
Plecarea delegației
dc partid $1 guvernamentale 

a Republicii Populare Romîne

Proletari 3!n toate țările, tfnîfl-vă!

ciriteia
R. Cehoslovacă Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Sîmbătă seara a părăsit Capita
la plecînd spre Praga delegația 
de partid și guvernamentală a Re
publicii Populare Romîne, care la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Cehoslovac și 
a guvernului Republicii Ceho
slovace va face o vizită de prie
tenie în R. Cehoslovacă.

Delegația este formată din tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
membru în Prezidiul Marii Adu
nări Naționale, conducătorul dele
gației, Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R. 
Petre Borilă, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
Ștefan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., Leonte Răutu, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., șeful direcției de pro
pagandă și cultură a C.CL al 
P.M.R. și G. Gaston Marin, pre
ședintele Comisiei de Stat a Pla
nificării.

Delegația este însoțită de consi
lieri, experți și ziariști.

împreună cu delegația a plecat 
de asemenea dr. 
kiv, ambasadorul 
în R.P. Romînă.

La plecare, în 
erau prezenți tovarășii Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Nicolae 
Ceaușescu, Alexandru Moghioroș,

Constantin Pîrvulescu, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
Dumitru Coliu, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C.
P.M.R., Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, Ianoș Fazecaș și 
Vladimir Gheorghiu, secretari ai 
C.C. al P.M.R., Al Bîrlădeanu, 
Atanase Joja, vicepreședinți ai

al-

Consiliului de Miniștri, acad. 
Mihail Ralea, vicepreședinte al 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, Gh. Stoica, secretarul Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, 
membri ai C.C. al P.M.R., ai gu
vernului și ai Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, înalți funcțio
nari de stat, conducători ai orga-

nîzațiilor obștești, generali șl 
teri superiori, reprezentanți ai 
menilor muncii din Capitală.

Au fost de față șefii unor 
siuni diplomatice acreditați 
București, membrii Ambasadei 
Cehoslovace în R.P. Romînă 
alți membri ai corpului diplo
matic.
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oa-
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mî-
R. ț Delegația de partid și guver-J 
și 4namentală a R.P.R. pe peronul, 

gării Băneasa, înainte de ple-’ 
care. ‘
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Ivan Rohal II- 
R. Cehoslovace
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Se intârește TINERETUL
necontenit

prietenia frățească]
4

romîno - cehoslovacă
Ieri a plecat într-o vi

zită de prietenie în 
R. Cehoslovacă dele

gația de partid și guverna
mentală a Republicii Popu
lare Romine, în frunte cu to
varășii Gh. Gheorghiu-Dej șl 
Chivu Stoica.

Vizita conducătorilor de 
partid și de stat din țara noa
stră în R. Cehoslovacă consti
tuie o expresie a prieteniei fră
țești care există astăzi între 
popoarele noastre, un eveni
ment important în cadrul re
lațiilor frățești dintre cele 
două țări. R. P. Romînă și R. 
Cehoslovacă sînt unite prin 
țelul comun al construirii so
cialismului și apărării păcii. 
Prietenia care leagă țările noa
stre are puternice tradiții. Pen
tru această prietenie au luptat 
cei mai buni fii al popoarelor 
romîn și cehoslovac, care și-au 
închinat toate forțele zdrobirii 
dominației capitalismului și 
făuririi orînduirii socialiste în 
țările noastre. In anii celui 
de-al doilea război mondial, 
cei mai buni fii ai popoarelor 
noastre și-au vărsat sîngele 
în comun, împreună cu ostașii 
sovietici pentni eliberarea ță
rilor noastre, de hoardele hi- 
tleriste.

Forțele patriotice din țările 
noastre, avînd în frunte clasa 
muncitoare, s-au ridicat hotă- 
rîte la luptă, împotriva forțe
lor negre ale trecutului deschi- 
zînd astfel drumul spre con
struirea socialismului.

Sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn și a Parti
dului Comunist din Ceho
slovacia, cele două popoare au 
obținut importante succese pe 
calea construirii socialismului. 
Republica Cehoslovacă a izbu
tit astfel să dea un asemenea 
avînt economiei sale; îneît ea 
produce astăzi de 3,5 ori mai 
mult decît înainte de război.

Cehoslovacia se numără 
astăzi printre primele țări nu 
numai în Europa, dar și în în
treaga lume în ceea ce pri
vește dezvoltarea forțelor sale 
de producție și a nivelului 
de trai al poporului A- 
nul trecut Cehoslovacia 
produs 75.000.000 tone

a 
r____  ____ de
cărbune, 5,2 milioane tone de 
oțel și 17,7 miliarde kwh ener
gie electrică. Cele mal înainta
te țări capitaliste din Europa 
au fost întrecute de Ceho
slovacia, din punct de vedere 
al producției pe cap de locui
tor, la o seamă de produse de 
bază ale industriei. In ceea ce 
privește producția de oțel pe 
cap de locuitor, de pildă, 
Cehoslovacia a reușit să depă
șească Suedia cu 47 kg.. Fran
ța cu 67 kg., Australia cu 86 
kg. și Canada cu 111 kg. In 
ceea ce privește producția de

energie electrică, ea a întrecut 
Italia și Franța.

Ca urmare a schimbărilor 
structurale din economia ceho
slovacă in plină dezvoltare 
ramura cea mai importantă a 
economiei a devenit industria 
grea și mai cu seamă industria 
de mașini. Această ramură a 
industriei socialiste realizează 
astăzi 31 la sută din produc
ția globală a țării și produce 
cea mai mare parte din sorti
mentele realizate pe sca
ră mondială. In ce pri
vește ritmul de dezvoltare 
al industriei constructoare de 
mașini, Cehoslovacia se situ
ează In prezent pe prima treap
tă a scării mondiale. Datorită 
sprijinului primit din partea 
U.R.S.S.; în Cehoslovacia sînt 
aplicate, cu succes, cele mai 
înalte realizări ale științei și 
tehnicii.

Dezvoltarea industriei a 
sprijinit puternic mecanizarea 
agriculturii și făurirea 
zei tehnico-materia.e 
tru organizarea marii 
ducții agricole cooperatiste. 
Astăzi, peste 67 la sută din 
suprafața totală agricolă a ță
rii este cuprinsă în sectorul 
socialist. Succesele obținute în 
transformarea socialistă a a- 
griculturii sînt evidențiate prin 
faptul că Cehoslovacia ocupă 
în momentul de față locul al 
6-lea în Europa în ceea ce pri
vește valoarea producției agri
cole socotită pe cap de locui
tor, iar în ceea ce privește 
producția de cereale pe cap de 
locuitor, ea se numără printre 
primele 10-12 state din lume.

In R. Cehoslovacă au luat 
o puternică dezvoltare știința, 
arta, literatura. Cît privește 
nivelul de trai al populației, 
el este mai ridicat decît în nu
meroase țări capitaliste avan
sate.

Cel de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia a făcut o profundă a- 
naliză a succeselor obținute de 
poporul muncitor cehoslovac 
pe calea construirii socialis
mului și a pus in fața clasei 
muncitoare și a întregului po
por din Cehoslovacia sarcina 
de a desăvîrși în viitorii ani 
construcția orînduirii socia
liste.

Și în țara noastră, în anii 
regimului de democrație popu
lară oamenii muncii conduși 
de partid au obținut succese de 
importanță istorică. Poporul 
nostru, înfăptuind cu succes 
sarcinile trasate de partid, a 
obținut importante realizări 
în industrializarea sociali-

ba- 
pen- 
pro-

„Scînfeia tineretului"
(Continuare în pag. 4-a)
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participă cu entuziasm la lupta pentru

DEZVOLTAREA CONTINUĂ
a AGRICULTURII noastre
SOCIALISTE
în regiunea Constanța se săr

bătorește azi o aniversare impor
tantă în viața economică, politică 
și socială a oamenilor muncii din 
întreaga regiune. Se împlinește 
un an de cînd ultimele familii de 
țărani muncitori, urmînd îndem
nul partidului, au intrat în marea 
familie a colectiviștilor, 
toarea aceasta va deveni o tra
diție și va constitui de fiecare 
dată un prilej de analiză a felu
lui în care se dezvoltă și se în
tărește socialismul în satele re
giunii Constanța.

In această perioadă, în care 
Dobrogea întreagă a pășit în 
front larg pe calea socialismului, 
în viața tineretului din satele 
regiunii noastre — ca în viața în
tregii țărănimi muncitoare din re
giune — s-au produs transfor
mări profunde și semnificative. In 
conștiința tinerilor au început să 
se înrădăcineze adine concepții 
noi, o atitudine socialistă față de 
muncă, față de interesele comune, 
pentru sporirea avutului obștesc.

întărirea și dezvoltarea gospo-

Teodor Coman 
prim-secretar al Comitetului 
regional U.T.M. Constanța

—xx—

Sărbă-

dariilor agricole colective a fost 
și este sarcina pe care partidul 
a pus-o în fața tuturor oamenilor 
muncii din regiunea noastră la 
terminarea colectivizării.

avutului obștesc șl a nivelului de 
viață al colectiviștilor.

Pe baza sarcinilor trasate de 
partid la Consfătuirea țăranilor și 
lucrătorilor din 
al agriculturii de la Constan- 

comitetul 
întocmit 

de măsuri.
acestuia
munca

sectorul socialist

regional U.T.M. 
un plan con- 

Printre obiecti- 
sînt; întreținerea 

tineretului a unei

Adunarea festivă 
a lucrătorilor 
din agricultură 

din regiunea Constanța
Cu prilejul împlinirii unui an de 

Ia complecta colectivizare a re
giunii Constanța, sîmbătă după-a- 
miază a avut loc în sala Teatru
lui de Stat din Constanța, o adu
nare festivă a lucrătorilor din a- 
gricultura acestei regiuni.

Tovarășul Vasile Vîlcu, membru 
supleant al C.C. al P.'M.R., prim- 
secretar al Comitetului regional 
Constanța al P.M.R., a făcut o 
amplă expunere cu privire la 
succesele dobîndite de colectiviști 
în perioada care a trecut de cînd 
ultimele familii de țărani au pă
șit pe drumul agriculturii colec
tivizate.

Au luat cuvîntul apoi numeroși 
participanți la adunare, care 
subliniat succesele obținute 
regiune în urma consfătuirii 
la Constanța.

Participanții Ia adunare au 
dresat colectiviștilor din regiunea 
Constanta o chemare pentru 
continua dezvoltare a gospodă
riilor agricole colective. De ase
menea ei au trimis Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Romîn și Consiliului de Mi
niștri al R.P. Romine telegrame 
prin care se angajează să dez
volte continuu succesele obținute 
în dezvoltarea multilaterală a 
gospodăriilor agricole colective..

Tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica și Emil Bodnăraș pe șantierele 

unor mari unități industriale 
din Moldova

Zilele trecute tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica și Emil Bodnăraș, însoțiți de tov. 
ing. Mihail Florescu, ministrul Industriei Petro
lului și Chimiei, Răducan Cioroiu, adjunct al mi
nistrului Construcțiilor și Materialelor de Con
strucții și Dumitru Berezițchi, prim-secretar al 
Comitetului regional P.M.R.-Bacău, au mers în 
mijlocul constructorilor de pe importantele 
șantiere ale Moldovei, Întâmpinați pretutindeni 
cu căldură și dragoste, conducătorii partidului și 
guvernului s-au interesat îndeaproape de 
lucrărilor, de felul cum este organizată

stadiul 
munca,

de nevoile constructorilor. Muncitorii, tehnicienii 
fi inginerii de pe aceste mari șantiere au rapor
tat cu mîndrie despre realizările lor importante; 
totodată ei s-au referit fi la unele neajunsuri fi 
greutăți. Dind dovadă de o înaltă conștiință ce
tățenească și politică, de un înalt simț de răspun
dere, oamenii muncii de pe aceste șantiere au fă
cui numeroase propuneri pentru îmbunătățirea 
muncii. Ei au ascultat cu mare luare aminte sfa
turile și îndemnurile dote de conducătorii de 
partid fi de stat.

<»
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La un an de la 
colectivizarea 

agriculturii 
în regiunea 
Constanța

iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
Organizația noastră regională 

U.T.M., sub conducerea și îndru
marea comitetului regional de 
partid este chemată să-și aducă 
aportul său concret prin forme și 
acțiuni specific tinerești la crește
rea producției la hectar, la dez
voltarea sectorului zootehnic, viti- 
pomicu'.turii, legumiculturii, la 
acțiunea de redare de noi tere
nuri agriculturii, la dezvoltarea 
tuturor surselor de creștere a

ța, 
și-a 
crct 
ve'e 
prin 
suprafețe de 21.000 hectare izlaz, 
însilozarea a cel puțin 5 tone fu
raje pentru fiecare vită mare, 
transportul și încorporarea sub 
brazdă a unei cantități de 250.000 
tone gunoi de grajd, redarea a- 
griculturii a unei suprafețe de 
15.000 hectare neproductive, crea
rea în brigăzile statutare a 330 
echipe de tineret care să ia sub 
îngrijirea lor, în afară de alte 
culturi, 2600 loturi semincere de 
grîu și porumb etc.

Aceste obiective, ca și planurile 
de producție ale G.A.C., au con
stituit obiectul dezbaterilor în a- 
dunări generale deschise ale tu
turor organizațiilor de bază 
U.T.M. de Ia sate și, pe această 
bază, tinerii colectiviști din sa
tele regiunii și-au asumat răspun
derea îndeplinirii concrete a sar

(Continuare în pag. 3-a)

La Borzești, unde se 
înalță combinatul 

chimic
Prima unitate vizitată a fost 

puternicul complex industrial de 
la Borzești. Complexul — care 
cuprinde în cadrul său un combi
nat chimic și unul de cauciuc sin
tetic, o centrală electrică de ter- 
moficare și o mare și modernă 
rafinărie — se întinde pe mulți 
kilometri de-a lungul Trotușului. 
El va fj una din cele mai mari 
unități industriale din țară.

