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P
rivirile oamenilor 
muncii din lumea 
întreagă sînt aținti
te spre Moscova; 
unde se deschid as
tăzi lucrările celui 

de-al XXI-lea Congres — ex
traordinar — al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice. 
Congresul P.C.U.S., congre
sul constructorilor comunis
mului, este un eveniment de 
însemnătate istorică în viața 
oamenilor sovietici, în viața 
întregii omeniri muncitoare, 
în dezvoltarea mișcării comu
niste și muncitorești interna
ționale.

Niciodată un partid nu și-a 
luat pe umerii săi sarcini atit 
de grandioase și de complexe 
ca gloriosul Partid Comunist al 
Uniunii Sovietice, care, urmat 
cu însuflețire și nezdruncinat 
atașament de poporul sovietic, 
înfăptuiește o operă de însem
nătate gigantică în destinele 
țării sale și totodată în desti
nele întregii omeniri. Istoria 
P.C.U.S. este istoria luptei pen
tru fericirea maselor în veacul 
nostru.

Făurit de genialul Lenin, 
înarmat cu mărețele idei ale 
marxism-leninismului și călit 
îp focul luptei revoluționare, 
P.C.U.S. a condus clasa mun
citoare și țărănimea muncitoa
re din Rusia la înfăptuirea 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, care a deschis o 
nouă eră în istoria lumii. Sub 
conducerea partidului comunist, 
poporul sovietic a transformat 
in realitate vie visul de veacuri 
al omenirii — socialismul. Cre
dincios învățăturilor marelui 
Lenin, P.C.U.S. a înfăptuit cu 
fermitate politica de industriali
zare socialistă a țării, pe baza 
dezvoltării cu precădere, în- 
tr-un ritm impetuos a industriei 
grele, temelia temeliilor econo
miei socialiste. Sub conducerea 
P.C.U.S. poporul sovietic a 
transformat Rusia de odinioară, 
aflată în ajunul revoluției în 
stare de înapoiere, într-un pu
ternic stat industrial-colhoznic,

cu o gigantică industrie și o 
agricultură socialistă mecani
zată, în țara primei centrale 
atomice electrice și a primilor 
sputnici, în țara care a deschis 
omenirii drumul spre Cosmos, 
creînd prima planetă artificială.

Au trecut trei ani de la Con
gresul al XX-lea al P.C.U.S. 
în această perioadă economia, 
știința și cultura socialistă ale 
Uniunii Sovietice au făcut un 
nou pas gigantic înainte. Spri- 
jinindu-se pe cunoașterea legi
lor de dezvoltare a societății 
socialiste, mobilizînd masele, 
concentrind înțelepcilunea și
experiența colectivă a partidu
lui și a poporului, C.C. al 
P.C.U.S. a luat în acești ani un 
șir de măsuri în industrie, și 
agricultură care reprezintă im
portante contribuții creatoare la 
dezvoltarea teoriei marxist-leni- 
niste și a practicii construcției 
noii societăți. Rezultatele apli 
cării acestor măsuri pun și mai 
puternic în valoare avantajele 
economiei socialiste, fac să eru
pă mai puternic inițiativa ma- 

avîntul mai 
de

selor, determină 
impetuos al forțelor 
ducție.

în prezent, în ce 
producția industrială, 
a lăsat în urmă toate 
pitaliste din Europa și își pune 
ca sarcină să ajungă din urmă 
Statele Unite ale Americii. De 
pe acum Uniunea Sovietică de
pășește S.U.A. atît în privința 
ritmului de creștere cit și în 
privința sporului producției de 
minereu de fier, cărbune, pe
trol, fontă, oțel, ciment, țesă
turi de lînă. în domeniul pro
ducției agricole, U.R.S.S. a 
strins anul acesta o recoltă fără 
precedent de cereale și alte cul
turi agricole; încă din anul 
trecut, la o serie de produse 
agricole, U.R.S.S. a ajuns din 
urmă și a depășit actualul ni
vel de producție din S.U.A.

Pe baza uriașelor realizări, i 
a uriașelor transfsrmări înfăp- p 
tuite de poporul sovietic sub p 
conducerea gloriosului nartid p 
comunist, Uniunea Sovietică a p

pro-

privește 
U.R.S.S. 

țările ca-
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In întîmpinarea
cslui de al Vll-lea Festival Mondial 

al Tineretului
Cel de al VI 1-lea Festival Mon

dial al Tineretului ți Studenților 
pentru Pace și Prietenie, care va 
avea lc/c anul acesta la Viena, este 
întîmpinat cu frumoase realizări în 
munca de milioanele de tineri din 
țara noastră.

in regiunea Stalin, tinerii din 
industria constructoare de mașini, 
industria chimică și industria bu
nurilor de consum s-au angajat să 
realizeze pînă la festival economii 
în valoare de 4.500.000 lei, iar 

. printr-o mai. bună gospodărire a 
metalului să economisească 500 de 
tone de metal.

Hcrtărîți să întîmpine festi
valul cu cit mai multe rezultate, 
(tinerii din satele regiunii Stalin 
și-au propus ca prin muncă volun
tară să redea noi terenuri agricul
turii, să planteze 35.000 de pomi 
fructiferi, să transporte pe terenu
rile gospodăriilor agricole colec
tive și G.A.S.-urilor 40.000 tone în
grășăminte naturale, să curețe 
mari suprafețe de pășuni și să îm
pădurească 200 ha. de teren. Tot 
prin muncă voluntară, tinerii bri
gadieri din regiunea Stalin 
construi Stadionul tineretului 
la Cisnădie, cu o capacitate 
10.000 locuri. *

Tinerii din marele centru side
rurgia Hunedoara s-au angajat să 
economisească în cinstea festiva
lului de la Viena 800 tone de me
tal, iar prin aplicarea diferitelor 
inițiative și metode înaintate de 
muncă să realizeze economii în 
valoare de peste 2 milioane lei. 
Ei și-au propus să ia sub patrona-

vor 
de 
de

și Studenților
jul lor 8 secții și sectoare de pro
ducție printre care laminorul blu- 
ming, noua oțelăric Martin, bate
riile de cocs și altele.

Brigăzile de tineret de pe șan
tierele de construcții din Hune
doara au hotărît să construiască 
6 apartamente din materiale econo
misite.

Tinerii care deservesc, furnalul 
nr. 3 și cei de la oțelăria Sie
mens-Martin nr. 1 s-au angajat să 
dea peste plan pînă la festival 
3.000 tone de fontă și oțel.

In raioanele Alba, Orăștie, llia 
și Hunedoara tinerii s-au angajat 
să execute lucrări de ameliorați' 
pentru a reda agriculturii mai mult 
de 1.000 ha. de teren.

★
Printr-o mai bună îngrijire și 

folosire a mașinilor și uneltelor și 
printr-o întrebuințare rațională a 
materialelor și a combustibilului, 
tineretul din întreprinderile regiu
nii Constanța va economisi în cin
stea festivalului suma de 3.500.000 
lei.

In această regiune se vor în
ființa alte peste 300 de brigăzi 
utemiste de muncă patriotică.

★
Pe lîngă cele 590 de brigăzi de 

producție ale tineretului din regiu
nea Oradea vor lua ființă pînă la 
Festival încă 150 de noi brigăzi și 
posturi utemiste de control. Apli- 
cînd o serie de inițiative prețioase, 
tinerii din 68 de întreprinderi in
dustriale ale acestei regiuni vor 
realiza economii de peste 3.800.000

dobîndit posibilitatea de a 
începe o perioadă nouă, de im
portanță istorică—perioada con
strucției desfășurate a societății 
comuniste. Aceasta este și eta
pa hotărîtoare a întrecerii din
tre cele două sisteme : socialist 
și capitalist, cînd practic va fi 
îndeplinită sarcina de a întrece 
cele mai dezvoltate țări capi
taliste, inclusiv S.U.A., în ce 
privește producția pe cap de lo
cuitor.

Congresul al XXI-lea al 
P.C.U.S. va marca intrarea 
U.R.S.S. în perioada construi
rii desfășurate a comunismului. 
Congresul va examina cifrele 
de control cu privire la dezvol
tarea economiei naționale a 
U.R.S.S. pe anii 1959—1965. 
Raportul în această problemă 
va fi prezentat de N. S. Hruș- 
ciov, prim secretar al C.C. al 
P.C.U.S. Parcurgînd cu deose
bit interes și emoție tezele ra
portului lui N. S. Hrușciov — 
teze care au fost publicate încă 
la mijlocul lunii noiembrie — 
fiecare dintre not a avut în față 
programul grandios al constru
irii intense a comunismului în 
U.R.S.S., program de o 
amploare nemaiîntilnită care 
deschide cu adevărat în fața 
oamenilor sovietici perspectivele 
cele mai minunate, făcînd din 
visul cel mai scump al omeni
rii — comunismul — un țel 
concret și apropiat. Așa cum se 
arată în aceste teze, planul de 
perspectivă pe următorii 15 ani 
reprezintă programul economic 
de construire a comunismului

Scînteia tineretului
(Continuare în pag. 3-a)
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OJelarii reșițeni 
și-au realizat planul lunar 

cu opt zile înainte 
de termen

Primele două cuptoare reconstruite 
de la oțelăria Martin din Reșița 
funcționează din plin. Prin îmbu
nătățirea regimului termic și mă
rirea încărcăturii medii pc șarjă, 
topitorii care deservesc aceste a- 
gregate au reușit să îmbunătățească 
indicele de utilizare obținînd cîte 
6,25 tone oțel de pe fiecare metru 
pătrat vatră de cuptor și zi calen
daristică. Echipele conduse de 
prim-topitorii Ion Bădescu, Con
stantin Morarii, Vasile Mocea de 
la cuptorul nr. 4, ca și cele con
duse de prim-topitorii Gheorghe 
Barbu, Iosif Focht și Francisc Bert! 
de la cuptorul nr. 5, folosind mai 
bine capacitatea cuptoarelor. au 
dat cu 20-30 la sută mai mult oțel

Prin eforturile depuse de între
gul colectiv de muncă al oțelăriei 
Martin a Combinatului metalurgic 
Reșița planul de producție pe luna 
aceasta a fost îndeplinit cu opt 
zile înainte de termen.

(Agerpres)

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Congresului 
al XXI-lea 

al P.C.U.S.

al XXI-lea al P.C.U.S
a sosit la Moscova

MOSCOVA 26 (Agerpres). — La invitația C.C. al P.C.U.S.,MOSCOVA 26 (Agerpres). — La invitația C.C. al P.C.U.S., luni 
dimineața la ora 8,40 a sosit la Aîoscova delegația Partidului Mun
citoresc Romîn, care va participa la lucrările celui de-al XXI-lea 
Congres al P.C.U.S.

Din delegație fac parte tovarășii Gheorghe Gheorgliiu-Dej, prim- 
secretar al C.C. al P.M.R., conducătorul delegației ; Chivu Stoica, 
membru ah Biroului Politic al C.C. al P.M.R., președintele Consiliu
lui de Aîinjștrj; .Gheorghe.. Apostol, , membru al Biroului Poliție al 
C.C. al P.M.R., președintele Consiliului Central al Sindicatelor ; Ni- 
colae Ceaușescu, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., se
cretar al C.C. al P.M.R. și Leonte Răutu, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R.

Cu’ același tren a sosit la Aloscova delegația Partidului Comunist 
Bulgar în frunte cu Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P. C. 
Bulgar. ''

In gara Kiev delegațiile au fost primite de : L. 1. Brejnev, mem
bru al Prezidiului 'C.C. al P.C.U.S., secretar al C.C. al P.C.U.S.. 
N. G. Ignatov, membru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., secretar al 
C.C. al P.C.U.S., A. N. Kosîghin, membru supleant al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri a.l U.R.S.S., 
K. T. Mazurov, membru supleant al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist din Bielorusia, V. P. 
Mjavanadze, membru supleant al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., prim- 
secretar al C.C. al Partidului Comunist din Gruzia, 1. I. Kuzmin, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., V. V. Grișin, 
Z. T. Serdiuk, A. N. Șelepin, membri ai C.C. al P.C.U.S., P. G. Mos- 
katov, președintele Comisiei centrale de revizie, 1. A. Grișmanov, 
P. E. Doroșenko, D. A. Polikarpov, șefi ai unor secții -ale C.C. al 
P.C.U.S., I. V. Șikin, I. N. Medvedev, șefi adjuncți ai unor secții ale 
C.C. al P.C.U.S., precum și activiști cu munci de răspundere ai 
aparatului C.C. al P.C.U.S.

Au fost de față Mihail Dalea, 
U.R.S.S., și membrii ambasadei 
Gherasimov, ambasadorul R. P. 
ambasadei R. P. Bulgaria.

ambasadorul R. P. Romîne în 
R. P. Romîne, precum și Liuben 
Bulgaria în U.R S.S., și membrii

Delegația P. M. R.
a depus o coroană de flori 

la Mausoleul
lui V. I. Lenin și I. V. Stalin

AIOSCOVA 26. — Corespondentul Agerpres transmite: In după- 
amiaza zilei de 26 ianuarie, tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, Nicolae Ceaușescu și Leonte Răutu, mem
brii delegației P.ALR. la Congresul al XXI lcia extraordinar al 
P.C.U.S., au depus o coroană de flori la Alausoleul lui V. I. Lenin și 
I. V. Stalin.

Delegația a fost însoțită de activiști cu munci de răspundere ai 
Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
precum și de tov. Aîihail Dalea, ambasadorul R. P. Romîne la Alos
cova.

Tinerii colectiviști
se angajează să sporească
producția
Angajamentul tinerilor 
colectiviști: 40.000 kg. 

sfeclă de zahăr 
la hectar

(Agerpres)

De curînd, a avut loc aduna
rea generală de dări de seamă 
și alegeri în gospodăria colecti
vă din comuna Crucea, regiunea 
București.

Printre problemele mult dez
bătute de către colectiviștii de 
aici a fost și aceea a extinderii 
culturii sfeclei de zahăr.

Pe baza propunerilor făcute 
de către colectiviști, conducerea 
gospodăriei agricole colective a 
prevăzut în planul de producție 
din acest an lărgirea suprafeței 
de sfeclă de zahăr de la 50 la 
110 hectare.

Pentru a contribui la crește
rea producției de sfeclă de za
hăr, tinerii colectiviști și-au asu
mat răspunderea de a iriga 5 
hectare cultivate cu sfeclă de za
hăr și de a obține de pe aceste 
suprafețe producția record in 
partea locului : 40.000 kg. la
hectar.

GH. MUNTEANU 
colectivist

La cabinetul tehnic al uzinei „7 Noiembrie" din Cnaiova. în 
fotografie: tinerii inovatori Vasile Cîrstoiu, Constantin St. Nicu- 
lescu, Gheorghe Burlacu, discută cu tehnicianul Florian Pătru asu
pra unei noi inovații.

Foto: S. NICULESCU

de sfeclă de zahăr
stînd lucrurile, organizația de 
bază U.T.M. din gospodărie 
(secretar Ștefan Antohie) a 
ținut o adunare generală des
chisă in care utemiștii și ti
nerii din G.A.C. au hotărît să 
răspundă de 15 hectare, pro- 
punîndu-și să obțină cu 2500 
kg. sfeclă de zahăr mai mult 
la hectar față de planul gos
podăriei.

M. CORNEANU

Tlnerii colectiviști 
vor cultiva 25 hectare 

de sfeclă de zahăr

De pe loturile 
tineretului se vor obține 
cele mai mari product i 

de sfeclă de zahăr
Gcspodări.a agricolă cclec- 
ră din Hăichiu, regim a 

Stalin are o frumoasă tradiție 
în cultura sfeclei de zahăr. 
Anul trecut, de pildă, aici s au 
obținut 4.000 de kg. sfeclă la 
hectar peste plan.

