatea conducerii luptei 
clasei muncitoare de către parti
dul ei marxist-leninist este dicta
tă de scopurile și caracterul re
voluționar al acestei lupte, de si
tuația în care se află oamenii 
muncii atît înainte de cucerirea 
puterii politice de către proleta
riat cît și după aceea.

Lupta clasei muncitoare pentru 
cucerirea dictaturii proletariatului 
și consolidarea ei este extrem de 
complexă ; ea este o ciocnire în
tre două clase ale căror interese 
sînt cu totul opuse. Orice luptă 
de clasă este o luptă politică, 
scopul ei fiind cucerirea puterii 
politice. Pentru a ieși victorioasă 
din această luptă, clasa munci
toare trebuie să fie condusă de 
un stat major, de partidul ei po
litic, a cărui menire este de a 
studia condițiile obiective și su
biective, existente în societate, fe
nomenele care apar în procesul 
acestei lupte, raportul de forțe, 
relațiile dintre diferitele clase so
ciale, starea de spirit și gradul 
de conștiință a diverselor cate
gorii de oameni ai muncii, expe
riența istorică. Ținînd seama de 
toate acestea, partidul stabilește 
strategia și tactica luptei clasei 
muncitoare, formele și metodele 
sale de activitate în mase, desfă
șoară o vastă muncă de agita
ție pentru a înfățișa proletariatu
lui diversele etape ale luptei și 
a-i concentra atenția în fiecare 
moment dat asupra unor sarcini 
precise, comune întregii clase.

Fiind legat indisolubil de în
treaga viață a clasei muncitoare 
și, prin ea, de toată masa celor ce 
muncesc, partidul insuflă acestei 
mase încredere în forțele ei, îi 
dă orientarea în luptă, semnalează 
oamenilor muncii acțiunile care 
le-ar putea prejudicia interesele 
fundamentale, înarmează mișca
rea muncitorească cu ideile socia
lismului științific. Elementele 
înaintate, partea cea mai conș

tientă a clasei organizată în par
tid introduce conștiința socialistă 
în rîndurile clasei muncitoare, 
activează pentru a cuceri majori
tatea clasei de partea ideologiei 
socialiste și a o face să acțio
neze corespunzător acestei ideo
logii. Prin acțiunea maselor, 
ideile socialiste devin o forță ma
terială în stare să transforme so
cietatea. Marea și greaua misiune 
a partidului marxist-leninist, care 
are de înfruntat rezistența în
verșunată a tuturor forțelor vechii 
societăți, este de a face din con
știința socialistă farul care să 
lumineze acțiunea întregii clase, 
acțiunea a milioane de oameni ai 
muncii.

Experiența de însemnătate isto
rică mondială a clasei muncitoare 
ruse, experiența tuturor țărilor 
care au pășit pe calea socialis
mului dovedește că fără conduce
rea partidului marxist-leninist, 
clasa muncitoare n-ar fi putut 
cuceri puterea politică și rolul 
conducător în societate.

★
Dar partidul comunist este ne

cesar clasei muncitoare nu numai 
înainte de cucerirea puterii și nu 
numai în timpul cuceririi puterii 
ci și după ce puterea a trecut 
în mîinile clasei muncitoare.

Cucerirea puterii politice de că
tre clasa muncitoare pune în fața 
partidului ei importante sarcini 
teoretice, politice, organizatorice.

După cum se știe cucerirea pu
terii politice de către proletariat 
nu înseamnă încă lichidarea cla
selor sociale. Clasele continuă să 
existe încă multă vreme, iar în 
perioada de trecere continuă să 
existe și clase exploatatoare, osti
le socialismului. Puterea politică 
a clasei muncitoare trebuie apă
rată. împotriva atacurilor claselor 
răsturnate de la putere, sprijinite 
de forțele imperialismului inter
național. Lupta de clasă nu înce
tează, ci capătă forme noi. A- 
ceasta presupune din partea cla
sei muncitoare o politică cores
punzătoare noii situații create și 
sarcinilor construcției socialismu
lui. Elaborarea acestei politici nu 
se poate realiza fără o apreciere 
științifică a intereselor, a schim

bărilor care intervin în condițiile 
obiective ale claselor în perioada 
de trecere, fără o apreciere a 
proceselor și curentelor de gîndi- 
re din sînul fiecărei clase și ca
tegorii sociale, iar acel care este 
în stare să elaboreze o aseme
nea politică este partidul revo
luționar al clasei muncitoare, 
înarmat cu cunoașterea legilor o- 
biective ale societății omenești.

In condițiile dictaturii proleta
riatului, cînd oamenii muncii pă
șesc la industrializarea socialistă 
a țării și reconstrucția agricul
turii pe baze socialiste, cînd sînt 
puși în situația să lupte cu greu
tățile inerente începutului, cu îm
potrivirea elementelor contrarevo
luționare din interior, susținute de 
imperialismul internațional, rolul 
partidului ca organizator și con
ducător politic crește extrem de 
mult. In aceste condiții partidul 
exercită conducerea politică a so
cietății, dirijează întreaga viață 
economică, politică și culturală 
a țării, luptă pentru consolidarea 
continuă a orînduirii sociale și de 
stat.

Este cunoscut faptul că în pe
rioada de trecere există o masă 
de mici proprietari, mai ales la 
sate, care trebuie atrasă pe fă
gașul socialismului, convinsă că 
este în propriul ei avantaj să por
nească pe calea socialismului, a- 
jutată să găsească căile cele mai 
potrivite pentru a face acest salt, 
să învingă șovăiala. Pentru acea
sta, pentru dezvoltarea conștiinței 
țărănimii muncitoare este nevoie 
de desfășurarea unei largi și sus
ținute munci politice și organiza
torice de partid. Transformarea 
socialistă a agriculturii nu se 
poate înfăptui de la sine.

Partidul pornește de la teza 
fundamentală leninistă că socia
lismul nu se poate construi în 
mod stihinic, numai prin acțiunea 
spontană a legilor obiective. Lup- 
tînd pentru înfăptuirea țelurilor 
clasei muncitoare partidul orga
nizează și ridică la luptă masele 
largi populare. Fără participarea 
activă a maselor nu se poate con
cepe construirea societății socia
liste. Socialismul este rezultatul 
și creația activității conștiente a

— inyaiătsira leninistă (kspre
oamenilor muncii. Caracterul con
știent al operei de construcție 
socialistă este imprimat de par
tidul marxist-leninist al clasei 
muncitoare.

Datorită caracterului ei con
știent lupta maselor pentru so
cialism, spre deosebire de miș
cările revoluționare anterioare, 
se lărgește în permanență, capă
tă o amploare din ce în ce mai 
mare, scoate la iveală inițiative 
extrem de prețioase. Inițiativa 
creatoare a celor ce muncesc, bo
gata experiență constructivă, re
voluționară ce o acumulează ma
sele nu trebuie însă să rămînă 
un fenomen izolat, local, ci să 
contribuie la accelerarea mersului 
general înainte al societății.

Partidul comuniștilor, partid 
care posedă o mare putere de 
sezisare și capacitate de discer- 
nămînt științific studiază această 
experiență, o prelucrează și o ge
neralizează.

Participarea activă a oameni
lor muncii la zidirea societății 
socialiste depinde într-o măsură 
însemnată de pregătirea politică 
și gradul lor de conștiință. O 
dată cu răsturnarea puterii ca
pitaliste, în fața partidului se 
pune sarcina de a intensifica ac
tivitatea politică în scopul ridi
cării întregii clase muncitoare, a 
tuturor oamenilor muncii la ni
velul înțelegerii scopurilor socia
liste și atragerii lor pe aceasta 
bază la construcția noii orîn- 
duiri sociale.

Construirea socialismului are loc 
în complicate condiții internațio
nale. Din partea clasei muncitoa
re, aflată la conducerea statului, 
se cere o apreciere lucidă a situa
ției internaționale pentru a folosi 
cît mai bine ajutorul aliaților și 
a paraliza acțiunile dușmanului.

Pentru a acționa just, în spirit 
socialist în asemenea condiții 

complicate, clasa muncitoare tre
buie să fie condusă de avangarda 
sa revoluționară înarmată cu învă
țătura marxist-leninistă.

Aplicarea învățăturii leniniste 
cu privire la rolul conducă
tor al partidului clasei mun
citoare are o mare însem
nătate în asigurarea succesului în 
lupta maselor muncitoare pentru 
socialism. De felul cum această 
învățătură este transpusă în viață 
depinde consolidarea continuă a 
dictaturii proletariatului, a statu
lui omenilor muncii, atragerea ma
selor largi de oameni ai muncii 
la o participare conștientă la con
struirea economiei și culturii so
cialiste.

De însemnătatea acestei învăță
turi își dau seama și dușmanii 
clasei muncitoare. In atacurile lor 
împotriva ideilor fundamentale ale 
marxism-leninismului, ideologii re
vizioniști, sprijiniți din plin de 
cercurile imperialiste, încearcă 
deosebit de stăruitor să semene 
confuzie și dezorientare în rîndu
rile mișcării muncitorești, să sub
mineze rolul conducător al parti
delor comuniste.

Revizioniștii neagă necesitatea 
rolului îndrumător și conducător 
al partidelor comuniste în lupta 
pentru socialism, afirmînd că par
tidul clasei muncitoare este desti
nat să aibă numai rolul unei orga
nizații politice-educative. In mod 
practic, aceasta echivalează cu 
cererea de a se renunța la rolul 
conducător al partidului în sta
tul de democrație populară, prin 
urmare de a se renunța la linia 
de construire a socialismului. Cu 
un deosebit zel pledează revizio
niștii pentru slăbirea disciplinei în 
rîndurile partidelor comunis’te, 
pentru libertatea fracțiunilor și 
grupărilor. Este lesne de văzut că 

și aici ei aduc apă la moară for
țelor antisocialiste și celor ale 
imperialismului internațional. Re
vizioniștii depun mari eforturi să 
reconstituie punctul de vedere tra
deunionist zdrobit de mult de mar
xism-leninism, potrivit căruia în 
toate țările unde există partide 
comuniste slabe, masele muncito
rești se vor încadra tot mai mult, 
prin sindicate în creșterea continuă 
a forțelor socialiste conștiente, în 
procesul de luptă pentru întărirea 
influenței clasei muncitoare asu
pra societății și pentru rolul ei 
conducător în sistemul puterii.

