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Lucrările
celui deal XXI-lea Congres 

extraordinar al p lu s.
MOSCOVA 28 (Agerpres). —- 

TASS transmite: La Congresul 
al XXI-lea al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice au început 
la 28 ianuarie dezbaterile pe mar
ginea raportului lui Nikita Hruș
ciov, „Cu privire la cifrele» de con
trol ale dezvoltării economiei na
țională ă U.R.S.S. pe anii 1959— 
965".

2 Ședința din dimineața zilei de 
~28 ianuarie a fost prezidată de 
Mihail Suslov.

Nikolai Podgornîi, prim-secre
tar al C.C. al Partidului Comunist 
din Ucraina, luînd primul cuvîntul 
a declarat că în raport este expus 
planul construirii desfășurate a 
comunismului, măreț prin conținu
tul său și grandios prin propor-, 
țiile sale. Raportul înarmează Par
tidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, Întregul popor sovietic, parti
dele comuniste frățești, cu un pro
gram de acțiuni, combativ.

Podgornîi a subliniat că planul 
septenal oglindește gîndurile și 
aspirațiile întregului popor. In 
Ucraina, aproximativ 12 milioane 
de muncitori, colhoznici, reprezen
tanți ai intelectualilor au luat par
te la discutarea tezelor raportului 
lui Nikita Hrușciov. Congresul 
Partidului Comunist din Ucraina a 
aprobat întrutotul tezele și a de
clarat că planul septenal poate fi 
îndeplinit în Ucraina în diverse 
Ramuri ale industriei în 5—6 ani. 
iar în domeniul agriculturii în 5 
ani.

Podgornîi s-a ocupat amănunțit 
de probleme ale construcției col
hoznice. El a aprobat cu căldură 
sarcina prezentată în raportul pri
mului secretar al partidului de a 
transforma satela colhoznice în 
așezări de tip orășenesc cu case 
bine amenajate, cu deservirea co
munală corespunzătoare. El a spus 
că pentru realizarea acestei sar
cini fiecare colhoz 
un plan septenal de dezvoltare 
propriu.

Vorbitorul a 
asprime activitatea fracționistă a 
grupului antipartinic demascat, 
care a încercat să împiedice înde
plinirea hotărîrilor Congresului al 
XX-lea al partidului.

Comuniștii din Aloscova, a spus 
Vladimir Ustinov, prim secretar al 
Organizației orășenești de partid 
Aloscova, în cuvîntarea sa rostită 
la Congres, aprobă cu căldură 
programul septenal de dezvoltare 
a economiei naționale a U.R.S.S. 
Delegatul Ustinov a vorbit despre 
Aloscova ca despre unul din cen
trele industriale cela mai mari ale 
Uniunii Sovietice.

El a subliniat că în decurs de 
șapte ani, în industria Aloscovei se 
va dezvolta cu precădere construc
ția de mașini. Pînă în anul 1965, 
a subliniat vorbitorul, în capitala 
Uniunii Sovietice, datorită recon
strucției, vor lua ființă cîteva în
treprinderi complect automatizate.

Vladimir Ustinov a sprijinit pro
punerea făcută în raportul lui Ni
kita Hrușciov referitoare la recon
strucția întreprinderilor existente. 
El a subliniat din nou cu acest 
prilej utilitatea economică a a- 
cestei reconstrucții în comparație 
cu noi construcții. Argumentîndu-și 
propunerea el s-a referit la calcu
lele economiștilor care au propus 
reconstruirea uzinei de rulmenți 
din Moscova.

Refarindu-se Ia proporțiile uriașe 
ale construcției de locuințe, care 
se desfășoară în prezent la Mos
cova, Ustinov a spus că pînă în 

trebuie să aibă

condamnat cu

în timpul unei pauze, Enver Hodja, prim secretar al C.C. al Partidului Muncii 
din Albania, conducătorul delegației Partid ului Muncii din Albania, și Mehmet Shehu 
discută cu Tursunbai UIdjabaev, secretar al C.C. al P.C. din Tadjikistan, delegat la

Congres (fotografia din stingă). Membrii delegației P.C. Italian în frunte cu Palmiro 
.Togliatti în Marele Palat al Kremlinului (fotografia din dreapta).
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anul 1965, în capitala U.R.S.S. 
urmează să se construiască aproa
pe 20 milioane de metri pătrați de 
suprafață locativă, ceea ce echiva
lează cu două Moscove prerevolu- 
ționare.

Dmitri Polianski, președintele 
Consiliului de Aliniștri al R.S.F.S.R., 
în cuvîntul său a analizat posibi
litățile R.S.F.S.R. în ce privește 
ridicarea productivității agricultu
rii. Această Republică — cea mai 
mare din Uniunea Sovietică — a 
spus el, dă în prezent două treimi 
din producția industrială și mai 
bine de jumătate din producția a- 
gricolă a țării.

Polianski a subliniat că R.S.F.S.R. 
dispune de mari rezervei pentru 
sporirea producției de cereale, car
ne, lapte și alte produse agricole. 
El a citat date din care rezultă că 
colhozurile și sovhozurile republicii 
nu numai că pot îndeplini dar pot 
să și depășească indicii de plan 
ai septenalului, în ceea ce privește 
dezvoltarea agriculturii.

Polianski s-a ocupat în mod deo
sebit de legăturile dintre colhozuri 
în domeniul producției care, a spus 
el, capătă în ultimul timp forme 
diverse: construcția în comun de 
centrale electrice, șosele, școli-in- 
ternate. întărirea acestor legături 
este menită să contribuie Ia înde
plinirea planului marilor construc
ții capitale, care, în anii 1959-1965, 
în regiunile rurale ale R.S.F.S.R. 
crește aproape de două ori în com
parație cu cei șapte ani prece- 
denți.

Caractcrizînd planul septenal ca 
un program de construcție măreață 
a comunismului în U.R.S.S., Po
lianski a subliniat importanța te
zelor teoretice prezentate în rapor
tul lui N. S. Hrușciov despre cele 
două faze ale societății comuniste, 
despre legitatea transformării so
cialismului în comunism.

Conducătorul delegației chineze, 
Ciu En-lai, vicepreședinte al C.C. 
al P. C. Chinez, a salutat pe de
legații la Congres în numele între
gului popor chinez și al Partidu
lui Comunist Chinez. El a exprimat 
sentimentele de respect și de cea 
mai mare recunoștință pe care po
porul chinez le nutrește față de 
poporul sovietic și Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice pentru 
ajutorul frățesc permanent acordat 
Chinei.

Convocarea celui de-al XXI-lea 
Congres al P.C.U.S., a spus Ciu 
En-lai, este un eveniment de cea 
mai mare importanță în viața po
litică.

Ciu En-lai a arătat că de la cel 
de-al XX-lea Congres al P.C.U.S. 
poporul sovietic, sub conducerea 
partidului său comunist, a obținut 
succese remarcabile în economie, 
cultură, știință, tehnică. Mari sînt 
meritele Uniunii Sovietice 
pentru slăbirea- încordării 
ționale și preîntîmpinarea 
diei unui război.

In continuare vorbitorul 
rat că Uniunea Sovietică a și pă
șit într-o perioadă istorică de cea 
mai mare importanță a dezvoltării 
sale, perioada construcției desfă
șurate a comunismului. Planul de 
șapte ani este un jalon fundamen
tal al acestei parioade.

