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Cel de-al III-lea Congres 
al cooperației de consum

și-a încheiat lucrările
din R- P. Romină

Marți 9 decembrie 1958

i
Duminică s-au Încheiat la Bucu- 
ști lucrările celui de-al III-lea 
>ngres al Cooperației de Consum 
i Republica Populară Romină. 
La ședința de închidere au luat 
rte tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej, 
livu Stoica, Gh. Apostol, Emil 
idnăraș, Petre Borilă, Nicolae 
aușescu, Alexandru Drăghici, 
■nstantin Pîrvulescu, 
litec, Janos Fazekaș.
Ședința de dimineață a fost pre
lată de tov. Gheorghe Bîgu, pre- 
jlintele uniunii regionale Ba- 
ii.
Au luat cuvîntul la discuții pe 
irginea rapoartelor, Viorica 
bisescu. din partea Sindicatului 

ramură comerț și cooperație. 
Constantin Filoreanu, vicepra- 

linte al Centrocoop.
Congresul a aprobat apoi rapor- 

Consiliului Centrocoop cu pri- 
e la activitatea cooperației de 
:isum pe perioada 1954-1958, da- 
i de seamă contabilă și împărți- 
i beneficiului Centrocoop la 31 
lembrie 1957 și raportul Comi- 
i de revizie.
„a al doilea punct de pe ordi-
i de zi, tov. Lukacs Ladislau, 
epreședinte al Centrocoop, a 
zentat raportul asupra modifi- 
ilor la statutul Uniunii Centrale 
:ooperativelor de consum.
.a discuțiile pe marginea aces- 
raport au luat cuvîntul tova-

ii Ștefan Kocsis, președintele 
unii regionale a cooperativelor 
consum din Regiunea Autono- 
Maghiară, și Gh. Lazan, șeful

viciului organizare și cadre de 
uniunea regională Iași.
Congresul a aprobat în unanîmi- 
| modificările aduse la statut, 
n continuare ședința de dimi- 
ță a fost prezidată de tov. C. 
>reanu.
,'ov. Nicolae Claus, director go
al al Direcției generale de achi- 

din Centrocoop a dat citire 
iedului de rezoluție al celui

Ștefan

de-al III-lea Congres al Coopera
ției de Consum.

La discuții pe marginea proiec
tului au luat cuvîntul și au făcut 
propuneri delegații Petre Alexan
dru, vicepreședinte al uniunii re
gionale Ploești , Mihail Stere vi
cepreședinte al uniunii regionale 
Pitești, Avram Iancu, șeful servi
ciului organizare și cadre al uniu
nii regionale Suceava, Gh. Pop, 
vtcopreședinte al uniunii regionale 
Baia Mare, Constantin Mateescu, 
Virgil Stoian, președintele uniunii 
raionale Cluj și Gavril Mic, con
tabil șef la uniunea regională 
Cluj.

Delegații au adoptat apoi în 
unanimitate rezoluția celui de-al 
Ill-lea Congres al Cooperației de 
Consum.

Congresul a ales prin vot secret 
pe președintele Centrocoop-ului, 
pe cei 121 membri și 29 membri 
supleanți ai Consiliului Centrocoop 
și Comisia de revizie.

Tov. C. Mateescu, președintele 
Centrocoop, a mulțumit delegaților 
la congres pentru încrederea acor
dată și a asigurat congresul că 
membrii noului consiliu vor în
deplini cu toată răspunderea sar
cinile trasate cooperației prin rezo
luția adoptată la congres.

S-a dat apoi citire procesului 
verbal al primei ședințe a noului 
consiliu care a ales pe membrii 
comitetului executiv alcătuit din 
25 persoane.

Din comitetul executiv Centro
coop fac parte:

Mateescu Constantin, președin
te, Zăroni Romulus, Filoreanu 
Constantin, Tapoș Francisc, Șer- 
ban Miron, Lukacs Ladislau, vi
cepreședinți; Usturoi Dumitru, se
cretar; Dumitrescu Dumitru, Pă- 
truică Emil, Damian Vasile, Da- 
vidovici Lazăr, Manovici Maria, 
Neamțu Ion, Claus Nicolae, Du
mitrescu Constantin, Chico Ion, 
Zarcu Gheorghe, Fodor Beila,

Lutsch Martin, Tănăsele Gheer- 
ghe, Kocsis Ștefan, Lustig Emi- 
lian, Kovasi Ilarion, Horea Elena, 
Vila Albert, membri. Președinte 
al Comisiei de revizie a fost ales 
tov. Munteanu Ionel.

Tovarășul Francisc Tapoș, vi
cepreședinte al Centrocoop, a dat 
citire telegramei de salut adresate 
C.C. al P.M.R. și Consiliului de 
Miniștri al R.P. Romîne 
cel de-al Ill-lea Congres 
perației de Consum.

Salutul a fost adoptat 
nimitate de participanții 
greș, prilejuind o impresionantă 
manifestație de dragoste și atașa
ment față da partid și guvern. 
In sală au răsunat îndelung che
mări în cinstea Partidului Mun
citoresc Romîn și Comitetului său 
Central în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a gu
vernului Republicii Populare Ro
mîne în frunte cu tovarășul Chi- 
vu Stoica, pentru înflorirea pa
triei noastre — Republica Popu
lară Romină, pentru întărirea 
continuă a alianței dintre clasa 
muncitoare și țărănimea munci
toare.

Participanții la congres au ex
primat prin chemările lor solida
ritatea cu lupta popoarelor pen
tru pace în întreaga lume, au 
aclamat pentru puternicul lagăr 
socialist, în frunte cu Uniunea 
Sovietică — bastionul păcii și 
securității popoarelor.

Cuvîntul de închidere a con
gresului a fost rostit de tovarășul 
Romulus Zăroni, vicepreședinte al 
Centrocoop.

Minute în șir, sala a răsunat de 
uralele celor peste 600 de dele
gați.

Conducătorii partidului și sta
tului au fost înconjurați de con- 
gresiști care i-au aclamat și au 
scandat lozinci în cinstea parti
dului. exprimînd hotărîrea mili-

de 
al

în 
la

către
Coo-

una- 
con-

Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Romîn,

ovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej,
Consiliului de Miniștri

al Republicii Populare Romîne,

eanelor de cooperatori de a munci 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
răspundere puse de partid coo
perației de consum, în opera de 
construire a socialismului în pa
tria noastră.

*
Duminică seara i avut loc în 

sala de festivități a Fabricii de 
confecții „Gh. Gheorghiu-Dej“ o 
reuniune tovărășească la care au 
participat delegații la cel de-al 
Ill-lea Congres al Cooperației de 
Consum și reprezentanții organi
zațiilor cooperatiste de peste ho
tare invitați la Congres.

La reuniune au luat parte to
varășii Chivu Stoica, Gheorghe 
Apostol, Ștefan Vcitec, Janos Fa
zekaș, Gheorghe Stoica, ion 
Cozma, C. Mateescu, Gh. Vasi- 
lichi, Gh. Nicula, conducători ai 
organizațiilor de masă.

In cursul reuniunii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească — expresie a legă
turii strînse între partid, guvern 
și oamenii muncii — au luat cu
vîntul cooperatori și conducători 
ai mișcării cooperatiste din țara 
noastră. In numele maselor de 
cooperatori, ei și-au luat angaja
mentul de a contribui la îmbună
tățirea activității organizațiilor 
cooperatiste, pentru ca ele să dea 
un aport tot mai mare la dezvol
tarea schimbului de mărfuri între 
oraș și sat, la educarea țărănimii 
niunc'toare în spiritul socialismu
lui, la întărirea continuă a alian
ței dintre clasa muncitoare și țără
nimea muncitoare.

Din partea delegațiilor străine 
au luat cuvîntul A. I. Galkin, ccn 
ducătorul delegației sovietice, 
Dunjmoghin Dorjgotev Barsiga- 
tev, conducătorul delegației din 
R. P. Mongola, Paul Schaffer, 
conducătorul delegației din R. D. 
Germană, și Alois Zabcfjnik, con
ducătorul delegației din Republi
ca Cehoslovacă.

In cuvîntul său, întrerupt dese
ori de puternice aplauze, tovară
șul Chivu Stoica, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, a subliniat 
munca rodnică a Congresului, 
înaltul nivel și maturitatea poli
tică de care au dat dovadă par
ticipanții la discuții, urînd coope
ratorilor, lucrătorilor din coopera
ție să obțină noi succese în acti
vitatea lor pe acest front impor
tant al construcției socialiste.

Ovaționînd călduros partidul, 
guvernul, patria noastră, pertici- 
panții și-au manifestat voința fer
mă de. a înfăptui sarcinile puse 
înaintea mișcării cooperatiste din 
țara noastră de către Comitetul 
Central al Partidului și concreti
zate în hotărîrile celui de-al 
III-lea Congres al Cooperației de 
Consum.

Faza finala 

a Festivalului bienal
„I. L. Caragiale"

Luni dimineața a început în Ca
pitală desfășurarea fazei finale a 
Festivalului bienal ,J. L. Cara
giale" al formațiilor de teatru, tea
tru de păpuși, recitatori și cititori 
artistici din cadrul căminelor cul
turale, caselor raionale de cultură 
și colțurilor roșii din gospodăriile 
agricole colective.

Inițiat anul acesta de Ministerul 
Învățămîntului și Culturii cu 
scopul de a contribui la o dezvol
tare și mai mare a activității co
lectivelor dramatice și de păpu- 
șari-amatori, la îmbogățirea con
tinuă a repertoriului acestor for
mații cu noi și valoroase piese din 
dramaturgia contemporană, Festi
valul de teatru „l. L. Caragiale" 
s-a bucurat de un larg răsunet în 
rîndul zecilor de mii de artiști 
amatori din satele și orașele țării 
noastre.

Pe scena Teatrului Tineretului, 
unde se desfășoară faza finală a 
festivalului, luni au prezentat 
spectacole în fața juriului și a 
publicului bucureștean echipele 
de teatru ale căminului cultural 
din comuna Izvorul, raionul Ro
man, regiunea Bacău, casei raio
nale de cultură din Fălticeni, re
giunea Suceava, casei raionale de 
cultură din Rîmnicu Vîlcea, re
giunea Pitești, căminului cultural 
din comuna Armeniș, raionul Ca
ransebeș, regiunea Timișoara, și 
casei raionale de cultură din Tg. 
Ocna, regiunea Bacău.

Intîlnirea membrilor Biroului 
Politic al C. C. al P. M. R. 
cu tovarășul Marosan Gyorgy 

în ziua de 5 decembrie 1958 a avut loc • fntîlnire între membri 
ai Biroului Politic al C.C. al P.M. R. și tovarășul Marosan Gyorgy, 
membru al Biroului Politic și secretar al C.C. al P.M.S.U., care 
și-a petrecut concediul de odihnă în țara noastră împreună cu soția.

La întîlnire, care a decurs într-o atmosferă de caldă și sinceră 
prietenie, au luat parte tovarășii: Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ccaușescu, Alexandru Moghioroș și Constantin Pîrvulescu.

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

Sosirea în țară a unei
delegații aComsomolulni

Luni 8 decembrie a sosit în Ca
pitală o delegație a Comitetului 
Central al Comsomolului în frun
te cu tov. Pavlov P. Serghei, se
cretar al C.C al U.T.C.L., mem
bru al Biroului C.C. al U.T.C.L., 
care va studia experiența organe
lor și organizațiilor U.T.M.

Din delegație fac parte : Vese
lov Z. Boris, secretar al comite
tului regional Vologda al U.T.C.L., 
Nichiforac P. Piotr, secretar al 
comitetului regional Cernăuți al 
U.T.C.L., Kirillin I Vladimir, 
secretar al comitetului raional 
Frunze din Moscova al U.T.C.L., 
Sirokova P. Tamara, secretar al 
comitetului raional Verh Isețk —

Sverdlovsk al U.T.C.L.. Tuhvatu- 
lina G. Klara, secretar al comite
tului U.T.C.L. din R.A.S.S. Bașkiră, 
Ikonikova Svetlana, secretar al co
mitetului U.T.C.L de la Universi
tatea de Stat din Leningrad, Pro
horov P, Iuri, activist al secției 
internaționale a C.C. al U.T.C.L.

La sosire, in Gara de Nord, oas
peții au fost întîmpinați de mem
brii Biroului C.C. al U.T.M,, în 
frunte cu tov. Virgil Trofin, prim 
secretar al C.C. al U.T.M., acti
viști ai C.C. al U.T.M. și ai Co
mitetului orășenesc București

A fost de față V. F. Nikolaev, 
consilier al Ambasadei U.R.SS.' 
la București.

Tinerii luptă pentru
SPORIREA

randamentului mașinilor
■

București)
LA ORDINEA ZILEI —

CALIFICAREA

(Agerpres)

tovarășului Chivu Stoica
:1 de-al III-lea Congres al cooperației de con- 

din Republica Populară Romină a primit cu 
ă bucurie și însuflețire salutul Comitetului 
ral al Partidului Muncitoresc Romîn și al Con- 
lui de Miniștri al Republicii Populare Romîne 
congresului de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Congresul exprimă,- în numele celor peste 

.000 membri ai cooperativelor de consum de 
îtreg cuprinsul țării, profunda recunoștință și 
mai calde mulțumiri Comitetului Central al 
dului, guvernului pentru îndrumările pre- 
e și ajutorul dat permanent cooperației de 
im, pentru grija părintească ce o poartă întă- 
și dezvoltării ei multilaterale, 
operatorii și lucrătorii din cooperația de con- 
se angajează să muncească cu perseverență 
u dezvoltarea schimbului de mărfuri între oraș 
t în vederea îmbunătățirii continue a aprovi- 
rîi oamenilor muncii de la orașe cu produse 
t>le și a țărănimii cu mărfuri industriale. Lu- 
■11 și conducerile organizațiilor cooperației de 

-m își vor spori eforturile pentru a dezvolta și 
lătățî desfacerea mărfurilor industriale la sate, 
cunoașterea mai îndeaproape a cerințelor de 
iri ale țărănimii și ale unităților agricole coo-
st-socialiste, prin aprovizionarea lor cu pro- construirea socialismului, pentru înflorirea patriei 
de bună calitate și î-ntr-un sortiment bogat, 
otim ca o dovadă de încredere și de prețuire 
vitățil cooperației de consum în opera de con- 
e a socialismului în țara noastră, sarcina de 
ndere pusă de partid și guvern cooperației — 
deveni principalul achizitor de cereale, legu-

me, fructe și alte produse. Vom depune toate efor
turile pentru a îndeplini cu cinste această sarcină 
importantă.

Achiziționînd cantități sporite de produse agri
cole de la țărănime pentru a asigura o mai bună 
aprovizionare a oamenilor muncii de la orașe și a 
industriei socialiste, vom contribui tot mal mult la 
întărirea alianței muncitorești-țărănești, la întări
rea continuă a statului nostru democrat-popular.

Organizațiile cooperației de consum se vor 
preocupa de atragerea de noi membri în coopera
tive, vor lupta pentru ca acestea să se întărească 
și mai mult ca organizații de masă ale țărănimii.

In centrul preocupărilor cooperației de consum 
va sta desfășurarea unei largi munci politice pen
tru educarea țărănimii in spiritul asocierii și mun
cii în comun, deprinzînd-o cu formele de activi
tate colectivă, inlesnindu-i astfel trecerea la for
mele superioare de cooperare, pentru victoria socia
lismului la sate.

Sub îndrumarea și cu sprijinul partidului și gu
vernului milioanele de cooperatori se angajează să 
lupte spre a întări mai mult cooperația de con
sum, spre a spori contribuția ei la lupta pentru

CITIȚI în pag. 2 șl 3

Discuții ia raportul
Consiliului
Centrocoop

(Raid prin
în expunerea tovarășului 

Gheorghe Gheorghiu-Dej făcu
tă la ședința plenară a C.C. al 
P.M.R. din 26-28 noiembrie 
1958 se arată marile posibilități 
de creștere a producției indu
striale pe baza folosirii inte
grale a capacităților și rezer
velor existente.

Creșterea randamentului la 
războaiele de țesut, acțiune ini
țiată la începutul anului acesta 
de colectivul de muncă 
Industria Bumbacului și 
șită în numeroase alte 
prinderi — acțiune care 
punde întrutotul acestei 
cații a partidului a dus 
creșterea producției și produc
tivității muncii, la reducerea 
prețului de cost al produselor,

de la 
însu- 

între- 
răs- 

indi- 
la

cîteva întreprinderi din
la ridicarea nivelului de trai 
al muncitorilor. Astfel în ulti
mele 7 luni, datorită creșterii 
randamentului la războaiele de 
țesut și fără investiții ca
pitale noi s-au produs 
peste plan 350.000 m-p. țesă
turi de lină, 600.000 m.p. țesă
turi de mătase și 7,5 milioane 
m.p. țesături de bumbac. La 
realizarea tuturor acestora, o 
contribuție importantă au adu
s-o tinerii. Aceștia constituie 
majoritatea muncitorilor din 
industria noastră textilă.

Iată pe scurt cîteva consta
tări făcute cu prilejul unui raid 
prin cîteva întreprinderi bucu- 
reștene în legătură cu contribu
ția tineretului la sporirea ran
damentului mașinilor.
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și pentru bunăstarea poporului nostru muncitor. 
Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, inspirato

rul și organizatorul tuturor victoriilor noastre !
Trăiască guvernul Republicii Populare Romîne 1 
Trăiască scumpa noastră patrie, Republica Popu

lară Romină 1

CEL DE-AL HULEA CONGRES 
AL COOPERAȚIEI DE CONSUM 

DIN R. P. ROMINA

Inaugurarea complexului școlar de la Bîrlad

Aspect exterior al clădirii Complexului școlar de la Bîrlad (citiți în pag. 3-a solemnitatea inaugurării).