Combinatul, prelucrînd resurse- 
la naturale ale regiunii — sarea 
și gazele de rafinărie — va pune 
la dispoziția economiei naționale, 
la un preț de cost redus, o impor
tantă cantitate de sodă, clor, inse
cte,fungicide și mase plastice. 
Au fost vizitate diferite fronturi de 
lucru de pe șantier, discutîndu-se 
cu muncitorii și cu cadrele teh
nice despre felul cum se desfă
șoară construcția, cum sînt folo
site materialele, despre soluțiile 
tehnice adoptate de proiectanți și 
constructori.

— Se execută toate lucrările 
conform graficului ? — întreabă 
tovarășul Gheorghiu-Dej.

Constructorii arată că lucrările 
pe șantier au fost eșalonate ra
țional și că ele se încadrează ri
guros în grafic. întreaga lucrare 
va fi gata la termen, ba chiar — 
declară ei — înainte de termen. 
Șantierul și-a îndeplinit încă de 
pe acum planul anual și în pre
zent a primit suplimentări de 
plan. Anul viitor, prima unitate a 
combinatului — secția de insecti
cide — va fi pusă în producție.

Calde și deosebit de interesan
te au fost convorbirile 
cu tehnicienii și 
sovietici aflațî pe 
combinatului. Ca în atîtea și 
atîtea alte domenii, Uniunea So
vietică ne dă un mare și mul
tilateral sprijin la ridicarea aces
tui combinat și a altor mari con
strucții din această parte a țării.

Specialiștii sovietici au dat 
o înaltă apreciere pregătirii pro
fesionale și capacității muncitori
lor și tehnicienilor noștri de a-și 
însuși tehnica nouă.

Sînt vizitate magaziile în care 
sînt depozitate mașinile și insta
lațiile ce vor fi montate în ca
drul combinatului; se află aici, 
alături de utilajul livrat de 
U.R.S.S.; numeroase mașini sosite 
din R. D. Germană sau fabricate 
în țară.

La termocentrala 
de pe Trotuș

La centrala electrică de termo- 
ficare Borzești au fost vizi
tate sala mașinilor și camera 
de comandă. Un tehnician le vor
bește despre gradul înalt de me-

șl automatizare al ter-canlzare 
mocentralei.

— Centrala noastră electrică 
va fi cea mai mare unitate de a- 
cest gen — spun cu mîndrie 
muncitorii uzinei. Vom instala 
aici încă trei grupuri electrogene 
a cîte 50.000 kW fiecare.

Conducătorii partidului și gu
vernului au cuvinte de laudă 
pentru ordinea și curățenia care 
domnesc în uzină.

La plecare, în curte, muncitorii 
fac roată în jurul oaspeților 
dragi, parcă ar vrea să-i rețină 
cît mai mult în mijlocul lor. Le 
povestesc despre succesele și des
pre planurile lor. Se înfiripă spontan 
o mică... consfătuire de producție, 
în cadrul căreia, cu grijă de buni 
gospodari, muncitorii și tehni
cienii centralei electrice fac o sea
mă de propuneri.

— Credem că ar fi bine să se 
urgenteze construirea șoselei Ad- 
jud—Onești — propune cineva. 
Avem atîtea necazuri cu mașinile 
care ni se strică din cauza dru
mului prost. Un muncitor arată 
că ar fi bine să existe o singură 
întreprindere care să se ocupe cu 
transportul muncitorilor la uzină, 
ca să se înlăture unele neajun
suri. Un alt muncitor din grup dă 
o sugestie în legătură cu încălzi
rea locuințelor muncitorești din

avute 
specialiștii 

șantierul

orașul nou Onești. Propunerile 
sînt ascultate cu interes; sînt su
gerate soluții pentru aducerea lor 
la îndeplinire într-un timp cît 
mai scurt.

In mijlocul muncito» 
rilor de la rafinăria 

nr. 10
Rafinăria nr. 10. Specific ace

stei rafinării este gradul înalt 
de tehnicitate, procedeele avansa
te de prelucrare în instalațiile 
moderne cu care este înzestrată. 
Din sala de comandă este su
pravegheată cu precizie desfășu
rarea întregului proces tehnologic 
din rafinărie. Operatorul de ser
viciu demonstrează oaspeților cum 
funcționează instalațiile de auto
matizare aflate aici. Conducătorii 
partidului și guvernului se inte
resează de stadiul lucrărilor pen
tru montarea instalațiilor de 
cracare catalitică, care vor da po
sibilitatea să se obțină produse 
petrolifere cu cifre octanice supe
rioare. Și aici muncitorii vor
besc cu inima deschisă conducă
torilor despre bucuriile și necazu-i 
rile lor. Astfel; lăcătușul monta- 
tor Marițiu Nicolae, muncitor 
fruntaș, decorat cu Ordinul și

(Continuare în pag. 3-a)

Primirea de către tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 

domnului Keshava Deva Malaviya, 
Minelor și Petrolului al Republicii

In ziua de 18 octombrie a.c. to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
a primit pe domnul Keshava Deva 
Malaviya, ministrul Minelor și 
Petrolului al Republicii India.

La întrevedere au luat parte to
varășii Emil Bodnăraș, membru

a ministrul 
India

al Biroului Politic
P.M.R. și vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri șl Mihail Fio. 
rescu, ministrul Industriei Petro
lului și Chimiei.

întrevederea a avut loc lntr-« 
atmosferă cordială.

al C.C. al

Primirea de către președintele Consiliului 
de Miniștri, Chivu Stoica, a ministrului 
Minelor și Petrolului al Republicii India

Ministrul Minelor și Petrolului 
al Republicii India, Keshava Deva 
Malaviya, care se află în vizită în 
Romînia, a făcut sîmbătă, 18 oc
tombrie 1958, o vizită de curtoazie 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Ro
mîne, Chivu Stoica.

Au asistat Alexandru Blrlădea- 
nu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Mihail 
nistrul Industriei 
Chimiei, și Marcel 
nistrul Comerțului.

Florescu, ml- 
Petrolului șl 
Popescu, ml-

Plecarea unei delegații a U.T.M 
în R. S. S. Moldoveneasca

l

La rafinăria nr. 8 Dărmăneștt tovarășul ,Gh. Gheorghiu-Dej discută C« ptemista Elena Fur
tună, mesmbrăîntr-o brigadă de tineret» Foto; Mt CIOC

Sîmbătă dimineața a plecat 
din țară o delegați^ a Uniunii 
Tineretului Muncitor, care la 
invitația C.C. al Comsotnolului 
din R.S.S. Moldovenească va 
face o vizită în R.S.S. Moldo
venească pentru a cunoaște 
viața tineretului și pentru a 
studia experiența organizațiilor 
comsomoliste de la sate.

t Delegația este condusă de 
i tov. Ion Cîrcei — secretar al 
I C.C. al U.T.M.
; La plecare, delegația a fost 
[ condusă d« tov. Virgil Trofin 
> — prim secretar al C.C. al 
i U.T.M. și activiști al C.C. al 
I. U.T.M.

Un nou record mondial

Iolanda Balaș: 1,85 m.
Pentru a 5-a oară în 

talentata noastră atletă 
Balaș doboară recordul . _
săritura în înălțime, trecînd de 
data aceasta peste ștacheta ridi
cată la 1,83 m. Extraordinara per
formanță a fost realizată sîmbătă 
după amiază pe Stadionul Repu
blicii în cadrul campionatului re
publican de atletism pe echipe. Cu 
două săptămini în urmă Iolanda 
Balaș sărise 1,82 m., dar ea nu s-a 
oprit . la acest rezultat, cl însuși 
superior recordurilor masculine 
din mai multe țări ale lumii și do
vedind un spirit sportiv rar întâl
nit» a reușit să ridice recordul la 
o valoare socotită inaccesibilă cu

acest an, 
Iolanda 

lumii la

cîțiva ani în urmă. Ca 
Iolanda Balaș a început

deobicei 
, - ------- tentativa

la 1,60, după care a sărit din pri
ma încercare 1,70 m., 1,75 m., 
1,80 m. șî apoi într-un stil impe
cabil 1,83 m.

Cu acest concurs Iolanda Balaș 
își încheie activitatea competițio- 
nală pe anul 1958. Incepînd din 
luna aprilie ea a luat parte la 22 
de concursuri dintre care 9 in
ternaționale și s-a clasat la toate 
pe primul Ioc. Distinsă recent cu 
titlu] de maestră emerită a spor
tului, Iolanda Balaș, la vîrsta de 
22 de_ ani, își înscrie numele ală- 

renumite căm
in istoria

turi de cele mai 
pioane cunoscute 
tismuluj mondial.

atlei
a
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© (Jn popor milenar exterminat
CU cruzime © Soarta indienilor

TU A GEDIA
din S. V. A. ® Cifre ce 
demască rasismul american

„PIEILOR ROȘII

Elicopterul cehoslovac 
„HC-2“ pentru 

antrenament sportiv
La Otrokovice, 

slovacă, a început 
în serie a primului 
cehoslovac „HC-2". 
de un elicopter de 
ment peniru sportivi care a 
două locuri, poate dezvolta

R. Ceho- 
producțla 
elicopter 
E vorba 
antrena- 
care are 

i 0 
viteză orară de 135 km. și 
poate zbura pînă la o altitudi
ne de 3200 m.

In fotografie : ultima probă 
a elicopterului

Monopoliștii englezi dezvoltă și ei plantațiile 
de zahăr dar nu în metropolă ci în colonii, in 
India, Guyana, insulele Mauriciu. Mina de lucru 
în colonii costă ieftin. In ceea ce privește trus
turile americane, ele pătrund mai ales în econo
mia țărilor sud-americane. In 1950, întreaga in
dustrie de zahăr a Cubei, de pildă, era în mîna 
monopolurilor americane. Prețurile pe piața cu
baneză sînt dictate de monopolurile americane. 
Americanii au învestit în industria cubaneză a 
zahărului 600 milioane dolari. Beneficiile sînt

Trăiește pe teritoriul Statelor Unite 
un popor despre care în zilele noa
stre nu se mai amintește decît 

foarte rar. Este vorba de indieni, sau 
„pieile roșii", denumire sub care roman
cierii sau producătorii de filme americani 
au realizat atîtea „opere" căutînd că Jus
tifice exterminarea nemiloasă a sute de 
mii de oameni drept o acțiune necesară 
și, îndeosebi, „civilizatoare". Unde s-a a- 
juns drept urmare a acestei „acțiuni" se 
poate vedea dintr-o simplă statistică. De 
la aproape 5.000.000 de indieni prezenți 
pe actualul teritoriu al S.U.A. la venirea 
primilor coloniști albi, numărul lor 
tinge în prezent abia 450.000.

a-

Un popor milenar
Originea indienilor de pe teritoriul 

lor două Americl se pierde în negura 
veacurilor. După cercetări îndelungate, 
etnografii au stabilit că primii indieni 
au venit în America în urmă cu 10-15.000 
de ani, trecînd cu ambarcațiuni primitive 
din Orientul îndepărtat prin strîmtoarea 
Behring. Ei au debarcat mai întîi in 
Alaska, apoi au coborît spre sud popu- 
lînd suprafețe întinse de pe teritoriul ce
lor două Americi. Cînd primele corăbii 
ale albilor au atins țărmurile Americii, 
pe cele două continente americane se gă
seau peste 50.000.000 de indieni. El a- 
veau de acum o civilizație Înaintată, măr
turie fiind orașele, podoabele din aur șl 
alte metale prețioase, sculpturile gigan
tice și gravurile care au fost descoperite 
pe teritoriile unde azi sînt țări ca Mexic, 
Peru, Chile și chiar S.U.A. Cîteva veacuri 
de colonizare „pașnică" a acestor ținuturi 
au fost de ajuns pentru ca numărul in
dienilor americani să scadă neîncetat da
torită exterminării la care erau supuși.

ce-

situate pe teritoriul statelor Dakota, 
Utah, Nevada și Texas indienii sînt con
damnați la o moarte lentă. In aceste re
zervații, guvernul a interzis dezvoltarea 
industriei și agriculturii. Păminturile, a- 
devărate deșerturi sau munți stîncoși, nu 
pot da Ia iveală nici o bogăție. Asistența 
sanitară lipsește, astfel îneît locuitorii re
zervațiilor sînt tratați șl astăzi de... vră
jitori.

Exterminarea indienilor de pe terito
riul S.U.A. continuă și în secolul nostru. 
Acceptând teoria etnografilor fasciști a- 
mericani potrivit căreia „pieile roșii" 
sînt o „rasă muribundă" guvernul S.U.A. 
nu manifestă nici o grijă față de acest 
popor. Suprafața rezervațiilor se micșo
rează neîncetat. In 1914 rezervațiile aco
pereau un teritoriu de 194.000 km. pă
trați. In 1930 teritoriul locuit de indieni 
era de numai 100.000 km. pătrați pen
tru ca în 1943 să se reducă la 64.000 km. 
pătrați. Aici, indienii trăiesc în cea mai 
cumplită mizerie. Președintele S.U.A. are 
dreptul ca printr-un simplu decret să 
suprime orice rezervație. încetul cu în
cetul, indienii sînt fărâmițați și supri
mați.

Rasismul practicat In mod deschis în 
S.U.A. împotriva indienilor a determinat 
pe mulți dintre ei să aleagă calea luptei. 
Inrolîndu-se în marele front al celor ce 
luptă pentru libertăți democratice, împo
triva rasiștilor americani, indienii din 
S.U.A. își cer dreptul la o viață ome
nească.

Cel mai tînăr
ORAȘ 

din U.R.S.S.
tn Kazahstanul de 

est, pe malul lrtișului 
a apărut un nou oraș 
al tinerilor hidrocon- 
structori. Orașului i s-a 
dat numele de Sere- 
brianka.