Practica poporului sovietic, a 
spus Ciu En-lai, arată întregii lumi 
calea trecerii spre comunism și 
este un exemplu care însuflețește 
pe oamenii muncii. Popoarele în
tregii lumi văd în ziua de azi a 
Uniunii Sovietice ziua lor de mîine.

în lupta 
intern a- 
primej-

a decla-

Proletari din toate țările, uniți-vă! |* ■

Joi 29 ianuarie 1959

Uniunea Sovietică acordă perma
nent popoarelor frățești un uriaș 
sprijin și ajutor. Interesele Uniunii 
Sovietice coincid întrutotul cu in
teresele întregii omeniri. Coeziunea 
indestructibilă a comuniștilor din 
toate țările este garanția coeziunii 
și victoriei oamenilor muncii din 
întreaga lume.

Ciu En-lai a vorbit apoi despre 
sucesele obținute de poporul chi- 
noz în dezvoltarea economiei na
ționale și culturii. Cresc forțele la
gărului socialist, a subliniat el, și 
nu mai este departe ziua cînd so
cialismul va repurta victoria a- 
supra capitalismului în întrecerea 
pașnică.

Vorbind despre prietenia și 
strînsa unitate care leagă țările la
gărului socialist, Ciu En-lai a de
clarat că U.R.S.S. și China sînt 
țări frățești, puternic unite prin 
ideile marxism-leninismului. Uniu
nea Sovietică și China au un destin 
comun și interesele lor sînt ace
leași. Prietenia acestor țări este 
veșnică și de nezdruncinat.

Imperialiștii din S.U.A. și revL 
zioniștii iugoslavi contemporani 
caută să zdruncine unitatea care 
există între U.R.S.S. șj China, a 
spus Ciu En-lai, dar toate încercă
rile lor sînt zadarnice. U.R.S.S., 
China, toate țările de democrație 
populară sînt unite și vor merge 
neabătut cu pași siguri pe drumul 
larg al comunismului.

Ciu En-lai a citit apoi mesajul 
de salut adresat Congresului al 
XXI-lea al P.C.U.S. de către C.C. 
al Partidului Comunist Chinez. 
Mesajul este semnat de președin
tele C.C. al P. C. Chinez, Alao 
Țze-dun.

In numele întregului popor chi
nez și al tuturor membrilor Par
tidului Comunist Chinez, se spune 
în mesajul de salut, C.C, exprimă 
marelui Partid Comunist al Uniu
nii Sovietice și marelui popor so
vietic respectul său sincer și pro
fund.

in mesajul de salut se arată că 
în perioada ce a trecut de la Con
gresul al XX-lea al P.C.U.S. po
porul sovietic, sub conducerea jus
tă a C.C., în frunte cu tovarășul 
Hrușciov, a obținut un șir întreg de 
succese uriașe în construcția comu
nistă și a adus o contribuție în
semnată la cauza unirii statelor și 
popoarelor iubitoare de pace din 
întreaga lume în lupta comună 
pentru asigurarea păcii și preveni
rea unui război. Lansarea cu suc
ces a rachetei cosmice a demon
strat încă odată că știința și teh
nica sovietică au și atins culmi 
strălucite.

Înfăptuirea planului septenal de 
dezvoltare a economiei naționale 
a U.R.SS., se subliniază în mesa
jul de salut, va pune o bază trai
nică materială și spirituală pen
tru trecerea spre comunism în 
U.RS.S. și va îmbogăți tezaurul 
marxism-leninismului cu valoroasa 
experiență a construirii comunis
mului. Totodată, înfăptuirea aces
tui plan va duce la o nouă schim
bare a raportului de forțe tn lume 
și va favoriza și mai mult cauza no
bilă a păcii generale și a progre
sului omenirii.

Mărețul plan septenal, se spune 
în mesajul de salut al C.C, al Par
tidului Comunist Chinez, consti
tuie o nouă dovadă a superiorității 
incomparabile a socialismului a- 
supra capitalismului, a inevitabili
tății victoriei socialismului asupra 
capitalismului în întrecerea paș
nici.

In mesaj se arată mai departe că 
poporul sovietic a constituit întot
deauna un exemplu glorios pentru 
proletariatul și pentru oamenii 
progresiști din întreaga lume. Sîn- 
tem convinși, se spune în mesajul 
de salut, că proletariatul și oamenii 
progresiști din întreaga lume, în
suflețiți de Congresul al XXI-lea al 
P.C.U.S., vor lupta cu și mai multă 
fermitate pentru cauza măreață a 
păcii și a progresului general.

In mesaj se subliniază că în in
tervalul care s-a scurs de la Con
sfătuirile de la Moscova ale repre
zentanților partidelor comuniste și 
muncitorești, care au avut loc in 
1957, coeziunea lagărului socialist, 
în frunte cu U.RS.S., și unitatea 
mișcării comuniste internaționale, 
al cărei centru este P.C.U.S., s-au 
întărit considerabil. Acest fapt s-a 
manifestat atît în domeniul apă
rării și dezvoltării marxism-leninis
mului, cit și în sprijinul reciproc, 
în desfășurarea cu avînt a luptei 
noastre, în aceea că am învățat 
unii de la alții și am făcut schimb 
de experiență. Deși prin planurile 
lor sumbre imperialiștii și revizio
niștii cgntemporani se mai stră
duiesc să submineze solidaritatea 
internațională a proletariatului, 
planurile lor vor suferi ca și pînă 
acum un eșec rușinos.

Socialismul, se spune în mesa- 
jul de salut, mișcarea pentru inde
pendență națională, sprijinită de 
forțele socialismului, și*  lupta pen
tru apărarea păcii în întreaga lu
me, s-au unit intr-un torent de 
nestăvilit.'' Sistemul? ctdoftial al im
perialismului se destramă tot mai 
mult, se adîncește treptat dezbina
rea în cadrul acestui lagăr. Zvîrco- 
lirile agonice ale imperialiștilor și 
ale tuturor reacționarilor nu îi pot 
salva de la pieirea lor definitivă.

Poporul chinez, se spune mai 
departe în mesaj, sub conducerea 
Partidului Comunist Chinez, pri
vind înainte, construiește socialis
mul după principiul mai mult, mai 
repede, mai bine, mai economicos. 
In urma victoriei fără precedent 
repurtate în ultimii ani în con
strucția economică și culturală a 
Chinei, s-a întărit și mai mult în
crederea poporului chinez în posi
bilitatea dezvoltării accelerate a 
construcției socialiste.

Poporul chinez, se subliniază m 
mesaj, primește în permanență a- 
fuiorul și sprijinul frățesc al 
U.RSS. în opera de construire și 
de apărare a țării sale. In salul 
este exprimată recunoștința fier
binte a întregului popor chinez 
față de poporul sovietic, de guver
nul sovietic și de Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice.

In încheiere mesajul urează spor 
la muncă Congresului al XXI-lea 
și noi și mărețe victorii Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice.

Aleksei Kosîghin, membru su
pleant al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., s-a ocupat în cu- 
vîntarca sa de problemele dez
voltării industriei ușoare și ali
mentare și ale creșterii considera
bile a producției bunurilor de con
sum popular. El a amintit că pro
ducția globală a industriei ușoare 
a U.R.S.S. trebuie să fie sporită 
în următorii 7 ani cu aproximativ 
50 la sută.