/■

Se știe că de nivelul pregătirii 
profesionale se leagă organizarea 
locului de muncă, obținerea unei 
producții mai mari și de calitate 
mai bună prin realizarea unui in
dice înalt de utilizare a războiului 
de țesut. Direcțiunea, comitetul 
U.T.M., cabinetul tehnic de la fa
brica „Donca Siuio“ au explicat ti
nerilor necesitatea unei calificări 
mereu mai mari făcînd legă
tura organică dintre aceasta și con
secințele acesteia — ridicarea cîști- 
gului muncitorilor. Explicația a 
fost însoțită de măsuri practice. 
S-a montat special un război- 
școală, cu ajutorul căruia se pre
dau cunoștințe tehnice, științifice 
de reglare a războiului, de cunoaș
tere a mecanismelor. Paralel cu 
aceasta s-a asigurat instruirea la 
locul de muncă prin schimburi de 
experiență. Toate aceste măsuri 
privind ridicarea calificării profe
sionale au ajutat efectiv realizarea 
unui indice ridicat de utilizare a 
mașinilor și ca urmare un randa
ment cu 13,2 la sută mai mare 
față de cel realizat în luna de 
bază (decembrie 1957) ceea ce în
seamnă că lunar lucrînd în acest 
ritm, fabrica realizează un plus de 
130.000 m. liniari țesături față de 
luna de bază. Interesul pentru o 
muncă mai rațională, mai rodnică, 
asigurarea tuturor condițiilor ca 
munca să se desfășoare în mod 
ritmic a făcut ca fabrica „Donca 
Simo“ să-și realizeze planul anual 
pînă la 27 noiembrie.

Comitetul U.TJM. a sprijinit în 
mod activ acțiunea de ridicare a ca
lificării profesionale a tinerilor, 
discutînd cu cei care nu-și înde
plineau normele, anaiizînd cauzele. 
El a popularizat munca tinerelor 
Felicia Stan, Dumitru Maria II, 
Ioana Moțoc care organizîndu-și 
mai bine munca își depășesc cu 
regularitate normele. Efectul unei 
munci susținute de calificare și ri-

I LIDIA POPESCU

(Continuare în pag, 8-aJ

— Mai lipsește cineva ?_
— S intern toți.
După acest răspuns, Ștefan 

Dumitru, secretarul comitetului 
U.T.M. de la țesătoria „Elena 
Pavel" din București a strîns 
toți membrii brigăzii utemiste 
de muncă patriotică în jurul 
lui.

— Eu zic să formăm două 
echipe.

— Să ne luăm la întrecere — 
a propus cineva.

A urmat încolonarea fi cu 
steagul brigăzii în frunte tine
rii au pornit cîntînd spre Casa 
de cultură a tineretului din ra
ionul Tudor Vladimirescu din 
Capitală...

...Trecuse de ora 8. Se mun- ■ 
cea de zor. Unii săpau pămln- ' 
tul, alții îl cărau cu roabele. ; 
Intr-o parte se făceau nivelările •1 
pentru amenajarea drumului și ' 
a spațiilor verzi. Fetele spălau ,, 
geamurile, iar .specialiștii" 1 
preparau betonul . pentru te-, 
rasă. /

Deodată, pentru o clipă, toți11 
s-au oprit din lucru.

Dinspre strada Turturele ve-,, 
neau în două grupuri, alți ii-1' 
neri cu steaguri în frunte. Erau ,', 
alte două brigăzi utemiste da ,. 
muncă patriotică. Un tînăr oara 1 ’ 
i-a recunoscut strigă : ;

— Sint pielării de la ^la- • 
căra roșie".

Și munca a început mai 
spor, cu noi forțe.

Cu cinci minute înainte 
terminarea programului

ou

de 
. - de

myncă voluntară, de duiminică 
dimineață, s-a făcut bilanțul.
Au fost efectuate aproape

muncă voluntară, 
timp s-au săpat

400 ore 
In aoest 
aproximativ 15 m. cubi de pă- j, 
m&nt ji s-au preparat 3 m. cubi • 
de pietriș pentru turnat beton. ‘

In carnetele de evidență ale \ 
brigăzilor au fost trecute nu-11 
mele celor mai harnici tineri :' ’ 
Emilul Grecescu, Constantin'' 
Dioconu, David Domnica și • 
Nicolae Bidașcu de la țesăto- "/ 
ria „Elena Pavel", Niooiae', 
Lungu, Corelia Vasilescu, Vast- • 
lica Ivan, Pop Romus, Ilie ’ 
Păuna, Constantin Dobre șl., 
alții de la fabrica de piele și • 
încălțăminte „Flacăra Roșie", ' 
care au muncit cu toată dra- ' 
gostea pentru ca în cinstea ani- • • 
vărsării Republicii noastre, 
Casa de cultură din acest ta-,, 
ion să fie dată în folosință ti
neretului.

P. PALID

97 brigăzi 0. T. M.
de muncă patriotică

In orașul flatați
In orașul șl regiunea Galați tot 

mai mulți tineri își manifestă do
rința de a lucra fn brigăzile 
U.TM. de muncă patriotică.

In orașul Galați au fost Înfiin
țate 97 de brigăzi cuprinzfnd pes
te 3500 de tineri care lucrează cu 
avînt la înfrumusețarea orașului și 
pe șantierele de construcții ale unor 
noi locuințe. Brigăzi U.TJW. de 
muncă patriotică au luat ființă și 
în orașele Tecuci și Brăila.

Delegația Uniunii 
Tineretului Muncii
din R. P. Albania
a părăsit Capitala

Luni 8 decembrie a.c. a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre pa
trie, delegația Uniunii Tineretului 
Muncii din R. P. Albania, care 
ne-a vizitat țara timp de douăi 
săptămîni.

La plecare, delegația Uniunii 
Tineretului Muncii din R.P. Alba
nia a fost salutată de membrii 
Biroului C.C. al U.T.M. în frunte 
cu tov. Virgil Trofin, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.M., de 
ai C.C. al U.T.M. și aj 
tului orășenesc U.T.M. 
reștl,

activiști
Comite»

Buci*

I



Lucrările Congresului cooperației de consum din R.P. Romîna
Cuvîntul tov. Bîgu Gheorghe, președintele 

U K. C. C. Bacău
Raportul prezentat de Consiliul 

Centrocoop a ilustrat succesele do- 
bîndite de cooperația de consum 
din țara noastră în ultimii patru 
ani, contribuția cooperației la in
tensificarea schimbului de mărfuri 
între oraș și sat, la educarea ma
selor țărănești în spirit socialist, la 
întărirea alianței dintre clasa mun
citoare și țărănimea muncitoare.

Urmare firească a muncii inten
se desfășurate de lucrătorii din 
cooperație și masa de membri co
operatori, asemenea succese au fost 
obținute și în regiunea Bacău. Re
țeaua de desfacere s-a dezvoltat 
simțitor, numărul unităților noi în
ființate la sate crescînd cu 373. Ca 
rezultat al eforturilor clasei mun
citoare pentru industrializarea so
cialistă a țării, a măririi continue 
a veniturilor țărănimii muncitoare, 
ca urmare a dezvoltării sectorului 
cooperatist în agricultură și a spo
ririi producției agricole, volumul 
desfacerilor de mărfuri a crescut 
continuu. Numai în acest an s-au 
vîndut mărfuri a căror valoare a 
crescut cu peste 200 milioane lei

Cuvîntul tov Nicolae Ieontieș» 
contabil»^ef la Uniunea regională Suceava

In anul 1954, 67 unități din re
giunea Suceava și-au încheiat bi
lanțurile cu pierderi la activitatea 
de bază. Datorită însă preocupării 
de zi cu zi a comitetului nostru 
de conducere pentru îmbunătățirea 
situației financiare, pentru crește
rea fondurilor proprii și mai buna 
gospodărire a unităților, aceste 
pierderi au fost eliminate de la 
un an la altul. De la 30 septem
brie 1958 nici o unitate nu mai 
are pierderi rezultate din activita
tea de bază.

Unul din factorii principali care 
au dus la întărirea unităților din 
punct de vedere financiar a fost 
aplicarea unui regim sever de e- 
conomii.

Tot în urma măsurilor luate și 
a ajutorului primit din partea or
ganelor de stat, fondurile proprii

Cuvîntul tov. Ladislau Varga, contabîl-șef 
la Uniunea raională Sf Gheorghe

Cei 34.000 membri ai celor 23 
cooperative sătești din raionul Sf. 
Gheorghe m-au însărcinat să îm
părtășesc tovarășilor delegați rea
lizările obținute în special pe li
nia îmbunătățirii situației econo- 
mico-financiare a cooperativelor.

In planul de măsuri pe care 
l-am întocmit am prevăzut să în
casăm mai întîi părțile sociale 
subscrise de membrii cooperatori, 
să lichidăm pe vechii debitori, cît 
și stocurile supranormative. S-a 
urmărit, de asemenea, realizarea 
și chiar depășirea planurilor eco
nomice, accelerarea vitezei de cir
culație a mărfurilor, reducerea 
cheltuielilor de circulație.

Sarcinile izvorîte din acest plan 
de măsuri au fost defalcate pe 
fiecare cooperativă, urmăripdu-se 
aplicarea la timp a măsurilor 
propuse.

Raportăm Congresului că toa
te obiectivele cuprinse în acest 
plan au fost în general realizate 
și chiar depășite. Astfel, suma de 
lei 611.000 fond social a fost înca
sată; din debitorii existenți la 31

Cuvîntul tov. Ion lanulic, pre edintele
U. R C C.

Iu regiunea noastră există în 
prezent un număr de 1816 unități 
de desfacere a mărfurilor. An de 
an au crescut sumele alocate din 
beneficii pentru noi construcții și 
amenajări de magazine, pentru 
înfrumusețarea și dotarea celor 
existente. Numai în 1958 a fost 
investită în acest scop o sumă de 
peste 2.500.000 lei.

Un sprijin deosebit în dezvol
tarea rețelei cooperatiste l-am 
primit din partea cooperatorilor. 
Prin muncă voluntară, ei au con
struit și amenajat un mare număr 
de magazine.

Dezvoltarea comerțului coope
ratist a cerut formarea de noi ca
dre, capabile să desfășoare un coA 
merț civilizat. Numărul de mer
ceologi și vtnzători care au urmat 
diferite cursuri a sporit de la an 
la an. Numai cel al vînzătorilor 
școlarizați în acest an a crescut 
de pesfe patru ori față de 1954. 
In aceiași timp am trecut la or
ganizarea de cursuri pe plan re- 
gional, care ne vor da posibilita
tea să școlarizăm un număr im
portant de cadre. Anul acesta au 
fost recrutați 179 ucenici comer
ciali. In învățămîntul profesional 
de scurtă durată puteam înregi-

Cuvîntul tov. Pavel Hevizi, președintele 
cooperativei din comuna Satu Nou, 

regiunea Oradea
Sînt președintele uneia din cele 

mai vechi cooperative din țara 
noastră. Locuitorii din Satu Nou 
au înființat încă în anul 1896 o 
cooperativă de credit și apoi, în a 
nul 1900, o cooperativă de consum. 
In anul 1910 însă, cooperativa a 
trebuit să-și înceteze activitatea, 
reînființîndu-se de abia în anul 
1943, desigur cu o conducere for
mată în. majoritate din chiaburi. 
Pe atunci numai o mică parte a 
țăranilor muncitori din comună e- 
rau membri ai cooperativei.

Cu totul altfel se prezintă în 
prezent cooperativa noastră. As- 
tăzi putem raporta cu mîndrie ce
lui de-al IlI-lea Congres că, înc.e- 
pînd din luna martie a acestui an, 
toți locuitorii comunei noastre care 
îndeplinesc condițiile de vîrstă, sînt 
membri ai cooperativei de consum,

Iată și realizările noastre. Dacă 
în anul 1954 am desfăcut mărfuri 
în valoare de 1.759.000 lei, în anul 
1958 am ajun3 la suma da 
B.420.000 lei. O atenție deosebită 
■a fast acordată bunei aprovizionări

Discuții la raportul Consiliului Centrocoop
față de anul 1954. In același timp, 
volumul produselor achiziționate a 
sporit cu 322 la sută.

In cadrul cooperativelor au fost 
dezbătute în ultima yreme, mai 
mult decît înainte, probleme privind 
păstrarea avutului obștesc, lichida
rea debitorilor, asigurarea fondului 
central al statului etc. De exemplu, 
în adunarea generală de la Ză- 
nești, raionul Buhuși, s-a hotărât 
autofinanțarea cooperativei, sătenii 
subscriind fondurile necesare în a- 
cest scop. La conferința Uniunii 
raionale Roman s-a hotărî! auto
finanțarea tuturor cooperativelor 
din raion. Astăzi această hotărî- 
re a fost transpusă în viață.

Sîntem hotărîți ca de aici 
înainte să atragem tot mai 
mulți săteni în activitatea coopera
tivelor, să muncim cu stăruință 
spre a îmbina activitatea economi
că cu activitatea educativă de ri
dicare continuă a conștiinței poli
tice a țăranilor muncitori, căci nu
mai în felul, acesta vom putea răs
punde cu cinste sarcinilor sporite 
ce ne revin în viitor.

ale cooperativelor de consum din 
regiunea Suceava au crescut în a- 
cești ani de la 45.839.000 la 
117.387.000 lei.

Creșterea fondurilor proprii și 
buna gospodărire a unităților a 
creat unui număr de 43 cooperative 
posibilitatea de a se autofinanța, 
avînd peste 24 milioane de lei fon
duri proprii. Ele au eliberat peste 
15 milioane lei din împrumuturile 
ce le fuseseră acordate de. stat la 
care ar fi plătit anual dobînzi de 
peste 400.000 lei.

îmbunătățirea situației economi- 
co-financiare a cooperativelor noa
stre este, fără îndoială, și rezulta
tul antrenării maselor de coopera
tori la controlul activității coope
rativelor, la combaterea fraudelor 
și apărarea avutului obștesc, cît și 
a organizării de revizii contabile 
inopinate.

decembrie 1954, 66 la sută au fost 
lichidați; cele 23 cooperative din 
raion au realizat în patru ani un 
beneficiu de 11.254.000 lei.

Mărirea continuă a numărului 
de cooperatori, încasarea fondului 
social subscris, munca perseve
rentă pentru reducerea continuă a 
cheltuielilor de circulație, mărirea 
fondului social au făcut ca toate 
cooperativele din cadrul raionului 
nostru să treacă la autofinanțare, 
desfășurîndu-și acum activitatea 
cu ajutorul fondurilor proprii.

Comitetul raional de partid Sf. 
Gheorghe s-a ocupat îndeaproape 
de activitatea organizațiilor coo
peratiste. în ședințele comitetu
lui raional de partid s-a analizat 
situația cooperativelor, accentuîn- 
du-se asupra necesității de a-și 
îmbunătăți activitatea economică 
și de masă, de a întări controlul 
în vederea realizării tuturor sar
cinilor. Comitetul raional de par
tid a îndrumat organizațiile de 
bază ca acestea la rîndul lor să 
se ocupe de problemele bunului 
mers al cooperativelor.

Timișoara
stra succese mai însemnate dacă 
treceam din timp și cu hotărîre 
la organizarea unui centru școlar. 
De fapt și conducerea Centrocoop- 
ului a contribuit la această 
întîrziere. Ea nu a creat condiții 
pentru organizarea unui centru 
unic de învățămînt, atît pentru 
cursurile de scurtă durată cît și 
pentru ucenici.

Cu toate rezultatele obținute 
trebuie spus că în munca noastră 
continuă să mai existe lipsuri. Noi 
nu ne-am preocupat în suficientă 
măsură de studierea cererii popu
lației, ceea ce a influențat negativ 
aprovizionarea satelor. S-au mani
festat de asemenea lipsuri și în 
ce privește buna gospodărire și 
păstrare a fondului de mărfuri. Au 
fast dese cazurile cînd mărfurile, 
în loc să ajungă în condiții bune 
la consumator, ajungeau degrada, 
te, ceea ce a mărit procentul de 
perisabilitate.

Aceste lipsuri ne revin în primul 
rînd nouă, conducătorilor Uniunii 
regionale, care nu am imprimat 
suficientă disciplină organelor ra
ionale, nu am urmărit cu perseve. 
rență felul cum sînt duse la în
deplinire hotărîrile luate.

cu unelte agricole și îngrășăminte 
chimice, aprovizionării cu priorita
te a gospodăriei agricole colective 
și a celor două întovărășiri din 
comună. Amintim că numai 
anul acesta am vîndut țăranilor 
muncitori din comuna Satu Nou 
peste 80.000 țigle și peste 200 m.c. 
cherestea, materiale care au fost 
folosite la construirea a 30 de case 
noi.

In aceeași perioadă și volumul 
produselor agricole achiziționate și 
trimise la oraș s-a dublat. Anul 
acesta am achiziționat pe lîngă alte 
produse, peste 100.000 ouă și 22 
tone păsări, fără a mai vorbi de 
plantele industriale care se cultivă 
la noi în comună în cantități mari, 
cum sînt: sfecla de zahăr, tutunul, 
ardeiul pentru boia, sorgul si altele, 
livrate direct fabricilor. Cerealele 
păioase contractate cu statul și în 
acest an au fost predate la termen, 
iar angajamentul luat în cinstea 
Congresului de a prelua în întregi
me produsele, de toamnă contracta
te a fost îndeplinit.