Aserțiunile revizioniștilor cu pri
vire la rolul conducător al parti
dului nu reprezintă altceva decît 
o reînviere a afirmațiilor răsuflate 
anarho-sindicaliste condamnate și 
zdrobite cu mulți ani în urmă de 
leninism. „Pentru a conduce — 
a spus Lenin — trebuie să ai o 
armată de revoluționari-comuniști 
căliți. Această armată există și 
se numește partid. Toate inep
țiile sindicaliste, candidaturile obli
gatorii ale producătorilor — toa
te acestea trebuie aruncate la coș. 
A merge pe această cale înseam
nă de fapt ca partidul să fie dat 
la o parte, înseamnă de fapt că 
dictatura proletariatului nu poate 
exista...".

★
Experiența de luptă a clasei 

muncitoare din țara noastră ilus
trează în mod convingător ce mare 
însemnătate are pentru asigurarea 
progresului neîntrerupt pe calea 
socialismului, conducerea întregii 
activității politice, economice, cul
turale, sociale de către partidul 
marxist-leninist.

Cucerirea rolului conducător de 
către Partidul Muncitoresc Romîn 
are adînci rădăcini istorice. Ea re
prezintă încununarea luptei ero;- 
ce, pline de sacrificii dusă de 

Partidul Comunist din Romînia, 
împotriva reacțiunii și fascismu
lui, pentru lichidarea exploatării 
capitalisto-moșierești, pentru în
făptuirea societății socialiste.

Poporul romîn a cunoscut multe 
partide care-și ziceau naționale, 
populare, țărănești și chiar mun
citorești, dar care reprezentau in
teresele capitaliștilor și moșierilor, 
jefuiau bogățiile țării în complici
tate cu capitaliștii străini.

Partidele burghezo-moșierești și 
fasciste s-au demascat ca partide 
trădătoare ale intereselor națio
nale, a independenței țării, s-au 
discreditat în ochii maselor și, în 
cele din urmă, au dat faliment. 
Masele celor ce muncesc s-au con
vins din propria lor experiență 
că politica partidelor burgheze și 
moșierești este fățarnică, antinațio
nală și antipopulară.

Procesul istoric în care s-a în
făptuit revoluția populară in țara 
noastră și s-a dezvoltat regimul 
democrat-popular a dus la dispa
riția partidelor claselor exploata
toare. Pierzîndu-și orice baze de 
masă, simțind că le fuge terenul 
de sub picioare, partidele claselor 
exploatatoare s-au transformat 
în agenturi de spionaj, s-au 
dedat la acțiuni terorist-complo- 
tiste. Exprimînd dorința poporu
lui, guvernul a luat măsuri 
pentru a curma activitatea nti- 
statală, contrarevoluționară a a- 
cestora. Poporul muncitor nu a 
putut accepta ca resturile exploa
tatoare să se organizeze, să se 
grupeze în organizații diversio
niste, cu scopul de a lovi în cu
ceririle sale revoluționare și a re- 
instaura robia capitalistă.

Singurul partid politic care a 
luptat cu consecvență și cu devo
tament pentru cauza măreață a 
eliberării oamenilor muncii de sub 
jugul robiei capitalisto-moșierești 

a fost partidul comuniștilor. EL 
A DOVEDIT PRIN FAPTE CA 
NU CUNOAȘTE INTERESE MAI 
ÎNALTE DECIT INTERESELE 
POPORULUI MUNCITOR.

Pentru devotamentul și hotărî- 
rea cu care partidul nostru a a- 
părat și apără adevăratele interese 
ale poporului, oa'menii muncii din 
țara noastră l-au recunoscut condu
cătorul lor politic, înscriind în Con
stituția R.P.R. că „P.M.R. este 
forța conducătoare atît a organi
zațiilor celor ce muncesc cît și a 
organelor și instituțiilor de stat; 
în jurul lui se string laolaltă toa
te organizațiile celor ce muncesc 
din R.P.R.".

Fiind partidul clasei muncitoare, 
Partidul Muncitoresc Romîn ex
primă, prin politica sa, inteț" 
resele tuturor celor ce mun
cesc. năzuințele. întregului popor 
muncitor, lată de ce oamenii 
muncii din țara noastră își în
dreaptă cu toții privirea spre a- 
celași partid, spre P.M.R., se ală
tură steagului său de luptă. Ex- 
plicînd de ce întregul popor mun
citor a recunoscut Partidul Mun
citoresc Romîn ca singurul său 
conducător, tov. Gh. Gheorghiu- 
Dej arăta că „aceasta se datoreș- 
te faptului că masele înainte asu
prite și exploatate, care nu au a- 
vut un partid și-au găsit în par
tidul comuniștilor un partid al 
lor, de care se simt legate cu trup 
și suflet, partid care a organizat 
masele mun.-itc.rre și le-a condus 
în lupta de eliberare de sub ju
gul exploatării, care le conduce 
spre victoria deplină a socialis
mului".

Partidul manifestă o grijă per
manentă pentru ca acest rol cuce
rit printr-o luptă îndelungată să 
fie consolidat, pentru ca încrede
rea de care se bucură din partea 
clasei muncitoare, a oamenilor
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VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

ACTIVUL DE U.T.M.-AJUTOR PREȚIOS 
AL COMITETULUI ORGANIZAȚIEI

Telegrame
primite cu prilejul zilei de 23 August

Plenara a IV-a a C.C. al U.T.M. 
a subliniat încă o dată cu tărie 
necesitatea creării activelor U.T.M. 
pe lingă organele de conducere 
ale U.T.M., inclusiv la organiza
țiile de bază, accentuind în deosebi 
rolul acestora ca ajutor direct pen
tru o mai bună cuprindere și or- 
ginizare a muncii organizației.

Cu citeva luni în urmă, pe baza 
studierii situației concrete, a ne
cesităților. muncii a fost creat și 
pe lingă comitetul organizației 
noastre activul de U.T.M.

Deși sintem abia la inceput, 
practica a dovedit că activul este 
ajutorul de nădejde al comitetului 
în conducerea intregii munci de 
organizație, in controlul și indru- 
marea organizațiilor de secții, în 
activizarea pe bază de sarcini 
concrete fiecărui utemist, în 
scoaterea la iveală și fructificarea 
unor inițiative valoroase.

Din cine e alcătuit și cum am 
procedat la crearea activului comi
tetului U.T.M. ? Am cerut sprijinul 
organizației de partid, care ne-a 
ajutat să selecționăm din rindul 
candidaților și membrilor de par
tid tineri (membri ai U.T.M.), din 
nndul celor mai buni utemiști (in
gineri, tehnicieni, maiștri, fruntași 
în producție), oameni care se bu
cură de încrederea și stima tine
relului. Cu fiecare dintre acești to
varăși noi am stat de vorbă amă
nunțit, pentru a vedea în ce do
meniu de activitate ar putea munci 
cu rezultate mai bune și totodată 
spre a le arăta ce insemnătate are 
munca lor pentru bunul mers 
activității organizației.

Apoi, după ce ei au fost confir
mați în cadrul unei adunări spe
ciale ca oameni ce fac parte din 
activul comitetului nostru, au fost 
repartizați pe lingă cîte unul din 
responsabilii cu munci concrete din 
comitetul nostru, au fost instruiți 
spre a cunoaște problemele de 
muncă din domeniul respectiv, iar 
hotărirea noastră a fost adusă la 
cunoștința birourilor organizațiilor 
de secții.

La repartizarea lor în muncă noi 
am avut în vedere pregătirea po
litică și profesională a fiecărui to
varăș, experiența sa, înclinațiile și 
aptitudinile sale, tocmai spre a 
asigura de ta bun început ca fie
care să ne dea un ajutor substan
țial in domeniul respectiv de 
muncă. De pildă, Florian Vlad, pe 
care l-am repartizat în colectivul 
responsabilului cultural-artistic din 
comitet, este un om cu aptitudini 
în domeniul cultural-artistic. El 
este sufletul brigăzii artistice de 
agitație, e unul din cei mai talen- 
tați componenți ai corului și tot
odată un valoros textier perftru 
brigada artistică. De cînd mun
cește în activul comitetului, a reușit 
să atragă multi utemiști și tineri 
în activitatea artistică și lui îi da
torăm inițiativa și organizarea 
cenaclului iiterar din întreprinde
rea noastră. Tot în colectivul res
ponsabilului cultural-artistic lu
crează, de asemenea, utemiștii 
Marin Preda și Niculina Șchiopu. 
Ei au venit cu o serie de propu
neri extrem de valoroase, inițiind 
și organizînd acțiuni care s-au sol
dat cu creșterea simțitoare a nu
mărului de cititori ai literaturii 
noastre noi. Astfel, ei au inițiat 
și organizat două concursuri 
(„Drumeții veseli" și „Cine știe 
cîștigă"), iar în prezent pregătesc 
o întîlnire a tinerilor din cenaclul 
nostru literar și a cititorilor bi
bliotecii, cu unii tineri scriitori.

Ei ne-au dat un ajutor însemnat 
în ce privește ridicarea nivelului 
de calificare profesională a tineri
lor, mobilizarea lor spre a-și spori 
aportul la îndeplinirea planului de 
producție a întreprinderii. Tova
rășa inginer Maria Subțirelu, de 
pildă, a inițiat și organizat un 
ciclu de conferințe pe tema creș
terii productivității muncii. Radu 
Constantin și Dumitru Penu din 
același colectiv, au studiat amă
nunțit modul cum sînt organizate 
brigăzile de tineret și posibilita
tea creării unor noi brigăzi. In- 
trucît înainte calitatea producției 
în secția pieptănat lăsa de dorit, ei 
au ajutat la crearea a 3 brigăzi de 
tineret în această secție (cite una 
pe schimb) care, în scurt timp 
și-au făcut simțită activitatea lor 
— munca îmbunătățindu-se. Tot 
din acest colectiv mai fac parte 
și utemistele Florica Petrescu, 
Nița Trandafir, Vasilica Moșu, 
care controlează și ajută îndea
proape organizațiile U.T.M. de 
secție în întărirea disciplinei tine
retului în producție. Ele au avut 
un rol însemnat în lichidarea lip
surilor nemotivate, a atitudinii in- 
disciplinate a unor tineri.