Kosîghin a analizat amănunțit 
in legătură cu aceasta problemele 
rentabilității producției, ale con
strucției de noi întreprinderi și ale

('Continuare în pag. 4-a)

s-a deschis 
„Colțul Festivalului"

Ieri la clubul uzinei „23 August" d,X S, £ 
chiderea celui de-al VII- 
lea Festival mondial al 
tineretului și studenților 
de la Viena. Această mă
reață sărbătoare a tinere- 

. tului din lumea întreagă
este întîmpinată cu entuziasm de tineretul uzinei „23 August" 
din Capitală. Ieri tineretul acestei mari uzine a sărbătorit deschi
derea „Colțului Festivalului*'.  Cu acest prilej tinerii muncitori ai 
uzinei „23 August" s-au angajat să realizeze în cinstea celui de-al 
VII-lea Festival 600 tone metal economii, să strîngă peste 150 tone 
fier vechi iar prin inovații și raționalizări să aducă uzinei economii 
în valoare de 500.000 lei.

In fotografie, la „Colțul Festivalului" tinerii citesc noutăți despre 
viața și lupta tinerilor din alte țări, pentru pace, libertate și so
cialism.

---------------------------------------—------------- ' -----------................... ------------------------------------------------------

TINERII RĂSPUND CU ENTUZIASM CHEMĂRII PLENAREI

A VI-A A C. C. AL U. T. M.

„Cît mai multe economii
pentru înflorirea patriei noastre
î Tinerii din fabrici șl uzine, 
I mobilizați de organizațiile
♦ U.T.M., sub conducerea or- 
| ganizațiilor da partid, și-au 
l intensificat eforturile pen- 
I tru a traduce în fapte indi- 
î cațiile plenarei din noiem- 
I brie a C.C. al P.M.R. și a ple- 
T narei a Vl-a a C.C. al 
î U.T.M. In acest scop, ei apli-
♦ că pe scară largă inițiativele 
^patriotice fiind conștienți că 
i numai pe baza realizării a 
Icît mai multe economii pen-
♦ tru înflorirea patriei noastre 
ț socialiste se poate asigura

creșterea acumulărilor socia
liste și ridicarea continuă a 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Utemiști, tineri I Traduceți 
î în viață chemarea plenarei a 
ÎVI-a a C.C. al U.T.M. adre- 
I sată tuturor tinerilor munci- 
J tori din patria noastră de a 

realiza cît mai multe econo
mii pentru înflorirea patriei 
noastre socialiste.

U.TM. a lămurit ti
nerilor în adunările 
generale U.T.M., în 
articole la gazetele 
de perete și stația 
de radioamplificare 
că a lupta pentru re
ducerea consumurilor 
de materii prime și 
auxiliare, este o da
torie a fiecărui tinăr 
și înseamnă o contri
buție directă la redu
cerea prețului de 
cost al produselor. 
Rezultatele muncii 
politice au fost rod
nice. Tinerii, alături 
de vîrstnici, au reali
zai numai într-o sin
gură lună prin redu
cerea consumurilor 
specifice la materii 
prime și auxiliare e- 
conomii în valoare

SOCIALISTE"
Intr-o lună, tinerii de la „Feroemail“-Ploești

Au economisit 35 tone fontă
Inițiativa patriotică a tinerilor 

reșițeni de economisire a meta
lului, care a pornit anul trecut, 
a găsit un larg ecou și în rîndu- 
rile tinerilor metalurgiști deja 
„Feroemail" din Ploești. Studiile 
și experiențele întreprinse cu a- 
jutorul tehnicienilor și ingineri
lor tineri au fost îndreptate aici 
în primul rind spre reducerea 
consumului de metal la diferite 
produse. La tot pasul tinerii tur
nători, acolo unde întîmpinau 
greutăți cereau ajutorul comu
niștilor și al conducerii tehnice. 
Astfel, utemiștii de la „Feroemail" 
în frunte cu colectivul de ingineri

Cînd munca politică 
a organizației U.T.M. este strîns 

legată de
Documentele Ple

narei C.C. al PMAl
din 26-28 noiembrie 
1958 au însuflețit și 
mai mult activitatea 
tinerilor de la între
prinderea „Cauciucul 
Quadrat" pentru re
ducerea consumurilor 
specifice. Pentru oa 
rezultatele să fie tot 
mai bune, comitetul 
U.T.M. și-a propus 
printre altele să or
ganizeze un schimb 
de experiență între 
brigăzi cu scopul de 
a se descoperi noi 
posibilități de valo
rificare a rezervelor 
interne în domeniul 
reducerii consumuri
lor specifice. In ace
lași timp comitetul

sarcinile economice
de 12.000 lei în plus 
față de sarcina pla
nificată. Brigada con
dusă de Victoria 
Giurcan a dat peste 
plan din materialele 
economisite prin re
ducerea consumuri
lor specifice 800 de 
perechi de ghete de 
postav și șoșoni băr
bătești de cea mai 
bună calitate.

P. PALHJ

„A 25-a aniversare a eroicelor lupte 
ale ceferiștilor și petroliștilor"

TELEGRAME
Comitetului Central

al Partidului Muncitoresc Romîn
Vă exprim mulțumirile mele cordiale pentru telegrama de fe- 

licitări calde și sincere pe care am primit-o de la dvs. cu pri» 
lejul celei de-a 65-a aniversări a zilei mele de naștere. Doresc ca 
prietenia frățească dintre partidele noastre șl dintre poporul chinez 

j și poporul romîn să Înflorească pe veci.

MĂO TZE-DUN

Tovarășului
Ion Gheorghe Maurer 
Președintele Prezidiului 

Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine

Dragă tovarășe Maurer,

Vă mulțumesc din toată inima pentru felicitările pe care mt 
le-ați transmis în numele Prezi diului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine și al dv. personal cu prilejul zilei 
mele de naștere.

MAO ȚZE-DUN

printre care se află tinerii Iulian 
Chiricuță și Gheorghe Dumitru, 
au reușit ca anul trecut să eco
nomisească o cantitate de fontă 
din care se pot realiza tn plus 
1.142 bucăți băi de calitatea l-a. 
Brigăzile de tineret de la turnă
torie conduse de Toma Șelaru, 
Ion Hertea, Constantin Lotca, 
Maria Opanschi s-au situat în 
fruntea Întrecerii pentru econo
misirea metalului.

Anul acesta, reducerea continuă 
a consumului de materie primă 
și a procentului de rebuturi con
stituie două obiective de bază în 
activitatea utemiștilor de aici 
privind economisirea metalului. 
De pildă, în luna aceasta la pro
ducerea radiatoarelor pentru in
stalațiile de încălzire și tuburile 
de scurgere pentru instalațiile de 
apă, consumul specific de metal 
s-a redus cu 3 la sută față de 
cel de anul trecut. La producția 
băilor de calitatea l-a consumul 
specific a fost redus cu 6 la sută. 
De remarcat că și procentul de 
rebuturi la principalele piese ca 
radiatoare, instalații sanitare 
etc., a fost redus șl el cu circa 5 
la sută.