Exemplul bun dat de cooperativa 
noastră în ceea ce privește gospo
dărirea avutului obștesc, deprinde
rea de a munci organizat, în co
mun, dezvoltarea spiritului de 
muncă în colectiv au contribuit în 
bună măsură la înființarea în co
mună a două întovărășiri agricole 
și a unei gospodării agricole colec
tive. Ba mai mult, unele din fostele 
cadre ale cooperativei de consum 
sînt astăzi cadre de conducere în 
unitățile agricole socialiste: preșe
dinte al gospodăriei agricole co
lective, secretari ai celor două în
tovărășiri etc. Subliniez că între 
noi și unitățile agricole coopera- 
tist-socjaliste din comună este o 
strînsă colaborare. Noi nu precupe
țim nici un efort pentru a le apro
viziona cu produse care le ajută 
în obținerea unor recolte din ce în

Cuvîntul tov Ana D6r, cooperatoare 
din satul Seleușu, raionul Tîrnăveni, 

regiunea Stalin
Cooperativa noastră se situează 

printre cooperativele fruntașe pe 
raion. La obținerea acestui titlu de 
cinste femeile, prin spiritul lor 
gospodăresc, și-au adus cu priso
sință contribuția.

In consiliile sătești și în consi
liul de conducere au fost alese 24 
femei. Cooperatoarele romînce, 
maghiare și germane au dus o 
muncă intensă pentru atragerea de 
noi membri în cooperativă, încasa
rea părților sociale subscrise și 
mărirea cantităților de produse a- 
chiziționate.

Echipe de femei au vizitat pe 
fiecare gospodar, arătîndu-i că 
contractările de cereale, car
tofi, păsări și alte produse a-

Cuvîntul tov. Somogyi Miklos, președintele 
G. A. C. Cuci, raionul Luduș, regiunea Cluj

Cooperativele de consum din țara 
noastră au pășit continuu pe un 
drum de progres și întărire. Dacă 
în comuna Cuci, cooperativa nu
mără în anul 1949, 473 membri, 
astăzi sînt 1146 cuprinzînd pe toți 
locuitorii adulți. La început lucrau 
cu banii Băncii de Stat; astăzi 
cooperativa se autofinanțează lu
crând cu fondurile ei proprii.

Aceeași situație a fost și în gos
podăria noastră colectivă. La înce
put a fost greu. Dar îndrumați de 
partid și avînd înaintea ochilor 
exemplul cooperativei de consum 
care se întărea mereu prin munca 
noastră comună, ne-am convins că 
e ma> bine să muncim cu toții la 
un loc. Am înființat atunci prima 
colectivă, Urmîndu-ne exemplul și 
țăranii muncitori din celelalte pa
tru sate aparținînd comunei Cuci 
au înființat gospodării agricole co
lective.

Știind însă că orice început este 
greu, am pornit cu încredere în 
puterile noastre pe drumul înflori
rii și al bunăstării, simțind tot 
timpul ajutorul moral și material 
al partidului și guvernului.

Astăzi fața gospodăriei noastre 
s-a schimbat complet. Ea cuprinde 
189 de familii, adică întreg satul, 
are o suprafață de 530 ha. teren, 
81 vite. 19 cai, 190 oi, 30 scroafe 
de prăsilă, 4 vieri și 25 porci con
tractați la îngrășat; în cursul a- 
riului, am mai vîndut statului 50 
de porci grași. Datorită recoltei 
bogate de porumb 4000 kg. la hec
tar — am putut distribui membri
lor gospodăriei cîte 6 kg- de po
rumb pentru o zi-muncă.

De pe urma cantităților impor
tante de produse valorificate prin 
cooperativă am avut mari venituri 
bănești, astfel că anul acesta pen
tru fiecare zi-muncă au revenit 9

Cuvîntul tov Mumin Aii, vicepreședinte 
al Uniunii raionale Fanciu, regiunea Galați

Creșterea desfacerii de mărfuri 
industriale la sate, este o conse
cință directă a ridicării continue 
a nivelului de trai al țărănimii 
muncitoarei în anii regimului de
mocrat-popular.

Sprijinul acordat de stat țără
nimii muncitoare din țara noastră 
prin credite de producție, prin sta
țiunile de mașini și tractoare, prin 
semințe selecționate, dar mai ales, 
prin înlesnirea trecerii ei pe fă
gașul agriculturii socialiste, au 
schimbat complect înfățișarea sate
lor noastre, au dus la creșterea 
nivelului material și cultural al ță
rănimii muncitoare.

Aceste schimbări se reflectă șf 
în modul de viață al țăranilor 
muncitori din raionul Panciu. Ță
rănimea muncitoare din raionul 
nostru, care are un pronunțat ca
racter viticol, a beneficiat din plin 
de politiea dusă de partid și gu
vern pentru stimularea dezvoltării 
viticulturii. Numai în acest an, ca 
urmare a sprijinului acordat de 
stat prin credite, material săditor 
și îndeosebi prin politica prețurilor, 
țăranii muncitori din sectorul a- 
gricol cooperatist au sădit cca. 600 
ha. cu viță nobilă. Producția ex

Cuvîntul tov Marin Stelian, președintele 
Uniunii raionale HIriău

Am ascultat cu deosebită aten
ție salutul Comitetului Central al 
P.M.R. și al guvernului R.P.R. 
adresat Congresului prin to
varășul Gheorghe Gheorghiu - 
Dej. M-am bucurat mult cînd 
am văzut de cîtă încredere 
set bucură cooperația de con
sum, prin aceea că partidul și gu
vernul apreciază că ea trebuie să 
devină principalul achizitor de ce. 
reale, legume și fructe. Vreau să 
arăt că în această privință coope
rativele de consum din raionul 
Hîrlău au și acumulat o oarecare 
experiență, mai ales la achizițiile 
și contractările de cereale.

Uniunea raională Hîrlău a rea
lizat în anul 1957 un volum de 
achiziții și contractări de 8.200 
tone cereale; în numai 11 luni ale 
acestui an volumul de produse a

ce mai bogate, iar ele ne sprijină 
fără rezervă în achiziționarea unor 
cantități tot mai mari de produse 
agricole.

Cu toate rezultatele obținute, nu 
putem spune totuși că la coopera
tiva noastră toate merg bine. Ast
fel, deși întreaga comună este coo- 
perativizată și cu fondul social 
vărsat în întregime, deși an de an 
am înregistrat beneficii, totuși coo
perativa nu se autofinanțează încă.

Ne angajăm în fața Congresului 
să trecem la autofinanțarea co
operativei noastre încă în cursul 
anului 1959, să depunem toate e- 
forturile pentru a contribui la 
continua întărire a schimbului de 
mărfuri dintre oraș și sat, factor 
important în întărirea statului 
nostru democrat-popular.

duc venituri bune, că pe această 
cale putem trimite muncitori
lor de la orașe mai multe pro
duse, ca ei, la rîndul lor, să ne 
trimită mărfurile industriale de 
care avem nevoie. Astfel am ajuns 
să contractăm cu membrii coope
ratori 63.000 kg. cereale, 1.30C 
kg. păsări, am achiziționat 110.800 
ouă, 4.000 kg. fasole. Cred însă că 
în privința asta am putea face și 
mai mult, fiindcă producția noas
tră este azi mai mare datorită 
sprijinului pe care-1 primim din 
partea partidului și guvernului.

Ne angajăm să luptăm pentru a- 
plicarea în viață a hotărârilor Con
gresului, contribuind astfel la în
florirea patriei noastre dragi.

lei în afară de produsele în natu
ră repartizate colectiviștilor.

Odată cu întărirea gospodăriei 
ș-a îmbunătățit simțitor și situația 
materială a tuturor colectiviștilor, 
numai în ultimii ani construindu- 
M în satul nostru 34 case. Amin
tesc totodată că fondul de bază a 
crescut de la 13.000 lei la peste 
1.000.000 lei.

»n momentul de față gazul me- 
lan a fost introdus în întreaga co
mună, lumina electrică este în 
«urs de instalare în fiecare casă, 
wem cinematograf. Toate acestea 
«rau numai visuri pentru țărăni
mea muncitoare în timpul regimu
lui burghezo-moșieresc.

Intre gospodăria colectivă și co
operativa de consum s-a statorni
cit în cursul acestor ani o colabo
rare rodnică. Prin cooperativă 
membrii gospodăriei au primit de 
Ja muncitorii din fabrici unelte a- 
gricole, îngrășăminte chimice și 
produsele industriale și alimentare 
necesare traiului zilnic. Tot prin 
cooperativă am cumpărat în anul 
1955 un autocamion, care ne aju
tă la muncile agricole. La rîndul 
său, gospodăria colectivă „Gheor
ghe Doja“ din comuna Cuci și-a 
valorificat și își valorifică toate 
surplusurile de produse agricole 
prin cooperativă.

In anii 1957 ș! 1958 am valo
rificat prin cooperativa noastră 90 
tone grâu, porumb, si orz. 10 tone 
floarea-soarelui și 40 tone cartofi 
de toamnă; la legume și zarzava
turi am contractat an de an cu 
cooperativa 10 ha. teren legumicol 
irigat. Anul acesta am valorificat 
de pe această suprafață 25 vagoa
ne produse în valoare de 312.000 
lei. obținînd în felul acesta o ren
tabilitate de peste 30.000 Jei la 
hectar.

cepțională obținută în ultimii doi 
ani și prețurile avantajoase acor
date la contractări și achiziții au 
adus producătorilor din raionul 
Panciu mari venituri.

Toate acestea au cerut din par
tea noastră o preocupare mai mare 
pentru aprovizionarea cooperative
lor cu produse industriale și cu 
materiale necesare muncilor agri
cole.

Față de posibilitățile sporite 
ale țărănimii și pentru a crea con
diții _ de mai bună desfășurare a 
activității cooperativelor ar fi 
trebuit să ne preocupăm mai mult 
de construirea și amenajarea unor 
noi magazine prin contribuția vo
luntară a membrilor cooperatori, 
așa cum bine au făcțit coopera
torii din alte locuri din țară. Noi 
nu am făcut însă acest lucru, 
deși în comunele Fitienești, Pă- 
dureni și Băltinești mai sînt încă 
magazine care funcționează în 
condiții nesatisfăcătoare.

a Ne vom strădui să răspundem 
cît mai bine exigențelor mereu 
crescînde ale cumpărătorilor, 
să contribuim într-o măsură 
mai mare la ridicarea nivelului 
de trai al populației.

chiziționate a crescut la 12.000 
tone.

In activitatea noastră am avut 
un sprijin prețios din partea co
mitetelor executive ale sfaturilor 
populare comunale.

Trăgînd învățăminte din cele ce 
s-au spus la acest congres, chib
zuind mai mult asupra sarcinilor 
pe care partidul le pune în fața 
cooperației de consum, îmi dau 
seama de marea răspundere ce ne 
revine nouă, organelor de conduce
re și tuturor lucrătorilor din co
operație. Este limpede că avem po
sibilitatea de a spori simțitor a- 
chizițiile și contractările de pro
duse agricole, de a munci cu bune 
rezultate în calitate de achizitori 
principali la cereale, legume și 
fructe.

Cuvîntul tov. Emil Pătruică, președintele
• U. R. C. C. Craiova

Regiunea Craiova a cunoscut 
în anii puterii populare mari 
transformări economice și social- 
culturale. Ca urmare a politicii 
înțelepte duse de partid și gu
vern, marile bogății ale solului și 
subsolului au fost puse în valoa
re. A luat naștere și s-a dezvol
tat o puternică industrie extracti
vă de petrol și cărbune, s-au con
struit mari uzine și fabrici. Mari 
transformări au avut loc și în a- 
gricultură. Astăzi, mii de familii 
de țărani muncitori fac parte din 
gospodării colective, întovărășiri 
și alte forme de cooperare agricolă 
în producție. Toate acestea au dus 
la creșterea veniturilor oamemlor 
munci} de la orașe și sate, la spo
rirea puterii lor de cumpărare. 
S-au creat astfel condiții din 
cele mai favorabile pentru dezvol
tarea activității economice a coo
perației din regiunea noastră.

Ținînd seama de cerințele de 
cc-nsum tot mai mari ale popu
lației, am căutat să asigurăm o 
aprovizionare cît mai abundentă 
a cooperativelor. Drept urmare, în 
anul 1958, s-au vîndut cu 345 mi
lioane lei mai multe mărfuri de
cît în anul 1954, ceea ce reprezin
tă o creștere de 73 la sută.

Țărănimea muncitoare din re
giunea Craiova, văzînd grija 
deosebită ce se acordă aorovizio- 
nării satelor cu mărfuri, în sor
timente variate și într-un volum 
mult mai mare decît în anii tre- 
cuți, și înțelegînd că este datoare 
să răspundă prin fapte ajutorului 
permanent ne care i-1 acordă cla
sa muncitoare, își valorifică cu 
încredere surplusul de nroduse 
prin cooperative. Bunăoară, în a- 
ceastă perioadă s-au achiziționat 
12.300 vagoane cereale (din care 
peste 9.700 vagoane numai în anii 
1957—1958), 960 vagoane semin

Cuvîntul tov. Agapia Oacheșa, membră 
a consiliului cooperativei din comuna 
Ciupercenii Vechi» regiunea Craiova

Țăranii din comuna noastră au 
dus-o în trecut foarte greu. Tre
buiau să muncească la curțile bo
gătanilor, așa cum am muncit și 
eu, de mică copilă, la curtea chia
burului Aurelian Simion și la tatăl 
lui, Gheorghiță Simion. Astăzi, în 
comuna noastră avem gospodărie 
colectivă cu 156 familii unde mun
cesc și eu încă din 1952. Viața 
mea s-a schimbat: sînt președinta 
comitetului de femei din comună, 
iar la cooperativă sînt membră în 
consiliul de conducere. Pentru stră
dania mea am fost și decorată.

In cooperativă noi, membrii con
siliului de conducere, ne străduim 
să aducem mărfuri cît mai multe, 
mai bune și mai potrivite sezonu
lui respectiv și cerințelor. La co
operativa noastră se vînd astăzi și 
aparate de radio, biciclete și cîte 
și mai cîte. Gospodinele din satul

Cuvîntul tov. Kocsis Ștefan» 
președintele comisiei de revizie 

a cooperativei Miercurea Niraj» R. A. M.
Cooperativa noastră a fost în

tr-o situație financiară dificilă 
înainte de 1955. Cu ocazia 
adunării generale ce s-a ți
nut imediat după descope
rirea lipsurilor în gestiune, coo
peratorii și-au exprimat nemulțu
mirea față de activitatea vechii 
conduceri și au ales o conducere 
nouă, care să schimbe radical si
tuația.

Consiliul de conducere al coo
perativei, precum și comisia de 
revizie nou aleasă, și-au început 
activitatea atrăgînd în muncă un 
număr cît mai mare de membri. 
Ca urmare a muncii depuse, fon
durile de bază ale cooperativei 
au crescut din an în an șl, în 
loc de pierderi ca în trecut, rea-

Cuvîntul preotului Aurel Lazăr, cooperator 
din satul Sînmartin, raionul Oradea

Aducînd Congresului coopera
ției de consum salutul cooperato
rilor din satul Sînmartin, raionul 
Oradea, preotul Aurel Lazăr a a- 
rătat în cuvîntul său că în satele 
de pe întreg cuprinsul patriei sa 
înfăptuiește astazi o operă mă
reață de înnoire, la care aduce □ 
contribuție importantă cooperația.

Personal duc cu stăruință și cu 
multă răbdare o muncă de îndemn 
pentru sătenii noștri pentru ca ei 
să vadă întreaga operă de înno
ire, s-o înțeleagă, s-o iubească.

Dacă ar fi să trecem prin fața 
oehilor noștri icoana satelor de 
ieri din patria noastră — a spus 
vorbitorul — se va perinda prin 
fața noastră o icoană cît se poa
te de întunecată. Să ne gîndim

Cuvîntul tov. Nae Alexe, secretar general 
la Ministerul Comerțului

In perioada care s-a scurs de la 
al II-Iea Congres al Cooperației și 
pînă în prezent, cooperația de con
sum a dobîndit succese însemnate 
în realizarea sarcinilor ce-i revin 
în direcția intensificării schimbu
lui dintre oraș și sat.

Cooperația, care a moștenit mi
cile prăvălioare din satele noastre, 
a reușit să-și creeze magazine 
universale mari, unde consumato
rul poate să vină să-și aleagă din- 
tr-un sortiment larg de mărfuri 
ceea ce îi place, nemaifiind nevoit 
să fugă la oraș, la zeci de kilo
metri, pentru a-și cumpăra cele ne
cesare.

In satele noastre au apărut 
mărfuri la care țărănimea munci
toare nici nu visa în timpul re
gimului burghezo-moșieresc. In ul
timii ani țărănimea muncitoare a 
putut cumpăra, din rețeaua coope
rației de consum, mii și mii de 
aparate de radio, difuzoare, bicicle
te, precum și un număr important 

țe de floarea-soarelui, mii de 
tone de legume, zarzavaturi, fruc
te etc.

La redresarea unităților noa
stre a contribuit în mare măsură 
sprijinul substanțial primit din 
partea partidului și guvernului 
prin acordarea împrumutului pe 
termen lung, din care regiunea 
noastră a beneficiat de 85.000.000 
lei.