Activul comitetului U.T.M. ne 
este de un real folos ținîndu-ne în 
permanență la curent cu tot ceea 
ce se întîmplă în organizațiile de 
secții, ajutîndu-ne deci să cunoaș
tem în amănunt, în orice moment, 
starea de lucruri din fiecare orga
nizație de secție și să acționăm 
în consecință. Cu ajutorul lor noi 
am reușit să ne cunoaștem mult 
mai bine utemiștii și tinerii din 
întreprinderea noastră, să cu
noaștem cerințele, năzuințele lor, 
să luăm măsuri concrete și ope
rative spre a Ie rezolva.

In munca noastră cu activul 
comitetului, deși sintem la inceput, 
am observat totuși și unele lip
suri. De pildă, nu toți membrii 
comitetului lucrează cu tovarășii 
pe care-i au în colectiv. Dacă 
Maria Sava, responsabila cultu
rală, sau Radu Popescu, respon
sabil cu producția și calificarea, 
au înțeles ce mult reprezintă ac
tivul și îi ajută pe tovarășii din 
colectivele lor să cunoască mun
ca, ținînd legătura cu ei, ajutîn- 
du-i să rezolve unele probleme, 
sfătuindu-se cu ei în organizarea

In colectivul responsabilului cu 
producția și calificarea din comi
tetul nostru, au fost repartizați ti
neri ingineri, tehnicieni, maiștri. 

unor acțiuni — sînt unii tovarăși 
din comitet care încă muncesc în
gust, sectar. Așa de pildă, tovară
șul Constantin Rizeanu — adjunct 
cu problemele organizatorice în 
comitet, deși are un colectiv for
mat din utemistele Sonia Po
pescu, Anghelina loan, Angela Ga- 
nea, Constantin Ciurea și alții, 
nu le folosește, nu lucrează cu aju
torul lor, ba mai mult, își negli
jează deseori ei însuși propriile 
sate obligații.

De asemenea, tot o lipsă a noa
stră considerăm și faptul că in I 
munca noastră propagandistică, de i 
educație politică, marxist-leninistă ! 
a tineretului, noi nu ne-am bizuit 
pe munca unui activ larg și pregă
tit, iimitindu-ne doar la propagan
diștii care au condus cercurile po
litice. Or, e clar că în sectorul 
propagandistic activul comitetului 
poate și trebuie să ne fie de un 
real ajutor, organizînd conferințe, 
expuneri, discuții cu tinerii despre 
sarcinile puse de partid în fața 
organizației noastre, despre scopul 
și sarcinile U.T.M., despre trăsă
turile politice și morale caracte
ristice utemistului etc.: ei pot să 
ne ajute în organizarea de vizite 
la muzeele istorice, excursii în 
locurile care vorbesc despre lupta 
partidului nostru și multe alte ac
țiuni.

Cred că ar fi foarte util și bine
venit ca și alți tovarăși secretari 
ai organizațiilor de bază U.T.M. 
să-și împărtășească experiența de 
muncă cu activele comitetelor 
U.T.M., folosind în acest scop zia
rul nostru. Sînt încă multe proble
me pe care le ridică munca acti
vului U.T.M. și e de datoria noa
stră să ni le facem cunoscute re
ciproc, tocmai pentru că sîntem la 
începutul experienței noastre și 
tocmai pentru că activele U.T.M. 
— din cîte ne-am convins noi — 
pot și trebuie să joace un rol în
semnat în întărirea organizațiilor 
de bază, în creșterea și îmbunătă
țirea preocupării lor pentru educa
ția comunistă a tineretului, în creș
terea răspunderii politice a fiecă
rui utemist pentru îndeplinirea 
sarcinilor date de partid organiza
ției noastre.

CONSTANȚA TUDOROIU
Secretara comitetului organiza

ției U.T.M. de la F.R.B. 

In cautarea celor mai diferite reci 
pentru colțul de știinfe naturale 
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Tinerii luptă pentru 
economisirea 
materialelor

(Urmare din pag. l-a)

Ilie Bușe și Gheorghe Dinu, care 
s-au distins în mod deosebit în 
acțiunea de economisire a materia
lului lemnos. Astfel în loc de 8 m. 
cubi cherestea, tinerii dulgheri au 
economisit 15,50 m. cubi.

La început, maiștrii erau de pă
rere că economia de fier-beton 
e o problemă dificilă. Tinerii s-au 
socotit însă pe bună dreptate 
nedreptățiți. Și au dovedit-o prin 
fapte.

Ei au economisit nu 500 kg. 
fier-beton cit era angajamentul, 
ci... 1.000 kg.

Tinerii zidari și-au spus și ei 
cuvîntul în lupta pentru economii. 
Zidarii și manipulanții Tudor 
Enache, Ștefan Medeloiu, Ilie Mar- 
cu și mulți alții, au economisit 
27.000 bucăți de cărămidă. Din a- 
ceste cărămizi ca și din cimentul, 
fierul-beton și celelalte materiale 
economisite de către tinerii de pe 
șantier se poate construi un apar
tament compus din 2 camere, 
bucătărie și cămară.

Iată pe scurt numai cîteva fapte 
ale tinerilor constructori de pe 
șantierul celor „92 apartamente" 
din Craiova.

La bazinul „Dante Gherman" din Capitală sute de copii Învață să Înoate. In fotografie un grup de 
viitori înotători primesc primele lecții de la prof. D. Plopa

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

Tovarășului AVRAM BUNACIU
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Romine
București

Cu ocazia celei de a 14-a aniversări a sărbătorii naționale a Re
publicii Populare Romine, in numele guvernului Republicii De
mocrate Vietnam, al poporului vietnamez și al nostru personal, 
avem onoarea să adresăm guvernului Republicii Populare Romine 
și poporului romîn felicitările noastre cele mai sincere și cele 
mai călduroase.

In cursul ultimilor paisprezece ani, sub îndrumarea luminata 
a Partidului Muncitoresc și a guvernului romîn, poporul romîn a 
învins toate greutățile și a înregistrat numeroase realizări în 
construirea socialismului.

Poporul vietnamez resimte o mare bucurie în fața marilor 
succese obținute de către poporul romîn frate, și urează din toată 
inima noi succese în realizat ea celui de al doilea plan cincinal, 
aducînd astfel o contribuție activă la apărarea păcii mondiale^ Fie 
ca prietenia între Vietnam și Romînia să se întărească și să se 
dezvolte în fiecare zi mai mult.

HO ȘI MIN
Președintele Republicii Democrate Vietnam

TON DUC THANG
Președintele Comitetului Permanent al Adunării 

Naționale

FAM VAN DONG
Prim ministru și ministru al Afacerilor Extern* 

al Republicii Democrate Vietnam 
Hanoi 20. VIII. 1958.

Tooar^uZui ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine

Tovarășului CHIVU STOICA 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn

București
Dragi tovarăși, cu prilejul marii sărbători a poporului romîn, 

cea de-a 14-a aniversare a Zilei eliberării Rcmîniei de sub jugul 
fascist, Prezidiul Marelui Hural Popular al Republicii Populare 
Mongole, Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Mongole și 
Comitetul Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, în 
numele poporului mongol, vă felicită din toată inima și în persoa
na dv. întregul popor romîn frate. Sub conducerea avangardei 
sale experimentate și călite, clasa muncitoare romînă a obținut 
într-un timp scurt succese remarcabile în dezvoltarea culturii și 
a economiei naționale a tării sale.

Poporul mongol se bucură din inimă de marile succese obți
nute de poporul romîn prieten în construcția socialistă, ca de pro
priile sale succese. Zi de zi se dezvoltă și se întărește prietenia 
frățească, colaborarea multilaterală dintre țările noastre, pe baza 
principiilor internaționalismului proletar, spre binele popoarelor 
noastre și în interesul întăririi unității, coeziunii lagărului socia
list în frunte cu marea noastră prietenă comună — Uniunea So
vietică. Permiteți-ne să vă urăm, dragi tovarăși, și prin dv. în
tregului popor romîn, succese și mai mari în construirea socia
lismului în Romînia populară și în lupta pentru consolidarea pă
cii și prieteniei între popoare.

J. SAMBU, 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular

J. ȚEDENBAL,
Președintele Consiliului de Miniștri

al R. P. Mongole

D. DAMBA,
Prim-secretar al C.C. al Partidului Popular 

Revoluționar Mongol

TELEGRAMA ȘAHULUI IRANULUI

Excelenței Sale,
Domnul ION GHEORGHE MAURER,

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine

Cu ocazia aniversării eliberării Romîniei, sînt fericit să exprim 
Excelenței Voastre cele mai sincere felicitări și urările mele 
pentru prosperitatea poporului romîn.

MOHAMMED REZA PAHLEVI

Excelenței Sale,
Domnului ION GHEORGHE MAURER,

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine

In numele guvernului și poporului Uniunii Birmane, cît și în 
numele meu personal, transmit Excelenței Voastre și prin Ex
celența Voastră, guvernului și poporului Republicii Populare Ro- 
mîne, cu ocazia aniversării eliberării țării, felicitări sincere și 
cele mai bune urări pentru progresul continuu al țării dvs.