Analizind sarcinile ce reies 
din documentele plenarei C.C. 
al P.M.R. din noiembrie anul 
trecut, colectiviștii au hetărît 
să extindă cultura sfeclei de 
zahăr la 90 de hectare. Așa

Una din culturile tehnice care 
aduce mari venituri gospodăriei 
noastre colective este și sfecla de 
zahăr.

Pentru anul în curs, dornici 
de a ne aduce și noi contribu
ția la traducerea în fapte a sar
cinilor care izvorăsc din recen
ta plenară a C.C. al P.M.R., 
am luat hotărîrea să extindem 
cultura de sfeclă de zahăr de la 
90 de hectare la 140 de hec
tare și să obținem producții 
medii la 
într-una 
nerale 
nizației 
tinerii < 
din gospodărie și-au luat im
portante angajamente în aeea- 
sîă privință. Ei au propus con
ducerii gospodăriei colective să 
aprobe înființarea unei echipe 
de tineret specializată în cul
tura sfeclei de zahăr. De ase
menea, ei au cerut conducerii 
gospodăriei colective să încre
dințeze acestei echipe o supra 
față de 25 hectare de sfeclă de 
zahăr de pe care să obțină o 
producție medie la hectar de 
36.000 kg. și lotul experimenta] 
pentru producerea seminței de 
sfeclă de zahăr.

Propunerile tinerilor colecti-

i hectar de 35.000 kg. 
i din adunările ge- 

deschise ale orga- 
U.T.M., utemiștii și 

colectiviști de la noi

viști au 
consiliul 
podăriei

fost aprobate de către 
de .conducere al gos- 
noastre.

PAUL MARTIN 
inginer agronom 
G.A.C. „înainte" 
comuna Berveni, 

raionul Cărei

Toate forțele tinerilor
tnuntittti din tuznătozit
împotriva rebuturilor!

Aflînd despre inițiativa tinerilor 
turnători de la uzinele „Steagul 
Roșu" din Orașul Stalin și l.M.S. 
Roman privind mobilizarea tuturor 
forțelor tinerilor împotriva 
buturilor, tinerii turnători 
la uzinele „Electroputere" 
Craiova au hotărît să 
meze exemplul. Astfel, 
drul unei consfătuiri, 
au analizat cauzele care 
încă la rebuturi și căile 
dare a acestora. Referatul prezen
tat de tinărul inginer Grigore 
Popa a scos la ideală faptul că 
in luna decembrie a anului trecut, 
de exemplu, procentul de rebuturi 
a fost cu 6 la sută mai mare decît 
cel admis, adică 14 la sută în loc 
de 8 la sută. Din totalul pieselor 
rebutate numai ceva mai mult de 
jumătate au fost scoase din circui
tul producției, după turnare, iar 
restul abia în timpul prelucrării 
lor ulterioare. Referatul a scos în 
evidență faptul ca de această si
tuație se fac vinovați printre alții 
și tinerii din echipa de turnare 
condusă de Aîarcel Amza, care 
nerespectînd prescripțiile tehnolo
gice au turnat piesele cu zgură. 
.Multe rebuturi au dat și tinerii din 
echipele de formare și îndeosebi 
cei din echipa condusă de Andrei 
Antonie.

Discutînd despre contribuția pe 
care tineretul trebuie s-o aducă la 
bunul mers al producției, precum 
și despre îmbunătățirea ■ calității 
produselor și reducerea continuă a 
procentului de rebuturi, tinerii au 
tăcut propuneri concrete. Astfel tî- 
nărul Petre Mirea, fruntaș în pro
ducție, a propus să se ia unele 
măsuri ca pămîntul să nu mai vină 
in secția de turnătorie cu o umi
ditate excesivă. Tinerii au sezisat 
de asemenea că modelele nu sînt 
confecționate la timp iar uneori 
chiar cu defecte. Controlorul Va
sile Dumitru, criticînd faptul că 
controlul pieselor - se face încă în 
mod greoi, a propus soluții con
crete pentru îmbunătățirea acestui 
proces.

In consfătuire, vorbitorii au sub
liniat de asemenea și faptul că di
recțiunea uzinei nu acordă întot
deauna o atenție deosebită turnă
toriei, întîrziind să rezolve O sea
mă de probleme de mare însem
nătate. Astfel s-a arătat că insta
lația de sablaj cu ajutorul căreia 
se curăță piesele, deși montarea 
ei a început să se facă încă de 
acum 7—8 luni, nici pînă în pre
zent nu a fost pusă la punct pen
tru a fi dată în folosință, cu toate 
că acest lucru ar fi trebuit să se 
rezolve în 1—2 săptămîni cel mult. 
Această instalație care înlocuiește 
munca manuală, ar fi dus la creș
terea productivității muncii. Un 
mare neajuns pentru turnătorie îl 
prezintă și analizele de laborator. 
Laboranții dau rezultatele cu îhtîr- 
ziere de cîte 8—10 zile, îngreunînd 
astfel în mod serios munca de re
ducere a rebuturilor.

Tinerii au cerut cu prilejul con
sfătuirii ca direcțiunea uzinei să 
ia măsuri concrete privind extin
derea micii mecanizări în sectorul 
turnătorie. Ei au cerut de aseme-

re
de 

din 
ur- 
ca-

le
în 

tinerii 
mai duc -■ 
de lichi-

nea ca departamentul de resort din 
Ministerul Industriei Grele să-i 
sprijine în această acțiune de re
ducere a rebuturilor asigurînd din 
vreme repartițiile de fonta și ma
teriale, lucru care pînă acum se 
făcea mai întotdeauna cu întîrzie- 
re. (Planul de repartiție pe luna 
ianuarie la cocs și metale neferoa-

Tinerii turnători 
de la uzinele 

„Electroputere“ 
Craiova s-au alăturat 
inițiativei de reducere 

a procentului 
de rebuturi

se a sosit la uzină abia pe ziua 
de 10 ianuarie).

Analizind pe larg, cu simț de 
răspundere posibilitățile existente 
tinerii de la uzinele „Electropute- 
re" din Craiova au hotărît să re
ducă rebuturiUe cu 2 procente sub 
coeficientul admis, adică de la 8 
la sută la 6 la sută. Rea- 
lizînd acest angajament ei vor 
economisi în acest an circa 
270 tone fontă lichidă. Ti
nerii au subliniat în același timp 
că pentru îndeplinirea angajamen
tului luat, conducerea uzinei tre-

buie să ia toate măsurile pentru 
traducerea în viață a propunerilor 
făcute cu prilejul consfătuirii. >

Pentru ca angajamentele tineri
lor turnători să prindă viață dt 
mai curînd, comitetul U.T.M. ă 
luat măsuri privind intensificarea 
muncii politice, .întărind formele de 
organizare și participare a tinere
tului în producție. Activitatea pos
tului utemișt de control a fost în
drumată în- spre descoperirea re
zervelor interne la fiecare loc cjc 
muncă, rezerve care pot contribui 
în mare măsură la reducerea pro
centului de rebuturi.

De asemenea s-au luat măsuri 
să se mărească cu 50 numărul 
„orelor de instruire tehnica* 
prevăzute inițial iar cele trei bri
găzi de producție ale tineretului 
să fie reactîvizațe pentru a întări 
munca colectivă, prbfesional-educa- 
tivă a tinerilor.

îndrumat de comitetul de partid, 
comitetul U.TJVL de la uzinele „E- 
lectroputere" va întări munca de 
educare a tinerilor muncitori în 
spiritul atitudinii noi, socialiste, 
față de muncă și bunul obștesc, 
sporind contribuția acestora la în
deplinirea sarcinii pe care Rlena- 
ra C.C. al P.M.R. din noiembrie 
1958 a pus-o în fața muncitorilor 
din turnătorii: reducerea la ma
ximum a rebuturilor.

ION TEOHARIDE

r ' ■

La centrul mecanic Ciulnița din regiunea București s-au obținut 
realizări importante în cadrul lucrărilor de reparații a tractoarelor și 
mașinilor agricole. Pînă acum au fost puse în stare de funcționale 
94 de tractoare și 125 de motoare.

Tinerii mecanizatori de aici, alături de colectivul întreprinderii, 
și-au luat angajamentul să reducă costul lucrărilor de reparații cu 10 
la sută.

In fotografia noastră, vi-1 prezentăm pe tinărul Tudor Ciobănescu 
unul din fruntașii centrului mecanic Ciulnilța in desfășurarea lucrări
lor de reparații.

Tineretul sovietic raportează
Congresului al XXI-lea al P.C.U.S, 

mari victorii in muncă
G. SafrenovComuniștii — constructori de 

mașini, muncitori din. organiza
țiile de construcție din regiunea 
Tuia — s-au adresat tuturor 
muncitorilor din întreprinderile 
și organizațiile industriei chimice, 
din întreprinderile de construcție 
de mașini pentru industria chimi
că. de a desfășura întrecerea socia

listă pentru îndeplinirea cit mai 
grabnică și în cele mai bune con- 
dițiuni a hotărîrilor Plenarei din 
mai 1958 a C.C. al P.C.V.S. Suc
cesele obținute de oameni muncii 
din regiunea Tuia dovedesc că 
există toate posibilitățile pentru 
a transforma în termenul cel mai 
scurt această tînără ramură a in
dustriei din regiunea noastră in 
ramură de frunte. In această ac
țiune tineretului nostru îi revin 
multe și mari sarcini.

secretar al Comitetului re

Acum 25 de ani, aici, în ste
pa de pe lingă Moscova, au 
sosit comsomolitșii. Tinerii și 
tinerele munceau cu avînt 
pe arșiță și ploaie, în bălaia

gional de Comsomol Tuta

sfert de veac sînt continuate și 
astăzi.

Tinerii și tinerele din regiu
nea Tuia raportează Congresului 
al XXI-lea al Partidului despre

Corespondentă telefonică din Moscova

viatului. Ei săpau cu lopețile 
gropile de fundație, pămîntul îl 
cărau cu roabele. Trăiau în cor
turi Pe fostul teren acoperit de 
mlaștini ei au înălțat un mare și 
frumos oraș — Stalinogorsk, cu 
un mare combinat chimic. Tradi
țiile glorioase ale comsomoliști- 
lor care au lucrat aici acum un

mari victorii în muncă. Ei sînt 
primii în țară care au pus la 
punct producția de îngrășăminte 
azotoase pe baza folosirii gazelor 
naturale, au înălțat clădirile sec
țiilor primei părți a Combinatu
lui chimic din Peredogorsk, au 
adus pînă la el conducta de gaze. 
Acest șantier a fost declarat șan
tier de șoc comsomolist. Tinerii

muncitori au hotărît să dea în 
folosință toate obiectivele înain
te de termen. Ei și-au ținut cu- 
vintul. Construcția primei părți 
a combinatului a fost terminată 
cu 13 zile înainte de termen. 
Datorită dării in funcțiune a noi
lor secții, producția de îngrășă
minte minerale Va putea fi spo
rită de 1,5—2 ori, iar costul pro
ducției se va reduce la jumătate. 
Combinatul se va transforma in
tr-o întreprindere de mare ren
tabilitate și va da statului nostru 
anual venituri de milioane de 
ruble.

Comsomoliștii din regiune au 
contribuit cu toate forțele lor la 
obținerea succeselor de pină a- 
cum.

Comsomoliștii au inițiat o mare 
întrecere care a cuprins tot șan
tierul. întregul tineret, toate bri
găzile s-au antrenat in lupta dir- 
ză pentru a obține primul loc in 
întrecere. Pe șantier au luat fiin
ță posturi de control comsomolis:e 
care urmăreau zi de zi îndepli
nirea sarcinilor defalcate chiar 
pe oameni. Echipe speciale de 
ajutor interveneau acolo unde sa 
iveau greutăți neprevăzute, in-

(Continuare in pag. 4-a)
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8 Ion Brad

Tinerețe fără
Tinerețea lutniii își durează
Temelii de vis și de oțel. 
Comunismu-i mîndru pisc și rază, 
Lupta voastră — zbor înalt, spre el.

„înainte 1 îndrăzniți! Semețe
Secolele vin cu voi, cîntind!"
Tinerețe fără bătrînețe,
Viu izvor, țișnit azi pe pămînt,

Aripa-ndrăznelii-n slavă saltă 
Năzuința anijor-noian, 
Peste lumea aștrilor, înaltă, 
Urmînd gestul calm, leninian s

In cleștarul undelor răsfață
Chipul drag, de veacuri lungi visat 1 
Comunismul ne-a privit în față- 
Sufletul pe veci ne-a fermecat.

Constructorilor comunismului

Uite-se spre el, cum în poveste 
Craii beznelor, spre Făt-Frumos ! 
Pentru toți aceștia-a fost și este 
Paloșul vegherilîor, tăios.

Inimile noastre doar să-nvețe 
De la el cîntarea, mai departe, 
Tinerețea fără bătrînețe 
Și viața nouă fără moarte.

xooaoopooooooooooooodoooooo 000000000000000000 oeooooooooooooooooooooooooooooocoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Politica P. C. V. S. -
MARXISM - LENINISMUL

j In întrecerea ce se desfășoară 
‘ în regiunea Aktiubinsk pentru 
( titlul de „brigadă de muncă co- 
? munistă" pe locul I s-a situat bri- 
? gada care deservește cuptorul 
? nr. 2 din Uzina de feroaliaje din 
? Aktiubinsk. In fotografie: mem- 
? brii brigăzii fruntașe.

1n acțiune
Prof. univ. I. Rachmuth

membru corespondent al Academiei R.P.R.

La fiecare din aceste

Congresele Partidu
lui Comunist al Uni
unii Sovietice au re
prezentat totdeauna 
etape importante în 
dezvoltarea și îmbogă
țirea teoriei marxist-leniniste.
congrese marxism-leninismul a fost îmbogățit cu teze 
și idei noi, ca rezultat aj generalizării experienței 
construcției socialiste în U.R.S.S. și a mișcării mun
citorești internaționale

Exemplul cel mai recent în această privință îl 
constituie Congresul al XX-lea al P.C.U.S., care a re
zolvat o serie de probleme de cea mai mare impor
tanță pentru mișcarea muncitorească mondială, cum 
sînt: problema căilor de trecere de la capitalism la 
socialism și ale înfăptuirii revoluției socialiste, pro
blemele păcii și ale războiului în actualele condiții, 
probleme rezolvate de Congres în lumina faptelor 
eelor mai noi din lumea contemporană.

în ultimele două decenii activitatea creatoare a 
P.C.U.S. a fost îndreptată și spre rezolvarea proble
melor teoretice și practice ale trecerii spre comu
nism.

Congresul al XXI lea al P.C.U.S. va marca neîn
doios o etapă nouă în teoria și practica construcției 
comunismului în U.R.S.S.

în ultimii ani au fost rezolvate o serie de pro
bleme legate de crearea bazei material-tehnice a co
munismului, legată, după cum se știe, de rezolvarea 
sarcinii economice fundamentale, aceea de a ajunge 
și întrece într-o perioadă istorică scurtă S.U.A. și ță 
rile cele mai dezvoltate din punct de vedere eco
nomic din Europa în ceea ce privește producția pe 
cap de locuitor.