Cu toate rezultatele obținute 
pînă în prezent, trebuie spus 
că în munca consiliului de con
ducere al uniunii regionale, a 
uniunilor raionale și a coo
perativelor s-au manifestat 
serioase lipsuri în desfășurarea ac
tivității economico-financiare. La 
data actuală, unitățile noastre mai 
au un volum mare de debitori 
vechi nelichidați, sumele datorate 
ridicîtțdu-se la 23 milioane lei. 
Conducerile uniunilor raionale Be
chet. Plenița, Craiova și Caracal, 
care au cei mai mulți debitori, nu 
au luat măsuri pentru lichidarea 
debitelor, iar comitetul de condu
cere al uniunii regionale nu a a- 
nalizat munca depusă de aceste 
unități și nu a tras la răspundere 
pe cei vinovați.

Pe de altă parte trebuie spus că 
deși unitățile cooperației de con
sum din regiunea Craiova aveau 
o situație financiară grea, în prea 
mică măsură am fost ajutați de 
Comitetul Executiv Centrocoop.

De la ultima conferință a uniu
nii regionale, care s-a ținut în iu
lie 1958, nu a mai venit nimeni din 
Comitetul Executiv Centrocoop spre 
a ne îndruma și a ne da sprijinul 
necesar. Sperăm că în viitor și re
giunea Craiova va primi un spri
jin substanțial din partea Comite
tului Executiv Centrocoop, sprijin 
de care avem neapărată nevoie în 
activitatea noastră.

nostru sînt mulțumite că nu mai 
trebuie să meargă șapte km. pen
tru ca să cumpere un kilogram de 
orez, cum se întîmpla în trecut. 
Iată de ce munca mea printre fe
mei este mult mai rodnică și ele 
au înțeles să-și achite părțile so
ciale subscrise și să dea o mînă de 
ajutor cooperativei ori de cîte ori 
este nevoie.

Ascultînd cele spuse de tov. 
Gh. Gheorghiu-Dej îmi dau seama 
și mai bine ce rol important au 
cooperativele. Eu voi duce cuvîn
tul Congresului în sat la noi și 
voi arăta că trebuie să sprijinim și 
mai mult statul nostru democrat- 
popular, să vindem mai multe pro
duse agricole, șă ajutăm clasa 
muncitoare pentru ca muncitorii să 
aibă tot ce le trebuie, ca ei să ne 
poată trimite produse industriale 
mai multe, mai bune și mai fru
moase.

lizăm astăzi beneficii importante.
Activitatea conducerii a fost 

îndrumată, ajutată și sprijinită 
de organizația de bază P.M.R. 
și de Sfatul popular comunal.

In interesul îmbunătățirii si
tuației cooperativei noastre, co
misia de revizie a dus o rodnică 
activitate.

In cadrul verificărilor s-a vă
zut că problema apărării avutului 
obștesc depinde mult de pregăti
rea politică și profesională a sa
lari aților. De aceea, în cursul a- 
nilor 1956 și 1957 s-au organizat 
cursuri profesionale și politice 
pentru șalariați, atît la Tg. Mu
reș cît și la Sf. Gheorghe și vom 
continua să acordăm atenția ne
cesară acestei problema 

la cîrciumile de odinioară, oare 
nu erau altceva decît cuiburi de 
decadență morală, de promiscui
tate, de exploatare. Priviți icoana 
satului de astăzr. In locul cîrciu- 
milor se înalță astăzi în satele 
noastre lăcașe de lumină — că
minele culturale — locuri unde 
primesc lumină sătenjj noștri. 
Opera de înnoire din satele noa
stre înalță și înnobilează sufle
tul.

Ga preot apreciez această operă 
de înnoire, fiindcă ea se face în 
folosul celor pe care îi slujesc. 
Voi duce în satele noastre, acolo 
departe la Oradea, căldura dra
gostei pentru țărănime care s-a 
desprins din lucrările Congresului 
cooperației de consum.

de mașini de cusut și alte mărfuri 
de uz casnic.

Hotărîrile Plenarei C.C. al 
P.M.R. din decembrie 1956 au pus 
în fața cooperației sarcini de mare 
răspundere în legătură cu forma
rea fondului central de produse a- 
grieole al statului. Cooperația de 
consum a adus o contribuție deo
sebit de importantă |a realizarea a- 
cestui fond îndeosebi în sectorul 
de legume și fructe, cît și în ceea 
ce privește aprovizionarea de iar
nă a populației. In acest an, uni
tățile cooperației de consum au li
vrat comerțului de stat cu 27.000 
tone cartofi mai mult decît în anul 
trecut și cu aproape 1.000 tone 
mai multă ceapă.

Intre Ministerul Comerțului și 
Centrocoop, iar pe plan local între 
comerțul cu ridicata din sistemul 
Ministerului Comerțului și organe
le cooperației de consum, există 
relații de colaborare, îndreptate 
spre intensificarea schimbului în
tre oraș și sat. Aceste relații de 

colaborare au avut rezultate și în 
direcția influențării active a in
dustriei' de către comerțul nostru 
socialist

In munca noastră avem însă și 
o serie de lipsuri pe care trebuie 
să le înlăturăm. De multe ori se 
livrează de către unele unități co
operatiste, legume, zarzavaturi, 
fructe, fără să se dea atenție ca
lității lor. Alte ori, produsele se 
degradează în timpul transportului. 
Așa se face că de multe ori ajung 
la orașe produse de calitate nesa
tisfăcătoare.

Să analizăm și alte probleme.
Uneori în depozite se găsesc 

stocuri mari de mărfuri. Unele sor
timente însă lipsesc din unitățile 
de desfacere. Aceasta se datorește 
faptului că unele uniuni raionale și 
mai cu seamă conducerile diferite
lor cooperative sătești nu acordă 
suficientă atenție aprovizionării 
magazinelor cu mărfurile necesare. 
Mai sînt cazuri cînd în rețeaua de

Cuvîntul tov. Maria Avram, președinta 
cooperativei din comuna Căldăraru, 

regiunea Pitești
In numele celor 1.890 membri 

ai cooperativei Căldăraru, din 
raionul Costești, vreau să arăt 
că de la Congresul al II-lea pînă 
în prezent cooperativa a cărei 
președintă sînt din anul 1949 a 
obținut unele realizări importan
te.

Volumul mărfurilor vtnduta în 
acest timp țărănimii muncitoare 
a crescut din an în an, ajungînd 
ca în 1958, numai pînă la 1 de
cembrie să fie cu 44 la sută mai 
mare decît în anul 1954.

Volumul produselor achizițio
nate în anul 1958 a crescut față 
de anul 1954 cu 158 la sută.

Vreau să arăt congresului că 
la cooperativa Căldăraru din a- 
nul 1954 pînă în prezent nu au 
existat fraude și lipsuri în ges
tiune. In prezent această coope
rativă nu are nici un leu la de
bitori, iar începînd de la 1 apri
lie se autofinanțează.

In cei 4 ani care s-au scurs de 
la cel de-al II-lea Congres al 
cooperației noi am căutat să 
ne îmbunătățim munca, să cu

Cuvîntul tov. Kisselef Dănilă, 
vicepreședinte al Uniunii raionale Tulc

In timpul regimului burghezo- 
moșieresc, locuitorii deltei Du
nării eTau lăsați pradă bolilor și 
sărăciei. Astăzi, sub conducerea 
partidului, s-a schimbat cu totul 
viața noastră. Astfel, prin măsu
rile sanitare luate în ultimii ani, 
s-a lichidat în întregime focarul 
de malarie.

Cooperația de consum din ra
ionul Tulcea, ținînd seamă de po
sibilitățile materiale sporite ale 
populației, aprovizionează satele 
și comunele cu mărfuri în canti
tăți mereu sporite. Valoarea to

Cuvîntul tov. Cobre Gheorghe, președînt( 
Uniunii raionale Rîmnicu Sărat

In raionul Rîmnicu Sărat, re
giunea Ploești, în urma celui 
de-al Il-lea Congres al partidului, 
cooperativizarea agriculturii a 
luat un mare avînț. In numai 2-3 
ani sectorul socialist al agricul
turii a ajuns să cuprindă peste 50 
la sută din numărul familiilor de 
țărani muncitori și mai mult de 
jumătate din suprafața agricolă,

Trecerea la munca în comun a 
țăranilor muncitori a avut drept 
urmare sporirea producției agri
cole. o creștere simțitoare a nive
lului de trai al populației.

Cuvîntul tov, Gh. Vasilichi, președinte 
U. C. E. C. O. M.

Tovarășul Gheorghe Vasilichi a 
adus Congresului Cooperației de 
Consum salutul celor peste 160.000 
membri ai cooperativelor meșteșu
gărești.

Vorbitorul a arătat că în țara 
noastră, datorită ajutorului per
manent al partidului și guvernului, 
cooperația meșteșugărească a reu
șit să devină mare producătoare de 
bunuri de larg consum. Ea produce 
cca 10 la sută din întreaga canti
tate de bunuri de consum produsă 
în economia națională, avînd to< 
todată o largă rețea de deservire 
a populației.

Prin producția sa variată — 
realizată în 12 ramuri — a cărei 
valoare se apropie de 5 miliarde 
lei, prin structura sa organizato
rică, cooperația meșteșugărească 
este organizația de producție de 
bunuri de larg consum cea mai 
apropiată de cooperativele de 
consum.

In primii ani de construcție so
cialistă cerereia de mărfuri de larg 
consum nu putea fi satisfăcută 
decît în mică măsură. Atunci se 
vindeau destul de ușor chiar și lu
cruri făcute de mîntuială.

Acum, cînd datorită dezvoltării 
industriei socialiste a crescut con
siderabil și producția bunurilor 
de larg consum, cînd s-a îmbună
tățit salarizarea oamenilor mun
cii și au crescut veniturile țără
nimii muncitoare, pretențiile cum
părătorilor s-au mărit, pe bună 
dreptate. Ei cer astăzi mărfuri de 
calitate superioară, în sortimente 
cît mai variate, au pretenția jus
tificată ea deservirea magazine, 
lor să fie cit mai civilizată.

Cooperația meșteșugărească 
consideră că poate satisface astăzi 
exigența sporită a consumatorilor: 
a fost lărgit sortimentul produse
lor, s-a îmbunătățit calitatea lor, 
s-a redus prețul de cost, deși mai 
sînt multe de făcut pe această 
linie.

Pentru satisfacerea cerințelor 
consumatorilor este necesară o 
mai strînsă colaborare între coo
perația de consum și cooperația 
meșteșugărească, de sus și pînă 
jos.’ Cooperativele meșteșugă

desfacere a cooperației de consun 
pătrund mărfuri de slabă calitate 
Este necesar ca lucrătorii din re 
țeaua comerțului cooperatist să fî 
cit mai exigenți față de comerțu 
cu ridicata, la recepția mărfurilot 
fiindcă numai așa comerțul d 
stat cu ridicata va fi și al exiger 
față de industrie.

O altă lipsă comună a noastr 
este și aceea că nu în suficient 
măsură am influențat industria s 
producă acele mărfuri de care s 
simte nevoie pe piață.

Lipsuri serioase avem și în < 
privește economiile. Multe rezerr 
interne sînt nedescoperite, iar. 1 
ce privește reducerea cheltuielile 
de circulație rezultatele nu sîj 
prea' bune. Este necesar s 
înlăturăm aceste lipsuri, ii 
lucrătorii din rețeaua comerțul 
de stat și cooperatist să-și îmbun 
lățească activitatea, să facă tot 
pentru o mai' bună aproviziona 
a populației cu mărfurile necesar 

noaștem mai bine sarcinile ce : 
revin. Așa, de pildă, pînă în 
nul 1954—1955 și chiar In 195 
mă ocupam mai puțin de probi 
mele financiare, de cheltuieli 
de circulație, de rentabilitate, 
debitori, socotind că aceasta es 
numai treaba contabilului. 1 
măsură ce am fost îndrumată. 
cunosc și aceste probleme, 
măsură ce am înțeles că îndeț 
nirea planului fără realizarea re 
tabilității nu este un lucru bt 
am căutat să antrenez în acea: 
muncă întreg consiliul coopers 
vei și cît mai mulți membri c< 
peratori.

Sprijinul membrilor coope 
tori l-am avut și în ceea ce r 
vește grija față de avutul < 
ștesc; aceasta mai ales după 
cooperativa noastră a trecut 
autofinanțare.

Iată cum, ocupîndu-ne în 
ceeași măsură de toate prot 
mele importante ale cooperați' 
am reușit să desfășurăm o a< 
vitate rodnică.

tală a mărfurilor desfăcute 
cele tirei trimestre ale acestui 
este simțitor mai mare decît 
realizată pe întreg anul 1954 

Cu toate acestea nu am rei 
să asigurăm întotdeauna ar 
vizionarea continuă a coope 
tivelor, să mărim numărul 
magazine în raport cu neces 
țile din raion, să construim 
pozite suficiente. Aceste lip: 
se datoresc si uniunii regior 
Constanța, care neglijează î 
problema măririi rețelei de de. 
cere în Delta Dunării.

Rezultatele bune se datores, 
mare măsură faptului că 
căutat în permanență să desf: 
răm o muncă politico-educatjv 
rândul cooperatorilor și prin 
trecerea patriotică să-j mobili 
la îndeplinirea sarcinilor co 
rației. Datorită acestui fapt co 
rativa Nicolești a terminat Îs 
noiembrie predarea celor 
tone porumb și floarea-soa; 
contractate. Ca urmare a într 
rii, la cooperativa Tîmboești 
depus în această perioadă 
20.000 lei pentru mărirea păr 
sociale.

rești se pot adapta mai 
pieții locale, pot să producă 
numai serii mari de produse,, 
și cantități mai mici, într-un 
timept mult mai variat decît 
rjle fabrici. Trebuie să arăt 
că legătura dintre Gentrocoo 
UCECOM nu este suficient de i 
să. Din această cauză, coo 
ția de consum desface încă p 
produse ale cooperației meș 
gărciști. Astfel, deși cooperați 
consum dispune de o rețe 
aproape 20.000 magazine 
vînd produse industriale, ea 
face numai 10 la sută din ' 
ducția cooperației meșteșug 
destinată aprovizionării popu 
O serie de produse ale coc- 
ției meșteșugărești pe caret 
le cer, printre care unejl 
piese de schimb pentru ag 
tură, unelte de pescuit, um’ 
mărgele și gablonzurî, ai 
pentru nunți și numeroase 
te mărunte de uz gospod 
obiecte de artă populară, sîț 
suficient introduse în rețeaua 
perației de consum.

Vorbitorul a analizat apoi 
zele acestei situații anormal 
re dăunează atît consuma 
de la sate, cît și meșteșug 
cooperatori, subliniind că el 
buie căutate în deficienței 
există atît la UCECOM eît 
Centrocoop,

Trebuie de asemenea să s< 
mai mult seama de diferej 
cereri; de mărfuri în rapo 
specificul regiunilor. Sînt n 
specifice regiunilor din Trar 
nia, care nu șe vînd în Pelt 
nării și ipverș, jar în rep. 
rea ce șe face nu se ținei înt 
una seama de acest consh 

Tov. Gh. Vasilichi a < 
conducerea Centrocoop pent 
în cursul anului renunță lai 
rie de mărfuri produse de 
rativele meșteșugărești ce-l 
repartizate, nu preveda în d 
zile sale unele din mărfur, 
sezon cș vor fi cerute peste 
luni — timp necesar pentrț 
ducerea lor de către meșted

(Continuare în pag. 3-c
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Lucrările Congresului 
cooperație) de consum 

din R. P. Rominâ
Discuții la raportul Consiliului Centrocoop

(Urmare din pag. 2-a)

Răspunzînd unei critici referi
toare la calitatea nacorespunză- 
toare a unora dintre produsele 
cooperației meșteșugărești, vorbi
torul a cerut cooperației de con
sum să respingă mărfurile de ca
litate proastă, arătînd că aceasta 
ya sili cooperativele meșteșugă-

rești să producă numai mărfuri 
bune.

Cooperația meșteșugărească și 
cooperația de consum — a spus 
în încheiere vorbitorul, au același 
scop, să contribuie cu toate for
țele lor 
puse de 
ția mai 
produse 
lației.

vității fată de cei ce încearcă 
să lovească în avutul obștesc.

la îndeplinirea sarcinilor 
partid și guvern în direc- 
bunei aprovizionări 

de larg consum a
CU 

popu-

Cuvîntul tov. 
Constantin Filoreanu 

vicepreședinte 
al Centrocoop 
cadrul Congresului nostru

Cuvîntul tov. Matran Petre, 
președintele U. R. C. C. Iași

o creștere substanțială a volumu
lui de achiziții, totuși acesta nu 
a fost pe măsura posibilităților. 
Noi nu am reușit să cuprindem 
majoritatea producătorilor în o- 
perațiunile de contractări și în
deosebi nu am reușit să con
tractăm cu toți producătorii can
tități pe măsura 
acestora.

în numele celor 
bri cooperatori din 
mă angajez în fata Congresului

a 
la

In perioada celor 4 ani care 
s-au scurs de la Congresul al 
II-lea al cooperației, unitățile coo
peratiste din regiunea Iași au ob
ținut succese deosebite în munca 
de achiziții și contractări.

Unul din factorii importanți în 
obținerea unor rezultate bune în 
munca de contractări îl constituie 
organizarea producătorilor în a- 
socieri. Anul acesta în regiunea 
Iași au fost organizate, printr-o 
susținută muncă de masă, 540 a- 
socieri, care au cuprins peste 
100.000 de producători.

Deși cooperativele din regiunea 
noastră au obținut în acești ani

posibilităților

320.000 mem- 
regiunea Iași

»ă luptăm ou hotărîre pentru 
obține rezultate și mai bune 
contractări și achiaiții,

Cuvîntul tov. Simion Ștefan, secretar 
general la Ministerul Industriei Bunurilor 

de Consuni
Din naportul Consiliului Cen- 

trocoop, precuțn și din discuțiile 
purtate aci a reieșit că comerțul 
cooperatist a luat o largă dez
voltare. De asemenea s-a apre
ciat că se observă o îmbunătățire 
a calității produselor pe care 
unitățile Ministerului Industriei 
Bunurilor de Consum le livrează 
cooperației.