WIN MAUNG
Președintele Uniunii Birmane

TELEGRAMA REGELUI DANEMARCEI

Excelenței Sale
președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine,
1. G. MAURER

București
Cu ocazia sărbătorii naționale, rog pe Excelența Voastră să pri

mească felicitările mele sincere,
FREDERIK

Excelenței Sale,
Domnul ION GHEORGHE MAURER,

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine

București
In numele Consiliului federal am onoarea de a adresa excelen

tei voastre cele mai calde felicitări cu ocazia sărbătorii naționale 
a Romîniei, precum și urările mele pentru fericirea dv. perso
nală și a poporului romîn.

THOMAS HOLLENSTEIN,
președintele Confederației elvețiene

Excelenței Sale,
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine

Cu ocazia sărbătorii naționale a Romîniei am plăcerea să trans
mit Excelenței Voastre, în numele Consiliului Suprem de Stat și 
al poporului sudanez, felicitările noastre sincere și cele mai bune 
urări de viață fericită și prosperă poporului romîn.

AHMED MOHAMED YASSIN
Președintele Consiliului Suprem de Stat 

al Republicii Sudan

Excelenței Sale domnului președinte 
al Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine,
ION GHEORGHE MAURER

In glorioasa zi pe care o sărbătoresc țara și poporul prieten, am 
onoarea să transmit, în numele guvernului și poporului Uruguayan; 
ca și în al meu personal, cele mai calde urări pentru continua 
prosperitate a republicii și pentru fericirea dv. personală.

Semnat: CARLOS L. FISCHER,
Președintele Consiliului Național

al Guvernului Republicii Orientale a Uruguayulul

rola! condHcâtor al partiflnliil
muncii să se adîncească continuu.

Numeroase plenare ale Comite
tului Central sînt consacrate dez
baterii problemelor economice, per
fecționării conducerii industriei, 
dezvoltării agriculturii pe baze so
cialiste, ridicării nivelului material 
și cultural al oamenilor. muncii. 
Aceasta este cît se poate de firesc. 
Partidul de guvernămînt, partidul 
căruia poporul i-a încredințat des
tinele țării, nu poate privi cu indi
ferență construcția economică, pro
blemele care privesc baza materia
lă a orînduirii socialiste. Fără 
marea producție industrială și a- 
gricolă bazată pe cele mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, 
fără forțe de producție puternic 
dezvoltate nu se poate concepe a- 
sigurarea unei abundente de pro
duse, satisfacerea nevoilor mereu 
crescînde ale populației, nu se 
poate concepe construirea socialis
mului și a comunismului.

Pornind de la învățătura leni
nistă cu privire la organizarea 
statului socialist, conducerea parti
dului a adoptat măsuri pentru a- 
plicarea consecventă a principiului 
centralismului democratic în via
ța de stat și activitatea economi
că. Numeroase documente elabo
rate în ultima vreme de partid con
țin măsuri privind îmbunătățirea 
activității ideologice, intensificarea 
muncii politice în rîndul oameni
lor de știință, artă și litere. In- 
drumînd activitatea științifică, li
terară, artistică, partidul tinde îna
inte de toate să-i ajute pe oame
nii de știință, pe scriitori și artiști 
să înțeleagă just procesele vieții 
și ale luptei ideologice, să creeze 
opere de știință și de artă care 
să slujească poporului.

Necesitatea conducerii de partid 
ă activității științifice și artistice, 

roadele minunate ale acestei con
duceri nu pot fi tăgăduite azi de 
nici un om de bună credință. 
Știința, arta, literatura repre
zintă cele mai importante a- 
rene în care se desfășoară 
lupta ideologică. Ideile socialiste 
și burgheze sînt de neîmpăcat 
între ele nu este posibilă coexisten
ța pașnică. Acolo unde comuniștii 
slăbesc lupta ideologică cîștigă te
ren ideologia dușmană, lată de ce 
partidul acordă o atenție deosebi
tă activității științifice și artistice, 
de ce este absolut necesar ca și 
asupra acestor domenii să-și exer
cite influența sa ideologică. Rezul
tatele îndrumării de către partid 
a științei, a artei și literaturii sînt 
evidente. In ultima vreme au apă
rut o serie de lucrări originale în 
domeniul istoriei, filozofiei, econo
miei politice, s-a îmbunătățit edi
tarea operelor clasicilor literaturii 
romîne și a unor lucrări importan
te ale ginditorilor progresiști ro- 
mîni. Scriitorii au îmbogățit lite
ratura noastră realist-socialistă cu 
lucrări remarcabile care se bucură 
de o înaltă apreciere din partea 
poporului muncitor.

Partidul a obținut mari reali
zări în formarea și dezvoltarea 
noii intelectualități, iar partea cea 
mai valoroasă a intelectualității 
formată sub vechiul regim a fă
cut progrese deosebit de impor
tante în însușirea învățăturii 
marxist-leniniste. Majoritatea co- 
vîrșitoare a intelectualității, tot 
ee are ea mai de preț se situează 
ferm pe pozițiile ideologiei mar
xist-leniniste, urmează cu încre
dere politica Partidului Muncito
resc Romîn și își consacră în mă
sură din ce în ce mai mare for
țele și priceperea cauzei construc

ției socialismului și întăririi regi
mului democrat-popular; de aceea 
ea se bucură de stima și ajuto
rul frățesc al poporului muncitor, 
de grija și încrederea partidului 
clasei muncitoare.

Rolul conducător al partidului 
se manifestă înainte de toate prin 
linia sa directoare, linie care de
finește și orientează activitatea 
organizațiilor de stat și obștești. 
In rezoluțiile și hotărîrile con
greselor partidului și plenarelor 
C.C. se stabilește politica par
tidului pentru o etapă dată.

Politica partidului constituie 
baza vitală a regimului nostru 
democrat-popular; ea cuprinde 
toate laturile vieții de stat, eco
nomice, sociale, culturale. După 
cum a stabilit Congresul al II-lea 
al P.M.R. și ultimele plenare ale 
C.C al P.M.R. politica partidului 
în etapa actuală, este politica 
continuei lărgiri și dezvoltări a 
economiei socialiste, a industriali
zării socialiste și ridicării perma
nente a nivelului de trai al po
porului. politica atragerii micii 
producții de mărfuri pe calea so
cialismului prin respectarea li
berului consimțămînt al producă
torilor individuali, a ofensivei 
neîntrerupte a socialismului asu
pra capitalismului.

Partidul își stabilește politica 
pe baza cunoașterii legilor obiec
tive ale societății, pe baza atot
biruitoarei învățături marxist-le
niniste, pe care o aplică în mod 
creator. Bizuindu-se pe teoria 
marxist-leninistă, partidul inter
pretează just fenomenele ce apar 
în viață, sezisează legitatea lor, 
prevede încotro se desfășoară e- 
venimentele. Fidelitatea față de 
ideile marxism-leninismului con
stituie sursa principală a succe
selor politicii partidului, a for
ței și fermității sale.

Politica partidului nostru este 

invincibilă datorită faptului că ea 
este credincioasă ideilor interna
ționalismului proletar, că ea preia 
tot ce este bun, valoros din expe
riența mișcării muncitorești in
ternaționale, a țărilor care con
struiesc socialismul și în primul 
rînd din istorica experiență a 
U.R.S.S. prima și cea mai mare 
țară a socialismului, din expe
riența P.C.U.S., partid cu cea 
mai bogată activitate revoluțio
nară.

Forța politicii partidului nostru 
constă în faptul că ea oglindește 
interesele vitale ale maselor mun
citoare și corespunde întru totul 
acestor interese. Spre deosebire 
de politica statului romîn bur- 
ghezo-moșieresc, care exprimind 
interesele moșierilor și capitali
știlor întîmpina împotrivirea ma
jorității societății, politica parti
dului și a statului nostru se rea
lizează prin activitatea celor mai 
largi mase populare, care consi- 
derînd-o propria lor politică, o 
înfăptuiesc în mod liber, cu con
știința că ea ie aduce o viață fe
ricită.

Elaborînd învățătura despre ro
lul partidului în societate, V. I. 
Lenin a indicat și formele și me
todele cu ajutorul cărora partidul 
își poate exercita rolul conducă
tor după victoria revoluției socia
liste.

Conducerea de către partid a 
organelor de stat și economice, 
a organizațiilor obștești a arătat 
Lenin este o conducere politică ba
zată pe metoda convingerii.

Partidul ' convinge pe cei ce 
muncesc de justețea politicii sale 
și îi atrage la activitatea politică 
și obștească pentru aplicarea a- 
cestei politici cu ajutorul sindica- 
telor, sfaturilor populare, U.T.M.. 

ului și altor organizații de masă, 
imprimă acestor organe și orga
nizații linia sa politică, le întă
rește cu cele mai bune cadre, a- 
sigură îndrumarea lor politică. 
Datorită acestui fapt eforturile 
organizațiilor de masă nu se răz
lețesc, ci dimpotrivă se contopesc 
în vederea atingerii aceluiași 
scop. Fără conducerea de către 
partid, organizațiile de masă 
nu-și pot duce la îndeplinire sar
cinile.

Conducerea de către partid a 
U.T.M,-ului constituie o dovadă 
concludentă a marei însemnătăți 
pe care o are îndrumarea poli
tică și ideologică permanentă a 
organizațiilor de masă. Tocmai 
datorită conducerii juste din par
tea partidului. Uniunea Tineretu
lui Muncitor își sporește neînce
tat influența politică asupra celor 
mai largi pături de tineri de la 
orașe și sate, desfășoară o acti
vitate susținută, plină de roade 
pentru educarea comunistă a ti
nerei generații, insuflă tinerilor 
nobilele idei ale patriotismului 
și internaționalismului proletar.

Sub îndrumarea directă a parti
dului organizațiile U T.M. educă 
tineretul in spiritul luptei de cla
să, sădește în inimile lor ura ne
împăcată față des dușmanii cons
truirii socialismului și cozile lor 
de topor, atrag masele largi de 
tineri de pe întreg întinsul pa
triei la o participare entuziastă 
și conștientă la construirea socia
lismului.