Utemiștii și tinerii din turnăto
ria întreprinderii „Feroemall*  se 
mîndresc cu faptul că în această 
lună el au realizat întreaga 
titate de piese planificate, 
dintr-o cantitate de metal 
35.000 kg. mai mică decît 
planificată.

can- 
dar 
cu 

cea

N. PU1U

——------- ------------

Solemnitatea înmînării medaliei

Economii prin 
folosirea deșeurilor
Utemiștii și tinerii de la fabri

ca „Țesătura" din Iași sînt con- 
știenți că fiecare ban economisit 
contribuie în mod efectiv la în
florirea patriei noastre dragi. 
După plenara din noiembrie a 
C.C. al P.M.R. aici au fost luate 
o serie de măsuri menite să ducă 
la realizarea unor însemnate e- 
conomii. Sub conducerea comite
tului de partid au fost organiza
te consfătuiri pe organizații de 
secție U.T.M. și pe grupe sindi
cale în toată fabrica. Un accent 
deosebit s-a pus pe realizarea de 
cit mai multe economii în spe
cial prin reducerea deșeurilor și 
a consumului de materiale auxi
liare.

Tinerii și-au luat angajamente 
frumoase. Deși au trecut doar 
3-4 săptămîni de atunci, rezulta
tele se văd acum în fiecare sec- 
ție și sector. De exemplu în sec
torul țesătorie tinerele muncitoa- 
re și tinerii muncitori economi
sesc zilnic prin folosirea deșeu
rilor cîte 20 kg. fire bumbac. O 
mică socoteală ne arată că între 
1—26 ianuarie aici s-au realizat 
economii de'7.500 lei. Tot în sec
torul țesătorie se duce o luptă 
perseverentă pentru economisirea 
unor materiale auxiliare. Piche
rele, curelele de bătaie și suveici
le sînt în atenția tuturor. In 
aceeași perioadă la aceste 3 piese 
s-a economisit suma de 2.700 lei. 
In total în sectorul țesătorie »-au 
realizat de la începutul anului și 
pînă în prezent economii In va
loare de peste 10.000 leî.

Urmînd exemplul comuniștilor, 
utemiștii Mihai Popovici, Teodor 
Prozenchin și mulți alții își aduc 
din plin contribuția la îndepli-i 
nirea angajamentelor luate.
,, C. SLAVIC ]

Ieri seară, în prezența tovarășilor Gheor
ghe Stoica, secretar al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Florian Dănălache, 
prim-secretar al Comitetului orășenesc 
București al P.M.R., Matei Nicolae, secre
tar al Comitetului regional București al 
P.M.R. și Dumitru Diaconescu, pre
ședintele Sfatului popular al Capi
talei, a avut loc în sala de festivități a 
Sfatului popular al Capitalei solemnitatea 
înmînării medaliei „A 25-a aniversare a 
glorioaselor lupte ale ceferiștilor și petro
liștilor" unui număr de 224 tovarăși din 
orașul și regiunea București, care au parti
cipat și sprijinit eroicele lupte din ianua- 
rie-februarie 1933, printre care Eftimia și 
Constantin David, Calcan Gheorghe, lloiu 
Tudor, Cernescu Pavel, Preoteasa Petre, 
Ștefănescu Dumitru, colectivistul Ștefan 
Stanciu din raionul Oltenița, fostul lăcătuș 
Zaharia T. loan, actualmente pensionar 
etc., etc.

Din partea Prezidiului Marili Adunări 
Naționale, tov. Gheorghe Stoica a felicitat 
călduros pe cei decorați arătînd că con
ferirea acestei medalii este expresia dra
gostei și recunoștinței cu care poporul nos
tru îi înconjoară pe participanții la una 
dintre cele mai mari bătălii ale clasei noas
tre muncitoare.

In numele celor decorați a mulțumit

partidului și guvernului, pentru distincțiile 
acordate tovarășul Nicolae Bucurescu, fe
roviar, fost muncitor ceferist, martor și 
participant activ ia eroicele lupte din iar
na anului 1933.

★
Miercuri la Sfatul popular regional Ti

mișoara a avut loc solemnitatea decorării 
a 33 de vechi muncitori ceferiști cu meda
lia „A 25-a aniversare a eroicelor lupte 
ale ceferiștilor și petroliștilor".

După citirea Decretului Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale privind conferirea 
medaliilor, a avut loc înmînarea acestei 
înalte distincții.

Printre cei decorați se află muncitorul 
Iosif Gașpar, pensionar, ma'strul Gh. Cor
nut, lăcătușul Gh. Rambu, turnătorul losif 
Jung, pensionar, montatorul Gh. Opinca- 
ru și alții.

In numele celor decorați, a luat cuvîntul 
Ion Marton care în cuvinte emoționante a 
mulțumit partidului, guvernului și Prezi
diului Marii Adunări Naționale pentru 
înalta' prețuire ce li s-a acordat.

Cei decorați au fost felicitați călduros, 
în numele Comitetului regional de partid 
și al Comitetului executiv al Sfatului popu
lar regional, de tov. Isac Martin, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., prim-secretar 
al Comitetului regional Timișoara al 
P.M.R. (Agerpres)



j RAiDuT1 Cum participă inginerii 
j nostru , sj tehnicienii agronomi 
la munca de propagandă agricolă

Iată ce spune tovarășul 
EPAM1NONDA GAMALEAT, 
președintele G.A.C. „2 Mar
tie” din comuna Zebit, regiu
nea Constanța.

Cu ajutorul 
inginerului
învățăm 

să lucrăm

In expunerea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej la Plenara 
C.C. al P.M.R. din 26—28 noiembrie anul trecut, un loc im
portant îl ocupa problema dezvoltării și creșterii producției 
agricole. Pentru traducerea în viată a acestei sarcini, o aten
ție deosebită trebuie acordată popularizării în masele largi ale 
țărănimii muncitoare a științei agrozootehnice.

Un rol însemnat în propagarea învățămintelor științei agri
cole îl au cadrele de specialitate din agricultură, inginerii și 
tehnicienii agronomi. Sarcina organizațiilor U.T.M., a sfaturi
lor populare raionale, comunale, este sa-i mobilizeze la această 
muncă, să-i controleze și să-i ajute în organizarea activității în 
cercurile lor. Pentru a cunoaște cum se ocupă organizațiile 
U.T.M. și sfaturile populare de mobilizarea tinerilor ingineri 
și tehnicieni în această muncă și cum se achită aceștia de sar
cina de propagatori ai științei agricole, ziarul nostru a orga
nizat un raid prin cîteva unități și raioane din țară.

Publicăm mai jos constatările făcute cu acest prilej.

mai bin e e . .
Gospodăria noaștră colectivă a 

obținut succese de seamă în creș
terea producției agricole. De pe 
urma sporurilor de recoltă anul 
trecut am realizat venituri peste 
plan de aproximativ 430.000 lei. 
Dacă în ultimii ani noi am obți
nut recolte și venituri din ce în 
ce mai mari — aceasta se dato
rește și modului în care colecti
viștii și-au însușit și au aplicat 
în practică cele mai avansate me
tode agrozootehnice. Cu sprijinul 
organizației de partid. încă de la 
începutul lunii decembrie, anul 
trecut, în gospodărie au luat 
ființă, pe ramuri de producție, 
trei cercuri. Trebuie să mențio
nez că organizația de bază 
U.T.M. (secretar Maria Dodan) 
printr-o muncă politică susținută, 
a reușit să încadreze la cele trei 
cercuri pe toți utemiștii și tinerii 
din colectivă.

In munca de organizare și des
fășurare a învățămîntului agri
col un mare aport îl dă ingine
rul gospodăriei noastre, tînărul 
David Constantin. împreună cu 
el, consiliul de conducere a în
tocmit un plan de activitate mi
nuțios și bine gindit al acestor 
cercuri. Un merit al inginerului 
nostru îl constituie ajutorul pe 
care ni l-a dat în organizarea 
casei laborator și înzestrarea ei 
cu aparatele și materialele docu
mentare necesare.