Cu toate acestea, s-au arătat 
și o serie de lipsuri privind cali
tatea unora dintre produsele li
vrate. Noi ne însușim aceste 
critici, fiind hotărîți să luptăm 
pentru a le elimina. Trebuie să 
arătăm și să recunoaștem deschis 
că nu am ajutat din plin coope
rația de consum cu mărfuri adec
vate comerțului sătesc, cu măr
furi specifice fiecărei regiuni,

Ținînd seama de sarcinile tra
sate de recenta plenară a C. C. 
al P.M.R. și de indicațiile cuprin
se în salutul C.C. al P.M.R. și 
Consiliului de Miniștri la des
chiderea Congresului cooperației, 
ne revin și nouă o serie întreagă 
de sarcini importante, pe care ne 
angajăm să le îndeplinim și să 
ie depășim.

Astfel, ne angajăm să dăm mai

multe mărfuri de bună calitate 
și la preturi mal reduse. De ase
menea, ne angajăm să producem 
mărfuri după nevoile și specifi
cul regiunilor, la cererea și indi
cațiile cooperației. Pentru a pu
tea da mărfuri din ce în ce mai 
multe și de mai bună calitate ce
rem cooperatorilor să îmbunătă
țească continuu aprovizionarea 
industriei cu materii prime agri
cole. Cu toții am citit raportul 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej ținut în fața recentei ple
nare a C.C. al P.M.R., în care 

arată că anul viitor producția 
ulei trebuie să crească pentru 
în 1960 să nu mai fim nevoiti 
importăm ulei și să satisfacem

deplin cerințele populației. Pro
ducția de ulei în țara noastră 
trebuie să crească în 1960 
peste 80 la sută.

Pentru realizarea acestei 
portante sarcini industria 
nevoie de un sprijin larg 
partea cooperației, car? I 
spori continuu achizițiile de floa- 
rea-soarelui. avantajoase pentru 
producătorii agricoli și necesare 
maj bunei aprovizionări a popu
lației orașelor.

se 
de 
ca 
să

cu

i im- 
are 
din 

noate

Cuvîntul tov. Viorica Moisescu, 
vicepreședinte al C.C. al Sindicatului 
Lucrătorilor din Comerț și Cooperație

Comitetul central al Sindicatu
lui nostru, în colaborare cu Cen
trocoop, a lămurit rolul și ațri- 

• buțiile organizațiilor sindicala și 
ale conducerilor administrative 
în organizarea consfătuirilor de 
lucru și a întrecerii socialiste. In 
prezent, peste 65 la sută din lu
crătorii din ramura comerț-coo- 
perație sînt antrenați în întrece
rea socialistă. Pentru stimularea 
■morală și materială a cîștigăto- 
îlor întrecerii socialiste, comi- 
etul central al Sindicatului îm
preună cu Centrocoop au instituit 
.Steagul, roșu de producție" pen- 
ru unitățile fruntașe pe tară și 
.Insigna de fruntaș în coooera- 

. jia de consum1*.
Rezultatele bune obținute în 

onducerea și organizarea între, 
erid nu trebuie să ne facă să nu 
edem lipsurile ce mai dăinuie 
ncă în această direcție. Unele 
omi'tete de întreprindere privesc 
rganizarea întrecerii socialiste 
a, o chestiune de campanie. De- 
ciențe serioase se manifestă și

Cuvîntul

în-

In cadrul Congresului nostru 
numeroși delegați ai organizațiilor 
cooperației de consum din toate re
giunile 'țării au dezbătut cu mult 
simț de răspundere și cu dorința 
sinceră de a participa activ la dez
voltarea și întărirea continuă a u- 
nităților probleme esențiale ale ac
tivității noastre, făcfad valoroase 
propuneri în vederea îmbunătățirii 
continue a muncii.

Realizările importante, oglindite 
în raportul Consiliului Centrocoop, 
pe care l-am ascultat cu toții, pre
cum și în discuțiile ce s-au purtat 
pe marginile acestui raport, sînt 
o consecință firească a dezvoltării 
economiei naționale, a înfăptuirii 
politicii partidului și guvernului de 
construire a socialismului în pa
tria noastră, de îmbunătățire con
tinuă a nivelului de trai material 
și cultural al celor ce muncesc.

Perspectivele largi ce stau în 
fața cooperației de consum, sarci
nile tot mai însemnate ce-i revin 
în educarea milioanelor de țărani 
muncitori în spiritul muncii în co
mun și în dezvoltarea schimbului 
de mărfuri între oraș și sat, fac 
necesară îmbunătățirea continuă a 
metodelor de muncă, lichidarea for
melor birocratice ce mai persistă în 
activitatea noastră, mutarea tot 
mai mult a centrului de greutate 
a muncii spre verigile care parti
cipă nemijlocit la realizarea sarci
nilor.

Comitetul Executiv Centrocoop, 
aplicînd indicațiile partidului și gu
vernului cu privire la lărgirea com
petenței organelor locale în viața 
de stat și economică și ținînd sea
ma că în ultimii ani a crescut ex
periența și capacitatea de condu
cere a cadrelor de la uniunile re
gionale, raionale și cooperative, a 
luat unele măsuri de lărgire a com
petenței acestora în rezolvarea 
unor sarcini și descongestionarea 
muncii aparatului central.

Toate aceste măsuri au avut ur
mări pozitive în desfășurarea acti
vității unităților cooperației și au 
scos în evidență justețea indicați
ilor partidului de a persevera pe 
această linie.

Cu toate acestea, trebuie să re
cunoaștem că și în prezent în mun
ca Comitetului Executiv Centrocoop 
și a aparatului central se mai ma
nifestă încă unele aspecte de biro
cratism. Deși uniunile regionale, 
raionale și cooperativele au dobîn
dit în ultimul timp o experiență 
bogată, dispun în general de cadre 
mai bine pregătite decît în trecut, 
care dovedesc inițiativă, răspunde
re și spirit gospodăresc în rezolva
rea problemelor, Comitetul Execu
tiv Centrocoop n-a lărgit în mă
sură corespunzătoare atribuțiile or
ganelor în subordine, ceea ce a 
frjnat inițiativa și creșterea sim
țului lor de răspundere.

Pentru lichidarea acestor lipsuri 
și îmbunătățirea activității noastre 
de viitor, o călăuză prețioasă sînt 
indicațiile cuprinse în salutul C.C. 
al P.M.R. și Consiliului de Miniș
tri în care se arată că „lărgirea 
atribuțiunilor Uniunilor regionale și 
raionala le va da posibilitatea să-și 
sporească inițiativa și răspunderea 
în muncă, să rezolve cu mai multă 
competență și operativitate sarci
nile ce Ie revin".

Tinted seama că cooperația de 
consum trebuie să devină principa
lul achizitor la cereale, legume, 
fructe și alte produse, este necesar 
să se lărgească competența în pro
blemele de ’contractări și achiziții 
a uniunilor raionale și regionale, 
deschizîndu-se un cîmp mai larg 
inițiativei lor.

II
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La S^attaehiada (Le iatad
o intensă mobilizare a tineretului

In gospodăria agricolă colectivă „11 Iunie" din comuna Hălchiu, 
raionul Codlea, regiunea Stalin, continuă în perioada de iarnă 
munca.

Cultura legumelor în seră, cea mal nouă ramură a gospodăriei 
a luat o mare extindere. Grupul de sere are o suprafață de 1.200 
m.p. și aduce un venit anual de zeci de mii lei. In fotografie : Co
lectivistul Marin Munceanu, culege primele roșii din sera gospodăriei. 

Foto: AGERPRES

Solemnitatea inaugurării
Complexului școlar 

de Ea Bîrlad

1 decembrie a consemnat în ca
lendarul activității sportive de 
masă din țara noastră un moment 
de seamă ; startul în cea mai an
trenantă competiție de masă a se
zonului — Spartachiada de iarnă 
a tineretului. După 15 zile de in
tense pregătiri, organizațiile 
U.T.M., colectivele sportive, care 
au folosit judicios etapa de pregă
tire desfășurînd o largă muncă de
popularizare a competiției, pregă
tind materialele sportive necesare 
întrecerilor, organizînd primele an
trenamente etc., au putut trece în 
ziua fixată de regulament la des
fășurarea întrecerilor etapei pe co
lectiv. Sute de mii de tineri își 
dispută în aceste zile întîietatea în 
probele de gimnastică, tenis de 
masă, haltere, șah, așteptînd vre
me prielnică pentru schi, patinaj, 
săniuțe.

In legătură cu desfășurarea 
Spartachiadei am organizat un 
raid-anchetă prin cîteva din ma
rile întreprinderi ale Capitalei.

Organizare 
mode! a întrecerilor 

pe colective

dere. Această situație a fost posi
bilă datorită unei munci defectuoa
se desfășurate în trecut privind 
antrenarea fetelor în sport.

Ce și-au propus organizatorii 
pentru lichidarea acestui nea
juns ? Paralel cu desfășurarea în
trecerilor etapei de masă să orga
nizeze cîteva cercuri de inițiere a 
fetelor în tainele șahului, ale teni
sului de masă, ale gimnasticii. Este 
o soluție foarte bună care se va 
solda de bună seamă cu rezultate 
îmbucurătoare. Evident numărul 
fetelor antrenate în sport va creș
te considerabil. De altfel, în scurtă 
vreme, începătoarele vor putea 
participa chiar la întrecerile etapei 
de masă care se desfășoară pină 
la 15 februarie.

Activitatea organizației U.T.M. 
și a colectivului sportiv de la între
prinderea „Mătasea Populară" 
este demnă de laudă și exemplul 
lor poate fi urmat de celelalte or
ganizații U.TJW. care n-au obți
nut pînă în prezent rezultatele do
rite în prima etapă a Spartachia
dei de iarnă.

tn ceea ce privește evidența ... 
depljnirii angajamentelor luate, 
popularizării rezultatelor si me
todelor bune de muncă. Răspun
derea acestor lipsuri revine si 
sindicatului nostru.

In munca cultural-educativă în 
rîndurile lucrătorilor din coopera
ție. pentru formarea unei atitu
dini noi, socialiste fată de muncă 
și avutul obștesc, au fost folosite 
forme șj metode variate.

Trebuie să recunoaștem totuși 
că mai sînt mulți lucrători care 
nu au o atitudine justă față de 
muncă, față de consumatori, ceea 
ce-i nemulțumește pe bună drep
tate pe aceștia. Va trebui să 
luăm măsuri de intensificare a 
muncii de educație în rîndurile 
lucrătorilor noștri astfel ca nive
lul muncii cultural-educative, 
pregătirea politică, profesională 
și culturală a lucrătorilor să șe 
reflecte în realizarea și depăși
rea sarcinilor, în îmbunătățirea 
continuă a deservirii populației, 
în sporirea vigilenței și combati-

de încheiere al Congresului
rostit de tov. Romulus Zăroni, vicepreședinte al Centrocoop 

Tovarăși delegați și invitați, 
Lucrările Congresului nostru 

i apropie de sfîrșit. De trei zile 
izbatem munca depusă de coo- 
sratia de consum in ultimii 4 
li, dezbaterile scoțînd în evi- 
mță marile succese ale coopera
și de consum, precum și lipsu- 
e care mai dăinuie îi) munca 

. operativelor și a cooperatorilor, 
.Socotesc că sînt în asentimen- 
1 dv. apreciind că activitatea 
șfășurată de Congres a fost o 
țivitate rodnică, Rezultatele 
ne trebuie popularizate și răs- 
îdite, iar lipsurile combătute și 
lăturate.

. La acest Congres am ascultat 
irîntul partidului și guvernului, 
ezentaț de tovarășul Gheorghe 
eorghiu-Dej, prim-secretar al 
mitetului Central al Partidu- 

Muncitoresc Romîn. Realiză, 
t cooperației de eonșum au 
.t apreciate ș|, jn același timp, 
u arătat și neajunsurile ce mai 
t în cooperație, din cele spuse 
prinzîndu-se cu claritate linia 
jcare trebuie să meargă caope- 
|a șj cooperatorii din Repuhli-
Populară Romînă. Quvîntul 

tidului și guvernului este o 
irajare și un sprijin de mare 
: te activitatea viitoare a 
îerației.
ooperației de eonspm îi revin 

• ini importante social-econo- 
! și cultural-educative. Acti- 
tea economică va trebui să 
îmbinată cu activitatea edu- 
/ă de ridicare a conștiinței 
lice a țărănimii muncitoare, 
gînd spre cooperație toată 
a de țărani muncitori. Creș- 
a numărului de membri te 
erația de consum și partici- 
a lor tot mai activă la con-

ducerea unităților și la controlul 
acestora este de mare importanță 
pentru dezvoltarea cooperației, 
pentru întărirea sa economică și 
organizatorică, pentru ridicarea 
Conștiinței politice a țărănimii 
muncitoare, pentru întărirea a- 
lianței dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare — temelie 
de nezdruncinat a statului nostru 
democrat-popular.

Conducerile unităților coopera
tiste, de sus și pînă jos. trebuie 
șă fie cît mai aproape de masa 
de cooperatori, educîndu-i în spi
rit socialist, în spiritul unei mai 
bune gospodăriri, pentru dezvol
tarea avutului obștesc, respecta
rea .fi apărarea proprietății coo
peratiste. Este o datorie patrio
tică să intensificăm și mai mult 
schimbul între sat și oraș, mă
rind contribuția cooperației de 
consum la formarea fondului 
central de produse agricole al 
statului, contractînd și achizițio- 
nînd tot mai mari cantități de 
produse vegetale și animale de 
la țărănimea muncitoare. Tot
odată este necesară asigurarea 
cerințelor variate ale țărănimii 
noastre muncitoare cu tot felul 
de produse industriale și mește
șugărești corespunzătoare.

Toate unitățile cooperației de 
consum să șe autofinanțeze în- 
tr-un timp cît mai scurt, elibe- 
rînd fondurile împrumutate de 
ia stat. In aeest scop va trebui 
îmbunătățită activitatea econo
mică și financiară a unităților 
cooperației de consum printr-o 
mai bună gospodărire a rezerve
lor proprii și reducerea cheltuie
lilor de circulație.

Pentru îndeplinirea sarcinilor 
de mai sus este necesară îmbu-

nătățirea muncii de selecționare 
și promovare a cadrelor cinstite, 
devotate, calificate, cadre de 
buni gospodari, care se bucură 
de încrederea maselor de coope
ratori.

Tovarăși, cooperația de consum 
este chemată să aducă contribu
ția sa însemnată te etapa actuală 
a dezvoltării economiei naționa
le. Sîntem datori să nu ne precu
pețim nici un moment forțele și 
energia pentru îndeplinirea sar
cinilor ce revin cooperației. Să 
ne străduim să îndeplinim și să 
depășim cu prisosință aceste sar
cini.

Consiliul și Comitetul Execu
tiv Centrocoop, toți delegații la 
Congres, avem datoria să facem 
cunoscute maselor de cooperatori 
lucrările Congresului, rezoluția 
adoptată de Congres, care este 
un program de luptă și de muncă 
atît pentru conducerile unităților, 
cîț și pentru toți lucrătorii din 
cooperație și membrii coopera
tori. Prin aceasta vom mobiliza 
masele de cooperatori pentru 
transpunerea în viață a sarcini
lor stabilite de Congres.

Asigurăm partidul și guvernul 
că încrederea acordată coopera
ției, cooperatorilor și tuturor lu
crătorilor din cooperație 
fi dezmințită.

Trăiasă alianța dintre 
muncitoare și țărănimea
toare, temelia statului nostru de
mocrat-popular 1

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn 1

Țrăiască guvernul Republicii 
Populare Romîne I

Trăiască pacea și prietenia 
între popoare 1

nu va

clasa 
munci-

Duminică a avut loc la Bîrlad 
solemnitatea inaugurării Comple
xului școlar destinat învățămîn- 
tului de cultură generajă. 
Clădirea se întinde pe o su
prafață de 20.000 m.p. și are 
peste 800 încăperi — săli de 
clasă, laboratoare, ateliere pentru 
politehnizare, cabinete metodice, 
o bibliotecă cu circa 30.000 volu
me, săli de gimnastică, un inter
nat cu o capacitate de 500 locuri, 
o cantină modernă cu 600 locuri, 
In acest complex școlar vor în
văța în cele mai bune condiții 
aproximativ 2.300 elevi din orașul 
Bîrlad. In imediata apropiere a 
complexului se află două blocuri 
cu locuințe pentru cadrele didac
tice.

La solemnitatea inaugurării au 
fost de față tovarășii acad. Ata- 
nașe Joja, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul In- 
vățămîntului și Culturii, Petre 
Costache, ministru pentru pro 
blemele organelor locale ale ad
ministrației de stat, Costin Nădej
de, membru supleant al C.C. al 
P.M.R., șeful secției de învăță- 
mînt a C.C. al P.M.R., Dumitru 
Gheorghiu, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., prim-secrețar al 
Comitetului regional Iași al 
P.M.R., Constantin Nistor, preșe
dintele Sfatului popular regional 
Iași.

Au participat reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat, numeroși învățători și pro
fesori, oameni de artă și cultură, 
constructori ai complexului, mun
citori fruntași din întreprinderile 
bîrlădene, elevi.

Festivitatea a fost deschisă de 
tov. Vasile Stănescu, președintele 
Sfatului popular orășenesc Bîrlad.