S-au făcut astfel pași importanți în îmbunătățirea 
metodelor de conducere a economiei prin dezvolta
rea consecventă a principiului leninist al centralis
mului democratic în viața de stat și construcția eco
nomică. Reorganizarea conducerii industriei și con
strucțiilor înfăptuită pe baza hotărîrilor Plenarei 
C.C. al P.C.U.S. din februarie 1957 a avut ca scop 
întărirea 
creîndu-se 
oamenilor 
țațele de 
strează că ....... .
eficacității conducerii economiei,

O cotitură cu adevărat istorică a avut loc în dez
voltarea agriculturii sovietice odată cu Plenara C.C. 
al P.C.U.S. din septembrie 1953. Prin această ple
nară și prin eele care au urmat, partidul a înlăturat 
cu curaj tot ce frina dezvoltarea colhozurilor și sov
hozurilor. Au fost luate măsuri însemnate pentru 
creșterea cointeresării materiale a producătorilor din 
agricultură în rezultatele munci lor, punîndu-se un

și îmbunătățirea planificării producției, 
condiții tot mai bune pentru atragerea 
muiicii 1$ conducerea economiei. Rezul- 
pînă aciim ale acestor măsuri demon** 
ele au avut ca efect o simțitoare sporire a

accent deosebit pe sti
mulentele economice, 
au fost luate măsuri 
de modificare a siste
mului de planificare 
în agricultură, ținîn- 

acestei ramuri și de 
a producției ce-i sînt 

vaste teritorii vir- 
ridicării econo

mice a colhozurilor a fost efectuată, în februa
rie 1958, reorganizarea stațiunilor de mașini și trac
toare care se transformă în stațiuni tehnice de repa
rații, colhozurile obținînd dreptul de a cumpăTa 
tractoare, combine și alte mașini agricole mari, care 
înainte le erau puse la dispoziție prin intermediul 
S.M.T. De asemenea a fost schimbat sistemul de co
lectare a produselor agricole, desființîndu-se predă 
rile obligatorii, fondul central de produse agricole 
formîndu-se prin achiziții și contractări.

întreagă această activitate de 
reorganizare a economiei și de 
perfecționare a metodelor condu
ceri; ei înseamnă o îmbogățire a 
teoriei marxist-leniniste, o dez
voltare creatoare a ei.

Planul septenal care este supus 
discuțiilor Congresului al XXI lea 
reprezintă un pas hotărîtor în 
crearea bazei material-tehnice a 
comunismului.

Se poate astfel spune că Con
gresul al XXl-lea al P.C.U.S. va 
marca o etapă nouă în perioada 
trecerii treptate spre comunism,

Congresul al XXl-lea al P.C.U.S., 
pe care oamenii muncii din țara 
noastră îl salută cu bucurie, va 
demonstra astfel odată mai mult 
că politica P.C.U.S. este marxism 
leninismul în acțiune.

du-se seama de specificul 
fc™cla de organizare 

fost deschise
formele de 
proprii, au 
gine pentru agricultură. Pe baza

S
putnicul de anul trecut, ra

cheta cosmică din acest an 
au făcut ca și dușmanii 

Uniunii Sovietice să nu mai poată 
nega ceea ce de multă vreme afir
mau prietenii ei : vertiginosul 
progres al științei și tehnicii în 
U.R.S.S.

Faptul că regimul socialist 
creeaza cele mai bune condiții 
pentru dezvoltarea cercetării știin
țifice și pentru aplicarea cunoștin
țelor științifice în practică e bine 
cunoscut celor ce lucram în dife
rite țâri ale lagărului socialist. Ca 
matematician voi da exemple din 
matematici, 
stă la baza 
științifice.

Și înainte 
tombrie geniul rus a dat omenirii 
mari matematicieni. După Revo
luția din Octombrie însă numărul 
matematicienilor crește vertigi
nos. Vinogradov rezolvă probleme

știința care, de altfel 
celorlalte discipline

de Revoluția din Oc-

Ilustrație apărută 
în cinstea Congre- 
sului al XXl-lea al 9 
P.C.U.S. in ziarul 'Wljv 
„Pravda".

Mo delu 
omului

Cu nerăbdare și e- 
moție așteaptă ome
nirea progresistă lu
crările Congresului 
al XXl-lea al P.C.UJS. 
Nimeni nu se îndoieș
te că va recunoaște în 
ele o nouă expresie 
a geniului creator 
uman, care cunoaște 
o măreață strălucire 
în condițiile socialis
mului.

Nicăieri in lume nu 
s-a făcut în ultimele 
patru decenii atîta 
pentru om ca in 
U.R.S.Ș. Planul septe- 
nai pe care îl' va dez
bate Congresul al 
XXl-lea este planul 
construcției comunis
mului iar comunis
mul înseamnă deplina 
realizare a posibili
tăților umane.

Nicăieri in lume 
omul nu este atît de 
mîndru de esența sa 
umană ca in U.R.S.S.

Clasicii marxismu
lui repetau adesea că 
dintre toate bogățiile 
pămîntului cea mai 
mare și cea mai de 
preț este omul. Oa
menii sovietici au 
transformat această 
apreciere intr-i^n 
principiu de acțiune 
chezășuind astfel po
sibilitatea împlinirii 
pînă și a celor mai 
cutezătoare planuri. 
Dacă tot mai des ro
manticii și visătorii 
repetă cu curaj sporit 
că în era noastră ni
mic nu mai e impo-

Mihai Novicov
sibii, această înălțare 
îmbătătoare a avîntu- 
rilor icariene, noi o 
datorăm omului so
vietic, crescut și edu
cat de partidul co- 
nuniștilor.

Cu 41 de ani în 
urmă începu în con
diții noi educația co
munistă a tinerei ge
nerații.

Invățînd in luptă 
de la revoluționarii 
încercați s-a ridicat 
generația aceea din 
„Așa s-a călit oțelul*6, 
care a pornit asaltul 
Kuznețkostroiului și 
al M agnitogorskului.

Din avîntuț lor s-a 
înălțat departe, în ex
tremul răsărit, monu
mentalul oraș al tine
reții — Komsomolsk 
pe Amur. Iar copiii 
lor au luptat și s-au 
jertfit pentru Patrie 
alături de Oleg Koșe- 
vei și Zoia Kosmode
mianskaia.- Așa s-a în
făptuit in Țara lui 
Lenin cea maț formi
dabilă revoluție — 
revoluția conștiințe
lor.

Omul nou sovietic 
a devenit un model 
al luptătorilor pentru 
libertate de pretutin
deni. pentru că a ri
dicat demnitatea u- 
mană la 0 înălțime 
necunoscută înainte. 
Idealul comunismu
lui l-a smuls pe om 
din mlaștina egoismu
lui înarmindu-l cu 
tăria de oțel a unui

l 
nou
crez nou : nu există 
o fericire mai mare 
decît aceea de a-ți 
vărsa energia în efor
tul ziditor de viață 
nouă al întregii co
lectivități, Societatea 
socialistă a împodo
bit piepturile celor 
bravi cu un blazon 
nou : blazonul dato
riei împlinite. El stră
lucește și cheamă ca 
și steaua rubinie cu 
cinci colțuri din vîr- 
ful turnului celui mai 
înalt al Kremlinului.

La deschiderea ce
lui de al XXl-lea 
Congres al P.C.U.S. 
gîndtirile ni se in- 
ireaptă cu recuno

ștință și admirație 
către comuniștii so
vietici ; vedem în ei 
nu numai pe înfăptui
torii celui mai puter
nic stat al celor ce 
muncesc, nu numai 
pe realizatorii ce
lor mai grandioase 
construcții, nu numai 
pe descoperitorii ce
lor mai ascunse enig
me ale naturii, dar 
și pe aceia care au a- 
jutat la zămislirea a- 
devăratului umanism 
prin educarea omului 
nou purificat de ve
ninul ideologiei bur
gheze, măreț și liber, 
așa cum l-a visat 
Gorki, gata să se a- 
vînte cu capul sus și 
privirea plină de în
credere în noi și mai 
formidabile cuceriri 
ale civilizației.

& it e er it & rit 
științei 

contemporane
Acad. Gr. C. Moîsil

—
celebre în teoria numerelor, Kol- 
mogarov după ce parcurge toate 
domeniile matematicilor moderne 
răscolește calculul probabilităților, 
Alexandrov dezvoltă topologia, 
Sobolev și Golf and analiza func
țională și aplicațiile ei, Noikov și 
A. A. Markov rezolvă probleme 

"grele ale logicii matematice, Ku- 
roș ale algebrei. La cel de al trei
lea congres al matematicienilor so
vietici în 1956 au fost prezentate 
peste 1000 de lucrări. Ceea ce am 
exemplificat în matematică s-a pe
trecut la fel în fizică și în chimie, 
în mecanică și în biologie, în 
toate ramurile cercetării științi
fice și tehnice.

Care sînt cauzele care au dus la 
acest uriaș salt al științei sovie
tice ?

în primul rînd trebuie mențio
nată mărirea rezervorului uman 
din care se face recrutarea oame
nilor de știință. într-o țară capi
talistă oamenii de știință sînt re
crutați dintr-o pătură foarte re- 
strînsă a burgheziei orășenești și 
sătești. într-un stat socialist crea
torii științei se recrutează din 
păturile foarte largi ale poporului, 
întreaga energie a poporului con
tribuie la crearea științei.

Tot atît de important e faptul 
că în Uniunea Sovietică și în ță
rile socialiste omul de știință are 
un rost. Intr-un stat socialist omul

de știință lucrează spre binele po
porului.

Unul din punctele fundamentale 
ale filozofiei marxist-leniniste, 
unitatea teoriei cu practica, a ju
cat un rol important în organiza
rea științei în U.R.S.S. Cooperarea 
oamenilor de știință cu cei ce a- 
plică știința în practică este nu 
numai intensă dar și organizată. 
Institutele de cercetări au în sar
cina lor atît cercetarea probleme
lor teoretice fundamentale cit și 
cercetarea problemelor născute 
din practică.

întreaga dezvoltare a științei so
vietice se datorește grijii deose
bită a Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice pentru continua 
dezvoltare a științelor. S-au creat 
multe mari institute științifice în 
care lucrează mari colective de 
cercetători. S-au stabilit legături 
intense între cercetările din dife
rite domenii. S-a dat cercetării 
științifice o bază filozofică solidă, 
cea a filozofiei materialist-dialec- 
tice. Cercetarea științifică e pusă 
în slujba poporului și în slujba 
păcii.

Astăzi cu prilejul deschiderii ce
lui de al XXl-lea Congres 
P.C.U.S.

al 
oamenii de știință din 

țara noastră aduc omagiile lor oa
menilor de știință sovietici care au 
realizat primul satelit artificial al 
pămîntului, prima planetă artifi
cială a sistemului solar, prima cen
trală atomo-electrică, cel mai 
mare accelerator de particule, ma
rile construcții ale țării soviete
lor.

Popoarele eroice ale Uniunii 
Sovietice, țările de democrație 
populară din Europa și Asia, în
treaga omenire progresistă întâm
pină cu deosebit entuziasm Con
gresul al XXl-lea al P.C.U.S. — 
Congresul construcției desfășurate 
a comunismului.

Pentru oamenii sovietici, comu
nismul s-a transformat dintr-o 
problemă de teorie într-o proble
mă de practică directă.

în prezent în Uniunea Sovietică 
s-a realizat un salt gigantic în 
dezvoltarea forțelor de producție, 
care creează toate condițiile obiec
tive pentru îndeplinirea principa
lelor sarcini ale construcției des
fășurate a comunismului :

— în primul rînd este vorba de 
avîntul continuu și puternic al in
dustriei grele — 
temelia teme
liilor dezvoltării 
întregii econo
mii naționale, 
factorul hotărî
tor al dezvoltă
rii forțelor de 
producție;
— în al doilea 
rînd, de intro
ducerea continuă 
a cuceririlor teh
nicii și științei 
în toate ramu
rile economiei : 

electrificarea, 
mecanizarea ți 

automatizarea 
proceselor de 
producție, folo
sirea energiei a- 
tomice în sco
puri pașnice, a 
mașinilor elec
tronice de cal
culat și altele, 
care creează po
sibilitatea creș
terii vertiginoa
se a forțelor de 
producție la ni
velul necesar 
pentru trecerea 
la construirea 
desfășurată a co
munismului ;

— în al treilea rînd dezvoltarea 
planică proporțională a economiei 
sovietice, ca un tot unic, asigură 
dezvoltarea economiei naționale a 
Uniunii Sovietice pe calea spre 
comunism ;

— în al patrulea rînd, reparti
ția rațională a forțelor de produc
ție pe teritoriul Uniunii Sovietice, 
în deosebi dezvoltarea economică 
mai accelerată a regiunilor răsări
tene.

Direcția, proporțiile și ritmul 
de dezvoltare a forțelor de pro
ducție în perioada 1959-1965 (pre
văzute în planul septenal ale cărui 
cifre de control le va examina 
Congresul) sânt impresionante.

Producția globală a întregii in
dustrii a Uniunii Sovietice va 
crește în decurs de șapte ani cu 
aproximativ 80%. Trebuie sub
liniate în mod deosebit astfel de 
lini; ale dezvoltării economiei U- 
niiunii Sovietice în următorii șap
te ani ca sporirea considerabilă a 
producției de metale feroase și 
neferoase ; schimbarea structurii 
balanței de combustibil, prin dez
voltarea cu precădere a extracției 
și a producției tipurilor celor mai 
economice de combustibil —• pe

so- 
noi 
ar-

Despre deosebita valoare și 
înaltul conținut ideologic al cultu
rii sovietice am avut prilejul să 
mă conving personal, chiar în 
Uniunea Sovietică. Am și publi
cat o broșură cu această temă sub 
titlul: „Cultura în Uniunea So
vietică".

In ultimii ani în cultura 
vietică s-au obținut necontenit 
succese, care prin valoarea lor
tistică și prin conținutul lor pro
fund educativ au cucerit admirația 
întregii lumi. Astfel, în perma
nență se verifică faptul că intr-un 
regim socialist cultura socialistă 
crește în amploare, se înalță spre 
noi culmi.

Trebuie subliniat îndeosebi fap
tul că succesele obținute eviden
țiază deplin caracterul înaintat al 
nou, cu un puternic conținut educativ comunist și avînd drept 
scop formarea omului nou, omul societății comuniste. Ca om de cul
tură și ca lingvist, mă gîndesc, între altele, la numeroasele și impor
tantele lucrări publicate de către specialiștii sovietici, lucrări de o 
indiscutabilă valoare. Astfel „Istoria universală", „Istoria filozofiei", 
„Gramatica limbii ruse" editate de Academia de Științe a U.R.S.S., 
sînt o mărturie a contribuției însemnate aduse de U.R.S.S. la tezau
rul culturii mondial. Cît despre literatura și arta sovietică, care în
drumate eu grijă de Partidul Comunist, au obținut mari succese, dato-

înalte idealuri
Acad, lorgu Iordan

culturii socialiste, cultură de tip

rită orientării lor realist-socialiste, 
marea mulțime a cititorilor din 
țara noastră le apreciază mult pen
tru înaltul conținut de idei pe 

> care-1 insuflă tuturor luptătorilor 
pentru o viață nouă, socialistă.

Aceste realizări sînt cu atît mai 
vrednice de admirația lumii între
gi, cu cît pînă la Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie aproape 
toate populațiile de altă limbă de
cît limba rusă erau aproape în în- 

I tregime analfabete, și chiar popu
lațiile rusă ucraineană, bielorusă 
aveau un număr extrem de mare 
de analfabeți. Dacă s-au putut rea
liza asemenea progrese, cu adevă
rat uriașe, faptul se explică prin 
sprijinul efectiv și neîntrerupt pe 

' care regimul socialist îl acordă 
dezvoltării culturii, prin îndrumarea vieții culturale de către P.C.U.S., 
prin faptul că cultura socialistă a devenit un bun al maselor, iar 
creatorii ei nu mai sînt dependenți „de sapul cu bani", ca în socie
tatea capitalistă venală.

Am convingerea deplină că Congresul al XXl-lea al P.C.U.S. 
care își începe lucrările azi, va marca un pas înainte și în dezvolta
rea culturii socialiste a marelui stat sovietic, cultura cea mai înain
tată și cea mai bogată din lume, cu cel mai înalt conținut ideologic, 
cultură care constituie o forță însuflețitoare a popoarelor în lupta 
pentru pace, democrație și socialism.

trol și gaze ; dezvoltarea rapidă 
a electrificării pe seama construi
rii în special a termocentralelor 
mari ; dezvoltarea accelerată a in
dustriei chimice etc.