Casa laborator a devenit un 
fel de ,,Institut de cercetări știin
țifice” al gospodăriei colective. 

Aici 'se organizează numeroase

pămîntul
experiențe șl demonstrații științi
fice. Amintesc doar despre de
monstrația făcută cu privire la 
necesitatea a-plicării îngrășămin
telor chimice la diferite culturi, 
despre metodele de îmbunătățire 
a calității și ridicarea producti
vității Viilor, despre metodele de 
obținere a raselor die oi cu lină 
fină etc. Pasiunea și priceperea 
cu care muncește inginerul gos
podăriei în aceste cercuri a dez
voltat mult dragostea colectiviști
lor pentru învățătură. El se stră
duiește ca lecțiile să fie expuse 
cît mai pe înțeles și face nume
roase demonstrații practice la ta
blă si în casa laborator. Fiecare 
cursant este pus să facă desene 
la tablă, să studieze la microscop 
diferite plante. De fiecare dată un 
membru din consiliul de condu
cere participă la seminarii pentru 
a putea lua măsuri de ajutorare 
"uolimenti ră a cursanților mat 
puțin pregătiți. In ce privește 
cercul zootehnic, noi am reușit 
să-l atragem în muncă pe tînărul 
doctor veterinar al comunei. Ma
rin Delcea. care ne sprijină efec
tiv la cursuri prin ținerea unor 
lecții interesante.

In încheiere, vreau să subliniez 
încă odată sprijinul important 
pe care ni-1 dă organizația de 
bază U.T.M. Biroul U.T.M. îi 
controlează permanent pe tinerii 
cursanți, analizează periodic mo
dul în care se pregătesc ei pen
tru fiecare lecție și vine la noi 
cu propuneri menite să lichideze 
eventualele lipsuri.

vadă membrii biroului comitetului 
raional U.T.M.. care n-au contro
lat cum își îndeplinesc tinerii in
gineri și tehnicieni, precum și or
ganizațiile de bază U.T.M. sarci
nile care le revin în această di
recție.

îmbunătățirea activității învăță
mîntului agrozootehnic de masă, 
ținerea regulată a lecțiilor și se- 
minariilor,' instruirea metodică, la 
intervale scurte de timp, a lecto
rilor, organizarea unor consfătuiri 
și schimburi de experiență pentru 
ca toți lectorii să folosească o ar
gumentare bogată și profundă în 
expunerea lor, mobilizarea comi
tetelor executive ale sfaturilor 
populare oomunale și a organiza- 
ț!* 1?' de bază U.T.M. de a spri
jini desfășurarea învățămîntului 

cultură a raionului — membri ai agrozootehnic de masă, sînt sar- 
sfatului pedagogic — deși fac cini urgente, de mare răspundere,
multe deplasări pe teren, nu se de înfăptuirea cărora au datoria 
interesează cum se desfășoară în- - — ----- *-*  ---- -
vățămînitul agrozootehnic de masă. 
Nejustificată este însă și atitudi
nea de nepăsare de care dau do-

„ ,J.. au datoria
să se ocupe atât comitetul execu
tiv al statului popular raional cit 
și Comitetul raional U.T.M. Co
stești.

Iată acum constatările 
raionul

noastre in urma unei analize făcute in 
Costești, regiunea Pitești:

Slaba preocupare 
FAȚĂ DE ÎNVĂȚĂMÎNTUL 

AGROZOOTEHNIC OE MASĂ
Și in raionul Costești cursurile găsește motive să amâne de fiecare 

agrozootehnice de masă și ciclu- dată ținerea lecțiilor. Din cele 7 
rile de conferințe 
cole, organizate pe

pe teme agn- 
lîngă căminele 

culturale și gospodării colective, 
au adus multe foloase colectiviști
lor, intovărășiților și țăranilor 
muncitori cu gospodării indivi
duale. Cu ajutonil învățămintelor 
însușite la cunrari agrozootehnice 
de masă, chiar și în condițiile 
secetei de anul trecut, colectiviștii 
din comunele Fîlfani, Pădureți și 
Mozăceni, spre exemplu, «u obți
nut producții medii la hectar de 
peste 1.400 kg. grîu și aproape 
2.000 kg. porumb.

Țăranii muncitori din acest ra
ion nu primesc însă ajutorul de 
care au nevoie din partea ingine
rilor, tehnicienilor, agronomilor 
pentru însușirea cunoștințelor a- 
grotehnice.

Iată, de pildă, cum se petrec 
lucrurile, la cercul agrozootehnic 
din comuna Deaguri, unde este 
lector tovarășul Isache Macovei. 
In loc să facă înscrieri pentru 
cursul agrozootehnic din rîndurile 
sătenilor, cărora le sint destinate 
acește cursuri, el a încadrat în 
învgțămîntul agrozootehnic pe toți 
funcționarii din comună. Din cei 
40 de cursanți ai cercului agro
zootehnic, numai 12 cursanți se 
ocupă cu munca cîmpului; restul 
sînt funcționari. Aceștia nici nu 
vin la cursul agrozootehnic pentru 
ea iecțiile care se predau aici nu 
sînt legate de specificul muncii 
lor. Sub acest pretext, lectorul

teme agri- lecții, câte ar fi trebuit să se 
țină pînă acum, a-au ținut numai 
două și nici un seminar, 

lată acum un alt exemplu. 
Inginerul agronom Gbeorghe 

Pohrile, lectorul cursului agrozoo
tehnic din satul Bățeni, nu se 
prezintă niciodată la data cînd 
sînt planificate lecțiile și semina- 
riile. De cele mai multe ori, la 
insistențele cursanților, lecțiile și 
seminariile le fac diferiți tovarăși 
din corpul didactic care se află 
întâmplător în sala de cursuri. O 
situație asemănătoare se găsește și 
în comuna Țuțulești. Aici, tînărtil 
tehnician Mircea Teodorescu, nici 
pînă acum nu a deschis cursurile 
învățămîntului agrozootehnic.

Situația nesatisfăeătoare a în
vățămîntului agrozootehnic în ra
ionul Costeștj datorește în pri
mul rînd modului defectuos în 
care comitetul executitv al sfatu
lui popular raional și biroul co
mitetului raional U.T.M au orga
nizat munca de îndrumare și con
trol a activității desfășurate de 
lectorii cercurilor agrozootehnice, 
pentru popularizarea și răspîndi- 
rea științei agricole.

Tovarășul I. Costache, vicepre
ședinte al comitetului executiv al 
sfatului popular raional și preșe
dinte al sfatului pedagogic al în
vățămîntului agrozootehnic de 
masă din raion, utemistul Ion 01- 
teanu, șeful secției agricole raio 
nale și tovarășul Nicolae Aposto 
laehe, șeful secției învățămînt

In numeroase locuri organe |e de stat și U.T.M. au luat mă
suri pentru intensificarea muncii de propagandă agricolă în 
timpul care a mai rămas pînă la sfîrșitul iernii.