A vorbit apoi Constantin Ni
stor, care a scos în evidență dez
voltarea continuă a regiunii Iași 
în anii regimului democrat-popu
lar. Numai în ultimii ani, te re
giune s-a construit fabrica de 
rulmenți din Bîrlad, fabrica de 
antibiotice din Iași, au fost repro
filate și reutilate vechile între
prinderi, s-a construit conducta 
de aducțiune a apei Prut-Iași.

In încheiere vorbitorul a expri
mat recunoștința oamenilor mun
cii din regiune pentru darul făcut 
de partid și guvern orașului Bîr
lad prin darea în folosință a 
complexului școlar.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
acad. Atanase Joja, care, în nu
mele Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Romîn și al 
Consiliului de Miniștri, a sa
lutat călduros pe constructo
rii complexului, cadrele didac
tice și elevii mărețului e- 
difidu de cultură. Vorbitorul a 
subliniat, printre altele, că în a- 
cest lăcaș de cultură, vor veni de 
azi înainte cîteva mii de copii și 
tineri din clasele 5-11, fii ai oa
menilor muncii din orașul și raio
nul Bîrlad, pentru a se pregăti 
să devină oameni oulți și instruiți 
așa cum le cere societatea noa
stră socialistă. Această instituție 
este o nouă dovadă a grijii și 
dragostei pe care partidul și gu
vernul nostru o manifestă față de 
școală, față de tînăra noastră ge
nerație, căreia i se creează con
diții tot mai bune pentru a-și în
suși cuceririle științei, culturii și

tehnicii, pentru a învăța să le 
pună te slujba muncii constructi
ve a poporului.

Datorită politicii partidului și 
guvernului nostru de dezvoltare 
economică și culturală a țării, de 
ridicare a regiunilor înapoiate te 
trecut, în această parte a țării, ca 
și pe tot cuprinsul ei, în anii re
gimului democrat-popular s-au ri
dicat mărețe edificii ale socialis
mului care schimbă felul de viață 
al oamenilor muncii și contribuie 
la ridicarea continuă a nivelului 
de trai și de cultură al populației 
muncitoare. Astfel, hidrocentrala 
„V. I. Lente" de la Bicaz, care 
va intra în funcțiune încă din a- 
nul 1959, laminorul de la Roman, 
și alte mari întreprinderi indu
striale și instituții culturale, fac 
această regiune de nerecunoscut 
și deschid perspectivele unui 
viitor luminos orașelor și satelor 
Moldovei. Sprijinită permanent 
de partid și guvern, ajutată de în
tregul nostru popor, prin munca 
devotată a peste 100.000 de învă
țători și profesori, școala a deve
nit un puternic factor al revolu
ției noastre culturale, obține de la 
an la an succese tot mai mari în 
opera de pregătire a cadrelor ne
cesare construirii socialismului.

Astfel, obligativitatea învăță- 
mîntului de 4 ani, decretată încă 
de pe acum aproape 100 de ani, 
a devenit o realitate numai în 
anii regimului de democrație 
populară. In acest an școlar au 
fost cuprinși în clasele I-IV 99,5 
la sută din numărul copiilor de 
7-12 ani, închizîndu-se astfel pen
tru totdeauna izvoarele neștiinței 
de carte.

Expunerea făcută de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la șe
dința plenară a C.C. al P.M.R. 
din 26-28 noiembrie în legătură 
cu sarcinile planului de stat pe 
1959 pune sarcini de și mai mare 
răspundere te fața școlii, care 
pregătește cadre de muncitori și 
tehnicieni pentru industrie, agri
cultură, construcții, transporturi, 
comerț pentru toate ramurile eco
nomiei noastre naționale. Măsuri
le pe care Ie va lua Ministerul 
Invățămîntului și Culturii se cer 
a fi intens susținute de inițiativa 
și de munca creatoare a tuturor 
slujitorilor școlii, să fie sprijinite 
cu toată căldura de către orga
nele locale, de întreprinderile in
dustriale și unitățile agricole, 
deoarece pregătirea și educarea 
tineretului nostru este o cauză a 
întregului popor.

In încheiere, tov. acad. Atanase 
Joja a urat spor la muncă cadre
lor didactice și elevilor din orașul 
Bîrlad.

S-a dat apoi citire unei telegra
me adresate C.C. al P.M.R. și 
Consiliului de Miniștri prin care 
oamenii muncii, cadrele didactice 
și elevii din Bîrlad își exprimă 
recunoștința și dragostea fierbin
te față de partid și guvern pen
tru grija deosebită pe care o a- 
cordă instruirii și educării tinere
tului și se angajează să transfor
me Complexul școlar de la Bîrlad 
într-un puternic centru de cultură 
și educație patriotică a tinerei 
generații,- a viitorilor constructori 
ai socialismului în patria noastră.

Acad. Atanase Joja a inaugu
rat apoi complexul școlar, dîndu-1 
astfel în folosință.

Nimic exagerat. Organizația de 
bază U.T.M. și colectivul sportiv 
al întreprinderii „Mătasea Popu
lară" au realizat succese remarca
bile în antrenarea tineretului fa
bricii la întrecerile primei etape 
a actualei ediții a Spartachiadei 
de iarnă. Performanța lor nu se 
măsoară în secunde sau minute, 
dar pentru obținerea ei organiza
torii au chibzuit fiecare minut, 
fiecare ceas sau zi al etapei de 
pregătire. Așa se explică cum din 
prima zi a întrecerilor aproape 300 
de tineri au fost gata de start. In 
aceeași zi, 72 șahiști, 56 jucători de 
tenis de masă, 76 halterofili, 28 
gimnaști au și luat startul în pri
mele întreceri. întrecerile continuă 
zilnic pe baza unui judicios plan 
al competiției. Ele constituie în a- 
celași timp cea ma[ eficientă pro
pagandă a competiției. Mulți din
tre tineri au venit să se înscrie 
după ce au asistat la cîteva întîl- 
niri de tenis de masă, șah haltere 
etc. Astfel numărul participanților 
crește în fiecare zi.

Semnificativ pentru munca des
fășurată de organizația U.TJVI. 
(secretar Ioana Popescu) și colec
tivul sportiv (președinte Constan
tin Tabarcea) este o problemă 
care preocupă intens acum cele 
două organe: este vorba de lichi
darea unei anomalii ivite pe par
curs — numărul băieților partici- 
panți la întreceri depășește pe cel 
al fetelor deși elementul feminin 
predomină în această întreprin- 
iiiiniiiiiiiniiiiHiiHiiiiHniniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

Informații
Duminică dimineața s-au înapo

iat în Capitală acad. Mihail Ra- 
lea, președintele Institutului romta 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, vicepreședinte al Comisi
ei naționale a R. P. Romîne pen
tru U.N.E.S.C.O., și acad. Iorgu 
Iordan, vicepreședinte al Academiei 
R. P. Romîne, vicepreședinte al 
Comisiei naționale a R. P. Romî- 
ne pentru U.N.E.S.C.O.
participat la lucrările celei de-a 
10-a sesiuni a Conferinței generale 
U.N.E.S.C.O. de la Paris între 4 
noiembrie și 5 decembrie.

(Agerprea)

care au

(Agerpres)

A APĂRUT:
„LUPTA DE CLASA"

nr. 11 — 1958
Numărul II al revistei 

„Lupta de clasă" publică Te
zele raportului tovarășului N. 
S. Hrușciov la Congresul al 
XXI-lea al P.C.U.S. (Cifrele 
de control ale dezvoltării eco
nomiei naționale a U.R.S.S. 
pe 1959—1965).

Revista publică articolele: 
„Măreața unitate a mișcării 
comuniste internaționale" de 
C. Lăzărescu, „Proprietatea 
socială, baza relațiilor de pro
ducție socialiste" de A. Oprea;

so-„Probleme ale comerțului 
cialist de stat" de Șt. Enache 
și „Dezvoltarea zootehniei, în 
atenția comitetului regional de 
partid" de N. Marcheanu.

La rubrica: Din mișcarea 
muncitorească internațională 
sînt publicate articolele: „Pa
tru decenii de la întemeierea 
Partidului Comunist din Un
garia" și „La cea de-a 40-a 
aniversare a Partidului Comu
nist din Grecia",

Intîrzieri nejustificate 
la startul etapei l-a
Etapa de pregătire (prevăzută 

de regulament între 15X1.-—1XII) 
a fost serios prelungită la uzinele 
„Timpuri Noi“. Și acum aici mai 
continuă înscrierile (destul de lent 
și maț cu seamă neorganizat), nu' 
s-a făcut încă nici un antrenament 
iar cît privește condițiile mate
riale, toată nădejdea se îndreaptă 
spre sala de sport.

Evident, cîteva explicații sînt 
absolut necesare.

— Vom recupera rămînerea în 
urmă — declară Ion Roșea, se
cretarul comitetului organizației 
U.T.M. al uzinei — deoarece noi 
am desfășurat o temeinică muncă 
de popularizare a competiției, ceea 
ce ne va asigura înscrieri opera
tive și te proporție de masă.

S-ar cuveni, cred, să urmărim

cum anume s-a desfășurat în rea
litate acțiunea de popularizare.

Prima vizită o facem în secția 
prelucrători — cea mai mare sec
ție a uzinei. S-au înscris pînă a- 
cum să participe la întrecerile 
Spartachiadei 50-60 de tineri: o 
cifră cît de cît normală. Ceea ce 
surprinde însă neplăcut este fap
tul că majoritatea celor înscriși au 
optat și sînt convinși că vor par
ticipa la unele probe ca: fotbal, 
volei, popice (probe ce nu sînt pre
văzute în Spartachiada de iarnă). 
Cîteva exemple: Popa Tănase — 
fotbal, Ciuciu Stelian — nu s-a 
hotărît încă dar, se va înscrie la 
fotbal bineînțeles I

Mai există și un alt aspect al 
problemei. Ilie Elena s-a înscris 
la gimnastică deși marea ei pa
siune este patinajul și schiul dar 
nu știe că și aceste probe sînt in
cluse printre disciplinele sparta
chiadei.

Un lucru e cert. Munca de 
[popularizare a competiției s-a des
fășurat slab în această uzină. 
Ceea ce-i mai grav însă este ter
giversarea înscrierilor și întîrzie- 
rea de la startul competiției.

Timpul trebuie recuperat. Orga
nizația de bază U.T.M. trebuie să 
intensifice munca de mobilizare 
a tineretului la întrecerile primei 
etape a Spartachiadei de iarnă a 
tineretului.

★
Din păcate și alte organizații 

U.TJV1. din marile întreprinderi din 
Capitală ca „23 August" sau „Va
sile Roaită” au rămas în urmă cu 
organizarea întrecerilor primei 
etape a Spartachiadei.

Este de datoria organizațiilor de 
bază U.T.M., a colectivelor spor
tive să ia de îndată cele mai 
eficace măsuri pentru terminarea 
înscrierilor și mai cu seamă pen
tru organizarea concursurilor pri
mei etape, etapă de masă, care ho
tărăște de fapt, în ultimă instanță, 
succesul acestei mari competiții 
sportive de masă.

V. RANGA

în cinstea zilei de 30 Decembrie, muncitorii, Inginerii șl teh
nicienii de la uzinele „21 Decembrie" din Capitală obțin însemnate 
realizări în producție.

In fotografie: Ajustorij Toma Nicolae și Bratu Constantin de la 
atelierele de ajustaj lucrează la aparatele de desen. Ei s-au an
gajat ca în cinstea zilei de 30 Decembrie să îndeplinească pla
nul de producție pe luna decembrie cu 5 zile înainte de termen. 

Foto: AGERPRES

Tinerii luptă pentru sporirea
randamentului mașinilor

(Urmare din pag. l-a) 

dicare a calificării profesionale re
iese dintr-un simplu calcul. în 
decembrie 1957 erau 30 de mun
citori — din care mulți tineri — 
sub normă ; în octombrie 1958 au 
fost numai 5 iar în noiembrie 3. 
în prezent se organizează un curs 
de ridicarea calificării profesio
nale cu țesătoarele care au depă
șiri mici de plan.

Tineretul participă la acțiunea 
de mărire a randamentelor nu 
numai ridieîndu-și calificarea 
profesională. Ei vin cu propuneri 
pentru mai buna organizare a 
procesului de producție, pentru 
mecanizarea unor operațiuni, în
grijirea utilajului pentru ca ace
sta să funcționeze din plfn.

O EXPERIENȚA PREȚIOASA

SPRIJINUL COMUNIȘTILOR
GARF. NU SE EXTINDE

Ridicarea calificării profesiona
le a fost obiectul unei munci asi
due desfășurată și la țesătoria 
„Ilie Pintilie". Aici comunistele 
Elena Voiculescu, Adela Pache- 
țeanu și Maria Cuciureanu s-au 
ocupat, în timpul lor liber, de o 
seamă de tineri printre care Ele
na Vinersan, Maria Sandu II, 
Florea Mițrea, Adrian Olaru. Da
torită acestui ajutor aceștia reu
șesc să lucreze mai repede și mai 
bine. Realizîndu-se o calificare 
superioară și pe această bază 
sporirea randamentului mașini
lor ci; 29,4 la sută față de luna 
de bază (decembrie 1957), în
treaga producție a țesătoriei se 
realizează în două schimburi în 
loc de trei în cît se lucra odi
nioară. Ca urmare, 
tea muncii a crescut 
față de plan cu 4.8 la sută, 
salariul mediu al 
din țesătorie a ajuns la 750 lei.

productivita
te octombrie

. iar 
muncitorilor

de 
Și

La uzinele „7 Noiembrie* 
exemplu, asigurarea întreținerii 
reparării mașinilor în bune con- 
dițiuni a avut rezultate însemna
te. Verjfieîndu-se în permanență 
starea utilajului, gxecutîndu-se re
parații de calitate s-a redus timpul 
de staționare a mașinilor cauzat 
de reparații accidentale cu pro
cente egale cu 8,850 metri li
niari țesături —- te octombrie 
față de decembrie 1957. Tot aici, 
la uzinele „7 Noiembrie", realiza
rea dispozitivului de derulare a 
mărfii țesute de pe sul la războa
iele late a redus cu 50 la șută 
timpul necesar efectuării manuale 
a aceste) operații. Și alte aseme
nea succese au făept ca uzina să 
realizeze îți octombrie față de 
luna decembrie 1957, un pluș de 
66.4.18 metri țesături. Există aici 
numeroși tineri care au dobîndit 
o experiență mai înaintată în pro
ducție. Să amintim numai cîțiva :

Steliana Călugăru, Constanța Milo- 
șovici, Matei Maria și alții, numai 
că dte păcate experiența acestora 
nu este popularizată. Comitetul 
U.T.M. și în mod special ingine
rul Teodor Ripan care răspunde 
în cadrul comitetului de proble
mele producției și calificării, nu 
cunosc prea bine contribuția tine
rilor la creșterea randamentelor 
mașinilor. Se tot tărăgănează de 
asemenea și organizarea concursu
lui „Citiți cărți tehnice" către de 
bună seamă ar avea nu rol stimu
lativ în ridicarea calificării tine
retului,.

Comitetul U.T.M. trebuie să 
mobilizeze pe toți tinerii în 
acțiunea de creștere a randamente
lor și să ia măsuri corespunzătoa
re care să conducă tineretul ța suc, 
cese și mai mari.

Acțiunea de creștere a ran
damentelor, dat fiind marea ei 
însemnătate economică trebuie 
să stea permanent în atenția 
comitetelor U.T.M. de la ace
ste întreprinderi. Ar fi poate 
oportun ca acum, după 7 luni 
de aplicare și extindere a ini
țiativei, Comitetul orășenesc 
U.T M. București să realizeze 
un schimb de experiență pri
vind metodele folosite de comi
tetele U.T.M. în antrenarea ti
nerilor și căile prin care aceștia 
obțin randamente sporite.
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Noi propuneri ale U.R.S.S. 
problema măsurilor pentru preîntîmpinarea

unui atac prin surprindere
Declarația guvernului sovietic

GENEVA 
lui sovietic 
atac prin surprindere :

Din însărcinarea guvernului so vietic, la 28 noiembrie a.c. repre
zentantul sovietic la conferința de la Geneva a exiperților în pro
blema măsurilor pentru preîntîmp inarea unui atac prin surprindere 
a dat citire unei declarații a guvernului sovietic :

Ținînd seama de încordarea 
care s-a creat în ultimii ani în 
situația internațională și de in
tensificarea continuă și primejdi
oasă a ritmului de înarmare a 
statelor, mai ales cu armele ato
mice și cu hidrogen, guvernul so
vietic a prezentat o propunere în 
legătură cu necesitatea adoptării 
de către state a unei serii de mă
suri urgente în vederea limitării 
cursei înarmărilor, inclusiv înce
tării experiențelor cu arma nu
cleară, precum și în legătură cu 
necesitatea realizării unei înțele
geri în problema 
măsuri pentru 
posibilității unui atac prin sur
prindere al unui stat împotriva 
altuia.

In mesajul lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de (Mi
niștri al U.R.S.S., adresat la 2 
iulie lui D. Eisenhower, președin
tele S.U.A., se propunea ca re
prezentanți corespunzători numiți 
de guvernele Uniunii Sovietice, 
Statelor Unite; precum și even
tual, de guvernele altor state, să 
se întîlnească pentru a studia în 
comun aspectele practice ale mă
surilor ce trebuie luate pentru a 
preîntîmpina un atac prin sur
prindere al unui stat împotriva 
altuia și să-și prezinte recoman
dările. Totodată se sublinia că în 
ultimul timp această problemă a 
căpătat un caracter deosebit de 
acut, deoarece Statele Unite ale 
Americii au introdus practica pri
mejdioasă a zborurilor avioane
lor militare americane încărcate 
cu bombe atomice și cu hidrogen 
deasupra teritoriilor unor state 
din Europa occidentală și în re
giunile arctice, în direcția fron
tierelor U.R.S.S.