După cum ne învață marxism-1 
leninismului, construirea societății 
comuniste este posibilă numai pe 
baza unui înalt nivel al dezvoltă
rii forțelor de producție ale socie
tății, a creșterii necontenite a pro-' 
ductivității muncii. în decurs de 
șapte ani se prevede ca producti
vitatea muncii (calculată pe mun
citor) să crească în industrie cu 
40—45%, în construcții cu 
60—65%, în colhozuri la dublu, 
iar în sovhozuri cu 55—60%. în 
perioada 1959-1965 în economia 
sovietică se vor introduce, în con
tinuare, cele mai noi rezultate ale 

tehnicii moder
ne. Se va desă
vârși mecaniza
rea complexă a 
proceselor de
producție. Se;
vor construi în
treprinderi și
secții noi cota- ‘ 
plect automati
zate. Un puter
nic avînt va cu
noaște și agri
cultura.

Pentru dezvol
tarea economiei 
naționale, se vor 
investi circa 2 ; 
trilioane de ru
ble, adică o gu
mă egală cu în
treaga investiție 
pe care a făcut-o 
puterea sovietică 
de la începutul 
existenței sale.

O puternică 
dezvoltare vor 
lua forțele de 
producție în re
giunile răsări
tene ale Uniunii 
Sovietice unde se 
va produce la 
sfîrșitul septena- 
lului circa 50% 
din producția 

din producția de
enerie electrică a U.R.S.S.

Ca urmare a dezvoltării atît a 
industriei cât și a agriculturii se 
va obține o creștere însemnata a 
venitului național. Numărul mun
citorilor și funcționarilor ocupați 
în economie va crește aproximativ 
cu 11,5 milioane oameni. Vor 
crește considerabil veniturile reale 
ale muncitorilor, funcționarilor și 
colhoznicilor. Toate acestea apro- 
pie mult ziua când se va asi
gura populației din Uniunea So
vietică nivelul de trai cel mai 
înalt din lume, ziua care va mar 
ca definitiva, strălucita victorie de 
importanță istorico-mondială a so- f 
cialismului în întrecerea economi
că pașnică cu capitalismul.

Programul economic al con
strucției pașnice a comunismului l 
în Uniunea Sovietică este o nouă 
lovitură nimicitoare dată ideolo- I 
giei burgheze, revizionismului și 
reformismului internațional.

Socialismul învinge în virtutea t 
legiloT incontestabile ale dezvoltă
rii forțelor de producție, care per- .1: 
mit socialismului, ca orînduire so
cială superioară capitalismului, să 
creeze cel mai înalt nivel al pro
ductivității muncii sociale.

salt
fliBantic in 
dezvoltarea 
forțelor 

de producție 
Prof. univ.

Manea Mdnescu 
membru corespondent 
al Academiei R.P.R.
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de oțel și 46%

Un aspect al lucrărilor de aluvionare a barajului de pămînt al lacului de acumulare de la hidrocentrala „Sta tngrad".



de, mil de tineii
din, legiunea Qoudanla 
în întrecerile Spartachiadei

întrecerile Spartachiadei de iar
nă se bucură de o largă partici
pare din partea tineretului regiu
nii Constanța. în faza pregătitoare 
celei de a patra ediții a Sparta
chiadei de iarnă, comitetul regio
nal U.T.M. a luat o serie de mă
suri menite să ducă la activizarea 
tineretului, la antrenarea lui in nu
măr cît mai mare în întrecerile 
sportive prevăzute de regulamen
tul Spartachiadei.

Printre măsurile luate de comi
tetul regional U.T.M. instruirea ca
drelor U.T.M. ce muncesc pe liinie 
sportivă a ocupat un loc de seamă. 
Paralel cu acest lucru s-a făcut 
o largă popularizare a Spartachia
dei în scopul cunoașterii de către 
tineretul regiunii a disciplinelor 
sportive prevăzute în regulamentul 
celei de a patra ediții a acestei 
populare competiții de masă

In acest scop au fost folosite 
cele mal diverse mijloace de popu
larizare a Spartachiadei, prin a- 
fișe, stații de radioficare, gazete 
de perete etc. O atenție deosebită 
a fost acordată asigurării mijloa
celor materiale necesare unei bune 
desfășurări a întrecerilor sportive.

Rezultatele intensei munci orga
nizatorice și de propagandă dusă 
de organizațiile U.T.M., în colabo
rare cu colectivele sportive, se vă- 

/desc în cifre : peste 65.000 partîci- 
pări, peste 32.000 tineri prezenti 
în întreceri.

în strînsă colaborare cu colec
tivele sportive, organizațiile U.T.M. 
înarmate cu experiența edițiilor 
trecute au depus evidente străda
nii pentru antrenarea tinerilor în 
întreceri. Astfel, organizațila 
U.T.M. și colectivul sportiv „Vic
toria"-Babadag au organizat între
cerile de șah din cadrul Sparta
chiadei în localul casei de cultură. 
In fiecare seară, după orele de 
lucru, în jurul celor 10 mese de 
șah se întrec aici 60—70 de tineri. 
Și la colectilvul sportiv „Ostrov" 
întrecerile din cadrul Spartachia
dei se bucură de o largă partici
pare din partea tinerilor. In clubul 
propriu, dotat cu mese de șah. se 
întrec cu regularitate în competi
țiile organizate tinerii înscriși la 
Spartachiadă. Numărul lor este de 
aproape 300.

Un viu interes a trezit Sparta-

chiada în rîndurile tineretului să
tesc. La colectivul „Recotta“-Co- 
badin la disciplinele tenis de masă 
și șah se întrec zilnic zeci și zeci 
de tineri. O vie preocupare pentru 
sport se vădește de asemenea și la 
Gospodăria agricolă colectivă Rim- 
nicu de Jos unde prin grija orga
nizației U.T.M., toți tinerii din co
mună au fost antrenați la întrece
rile de trîntă și șah. Este demn de 
remarcat că, în general, a crescut 
numărul fetelor antrenate în sălile 
de Sport.

Rezultatele meritorii obținute 
de majoritatea organizațiilor 
U.T.M. din regiunea Constanța 
în organizarea Spartachiadei sînt 
evidente. Trebuie să atragem aten
ția însă că unele organizații au 
manifestat insuficientă preocupare 
pentru antrenarea tinerilor în în
trecerile Spartachiadei. La S.M.T. 
Adamclisi organizația

0 interesantă
U.T.M. nu

<<

<

i.

acordă interesul cuvenit antrenării 
tineretului în întrecerile Sparta- 
chiadei, fapt pentru care activita
tea sportivă a tinerilor de aci este 
foarte redusă. Aceeași situație ne 
oferă Intreprinaerea piscicolă Ju- 
rilofca și G.A.S. Săcele unde se 
vădește o slabă preocupare în ceea 
ce privește mobilizarea tineretului 
în întrecerile Spartachiadei.

Pînă 1» terminarea fazei pe co
lectiv mai sînt cîteva săptămîni. 
Să folosim flecare zi pentru a or
ganiza cit mai multe concursuri în 
cadrul Spartachiadei. Regiunea 
Constanța, prima regiune colectivi
zată din țară, are toate posibilită
țile să ocupe un loc fruntaș pe 
țară în privința organizării Spar
tachiadei. Pentru aceasta e nece
sar ca eforturile să fie continuate 
și intensificate.

E. P1TULESCU

Sala de sporturi 
Floreasca II a găzduit 
sîmbătă și duminică 
concursul republican 
individual de atletism 
al juniorilor și juni
oarelor. Numărul 
mare de partîcipanți 
(peste 500) precum și 
pregătirea remarcabi
lă a concurenților a 
trezit interesul miilor 
de spectatori care au 
ținut să asiste la des
fășurarea fiecărei pro
be în parte. Cîteva 
dintre probe au oferit 
ji de această dată un 
prilej pentru remar- 
carea unor juniori 
deosebit de talentați. 
La categoria I-a, spre 
pildă, în proba de 50 
m. plat ne-a fost dat 
»ă cunoaștem posibi
litățile lui A. Staraa- 
tescu — C.S.S. — 
București, care a rea
lizat pe această dis
tanță un timp destul 
de bun : 6,0. Lupta 
strinsă a făcut ca și 
ceilalți concurenți să 
realizeze timpuri bu-

întrecere atletică a juniorilor
mă) a avut o desfă
șurare palpitantă. în 
prima probă a zilei, 
50 m. plat. Maesay, 
Recolta-București a 
ieșit învingătoare.

Demn de remarcat 
aste faptul că acest 
concurs ne-a oferit 
posibilitatea verifică
rii potențialului ju
niorilor din provin
cie. Cu acest prilej 
sîteva nume s-au im
pus categoric: Stoie- 
nescu (Olimpia-Bucu- 
rești), Kalmicov (Di
namo-București), E. 
Simionescu (C.S.S.- 
Bucurețti) și junioa
rele Kinceș (Harghi
ta Tg. Mureș), A. Po- 
lovici și Kremer (Pro- 
gresul-Timișoara).

După terminarea 
întrecerilor, clasa
mentul pe etape a 
căpătat următoarea 
configurație: 1. C.S.S.- 
București 92,33 
puncte; 2 Progresul- 
Bucurețti 72 puncte; 
3. Dinamo-București 
71,66 puncte.

ne. La numai o se
cundă a sosit Diaeo- 
nu — Dinamo Bucu
rești, E Simion și L. 
Moskalinc.

Alergătorii de gar
duri s-au întrecut pe 
distanța de 55 m., iar 
victoria a revenit di- 
namovistului bucu- 
rețtean M. Axente, 
urmat de A. Deac 
C.F.R.-Cluj și D O- 
vezea — Constructo
rul-București. Ei au 
realizat timpurile 
7.7 secunde și res
pectiv 7,8. Interesan
tă a fost desfășurarea 
probei de săritură în 
lungime. Performan
țele realizate în ca
drul acestui concurs 
sînt destul de apro
piate de cele care se 
realizează în aer li
ber. La această pro
bă. victoria a fost 
cucerită de E Si
mion — Dinamo— 
București eu 6,63 m.

întrecerea junioa
relor (cele din cate
goria I-a mai cu sea-

Bri Sift

activitate, latăCele 45 eleve ale Școlii populare de artă din Craiova desfășoară o bogată 
wi grup din elevele școlii execu tind vestitele cusături cu motive populare oltenești.

(Urmare din pag. l-a)

în U.R.S.S., îndeplinirea lui 
creînd condițiile necesare pen
tru desăvîrșirea trecerii la co
munism. In cursul acestei pe
rioade, și anume în aproxima
tiv 12 ani, sau poate chiar și 
mai devreme, U.R.S.S. se va 
situa pe primul loc în lume 
atît în ce privește volumul 
absolut al producției cît și In 
ce privește producția pe cap 
de locuitor, asigurîndu-se in 
felul acesta cel mai înalt ni
vel de trai din lume al popu
lației. Aceasta va însemna vic
toria de importanță istorică 
mondială a socialismului asu- 

• pna capitalismului. Planul de 
șapte ani (1959-1965) ale că
rui cifre 
examina 
Congres 
P.C.U.S.
nentă a . ,
tivă, îndeplinirea lui consti
tuind o etapă hotărltoare in 
domeniul creării bazei tehni
co-materiale a comuni sinului 
și în întrecerea pașnică dintre 
cele două sisteme. în septe- 
nal, producția globală a indu
striei sovietice va crește cu 
80%. Producția absolută a 
U.R.S.S. Ia unele din cele 
mai importante produse va în
trece iar la altele se va apro
pia de nivelul actual al pro
ducției industriale a 
Volumul producției 
va spori de 1,7 ori.

de control le va 
cel de-al XXI-lea 

extraordinar al 
este o parte compo- 
planului de perspzc-

S.U.A. 
agricole 
U.R.S.S. 

depășind nivelul actual al 
S.U.A. in privința producției 

'agricole-globale și pe cap de 
locuitor. Veniturile reale ale 
muncitorilor, funcționarilor și 
colhoznicilor vor spori cu 40 
la sută. Cetățenii Uniunii So
vietice se vor bucura de ziua

Recepție oferită de ambasadorul 
R. P. Polone la București

cu prilejul împlinirii a 10 ani de la semnarea 
Tratatului de prietenie, colaborare 

și asistență mutuală între R* P. Romînă 
și R. P. Polonă

P. Polone la 
Zambrowicz, a 
recepție cu pri- 

I ani de la sem- 
____ .'ratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală între 
R. P. Romînă și R. P. Polonă.

La recepție au luat parte tova
rășii : Emil Bodnăraș, Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu, Ștefan 
Voitec, Ion Gheorghe Maurer, Ja
nos Fazekaș, Vladimir Gheorghiu, 
Alexandru Bîrlădeanu, Avram Bu- 
naciu. Anton Moisescu, Mihail Ra- 
lea, membri ai C.C. al P.M.R., 
miniștri, conducători ai organiza
țiilor obștești, oameni de știință, 
artă și cultură, ziariști romîni și 
străini.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la București.

Salutînd în mod cordial și mul- 
țumind călduros reprezentanților, 
conducerii Partidului Muncitoresc 
Romîn și guvernului Republicii 
Populare Romîne, șefilor ambasa
delor țărilor socialiste și tuturor 
oaspeților pentru participarea la 
recepția cu prilejul celei de-a 10-a 
aniversări a semnării Tratatului 
de prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală polono-romîn, ambasa
dorul R. P. Polone, Janus Zam
browicz, a spus: „Cei zece' ani 
de relații dintre Republica Popu
lară Polonă și Republica Popu
lară Romînă au fost o perioadă 
bogată în evenimente internaționa
le, o perioadă a creșterii continue 
a forțelor păcii, a trezirii crescîn- 
de a conștiinței popoarelor și cre
ării de noi state.

Toate acestea ne întăresc con
vingerea că forțele războiului vor 
fi definitiv paralizate. Această 
convingere este cu atît mai mare 
cu cît vedem în Uniunea Sovietică 
marea forță a păcii.

Cei zece ani de relații polono- 
romîne se exprimă în creșterea 
continuă a colaborării în domeniul 
politic, tehnic, economic și cultu
ral.

Un an deosebit pentru aceste 
relații a fost anul 1958, în -care 
s-au produs asemenea evenimente 
ca vizita în R. P. Romînă a dele
gației de partid și guvernamenta
le în frunte cu tovarășii Wladys
law Gomulka și Josef Cyrankie
wicz, vizita delegației Seimului 
Republicii Populare Polone în 
frunte cu tov. Czeslaw Wycech — 
drept răspuns la vizita făcută în 
Polonia în 1957 de delegația Ma
rii Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne. în frunte cu to
varășul Constantin Pîrvulescu, sau 
semnarea la Varșovia a acordului 
cu privire la crearea comisiei gu
vernamentale polono-romîne pentru 
problemele colaborării economice.

Permiteți-mi să-mi exprim con
vingerea că următorii 10 ani vor 
fi și mai buni, și mai rodnici pen
tru relațiile de colaborare, vor fi 
anii dezvoltării uimitoare a gîn- 
dirii omenești a victoriei păcii și 
socialismului.

Doresc să ridic paharul pentru 
întărirea continuă a lagărului so
cialismului, pentru continua prie
teniei frățească polono-romînă, pen
tru partidul, guvernul și poporul 
romîn, pentru forța păcii și progre
sului care este Uniunea Sovietică, 
pentru Republica Populară Chine
ză, pentru toate țările socialiste,

Ambasadorul R. 
București, Janusz 
oferit luni seara o i 
lejul împlinirii a 10 
narea Tratatului de

pentru pace și bunăstare în lumeia 
întreagă.