Cînd a început con
struirea hidrocentralei 
Buhtarma de pe lrtîș, 
pe șantier au sosit 
mulți tineri și tinere 
din diferite regiuni ale 
Uniunii Sovietice. Fer- 
mecați de frumusețea 
acestui ținut bogat, ei 
au hotărît să se stabi
lească aici după termi
narea lucrărilor de 
construcție. La cererea 
tinerilor constructori, 
acum doi ani, a în
ceput construirea ora- 
șului. In prezent, pe 
versanții munților, pe 
malul năvalnicului Ir- 
tiș se înalță peste 1.000

de vile, o Casă de cul
tură, școli, spitale. Aici 
totul este tînăr : și lo
cuitorii, și grădinile, și 
marele parc din cen
tru, Serebrianka este 
poate unicul oraș din 
lume locuit numai de 
tineret. Orașul are și 
primele sale tradiții. 
Sovietul orășenesc de 
deputați ai oamenilor 
muncii oferă în dar ti
nerilor căsătoriți o lo
cuință. tn prezent, la 
Serebrianka se termi
nă construirea a 100 de 
case noi, localuri de 
școală și instituții cul
tural-sociale. Peste cîți- 
va ani Serebrianka, cel 
mai tînăr oraș din 
U.R.SS. — va deveni 
un important centru 
cultural al Kazahsla- 
nului de est.

i

Cristal...

Colonizatorii 
trec la acțiune

întreaga istorie a cuceririi actualului 
teritoriu al S.U.A. de către albi este isto
ria unor cruzimi și viclenii nemaiîntâlnite 
prin care au fost exterminați milioane de 
indieni. Vînați și alungați ca niște sim
ple animale, indienii au trebuit în cele 
din urmă să cedeze în fața armelor de 
foc cu care colonialiștii albi „civilizau" 
continentul nou descoperit. Ocupația de 
bază a indienilor era vînătoarea. Albii 
le-au distrus ținuturile de vînătoare pe 
care le-au transformat în terenuri agri
cole, alungîndu-i tot mai mult în inte
riorul țării. Lupta indienilor pentru exis
tență a fost extrem de sîngeroasă. înar
mați cu simple lăncii, arcuri și săgeți ei 
au înfruntat timp de zeci de ani pe albii 
care căutau să le ocupe păminturile. De 
Ia sfîrșitul secolului al 18-lea și pînă la 
sfîrșitul secolului al 19-lea sîngele in
dienilor a curs pe întreg teritoriul S.U.A. 
Acolo unde indienii nu au putut fi In- 
frînți cu armele, albii au ales calea vicle
niei. Ei au instigat în permanență tribu
rile indienilor, unul asupra altuia, cu sco
pul de a le decima și slăbi forța de îm
potrivire. Dușfnănia care a existat intre 
triburile Dakota și Irokezi a făcut să cur
gă mult singe. Din toate acestea au avui 
de câștigat numai colonizatorii albi.

Rezervațiile — lagăre 
ale indienilor din S.U. A.

I. RETEGAN

La începutul secolului al 19-lea guver
nul american a înființat așa-zisele rezer
vații pentru indienii hărțuiți și alungați 
de peste tot. închiși în adevărate lagăre

La fabrica de mase plastice „București" se fabrică tăvi ce imită 
cristalul. Tiniira muncitoare Hațeg Clara controlează calitatea pro

duselor.
Foto: N. STELORIAN

Strămoșul tramvaiului 
bucureșteau

Un document din istoria trans
portului în comun din București: 
unul din tramvaiele cu cai cu 
care au călătorit bunicii noștri 
este expus în fața cantinei I.T.B.

Trestia de zahăr era cunoscută din cele mai 
vechi timpuri în văile Bengalului și Asamului, 
unde sucul ei era utilizat în «copuri din cele 
mai variate. Ea și-a întins domeniile în China, 
iar în secolul al IlI-lea al epocii noastre indienii 
fabrică pentru prima oară din suc de trestie za
hăr solid.

In momentul în care arabii au cunoscut za
hărul, ei l-au adus odată cu gloria armatelor lor 
în Spania, trecînd prin Egipt și Africa de nord. 
La începutul secolului al XV-lea, trestia de za- 

insulele Canare, . însă imense. Poporului cubanez, muncitorilor de 
pe plantații, zahărul nu le a- 
duce decît suferințe. Și cum 
ar putea fi altfel dacă în 1928, 
22 la sută din întreg teritoriul 
cubanez aparținea... S.U.A. Iar 
de atunci diverșii dictatori in
stalați de monopolurile ameri
cane au avut grijă să mărească 
proprietățile acestora. întreaga 
Americă Centrală este o colo
nie a lui „United Fruit Com
pany". Trustul american este 
stăpîn absolut. De altfel, să ne 
amintim de Guatemala. Cînd 

interesele lui „United Fruit 
Company" au fost atinse, gu
vernul ales de popor a fost în
lăturat cu ajutorul mercenari
lor S.U.A.

Zahărul a adus multe trage
dii locuitorilor continentului 
sud-american. „Descoperind că 

pămîntul este aci excepțional 
de indicat pentru cultivarea 
trestiei de zahăr—scrie Josue 
do Castro despre nord-vestul 
Braziliei și alte regiuni ale 
continentului american bîntuite 
de foamete — colonialiștii au 
jertfit totul acestei plante. Lă- 

sîndu-se conduși de interesele monoculturii, ei 
au distrus aproape în întregime vegetația natu
rală și fauna regiunii. Răstumînd echilibrul eco
logic*) și împiedicînd orice încercări de a cultiva 
alte plante, ei au redus la minimum resursele 
alimentare locale".

Pentru popoarele din lumea stăpînită de mono
polurile capitaliste, zahărul are un gust amar.

Ing. THEODOR VEXLER

hăr a ajuns în Sicilia, apoi în 
de acolo prin intermediul spa
niolilor, în America.

Zahărul se fabrica pînă în 
secolul al XVIII-lea doar din 
trestie. Istoria zahărului din 
sfeclă începe la Berlin în Do- 
rotheenstrasse 10. Aici există 
două plăci comemorative care 
amintesc de Andreas Sigismund 
Marggraf și Franz Karl Achard 
—• părinții zahărului din sfeclă. 
In anul 1747, Achard supune 
Academiei din Berlin un me
moriu în care dovedea că se 
poate produce „zahăr adevărat" 
din „plante diferite, crascînd 
în locuri diferite, mai ales 
din sfeclă". Invenția celor doi 
germani a stat îngropată unde
va în birourile Academiei de 
Științe germane. Descoperirile 
lui Marggraf și Achard fac o- 
colul lumii. Monopolurile tres
tiei de zahăr sînt în panică. 
Documentele Ministerului de 
Externe al lui Napoleon al 
Ill-lea spun că monopoliștii 
englezi au oferit lui ’ 
200.000 de taleri spre 
monstra nerentabiltatea 
ei sale invenții.

Războiul de apărare 
împotriva despotismului lui Napoleon I a scos-o 
la iveală. Puțin timp mai tîrziu, zahărul din 
sfeclă cunoaște o dezvoltare uriașă.

Âchard 
a de- 
propri-

al popoarelor Europei

Zahărul nu este întotdeauna 
dulce...

Creșterea vertiginoasă a producției de zahăr 
din sfeclă determină pe proprietarii plantațiilor 
de trestie să treacă la acțiune. Se instituie un 
adevărat război al taxelor vamale. Rezultatele 
nu sînt cele scontate. Atunci capitaliștii se în
trunesc în conferința de la Bruxelles în 1902. 
Convenția încheiată aici este o victorie a mo- 
nopoliștilor posesori ai sfeclei de zahăr. Mono
polurile prusaco-austriace dețin cel puțin un 
sfert din producția de zahăr în preajma primu
lui război mondial. Atunci izbucni războiul și deo
dată capitalul american simți amenințarea ce ve
nea de pe urma poziției mondiale a industriei 
zahărului german care exporta 1 milion tone 
zahăr anual. Proprietarii plantațiilor de trestie 
de zahăr trec din nou la ofensivă. Rezultatele : 
o cincime din producția de zahăr a Europei în
cetează să mai existe. Numai Germania pierdea 
de pe urma acestei experiențe câteva duzini de 
fabrici de zahăr și 100.000 hectare de cultură 
cu sfeclă de zahăr.

*) Ecologia este Știința care studiază modul in 
care mediu-l influențează existenta viețuitoarelor.

In R. Cehoslovacă

In regiunea Plzen se vor construi trei stații-releu 
pentru retransmiterea emisiunilor televizate. Stațiile 
vor intra în funcțiune în cursul acestui an. Ele vor 
îmbunătăți considerabil recepționarea emisiunilor te
levizate în această regiune.

1

Foto: EUGENIU OBREA
BUCĂTĂRIA 
ELECTRICĂ

Insectele sînt prietenii
sau dușmanii omului?

Pe întreaga suprafață a globului pămînteso 
trăiesc peste două miliarde de locuitori. Cam 
tot atîtea insecte se găsesc pe o suprafață de 
numai doi km. pătrați. Cele mai multe trăiesc la 
tropice dar pot fi întîlnite și în regiunile polare. 

De multă vreme savanții și-au pus problema 
tri ce măsură insectele sînt sau nu folositoare oa
menilor. Au fost întreprinse cercetări în toate 
regiunile globului pămîntesc. Acum, concluziile 
sînt cunoscute, in afara albinelor, bondarilor și 
fluturilor care zburind din floare în floare în 
căutarea nectarului, ajută numeroase plante ce
realiere să se polenizeze, a cărăbușului de aur 
și a unor specii de hymenoptere folositoare 
prin acțiunea lor de distrugere a altor insecte 
dăunătoare, toate celelalte specii de insecte a- 
menință—într-o măsură însemnată — omenirea.

In țările tropicale și chiar în ținuturile cu cli
mă continentală, lăcustele distrug cîmpuri pro
ductive de mii de hectare. Gîndacul de Colo
rado s-a specializat în a distruge culturile de 
cartofi. Unele specii și-au „stabilit" reședința în 
silozuri și hambare distrugînd cantități însem
nate de gnu, porumb etc., în timp ce altele își 
depun larvele în fructe. Bine cunoscută este ac
țiunea distrugătoare a termitelor în Africa, care 
mănîncă olădiri întregi construite din lemn. S-a 
stabilit că pe întreaga suprafață a pămîntului, o 
treime din ceea ce oamenii însămînțează și apoi 
se transformă în hrană este distrusă, chiar și 
în zilele noastre de insecte.

Există însă șl o altă categorie de insecte, cum 
sînt țînțarii, ploșnițele, păduchii, care își extrag 
hrana din sîngele oamenilor și animalelor. Saliva 
Iot conține o substanță care împiedică sîngele 
să se coaguleze în momentul cînd vine în con
tact cu aerul. Mușcăturile acestor insecte pro
voacă mîncărimi și dureri, dar mai grav este că 
ele poartă și transmit boli extrem de grave cum 
ar fi malaria, tifosul exantematic, febra tifoidă, 
boala somnului (în regiunile tropicale) și altele. 
Și în zilele noastre aproape jumătate din numă
rul cazurilor mortale se datoresc bolilor infec- 
țioase răspîndite de aceste insecte.

In multe țări ale lumii și îndeosebi In țările 
lagărului socialist a început o luptă pe scară 
largă împotriva acestui dușman al omenirii. Sa
vanții sovietici foloseso împotriva insectelor mij
loace de luptă din cele mai moderne. Descope
rirea insecticidelor sub formă lichidă și de praf 
a ajutat la stîrpirea insectelor dăunătoare de pe 
teritorii întinse. Aviația a fost chemată să-și dea 
și ea aportul la această luptă. In U.R.S.S., R. P. 
Chineză și celelalte țări socialiste există stații

aviatice speciale care se preocupă numai de 
pulverizarea insecticidelor deasupra cîmpurilor 
productive, pădurilor etc. Oamenii sovietici spri
jină, de asemenea, și alte țări în lupta împotriva 
insectelor dăunătoare. Luna trecută, în Afgani
stan, o echipă de specialiști sovietici, înzestrată 
cu avioane, a lucrat timp de aproape trei săp- 
tămîni la pulverizarea insecticidului deasupra 
unor ținuturi întinse. Și totuși, mai există re
giuni pe glob, în special în coloniile din Africa, 
unde colonialiștii nu întreprind aproape nimio 
în lupta împotriva insectelor. Aici, oamenii sînt 
expuși mai departe bolilor infecțioase

Lupta oamenilor împotriva insectelor dăună
toare înregistrează, în general, succese. Ajutați 
de descoperirile savanților, ei sînt hotărîți să 
stîrpească pentru totdeauna acest pericol al vieții 
și sănătății lor.

Intr-o epocă tn 
energia nucleară 
steșie adevărate 
nuni științifice, o 
șină electrică care 
pară cafea In 
fracțiuni de minut pare 
un fapt mărunt. Dar 
în viața cotidiană a o» 
mului asemenea reali
zări își au importanța 
lor bine definită.

Am vizitat o bucă
tărie electrică. Nu în- 
tr-o casă de harnici și 
moderni gospodari, ci 
în sălile interesantei 
expoziții pe care a or
ganizat-o la București 
întreprinderea „Trans
elektro" din Buda
pesta. Slnt oferite pri
virii mașini de gătii 
electrice, plite simple 
și duble, prăjitoare de 
pline, aparate de fre
cat parchetul. _
ioare de praf, variate 
fiare de călcat etc. Fi
nețe, eleganță, confort. 
O întreagă gamă de 
obiecte ce ușurează e- 
forturile gospodinelor.

Interesantă ni se 
pare mașina universa
lă de bucătărie care 
poate executa 16 ope
rațiuni dintre care ci
tăm : frămtntă cocă, 
hate spumă, taie mor
covi, cartofi, varză, 
macină pesmet, toacă 
carne și altele. Un 
specialist maghiar ne-a 
atras atenția:

— Priviți mașina de 
țesut carne!

— De țesut ? Poate 
de tocat...

— N-am greșit: de 
țesut... Această mașl-

care 
ve- 
mi
ma- 
pre- 

cîteva

aspira-

Un ultra
modern 
aparat de 

radio? NU.

Interesante reali
zări ale industriei 
din R. P Ungară
• O mașină de 
gătit cu 16 
funcțiuni
• Carne țesută 
și calorifere 

mobile • Rufe 
spălate și uscate

în 5 minute
nă asamblează felii de 
carne din bucăți mal 
mici, operație foarte 
folositoare și economi
coasă tn marile bucă, 
tării. In plus, tăind 
fibrele cărnii, feliile \ 
devin mai fragede și se 
pot frige în citeva mi
nute...