Tovarășul GHEORGHE DRAGAN — președintele Comitetu
lui executiv al Sfatului popu Iar raional Ploești și tov. GHEOR
GHE DEGERATU, primul secretar al Comitetului raional U.T.M. 
Ploești ne-au vorbit despre măsurile luate in acest sens:

TINERII SPECIALIȘTI 
din agricultura raionului — 
răspîndasc știinla agricolă 

în rîndul țăranilor
fn raionul Ploești funcționează 

86 cercuri agrozootehnice. Pentru 
ca învățămîntul să se desfășoare 
bine de la început, am asigurat 
pentru toate cercurile lectori re
crutați din rîndul tinerilor ingi
neri ți tehnicieni agronomi.

tn urma unei analize recente pe 
plan regional, s-a constatat că în 
raionul nostru situația învățămîn
tului agrozootehnic de masă nu este 
satisfăcătoare. Pînă la sfîrșitul ier
nii noi putem face, însă, multa 
lucruri bune.

fn primul rînd om dat indicații 
comitetelor executive ale sfaturilor 
populare să atragă și mai mulți 
țărani muncitori la cercurile agro
zootehnice. Președinții de sfaturi 
au fost îndrumați să invite la șe
dințele de analiză în care se dis
cută problema propagandei agri- 
oole și secretarii comitetelor comu
nale și ai organizațiilor de bază 
U.T.M., deoarece mai mult de ju
mătate din numărul cursanților la 
învățămîntul agrozootehnic 
tineri.

Pentru o traduce în fapte 
dnile reieșite din expunerea 
căruțului Gh. Gheorghiu-Dej 
Plenara din 26—28 noiembrie 
1958, în vederea înarmării țăra
nilor muncitori din raionul nostru 
cu cunoștințele necesare cu privi
re la cultura sfeclei de zahăr și 
floriisoarelui, patru din cele 15 
lecții care se țin în cadrul cercu
rilor vor trata exclusiv despre sfe
cla de zahăr ți floarea-soarelui. In 
raionul nostru suprafețele care 
vor fi ocupate de aceste culturi 
vor crește simțitor. Sfecla, de la 
80 hectare anul trecut va cuprin
de anul acesta peste 300 hectare, 
iar floarea-soarelui de la 247 hec
tare va cuprinde peste 1.000 hec
tare.

in același scop, pentru a com
plecta cunoștințele pe care le ca
pătă țăranii la cursurile agrozoo
tehnice, in colaborare cu filiala 
S.RS.C. am stabilit ca toți ingi
nerii ți tehnicienii din raionul 
nostru să țină cite patru conferin
țe pe centre de comune despre 
tehnica și importanța economică 
a culturilor de sfeclă de zahăr și 
floarea-soarelui

Am luat asemenea măsuri, incit 
toți specialiștii din agricultura ra
ionului să aibă sarcini precise în 
munca de propagandă agricolă 
prin cursurile agrozootehnice, con
ferințe, demonstrații practice etc-

Pentru a îmbunătăți contribuția 
tineretului la buna desfășurare a 
propagandei agricole, comitetul 
raional U.T.M. a hotărit să ia ur
mătoarele măsuri i

fn primul rînd, vom mobiliza 
pe toți tinerii să participe la 
cursurile agrozootehnice de masă 
și la conferințe. Secretarii comite 
telor comunale U.T.M. ți ai orga
nizațiilor de bază U.T.M. vor 
primi sarcina să participe cu re

lint

sar- 
to- 
la

gularitate la ședințele de analiza 
muncii, de propagandă agricolă 
care se vor ține periodic la sfatu
rile populare și să ajute comite
tele executive ale sfaturilor popu
lare să ia măsurile corespunzătoare.

Măsurile, pe care ni le propu
nem pînă la sfîrțitul iernii, vor fi 
înfăptuite cu ajutorul sfătuim 
popular raional ți al subfilialei 
S.R.S.C

Astfel, in toate organizațiile de 
bază U.T.M. din G.A.C., întovără
șiri ți din sectorul individual vom 
organiza adunări generale deschi
se la oare vom invita lectori ai 
S.R.S.C., ingineri ți tehnicieni a- 
gronomi care să le vorbească ti
nerilor despre tehnica și impor
tanța extinderii culturilor de sfe
clă de zahăr ți floarea-soarelui.

O formă deosebit de atractivă ți 
interesantă pentru popularizarea 
științei o constituie serile de între
bări și răspunsuri. De aceea noi 
ne am propus să îndrumăm orga
nizațiile de bază U.TM. să orga
nizeze mai multe seri de între
bări și răspunsuri pe baza lecții
lor predate la cursurile agrozoo
tehnice. La aceste seri vor fi mo
bilizați să participe tineri ingineri 
ți tehnicieni, care să dea răspun
surile ți să orienteze discuțiile 
spre cele mai importante proble
me ale științei agricole.

Toate eforturile noastre vor fi 
îndreptate spre folosirea celor 
mai variate și interesante forme 
de propagare a științei agricole 
în rîndul tinerilor țărani munci
tori.

Casa laborator 
a gospodăriei co
lective din Ze- 
bil, regiunea
Constanța e o 
adevărată școa

lă pentru tinerii colectiviști.
Cu ajutorul tânărului inginer

Constantin David, ei pătrund 
cu stăruință în toate tainele

agrotehnicii înaintate.

Foto: V. CHIRCEV

Fruntași 
din raionul 

Oltenif a

Inginerul agronom Liviu Ma- 
teiaș de la G.A.S. Oltenița 
este unul dintre cei mai harnici 
lectori din raion.

Utemista Tuța Dinu din 
G.A.C. Șoldanu este nu numai 
fruntașă în producție dar și la 
învățămîntul agrozootehnic.

Să generalizăm
cipcricnfa fruntașilor

In raionul Oltenița există o ade
vărată întrecere între unitățile a- 
gricole socialiste de stat și coope
ratiste pentru obținerea de recolte 
sporite la hectar, pentru consoli
darea și creșterea averii obșteșii.

Din rîndul colectiviștilor, mai 
ales, se ridică an de an adevărați 
maeștri ai recoltelor bogate, oa
meni cu o bogată experiență în 
practica agricolă.

Mobilizați permanent de organi
zațiile de bază U.T.M., sub condu
cerea organizațiilor de partid, tie 
nerii au adus si aduc continuu un 
aport însemnat la creșterea pro
ducției agricole. Numeroase echi
pe de tineret au acumulat o bună 
experiență în obținerea de recolte 
bogate la hectar. Echipa utemistu- 
lui Nicolae Mihalea din G.A.C. Va
lea Roșie, datorită recoltelor spo
rite la hectar, a adus gospodăriei, 
peste plan, un venit de 45.000 lei. 
Echipa de tineret din G.A.C. Șol
danu a obținut cu 500 kg. grîu mai 
mult la hectar decît era planificat. 
Echipele de tineret din G.AXT. Bu- 
cîumeni și G.A.C. Mînăstirea au 
obținut și ele recolte peste plan la 
porumb și floarea-soarelui. O ex
periență foarte bună a acumulat 
echipa de tineret din G.A.C. Ra- 
dovanu, condusă de Tudor Mușat.

Experiența bună a echipelor de 
tineret din gospodăriile colective a- 
mintite a fost răspîndită de orga
nizațiile de bază U.T.M. în rîndul 
tinerilor din comunele talonului. 
Vizitele făcute de colectiviștii din 
Curcani la cei din Valea Roșie, de 
către cei din Radovanu la cei din 
Șoldanu, au prilejuit un valoros 
schilmb de experiență. Echipa de 
tineret din Șoldanu, bunăoară, s-a 
interesat în mod deosebit de me
todele prin care tinerii din Radova
nu au obținut producții superioare 
la porumb.