Tovarășul Emil Bodnăraș, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, a mulțumit amba
sadorului R. P. Polone la Bucu
rești pentru cuvintele calde, rostite 
la adresa țării noastre cu prilejul 
celei de-a 10-a aniversări a Tra
tatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală intre Republica 
Populară Romînă și Republica 
Populară Polonă.

El a arătat că legăturile de prie
tenie dintre popoarele noastre au o 
tradiție îndelungată. Dar abia 
după eliberarea țărilor noastre, 
prin lupta armată, dusă alături de 
forțele armate ale Uniunii Sovie
tice împotriva hitlerismului, abia 
în anii puterii populare, aceste le
gături au foșt consolidate într-o 
alianță a cărei trăinicie» este garan
tată de conținutul socialist comun, 
care-i dă viață și perspectivă stră
lucită.

Cei 10 ani care au trecut de la 
semnarea Tratatului au marcat o 
continuă dezvoltare a colaborării 
și într-ajutorării frățești romîno- 
polone, întemeiate pe deplina iden. 
titate de țeluri ale popoarelor 
noastre — construirea socialismu
lui și apărarea păcii.

Astăzi putem constata cu satis
facție că relațiile politice, schim
burile economice și contactele cul
turale dintre Republica Populară 
Romînă și Republica Populară 
Polonă se lărgesc tot mai mult, 
devin tot mai fructuoase pentru am
bele popoare. O contribuție în
semnată la dezvoltarea acestor re
lații a adus-o vizita de anul tre
cut în Republica Populară Ro
mînă a delegațieu de partid și gu
vernamentale a Republicii Popu
lare Polone, în frunte cu tovarășii 
Gomulka și Cyrankiewicz. Cu a- 
cest prilej a reieșit din nou, cu 
putere, acordul deplin al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez și al 
Partidului Muncitoresc Romîn cît 
și al guvernelor noastre în pro
blemele internaționale și în ace
lași timp au fost luate măsuri 
practice, care-și dovedesc în pre
zent eficacitatea, pentru lărgirea 
și întărirea continuă a colaborării 
dintre cele două țări.

Tratatul de prietenie, colabora
re și asistență mutuală între 
Romînia și Polonia este expîesia 
vie a solidarității internaționale 
a statelor socialiste, strîns unite 
într-o mare și indestructibilă fa
milie.

Poporul romîn va adînci prie
tenia și colaborarea cu poporul 
frate polonez, contribuind și pe 
această cale la întărirea conti
nuă a puternicului nostru lagăr 
socialist, chezășia sigură a apă
rării independenței și securității 
țărilor noastre și a menținerii și 
consolidării păcii în lume.

Vă rog să ridicăm acest pahar 
pentru poporul frate polonez și 
pentru colaborarea și prietenia 
de nezdruncinat dintre popoarele 
noastre, pentru Partidul Munci
toresc Unit Polonez, pentru gu
vernul R.P. Polone.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

Primirea la Consiliul de Miniștri 
a delegației 

Ministerului învățămîntului 
al Republicii Populare Chineze

Luni 26 ianuarie 1959, tov. Ata- 
nase Joja, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, a primit la 
Consiliul de Miniștri pe membrii 
delegației Ministerului Invățămîn- 
tului al Republicii Populare Chi
neze, în frunte cu Liu Tzi-tzai, mi
nistru adjunct al Ministerului In- 
vățămîntului.

La primire au asistat Ștefan Bă-

lan, adjunct al ministrului Invă- 
țămîntului și Culturii, Mihail A- 
lexandru, secretar general al Mi
nisterului învățămîntului și Cultu
rii și prof. C. lonescu Bujor, di
rector general în Ministerul Invă- 
țămîntului și Culturii.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească.
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Congresul
constructorilor comunismului
și de săptămîna de lucru cele 
mai reduse din lume; ei vor 
lucra în general 6-7 ore pe zi, 
timp de 5 zile pe săpțămînă, 
două zile pe săpțămînă fiind 
libere.

Cifrele de control al septe- 
nalu'ui pe care le va examina 
cel de-al XXI-lea Congres ai 
P.C.U.S. răsună ca un imn al 
zorilor comunismului. Ele ma
terializează forța omului so
vietic, constructor al comuj 
nismului, capabil nu numai să 
trimită în depărtările inter- 
astrale corpuri cerești produse 
de geniul și mina lui, dar să 
și coboare din depărtările 
viitorului, aici, pe pămînt, și 
să realizeze visele cele mai 
îndrăznețe. In lumina cifrelor 
de control ale septenaiului 
iese și mai puternic in lumi
nă imensa superioritate a so
cialismului asupra capitalis 
mului.

Congresul construcției in
tense a comunismului, Con
gresul al XXI-lea al P.C.U.S. 
are o excepțională însemnăta
te nu numai pentru popoarele 
Uniunii Sovietice ci și pentru 
întreaga omenire.

însemnătatea internațională 
a Congresului constă înainte 
de toate In faptul că prin pro
gramul grandios ce-l va ela
bora va asigura dobindirea de 
noi victorii ale socialismului 
în întrecerea pașnică cu capi-

talismul. Acest program p* 
care-1 va examina Congresul 
înfățișează întregii lumi ta
bloul minunatei înfloriri a for
țelor creatoare ale unui popor 
liber, condus de clasa munci
toare în frunte cu partidul el 
marxist-leninîst, dovedește că 
numai socialismul poate asi
gura fericirea și bunăstarea 
tuturor celor ce muncesc. Oa
menii muncii de pretutindeni 
văd cu entuziasm în acest 
tablou imaginea propriului lor 
viitor, ziua de mîine a între
gii omeniri. Este plin de sem
nificație pasajul din tezele 
raportului lui N. S. Hrușciov, 
in care se arată că planul de 
șapte ani reprezintă o propu
nere concretă a Uniunii Sovie
tice adresată lumii capitaliste 
de a se întrece pe tărîm paș
nic, deoarece U.R.S.S. este ad
versara întrecerii în domeniul 
cursei înarmărilor promovată 
de cercurile imperialiste occi
dentale. Fie că aceste cercuri 
vor sau nu vor, propunerea 
nobilă a U.R.S.S. se va bucura 
de adeziunea entuziastă a în- 
tregii omeniri iubiioare de 
pace. In același timp gran
diosul program elaborat de 
Congresul a! XXI-lea al 
P.C.U.S., ducînd la întărirea 
continuă a puterii economice 
și de apărare a Uniunii Sovie
tice va contribui considerabil 
la creșterea forțelor păcii în

întreaga lume, a capacității 
lor de a bara calea ațâțători
lor la un nou război mondial.

O uriașă însemnătate are 
Congresul al XXI-lea al 
P.C.U.S. pentru întărirea în
tregului lagăr socialist. Așa 
cum a arătat tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
Plenara C.C. al P.M.R. din 26- 
28 nomiebrîe 1958: „Imensa for
ță economică a Uniunii Sovie
tice, programul ei măreț 
construire a comunismului 
tăresc considerabil forțele 
treguiui sistem mondial al 
ciaiismului și constituie 
factor esențial pentru 
zarea unui puternic 
tinuu avînt economic al tutu
ror celorlalte țări din marea 
familie a statelor socialiste". 
Datorită relațiilor frățești de 
colaborare și întrajutorare 
frățească, victoriile Uniunii 
Sovietice se răsfrîng favorabil 
asupra tuturor țăriior socia
liste care împreună, vor pro
duce in 1965 mai mult de ju
mătate din întreaga producție 
industrială a lumii. Planul de 
7 ani al U.R.S.S. pe care-1 va 
examina Congresul al XXI-lea 
al P.C.U.S. reprezintă astfel 
nu numai o etapă hotărl- 
toare in construirea comunis
mului în U.R.S.S. ci și o con
tribuție de uriașă importanță 
in asigurarea superiorității 
absolute pe plan mondial a

de 
în- 
în- 
so- 
un 

reali- 
și con-

socialismului asupra capitalis
mului în domeniul producției 
bunurilor materiale — sfera 
hotărltoare a activității ome
nești.

Succesele și perspectivele 
Uniunii Sovietice însuflețesc 
pe oamenii muncii din țara 
noastră și din celelalte țări 
socialiste în lupta pentru con
struirea socialismului. Ei înțe
leg și mai limpede că numai 
dezvoltarea unei industrii mo
derne, obținerea unei produc
tivități a muncii din ce în ce 
mai înalte pot asigura victo
ria socialismului și comunis
mului, realizarea unul înalt 
nivel de’trai maselor munci
toare. Pentru poporul nostru, 
ca și pentru toate popoarele 
țărilor care construiesc socia
lismul, uriașa experiență de 
valabilitate universală a Uni
unii Sovietice în construirea 
bazei tehnico-materiale a so
cialismului și a comunismului 
are o neprețuită valoare ; după 
cum ne-a dovedit propria noa
stră experiență, folosirea ace
stui uriaș bagaj de învățăm.n- 
te ne ajută să înaintăm mai 
rapid pe drumul socialismului.

Poporul nostru, întregul ti
neret muncitor al patriei noa
stre, salută din toată inima 
cel de-al XXI-lea Congres al 
P.C.U.S. — Congresul con
structorilor comunismului. El 
vede în grandiosul program 
constructiv al poporului sovie
tic o mărturie vie a forței de 
nebiruit a socialismului și co
munismului, un imbold insu- 
flețitor în lupta și munca noa
stră pentru înfăptuirea sarci
nilor trasate de Partidul Mun
citoresc Romîn, conducătorul 
nostru iubit. în opera de făuri
re a socialismului.

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-Secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn
Tovarășului CHIVU STOICA 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
Dragi tovarăși,

Cu prilejul celei de-a zecea aniversări a semnării 
Tratatului de prietenie, colaborare ți asistență mu
tuală dintre Republica Populară Polonă ți Repu
blica Populară Romîn, în numele poporului polo
nez și al nostru personal, vă transmitem dv. și 
prin dv. poporului frate romîn, felicitări cordiale 
și sentimentele celei mai sincere prietenii.

Tratatul încheiat acum 10 ani a contribuit în mod 
considerabil la dezvoltarea relațiilor noastre reci
proce în toate domeniile. El slujește intereselor vi
tale ale popoarelor noastre care construiesc socia
lismul și constituie un aport im,portant la cauza 
întăririi unității lagărului socialist 
păcii în lumea întreagă.

WLADYSLAW GOMULKA 
Prim-Secretar al Comitetului 
Central al Partidului Munci

toresc Unit Polonez

și consolidării

Comunitatea de țeluri și idealuri, necesitatea 
luptei continue și perseverente pentru o pace du
rabilă arată necesitatea continuei întăriri a prie
teniei noastre și a dezvoltării neîntrerupte a cola
borării multilaterale.

Aceste aspirațiuni și-au găsit expresie în Decla
rația poicno-romînă semnată în mai 1958 la Bucu
rești, în timpul vizitei în Romînia a delegației de 
partid și guvernamentale poloneze.

Cu ocazia celei de-a zecea aniversări a Trata
tului, poporul polonez trimite poporului romîn urări 
fierbinți de noi succese în construirea socialismu
lui, în crearea unei vieți noi mai bune și de ase
menea, urări pentru dezvoltarea și adincirea con
tinuă a legăturilor de frăție și prietenie care unesc 
popoarele noastre.

JOSEF CYRANKIEWICZ 
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Populare
Polone

ALEXSANDER ZAWADZKI
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

Cu prilejul cele» de-a 10-a ani
versări de la încheierea Tratatului 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală între R. P. Romînă și
R. P. Polonă, luni seara acad. Șt.
S. Nicolau, membru al Prezidiului 
Academiei R. P. Romîne, a confe
rențiat în sala S.R.S.C. din strada 
Biserica Amzei despre „Prietenia 
frățească romîno-polonă".

La conferință au luat parte re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, I.R.R.C.S., S.R.S.C., 
un numeros public.

A fost de față Janusz Zambro- 
wicz, ambasadorul R. P. Polone 
la București și alți membri ai am
basadei.

★
Duminică seara, cu prilejul îm

plinirii a 10 ani de Ia semnarea 
Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală între R. P. 
Polonă ți R P. Romînă, ambasa
dorul R. P. Polone la Pucurești 
Janusz Zambrowicz a vorbit la 
posturile noastre de radio ți tele
viziune.

După oe a trecut în revistă roa-

H II
științifică pe 
mia bulgară

dele colaborării multilaterale din
tre țara noastră și R. P. Polonă 
obținute în ultimii 10 ani — co
laborare ce are la bară principiu] 
egalității depline în drepturi și a- 
vantajului reciproc — Janusz Zam- 
browicz a subliniat posibilitățile 
largi pentru dezvoltarea continuă 
a colaborării în toate domeniile 
între cele două țări prietene.

★
Delegația țării noastre condusă 

de Eugen Alexe, adjunct al minis
trului Agriculturii și Silviculturii, 
care la invitația Ministerului Agri
culturii din R.P.D. Coreeană a 
participat la conferința națională 
a reprezentanților gospodăriilor 
agricole colective din R.P.D. Co
reeană, s-a înapoiat în Capitală.

Zilele acestea a plecat din Ca
pitală delegația Academiei R. P. 
Romîne care urmează să semneze 
la Sofia o convenție de colaborare

anul< 1959 cu Acade’ 
de științe.

★
Intre 21-26 ianuarie a avut loo 

la București conferința de lucru 
a organizațiilor de turism din ță
rile socialiste, în cadrul căreia 
s-au discutat problemele publici
tății turistice. Cu prilejul expune
rii referatelor ji discuțiilor a avut 
loc un rodnic schimb de păreri cu 
privire la căile de lărgire a popu
larizării frumuseților naturale, 
obiectivelor turistice, monumente
lor istorice ți realizărilor pe tă- 
rîm economic, social ți cultural 
din țările socialiste

La lucrările conferinței au par
ticipat reprezentanți ai organiza
țiilor de turism din R. P. Bulga
ria, R. Cehoslovacă Jl. P. Chineză, 
R.P.D Coreeană, R. D. Germană, 
R. P. Polonă, R. P. Ungară, Uniu
nea Sovietică și Republica Popus 
Iară Romînă.

Cu acest prilej, participanții la 
conferință au vizitat diferite loca
lități și obiective turistice din țara 
noastră, (Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE
Delegații ale partidelor frățești 
sosite la Moscova la Congresul

al XXI-lea al P. C. U. S
MOSCOVA 26 (Agerpres). — 

TASS transmite: La invitația C.C. 
al P.C.U.S. au sosit pînă în pre
zent la Moscova următoarele dele
gații care vor participa la Congre. 
sul al XXI-lea al P.C.U.S.: Dele- 
gația Partidului Comunist Francez 
condusă de Jacques Duclos, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al Partidului Comunist Fran
cez ; Delegația Partidului Comu
nist Chinez condusă de Ciu En-lai, 
vicepreședintele C.C. al Partidului 
Comunist Chinez și premierul 
Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Chineze; De
legația Partidului Comunist din 
Finlanda condusă de Viile Pessi, 
secretar general al partidului; De
legația Partidului Comunist din 
Austria în frunte cu Johann Kd- 
plenig, președintele partidului; 
Delegația Partidului Comunist din 
Belgia, sub conducerea lui Ernest 
Brunelle, secretar național al Par
tidului comunist; Delegația Par
tidului Comunist din Ceylon, în 
frunte cu Piter Keineman, secretar 
general al C.C. al partidului.