Revioziniștii, dușmanii clasei 
muncitoare, propovăduiesc teorii 
care urmăresc să. rupă organizați
ile de masă de partid, să lipseas
că aceste organizații de bunul cel 
țnai de preț — conducerea lor 
de către partid. Lenin a do
vedit de mult caracterul reacțio
nar al acestor concepții. Cu toate 
acestea și în prezent se mai fac 

încercări de a le relua și prezenta 
ca o „dezvoltare creatoare a mar
xismului", ca ceva „nou" în con
struirea socialismului. Nu este 
greu de observat ce se ascunde 
în spatele unor astfel de „teo
rii". Organizațiile de masă unesc 
milioanele de oameni ai muncii 
care au o conștiință politică dife
rită, concepții deosebite. Ele pot 
fi conduse ori de partidul comu
nist, ori sînt înhămate la carul 
politicii burgheze. O linie de mij
loc nu există. A refuza să te su
pui unui astfel de centru unifica
tor și conducător comun, cum este 
partidul politic al clasei munci
toare — atrăgea atenția Lenin — 
înseamnă a renunța la unitate în 
conducerea diferitelor forme ale 
mișcării proletariatului, care ac
ționează pe diferite arene de lup
tă, înseamnă a te sustrage influ
enței ideologiei marxist-leniniste, 
a abate masele de la lupta pen
tru promovarea intereselor lor.

întărirea legăturilor partidului 
cu masele și înfăptuirea conduce
rii oamenilor muncii de către 
partid depinde de nivelul muncii 
politice de masă. Membrii de par
tid desfășoară o susținută și 
largă muncă politică, explică ma
selor problemele arzătoare ale po
liticii partidului și ale situației 
internaționale, lămuresc oameni
lor muncii problemele care îi 
preocupă, îi mobilizează la înfrin- 
gerea deficiențelor.

★

Principala condiție a îndeplini
rii de către partid a rolului său 
conducător a) oamenilor muncii 
este întărirea continuă a discipli
nei și unității partidului. Nimic 
nu inspiră dușmanilor clasei mun
citoare atita ură ca unitatea par
tidului. Ei fac tot ce le stă în pu
tință pentru a semăna divergențe 
în partid și a profita apoi de pe 
urma lor. Experiența istorică con
firmă pe deplin acest lucru.

Dacă unitatea de voință a par
tidului se asigură prin comuni
tatea ideologică a tuturor membri
lor de partid, unitatea de acțiuna 
se înfăptuiește datorită organiză
rii partidului în conformitate cu 

principiul centralismului democra
tic. Pe baza acestui principiu, 
partidul are un singur centru de 
conducere, o disciplină de partid 
unică. Lenin a arătat nu o dată 
că „centralizarea necondiționată 
și cea mai strictă disciplină a 
proletariatului este una din con
dițiile fundamentale pentru victo
ria asupra burgheziei".

Disciplina de partid este la fel 
de obligatorie pentru toți mem
brii de partid. Programul parti
dului, statutul său, hotărîrile sale, 
trebuie respectate, aplicate, fără 
șovăire de către toți comuniștii. 
Altfel nu se poate asigura unita
tea de nezdruncinat a rîndurilor 
partidului. După ce discuțiile au 
luat sfîrșit, după ce membrii de 
partid și-au făcut observațiile 
critice și hotărirea a fost luată 
minoritatea trebuie să se supună 
hotărîrii majorității. Mai mult, 
minorității i se cere să participe 
activ la îndeplinirea hotărîrii 
luate. Tocmai aceasta caracteri
zează partidul comuniștilor; pen
tru apărarea unității partidului 
membrii de partid pun mai pre
sus de orice, interesele generale 
ale partidului.

Partidul zdrobește toate tentati
vele elementelor oportuniste sau 
dușmănoase de a fărâmița rîn- 
durile sale, consolidează neînce
tat disciplina, unitatea de voință 
și de acțiune a masei membrilor 
de partid, deoarece după cum ne 
învață Lenin, cine slăbește cîtuși 
de puțin disciplina de fier a par
tidului ajută de fapt burghezia 
împotriva proletariatului.

Plenara C.C. al P.M.R. din 
9—13 iunie 1958 a subliniat din 
nou marea importanță ce o are 
pentru mersul înainte al construc
ției socialiste, continua întărire 
politică și organizatorică a par
tidului, consolidarea unității și 
disciplinei de partid, creșterea 
combativității și vigilenței față de 
manifestările ideologiei burgheze, 
combaterea împăciuitorismului 
față de orice abat'eri de la linia 
jțelitică a partidului, de la nor

mele vieții de partid înscrise în 
Statutul partidului.

Partidul își curăță în perma
nență rîndurile de elementele ca
rieriste, oportuniste și antiparti
nice care amenință unitatea sa, 
care lovesc în coeziunea rînduri
lor sale.

Centralismul democratic creează 
condiții favorabile pentru desfă
șurarea unei critici și autocritici 
principiale, constructive. Dar par
tidul nu admite ca sub lozinca 
„libertății de critică" să se ras- 
pîndească calomnii, să se facă 
demagogie, să se propage concep
ții antipartinice. In interesul a- 
plicării juste a centralismului de
mocratic, dezvoltării criticii par
tinice și al întăririi unității par
tidului membrii de partid dau ri
posta cea mai hotărîtă oricăror 
încercări de folosire a armei cri
ticii în scopuri dușmănoase.

★
Partidul Muncitoresc Romîn, 

partidul marxist-leninist al cla
sei muncitoare, educă pe toți co
muniștii în spiritul respectării cu 
strictețe a tezelor leniniste cu 
privire la rolul partidului, concre
tizate în statut, demască propa
ganda revizioniștilor care sub 
pretextul „înnoirii", sau „perfecțio
nării" învățăturii marxist-lenini
ste despre rolul partidului urmă
resc să lipsească partidul de 
forță revoluționară, să-l trans
forme într-o organizație amorfă, 
fără teluri bine definite.

Aplicarea consecventă a învă
țăturii marxist-leniniste despre 
rolul conducător al partidului im
primă partidului caracterul unei 
organizații unitare, animate de 
aceeași dorință, cu rîndurile pu- 
terinc cimentate, în stare să do
boare orice piedici, să învingă 
cele mai uriașe greutăți să 
strîngă în jurul ei masele largi 
ale poporului și să le conducă la 
victoria socialismului — societa- 
tea omului liber, stăpîn pe viața 
sa, pe toate bogățiile materiale ș 
spirituale.

P, RADOVAN
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g Să înceteze imediat
experiențele nucleare!

7? etragerea 
agresorilor imperialiști 
din Orientul arab trebuie 
grabnic înfăptuită

ZIUA
TINERETULUI MONGOL

Infenfiile S. U. A. și Angliei nu pot fi primite 
în liniște

„Efectuarea experiențelor atomi
ce de către Statele Unite și Anglia 
pînă la 31 octombrie, precum și 
intenția S.U.A. de a continua ex
periențele subterane „în scopuri 
pașnice" nu pot fi primite în li
niște, arată într-un articol de lond 
ziarul „Amrita Bazar Patrika". 
Dacă S.U.A. și Anglia urmăresc 
cu adevărat interzicerea totală a 
experiențelor atomice, ele trebuie 
să le înceteze imediat".

DELHI 26 (Agerpres). — Co- 
mentînd declarația Casei Albe cu 
privire la intenția S.U.A. de a sus
penda în anumite condiții experi
mentarea armei atomice, ziarul 
„Times of India" scrie: „Opinia 
publică mondială ar fi și mai sa
tisfăcută dacă făgăduiala anglo- 
americană de a suspenda pe timp 
de un an experiențele nucleare ar 
fi fost necondiționată".

Experiențele provoacă
DJAKARTA 26. — Intr-un arti

col de fond ziarul „Times of In
donesia" cheamă la încetarea ime
diată a tuturor experiențelor cu 
arma nucleară,

Referindu-se la faptele date pu
blicității în raportul Comitetului 
științific al O.N.U. pentru proble
mele radiațiilor atomice, ziarul își 
exprimă profunda neliniște în le
gătură cu soarta popoarelor din 
Asia, oare locuiesc în apropierea 
regiunilor experiențelor nucleare. 
Ziarul arată că S.U.A. și Anglia au 
transformat regiunile din jurul a- 
tolului Bikini și din jurul insulelor 
Christmas în poligoane pentru ex
perimentarea armei nucleare.

Marile puteri, scrie ziarul, tre
buie să recunoască faptul că aceste

daune uriașe omenirii
experiențe provoacă daune uriașe 
pentru omenire. Este necesar să 
se elaboreze un plan eficient pen
tru supravegherea încetării acestor 
experiențe.

Ziarul „Times of Indonesia" 
condamnă acțiunile S.U.A. și An
gliei care amină tratativele cu 
Uniunea Sovietică în vederea unui 
acord cu privire la încetarea ex
periențelor nucleare pînă la termi
narea actualei serii de expe
riențe.

vinnnnmrif TîTîfTinnfTimmrmrm

DJAKARTA 26 (Agerpres). — 
Presa indoneziană cheamă po
poarele din lumea întreagă să fie 
vigilente și să urmărească mane
vrele diplomației americane după 
adoptarea rezoluției comune a 
popoarelor arabe. Astfel ziarul 
„Bintang Timur" scrie că „ar fi 
o mare greșeală să se susțină că 
s-a eliminat încordarea interna
țională. Recentele manevre milita
re în regiunea Taivan, acțiunile 
flotei a 7-a americane in Ocea
nul Indian și in Asia de sud-est 
și debarcarea trupelor america
ne la Singapore sînt strîns lega
te de actualele probleme politice 
internaționale".

♦
CAIRO 26 (Agerpres). — La 

25 august a avut loc la Cairo un 
mare miting organizat de Uniu
nea națională a R.A.U. la care 
au participat peste 7.000 de per
soane. Reprezentanții opiniei pu
blice erabe, care au luat cuvîn- 
tul la miting, au cerut traduce
rea cît mai grabnică în viață a 
rezoluției sesiunii speciale extra
ordinare a Adunării Generale a 
O.N.U., insistînd asupra retrage
rii imediate a trupelor S.U.A. și

Angliei din Liban și Iordania.
Participanții la miting, se spu

ne în rezoluția adoptată cu acest 
prilej, cer retragerea cît mai 
grabnică a trupelor statelor im
perialiste de pe pămîntul arab.