Imaginațl-vă, un vraf 
de rufe spălate șl căi- 
cate în timp ce... fu
mezi o țigară. Ztmblți? . 
Gospodinele se vor a- 
răta interesate de ma
șinile de spălat cu a- 
parai centrifugal de 
uscat. 3 kg. de rufe pot 
fi spălate și uscate in... 
cinci minute. Un re
cord demn de invidiat 
care a adus mașinii un 
premiu la Expoziția u- 
niversată de la Bru
xelles.

Demn de remarcat 
este și... caloriferul 
mobil. De fapt, este un 
radiator electric ce se • 
umple cu apă. Datori
tă greutății reduse și 
spațiului mic pe care-l 
ocupă, poate fi mutat 
cu ușurință dintr-un 
loc tn altul, cu aceeași 
ușurință cu care muți 
un scaun.

Punem punct aci re- ■ 
latării noastre ca 
nu răpim 
surpriză 
expoziției

să t
elementul 

vizitatorilor 
„Transelek.

RAMURA

R. IRIMIA

Nu... Este o mașină de preparat cafeaua. Mașina este produsă de industria din R.P. Ungară și 
expusă la expoziția „Transelektro" din București, Foto: S. NICULESCU
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Medalia Muncii, arată 
rășului Gheorghiu-Dej că mun- 

din secția a V-a mon- 
multumiți de telul 

a,dministrati- 
gospodărește

tova-

citorii 
taje 
cum 
vă ;
cantina și barăcile în care sînt 
amenajate dormitoarele muncito
rilor nefamiliști. Conducătorii 
partidului și guvernului dau pe 
loc indicații, stabilesc concret 
măsurile pentru indreptarea lu
crurilor.

nu-s 
conducerea 

a rafinăriei

Pe șantierul combi
natului de cauciuc 

sintetic
La combinatul de cauciuc sin

tetic — care în 1961 va intra în 
funcțiune dînd. în prima etapă, 
25.000 tone cauciuc anual, iar 
în etapa finală 50.000 tone — ca
drele tehnice dau explicații asupra 
felului cum este organizat șantie
rul. Este vrednic de scos în evi
dență faptul că constructorii com
binatului au organizat chiar în in
cinta șantierului un poligon pen
tru confecționarea unor piese pre
fabricate necesare diferitelor con
strucții. In același timp, în convor
birile avute cu cadrele de condu
cere și cu muncitorii de pe șan
tier au fost criticate neajunsurile 
fn aprovizionarea materială a 
șantierului și s-au stabilit măsuri 
de înlăturare a lipsurilor.

Este vizitată apoi colonia de lo
cuințe ce se construiesc pentru 
salariații Combinatului de cau
ciuc. Vizitînd noile apartamente, 
oaspeții fac observații în le
gătură cu calitatea unor lu
crări, dau sugestii și sfaturi 
privind îmbunătățirea condiții
lor de confort pentru locatari. 
Tovarășul Gheorghiu-Dej discută 
aici, o bună bucată de vreme, cu 
meșterul I. Potcinog, unul din 
cei maj buni muncitori fruntași 
de pe șantier, care se angajează 
să împărtășească necontenit ex
periența sa celorlalți muncitori, să 
strîngă cît mai mulți tineri în ju
rul său și să-i învețe să stăpî- 
nească temeinic meseria.

In orașul nou Onești
Pe șantierul orașului nou Oneș

ti, zeci de blocuri noi — cu cîte 
2 sau 3 etaje — înșiruite de-a- 
lungul unor străzi drepte, pavate 
cu beton, numeroase alte blocuri 
aflate în construcție — stau dova
dă concretă a grijii cu care par
tidul și guvernul înconjoară pe 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
complexului industrial de pe ma
lul Trotușului. Pentru salariații 
complexului industrial se ridică 
aici la Onești un orășel socialist, 
conceput după toate cerințele ur
banisticii moderne.

Locuitorii noului oraș se adu
nă, pilcuri, pilcuri în jurul oas
peților. O gospodină — loca
tară a noilor blocuri — purtînd 
în brațe o fetiță, iese în calea to
varășului Gheorghiu-Dej și-i ofe
ră un buchet de flori. Un grup 
de cîteva pioniere țin și ele să în
carce cu flori brațele conducăto
rilor partidului și guvernului. Sînt 
vizitate apoi cîteva locuințe.

In discuțiile avute cu cadrele 
de pe șantier au fost aduse critici 
seyere la adresa proiectanților și 
constructorilor pentru faptul că 
nu s-au îngrijit de la început de 
găsirea unor soluții cît mai eco
nomicoase ; atît Ministerul Con
strucțiilor și Materialelor de Con
strucții cît și institutele de proiec
tări respective și conducerea șan
tierului nu s-au preocupat cu răs
pundere de această problemă, a- 
jungîndu-se la un preț de cost ex
trem de ridicat — 110.000 lei pe 
apartament Aceasta este o situa

ție care nu poate fi tolerată I Un 
mare număr din apartamentele 
construite aici ar fi costat mult 
mai puțin dacă s-ar fi folosit nisi
pul și pietrișul aflat la doi pași 
de șantier, dacă aceste materiale 
nu ar fi fost aduse, cu cheltuieli, 
de la mari distanțe. In cadrul dis- 
cuțiilior au fost date indicații ca
tegorice ca prețul de cost pe apar
tament să se reducă cel puțin cu 
jumătate, iar suprafața locuibilă 
să reprezinte cea mai mare parte 
din suprafața construită — lucru 
care, pînă acum, n-a prea stat în 
atenția constructorilor de aici.

In ce privește blocurile care au 
fost date în folosință. în cadrul 
schimbului de vederi avut cu lo
catarii, s-a ajuns la concluzia că 
noile locuințe nu sînt îndeajuns de 
bine îngrijite. întreprinderilor ai 
căror salariați locuiesc aici, și sfa
tului popular ie revine sarcina ca, 
împreună cu locatarii, să asigure 
o întreținere exemplară a acestor 
locuințe.

— Este bine ca în fiecare clă
dire să se organizeze un comitet 
de bloc, din care să facă parte oa
meni energici și buni gospodari, și 
care să Vegheze la buna îngrijire 
a locuințelor — propune tovară
șul Gheorghiu-Dej.

Tot în orașul nou Onești, con
ducătorii partidului și guvernului 
au stat de vorbă cu tineri briga
dieri veniți să muncească pe acest 
nou șantier al tineretului, intere- 
sîndu-se de activitatea culturală 
care se desfășoară aici, de faptele 
și munca brigadierilor. Mulți bri
gadieri au hotărît să. rămînă aici, 
să se califice ca muncitori ai ma
relui complex industrial.

... Școala 
din Comănești

După vizita făcută la rafinăria 
nr. 8 Dărmănești — unde, printre 
altele, tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej are o vie convorbire cu 
o tînără muncitoare, utemista Ele
na Furtună, — conducătorii parti
dului și guvernului vizitează școala 
medie mixtă din Comănești unde 
asistă un timp la cursul de limba 
și literatura romînă ținut de pro
fesoara Maria Ștefănescu cu cla
sa a X-a serală. Elevii — ti
neri muncitori la întreprinderea 
carboniferă Comănești, la exploa
tările forestiere sau la alte între
prinderi și instituții din oraș — 
dau răspunsuri care vădesc se
riozitate în pregătire și o bună în
sușire a materiei predate.

Este vizitată apoi cantina școlii. 
Peste tot ordine și curățenie — 
așa cum trebuie să domnească în 
fiecare școală. Conducătorii parti
dului și guvernului au numai cu
vinte bune pentru activitatea rod
nică pe care o desfășoară cadrele 
didactice și elevii acestor școli. 
La plecare, o caldă și impresio
nantă manifestație a elevilor și 
profesorilor pentru partid și gu
vern, care au-creat fiilor oamenilor 
muncii condiții de învățătură din 
cele mai bune. Inșiruindu-se pe co
ridoare, elevii salută cu aplauze 
și aclamații entuziaste pe condu
cătorii partidului și guvernului, 
petrecîndu-i cu dragoste pînă la 
ieșirea din localul școlii.

Fe valea Tazlăului
A doua zi — pe dealurile îm- 

pînzite cu sonde de pe valea Taz- 
lăului. Sînt aici locuri de o nespu
să frumusețe. Pe aceste meleaguri 
și-a petrecut o bună parte din anii 
copilăriei tovarășul Gheorghiu-Dej. 
Acum calcă din nou prin locuri
le acestea, însoțit de tovarășii 
Chivu Stoica și Emil Bodnăraș, stă 
de vorbă cu muncitori petroliști și 
forestieri, regăsindu-și cunoștințe 
vechi, fii sau rude ale acelora cu

care a ucenicit în atelierele fostei 
societăți capitaliste „Steaua Ro- 
mînă“ de pe Valea Trotușului. Pe 
străzile orașului petrolist Lucă- 
cești, tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
s-a întîlnit și a stat de vorbă cu 
numeroși foști vecini. în drum a 
fost vizitată și școala din comună 
în care a învățat pe vremuri. A- 
cunl școala e cu totul alta: s-a 
schimbat mult, s-a mărit și s-a în
frumusețat.

Vizita pe meleagurile Moinești- 
lor continuă. In sat la Bolătău 
în preajma pădurilor se înfiripă o 
convorbire animată cu un grup de 
muncitori de pădure Tovarășul 
Gheorghiu-Dej se interesează în
deaproape de aprovizionarea mun
citorilor de pădure de cele trebui
toare. Peste tot cuvinte calde, din 
inimă, pentru partid, pentru con
ducătorii lui.

Din nou — pe șantie
rele de la Săvine^ti
Fabrica de fibre sintetice 

relon și Combinatul de în
grășăminte azotoase de la Săvi- 
nești au fost vizitate pentru a 
doua oară. Gata montate în hale 
spațioase, mașinile sînt pregătite 
să intre în rodaj. Cînd vor în
cepe să funcționeze cu întreaga 
lor capacitate uzinele de aici vor 
da zilnic peste 7000 kg. fire, 
fibre și corzi de relon Numai din 
firele de relon produse într-o zi 
(am putea înconjura cu ele pă- 
mîntul de 50 de ori pe la ecuator) 
se pot tricota 230.000 perechi cio
rapi de damă sau 70.000 metri 
de țesături. In aceste uzine se vor 
produce, în instalații speciale, și 
fibre de rolan, care vor fi utili
zate în amestec cu lîna. Firele 
și fibrele tip relon sau rolan 
vor fi folosite la fabricarea diferi
telor stofe, tricotaje, lenjerie, co
voare, blănuri artificiale, pentru 
plase de pescuit, pentru producția 
de anvelope auto etc.

Conducătorii partidului și guver
nului s-au interesat de procesul 
tehnologic al uzinei de relon, au 
discutat cu muncitori și tehnicieni, 
au dat sfaturi și îndrumări. La 
sfîrșit, a fost vizitat șantierul 
combinatului de îngrășăminte de 
azot, care va produce anual 
210.000 tone îngrășăminte cu azot 
folosite îndeosebi în cultura griu
lui și a porumbului.

...Programul vizitelor s-a înche
iat. In cuvinte sau prin simple 
strîngeri de mină, muncitorii și 
tehnicienii de pe șantierele și din 
întreprinderile vizitate s-au anga
jat în fața conducătorilor partidu
lui și guvernului să nu-și precu
pețească eforturile, să pună și mai 
spornic umărul la ridicarea mari
lor construcții și obiective indus
triale inițiate de partid și guvern 
în această parte a Moldovei,

★
Ca urmare a acestor vizite s-au 

luat măsuri pentru ca în aceste 
mari întreprinderi să fie desemnați 
organizatori de partid, să se or
ganizeze un puternic activ de 
partid, sindical și de U.T.M., în 
vederea ridicării nivelului muncii 
politice de masă și îmbunătățirii 
întregii activități de producție și 
gospodărești a acestor importante 
unități ale industriei noastre so
cialiste.

Tot pe baza observațiilor făcute 
în cursul acestei deplasări s-au 
dat Ministerului Comerțului indi
cații să ia măsuri în vederea apro
vizionării cît mai bune a populației 
din aceste centre industriale, a 
înființării de magazine model, de 
noi unități de alimentație publică 
etc. Măsurile luate vădesc încă- 
odată atenția deosebită pe care 
partidul și guvernul o dau marilor 
șantiere, oamenilor muncii care 
lucrează aici.

(Text prescurtat după materia
lul apărut în ziarul „Seinteia" din 
18 octombrie).

Noi manifestări cultural-artistiee
Simbătă seara în Capitală, noi 

manifestări artistice și culturale 
s-au adăugat numeroaselor acțiuni 
consacrate sărbătoririi prieteniei 
romîno-sovietice

La Casa Oamenilor de știință, 
criticul literar Savin Bratu, a con
ferențiat despre „Creația lui Mi
hail Șolohov — o epopee a epocii 
noastre".

In ciclul de expuneri „Știința și 
tehnica sovietică pe primul loc in 
lume", la Casa prieteniei romîno- 
sovietice a avut loc simpozionul 
cu tema „Știința și tehnica sovie
tică, deschizătoare de drumuri 
în explorarea spațiului cos
mic". Au vorbit acad. prof. 
Gheorghe Demetrescu, director al 
Observatorului Astronomic din 
București al Academiei R. P. Ro
mine, și prof. univ. Călin Popo- 
vici.

La Casa Universitarilor, criticul 
de artă ionel Jianu a făcut expu
nerea „Un maestru al artei sovie
tice — sculptorul Sadr".

In cadrul expoziției Cărții so
vietice deschisă în sala Dalles, 
actorii Val Săndulescu, Ludovic 
Antal și Anca Verești au citit din 
noutățile literare prezentate în 
Săptămîna cărții sovietice.

La Clubul poligrafiei, Mihai Va- 
siliu, redactor la EVS.P.L.A., a 
vorbit despre „Dramaturgia lui 
Cehov".