Delegația Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, condusă de 
Ho Și Min, președintele și secre
tarul general al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, președin
tele Republicii Democrate Viet
nam; Delegația Partidului Muncii 
din Coreea, condusă de Kim Ir 
Sen, președintele C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea și președin
tele Cabinetului de Miniștri al Re
publicii Populara Democrate Co
reene ; Delegația Partidului Comu
nist din Indonezia condusă de D. 
N. Aidit, secretar general al C.C. 
al Partidului Comunist din Indo
nezia ; Delegația Partidului Co
munist din India condusă de Adjoi 
Kumar Ghoș, secretar general al 
Consiliului Național al Partidului 
Comunist din India; Delegația 
Partidului Muncii din Albania, 
condusă de Enver Hodja, prim-se
cretar al C.C. al Partidului Muncii 
din Albania; Delegația Partidului 
Comunist din Marea Britanie con
dusă de Harry Pollitt, președintele 
Comitetului Executiv al partidu
lui ; Delegația Partidului Munci
toresc Progresist din Canada con
dusă de Tim Buck, secretarul ge
neral al partidului; Delegația 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia condusă de Antonin No
votny, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele Re
publicii Cehoslovace; Delegația 
Partidului Muncitoresc Romîn 
condusă de Gh. Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R.; 
Delegația Partidului Comunist 
Bulgar condusă de Todor Jivkov, 
prim-secretar • —
C. Bulgar;

da din care fac parte J. Wolf și 
Heelte de Fos, membri ai C.C. al 
partidului; Delegația Partidului 
Comunist din S.U.A., alcătuită din 
James Jackson, membru al Comi
tetului Executiv al Comitetului Na
țional al partidului și M. Shield ; 
Delegația Partidului Comunist din 
Israel condusă de S. Mikunis, 
secretar general al partidului; De
legația Partidului Comunist din 
Australia condusă de E. Hill, mem
bru al Comitetului Politic și al 
Secretariatului C.G al partidului; 
Delegația Partidului Comunist din 
Noua Zeelandă condusă de W. Ma- 
ckar, membru al Comitetului Politic 
al Comitetului Executiv al partidu
lui ; Delegația Partidului Comunist 
din Argentina condusă de Alvarez 
Jeronimo Arnedo, secretar gene
ral al C.C. ai partidului; Delega
ția Partidului Comunist din Uru
guay condusă de Rodney Arismen- 
di, prim-secretar al C.C. al parti
dului ; Delegația Partidului Co
munist din Chile condusă de Luis 
Corvalan, secretar general al par
tidului ; Delegația Partidului Co
munist din Ecuador condusă de 
Pedro Antonio Saad, secretar ge
neral al partidului; Delegația 
Partidului Comunist din Columbia 
condusă de Gilberto Vieira, secre
tar general al C.C. al partidului; 
Delegația Partidului Comunist din 
Spania condusă da Dolores Ibar- 
ruri, secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist din Spania ; 
Delegația Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar în frunte cu Janos 
Kadar, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U.

Delegația Partidului Socialist 
Unit din Germania condusă de 
Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G. Delegația Parti
dului Comunist italian în frunte 
cu Palmiro Togliatti, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ita
lian. Delegația Partidului Munci
toresc Unit Polonez în frunte cu 
Wladyslaw Gomulka, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P. Delegația Par
tidului Comunist din Japonia în 
frunte cu Kendzi Miamoto. secre
tar general al P.C. din Japonia. 
Delegația Partidului Comunist din 
Germania condusă de Max Rei
mann, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Germania. Delegația Par
tidului Comunist din Norvegia, 
în frunte cu Emil Loevlien, preșe
dintele partidului. Delegația Parti
dului Comunist din Danemarca

în frunte cu Knud Esperson, pre
ședintele partidului. Delegația Par
tidului Muncii din Elveția condusă 
de Edgar Woog, secretar general 
al partidului. Delegația Partidului 
Comunist din Maroc condusă de 
Aii Yata, secretar general al par
tidului. Delegația Partidului Coi 
munist din Mexic condusă de Di- 
onisio Encina, secretar general al 
C.C. al partidului. G. Murray, re
prezentant al Partidului Comunist 
din Irlanda de nord, secretar al 
Comitetului executiv al P.C. din 
Irlanda. Delegația Partidului Co
munist din Bolivia, condusă de 
Luis Angel Telleria, secretar al

Delegațisț
Tunisia 

Ennafaa, 
Delegația 
Siria, în

C.C. al P.C. din Bolivia. 
Partidului Comunist din 
în frunte cu Mohammed 
secretar general al C.C. 
Partidului Comunist din 
frunte cu Haled Bagdaș, secretar 
general al C.C. Delegația Parti- 
duiui Popular din Iran în frunte cu , 
Tude Radmaneș, prim-secretar al 
C.C. Delegația Partidului Comunist 
din Liban în frunte cu Nikola 
Șaui, secretar al C.C. Delegațiile 
partidelor comuniste din Irak, San 
Marino, precum și delegațiile al< 
tor pprtide frățești. t

Ședință
a Comitetului Executiv 

al U. I. S.
VARȘOVIA 26 (Agerpres). — ' 

După cum relatează agenția 
P.A.P., la 24 ianuarie a avut ioc 
la Lodz o ședință a Comitetului 
Executiv al Uniunii Internaționale 
a Studenților care a discutat pro
blema unității mișcării studențești 
internaționale și problema pregăti
rilor în vederea apropiatului Fes
tival Mondial al Tineretului șt 
Studenților de la Viena. Comitetul ’ 
Executiv al U.l.S. a adresat o 
scrisoare deschisă Conferinței in-, 
ternaționale a studenților în cara 
propune secretariatului de coordo
nare al acestei organizații să sta
bilească o strînsă colaborare în 
multe probleme concrete.

Problema pregătirilor în vederea 
Festivalului Mondial al Tineretului 
și Studenților de la Viena a fost 
expusă de L. Dramaliev, delegat 
al Uniunii Studenților din Bulgar 
ria.

Demisia guvernului Fanfani
al C.C. al P. 
Delegația Parti

dului Popular Revoluționar Mon
gol condusă de J. Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al P.P.R.M. 
și președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Mongole: Delega
ția Partidului Comunist din Olan-

ROMA 26 (Agerpres). 
vernul “ 
ceastă 
rească 
a fost 
mai multe ori în minoritate în par
lamentul italian. Ultima oară, 
după demisia unui ministru din

'• — Gu* 
Fanfani a demisionat. A- 
demisie este consecința fi- 
a faptului că acest guvern 
pus în ultima vreme de

partea Partidului social-democrat 
italian al lui Saragat, guvernul 
Fanfani s-a menținut obținînd • 
majoritate de un singur vot.

Demisia guvernului Fanfani dez
văluie criza adîncă care domnește 
în rîndurile partidului democrat 
creștin, precum ți în sînul coaliției 
guvernamentale.



Răspunsurile lui A. I. Mikoian
Ia întrebările pase de ziariști in cadrul conferinței 

de presă de la Kremlin
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite răspunsurile lui 
A. I. 'Mikoian, prim vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al
U.R.S.S., la întrebările puse de 
ziariști în cadrul conferinței de 
presă care a avut loc la Kremlin 
la 24 ianuarie.

G. I. RASSADIN (ziarul „So- 
vetskaia Rossia“). Presa străină 
a scris mult despre aterizarea 
forțată la Argentia a avionului 
societății scandinave cu care ați 
plecat spre Copenhaga ca urmare 
a ieșirii din funcțiune a două 
motoare. In legătură cu aceasta 
se fac diferite presupuneri. Ați 
putea să spuneți ceva în legătură 
cu acest lucru ?

A. I. MIKOIAN. Un ofițer a- 
merican mi-a spus în glumă la 
Argentia că societatea „Scandi
navian Airlines System" nu va 
cîștiga mult de pe urma călăto
riei mele. (Rîsete). Aceasta este o 
remarcă justă. Eu însă sînt li
niștit. Compania nu poate să-mi 
formuleze vreo pretenție în legă
tură cu pagubele pe care le-a su
ferit (Rîsete). Nu pot fi bănuit 
că aș fi putut să scot din func
țiune un motor în aer, deasupra 
Oceanului, iar apoi să fac în așa 
fel ineît să ia foc celălalt motor, 
sau că agenți sovietici au parti
cipat la pregătirea decalării a- 
vîcnului din New York. Coman
dantul avionului și echipajul Iui 
s-au comportat foarte bine, nu 
și-au pierdut cumpătul, iar co
mandamentul bazei maritime mi
litare americane de la Argentia 
e acordat un mare sprijin coman
dantului avionului și i-a ajutat 
prin instalațiile sale radar pentru 
ca acesta să aterizeze cu bine în 
timpul nopții pe aerodrom.

Bine că aceasta, nu s-a întîm- 
ptat cu o oră mai tîrziu, ci in
tr-un moment cînd avionul se 
afla în apropiere de bazele de 
țeastă.

Am avut noroc: avionul nostru 
a fost reținut o oră la New York. 
Dacă el ar fi plecat la timp, în 
decurs de o oră noi am fi zburat 
mai departe deasupra Oceanului 
în direcția Irlandei și este puțin 
probabil să se fi reușit să se gă
sească un aeroport pentîu ateri
zare. Așadar, totul a fost în fa
voarea noastră

După cum se anunță, compania 
face o anchetă și este în propriile 
sale interese să efectueze o an
chetă obiectivă a tuturor împre
jurărilor acestui accident.

S. P. SANAKOIEV (revista 
„Mejdunarodnaia Jizn). După pă
rerea Dv. există în prezent posi
bilitatea ca presa celor două 
părți să înceteze tonul violent în 
materialele sale ?

A. I. MIKOIAN. Cred că există 
această posibilitate. Este necesar 
ca cele două părți să folosească în 
mod activ această posibilitate. Pot 
afirma că în timpul vizitei noastre 
in S.U.A. presa americană a avut 
in general o comportare leală 
față de vizita noastră, și nu-i 
putem reproșa nimic, în afară de 
unele cazuri izolate. Există însă 
organe ale presei care continuă 
în coloanele lor „războiul rece". 
Sau Să zicem „Vocea Americii"; 
această „Voce a Americii" nu ne 
desfată auzul, însă vocea lui 
Paul Robeson — tot o voce a 
Americii — ne desfată auzul și 
este plăcut să o auzi mereu, 
deoarece ea răsună totdeauna în 
favoarea păcii. Nimeni nu va a- 
ceperi astfel de voci, este plăcut 
să-ți dai contribuția ca o astfel 
de voce să fie auzită de cit mai 
mulți oameni, este plăcut s-o di
fuzezi prin țară. Cred că nici pre
sa noastră nu ar recurge ia un 
ton aspru în materialele sale dacă 
presa americană ar adopta a- 
ceeași linie. Dumneavoastră știți 
că acest ton aspru îl folosim nu 
pentru că ne place un astfel de 
ten, ci .pentru că presa noastră 
ia atitudine în apărarea păcii, 
împotriva acelora care amenință 
cu un nou război, și aci aspTimea 
este pe deplin justificată. Cînd se 
adoptă un ton aspru față de anu
mite persoane, nu facem aceasta 
pentru că vrem să vorbim in
tr-un limbaj vehement tocmai 
despre aceste persoane, ci pentru 
că acest lucru este impus de ne
cesitatea de a lupta împotriva 
primejdiei războiului.

în interesul incetărili „războiului 
rece", tonul presei trebuie să se 
schimbe și în această privință 
presa noastră, desigur, iși va face 
datoria. Este necesar ca și presa 
americană să procedeze la fel. 
Acest lucru va ajuta la stabilirea 
prieteniei și înțelegerii. N-am dis
cutat despre acest lucru separat 
cu reprezentanții presei noastre, 
cred însă că reprezentanții presei 
noastre prezenți aici sînt de acord 
cu mine

D. F. KRAMINOV (ziarul 
„Pravda"). Ce puteți spune des
pre problema Berlinului în legă
tură cu vizita dv. în S.U.A. ?

A. I. MIKOIAN. Aproape la 
toate convorbirile purtate a tre
buit să mă refer amănunțit la ar
gumentele noastre în problema 
Berlinului. In fața argumentelor 
noastre puternice, americanii nu au 
fost în stare să prezinte vreun 
centre-argument, cît de cit con
vingător. Principalul lucru care je
nează pe mulți americani, este 
părerea că noi am fi adresat tu
turor un ultimatum, fixînd ter
menul încheierii tratativelor. Ni 
se aduce chiar învinuirea ,că am 
amenințat cu folosirea forței.

M-am străduit să arăt că o ase

menea părere despre poziția noas
tră este cu totul nejustă. Noi n-am 
dat nimănui nici un fel de ultima
tum și n-am amenințat pe nimeni. 
Toate acestea sînt o născocire pe 
care singuri americanii au scor
nit-o și tot ei s-au speriat de ea.

Nu vrem pentru noi nici un fel 
de privilegii în problema Berlinu
lui, nu dorim să știrbim interesele 
nimănui. Dorim doar să punem 
capăt rămășițelor războiului — b- 
cupația Berlinului occidental, dorim 
să lichidăm acum acest focar al 
agresiunii indirecte, deoarece 
miine, în caz dacă situația inter
națională se va complica, el poate 
deveni un focar al războiului cald. 
Dorim ca Berlinul occidental să 
aibă statutul de oraș independent, 
liber și demilitarizat, ca toate na
țiunile să aibă acces liber în Ber
linul occidental, ca toate puterile 
interesate, cu participarea O.N.U., 
să garanteze această situație a 
Berlinului occidental. Aceasta 
este propunerea cea mai pașnică 
din cite pot fi. Ea ține seama de 
interesele tuturor părților intere
sate nu acordă nimănui nici un fel 
de privilegii.

Dar m-am convins de asemenea 
că cercurile guvernante ale S.U.A. 
acționează în felul lor, nu doresc 
să ducă tratative. Presa americană 
țipă că vor trece cele șase luni și 
rușii iși vor traduce în viață pla
nul. Dar faptul fixării unui ter
men pentru încheierea tratative
lor nu constituie nici o grozăvie. 
Tratativele nu pot dura la nesfîrșit. 
Principalul din propunerea noastră 
îl constituie tratativele înseși, ne
cesitatea ținerii lor și nu termenul 
încheierii lor.

Dacă tratativele se vor desfășura 
în spiritul dorinței reciproce de a 
găsi o rezolvare justă a proble
mei, dacă ne vom convinge că din 
partea puterilor occidentale există 
bunăvoință de a duce tratative 
pentru lichidarea regimului de ocu
pație în Berlinul occidental, cred 
că n-ar fi greu ca termenul trata
tivelor să fie prelungit cu 2—3 
săptămîni, sau chiar cu 2—3 luni. 
Noi am făcut propunerea noastră 
nu pentru a ațița conflictul, ci 
pentru a lichida focarul potențial 
al primejdiei.

AL. CIMPEANU (Agenția Ro- 
mînă de Presă—Agerpres). Ce 
părere aveți despre perspectivele 
dezvoltării comerțului între 
U.R.S.S. și S.U.A.?

A. I. MIKOIAN. Sîntem pentru 
dezvoltarea comerțului între 
U.R.S.S. și S.U.A. însă o dezvol
tare serioasă a acestui comerț este 
posibilă doar în condițiile anulării 
restricțiilor introduse de guvernul 
S.U.A. Cercurile de afaceri din 
S.U.A. sînt pentru anularea a- 
cestor restricții, însă Departamen
tul de Stat, după cît am înțeles, 
deocamdată nu este dispus să facă 
aceasta. Vom aștepta timpuri mai 
bune. Viața cere anularea restric
țiilor.

C. SARNECOT (Agenția 
France Presse). Lansarea de către 
Uniunea Sovietică a rachetei cos
mice va aduce oare o îmbunătățire 
în situația politică internațională ?

A. I. MIKOIAN. Acest fapt va 
avea desigur o mare însemnătate 
pentru îmbunătățirea situației in
ternaționale. Lansarea rachetei 
cosmice sovietice constituie o nouă 
confirmare a puterii statului 
nostru. Nu dorim să folosim forța 
noastră, puterea noastră în inte
resul războiului, ci dorim să le 
folosim în interesul întăririi păcii.

Unul din corespondenți a între
bat : Care este poziția liderilor sin
dicali cu care v-ați întîlnit, pre
cum și a membrilor de rînd ai 
sindicatelor ?