★
LONDRA 26 (Agerpres). — 

Autoritățile navale engleze au a- 
nunțat că Marea Britanie a tri
mis noi vase de război în Orien
tul Mijlociu, pentru a întări for
țele navale din regiunea Golfului 
Persic.

Autoritățile britanice nu as
cund faptul că această acțiune 
constituie o provocare la adresa 
R.A.U., recunoscînd că „aceste 
vase puteau să treacă pe la 
Capul Bunei Speranțe, însă ele 
au trecut prin Canalul de Suez 
pentru a putea fi. văzute de gu
vernul egiptean".

Nota guvernului
U.K.S.S. adresată 

guvernului 
Italiei

Conflictul anglo=islandez 
ia amploare

s-a sărbătorit 
Mongol.

24 august 
capitalei a

ș La 25 august 
||Ziua Tineretului 
g seara zilei de 
Hpiața centrală a 
șvut loc o serbare populară 
H tineretului. La 25 august a 
|vut loc la Ulan-Bator o adu- = 
|f nare testivă a reprezentanților sș 
| tineretului la care au luat par-s 
ște delegați ai Federației Mon-g 
H diale a 1 ineretului Democrat. § 
ș Detașamentul de avangardă g 
gal tineretului mongol il consti-ș 
= tuie Uniunea Tineretului Revo- = 
șluționar, ajutor devotat al Par-g 
știdului Popular Revoluționar^ 
=Mongol, participant activ lag 
ș lupta pentru victoria socialis-g 
ginului in Mongolia, in rindu-s 
grile Uniunii 1 ineretului Revo-g 
șluționar se află astăzi peste = 
= 66.000 de tineri și tinere. Nug 
H există nici un domeniu al con- = 
sstrucției socialiste, la care să = 
gnu participe activ tineretul. = 
g60-80 la sută din lucrătorii care g 
= muncesc in ramurile de bază g 
gale economiei naționale il for-ă 
gineaza tineretul.
s Tineretul mongol caută îng 
g permanență să dezvolte legătu-g 
grile sale internaționale, sa in-g 
gtrețină relații de prietenie cug 
g tineretul din străinătate, săg 
g lupte cu hotărire pentru trium-g 
gful ideilor păcii și pentru coia-g 
gborarea dintre popoare.

In 
în 
a- 
a 

a-

HANOI 26 (Agerpres). — Cu 
ocazia zilei de 23 August însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
R.P. Romîne la Hanoi, Boer Lu
dovic, a oferit un cocktail. Au 
participat: Le Duan, Hoang Van 
Hoan și Hoang Kuoc Viet, mem
bri ai Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam ; membri ai guvernului ; 
reprezentanți ai organizațiilor de 
masă și membri ai corpului di
plomatic.

Cocktailul s-a desfășurat într-o 
atmosferă

problemele sociale, Gustav Peder
sen, președintele Folketingului, 
prof. Warburg, rectorul Universi
tății, oameni de știință, cultură, 
artă și ziariști.

Au participat de 
membri ai corpului 
din Copenhaga.

URUGUAY

de caldă prietenie.

R. A. U.

26 (Agerpres). — tn 
de 23 August ambasa- 

~ ' in R.A.U.,

asemenea 
diplomatic

( Agerpres). 
R.P. Romi-

Proiectile teleghidate 
amsricane în Japonia

TOKIO 26
TASS transmite: Opinia publică 
din Japonia își exprimă protestul 
împotriva aducerii de proiectile 
teleghidate „Oerlikon" pe terito
riul Japoniei. La 25 august în 
portul Yokohama a avut loc un 
miting de masă de protest împo
triva aducerii de proiectile. La mi
ting au participat peste 1.500 de 
persoane.

După miting participanții au 
organizat o demonstrație pe stră
zile orașului.

La 24 august proiectilele tele
ghidate „Oerlikon" transportate 
în Japonia cu nava „Arima-Maru" 
au fast transbordate pe șlepuri 
departe de litoral și trimise spre 
dep««îtele bazei maritime militare 
din apropiere de Yokosuka. In 
ziua de 25 august, la ora 3 dimi
neața, pe întuneric, lăzile cu pie
sele proiectilelor teleghidate au 
fost trimise în secret la Tokio. 
Cea mai mare parte a încărcătu
rii se află pînă în prezent la 
baza în jurul căreia, în ciuda 
ploii, patrulează tot timpul piche
te ale pârtieipanților la mișcarea 
de împotrivire contra aducerii de 
proiectile teleghidate în Japonia.

(Agerpres).

Islanda amenînfă că va ieși din N. A.
PARIS 26 (Agerpres). — „Nu 

se întrevede nici o soluție in con
flictul dintre Marea Britanie și 
Islanda în legătură cu zonele de 
pescuit din apele teritoriale ale 
acesteia din urmă", relatează un 
comentator al agenției France 
Presse. Eforturile depuse de ță
rile membre ale N.A.T.O. pentru 
a determina pe reprezentanții Is
landei în N.A.T.O. să accepte un 
compromis au dat greș. De fapt, 
acțiunea diplomatică întreprinsă 
la Paris sub conducerea secreta
rului general al N.A.T.O., Spaak, 
nu avea caracterul unei încercări 
de mediere ci pe acela al unor 
presiuni vădite, 
mulți membri ai 
să pescuiască în 
ale Islandei. In 
au mai declarat 
pecta limita de 
stabilită de 
pentru apele sale teritoriale, gu
vernele Franței, Germaniei 
dentale, Belgiei și Olandei, 
cum și guvernul Spaniei.

Cu o deosebită atenție 
examinate la Paris ultimele 
de poziție islandeze. Ambasado
rul islandez la Londra, Gud
mundsson. a declarat în cadrul 
unei conferințe de presă că „Is
landa se poate retrage din
N.AiT.O." dacă Anglia se va

Intr-adevăr mai
N.A.T.O. doresc 
apele teritoriale 
afară de Anglia 
că nu vor rts- 
12 mile marine, 

guvernul Islandei

occi- 
pre-

sînt 
luări

T. O.
poziție a-

Londra al 
Internatio-

menține pe actuala ei 
gresivă.

Corespondentul din 
agenției United Press 
nai apreciază în legătură cu acea
stă declarație că „disputa în legă
tură cu limitele apelor teritoriale 
ale Islandei, care interesa inițial 
Islanda și Marea Britanie, a de
venit în ultimele zile o problemă 
cu cele mai largi implicații in
ternaționale. Ambasadorii Islan
dei în Anglia și Germania occi
dentală au amenințat că Islanda 
va ieși din N.A T.O. dacă disputa 
se va transforma într-un conflict 
armat. Or, Islanda este o bază 
cheie a frontului nordic al
N.A.T.O.".

Ziarul american „New York 
Times" scrie că retragerea Islan
dei din N.A.T.O. ar fi „un fapt 
tragic".

★
GODTHAB 26 (Agerpres). — 

Guvernul local al Groenlandei a 
hotărît să ceară fixarea limitelor 
apelor sale teritoriale la 12 mile 
marine dacă se va aplica o mă
sură similară pentru Islanda și 
insulele Fâroer. Agenția France 
Presse anunță că guvernul local 
va trimite guvernului danez o 
notă în care se subliniază că via
ta Groenlandei depinde în mare 
măsură de resursele maritime.

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 26 august guvernul U.R.S.S. 
a adresat guvernului Italiei o 
notă în care amintește greaua 
răspundere ce revine guvernului 
italian pentru sprijinirea inter
venției militare a S.U.A. și Ma
rii Britanii în Liban și Iordania.

După cum arată nota sovie
tică, în memorandumul său de la 
10 august guvernul Italiei nu 
neaga că Statele Unite ale Ame- 
ricii și Marea Britanie folosesc 
baze de pe teritoriul Italiei pen
tru transportul forțelor lor arma
te in Orientul Apropiat și Mijlo
ciu. Prin aceasta guvernul ita
lian recunoaște de lapt că acor
dă sprijin intervenției militare a- 
mericano-engleze în Liban și Ior
dania.

Nota guvernului sovietic subli
niază că deplasarea avioanelor 
S.U.A. și Marii Britanii nu este o 
acțiune pașnică, așa cum încear
că să afirme guvernul italian. 
In notă sînt respinse ca fiind în- 
trutotul neîntemiate încercările 
guvernului Italiei de a-și camu
fla sprijinul acordat agresiunii 
militare anglo-americane în O- 
rientul Apropiat prin referiri 
un pretins 
O.N..U din partea Uniunii 
vietice.

Guvernul 
răspunsul Italiei de la 10 august 
confirmă de fapt declarația gu
vernului sovietic din 1 august cu 
privire la sprijinul acordat de 
guvernul Republicii Italiene in
tervenției armate a S.U.A. și Ma
rii Britanii în Liban și Iordania.

PRIMUL CONGRES 
AL CONFEDERAȚIEI 

STUDENȚILOR DIN AFRICA 
DE NORD

g După cum relatează ziarul 
^„L'Humanite", la 24 august la 
g Tunis a luat sfârșit primul con- 
Șgres al Confederației sludenți- 
gior din Africa de nord. Pârtiei- 

punții la congres au adoptat 
ș m unanimitate o declarație prin 
ș oare sprijină lupta poporului 
f algeria» pentru independență. 
g Congresul a cerut guvernelor 
șț Marocului și Tunisiei „să aju- 
ș te prin toate forțele mișcarea] 
g pentru eliberarea Algeriei".\ 
g Congresul a propus de aseme-i 
șnea crearea „unui front unicul: 
ș țărilor din Africa de nord, care 
g trebuie să hotărască politica] 
școmună a Algeriei, Marocului'. 
gși Tunisiei față de Franța".