Numeroși colectiviști tineri și 
vîrstnici posedă o bogată experien
ță în obținerea de producții mari 
la floarea-soarelui, sfeclă de za
hăr, cartofi etc.

Organizarea de vizite reprezintă 
desigur o metodă bună, eficace de 
generalizare a experienței înainta
te, atunci cînd ele 
organizate și au o

Unele din aceste vizite sînt însă 
neilnstructive, nu se organizează 
cu acest prilej discuții temeinice, 
amănunțite asupra metodelor folo
site de fruntași, iar în alte cazuri, 
organizațiile U.T.M. nu urmăresc 
și nu ajută pe tinerii colectiviști 
să aplice în gospodăria lor colecti
vă cele văzute și aflate la vecini. 
Așa s-a întîmplat, de exemplu, cu 
vilzita făcută de tinerii colectiviști 
din Spanțov, la cei din Minăsti- 
rea. Pentru că organizația U.T.M. 
n-a. organizat bine vizita, nu i-a 
îndrumat pe tineri ce anume să-i 
întrebe pe colectiviștii din Mînăs- 
tirea, să-i întrebe cum au obținut 
recolte bogate, vizita s-a rezumat 
doar la o simplă plimbare.

Dar și așa stînd lucrurile, este 
cu totul insuficient să limitezi 
munca de generalizare a experien
ței fruntașilor la organizarea unor 
vizite (și acestea puține Ia număr 
si nu totdeauna fructuoase).

Nici unui fruntaș al recoltelor 
bogate din raion nu i s-a cerut din

partea organizațiilor U.T.M. să 
meargă și să vorbească în fața ti
nerilor colectiviști despre experien
ța sa.

Se impune ca Comitetul raional 
U.T.M. Oltenița, în colaborare cu 
sfatul popular raional și filiala 
S.R.S.C., să ia o serie de măsuri 
menite să ducă la generalizarea 
experienței fruntașilor. Comitetul 
raional U.T.M. trebuie să îndrume 
organizațiile de bază U.T.M. ca 
acestea să organizeze schimburi 
de experiență între fruntași, să-i 
mobililzeze pe tinerii tehnicieni la 
răspindirea cunoștințelor agro
zootehnice înaintate, să urmărească 
modul în care tinerii colectiviști și 
întovărășiți aplică in practică cele 
învățate de la fruntași. Numai o 
bogată și continuă muncă de pro
pagare a cunoștințelor și experien
ței înaintate a fruntașilor va face 
ca recoltele și produsele anilmale 
să sporească în fiecare unitate a- 
gricolă din raion.

N. BARBU

Să fie îmbunătățită
activitatea

de propagandă agricolă
a subfilialei S. R. S. C. Vashr

sînt temeinic 
țintă precisă

Tovarășul I. Mihal, lectorul cercului agrozootehnic de la G.A.C. Valea Roșie, din raionul Oltenița 
le vorbește cursanților despre soiurile de semințe din țara noastră.

Cu aproape doi ani 
în urmă, agricultura 
raionului Vaslui a 
fost în întregime co- 
operativizati. Colecti
viștii ți întovărășiții, 
sub conducerea și în
drumarea organizații
lor de partid, luptă 
pentru aplicarea me
todelor agrotehnice, 
pentru dezvoltarea și 
întărirea economică a 
unităților agricole 

cooperatiste
Pe Ungă celelalte 

forme ale muncii de 
propagandă agricolă, 
un rol important îl 
au și conferințele or
ganizate de S.R.S.C. 
pentru propagarea 

cunoștințelor agroteh
nice. Din păcate, acti
vitatea subfilialei ra
ionale S.R.S.C. Vaslui 
este cu totul nesatis
făcătoare în această 
privință. Dintr-o si
tuație statistică rezul
tă că în anul trecut 
subfiliala a organizat 
323 conferințe la că
minele culturale și 
37 la colțurile roșii 
ale gospodăriilor co
lective, la care au 
participat peste 32.000 
de colectiviști și în
tovărășiți. Din aces
tea, însă, numai opt 
conferințe au avut ca
racter agrar și au tra
tat doar citeva din 
problemele principala 
ale creșterii produc
ției agricole.

Pentru anul acesta 
nu s-a organizat ni
mic și nici planul de 
perspectivă al subfi
lialei nu prevede ni-

mic. Vina principală 
o poartă președintele 
secției agricole a sub
filialei, inginerul u- 
temist Gheorghe Co- 
noro, care este ți șe
ful secției agricole a 
sfatului popular ra
ional. El avea deci 
datoria să se preo
cupe îndeaproape da 
propagarea științei a- 
grotehnice in rîndul 
maselor largi ale co
lectiviștilor și întovă- 
rășiților, Pentru a- 
ceasta putea cere 
sprijinul celor peste 
20 de tineri ingineri 
și tehnicieni agrono
mi din raion. Învă
țămintele căpătate de 
țăranii muncitori la 
cursurile agrozooteh
nica trebuiau com
pletate, prin confe
rințe, cu cunoștințe 
noi.

Din expunerea to
varășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Ple
nara C.C. al P.M.R. 
din 26-28 noiembrie 
1958 se desprind sar
cini deosebit de im
portante pentru a- 
gricultură. Pentru în
deplinirea acestora, 
însă, trebuie larg răs- 
pîndite învățămintele 
științei; colectiviștii 
ți întovărășiții din 
raion trebuie înar
mați cu metodele cele 
mai înaintate de mun
că.

Și acest lucru poate 
și trebuie să-l facă 
subfiliala S.R.S.C. E- 
xistă mult material 
documentar local 
pentru conferințe.

Gospodăriile colective 
fruntașe din raion au 
dobîndit o experiență 
bună în diferite sec
toare. Metodele lor 
trebuie larg răspin- 
dite prin conferințe.

Din lipsa de activi
tate a secției agricole 
a subfilialei se face 
vinovat și Comitetul 
raional U.T.M, Vas
lui După cum am a- 
mintit, inginerul Co- 
noro, președintele sec
ției agricole a subfi
lialei, este utemist, 
iar printre cadrele de 
ingineri și tehnicieni 
agronomi din raion, 
care pot sprijini acti
vitatea subfilialei, sînt 
mulți utemiști. De a- 
semenea, în gospodă-^^ 
riile colective și î> 
tovărășirile agricolp- 
din raion sînt nume
roși tineri dornici să 
cunoască și să aplice 
învățămintele științei.

Comitetul raional 
U.TJM. avea datoria 
ca, în colaborare cu 
subfiliala S.R.S.C., să 
se ocupe îndeaproape 
de organizarea 'confe
rințelor pentru popu
larizarea ' științei a- 
grozootehnice.

Timpul fiind destul 
de înaintat, se impu
ne să se ia urgente 
măsuri pentru îmbu
nătățirea activității 
subfilialei raionale 

S.R.S.C. Vaslui în di
recția propagandei a- 
gricole prin confe
rințe.

C. SLAVIC



In centrul muncii 
politice de masa 

în rîndul 
tineretului:

Mobilizarea 
la îndeplinirea 
SARCINILOR ECONOMICE

Documentele Plenarei C. C. al 
P.M.R. din 26-28 noiembrie 
1958 și ale Plenarei a Vl-a 

a C.C. al U.T.M. au pus în, fața 
organizațiilor U.T.M. sarcini de 
mare răspundere în vederea mo
bilizării tineretului la îndeplinirea 
și depășirea prevederilor planului 
de stat pe anul 1959. In această 
privință, un rol important îl are 
munca politică de masă ce o des
fășoară organizațiile U.T.M.