A. I. MIKOIAN. Trebuie să spun 
că nu plănuiam să mă intîlnesc cu 
liderii sindicali, însă din inițiativa 
lui Carey, vicepreședinte al Uniunii 
A.F.L.-C.I.O. și președintele Uniu
nii muncitorilor din industria elec
trotehnică, această intilnire a avut 
loc la un dejun. Am avut o con
vorbire tăioasă, incisivă, însă tot
odată interesantă, și ea a continuat 
pe același ton pînă la sfîrșitul de
junului. Eu le-am spus : „Domnilor 
fruntași ai mișcării sindicale — nu 
le-am spus „tovarăși" pentru a nu 
le submina încrederea de care se 
bucură în rîndul capitaliștilor ame
ricani (rîsete) — nu vă pot înțe
lege. Capitaliștii voștri stau de 
vorbă cu noi, însă Dumneavoastră 
nu vreți să stați de vorbă. Ei ne 
vizitează, iar Dumneavoastră nu 
vreți. Pentru ce ? Nu vi se poate 
cere Dumneavoastră să aveți cu 
noi aceleași contacte, o aceeași 
apropiere pe care și le îngăduie 
capitaliștii voștri? (Rîsete). Cred 
că nu prezint fruntașilor sindicali 
americani cereri prea mari în do
meniul apropierii cu noi. (Rîsete). 
La dejun a participat W. Reu
ther, vicepreședinte al Uniunii 
A.F.L.-C.I.O., și președintele sin
dicatului muncitorilor din industria 
de automobile și avioane. Noi îl 
cunoaștem pe W. Reuther. El a 
lucrat un an și jumătate în orașul 
Gorki la uzina de automobile, pe 
care noi am construit-o atunci cu 
ajutorul lui Ford. El m-a atacat 
imediat în problemele Ungariei și 
Berlinului, credea că mă va face 
praf. Nu i-am rămas dator și i-am 
răspuns așa cum se cuvine. Am

avut o discuție tăioasă, însă atmos
fera era prietenească. Ei au făcut 
glume, noi am făcut glume, ne am 
criticat unii pe alții cu vehemență, 
în cele din urmă ei au spus că 
consideră convorbirea folositoare. 
Am fost de acord că convorbirea 
a fost folositoare.

Unul din fruntașii sindicali din 
Ohio — d-1 Brown, președintele 
sindicatului feroviarilor, a rostit 
cuvinte calde de salut la adresa 
sindicatelor sovietice in cadrul re
cepției de la clubul oamenilor de 
afaceri.

La uzine ne-au fost prezentați 
activiști sindicali care aveau o a- 
titudine bună față de noi. Ce-i 
drept n-am avut prilejul să stau 
de vorbă mult timp cu ei. Preșe
dintele A.F.L.-C.I.O., Meany, a 
considerat de cuviință să declare, 
nu se știe de ce, că nu este just 
faptul că liderii sindicali au oîerit 
un dejun în cinstea lui Mikoian. El 
n-a fost indignat de faptul că 
marii businessmeni ca Ford, Harri
man și alții au oferit dejunuri în 
cinstea unui reprezentant sovietic, 
ci de faptul că liderii sindicali au 
oferit un dejun în cinstea unui 
membru al guvernului sovietic, al 
guvernului muncitorilor — aceasta 
l-a indignat. Nu pierd speranța că 
odată și odată el își va revizui 
totuși părerea sa și va deveni a- 
deptul unor dejunuri comune cu 
noi. (Rîsete).

S. RUSSEL (ziarul englez 
„Daily Worker). Dat fiind suc
cesul vizitei dv. în S.U.A. și a- 
vînd în vedere dorințele expri
mate de diferite ziare engleze și 
diferiți reprezentanți ai opiniei 
publice din Anglia, considerați 
oare posibil să faceți în curînd o 
vizită similară în Anglia ?

A. 1. MIKOIAN. Am răspuns 
la toate întrebările, dar la acea
stă întrebare nu pot răspunde 
nimic — pur și simplu nu știu 
ce să spun.

W. BW1ST (Agenția Reuter). 
Considerați oare că vizita dv. în 
S.U.A. a sporit posibilitatea con
vocării unei conferințe a celor 
două puteri sau a unei întîlniri 
între N. S. Hrușciov și președin
tele Eisenhower ?

A. I. MIKOIAN. Dv. știți că 
noi am fost întotdeauna adepții 
contactelor la toate nivelurile. 
Mi-a făcut plăcere să constat că 
reprezentanți guvernamentali din 
S.U.A. se pronunță acum de ase
menea in favoarea întâlnirilor la 
toate nivelurile.

W. BWIST. Nu intenționați să 
vă petreceți restul concediului în 
Anglia, Franța sau în Germania 
occidentală? (Rîsete).

A. I. MIKOIAN. Am mai vor
bit despre aceasta.

W. BWIST. Considerați oare 
că opinia publică americană face 
presiuni asupra Casei Albe in fa
voarea tratativelor între Est si 
Vest ?

A. I. MIKOIAN. Am impresia 
că opinia publică americană în
chină tot mai mult în favoarea 
tratativelor și îmbunătățirii rela
țiilor. Nu pot spune însă dacă ea 
exercită presiuni, cît de puternice 
sînt ele și ce urmări au.

W. BWIST. Nu considerați 
oare că accidentul avionului cu 
care ați călătorit se datorește u- 
nui act de sabotaj ?

A. I. MIKOIAN. îmi este greu 
să spun ceva concret în această 
prob'emă care necesită o an
chetă.

H. SCHEWE. (Ziarul vest-ger- 
man „Die Welt"). Puteți oare să 
ne informați despre reacția 
cercurilor oficiale și neoficiale 
din S.U.A. la propunerile sovie
tice în problema Berlinului ?

A. I. MIKOIAN. Am vorbit 
mult despre aceasta și nu-1 nece
sar să mă repet.

M. D. OVSEANNIKOVA (re- 
vista „Sovetskaia Jenscina"). Ați 
spus multe lucruri bune despre 
femeile americane. Este un lucru 
plăcut. Puteți să spuneți ce im
presie aveți despre rolul femeilor 
americane în viața țării, au luat 
oare ele atitudine, îndeosebi ma
mele, în apărarea păcii ?

A. I. MIKOIAN. Femeile ame
ricane au avut o atitudine foarte 
bună față de noi și față de pro- 
b'emele cauzei păcii și prieteniei. 
Ele nu-și pot ascunde sentimen
tele, cum fac adesea bărbații. 
Sentimentele lor de dragoste și 
prietenie se manifestă și în acti
vitatea lor și ele se pot constata 
după aplauzele lor, după zîmbe- 
tul lor, după fața lor. îmi vine 
greu să vorbesc despre rolul fe
meii în viața publică a S.U.A. Eu 
n-am studiat în mod specia! a- 
cbastă problemă. Am observat că 
în presa americană sînt multe fe
mei ziariste, active, iar uneori 
trebuie să spun, și destul de ve
ninoase. (Rîsete). Cînd am vizi
tat clubui! ziariștilor din Washing
ton, am constatat că la această 
intilnire nu era nici o femeie. Am 
întrebat despre aceasta pe Law
rence, președintele clubului zia
riștilor, care a vizitat Uniunea 
Sovietică în timpul războiului. El

a povestit că femeile nu sînt ad
mise în acest club, ele au acces 
numii la galerie în calitate de 
reporteri; la aceasta am făcut re
marca : strașnic mai promovați 
femeile în ziaristică, probabil ele 
vă detestă pentru aceasta. Nu, a 
spus el. Noi avem clubul nostru, 
iar femeile — aii lor, nici noi nu 
avem acces acolo. (Rîsete).

N. STOR („Radianska Ukrai- 
na“). Putem oare aștepta ca, 
drept răspuns la vizita Dv. în 
S.U.A., să sosească în U.R.S.S. 
vreun om de stat din S.U.A. și 
în felul acesta să fie continuate 
contactele începute de Dv., în 
S.U.A. ?

A. I. MIKOIAN : Cred că așa 
va fi, că o astfel de atmosferă 
s-a creat, însă nu am cunoștință 
de planurile concrete aile came
liilor de stat americani.

V. TOTEV („Zemcdelsko Zna- 
me“ Bulgaria). Nu considerați 
oare că „lipsa de informare" a 
d-lui Dulles în privința orînduirii 
sovietice, fapt manifestat in te
legrama pe care v-a adresat-o. 
constituie o încercare de a pre
lungi neînțelegerea care există 
între U.R.S.S. și S.U.A. ?

A. I. MIKOIAN: M-am mirat 
cînd am citit in telegrama lui 
Duties despre capitalismul de 
stat în Uniunea Sovietică. Cînd 
în cursul convorbirii la prînzul 
care a avut Ioc ta Dulles, unul 
din miniștri m-a întrebat dacă 
noi recunoaștem principiul co
interesării materiale, în lecui 
meu a răspuns d-1 Dulles. Și el 
a răspuns în deplină cunoștință 
de cauză și cu precizie, aproape 
exact cum aș fi răspuns chiar eu. 
El a spus atunci că in U.R.S.S. 
în prezent este prima fază — so
cialismul și că noi mergem spre 
a doua fază — comunismul. 
L-am lăudat pentru cunoașterea 
marxism-leninismului. (Rîsete). 
Și pe neașteptate el mi-a trimis a- 
poi o telegramă pe care am pri
mit-o în avion. In această telegramă 
se spune că în țara noastră exi
stă capitalism de stat, tar la ei 
— capitalism privat. In cursul 
șederii 1a baza americană Ar- 
gentia, am adresat d-!ui Dulles 
o telegramă de răspuns, iar .n 
ceea ce privește această proble
mă, am replicat politicos nedo
rind să folosesc expresii tăioase. 
Mi s-a părut chiar că poate a 
fost o glumă din partea d-Iuî 
Dulles. Dar este just ceea ce îmi 
șoptește tov. Gromîko. Pînă Ia 1 
aprilie mai este încă, iar in ia
nuarie glumele de 1 aprilie sînt 
de neînțeles.

T. STOIANOV (Agenția Tele
grafică Bulgară). Pot fi conside
rate oare întîlnirile Dv. cu pre
ședintele Eisenhower și cu secre
tarul de stat Dulles ca un pas 
înainte pe calea convocării confe
rinței la nivel înalt ?

A. I. MIKOIAN: Ele sînt un 
pas înainte pentru întîlnirile la 
toate nivelurle.

T. STOIANOV: Au fost expri
mate scuze după ce ați fost privat 
de posibilitatea de a răspunde la 
declarațiile antisovietice în cursul 
interviului televizat ?

A. I. MIKOIAN: Nu știu, însă 
se spune că nu este în obiceiul 
societății respective de a cere 
scuze. Unii americani de vază 
care au luat cuvintul în cadrul 
aceleeași emisiuni s-au plîns că 
și față de ei acești oameni s-au 
purtat ca niște huligani. Acești 
americani mi-au spus : „Dv. dom
nule Mikoian, i-ați scuturat straș
nic. Noi am fost adesea într-o 
situație mal proastă". A doua zi 
ta clubul presei m-am revanșat 
pentru această ieșire a lui Spi
vak și am povestit cum s-au în- 
tîmptat lucrurile. Toți ziariștii 
prezenți m-au aplaudat, spriji- 
nindu-mă. Voi adăuga că Spivak 
mi s-a prezentat ca fiind de 1a 
noi din Odesa (rîsete), părinții 
lui fiilnd originari din Oijesa.

K. STAFF (Ziarul suedez „Ny 
Dag"). Cum apreciază în prezent 
reprezentanții americani nivelul 
dezvoltării tehnicii sovietice ?

A. I. MIKOIAN: Ei cunosc și 
admiră realizările științei noa
stre. Acest lucru este dovedit de 
înalta lor apreciere a faptului că 
o planetă artificială sovietică se 
rotește în jurul soarelui.

P. D. HENTGES (Ziarul fran
cez „L’Uumanite"). Considerați 
oare că în lunile următoare ar 
putea avea loc o conferință la 
nivel înalt ?

A. I. MIKOIAN: Dv. vreți să 
aflați de ia mine mai mult dec‘1 
știu eu însumi. (Rîsete).

B. NIELSEN (Agenția vest- 
germană DPA). In timpul șe
derii Dv. în S.U.A. ați criticat tă
ios guvernul R.F.G. Se poate 
oare trage concluzia că după pă
rerea Dv. relațiile dintre U.R.S.S. 
și R.F.G. s-au înrăutățit de la 
vizita făcută de Dv. în R.F.G. 
anul trecut ?
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A. I. MIKOIAN: Avem relații 
bune cu Republica Democrată 
Germană. Am dori să avem re
lații bune și cu R.F.G. Scopul vi
zitei mele de anul trecut la Bonn 
a fost să întăresc aceste relații, 
să le îmbunătățesc. Populația, 
cercurile de afaceri de acolo do
resc pace și prietenie cu noi. cu 
celelalte popoare, își dau seama 
ce va însemna un nou război. 
Desigur că există acolo și revan
șarzi. D-1 Adenauer a avut cu 
mine convorbiri încurajatoare în 
problemele îmbunătățirii relații
lor. Mai tîrziu însă el a adoptat 
un ton războinic față de Uniunea 
Sovietică și de celelalte țări so
cialiste și îndeosebi față de R.D 
Germană. Organizarea sesiunii 
speciale a Bundestagului în Ber
linul occidental, care, după cum 
se știe, nu face parte din R.F.G.,, 
și unde s-au rostit discursuri a- 
țîțătcare, a avut un caracter 
provocator. Acum Adenauer a 
fost primul care s-a pronunțat 
împotriva propunerilor noastre cu 
privire 1a Tratatul de pace cu 
Germania, primul care a luat a- 
titudine împotriva reglementării 
problemei Berlinului occidental 
Toate acestea înrăutățesc relații
le, insă noi nu pierdem speranța, 
vom lua măsuri pentru ca rela
țiile noastre cu R.F.G. să se îm
bunătățească. Cred că va veni 
timpul cînd acolo părerile se vor 
schimba.

W. GOLDSTEIN (Ziarul „Neiis 
Deutschland", R.D.G.). Conside
rați că în prezent și în Statele 
Unite ale Americii este privită 
aprobativ propunerea cu privire 
la crearea unei confederații în
tre cele două state germane ?

A. . MIKOIAN. Nu pot afirma 
aceasta, însă nu se poate trece 
cu vederea o declarație făcută de 
d-I Du' Ies în cadrul unei confe
rințe de presă. Spre deosebire de 
cele ce am auzit înainte, el a 
spus că alegerile libere nu sînt 
singura cale spre reunificarea 
Germaniei. Aceasta este o decla
rație foarte interesantă.

H. LEONHARDT (Agenția 
ADN. R.D.G.). In presă s-a pu
blicat că în cursul convorbirii cu 
Eisenhower și Dulles, Dv. ați a- 
bordat și problema Tratatului de 
pace cu Germania. Există oare 
aspecte noi în rezolvarea pașni
că a problemei germane ? Care a 
fost poziția oamenilor politici a- 
mericani ?

A. I. MIKOIAN. Nu s-a răspuns 
încă de către S.U.A. la propunerea 
sovietică cu privire la Tratatul de 
pace. Ele nu pot respinge pur și 
simplu ideea Tratatului de pace 
cu Germania, însă după cit se 
vede, ele ridică în legătură cu 
aceasta problema de așa natură, 
incit este greu de prezis conse
cințele.

P. JOHNSON (Agenția NANA 
S.U.A.). Ce impresie aveți despre 
nivelul de viață american, îndeo
sebi în comparație cu vizita Dv. 
anterioară în S.U.A. ?