CAIRO 
seara zilei 
dorul R. P. Romine 
C. Stănescu, o oferit un cocktail 
cu ocazia celei de-a 14-a aniver
sări a eliberării țării noastre. Au 
participat Kaîsuni, ministrul Eco
nomiei al R.A.U., generalul Bin- 
dari, subsecretar de stat adjunct 
la Ministerul de Interne, membri 
ai corpului diplomatic, oameni de 
cultură, ziariști.

Tot cu același prilej, postul de 
radio Cairo a transmis o cuvinta- 
re a ambasadorului R.P. Romine 
in R.A.U., urmată de un program 
de muzică romînească.

Ministerul Culturii și Orientării 
Naționale al R.A.U. și Radiodifu
ziunea au organizat in seara zilei 
de 23 August un program cultural 
festiv. A vorbit Ahmad Masri, de 
la secția muzicală a Radiodifuziu
nii, despre opera lui George Ene- 
scu și creația populară. Au mai 
vorbit muzicologul doctor A. 
Hefni, care a vizitat recent R.P. 
Romină precum și dirijorul Rah
man.

în încheiere Earag, director ad
junct în Ministerul Culturii și O- 
rientării Naționale, a subliniat ne
cesitatea dezvoltării relațiilor 
turale dintre R.A.U. și R.P. 
mînă.

Au asistat oameni de artă, 
cultură, ziariști, 
brii Ambasadei R.P. Romîne 
Cairo.

MONTEVIDEO 26 
7.n 23 August Legația 
ne la Montevideo a oferit un cock
tail la care au participat : Fer- 
nandel Crespo, membru in Consi
liul Național al Guvernului, Râul 
Gaudin, ministru al Apărării Na
ționale, Francisco Forteza, subse
cretar de stat la Relații Externe, 
Dorado, subsecretar de stat la Lu
crări publice, generalul Rafael Mi- 
lans, inspector general al armatei, 
Sanchez Morales, secretar al Con
siliului Național de Guvern, dr. 
Jaime Baylay, președintele Comi
siei de Afaceri Internaționale a 
Senatului, dr. Rammon Valdes Co
sta, președintele Controlului Ex
porturilor și Importurilor, senatori, 
deputați, membri ai corpului di
plomatic, membri ai coloniei ro
mîne.

in aceeași zi, dr. Victor Dimi- 
triu, trimis extraordinar și mini
stru plenipotențiar al R.P. Romi
ne în Uruguay, a vorbit in cadrul 
unei emisiuni speciale dedicate a- 
niversării R.P. Romîne, la postul 
de Televiziune SAETA. Posturile 
de radio SODRE, el Espectador 
America, au transmis la 23 și la 
24 august emisiuni speciale de 
muzică romînească, iar radio CAR
VE a transmis piesa „O scrisoare 
pierdută" in interpretarea Teatru
lui Universitar.

August, la Cordoba, în Sala tea
trului „Rivera Inbarte", s-a săr
bătorit cea de-a 14-a aniversaro 
a eliberării Romîniei.

Cu acest prilej au vorbit despre 
însemnătatea zilei de 23 August 
dr. Gustavo Roca și poeta Maria 
Tereza Leon. In continuare pos
tul Rafael Alberti a vorbit des
pre viața și opera lui Eminescu. 
Maria Tereza Leon, Rafael Alberti 
și poetul cordobez Leon Fernan
do Funez, au recitat versuri 
opera marelui poet romîn.

Au participat reprezentanți al 
autorităților locale în frunte 
primarul orașului dr. Gilberto 
Molina, precum și un numeros 
public.

Tot în seara zilei de 23 Au
gust, radio 'Municipal din Buenos 
Aires a transmis un program dt 
muzică romînească.

La 24 august, Asociația cultu
rală Argentia-R.P. Romînă a or
ganizat o manifestare artistică la 
teatrul Ateneo din Buenos Aires.

Despre semnificația și însem
nătatea zilei de 23 August au 
vorbit Carlos Ruiz Daudet, pre
ședintele Asociației, și primul se
cretar al Legației R. P. Romîne. 
Mezzo-soprana Ruth Satanovsky 
a interpretat un program de cîn- 
tece argentiniene și romînești, iar 
Marcela Sola a recitat poezii de 
Eminescu și poemul lui Pablo 
Neruda dedicat R.P. Romîne.

ITALIA

din

cu

IRAN

„dispreț" față

U.R.S.S. arată

cul~ 
Ro-

de 
precum și mem- 

~ ' la

DANEMARCA

COPENHAGA 26 (Agerpres). 
Cu ocazia sărbătorii naționale a 
Republicii Populare Romine la 22 
august Legația R.P. Romîne din 
Copenhaga a oferit un cocktail.

La cocktail au participat lu- 
lius Bornholt, ministru pentru

TEHERAN 26 (Agerpres). — 
Cu prilejul zilei de 23 August. 
Ion Georgescu, trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar al R.P. 
Romîne la Teheran, a oferit un 
cocktail.

La cocktail au participat : pre
ședintele Camerei Deputaților, vi
cepreședinții Senatului, președin
tele Camerei de Comerț, membri 
ai corpului diplomatic, funcționari 
superiori din M.A.E., oameni de 
cultură și de artă, ziariști.

Cocktailul s-a desfășurat 
atmosferă cordială

ROMA 26 (Agerpres). — La 22 
august, cu ocazia celei de-a 14-a 
aniversări a eliberării Romîniei, 
trimisul extraordinar și ministrul 
plenipotențiar al R. P. Romine la 
Roma, Ștefan Cleja, a oferit o re
cepție în saloanele legației la care 
au participat funcționari superiori 
de stat, parlamentari, oameni de 
cultură, ziariști, precum și șefii 
unor misiuni diplomatice acredi
tați la Roma.

Pregătiri pentru Zilele 
culturii romînești 

în R. S. S. Ucraineană
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PESTE 3000 STUDENȚI 
MEXICANI IN GREVA

Popoarele ÎNCETAREA imediată
lumii cer a experiențelor nucleare
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După cum relatează din Me
xico agențiile de informații a- 
merioane, acum două zile în 
capitala Mexicului a început 
greva studenților care protes
tează împotriva măririi tarife
lor la autobuse. Studenții au 
capturat peste 200 de autobuse, 
paralizînd comunicațiile auto 
din oraș. La grevă participă 
peste 3.000 de studenți.

Autoritățile au trim s detașa
mente de poliție și trupe împo
triva studenților greviști. In a- 
propierea universității naționale 
din Mexic au fost trim se deta
șamente militare. Potrivit ulti
melor știri sosite din Mexic în 
timpul ciocnirilor dintre gre
viști și trupe două persoane au 
fost ucise și aproximativ 100 de 
persoane au fost rănite.

V1ENA. — La Clubul muncito
resc ..Meidling" din Viena s-a des
chis o expoziție de fotografii și 
grafice despre dezvoltarea princi
patelor orașe din R.P. Romină, o- 
biecte de artă populară din dife
rite regiuni precum și opere din 
literatura romină clasică și con
temporană.

BERLIN. — In sala Cinemato
grafului „Babylon" din Berlin a 
avut loc premiera festivă a filmu
lui romînesc ..Citadela sfărîmată".

MOSCOVA. — La concursul de 
pian și vioară ,,G. Enescu", care 
se va desfășura în luna viitoare 
la București, iși vor da concursul 
tinerii interpreți sovietici : M. 
Voskresertski, D. Paperno și O. 
Stupakova — pianiști; A. Aliev, 
E Smirnov și S. Snelkovski — 
violoniști. Din juriul concursului 
vor face parte David Oistrach și 
Pavel Serebreakov.

MOSCOVA. — Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. l-a eli
berat pe I. G. Kabanov din func
ția de ministru al Comerțului Ex
terior al U.R.S.S. în legătură cu 

trecerea lui la o altă muncă de

conducere. Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. t-a numit pe 
N. S Patolicev, ministru al Co
merțului Exterior al U.R.S.S.

Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
l-a eliberat pe N.S. Patolicev 
funcția de prim.locțiitor al 
nistrului Afacerilor Externe 
U.R.S.S.

BERLIN — La 25 august 
Berlin au început tratative 
delegațiile guvernamentale

d'n 
mi- 

al

I I
Il

i
II
I

In sfîrșit sprijinitorii expe
riențelor nucleare — S.U.A. și 
Anglia — au fost nevoiți să 
anunțe că au intenția să ducă 
tratative cu U.R.S.S. pentru 
realizarea unui acord cu privire 
la încetarea experiențelor nu
cleare. Hotăririle luate de 
S.U.A. și Anglia dovedesc că 
nu se poate ignora voința de 
pace a omenirii, că presiunea 
cresc'mdă exercitată de po
poarele lumii asupra cercurilor 
imperialiste agresive a avut un 
rol pozitiv. Totodată guvernele 
S.U.A. și Angliei au trebuit să 
țină cont de uriașa însemnătate 
a inițiativei istorice luată de 
U.R.S.S. încă in primăvara ace
stui an, de a înceta unilateral 
experiențele nucleare, inițiativă 
care a fost primită de întreaga 
opinie publică mondială ca un 
exemplu concret al politicii so
vietice de pace.

După ce militariștii S.U.A. 
și ai celorlalte puteri occiden
tale au susținut în permanență 
în unison că experiențele nu
cleare, chipurile, n-ar afecta 
sănătatea oamenilor și că înce
tarea experiențelor nucleare nu 
poate fi controlată, au trirnbi- 
țat pe toate drumurile necesi
tatea continuării experiențelor 
cu armele nucleare.

Toate acestea au constituit 
drept pretexte pentru cercurile 
imperialiste agresive de a con
tinua febrila cursă a înarmări
lor, Aceste pretexte sînt spul
berate astăzi in mod oficial de 
raportul Comitetului științific 
al O.N.U. pentru radiațiile ato
mice și de rezultatele pozitive 
ale Conferinței de la Geneva a 
experților atomiști din Est și 
Vest. In raport s-a stabilit că 
experiențele nucleare constituie 
o primejdie pentru întreaga 
omenire, concluzie la care de 
mult au ajuns savanții din toa
te țările, iar rezultatele Confe
rinței de la Geneva au arătat 
că există astăzi mijloace sufi-

ciente pentru instituirea unui 
eficient sistem de control asu
pra încetării experiențelor nu
cleare.