In urma înțelegerii realizate, 
la 10 noiembrie la Geneva și-a 
început lucrările conferința re
prezentanților a zece state pentru 
elaborarea propunerilor referitoa
re la măsurile de preîntîmpinare 
a primejdiei unui atac prin sur
prindere.

Pentru succesul 
ferinței este necesar i._ 
rînd ca toate statele participante 
la conferință să adopte hotărîrea 
fermă de a se abține de la orice 
acțiuni care ar face să

Cu privire la posturile de control terestre
Se propune instituirea 

furi de control terestre 
de cale ferată, în marile porturi 
și pe autostrăzi, care ar avea ca 
sarcină să vegheze ca în aceste 
puncte să nu existe concentrări 
primejdioase de forțe armate și de 
mijloace tehnice militare.

Aceste posturi trebuie in
stituite (pe baza înțelegerii cu 
țările respective) în punctele 
asupra cărora se va cădea de 
acord, pe întregul teritoriu al 
Marii Britanii, Franței, Olan
dei, Belgiei, Luxemburgului. 
Italiei, Republicii Federale 
Germane, Republicii Demo
crate Germane, Cehoslovaciei, 
Poloniei, Ungariei, Romîniei, 
Bulgariei, Albaniei, Greciei, 
Turciei, Iranului, precum și 
In regiunile de frontieră din 
vestul Uniunii Sovietice și pe 
litoralul de est al S.U.A.

Uniunea Sovietică este de 
acord ca înăuntrul unei astfel 
de zone de amplasare a pos
turilor de control, pe teritoriul 
țărilor care fac parte din or
ganizația Tratatului de la Var
șovia să fie instituite 28 pos
turi de control, firește, cu con. 
diția ca guvernele țărilor res
pective să consimtă la a- 
ceasta, inclusiv șase posturi 
pe teritoriul U.R.S.S., urmînd 
ca pe teritoriul țărilor parti
cipante ta pactul nord-atlan
tic și ta pactul de la Bagdad 
să fie amplasate 54 de posturi, 
dintre care șase posturi pe te. 
ritoriul S.U.A.

După părerea guvernului sovie
tic, instituirea posturilor de con
trol terestre la noduri de cale fe
rată, în marile porturi și pe auto
străzi ar putea să constituie unul 
dintre mijloacele eficiente pentru 
micșorarea primejdiei unui atac 
prin surprindere.

Posturilor terestre de control, 
propuse de Uniunea Sovietică, tre
buie să le revină misiunea de a 
urinări să nu se producă o con
centrare primejdioasă de forțe ar
mate și mijloace tehnice de lup
tă. întrucît pregătirile care nece
sită importante transporturi de 
trupe pe linii de cale ferată, pe 
autostrăzi, prin marile porturi nu 
se pretează în mod practic camu
flării, această misiune este pe de
plin realizabilă, și instituirea unor 
posturi de control în asemenea 
puncte permite descoperirea ta

«,

8 (Agerpres). — TA SS transmite Declarata guvernu- 
în problema măsurilor pentru preîntîmpinarea unui

REA UNOR POSTURI DE CON- TORIUL STATELOR SUS-MEN- 
TROL TERESTRE ÎN PRIMUL TIONATE DIN ORIENTUL APRO- 
RÎND IN EUROPA Șl PE TERI- PIAT ȘI MIJLOCIU.

Cu privire la zonele pentru luarea de fotografii 
din avion

In interesul păcii 
și socialismului

Declarația comunâ a R. P. Chineze 
fi R. P. D. Coreene

adoptării de 
preîntîmpinarea 
atac prin sur- 
stat Împotriva

lucrărilor con- 
în primul

fie lipsită

unor pos
ta noduri

DetcMfem ttSlwfll
Comitetului Executiv

al F. M. T. D.

de obiect examinarea problemei 
măsurilor pentru preîntîmpinarea 
unui atac prin surprindere.

Dar se poate vorbi oare cu se
riozitate despre elaborarea unor 
asemenea măsuri în timp ce a- 
vioane americane încărcate cu 
bombe atomice și cu hidrogen 
efectuează zborurile mai sus a- 
mintite ? Desigur, nu se poate.

După părerea guvernului sovie
tic, asumarea de către Statele 
Unite ale Americii a obligației de 
a nu permite pe viitor avioane
lor lor militare încărcate cu bom
be atomice și cu hidrogen să 
zboare în direcția frontierelor 
Uniunii Sovietice și deasupra te
ritoriilor altor state ar contribui 
intr-o măsură considerabilă la 
realizarea unei înțelegeri în pri
vința măsurilor necesare institui
rii unui sistem de preîntîmpinare 
a unui atac prin surprindere, o- 
biectiv spre care trebuie să tindă 
toți participanții la tratative.

Se înțelege de la sine că un 
sistem sigur pentru preîntîmpina
rea unui atac prin surprindere nu 
poate fi instituit decît după ce 
va fi interzisă folosirea armelor 
atomice și cu hidrogen, după ce 
aceste arme vor fi scoase din ar
mamentele statelor, după ce stocu
rile existente vor fi distruse și 
după ce, concomitent, vor fi re
duse substanțial armamentele 
clasice și forțele armate.

Cu toate acestea chiar și în 
actualele condiții cînd, așa cum 
a arătat-o experiența îndelungată 
a tratativelor în problema dezar
mării, puterile occidentale nu sînt 
dispuse să accepte interzicerea 
armei nucleare și o reducere sub
stanțială a armamentelor clasice, 
este posibilă realizarea unei în
țelegeri cu privire la unele mă
suri reale pentru micșorarea pri
mejdiei unui atac prin surprin
dere. După părerea guvernului so
vietic, baza acestor măsuri ar pu
tea șă fie: 1) instituirea Sinor 
posturi de control terestre și 2) 
luarea de fotografii din avion 
în regiunile corespunzătoare.

Guvernul sovietic propune să 
se ajungă la o înțelegere asupra 
aplicării următoarelor măsuri 
concrete:

Guvernul U.R.S.S. propune ca 
mijloc de preîntîmpinare a unui 
atac prin suprindere, STABILIREA 
IN EUROPA A UNEI ZONE PEN
TRU LUAREA DE FOTOGRA
FII DIN AVION, PE O ADINCI- 
ME DE 800 KM. SPRE EST ȘI 
SPRE VEST DE LINIA DE DE
LIMITARE A PRINCIPALELOR 
FORȚE ARMATE ALE TARILOR 
N.A.T.O. Șl ALE TRATATULUI 
DE LA VARȘOVIA, PRECUM Șl, 
din motivele arătate mai sus, PE 
TERITORIILE GRECIEI, TURCIEI 
și IRANULUI.

Oricît de importantă ar fi in
stituirea unei zone pentru luarea 
de fotografii din avion în Eu
ropa și pe teritoriul Turciei și Ira
nului, o importanță bine determi
nată o prezintă luarea de foto
grafii din avion și în alte re
giuni ale lumii. In conformitate cu 
aceasta, GUVERNUL SOVIETIC 
PROPUNE SA FIE STABILITA 
IN EXTREMUL ORIENT ȘI PE 
TERITORIUL S. U. A. O ZONA 
PENTRU LUAREA DE FOTO
GRAFII DIN AVION CARE 
SA CUPRINDĂ TERITORIUL 
U. R. S. S. SPRE EST DE

GRADUL 108 LONGITUDINE 
ESTICA, UN TERITORIU DE A- 
CEEAȘI MĂRIME A STATELOR 
UNITE SITUAT SPRE VEST DE 
GRADUL 90 LONGITUDINE 
VESTICĂ, PRECUM ȘI ÎNTRE
GUL TERITORIU AL JAPONIEI, 
INCLUSIV INSULA OKINAWA. 
Necesitatea includerii Japoniei 
este dictată de faptul că pe teri
toriul Japoniei, inclusiv pe insula 
Okinawa, sînt amplasate baze mi
litare străine și trupe străine care 
pot fi folosite pentru înfăptuirea 
unui atac prin surprindere. Iată 
de ce neincluderea Japoniei în 
zona pentru luarea de fotografii 
din avion ar f| nejustificată.

Totodată guvernul sovietic con
sideră că stabilirea unei zone pen
tru luarea de fotografii din avion 
în Extremul Orient și pe teritoriul 
S.U.A. este posibilă NUMAI IN 
CAZUL REALIZĂRII UNEI ÎNȚE
LEGERI REFERITOARE LA 
STABILIREA UNEI ZONE DE 
POSTURI DE CONTROL TERES. 
TRE ȘI A UNEI ZONE PENTRU 
LUAREA DE FOTOGRAFII DIN 
AVION IN EUROPA SI IN ORI
ENTUL MIJLOCIU.

Cu privire la acțiunile pe care statele trebuie 
să le întreprindă pentru a se asigura 

eficacitatea măsurilor pentru preîntîmpinarea 
unui atac prin surprindere

timp a pregătirilor sus-menționate.
La alegerea regiunii de ampla

sare a posturilor terestre de con
trol, trebuie să se țină seama că 
concentrarea de trupe și de mij
loace tehnice militare este inevi
tabilă în primul rînd în locurile 
unde se află față în față impor
tante contingente de forțe armate 
ale celor două părți, și unde, așa 
cum o arată experiența istoriei, 
există cele mai multe posibilități 
pentru o eventuală conflagrație 
militară. Dintr-o asemenea regiu
ne trebuie să facă parte Europa 
care a constituit principalul teatru 
al operațiunilor militare în ultimele 
două războaie mondiale și unde 
sînt concentrate în momentul de 
față principalele forțe ale celor 
două grupări militare de state — 
N.A.T.O. și organizația Tratatului 
de la Varșovia,

Nu se poate ca teritoriul Gre
ciei, Turciei și Iranului să nu fie 
cuprins de asemenea în regiunea 
de amplasare a posturilor de con
trol terestre. Și aceasta este pe 
deplin firesc, deoarece Grecia și 
Turcia, ca membre ale N.A.T.O., 
participă la toate acțiunile mili
tare ale acestei grupări și, afară 
de aceasta, pe teritoriul lor sînt 
amplasate baze militare îndreptate 
împotriva țărilor participante la 
organizația Tratatului de la Var
șovia. In ceea ce privește Iranul 
care, ca și Turcia, face parte din 
pactul de la Bagdad, este în ulti
ma vreme atras tot mai mult la 
acțiunile militare ale participanți- 
lor la acest pact.

Trebuie să se țină seama și 
faptul că, întrucît propunerea 
privire la posturile de control
restre afectează teritoriile tuturor 
participanților la Tratatul de la 
Varșovia, firește, din zona de am
plasare a acestor posturi trebuie 
să facă parte cel puțin majorita
tea statelor membre ale N.A.T.O. 
situate în Europa.

DACA TOATE STATELE PAR
TICIPANTE LA CONFERINȚA 
DE LA GENEVA SINT DE A- 
CORD CU NECESITATEA ELA
BORĂRII UNOR MASURI CON
CRETE PENTRU PREINTIMPI- 
NAREA PRIMEJDIEI UNUI A- 
TAC PRIN SURPRINDERE, ELE 
NU POT SA NU FIE DE ACORD 
CA O ASTFEL DE MĂSURĂ 
TREBUIE SĂ FIE ȘI INSTITUI-

Guvernul sovietic este de părere 
că, în special datorită existenței 
tipurilor moderne de arme, postu
rile de control terestre și luarea 
de fotografii din avion, în si
ne, nu pot micșora primejdia unui 
atac prin surprindere. Acest lucru 
este cu atît mai explicabil dacă se 
ține seama că instituirea unor pos
turi de control terestre și luarea 
de fotografii din avion nu a- 
fectează mijloacele existente de a- 
tac prin surprindere și nu ar 
duce nici la reducerea lor din 
punct de vedere cantitativ, nidi la 
eliminarea acestor mijloace din 
anumite regiuni care din punct de 
vedere potențial pregintă cel mai 
mare pericol.

Posturile de control terestre și 
luarea de fotografii din avion 
nu pot constitui măsuri eficiente 
pentru micșorarea primejdiei unui 
atac prin suprindere dacă nu var 
fi legate de» înfăptuirea unor acțiuni 
care să aibă ca obiectiv micșora
rea concentrării de trupe ale gru
părilor politico-militare opuse una 
alteia în regiunile din Europa 
care, din punct de vedere poten
țial prezintă cel mai mare peri
col, precum și împiedicarea ampla, 
sării celor mai redutabile și dis
tructive tipuri de arme de exter
minare în masă la început măcar 
pe o parte a teritoriului Europei 

«centrale, și anume: pe teritoriul 
celor două părți ale Germaniei.

în legătură cu aceasta guvernul 
sovietic propune să se cadă de a- 
cord cu privire la :

a) REDUCEREA EFECTIVU. 
LUI FORȚELOR ARMATE STRĂI
NE PE TERITORIUL STATELOR 
EUROPENE Șl 'LA

b) RENUNȚAREA DE A SE 
AMPLASA TIPURI MODERNE 
DE ARME DE EXTERMINARE 
IN MASA PE TERITORIUL ATIT 
AL REPUBLICII FEDERALE 
GERMANE, CIT ȘI AL REPU
BLICII DEMOCRATE GERMA. 
NE...

de 
cu 
te-

a) Cu privire la reducerea cu 
o treime a efectivului trupelor 
străine in Europa.

In vederea realizării obiective
lor expuse mai sus GUVERNUL 
SOVIETIC PROPUNE SA SE 
CADA DE ACORD ASUPRA RE
DUCERII CU CEL PUȚIN O 
TREIME A FORȚELOR ARMATE 
STRĂINE STAT1ONATE PE TE
RITORIUL STATELOR EUROPE
NE, teritoriu care să facă parte din 
zona de control stabilită de comun 
acord.

Nimeni nu va nega că concen
trarea de forțe armate străine pe 
teritoriul statelor europene a con
stituit una dintre principalela cau
ze care au dus la actuala situație 
încordată din Europa care zi de zi 
neliniștește popoarele Europei, a 
căror viață ar putea fi în multe 
privințe comparată cu viața pe un 
vulcan. Această situație s-a agra
vat și mai mult din cauza recente
lor acțiuni ale N.A.T.O. Neținînd 
seama de primejdia pe care o ast
fel de politică o implică pentru 
securitatea popoarelor europene, 
puterile care poartă principala 
răspundere pentru activitatea 
N.A.T.O. continuă să exercite pre
siuni brutale asupra statelor euro
pene membre ale N.A.T.O., îm- 
pingîndu-le pe calea primejdioasă a 
sporirii continue a efectivului tru
pelor din Europa, înzestrate cu 
cele mai moderne mijloace tehni
ce militare, inclusiv armele ato
mice, cu hidrogen ți armele-ra- 
chetă.

activitatea

Reducerea cu cel puțin o trei
me a efectivului forțelor armate 
străine staționate pe teritoriul 
statelor europene ar constitui un 
prim pas spre normalizarea si

tuației din Europa.
b) Renunțarea la amplasarea 

armei nucleare si a armei ra
chetă pe teritoriul Germaniei.

Hotărîrea adoptată de principa
lele puteri ale N.A.T.O., de a am
plasa arma nucleară și arma-ra
chetă în statele europene, impli
că o deosebită primejdie pentru 
pacea în Europa. Nimeni nu poa
te tăgădui pericolul care se ivește 
prin înzestrarea forțelor armate 
ale statelor participante la 
N.A.T.O. cu ticuri mcderne de 
arme de exterminare în masă și 
prin transformarea teritoriului ace
stor state în baze strategico-mi- 
litare. Primejdia cea mai serioasă 
pentru popoarele țărilor Europei 
o constituie faptul că puterile 
conducătoare ale N.A.T.O. înze
strează cu aceste arme forțele ar
mate ale Republicii Federale Ger
mane în care devin mult mai în
drăznețe forțele revanșarde ce 
urzesc planuri militare agresive 
față de vecinii lor. Și tocmai a- 
ceasta devine în momentul de 
față principalul conținut al poli
ticii R.F. Germane, precum și al 
politicii puterilor occidentale în 
Europa, deși implică un mare pe
ricol pentru cauza păcii, și în pri
mul rînd pentru Germania occi
dentală, fapt asupra căruia gu
vernul sovietic a atras în repe
tate rînduri atenția guvernului 
R.F. Germane.

Dacă ar exista dorința reală de 
a elabora măsuri practice care să 
ducă la slăbirea primejdiei unui 
atac prin surprindere, în loc de a 
reduce lucrurile la discuții sterile 
cu privire la această primejdie, 
atunci, după părerea guvernului 
sovietic, paralel cu aceste măsuri 
STATELE CARE DISPUN DE 
ARMA NUCLEARA ȘI ARMA- 
RACHETA AR TREBUI SA-ȘI 
ASUME OBLIGAȚIA DE A NU 
AMPLASA ARMELE ATOMICE, 
CU HIDROGEN ȘI ARMA-RA- 
CHETA IN CELE DOUA PĂRȚI 
ALE GERMANIEI, unde intră în 
contact principalele forțe armate 
ale țărilor pactului nord-atlantic 
și ale Tratatului de la Varșovia 
și unde chiar și un incident neîn
semnat poate duce la consecințe 
grave pentru destinele lumii.