★
La Institutul de cercetări juri

dice a avut loc recent o sesiune

Sîmbătă au continuat lucrările 
Conferinței mondiale a muncitori
lor agricoli și forestieri.

Ședința de dimineață a fost pre
zidată de Nicolae Popescu, mem
bru în Prezidiul Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R.P. Ro
mînă.

La ședință participă Louis Sail
lant, secretar general al Federației 
Sindicale Mondiale.

In cadrul discuțiilor generale au 
luat cuvintul: Teri, reprezentant 
al dijmașilor din Italia, Jan Mon- 
digraf, președintele Federației na
ționale a muncitorilor forestieri 
și din industria lemnului din R.P. 
Polonă, Catarino Ibarra Ganboa, 
secretar general al Federației 
muncitorilor și țăranilor din re
giunea del Mayo Sonora-Mexic, 
Schuur Hendrik, secretar al Uni
unii sindicatelor muncitorilor agri
coli și din industria produselor 
lactate din Olanda, Nagalingam 
Sanmugathasan, vicepreședinte al 
Uniunii muncitorilor de pe planta
țiile din Ceylon, Arthur 
președintele sindicatului 
rilor forestieri și plutași 
landa.

In încheierea lucrărilor 
neață, tov. N. Popescu, 
al prezidiului C.C.S., a dat citire 
telegramelor de salut primite din 
partea Secretariatului Confedera
ției muncitorilor din America La
tină, comitetului sindical al 
S.M.T.-ului Tournov din R. Ceho
slovacă, mecanizatorilor de la 
S.M.T. Stragița din R.P. Bulgaria.

★
După-amiază participanții la 

consfătuire au lucrat în comisiile 
de rezoluție.

Lucrările conferinței continuă.

(Agerpres)

Sopanen, 
tnuncito- 
din Fin-

de dimi* 
membru

TINERETUL PARTICIPA CU ENTUZIASM 
la lupta pentru dezvoltarea continuă 

a agriculturii noastre socialiste
(Urmare din pag. l-a) 

cinilor reieșite din analiza nevoi, 
lor și posibilităților specifice ale 
fiecărei gospodării colective în 
parte.

Partidul ne învață că cheia 
succeselor in munca cu tineretul 
este desfășurarea unei intense 
munci politice, de educație, dez
voltarea in conștiința tinerilor a 
atitudinii socialiste față de mun
că, a hotărîrii de a-și închina 
toate puterile de muncă construi
rii socialismului.

în această direcție a fost în
dreptată atenția noastră. Orienta
rea mai bună a învățămîntului 
politic U.T.M., legarea Iui de sar
cinile tinerilor colectiviști, ale 
gospodăriei colective, îmbunătăți
rea conținutului adunărilor gene
rale U.T.M., organizarea informă
rilor politice, inițierea unor ac
țiuni în vederea cultivării tradi
țiilor revoluționare de luptă ale 
U.T.C., conferințele și alte forme 
ne-au ajutat să antrenăm masa 
tinerilor colectiviști la rezolvarea 
sarcinilor puse de partid în fața 
noastră.

Pe baza experienței de pînă a- 
cum, noi am reușit anul acesta 
să organizăm tinerii colectiviști 
în 390 echipe în cadrul brigăzilor 
statutare, care au lucrat o supra
față de 2.400 hectare loturi pen. 
tru hibridarea porumbului, 700 
ha. vii și pomi și peste 6000 ha. 
alte loturi semincere pentru pro
ducții record. Pe aceste loturi s-a 
obținut în medie o producție cu 
200—300 kilograme la hectar mai 
mare decît producția obținută pe 
gospodărie.

De pildă, tinerii colectiviști 
din G.A.C. Cuza Vodă, de pe

suprafața de 64 hectare porumb 
— lot al tineretului — au obținui 
o producție de 3.000 kilograme la 
hectar, adică cu 500 kg. la hec
tar mai mult față de media ob
ținută pe solele vecine cultivate 
cu porumb. De asemenea, ei au 
obținut 350 kilograme la hectar 
peste producția medie obținută pe 
întreaga suprafață cultivată cu 
grîu în gospodărie.

Anul acesta, pe regiune, tinerii 
au plantat peste 568.000 pomi și 
puteți, au grăpat și curățat de bu
ruieni 24.600 hectare izlaz din 
care au rezultat economii în va
loare de aproape 1.000.000 lei, au 
contribuit efectiv ia însiiozarea 
unei cantități de aproape 300.000 
tone furaje In G.A.C. din care 
38.000 tone prin muncă volunta
ră, au muncit alături de vîrstnici 
pentru a reda agriculturii aproxi
mativ 30.000 hectare terenuri ne
productive.

Dovada creșterii conștiinței so
cialiste a tineretului din sateie re
giunii noastre — sate în întregi
me colectivizate — a constituit-o 
și munca prestată de cei peste 
10.000 tineri în taberele organi
zate pentru însiiozarea a 105.000 
tone furaje în 'G.A.S., din care 
25.000 tone prin muncă voluntară, 
precum și munca celor 20.000 ti
neri care au muncit pe șantierele 
de la Iezer, Luciu-Giurgeni, Oiti- 
na etc., pentru a reda noi tere
nuri agriculturii.

Alături de acestea, tineretul a 
participat prin muncă voluntară 
la numeroase alte lucrări, ca, de 
pildă, construirea adăposturilor 
pentru animale, îngrijirea cultu
rilor, executarea lucrărilor în 
campanii, recoltarea porumbului, 
aducînd gospodăriilor colective o

economie de peste 20.000 zile- 
muncă.

Toate aceste rezultate se dato- 
resc conducerii și sprijinirii orga
nizațiilor U.T.M. de către partid, 
se datoresc sprijinului pe care 
organizațiile de bază U.T.M. I-au 
căpătat din partea consiliilor de 
conducere și a cadrelor tehnice 
din gospodăriile colective. Ingi
nerii și tehnicienii tineri din 
G.A.C., S.M.T. și G.A.S., mobili
zați de organizațiile U.T.M., lu
crează cu mai multă răspundere 
cu tineretul, îi ajută pe tineri la 
cursurile agrozootehnice și la lo
cul de muncă să-și însușească 
tehnica înaintată, îi antrenează la 
cele mal importante lucrări. Așa 
sînt tinerii ingineri Constantin 
Haras de la G.A.C. Cuza Vodă, 
Aurel Gheorghinciu de la G.A.C. 
Viădehi, Gheorghe Baiamace de 
ia S.M.T. Remus Opreanu, Du
mitru Năstăsoiu, de la G.A.C. 
Băltăgești și alții.

Cu ajutorul lor, multe organi
zații U.T.AA. din G.A.C. au reușit 
să crească din rîndui celor mai 
harnici tineri colectiviști, șefi de 
echipe de tineret ca: Buga Vasile, 
Niță Mânu, Spiru Nicolae, Bo- 
cioagă Dumitru și alții, care con
duc cu pricepere echipele, știu să 
execute lucrări de calitate și răs
pund la toate chemările gospodă
riilor colective.

Cu toate rezultatele bune obți
nute, nu toate obiectivele a că
ror realizare ne-am asumat-o au 
fost duse la îndeplinire. Unele 
organizații U.T.M. au neglijat ur
mărirea îndeplinirii angajamente
lor luate. Din această cauză pe 
regiune s-a transportat puțin gu
noi la cîmp față de angajamentul 
luat; în multe organizații U.T.M.,

științifică organizată în cadrul Lu
nii prieteniei romîno-sovietice. A 
fost prezentat referatul „Contribu
ția juriștilor sovietici la dezvolta
rea științei ș’i gîndirii juridice pro
gresiste", precum și numeroase co
municări de specialitate, care au 
fost urmate de discuții.

k
Manifestări asemănătoare au 

avut loc și în țară
In regiunea Cluj, la manifestă

rile organizate în cadrul Lunii 
prieteniei romîno-sovietice, au 
participat pînă acum 200.000 de 
oameni ai muncii roniîni, maghiari 
și germani. In întreprinderi, clu
buri muncitorești, instituții și la 
căminele culturale de la sate au 
fost ținute 1.800 conferințe despre 
realizările Uniunii Sovietice în 
domeniile științei, tehnicii, culturii 
etc. In regiune au fost organizate 
simpozioane avînd ca tema știința 
și tehnica sovietică, expoziții de 
cărți sovietice, seri și șezători li
terare, audiții muzicale etc. Cara
vane cinematografice au prezentat 
la sate filme documentare și teh- 
nico-științifice sovietice. Peste 800 
echipe artistice sindicale și de 
amatori au prezentat programe ar
tistice inspirate din folclorul sovie- 

. tic și romînesc.
(Agerpres)

Informații
L-a invitația Comitetului național 

pentru apărarea păcii din R.P. Ro
mînă, vineri seara a sosit în Ca
pitală dr. Mohammed Kamel el 
Bindari, președintele Comitetului 
național pentru apărarea păcii din 
Republica Arabă Unită, vicepreșe
dinte al Consiliului Mondial al 
Păcii.

★
Sîmbătă la amiază a părăsit Ca

pitala, îndreptîndu-se spre Sofia, 
o parte din delegația Ministeru
lui Sănătății și a Crucii Roșii a 
R.P. Chineze in frunte cu Li Te- 
ciuan, ministrul Sănătății și pre
ședinta Crucii Roșii, care ne-a vi
zitat țara.

Ceilalți membri, ăi delegației, în 
frunte cu Peng Ten, secretar gene
ral adjunct al Crucii Roșii din 
R.P. Chineză, își continuă vizitele 
in țara noastră.

(Agerpres)

Incheierea lucrărilor
Conferinței naționale a 

chimiștilor analiști 
din R. P. R.

in sala Bibliotecii Centrale Uni
versitare din Capitală s-au înche
iat sîmbătă după amiază lucrările 
primei Conferințe naționale a chi- 
miștilor analiști din țara noastră.

Timp de trei zile aproape 400 
de chimiști analiști din întreprin
deri industriale, agricultură, insti
tute de cercetări departamentale și 
ale Academiei R. P. Române, ca
dre din învățănuntul superior au 
dezbătut probleme privind genera
lizarea metodelor moderne de ana
liză în toate domeniile de activi
tate științifică și industrială.

O contribuție importantă la des
fășurarea lucrărilor Conferinței na
ționale a chimiștilor analiști din 
R. P. Romină au adus-o și specia
liștii din R. P. Bulgaria, R. D. 
Germană, R. P. Polonă și U.R.S.S., 
care au prezentat comunicări știin
țifice deosebit de interesante.

Primirea la Ministerul Comerțului 
domnului Keshava Deva Malaviya ministrul 
Minelor și Petrolului al Republicii India

Sîmbătă după amiază Keshava 
Deva Malaviya, ministrul Minelor 
și Petrolului al Indici, a fost pri
mit la Ministerul Comerțului, unde 
a avut o întrevedere cu Marcel 
Popescu, ministrul Comerțului, și 
ing. Mihail Florescu, ministrul In
dustriei Petrolului și Chimiei.

a

La întrevedere au fost de față 
Carol Loncear, adjunct al mini
strului Industriei Grele, Valentin 
Steriopol, adjunct al ministrului 
Comerțului, precum și funcționari 
superiori din Ministerul Comerțu
lui.

Un aspect din cadrul expoziției L

O carte de vizită^.
a industriei cehoslovace

Publicul bucureștean are pri- Avem prilejul să privim și 
lejul să viziteze o concludentă exponate ce exprimă impor- 
expoxiție cehoslovacă. Intr-un tontele realizări în domeniul 
fel, cele două săli de expozi- bunurilor de larg consum. Ma
fie par pagini dintr-un reușit mele vor examina cu interes 
album despre dezvoltarea in- trei cărucioare pentru copii, 
dustriei Cehoslovaciei. Numă- Capotele sini exxKwtate din fire 
rul exponatelor nu este mare, . de silon și masă plastică. Ar
dor acestea reușesc să redea > cuirea este excepțională, iar 
sugestiv ceea ce este caracteris- . linia de o desăvîrșită eleganță, 
tic pentru nivelul tehnic al; Despre motocicleta Jau>a pre- 
producției industriale din țara b zentările sînt inutile. E su- 
prietenă. ficient să amintim că in

Amabilii noștri ghizi — spe-b Germania occidentală, la cam- 
ctdliștii veniți special de la’vpionatele de la Garmișch Par- 
Praga — ne-au atras atenția ' r-—1- "" -
asupra unui strung automat cu 
cinci spindluri și opt cuțite. 
Această mașină uriașă execută' 
complect automat 40 de opera
ții. Efortul omului se reduce la 
fixarea materialului brut. In 
rest, sînt suficiente simple co
menzi cu ajutorul butoanelor.

In sala destinată industriei gre-

Ministrul Minelor și Petrolului 
din India, Keshava Deva Mala- 
viya, care ne vizitează țara, a ofe
rit sîmbătă un prînz în saloanele 
restaurantului „Athenee Palace". 
Au participat ing. Mihail Florescu, 
ministrul Industriei Petrolului și 
Chimiei, Vasile Dumitrescu, ad
junct al ministrului Afacerilor Ex
terne, Carol Loncear, adjunct al 
ministrului Industriei Grele, Valen
tin Steriopol, adjunct al ministru-

lui Comerțului, Ion Dumitru și Ni
colae lonescu, adjuncți ai ministru
lui industriei Petrolului și Chimiei, 
Marin Lupu, președintele Băncii 
de Stat a R.P. Romîne, Dionisie 
lonescu, șeful Ceremonialului de 
Stat, Titus Cristureanu, vicepreșe
dinte al Camerei de Comerț a R.P. 
Romîne, și funcționari superiori 
din Ministerul Comerțului și Mi
nisterul Industriei Petrolului și 
Chimiei.

" tenkirchen, concurența ceho- 
, slovaci alergând pe motociclete 
lawa au cucerit cu toții me
dalii de aur. Un punct de a- 

• tracțle este scuterul Cezeta 
care are o viteză de 80 km. pe 
oră și un consum redus : 2 li
tri la 100 km.