Guvernele S.U.A, și Angliei 
puse in fața acestor fapte de 
netăgăduit n-au avut încotro și 
au anunțat hotăririle lor. De
clarațiile publicate de Casa 
Albă și de guvernul britanic 
în această problemă sînt încă 
departe de a fi mulțumitoare. 
Ele conțin nenumărate chițibu
șuri procedurale, „portițe" de 
a se sustrage de la încetarea 
efectivă a experiențelor nuclea
re, punînd chiar și condiții. 
Astfel în declarația Casei Albe 
se spune că S.U.A. sînt gata să 
înceapă tratativele tocmai la

să efectueze noi experiențe. 
Ziarul mai dă și asigurări cercu
rilor războinice că planul de 
încetare a experiențelor nu va 
împiedica cu nimic programul 
cursei înarmărilor nucleare.

De curînd agenția V. P. I., 
căutind să-i liniștească pe adep- 

războiului atomic, declara 
suspendarea pe termen de 
an a experiențelor nucleare 
va încetini ritmul normal

ții 
Ci 
un 
nu
al experiențelor S.U.A. cu arme 
atomice.

Cum vine aceasta ? — te 
întreabă opinia publici mon
diali. Sînt sau nu hotărite
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SI octombrie, iar abia la acea
stă dată să înceteze experien
țele nucleare și numai pe timp 
de un an.

De aci rezultă că de fapt nu 
se propune încetarea imediată 
și necondiționată a experiențe
lor nucleare. Este oare vorba 
de continuarea mult folositei 
tactice a amînărilor, ce carac
terizează politica S.U.A. în ge
neral în problema vastă a dezar
mării și în prezent în domeniul 
încetării experiențelor nuclea
re ? Hotărît că da I S.U.A. var 
de fapt să continue experien
țele nucleare. Despre acest lu
cru ne informează clar ziarul 
„New York Times" care deola- 
ra recent, deschis, că „seria de 
experiențe efectuate de Statele 
Unite în regiunea Oceanului 
Pacific se va încheia intr-un 
viitor apropiat", adăugind toto
dată că după terminarea ace
stei serii S.U.A. intenționează

confirmă 
bine acest lucru. In 

timp cu hotărirea de a 
tratative cu U.R.S.S. 
încetarea experiențelor

S.U.A. să înceteze experiențele 
nucleare ? După cum se vede, 
în vorbe da și în fapte ba.

Cealaltă declarație — a gu
vernului britanic 
și mai 
același 
începe 
pentru
nucleare, guvernul britanic a 
anunțat fără nici o jenă o nouă 
experiență cu arma nucleară în 
Oceanul Pacific. Nu este acea
sta o sfidare directă a opiniei 
publice mondiale ? Ziarul lon
donez „Daily Herald" are 
dreptate cind scrie că „sintem 
decepționați de faptul că pro
punerea occidentală amină 
oprirea efectivă a experiențelor 
pînă la sfîrșitul lunii ootom- 
brie, dată propusă pentru tra
tative. Este evident că aceasta 
se întimplă pentru a permite

unor noi bombe britanice să 
otrăvească atmosfera".

Iată de ce felul în oare au 
fost anunțate hotăririle S.U.A. 
și Angliei —atit de incomplete 
și condiționate — oferă posi
bilitatea pentru cercurile impe
rialiste să continue cu mane
vrele de eschivare, să tărăgă
neze la infinit cerința popoare
lor lumii de a te înceta imediat 
experiențele nucleare.

Poziția Franței, care nu po
sedă încă arma nucleară, în 
această problemă a reieșit evi
dent prin publicarea declarației 
oficiale in care se anunță pre
gătirea unei explozii experi
mentale nucleare la sfîrșitul lu
nii septembrie sau începutul 
lunii octombrie, In Sahara al
geriană. Pe de altă parte, Cou- 
ve de Mourville, ministrul 
Afacerilor Externe al acestei 
țări, a declarat că Franța nu 
are nici un motiv si renunțe la 
experiențele nucleare proiec
tate.

Reiese limpede că declarațiile 
pline de echivoc ale guverne
lor principalelor puteri occi
dentale diferă ca de la cer la 
pămînt de declarația clară cu 
privire la încetarea unilaterală 
a experiențelor nucleare făcută 
de guvernul sovietic și aplicată 
de mult timp în viață.

Orice amînare a încetării ex
periențelor nucleare din partea 
guvernelor occidentale nu poa
te decît să arate din nou po
poarelor că S.U.A. și Anglia se 
află pe pozițiile Continuării 
cursei înarmărilor și menți
nerii psihozei de război. Gla
sul omenirii trebuie ascultat. 
Puterile occidentale să încete
ze de îndată experiențele nu
cleare I

R. LUCIAN

Acțiunile provocatoare ciankaișiste 
primesc riposta cuvenită

PEKIN 26 (Agerpres). — La 
25 august ora 17,17 opt avioane 
ciankaișiste cu reacție, de prove
niență americană, au pătruns în 
spațiul aerian al R. P. Chineze 
deasupra localităților Veitou și 
Cijancijou, în scopul desfășurării 
de acțiuni provocatoare. Avioa-

nele forțelor militare aeriene ale 
armatei populare de eliberare a 
Chinei au intrat imediat în acți
une împotriva avioanelor inamice 
și au doborît unul din ele. Avio
nul inamic doborît a căzut în 
mare la opt mile sud-est de Vei- 
tou.
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delegațiile guvernamentale ale 
Republicii Democrate Germane și 
Republicii Arabe Unite. In cursul 
tratativelor va fi discutată proble- 
ma încheierii unui acord cu privire 
la colaborarea economică și tehni
că pe viitor între ce'.e două țări.

PHENIAN. — Recent, un grup 
de soldați din armata lisînmanis- 
tă condus de locotenentul major 
Mu Sen Man. comandant adjunct 
al companiei a 6-a din divizia a 
12-a, a trecut în R.P.D. Coreeană. 
Militarii lislnmaniști au declarat 
că populația din Coreea de sud 
duce o viață foarte grea in con
dițiile dominației clicii lisinmani- 
ste.

CAIRO. — După cum anunță 
ziarele, la 6 septembrie va avea 
loc la Cairo o ședință a Comite
tului Politic al Ligii Arabe, la 
care au fost invitați miniștrii A- 
facerilor Externe ai tuturor țărilor 
arabe.

ATENA. — De două săptămtni 
tn Grecia se semnalează călduri 
fără precedent in ultimii 100 de 
ani. La Atena termometrul a a- 
tins 44 grade la umbră. Ultima 
dată o astfel de temperatură s-a 
înregistrat in anul i860. In unele 
regiuni ale Greciei centrale ter
mometrul a arătat 47—48 grade 
la umbră.

KIEV 26 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 25 septembrie vor 
începe în R.S.S. Ucraineană Zi
lele culturii romînești. In legătură 
cu aceasta Konstantin Litvin, pre
ședintele Asociației Ucrainene 
pentru relații culturale cu străină
tatea, a declarat unui corespon
dent al agenției TASS :

Sărbătoarea culturii romînești vă 
avea loc pentru prima dată în re
publica noastră. In aceste zile la 
Kiev și în centrele regionale vor 
avea loc reuniuni festive consa
crate prieteniei și colaborării din
tre cele două popoare vecine. In 
Ucraina vor sosi o delegație de 
oameni de cultură din R. P. Romî
nă, un grup de soliști, colectivele 
bine cunoscute în Romînia ale 
Teatrului Național „I. L. Caragia- 
le“ și ansamblului de cîntece și 
dansuri al Forțelor Armate 
R.P.R. care vor da spectacole 
tr-o serie de orașe ucrainene.

Va avea loc, de asemenea, 
schimb de delegații de reprezen
tanți ai oamenilor muncii din re
giunile de frontieră ale Ucrainei 
și Republicii Populare Romîne. 
Din delegații vot face parte co
lective de artiști amatori.

La Kiev, Odesa, Cernăuți vor 
avea loc festivaluri ale filmelor ro
mînești, iar într-o serie de orașe 
din R. P. Romînă vor fi prezen
tate 10 filme artistice și documen
tare ale studiourilor ucrainene.

La Muzeul artei ruse din Kiev 
vor fi deschise o expoziție de artă 
și o expoziție a cărții romînești.

In zilele culturii romînești !n 
orașele și satele R.S.S. Ucrainene 
vor avea loc conferințe, precum 
și emisiuni speciale de radio și 
televiziune consacrate succeselor 
oamenilor muncii din R. P. Ro- 
mînă în construcția economică și 
culturală.
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Din R. P. Chineză

hidrocentrale ce se construiesc 
fi puterea sa.

In provincia Hinan, la Samen sea. se ridică una din numeroasele 
pe cursul Fluviului Galben. 1.109 000 Kw. va
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De Gaulle 

întîmpinat 
cu ostilitate 
la Dakar

DAKAR 26 
ședințele 
francez, generalul De Gaulle, a so
sit marți la Dakar unde, după cum 
relatează agențiile de presă occi
dentale, populația l-a întîmpinat 
cu o puternică manifestație de 
tilitate.

„Mii de africani, majoritatea 
neri, relatează corespondentul

(Agerpres). — Pre- 
Consiliului de miniștri

os-
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genției americane U.P.I., l-au în
tîmpinat pe generalul De Gaulle 
cu strigăte de „Vrem independen
ță !“, „Aceasta este țara noastră!". 

Agenția France Presse relatează 
că puternice forțe polițienești în
cercau să dea la o parte mulțimea 
de tineri care scandau neîntrerupt 
„Vrem independență !“. Aceeași a- 
genție relatează că pe unele pan
carte se putea citi : „De Gaulle, 
cară-te acasă !“. Automobilul gene
ralului De Gaulle a intrat în goa
nă în curtea palatului de reședință 
și porțile au fost închise în grabă.
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