A. I. MIKOIAN. N-am putut 
studia această problemă amănun
țit. Prima impresie este că nive
lul de viață a crescut în compa
rație cu 1936; acest lucru se re
feră îndeosebi la locuințe și auto
turisme. Mărfuri industriale sînt 
multe, produsele au devenit mai 
frumoase, mai bune, decît înain
te. Ideosebi sînt multe mărfuri 
noi din materiale sintetice.

P. JOHNSON. N-au fost oare 
în S.U.A. mărfuri de larg con
sum pe care le-ați văzut și care

Tineretul sovietic raportează
Congresului al XXI-lea al P.C.U.S. 

mari victorii în muncă
(Urmare din pag. l-a) 

trecerea a devenit adevărata for
ță motrice a muncii pe șantier.

Atunci cînd s-a construit con
ducta de gaze spre Slalinogorsk. 
au ieșit la muncă voluntară pe 
șantier mii de tineri și tinere 
din toate raioanele prin care 
trece conducta. în drumul ei sint 
regiuni mlăștinoase. Pentru a 
grăbi lucrările, organizația corn- 
somolistă din regiune a luat sub 
patronajul ei acest șantier. Ti
neri entuziaști au terminat acea
stă importantă lucrare înainte de 
termen economisind statului im~ 
portrante fonduri materiale. 
Mulți tineri constructori care au 
lucrat pe acest șantier au deve
nit cunoscuți în întreaga regiune. 
Printre ei sînt : tînărul inginer 
Victor Tetlenkov, comsomolistul 
Victor Grudakov, lăcătușul a- 
samblor Victor Nesterov. Pe șan
tier au lucrat și oameni în vir
ată, specialiști și organizatori de 
vază. Ei au acordat tineretului 
un important ajutor.

Pentru construirea obiective
lor din industria chimică au fost 
antrenați nu numai tinerii care 
lucrează pe șantierele de con

ar fl utile șl pentru Uniunea So
vietică, așa cum a fost, de pildă, 
data trecută înghețata „Eskimo"?

A. I. MIKOIAN. In această 
privință acolo sint multe lucruri 
interesante. Noi am început în. 
trecerea economică și nu vom da 
înapoi. Vom căuta să ajungem din 
urmă și să întrecem S.U.A.

M. FRANKEL. („New York 
Times"). D-le Mikoian, fiind în 
S.U.A., ați spus că în trecut atît 
Uniunea Sovietică, cît și Statele 
Unite ale Americii au întreprins 
ac,iuni care au contribuit la 
dezvoltarea „războiului rece". A- 
cum Dv. vorbiți despre rămăși
țele „războiului rece" din S.U.A. 
și faceți aluzie că numai guver
nul S.U.A. împiedică o apropiere. 
Nu considerați oare că teama și 
neîncrederea care există la Dv. 
față de guvernul S.U.A. există și 
la cealaltă parte — în Occident 
și că declarațiile făcute în per
manență de fiecare parte că ea 
are dreptate și că partea cealal
tă nu are niciodată dreptate, duc 
numai la o neîncredere și mai 
mare?

A. I. MIKOIAN. N-am spus 
niciodată că „războiul rece" l-am 
început noi și americanii. L-au 
început americanii, iar noi am 
primit provocarea și iată că „răz
boiul rece" s-a desfășurat și con
tinuă să se desfășoare. Cînd 
spun că Departamentul de Stat 
nu este dispus să lichideze „răz
boiul rece" această afirmație este 
bazată pe fapte. Cînd aceste fap
te vor dispărea, îmi voi schimba 
părerea. Nu vreau să citez din 
nou aceste fapte, deoarece dispu
nem de puțin timp. Desigur că nu 
trebuie continuată situația in 
care Dv. ne acuzați pe «ci, iar 
noi vă acuzăm pe Dv. Trebuie 
găsite căi spre înțelegere reci
procă și spre lichidarea „războiu
lui rece".

încheind conferința de presă 
A. I. 'Mikoian a spus:

Presa m-a încolțit și aici la 
fel ca și în S.U.A. Odaia am 
spus ziariștilor americani: „Dom
nilor, nu pot oare să fiu puțin 
liber de libertatea presei ameri
cane?" (Rîsete). Aceeași rugă 
minte o adresce acum reprezen
tanților sovietici și străini ai 
presei.

Înainte de a încheia aș dori să 
spun cîteva cuvinte despre Dane
marca unde m-am oprit în drum 
spre S.U.A. și la întoarcere. In 
cele două rînduri am avut întîl
niri și convorbiri plăcute și utile 
cu d-1 Hansen, primul ministru 
al Danemarcei, cu care am făcut 
cunoștință în timpul vizitei sale 
la Moscova, cu ministrul Afaceri
lor Externe, Krag, pe care îl cu
noșteam dinainte și cu alți mi
niștri și lideri ai partidelor. Am 
vizitat uzina „Burmeister og 
Wain", m-am întîlnit cu munci
tori, care m-au rugat să transmit 
un salut muncitorilor sovietici. 
Am luat cuvintul la o mare a- 
dunăre a asociației de colaborare 
sovieto-daneză, la care au parti
cipat aproximativ 1.000 de oa
meni, unde am vorbit despre 
politica externă a Uniunii Sovie
tice. Aș dori să exprim mulțumiri 
poporului și guvernului danez 
care ne-au făcut o bună primire 
în timpul șederii noastre în Da
nemarca.

Cînd voiam să închei o con
ferință de presă în America, iar 
corespondenții nu doreau s-o 
termin, eu le spuneam: „Mulțu
mesc. La revedere". (Ultimele 
cuvinte A. I. Mikoian le-a rostit 
în limba engleză și rusă).

strucție. De marea răspundere și 
de măreția țelului sint pătrunși 
și tinerii din atelierele fabricilor 
combinatului. Ei luptă pentru 
sporirea producției, pentru redu
cerea prețului de cost, pentru 
crearea de noi materiale sinteti
ce, care prin calitățile și pro
prietățile lor să corespundă ne
cesităților și marilor exigențe 
puse în fața industriei chimice 
sovietice.

Planul septenal ce urmează o 
fi definitivat la Congresul al 
XXI-lea al P. C U. S. care- se 
deschide astăzi, pune -sar-? 
cini mari și de onoare în fața 
întregului popor sovietic. Tinerii 
din regiunea noastră consideră 
că prevederile Congresului în ce 
privește industria chimică li se 
adresează în mod special. Conti
nuând și dezvoltând tradițiile 
existente, sprijinindu-ne pe suc
cesele obținute, ne putem lua de 
pe acum angajamentul, în nume
le întregului tineret din regiunea 
Tuia, că vom îndeplini cu cinste 
sarcinile ce ni se vor încredința 
prin hotărîrile celui de-al XXI' 
lea Congres al Partidului nostru 
drag.

VARȘOVIA. La 26 ianuarie a.c.. 
Marin F ore.a lonescu, ambasado
rul R. P. Romîne la Varșovia a 
rostit la posturile Radiodifuziunii 
poloneze o cuvîntiare cu .prilejul 
celei de-a X-a aniversări a semnă
rii Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală dintre 
R. P. Romînă și R- P. Polonă.

TOKIO. Comitetul japonez pen
tru interzicerea armelor atomice 
și cu hidrogen a anunțat că cea 
de-a V-a conferință mondială pen
tru dezarmare și interzicerea ar
melor atomice și cu hidrogen va 
avea loc în vara anului 1959 ■ în 
orașul Hiroșima

HANOI. Le Lok, șeful serviciu
lui țărilor Asiei și Africii din Mi
nisterul Afacerilor Externe el 
R. D. Vietnam, a organizat la 24 
ianuarie o conferință de presă ia 
care a făcut cunoscut memorandu
mul din 23 ianuarie 1959 al gu
vernului R. D. Vietnam în legătu
ră cu violarea de către trupele re
gatului Laos a frontierei R. D. 
Vietnam în regiunea satului 
Hîohg-Lap.

REYKJAW1K. Opt deputat! al Al- 
tingului (parlamentul islandezi din 
partea Uniunii populare au .prezen

tat parlamentului proiectul unei re
zoluții cu privire la revizuirea și 
anularea acordului cu S.U.A., con
form căruia la Keflavik a fost, 
oreatș o puternică bază irilitarif 
americană.

BERLIN. Agenția A D.N. trans
mite că Uniunea victimelor fascis
mului din Berlinul occidental, a 
lansat, din partea tuturor luptăto
rilor din mișcarea de rezistență 
care fac parte din această orga
nizație, un apel în care stăruie 
pentru eliberarea patriotului grec 
Mano is Glezos.

BUDAPESTA. La Budapesta și-a 
încheiat lucrările ce.a de-a !7-a se
siune a Comisiei Dunării, la care 
au participat delegațiile Bulgariei. 
Cehoslovaciei, Iugoslaviei, Romî- 
niei, Uniunii Sovietice, Ungariei, 
experți ai Ministerelor Transportu
rilor din Austria și R. F. Germană 
și observatori din partea Comisiei 
Economice O.N.U. pentru Europa.

PHENIAN. La 26 ianuarie a fost 
dată, publicității declarația guver
nului R.P.D. Coreene care spriji
nă pe dep in noua inițiativă a gu
vernului sovietic îndreptată spre 
rezolvarea pașnică a problemei 
gerrra ne.

TELEGRAME
Excelenței sale Domnului Dr. Rajendra Prasad 

Președintele Republicii India
Cu prilejul sărbătoririi proclamării Republicii India, este pentru 

mine o deosebită plăcere să transmit Excelenței Voastre, în numele 
Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne 
și al meu personal, cele mai cordiale felicitări și sincere urări pentru 
fericirea dv. personală, pentru prosperitatea și bunăstarea poporului 
indian prieten.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne

Excelenței sale Domnului Jawaharlal Nehru 
Prim Ministru al Republicii India

Cu prilejul celei de-a 9-a aniversări a proclamării Republicii 
India vă transmit Dumneavoastră, guvernului și poporului indian 
din partea poporului romîn, a guvernului Republicili Populare Ro
mine și a mea personal, cele mai cordiale felicitări și cele mai sin
cere urări pentru prosperitatea și progresul poporului indian.

Mă folosesc de acest prilej pentru a vă exprima convingerea că 
prietenia și colaborarea dintre țările noastre se vor dezvolta și mai 
muît in interesul popoarelor noastre și al cauzei păcii.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Miniștri ,

al Republicii Populare Romîne

SARBATOAREA
REPUBLICII INDIA

I
 Poporul indian sărbătorește în 
fiecare an la 26 ianuarie aniversa
rea proclamării Republicii India.

La 26 ianuarie 1950, a intrat în 
vigoare constituția potrivit că
reia Republica India este procla
mată ca stat suveran. Această dată 
precum și 15 august 1947, cînd 
India a fost declarată indepen
dentă marchează o mare victorie 
a luptei de eliberare națională 
dusă de poporul indian pentru 
înlăturarea regimului colonial 

! britanic care subjugase India 
| timp de 158 ani.
T După cucerirea independenței, 
I poporul indian a depus și de- 
I pune eforturi uriașe pentru dez- 
I voltarea economică și întărirea 
I independenței. In acest interval 
T au apărut în orașele Indiei o 
Î serie de noi fabrici și uzine

în economia Indiei, capitalul 
străin are încă poziții puternice, 

| ceea ce împiedică dezvoltarea 
T industriei naționale.
î Puterile occidentale încearcă 
f să folosească greutățile existente 
♦ în această țară în scopul aservi- 
I rii economiei indiene intereselor 
♦ lor.
t Relațiile Republicii India cu 
I țările socialiste bazate pe prin- 

1 -------- au
dat

ci piui avantajului reciproc, 
ca rezultat ajutorul sincer 
de aceste țări Indiei.

Poporul romîn urmărește♦ Poporul romîn urmărește cu
I satisfacție sucesele obținute de
♦ poporul indian în construcția sapoporul indian in construcția 

pașnică.
Legăturile dintre țările noastre 

sint într-o continuă dezvoltare. 
Un deosebit rezultat în stringe- 
rea și mai mult a relațiilor noas
tre, îl au schimbul de vizite.

Conferința de Io Geneva

O noua propunere constructivă 
a delegației sovietice

GENEVA 26 (Agerpres). TASS 
transmite : In ședința ordinară din 
26 ianuarie a conferinței celor trei 
puteri cu privire la încetarea ex
periențelor cu arma nucleară care 
s-a desfășurat sub președinția re
prezentantului S.U.Ă., a continuat 
examinarea documentelor prezenta
te anterior și a problemei persona
lului posturilor de control. Dele
gația Angliei a prezentat schema 
repartizării personalului străin la 
posturile de control. Delegația so

Autoritățile grecești nu vor să 
țină seama de indignarea 
opiniei publice

ATENA 26 (Agerpres). — TASS 
transmite : După cum relatează 
ziarul „Avghi" Kallias, ministrul 
Justiției al Greciei a făcut zilele 
acestea o declarație în care, ne- 
(inînd seama de indignarea opi
niei publice mondiale în legătură 
cu arestarea ilegală a eroului po
porului grec, Atanolis Glezos, a 
încercat să justifice actele sama
volnice ale autorităților grecești. 
Totodată el s-a dedat la atacuri 
anticomuniste grosolane.

Ziarul „Avghi" scrie că în legă-' 
tură cu această declarație, în cer

Astfel vizita în India a delega- J 
ției noastre guvernamentale în ▲ 
frunte cu tov. Chivu Stoica, vi- 4 
zita în R.P. Romînă a vice-pre- T 
ședîntelui Radhakrishnan, vizita I 
pe care ne-a făcut-o ministrul 4 
Minelor și Petrolului K. D. Ma- I 
laviya și altele, au constituit un | 
pas însemnat pe calea adîncirii T 
relațiilor în interesul ambelor I 
țări. De asemenea schimburile 6 
economice și culturale dintre ță- t 
rile noastre duc la cunoașterea! 
reciprocă a celor două popoare. | 

în 1957 a intrat în funcțiune i 
la Jawalamuki primă instalație I 
de foraj livrată Indiei de țara f 
noastră. R.P. Romînă va construi î 
în India, potrivit unui acord 6 
încheiat la București în octom- J 
brie 1958, o rafinărie de petrol. J 
Specialiști romîni care au lucrat ♦ 
zn India s-au bucurat de aprecie- 
rea poporului indian. De aseme- 
nea produsele indiene pe care le ♦ 
importăm sînt mult apreciate în J 
țara noastră Schințbul reciproc 
de delegații culturale, traducerile f 
unor opere de artă, precum și T 
deschiderea diferitelor expoziții f 
contribuie din plin la întărirea J 
prieteniei între popoarele țărilor I 
noastre. ♦

Politica de pace și colaborare * 
internațională promovată de R.P. ș 
Romînă și Republica India este o ♦ 
garanție a dezvoltării și pe mai J 
departe a legăturilor prietenești | 
dintre țările noastre. Tineretul ♦ 
romîn, alături de întregul popor, 
urează poporului indian realiza- J 
rea cu succes a planurilor sale de f 
construcție pașnică și prosperi- ț 
tate.

vietică a propus să fie sporit nu
mărul controlorilor străini la fie
care post de control pînă la 4—5 
persoane. Potrivit propunerii ini
țiale a delegației U.R.S.S. numărul 
controlorilor străini trebuie să fie 
de 1—2.

In cercurile ziaristice se subli
niază că noua propunere sovieti
că dovedește năzuința delegației 
sovietice de a netezi calea spre un 
acord.

curile autorizate ale Uniunii De
mocrate de Stînga (ED.A.) s-a a- 
rătat că datorită protestelor sosi
te din aproape toate colțurile lu
mii din partea a numeroase orga
nizații și a unor personalități de 
seamă, guvernul se află într-o si
tuație dificilă. Referirea ministru
lui la legea reacționară 375. nu are 
nici o bază. Această lege din pe
rioada dictaturii, aplicată în sco
puri pur politice, a fost condamna
tă de toate partidele de opoz'be 
precum și de juriștii greci.