Gospodinele vor poposi mai 
____ _ ____ „ ______ — mult pe lingă aparatul coro

le am putut vedea un strung: plex pentru menaj „Porkert . 
cu vî-rf SN20A pentru produce- Un calcul sumar ne-a demon- 
rea pieselor de mărime miflo- strat că acest „robot menajer 
cie pînă la lungimea de 2 m. — cum 'li -W1 tovarășii ceho- 
Wotăm în carnetele noastre re- slovaci — execută 10 operații 
feriri privitoare h frezn htdrau- ț~Ț de la frământatul aluatului 
lică, foarte cile pentru materia- - tocatul cărnii până la cură-
lul profilat, mașina de rectifi- ■ țcrtiil cartofilor și rîșnitul joafe- 
cat fără vîrfuri etc. Consilierul In materie de bucătărie, 
comercial Miroslav Horak ne consemnăm și strălucitorul fri- 
amintește că acestea nu sînt .S^ier „Calex1 
decât câteva din cele peste 1500 m^a s~a făcut risipă de ittge- 
de mașini-unelte produse t - -
industria cehoslovacă. In țara Expoziția, deschisă în str. 
prietenă există 60 de întreprin- Oțetafi nr. 3, nu-fi solicită 
deri specializate în producerea mult timp pentru a o parcurge^ 
de mașini-unelte. Renttmele lor 
a depășit de mult hotarele ■ ''cehoslovacă. 
Cehoslovaciei.

în realizarea că-

. mozitate, dublată însă de un 
i admirabil simț practic.

Dar exponatele sînt o bună 
\ carte de vizită pentru industria
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Pe stadionul Dinamo-Obor din

Sîmbătă au început pe Stadio
nul „23 August" din Iași finalele 
competiției sportive de masă „Cupa 
Moldovei" la care au luat parte 
în primele etape peste 80.000 de 
tineri țărani muncitori.

In turneul de fotbal a jucat cu 
mare succes echipa „Vulturii" — 
a tractoriștilor și tinerilor țărani 
muncitori din Darabani. în semi
finala disputată ieri la Iași „Vul
turii" au învins echipa „Forestie- 
ra“-Agîși cu 4—2. în a doua 
semifinală Tg. Frumos a întrecut 
echipa din Moinești cu 3—0. La 
volei masculin selecționata regiu
nii Suceava a învins selecționata 
regiunii Iași cu 2—1, iar la femi
nin regiunea Bacău a întrecut cu 
2—1 regiunea Suceava.

Mijloacele mecanizate puse la dispoziție de regimul de democrație populară, asigură oamenilor 
muncii din agricultură de pe nesfîrșitele lanuri ale regiunii Constanța — complect colectivizată — 
roade îmbelșugate. In fotografie: O combină a S.M.T. Sobroasa recoltînd floarea-soarelui de pe tar
lalele G.A.C. „2 Martie" (din comuna Valea Neagră, raionul Medgidia. Foto i AGERPRES

Capitală s-a disputat sîmbătă 
după-amiază meciul dintre echipe
le Metalul Titanii București și Fo- 
resta Fălticeni, contînd pentru 
campionatul categoriei B (seria a

I
i

doua). A cîștigat echipa Metalul 
cu scorul de 3— 1 (1—1).

★
La 18 octombrie a plecat cu a- 

vionul la Londra echipa reprezen
tativă de fotbal a U.R.S.S. care 
va întîlni la 22 octombrie selec
ționata Angliei.

Din echipă fac parte printre alții 
cunoscuții jucători : Beliaev, Kri- 
jevski, Voinov, Netto, Ivanov, Si
monian și Ilin.

★
Campionatele mondiale de penta
tlon modern, desfășurate timp de 
5 zile în orașul Aidershot din An
glia, s-au încheiat cu un succes 
strălucit al sportivilor sovietici care 
au ocupat primul lor atît pe echi
pe cît și în clasamentul individual.

In Editura politică 
au apărut:

— Lupta P.C.R. împotriva 
fascizării țării, pentru crearea 
Frontului popular antifascist 
(1934—februarie 1938) (Colec
ția „In ajutorul celor ce stu
diază istoria P.M.R.").

Consultația 6
72 pag. 1,20 lei

— Lupta P.C.R. împotriva 
dictaturii regale și legionare- 
fasciste, pentru apărarea inde
pendenței naționale a Rominiei 
(Februarie 1938—Iunie 1941). 
(Colecția „In ajutorul celor ce 
studiază istoria P.M.R.").

Consultația 7
56 pag. 0,85 lei

lucrările pe loturile de hibridare 
a porumbului s-au făcut cu întîr. 
ziere sau de proastă calitaie și 
de aceea producțiile n-au fost 
peste tot cele scontate. De aseme
nea, în sectorul zootehnic lucrea
ză puțini tineri, organizațiile 
U.T.M. n-au dus o suficientă 
muncă politică și de convingere 
pentru a atrage tineretul spre a- 
cest sector de o mare rentabilita
te pentru gespodăriile colective, 
nu au dezvoltat suficient la ei dra
gostea pentru această meserie de 
cinste în zilele noastre. O altă 
deficiență serioasă este faptul că 
multe organizații U.T.M. sătești 
se preocupă insuficient de primi
rea de noi membri în U.T.M.. de 
creșterea rîndurilor organizației.

Pentru aceste lipsuri care se 
mai manifestă în activitatea or
ganizațiilor U.T.M. din satele 
noastre, o vină serioasă o poartă 
comitetul regional U.T.M, biroul

comitetului nostru regional, care 
trebuie să-șl îmbunătățească în 
continuare stilul de muncă, să a- 
jute mai operativ și mai concret 
comitetele raionale U.T.M., în
treaga masă a organizațiilor de 
bază U.T.M. din regiune.

Preocuparea noastră actuală 
este să îndreptăm lipsurile exis
tente în unele organizații de bază 
U.T.M. rămase în urmă, să îmbu
nătățim munca organelor raionale 
U.T.M. pentru ca astfel să ne ri
dicăm la înălțimea sarcinilor 
mari pe care ni ie-a încredințat 
partidul.

Recent, biroul regional de par
tid a hotărît să încredințeze or
ganizației regionale de tineret 
sarcina recoltării porumbului, în- 
sămînțărilor de toamnă, efectua
rea ogoarelor de toamnă pe o su
prafață de 491.000 ha. și a co
lectării unei cantități de 250 va
goane fier vechi în schimbul că

rora să primim sirma necesară 
instalării spalierelor pe o supra
față de 50.000 ha. vie.

Aceste sarcini, împreună cu 
alte lucrări importante pe care 
ne-am angajat să le realizăm, 
constituie programul nostru de 
muncă pe viitor pentru care tine
retul nu va precupeți nici un 
efort spre a le îndeplini.

Noi sintem hotărîți să depu
nem toate eforturile pentru mobi
lizarea întregului tineret din sa
teie regiunii noastre în lupta pen
tru îndeplinirea sarcinilor mari 
care stau în fața noastră, pentru 
a ne aduce aportul la traducerea 
în fapte a hotărîrilor partidului 
privind dezvoltarea continuă a a- 
gr icul tur ii socialiste a regiunii 
noastre, pentru creșterea avutului 
obștesc al G.A.C. și ridicarea ni
velului de viață al oamenilor 
muncii.



„Sarcinile erfianlz»i(iilor de partid 
In campania dinaintea congresului"

Dezbaterile din Comitetul Politic 0. N. 11
In problema dezarmării

• Uniunea Sovietică se pronunță pentru încetarea 
necondiționată a experiențelor cu armele nucleare 
0 Puterile occidentale pun tot felul de „condiții"

NEW YORK 18 (Agerpres). —* părerea delegației suedeze, ambe- 
In cadrul ședinței din după amia- le proiecte urmăresc același scop 
za zilei de 17 odtombrie a Corni- — încetarea experiențelor cu ar- 
tetului Politic, au continuat discu
țiile cu privire la dezarmare.

F. Aiken, ministrul Afacerilor 
Externe al Irlandei, a declarat că 
Yezoluția S.U.A. și a altor 16 țări, 
rezoluția celor 12 țări în frunte cu 
India și rezoluția Uniunii Sovie
tice cu privire la încetarea expe
riențelor cu arma atomică și cu' 
hidrogen, au multe faturi comune 
și și-a exprimat speranța că Co
mitetul Politic va elabora în cele 
din urmă o rezoluție acceptabilă 
pentru toți.

Reprezentantul Republicii Popu
lare Polone, J. Winiewicz a sub
liniat. răspunderea care revine 
O.N.U. pentru rezolvarea proble
mei dezarmării în interesul ome
nirii.

A luat apoi cuvîntul V. A Zorin, 
delegatul U.R.S.S. El a declarat 
că nu poate fi de acord cu afir
mația făcută de ministrul Aface
rilor Externe al Suediei în dis
cursul său din 17 octombrie că 
deosebirea care există între cererea 
de a se „înceta* experiențele, con
ținută în proiectul de rezoluție so
vietic și cea de a se „suspenda* 
experiențele — conținută în pro
iectul american, este de natură 
„pur lingvistică*, întrucît, după

ma nucleară. Probabil, a spus 
Zorin, că ministrul Afacerilor Ex
terne al Suediei consideră dorința 
drept realitate. Cuvîntul „suspen
dare* care arată că este vorba de 

>o măsură provizorie, nu a fost in
trodus întîmplător în rezoluția pu
berilor occidentale. El reflectă po
ziția S.U.A. și Angliei ai căror re
prezentanți afirmă în mod des
chis că sînt hotărîți să înceteze ex
periențele doar provizoriu, pe ter
men de un an. Prin urmare, con
troversa nu este de ordin lingvi
stic, ci de ordin politic, a subliniat 
Zorin.

Delegația sovietică salută pro
punerea Suediei ca în proiectul 
american cuvîntul „suspendare* să 
fie înlocuit cu cuvîntul „încetare*, 
a spus reprezentantul Uniunii So
vietice.

A avut loc apoi un schimb de 
replici între delegații S.U.A. și An
gliei și reprezentantul U.R.S.S.

Delegatul american a declarat 
cu prefăcută nedumerire, că dele
gația americană nu știe ce ar mai 
putea spune pentru a convinge 
Uniunea Sovietică de dorința sin
ceră a Statelor Unite de a înceta 
experiențele nucleare.

Reprezentantul U.R.S.S. a răs-

puns că aceasta se poate face 
foarte simplu, prin includerea în 
proiectul american de rezoluție a 
cererii de a se înceta experien
țele.

Delegatul Angliei a dat apoi ci
tire unui fragment din declarația 
reprezentantului englez, Noble, în 
care se vorbea despre propunerea 
de a se 
timp de 
prelungi 
an, ceea 
echivala

suspenda experiențele 
un an, iar apoi de a 
acest termen din an 
ce, după părerea sa, 
cu o încetare.

pe 
se 
în 
ar

Răspunzînd delegatului Angliei, 
V A. Zorin i-a atras atenția asu
pra faptului că în declarația pe 
care n-a citit-o în întregime, după 
cuvîntul „a prelungi* se află cu
vintele „cu condiția*. Tocmai în 
aceste cuvinte, a spus Zorin, con
stă esența controversei noastre. 
Noi ne pronunțăm pentru încetarea 
necondiționată a experiențelor, iar 
dv. îi puneți o serie întreagă de 
condiții.

Cu aceasta ședința din 17 oc
tombrie s-a încheiat. Ședința ur
mătoare are loc la 20 octombrie.

In Comitetul nr. 6 pentru problemele juridice

Cuvîntarea reprezentantului R.P.R

Noi succese în dezvoltarea 
economiei R. P. Ungare

BUDAPESTA 18 (Agerpres).— 
MT1 transmite: La 18 octombrie 
a fost dat publicității comunicatul 
T recției centrale de statistică a 
Republicii Populare Ungare cu 
privire la noile succese în dezvol
tarea economiei naționale a țării.

In primele nouă luni ale acestui 
an, se spune în comunicat, 
dustria de stat a depășit 
de producție cu 3 la sută.

In primele trei trimestre 
cestui an extracția medie 
de cărbune a fost de 79.000 tone, 
iar extracția globală a întrecut cu 
18 la sută nivelul perioadei cores
punzătoare a anului trecut.

Sectorul socialist din agricul
tură a realizat de asemenea indici 
înalți.

NEW YORK 18. Corespondentul 
special Agerpres la O.N.U. trans
mite : In Comitetul nr. 6 pentru 
problemele juridice al Adunării 
Generale anul acesta se află pe 
ordinea de zi 4 probleme și anu
me: 1. Problema arbitrajului in
ternațional; 2. Problema codificării 
imunităților diplomatice; 3. Pro
blema convocării unei a doua con
ferințe internaționale pentru modi
ficarea dreptului maritim; 4. Pro
blema golfurilor „istorice*.

Problema arbitrajului internațio
nal este obiectul unor discuții a- 
prinse. Comisia de drept interna
țional, care primise sarcina de a 
elabora o codificare a procedurii 
arbitrajului, elaborase sub influen
ta marilor puteri imperialiste un 
proiect care se întemeiază pe ideea 
arbitrajului impus. Statele socia
liste resping arbitrajul impus.

Luînd cuvîntul în ședința din 
după-amiaza zilei de 16 octombrie

a Comitetului Juridic, reprezentan
tul romîn Edvin Glaser a spus 
printre altele: Delegația romînă 
atribuie o importanță de prim or
din tuturor mijloacelor pașnice de 
reglementare a diferendelor inter
naționale și de asemenea arbitra
jului internațional. Aducînd critici 
pe deplin fondate proiectului, re
prezentantul romîn a spus : „Dele
gația romînă consideră că dacă 
proiectul elaborat de către comisia 
de drept internațional privind pro
cedura arbitrală nu suferă modifi
cările pe care atîtea delegații le 
cer, proiectul în chestiune este in
acceptabil. Delegația romînă este 
gata ca, într-un spirit de coopera
re constructivă, să examineze, da
că aceasta este voința majorității, 
articol cu articol, textele care au 
fost elaborate de către comisia de 
drept internațional, cu scopul de a 
aduce modificările necesare”.