Asumarea unei asemenea obli
gații ar corespunde intereselor vi
tale ale popoarelor tuturor state
lor europene care manifestă o în
grijorare legitimă în legătură cu 
situația creată in Europa și care 
își dau seama cit de catastrofale 
ar putea fi urmările folosirii ar
mei nucleare mai ales în regiu
nile din Europa cu o populație 
densă.

Aceste propuneri guvernul so
vietic le prezintă spre examinare 
conferinței de la Geneva.

Realizarea la conferință a 
unei înțelegeri în privința in
stituirii unor posturi de con
trol terestre și a unor zone 
pentru luarea de fotografii din 
avion, precum și traducerea 
în viață a acestei înțelegeri 
concomitent cu reducerea cu 
o treime a efectivului forțe
lor armate străine pe terito

riul statelor europene și re
nunțarea la amplasarea armei 
nucleare și anmei-rachetă în 
cele două părți ale Germa
niei, ar da un conținut 
real măsurilor pentru preîn
tîmpinarea primejdiei unui 
atac prin surprindere și ar

însemna înfăptuirea în prac
tică a măsurilor pentru mic
șorarea primejdiei unui atac 
prin surprindere, scop ce tre
buie urmărit de toți partici
panții la conferință.

Guvernul sovietic constată cu 
regret că puterile occidentale a- 
bordează în alt chip definirea 
sarcinilor conferinței de la Ge
neva, lucru dovedit de proiectul 
de program al lucrărilor confe
rinței pe care l-au prezentat. 
Conținutul acestui program se re
duce la cererea de a se concen
tra atenția conferinței asupra exa
minării mijloacelor existente de 
atac prin surprindere: proiectilele 
teleghidate; aviația cu rază mare 
de acțiune, aviația tactică; trupe
le terestre; submarinele înzestra
te cu dispozitiv pentru lansarea 
proiectilelor teleghidate și altele.

In acest program nici nu se 
pune de fapt problema măsurilor 
pentru preîntîmpinarea unui atac 
prin surprindere și a luării vre
unor măsuri practice în acest 
scap.

Ce sens are studierea unor mij
loace cum sînt, de exemplu, ra
chetele intercontinentale, dacă 
arma atomică și cu hidrogen nu 
este interzisă, deși de peste 12 
ani guvernul sovietic stăruie a- 
supra interzicerii acestor arme, 
ca arme de exterminare în masă 
a oamenilor ?

Ca și înainte guvernul sovietic 
este gata să accepte interzicerea 
totală a armelor atomice, cu hi
drogen și armelor-rachetă, pre
cum și o reducere considerabilă 
a armamentelor clasice și a efec
tivului forțelor armate și este 
gata să semneze un acord în a- 
cest sens. Dacă puterile occiden
tale s-ar situa pe aceeași poziție, 
arma nucleară și arma-rachetă ar 
fi fost de mult interzise. Or, pozi
ția lor în O.N.U. arată că ele nu 
sînt dispuse să accepte această 
măsură.

In momentul de față nu se as
cunde în Occident — și despre 
aceasta există declarații destul 
de numeroase în presa S.U.A., 
Angliei, Franței și celorlalte țări 
ale N.A.T.O.—că, prezentînd pro
gramul menționat al lucrărilor 
conferinței de la Geneva, puterile 
occidentale doresc să afle care 
este potențialul militar al statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, în primul rînd în do
meniul tipurilor celor mai moder
ne de arme, și vor să subordo
neze activitatea conferinței ace
stui scop.

Firește, guvernul sovietic nu 
poate sa joace rolul de complice 
al acelora care nu doresc 
preîntîmpinarea primejdiei unui 
atac prin surprindere, ci se 
străduiesc să substituie acestei 
sarcini culegerea de date cu ca
racter de spionaj în legătură cu 
tipurile moderne de arme atomi
ce, cu hidrogen, de arme-rachetă 
și cu celelalte tipuri de arme de 
care dispune Uniunea Sovietică.

Guvernul sovietic este convins 
că dacă participanții la conferin
ță ar ține seama de interesele le
gitime ale securității reciproce și 
s-ar abține de la acțiuni de na
tură să intensifice încordarea in
ternațională și suspiciunile reci
proce și ar tinde sincer spre un 
acord, ar fi cu totul posibilă o în
țelegere în privința măsurilor 
pentru micșorarea primejdiei 
unui atac prin surprindere.

în ceea ce îl privește guvernul 
sovietic este gata ca și pe viitor să 
depună toate eforturile pentru ca 
la tratativele din cadrul confe
rinței de la Geneva să fie obți
nute rezultate practice în elabo
rarea măsurilor în vederea slăbi
rii primejdiei unui atac prin sur
prindere și, prin urmare, a micșo
rării primejdiei unui nou război.

(Text prescurtat. Sublinierile 
aparțin redacției)

PEKIN 8 (Agerpres). — La 8 
decembrie la Pekin a fost dată pu
blicității Declarația comună a gu
vernului R.P. Chineze și guvernu
lui R.P.D. Coreene. Declarația a 
fost semnată de Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, și de Kim Ir Sen, preșe
dintele Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene.

In timpul vizitei în China a de
legației guvernamentale a R.P.D. 
Coreene, se spune în declarație, în
tre conducătorii guvernelor R. P. 
Chineze și R.P.D. Coreene au avut 
loc convorbiri cordiale în cursul 
cărora cele două părți au avut un 
schimb de vederi asupra probleme
lor situației internaționale actuale 
și ale întăririi continue a unității 
lagărului socialist, precum și în 
problema dezvoltării continue a 
prieteniei și colaborării dintre R.P. 
Chineză și R.P.D. Coreeană. Cele 
două părți au ajuns la o deplină 
identitate de vederi asupra proble
melor discutate.

Cele două părți, se arată în de
clarația comună, constată cu satis
facție că în conformitate cu propu
nerea guvernelor R.P.D. Coreene si 
R.P. Chineze s-a terminat retrage-
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rea voluntarilor chinezi din Coreea, 
ceea ce a asigurat noi condiții fa
vorabile reglementării, pașnice a 
problemei coreene.

Cele două părți condamnă în 
mod hotărît S.U.A., care continuă 
să pună piedici în calea reglemen
tării pașnice a problemei coreene; 
cele două părți cer hotărît State
lor Unite și celorlalte țări care au 
soldați în trupele O.N.U. să-și re
tragă toate forțele armate din Co
reea, astfel încît poporul coreean 
să n:ată realiza unificarea paști'- 
că a țării sale fără nici un amestec 
străin. Cele două părți condamnă 
cu hotărîre ocuparea de 
S.U.A. a teritoriului chinez 
și intențiile lor josnice de a crea 
,,două Chine".

In declarația comună se 
niază însemnătatea deosebită a în 
tăririi continue a unității țărilor 
lagărului socialist și a unității 
mișcării comuniste internaționale. 
Cele două părți consideră că tre
buie continuată lupta neîmpăcată 
împotriva revizionismului contem
poran, care a trădat marxism-leni- 
nismul și caută să intre în grați
ile imperialismului. Cele două părți 
afirmă din nou că vor depune și 
în viitor eforturi neobosite pentru 
a apăra puritatea marxism-leninis- 
mului și mărețele principii ale In
ternaționalismului proletar și a în
tări unitatea lagărului socialist în 
frunte cu Uniunea Sovietică,

către 
Taivan

subli-

COLOMBO 8 (Agerpres).— 
TASS transmite: In seara zi
lei de 7 decembrie s-a deschis 
sesiunea Comitetului Executiv 
al Federației Mondiale a Tine
retului Democrat convocată pen
tru a lua în discuție probleme 
importante ale mișcări) tinere
tului pentru pace și progres. 
La lucrările sesiunii participă 
reprezentanți ai organizațiilor 
de tineret din peste 40 de țări. 
Sesiunea a fost deschisă de 
Bruno Bernini, președintele 
Comitetului Executiv al Fede
rației Mondiale a Tineretului 
Democrat.

Ședința din 7 decembrie a 
fost consacrată discutării pri
mului punct de pe ordinea de 
zi — , înțelegerea reciprocă, 
relațiile de prietenie dintre or
ganizațiile de tineret din Asia 
și Africa și din alte regiuni ale 
lumii, și activitatea Federației 
Mondiale a Tineretului Demo
crat în spiritul principiilor 
Bandungului".

Raportul care analizează a- 
mănunțit activitatea Federației 
Mondiale a Tineretului Demo
crat arată că î 
tate a acesteia este legată de I 
lupta „pentru o viață .mai bu- ♦ 
nă a tineretului, pentru inde- T 
pendență și pace". |

In cadrul dezbaterilor pe f
marginea raportului prezentat J 
au luat cuvîntul delegați ai ti- ♦ 
neretului din Camerun, Belgia, ♦ 
Vietnam și Dembele Balta, re- * 
prezentantul Uniunii tineretu- ♦ 

. iui african. ♦

♦ 
♦

♦
♦

♦
4 .
f 
t 
♦ 
t 
î

■ ■ - ■ ; iț

neretului Demo- i 
întreaga activi- t

a ►
„pentru o viață .mai bu- ♦ 
tineretului, pentru inde- T 
„a-

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 7 decembrie 
s-a deschis în marele palat al 
Kremlinului primul congres al 
scriitorilor din R.S.F.S.R. La acest 
congres participă 397 delegați re- 
prezentînd peste 2.500 de scriitori 
din R.S.F.S.R. precum și numeroși 
oaspeți veniți din toate republicile 
unionale.

In lojile guvernamentale »e aflau 
conducători ai partidului comunist 
și ai guvernului sovietic în frunte 
cu N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
prim secretar al C.C. al P.C.U.S.

Cu o mare majoritate
Economic

de voturi în’ Comitetul 
al O.N.U.

—xx—

Sosirea la Varșovia 
a delegației economice 

guvernamentale 
a R. P. Romîne

VARȘOVIA 8 (Agerpres). — 
PAP transmite: La 8 decembrie 
a sosit la Varșovia delegația eco
nomică guvernamentală a R. P. 
Romîne, în frunte cu tovarășul 
Alexandru Bîrlădeanu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
care va duce tratative 
cixtinderii colaborării 
între R.P. Romînă și 
lonă.

în vederea 
economice
R.P. Po- o

Pentru eliberarea 
lui Manolis Glezos

cu-

ATENA 8 (Agerpres). — Ziarul 
„Avghi“ relatează că la 6 decem
brie o delegație a Uniunii demo
crate de stînga (E.D.A.) l-a vizitat 
pe Kallias, ministrul Justiției, și a 
protestat împotriva arestării
noscutului fruntaș democrat din 
Grecia — Manolis Glezos.

In declarația Comitetului admi
nistrativ al E.D.A. publicată la 7 
decembrie în ziarul „Avghi“ se ex
primă protestul hotărît împotriva 
arestării eroului național al Gre
ciei, Alanolis Glezos, se cere elibe
rarea lui și renunțarea la învinui
rile neîntemeiate care i s-au adus.

—o—

Un nou eșec 
al S. U. A.

WASHINGTON 7 (Agerpres).— 
Agenția United Press International 
anunță că autoritățile americane 
de resort au confirmat în cursul 
zilej de duminică că proiectilul 
cosmic „Pionier 3“ va intra în 
atmosferă la orele 19,51 gmt du
minică seara și că proiectilul se 
va dezintegra deasupra regiunii 
Tombuctu (Africa de nord).

In felul acesta eșuarea noii în
cercări de lansare a unui satelit 
al lunii a fost recunoscută în mod 
oficial.

S-a adoptat o rezolufie 
prezentată de R. P. R. 
în problema petrolului

NEW YORK 7.—Corespondentul 
Agerpres la O.N.U. transmite: 
După cum s-a mai anunțat, la 5 
decembrie Comitetul Economic al 
O.N.U. a adoptat cu 61 voturi 
pentru, nici un vot contra și 8 ab
țineri, proiectul de razoluție pre
zentat de Romînia căreia i s-a a- 
lăturat Albania și Cehoslovacia în 
problema colaborării internaționale 
în domeniul dezvoltării industriei 
petrolifere în țările slab dezvol
tate.

Dezbaterile au durat două zile, 
au fost extrem de vii și a dat loc 
la numeroase controverse. La 4 
decembrie, după discursul repre
zentantului R.P.R. Bazil Șerban, 
care în numele coautorilor a pre
zentat proiectul de rezoluție și a 
subliniat importanța acestei pro
puneri pentru țările slab dezvol
tate, ’delegați) puterilor occidentale 
au încercat să ridice un „adevărat 
baraj împotriva propunerii supuse 
examinării.

In sprijinul propunerii prezentate 
s-au pronunțat o serie de detlegați

——--------------------e»------------------- ------- -

Deschiderea Conferinței popoarelor

ai țărilor slab dezvoltate intere
sate în dezvoltarea industriei pe
trolifere naționale. In această si
tuație, aflîndu-se în fața unui cu
rent crescînd în favoarea propu
nerii supusă examinării, delegațiile 
S.U.A. și Angliei au început în 
timpul ședinței tratative neoficiale 
cu delegația Romîniei pentru unele 
modificări pe text cu caracter re
dacțional.

S-a trecut apoi la vot. Teniîn- 
du-se de o izolare rușinoasă, dele
gațiile S.U.A., Angliei și altor țări 
ale N.A.T.O. s-au văzut nevoite 
să voteze în favoarea rezoluției. 
S-au abținut de la vot Pakistanul, 
Filipinele, ciankaișistul și alți cî- 
țiva delegați.

După vot, numeroase delegații 
au felicitat pe autorii rezoluției 
subliniind importanța acesteia pen
tru țările slab dezvoltate și fap
tul că, pentru prima oară în isto
ria O.N.U., se adoptă o rezoluție 
în problema importantă a petro
lului.

Africii
ACCRA 8 (Agerpres). —
La 8 decembrie, în capitala sta

tului african Ghana a avut _ loc 
deschiderea solemnă a conferinței 
popoarelor Africii. Sala consiliului 
municipal din Accra era pavoazată 
cu lozincile: „Popoare ale Africii, 
uniți-vă 1 Nu avem altceva . di 
pierdut decît lanțurile! Colonialiști, 
jos mîinile de pe Africa! Africa 
trebuie să fie liberă! Trăiască a- 
lianțele dintre republicile africa
ne!".

La lucrările conferinței, care 
poate fi numită pe drept cuvînt 
Adunarea generală a popoarelor 
Africii, participă aproximativ 300 
de delegați, reprezentînd aproape 
30 de fări.

Conferința a fost deschisă de 
Tom Mboya, șeful delegației din 
Kenya și secretar general al Fe-

derațiel sindicatelor din Kenya, 
care a fost ales președinte al con
ferinței.

S-a dat apoi citire mai multor 
mesaje de salut trimise conferin
ței. Participanții la conferință au 
aplaudat cu un deosebit entuziasm 
mesajele de salut trimise de N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., și de Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze.

A luat apoi cuvîntul primul mi- ■ 
nistru al Ghanei, Kwame Nkru- 
mah. El a vorbit despre sarcinile 
mărețe care stau în fața reprezen
tanților popoarelor Africii întruniți 
la această conferință.

In după-amiaza zilei de luni a 
avut loc prima ședință de lucru a 
conferinței popoarelor africane, 
care s-a împărțit pe comisii.

LL----------■■■

In R. Cehoslovacă, 15.000 de ti nere urmează școli speciale de 4 ani pentru a deveni infirmiere. 
- • Iată în fotografia noastră un aspect dintr-o asemenea școală

PARIS. — Agenția France Preș- tivalului filmului romînesc de de
se informează că juriul festivalu- sen animat „Șapte arte", realizat 
lui filmului de scurt metraj de la
Tours, prezidat de Pierre Touchard, ------ .... . .- ,- ,
a decernat Marele Premiu al Fes- ? decembrie a Conferinței experțUori in problema măsurilor pentru pre-

de Ioti Popescu-Gopo.
GENEVA. — Ședința ordinară din

intîmpinarea unui atac prin sur. 
prindere a avut loc sub președin
ția reprezentantului S.U.A. Au luai 
cuvîntul reprezentanții U.R.S.S.. 
R.P. Romîne și S.U.A.

NEW YORK. — La 8 decembrie, 
Comitetul politic al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a început dezbate
rile în problema algeriană. îndată 
ce președintele Comitetului, Rafae 
Urquia (Ei Salvador), a declara’ 
ședința deschisă delegația france
ză a părăsit sala. Primul a luai 
cuvîntul Mongi Silim, delegatul Tu. 
nisiei.

BERLIN. — Ia 8 decembrie s-e 
desch’s la Berlin sesiunea CSmere 
Populare a Republicii Democrat* 
Germane. Principalul punct de p< 
ordinea de zi este declarația lu . 
Otto Grotewohl, președintele Con’ 
siliului de Miniștri ai R.D. Germa» 
ne, cu privire la constituirea Con. 
siliului de Miniștri ai Republici
Democrate Germane și cu priviri 
la programul guvernului.

MOSCOVA. — La Moscova s-« 
comunicat oficial că spre sfîrsitu, 
zilei de 3 decembrie racheta purtă 
toare a celui de-al treilea sateli 
artificial sovietic 01 pămtntului < 
intrat în păturile dense ale atmos 
ferei și și-a încetat existența. Ra’ 
cheta purtătoare a efectuat 2.90 
rotații în jurul pămîntului și < 
parcurs o distanță de aproximații 
130 milioane km. Satelitul își eoni 
Jinuă rotațiile în jurul pămîntuluf

Ptnă în ziua de 9 decembrie, ori 
6 dimineața, cel de-at treilea satei 
lit sovietic a înconjurat păminiu 
de 2862 ori.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Tiparul: Combinatul Poligrafic Casa Scînteil „I. V, Stalin' București, Piața «Scînteii", Tel. 17.60.10. STAS 3452—52,