, in- 
planul

ale a- 
zilnică

„Lupta noastră împotriva regimului clerical,
pentru libertate, pace și reînnoire socială"

— Raportul prezentat de Palmiro Togliatti —

Se întărește necontenit 
prietenia frățească 
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(Urmare din pag. l-a) 
stă a țării, în făurirea u- 
nei puternice industrii grele. 
Astăzi, față de perioada ante
belică, producția globală a 
sporit in țara noastră de 3,6 
ori. In același timp, au fost 
obținute însemnate succese pe 
calea transformării socialiste 
a agriculturii, a revoluției cul
turale, a dezvoltării științei și 
tehnicii, a creșterii nivelului 
de trai al poporului.

Realizările importante obți
nute de popoarele cehoslovac 
și romîn sînt strîns legate de 
colaborarea frățească și ajuto
rul reciproc, în spiritul inter- 
naționalismnlui socialist ce 
caracterizează relațiile de tip 
nou, existente astăzi între ță
rile ce fac parte din marele 
lagăr al socialismului. Țările 
socialiste sînt strîns unite în 
aceeași puternică familie ele 
se ajută reciproc în scopul u- 
nui avînt general și luptă pen
tru aceeași nobilă cauză a so
cialismului și comunismului. 
Lagărul socialismului repre
zintă o uriașă forță capabilă 
să apere independența și secu
ritatea tuturor țărilor socialiste 
să dea riposta oricărei agresi
uni imperialiste.

In ce privește relațiile din
tre R.P.R. și R. Cehoslovacă, 
colaborarea economică, politi
că, științifică și culturală din
tre țările noastre frățești se 
dezvoltă continuu. Cehoslova
cia a livrat țării noastre o 
seamă de utilaje deosebit de 
importante pentru marile con
strucții ale socialismului din 
țara noastră, cum ar fi Hidro
centrala de ia Bicaz, Combina
tul de celuloză de la Brăila 
etc. Intre țările noastre se dez
voltă colaborarea și schimbul 
de experiență al specialiștilor 
din diverse ramuri ale indu
striei. Colaborarea economi
că se dezvoltă în spiritul Tra
tatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre ță
rile noastre. Vizita delegației 
de partid și guvernamentale a 
R.P.R. în R. Cehoslovacă va 
contribui la întărirea și mai 
puternică a prieteniei trainice, 
frățești dintre popoarele romîn 
și cel cehoslovac, va contribui 
Ia întărirea continuă a lagăru
lui socialist în frunte cu Uni
unea Sovietică.

In ceea ce privește politica

ROMA 18 (Agegrpres). — Zia- Plenara lărgită a Comitetului Cen- 
rul „Unita* a publicat textul ra- trai cu participarea membrilor Co- 
portului. prezentat de Palmiro misiei centrale de control la pri- 
Togliatti, secretar general al C.C. mul punct de pe ordinea de zi: 
al Partidului Comunist Italian, la' „LUPTA NOASTRA ÎMPOTRIVA 

REGIMULUI CLERICAL, PEN
TRU LIBERTATE, PACE ȘI RE- 
INOIRE SOCIALA*.

La începutul raportului său 
Palmiro Togliatti a analizat situa
ția internațională și consecințele 
adoptării unei constituții antide
mocratice în Franța.

Trecînd la analiza situației din 
Italia, Togliatti a spus că la ame
nințările reacțiunii Partidul Comu
nist Italian răspunde în primul 
rînd prin confirmarea justeței lini
ei sale politice, bazată pe convin
gerea că cu ajutorul acțiunilor 
maselor muncitoare se poate 
schimba situația existentă, se poate 
bara calea reacțiunii capitaliste, 
se poate îngreuna și mai mult si
tuația capitalismului, cuceri poziții 
care să ne apropie tot mai mult 
de transformarea socială — obiec
tivul mișcării noastre. Togliatti a 
spus că actuala situație din țară 
se caracterizează printr-o încălca
re tot mai nerușinată și sistemati
că a drepturilor democratice ale

cetățenilor și organizațiilor progre
siste, prin acțiuni tot mai intense 
ale poliției împotriva oamenilor 
muncii, în interesul patronilor, 
prin discriminări față de cetățeni 
în funcție de convingerile lor po
litice

R.externă, R. P. Romînă și 
Cehoslovacă sînt state profund 
devotate cauzei păcii. Luptînd 
pentru întărirea continuă a u- 
nității și forței lagărului socia
list, ele militează totodată 
pentru coexistență pașnică 
și înțelegere între popoare, 
pentru înfăptuirea dezarmă
rii, pentru interzicerea expe
riențelor cu arme nucleare, 
împotriva reînvierii militaris
mului german. Popoarele ro
mîn și cehoslovac se ridică 
cu vehemență împotriva unel
tirilor puterilor imperialiste 
care încearcă să înăbușe prin 
forță lupta de eliberare a po
poarelor din Orientul Mijlociu. 
Popoarele ambelor țări și-au 
manifestat indignarea și opro
biul față de agresiunea S.U.A. 
împotriva R. P. Chineze și 
și-au afirmat 
lupta dreaptă 
chinez-frate.

Uneltirile forțelor imperia
liste care ațîță isteria război
nică obligă țările noastre și 
toate celelalte țări socialiste 
să fie vigilente, să-și întăreas
că puterea de apărare. Trata
tul de la Varșovia constituie 
un scut sigur pentru apărarea 
securității și independenței 
lor. Popoarele noastre știu că 
unitatea de monolit a lagăru
lui socialist, uriașa sa forță, 
reprezintă o stavilă de netre
cut de care se va zdrobi orice 
uneltire a ațîțătorilor la un 
nou război.

Poporul nostru, tineretul pa
triei noastre este convins 
că vizita pe care conducătorii 
de partid și de stat ai țării 
noastre o fac în R. Cehoslova
că, tratativele care vor avea 
loc, vor întări prietenia fră
țească dintre popoarele noa
stre, spre binele și progresul 
țărilor noastre, aducînd astfel 
un aport însemnat la întărirea 
unității de nezdruncinat a pu
ternicului lagăr socialist, în 
frunte cu Uniunea Sovietică.

Cu prilejul vizitei delegației 
de partid și guvernamentale a 
R.P.R. în frunte cu tovarășii 
Gh. Gheorghiu-Dej și Chivu 
Stoica în R. Cehoslovacă, po
porul romîn urează din toată 
inima poporului cehos'ovac 
noi și mărețe succese în lupta 
pentru continua înflorire a 
patriei sale socialiste, pen
tru apărarea păcii.

solidaritatea cu 
a poporului
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— PE SCURT
MOSCOVA. — La 18 octombrie 

a sosit la Moscova la invitația 
guvernului sovietic mareșalul Ab
del Hakim Amer, vicepreședinte 
și ministru ai Apărării al Republi
cii Arabe Unite.

VARȘOVIA. — La 17 octombrie, 
în cea de-a treia zi a lucrărilor 
celei de-a 12-a plenare a C.C. al 
P.M.U.P. au continuat discuțiile 
pe marginea problemelor afiate 
pe ordinea de zi a plenarei.

La 18 octombrie plenara și-a 
continuat lucrările.

VARȘOVIA 18 (Agerpres). — 
După cum a anunțat agenția PAP, 
la cea de-a 12-a plenară a C.C. 
al P.M.U.P., Wladislaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C., a prezentat 
raportul „Sarcinile organizațiilor 
de partid în campania dinaintea 
Congresului*.

La începutul raportului W. Go
mulka a arătat că pârtiei panții la 
plenară vor adopta o hotărîre re
feritoare la convocarea Congresu
lui al IlI-lea al partidului. Ei vor 
discuta de asemenea proiectele de 
directive cu privire la dezvoltarea 
Poloniei în perioada 1959—1965 și 
de directive cu privire la politica 
partidului la sate, precum și pro
iectul de modificări în statutul
partidului. Aceste documente vor 
fi prezentate tuturor organizațiilor 
de partid ca directive ale Comite
tului Central privind problemele 
principale care vor fi incluse pe 
ordinea de zi a Congresului al 
111-Iea al partidului.

Referindu-se la problema conso
lidării partidului, raportorul a sub
liniat că partidul a ieșit de acum 
din cercul controverselor interne 
care au subminat unitatea lui, că 
partidul și-a unit strîns rîndurile.

Plenara a 10-a, a spus Gomul
ka, a încheiat perioada atitudinii 
îngăduitoare, mapifestată de con
ducerea partidului față de acei 
care, de pe pozițiile revizionismu
lui sau dogmatismului, au submi
nat sistematic numele partidului.

Gomulka a arătat că revizionis
mul, care la cea de-a 10-a plena
ră a C.C. a fost calificat pe bună 
dreptate ca cel mai mare pericol 
pentru partid, a provocat un haos 
deosebit de mare în partid. Ra
portorul a subliniat că partidul a 
creat o atmosferă în care revizio
nismul nu mai poate trăi, dar a- 
ceasta nu înseamnă că lupta îm
potriva lui poate fi considerată ca 
fiind încheiată. Gomulka a comu
nicat că după plenara a 10-a din 
rîndurile partidului au fost excluse 
792 de persoane, mai ales pentru 
activitate revizionistă.

Poziția sănătoasă, antirevizioni- 
stă a întregului partid este dove
dită cel mai bine de faptul că el a 
sprijinit întru totul poziția pe care 
s-a situat conducerea partidului 
față de programul revizionist, a-, 
doptat de Congresul al VII-lea al 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via.

Ei nu au găsit sprijin pentru 
că practica vieții a dezmințit ți
petele lor false că conducerea par
tidului s-ar îndepărta de socia
lism. Schimbările în politica par
tidului, efectuate la plenara a 8-a 
și hotărîrile plenarelor următoare 
ale C.C. au găsit sprijinul deplin 
al tuturor organizațiilor de partid.

Referindu-se la rezultatele ve
rificării membrilor de partid, Go
mulka a subliniat că ea a contri
buit la întărirea partidului, că în 
urma verificării au fost scoase din 
partid 206.737 de persoane, adică 
15,5 la sută din totalul membrilor 
și candidaților P.M.U.P., și că 
aproximativ 14 la sută din acest 
număr au fost excluși din partid 
pentru diferite manifestări împo
triva politicii partidului, pentru în
călcarea disciplinei de partid și a

eticii și pentru infracțiuni concrete. 
In lumina desfășurării, în general 
reușită, a acestei campanii în or
ganizațiile din fabrici și uzine și 
în organizațiile sătești, apar clar 
lipsurile acestei campanii în cele
lalte organizații, unde s-a dat do
vadă de destulă îngăduință, împă
ciuitorism și liberalism.

Raportorul a subliniat că cam
pania de . verificare a contribuit 
la ridicarea în organizațiile de 
partid a exigențelor ideologico- 
politice și morale și la adîncirea 
înțelegerii că într-un partid mar- 
xist-leninist procesul de curățire 
a partidului de elemente întîmplă- 
toare este un proces neîntrerupt.

Caracterizînd situația economi
că a țării, W. Gomulka a arătat 
că, potrivit evaluărilor, producția 
globală a industriei socialiste 
anul 1958 va fi cu aproape 10

pe 
la

voltarea cooperației agricole de 
producție, cît și prin organizarea 
de cercuri agricole. Raportorul a 
chemat organizațiile de partid 
de la sate să se intereseze mai 
îndeaproape de cooperativele a- 
gricole de producție existente și 
de elaborarea unor planuri con
crete ale transformării lor în 
gospodării colective model. Tre
buie cercetate la fața locului —a 
spus el — posibilitățile creării 
de noi cooperative, trebuie orga
nizate convorbiri cu grupuri de 
țărani din satele unde au existat 
cooperative agricole de producție 
bune, și să li se dea ajutor să le 
refacă, deoarece transformarea 
socialistă a satului constituie 
singura cale de dezvoltare a a- 
griculturii.

Raportorul a subliniat aF~. . 
cesitatea de a intensifica înain-

Raportul prezentat de W. Gomuika la cea 
de a 12-a plenară

sută mai mare față de 1957, din 
care producția mijloacelor de pro
ducție a crescut cu peste 8 la sută, 
iar a bunurilor de consum cu 
peste 12 la sută. Recolta globală 
a celor patru culturi cerealiere se 
află anul acesta la nivelul recoltei 
bogate din anul 
restabilite într-o 
tă rezervele de 
piață, reduse în 
ce a avut drept 
acoperirii zlotului cu mărfuri, dar 
în cursul primului semestru al ace
stui an nu s-a reușit încă să se 
obțină stabilizarea deplină a nive
lului general al prețurilor.

Vorbind despre principalele di
recții ale muncii partidului în pre
gătirea Congresului, primul secre
tar al C.C al P.M.U.P. a decla
rat că acestea cuprind înfăptuirea 
hotărîrilor plenarei a 11-a, în spe
cial a hotărîrii asupra problemei 
reglementării folosirii brațelor de 
muncă în economia națională 
prin lichidarea pînă la sfîrșitul 
acestui an a surplusurilor de pe 
state, precum și a hotărîrii în 
problema sporirii productivității 
muncii prin perfecționarea pro
cesului de producție și îmbunătă
țirea organizării muncii.

In continuarea raportului său 
W. Gomulka a acordat multă a- 
tenție problemelor autoconduce- 
rii muncitorești. Raportorul a 
subliniat că scopul autocondu- 
cerii muncitorești, este de a a- 
trage colectivul pe scară cît mai 
largă la conducerea întreprin
derii.

Subliniind că problema gene
rală a discuțiilor în cadrul cam
paniei dinaintea Congresului în 
organizațiile de partid de la ora
șe o constituie obținerea unor 
indici economici mai buni în 
toate ramurile de producție, ra
portorul a vorbit despre necesi
tatea micșorării cheltuielilor ma
teriale si a dezvoltării progresu
lui tehnic în industrie.

Caracterizînd 
niei dinaintea 
sate, Gomulka 
partidul tinde 
socialistă a satului atît prin dez-

a C.C. al P.M.U.P

trecut. Au fost 
măsură însemna- 
mărfuri pentru 
anii trecuți, ceea 
urmare creșterea

sarcinile campa- 
Congresului la 
a subliniat că 

la transformarea

Cu prilejul „Zilei pădurilor și păsărilor” comsomoliștii din Moscova lucrează la plantarea de pomi 
și sădirea de flori pe prospectul Lenin din Moscova

zv ae
învățămîntul superior

din Cehoslovacia populară
In cei 13 ani de existență a 

orînduirii democrat-populare în 
Cehoslovacia, răspîndirea cul
turii în rîndul maselor a luat 
o amploare nemaicunoscută. 
Un puternic avînt fără prece
dent, l-au cunoscut și institu
țiile de învățămînt superior. 
In momentul de față, Republica 
Cehoslovacă are 40 de institute 
de învățămînt superior, în loc 
de 9 cît avea înainte de răz
boi. Datorită condițiilor create, 
a crescut considerabil numărul 
fiilor de oameni ai muncii care 
urmează învățămîntul supe
rior. Aceștia sînt sprijiniți în 
mod efectiv, astfel ca compo
ziția socială a studenților să 
corespundă proporției reale în
tre păturile și clasele sociale 
din Cehoslovacia.

In facultăți studenții se 
bucură de un ridicat nivel de 
viață și învățătură. Ei nu mai 
cunosa teama pentru ziua de 
mîine, cum o cunoașteau în

Miroslaw Smidak
Vicepreședinte al Consiliului 
studențesc al Uniunii Tinere

tului Cehoslovac

trecut studenții din Cehoslova
cia. Astăzi, peste 61 la sută din 
numărul studenților primesc 
bursă de stat, a cărei mărime 
este stabilită în funcție de re
zultatele în studii și de situa
ția socială. In căminele stu
dențești locuiesc în condiții 
deosebit de bune peste 50 la 
sută din numărul studenților.

Trebuie subliniat 
mii ani a avut loc 
bare radicală a 
activității de învățămînt supe
rior, care astăzi a ajuns să 
pregătească în condiții supe
rioare noua generație de inte
lectuali ai Cehoslovaciei, oa
meni cu temeinice cunoștințe

că în ulti- 
și o schim- 
conținutului

profesionale, educați în spiritul 
ideilor comuniste. în ceea ce 
privește educația politică a stu
denților, un rol însemnat îl 
are — în toate institutele de 
învățămînt superior — Uniu
nea Tineretului Cehoslovac, din 
care face parte majoritatea stu
denților. Această organizație 
desfășoară în rîndurile stu
denților o susținută activitate 
politică și educativă, constitu
ind un factor important al vie
ții studențești.

în prezent, după Congresul 
al XI-lea al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, care 
a acordat o atenție deose
bită problemelor învățămîntu- 
lui în instituțiile de învăță
mînt superior, se desfășoară o 
bogată activitate îndreptată 
spre înlăturarea rămășițelor a- 
titudinii de izolare de practi
că a institutelor de învățămînt 
superior. Se urmărește atrage
rea cît mai temeinică a insti-

tutelor de învățămînt superior 
aproape de viața și munca oa
menilor muncii. în această 
nouă etapă a luptei pentru un 
învățămînt superior cu un bo
gat conținut socialist, se simte 
din plin inițiativa studențimii 
în fruntea căreia se află mem
brii Uniunii Tineretului Ceho
slovac. încă în timpul vacan
ței din vara acestui an, zeci de 
mii de studenți au lucrat în ca
drul brigăzilor voluntare în 
cele mai diferite ramuri de pro
ducție. Pe lîngă aportul con
cret pe care l-au adus la reali
zarea planurilor de producție, 
ei i-au cunoscut mai bine pe 
oamenii muncii în mijlocul că
rora nu peste mulți ani se vot 
reîntoarce în calitate de ingi
neri, medici, profesori. Această 
activitate a contribuit la dez
voltarea relațiilor prietenești 
între studenți și tinerii munci
tori.

Sîntem convinși că vom ob
ține rezultate tot mai bune, pe 
linia traducerii în viață a ho- 
tărîrilor Congresului al XI-lea 
al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia. Chezășie ne 
stau primele succese obținute, 
entuziasmul cu care studenții 
și membrii Uniunii Tineretului 
Cehoslovac își desfășoară acti
vitatea.
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tea Congresului propaganda și 
ofensiva ideologică.

Trebuie intensificate în mod 
deosebit de serios învățămîntul 
și propaganda în domeniul filo
zofiei marxiste, studierea și pro
pagarea materialismului dialectic 
și materialismului istoric, lupta 
împotriva concepțiilor fideiste, 
reacționare.

Intensificarea activității cercu
rilor de lectori, a agitației colec
tive și individuale, orală și prin 
presă, referatele, discuțiile pu
blice, reuniunile de întrebări și 
răspunsuri, toate aceste forme 
ale muncii de masă trebuie săale muncii de masă trebuie 
găsească o largă aplicare.

Este necesar ca activul 
bază, cadrele conducătoare ale 
statului, ale economiei, lucrătorii 
de pe frontul ideologic să se în
cadreze în munca de lector, să 
ia cuvîntul în fața activului de 
partid, în fața maselor membri
lor de partid și celor fără par
tid, explicînd problemele politice 
și ideologice cruciale.

Este necesar să se intensifice 
munca de partid în organizațiile 
de masă, în primul rînd prin in
termediul grupelor de partid care 
activează în cadrul

In lucrările de .__ _
Congresului, presei și îndeosebi, 
presei de partid îi 
importante.

In perioada dinaintea Congre
sului se împlinesc 40 de ani de 
la înființarea Partidului Comu
nist din Polonia. Ideea care acum 
40 de ani a fost pusă la baza 
Partidului Comunist din Polonia 
este și astăzi steaua călăuzitoa
re în munca parXdului nostru, 
deoarece aceasta este ideea ne
pieritoare a marxism-leninismu- 
lui, ideea luptei pentru socialism.

Munca noastră de pregătire a 
Congresului, a declarat W. Go
mulka, trebuie să fie străbătută 
de spiritul internaționalismului 
proletar. In acest spirit trebuie 
educate și călite masele partidu
lui. Internaționalismul proletar 
constituie elementul de bază al 
forței partidului. Legăturile de u- 
nitate indisolubilă, care unesc 
partidul nostru cu partidele co
muniste și muncitorești din cele
lalte țări trebuie să se întărească 
și mai mult, bazîndu-se pe Decla
rația celor 12 partide comuniste 
și muncitorești din țările socia
liste adoptată anul trecut ' ~
sfătuirea de la 'Moscova.

Principiul fundamental 
ticii noastre externe este 
darea unității lagărului 
socialiste, deoarece acest 
joacă un rol hotărîtor în lupta 
pentru pace, în rezolvarea celei 
mai importante probleme a actua
lului moment istoric, și anume: 
vor putea oare forțele socialismu
lui și forțele iubitoare de pace din 
întreaga lume să îndrume dezvol
tarea omenirii pe un făgaș pașnic 
sau forțele imperialiste agresive 
ale războiului vor împinge omeni
rea în cea mai adîncă prăpastie a 

unei catastrofe militare? Năzuința 
spre destinderea încordării în re
lațiile internaționale, spre regle
mentarea pașnică a tuturor pro
blemelor litigioase din relațiile 
între state, spre coexistență prie
tenească cu toate statele, indife
rent de sistemul lor social, con
stituie țelul principal atît al po
liticii noastre externe, cît și al

de

acestora, 
pregătire a

revin sarcini

la Con-

al poli- 
consoli- 
statelor 

factor

politicii întregului lagăr socialist 
O astfel de politică poate să dea 
roade numai cu condiția strînge- 
rii continue a legăturilor care u« 
nesc lagărul statelor socialiste.

Acestui țel îi va servi Vizita de 
prietenie pe care o delegație a 
Republicii Populare Polone o va 
face în viitorul apropiat în Uni
unea Sovietică — statui care stă 
în fruntea lagărului socialist.

Acum doi ani, cînd partidul no
stru, călăuzit de intenția de a crea 
condiții cît mai bune pentru con
solidarea legăturilor de prietenie 
frățească dintre Polonia și Uni. 
unea Sovietică, a adoptat la ple
nara a 8-a hotărâri corespunzătoa
re asupra acestei probleme, forțe
le interne și internaționale ale 
reacțiunii, diferite cercuri impe
rialiste au încercat să folosească 
aceste hotărîri pentru a face o 
breșă între Polonia și Uniunea 
Sovietică, pentru a submina prie
tenia noastră, pentru a face o 
spărtură în unitatea lagărului sta
telor socialiste. Aceste forțe îm
pingeau Polonia pe o cale nefastă.

Diferiți politicieni burghezi din 
străinătate, diferiți conducători 
fără armată din țară și din emi
grație, aruncați la lada de gunoi 
a istoriei, au început să întoc
mească planuri iluzorii de schim
bări care trebuiau să ducă la 
prăbușirea socialismului și la 
restaurarea capitalismului în ța
ra noastră. împreună cu ei și-au 
făcut vise diferiți oameni de 
stat — politicieni reacționari și 
organizatori de blocuri agresive. 
Adenauer a întrezărit perspectiva 
reglementării pașnice a problemei 
frontierelor apusene ale Poloniei 
printr-un acord cu „un guvern 
polonez liber și suveran*, adică 
perspectiva acaparării teritoriilor 
apusene ale Poloniei. Pe politi
cienii reacționari îi tenta pers
pectiva îndepărtării treptate a 
Poloniei de la alianța și priete
nia cu Uniunea Sovietică, pers
pectiva slăbirii unității lagărului 
socialist și a scindării lui.

Doctorii revizioniști ai socialis
mului au turnat apă la moara 
acestor planuri iluzorii. In ei 
și-au pus în primul rînd speran
țele lor irealizabile toți cei ce 
visau schimbări, care ar fi tre
buit să ducă de la socialism la 
capitalism.

Partidul nostru nu a permis 
ca Polonia să fie împinsă pe o 
cale nefastă, ceea ce s-au stră
duit atît de mult să facă revi
zioniștii și toți dușmanii socia
lismului. încercările lor de a face 
o breșă în alianța și prietenia 
polono-sovietică au eșuat.

Dar nu numai acesta este re
zultatul plenarei a 8-a și al poli
ticii partidului în domeniul rela
țiilor polono-sovletice. Datorită 
faptului că aceste relații' se ba
zează pe declarația guvernului 
U.R.S.S. din 30 octombrie 1956 
cu privire la bazele dezvoltării și 
întăririi continue a prieteniei și 
colaborării dintre Uniunea So
vietică și celelalte state socialiste 
și pe Declarația comună polono- 
sovietică din 18 noiembrie 1956, 
prietenia frățească polono-sovie
tică a înflorit. Astăzi, după ce 
aceste declarații au fost date pu
blicității, putem spune că ele au 
trecut cu succes examenul vieții. 
Forțele reacționare interne și ex
terne nu numai că nu au reușit 
să împingă poporul polonez pe 
calea disensiunilor cu poporul 
sovietic. Eșecul lor constă în 
faptul că ei nu mai pot conta pe 
succesul propagandei veninoase 
potrivit căreia relațiile polono- 
sovietice ar fi bazate pe inegali
tate; și potrivit căreia Uniunea 
Sovietică ar impune Poloniei po
litica sa și poziția sa în diferite 
probleme. Astăzi o astfel de pro
pagandă nu mai găsește ascul
tători.

In continuare, raportorul a vor
bit despre convingerea poporului 
polonez că prietenia polono-sovie
tică are cea mai trainică temelie 
și că ea se dezvoltă și înfloreșfe 
nu numai în mintea poporului, ci 
și în inima lui.

Vizita noastră de prietenie în 
Uniunea Sovietică va însemna un 
nou pas pe calea întăririi rela
țiilor frățești dintre popoarele po
lonez și sovietic. întărind aceste 
legături, noi întărim poziția Po
loniei, spulberăm speranțele duș
manilor noștri, consolidăm unita
tea lagărului statelor socialiste.

Mari succese obținute de U. R. S. S. 
în industria bunurilor de larg consum

MOSCOVA 18. Coresponden
tul Agerpres transmite: După 
cum se știe, Congresul al 
XX-lea al P.C.U.S. a trasat ca 
sarcină mărirea pînă în 1960 
a producției industriei bunuri
lor de larg consum cu 60 la 
sută. Această sarcină se reali
zează într-un ritm foarte rapid.

In ultimii 2—3 ani în ma
gazine au apărut zeci de măr
furi noi, producția anuală 
existentă pînă la congres a 
sporit simțitor. Uniunea Sovie
tică depășește de pe acum Sta
tele Unite in ce privește volu
mul producției la o serie de 
produse. Astfel U.R.S.S. pro
duce în prezent 282 milioa

ne m. țesături de lînă, iar 
S.U.A. 267 milioane m. De 
menționat că în 1913 Rusia 
producea de peste 3 ori mai 
puține țesături de lînă decît 
S.U.A. De asemenea producția 
de zahăr în U.R.S.S. a trecut 
de 5 milioane tone anual față 
de 2,3 milioane tone cît pro
duc S.U.A. Dezvoltarea rapidă 
a creșterii vitelor și a indus
triei chimice vor permite Uni
unii Sovietice ca într-un viitor 
apropiat să ajungă și să depă
șească S.U.A. în ce privește 
producția de încălțăminte de 
piele și o serie de mărfuri din 
materiale sintetice.

Strauss pledează pentru 
intensificarea militarizării R.F.G.

BONN 18 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat ziarului 
„Neue Rhein Zeitung* ministrul 
vest-german al Apărării, Strauss, a 
pledat din nou pentru intensifica
rea militarizării R.F. Germane. El 
a cerut să se creeze în Germania 
occidentală „o putere militară de 
proporții maxime" și s-a pronunțat 
pentru „introducerea necondițio

nată* a serviciului militar general 
obligatoriu în R.F. Germană. In 
această ordine de idei Strauss a 
cerut înzestrarea cu arma atomică 
a forțelor militare aeriene vest- 
germane și a sistemului de apăra
re antiaeriană. Strauss s-a pro
nunțat împotriva creării în Europa 
a unei zone denuclearizate și a 
unui sistem de securitate colectivă,
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