In orașul București au fost ob
ținute realizări importante în a- 
ceastă privință.

Astfel comitetele organizațiilor 
de bază U.T.M. au recomandat or
ganizațiilor de partid peste 3.500 
de agitatori din rîndurile celor 
mai buni utemiști fruntași în pro
ducție, care prin atitudinea lor în 
procesul de producție și în viața 
de toate zilele constituie un bun 
exemplu pentru toți tinerii munci
tori din întreprindere» respectivă.

In legătură cu munca agitatori
lor utemiști trebuie spus că a exis
tat un timp și la noi practica gre
șită de a nu ne mai ocupa de ac
tivitatea acestora, de a nu-i folosi 
in munca de mobilizare a tinere
tului în acțiunile întreprinse de 
fiecare organizație le bază U.TJW. 
în parte. Cu ajutorul organizații
lor de partid, această stere de lu
cruri a fost lichidată în marea ma
joritate a organizațiilor de bază 
U.TJW. din orașul București. In 
momentul de față organizațiile 
U.T.M., sub îndrumarea organiza
țiilor de partid, instruiesc agitato
rii utemiști cu problemele concre
te ale muncii organizației U.TJW. 
din întreprindere» respectivă. In 
această privință un bun exemplu 
îl constituie munca desfășurată de 
comitetul U.TJW. de la F.R.B. cu 
agitatorii pentru întărirea discipli
nei în producție a tineretului.

La F.R.B. într-un timp, numărul 
celor care absentau nemotivat se 
ridica la 12—15 tineri în medie 
lunar.

Comitetul U.T.M. și-a dat sea
ma că această situație trebuie 
grabnic lichidată, că împotriva ce
lor care absentează nemotivat, a 
chiulangiilor, trebuie creată o opi
nie colectivă puternică. Pentru a- 
ceasta, cu sprijinul comitetului de 
partid, au fost Instruit» temeinic 
agitatorii utemiști. Unii dintre a- 
ceștia, cum sînt de exemplu agi
tatorii utemiști Berechet Margare
ta, Ion Angela, Buturugă Florea 
etc., au primit sarcina de a se ocu
pa de tinerele Ploae Elena, lancu 
Victoria, Rădulescu Varvara, care 
aveau cele mai multe absențe ne
motivate, ajutîndu-le printr-'o in
tensă și convingătoare muncă de 
lămurire să devină astăzi nu nu-
mai utemiste disciplinate, dar și tirztat de la lucru" (întreprinderi- 
fruntașe în producție. Alți agita- le „9 Mai" și „F.R.B."), au con-
tori au sprijinit organizațiile de 
secție U.T.M. în discutarea opera
tivă a atitudinii tuturor celor care 
veneau tîrziu la serviciu sau lip
seau nemotivat. In felul acesta s-a 
creat un climat nefavorabil 
unor astfel de abateri, atitudine 
combativă, intoleranță din partea 
majorității tinerilor ceea ce a fă
cut ca în anul 1958 absențele ne
motivate ale tinerilor să scadă la 
una sau cel mult două pe lună, du- 
cindu-se acum lupta pentru lichi
darea totală a lor.

Asemenea rezultate bune au ob
ținut și organizațiile U.T.M. de la 
uzinele „Mao Țze-dun", „23 Au
gust", „Republica" și multe altele.

în pregătirea și buna instruire 
operativă a agitatorilor utemiști un 
rol important îl au centrele de do
cumentare ale agitatorilor, organi
zate de comitetele raionale de 
partid „Nicolae Bălcescu", „I, V. 
Stalin" și „1 Mai".

Aceste centre sînt conduse în 
mod direct de către comitetele ra
ionale de partid, ajutate de un larg 
colectiv voluntar. Agitatorii găsesc 
aici un bogat material documentar. 
La aceste centre pentru ei se or
ganizează periodic expuneri șj- li 
se acordă consultații pentru pro
blemele care nu le sînt îndeajuns 
de clare. De asemenea la aceste 
centre de documentare se organi
zează schimburi de experiență pri
vind metodele bune de muncă fo-

Filmul „Zboară cocorii" care a 
repurtat o victorie mondială a ru
lat și in București. Spectatorii au 
admirat in egală măsură mesajul 
înalt umanist ol scenariului, regia 
ingenioasă și jocul plin de far
mec al Tatianei Samoilova și al 
lui Alexei Batalov. Asistăm acum 
la un succes al Teatrului Nottara 
care a pus în scenă piesa lui V, 
Rozov, după care s-a inspirat sce
nariul filmului.

in ce constă succesul spectaco
lului ? iutii va trebui să spunem 
că o piesă valoroasă, cu patos 
convingător și cu un mesaj ge
neros tîlmăcit intr-o aleasă ținută 
artistică nu se pretează la mono
tonie nioi chiar dacă repetă lite
ralmente subiectul unui film. 
Mergem de două ori, de trei ori, 
la o piesă, la un concert, la un 
film, ispitiți de dorința unei duble 
sou triple delectări.

„Zboară cocorii" e o tragedie 
optimistă Cu toate că se des

fășoară în plin război și își spri
jini conflictul pe moartea unuia 
dintre eroii principali (Boris), cu 
toate că pe scenă se vorbește in
sistent despre suferințele războiu
lui. atmosfera piesei este opti
mistă, luminoasă, dominînd dra
mele eroilor. Replicile eroilor sint 
străbătute de puternice accente de 
patriotism, de o neostenită sete de 
răzbunare și de dorința de recon
strucție și pace.

Acest optimism contagios deri
vă din țelul eroilor și din înde
letnicirile lor cotidiene. în timp 
ce pe front cei mai buni fii ai 
poporului îți dau și viața la ne
voie pentru patrie, în țară se dă 
o înverșunată luptă pentru viață.

Alexandru Sidorenco
secretar al Comitetului orășenesc 

U.T.M. București

de agitatori, precum și me- 
înaintate folosite în produc-

Josite 
todele 
ție.

La . ,
buri de experiență participă și agi
tatorii utemiști care în felul acesta 
sînt ajutați să-și însușească mai 
bine sarcinile ce le revin, capătă 
documentarea necesară pentru a 
desfășura o muncă de lămurire ca
litativă — plină de conținut.

De asemenea agitatorii utemiști 
au participat și la ciclurile de lec
ții organizate de comitetul orășe
nesc de partid, menite să-i înar
meze pe agitatori cu o serie de 
noțiuni politico-ideoloțgice, tefinico- 
economilce și de cultură generală.

Trebuie spus însă că noi nu am 
știut să folosim cum trebuie posi
bilitățile mari create de organiza
țiile de partid pentru instruirea și 
pregătirea agitatorilor. La centrele, 
de documentare ale agitatorilor, or
ganizate de comitetele raionale de 
partid amintite mai sus, comitete
le raionale U.T.M. nu au organi
zat o documentare amplă pe pro
blemele munch U.TJW., nu au ți
nut expuneri în fața agitatorilor 
în legătură cu sarcinile curente ale 
organizațiilor U.T.M. De asemenea 
secția de propagandă și agitație a 
comitetului orășenesc U.T.M., nu a 
folosit ciclul de lecții organizat din 
inițiativa comitetului orășenesc de 
partid pentru a ține în fața agita
torilor expuneri privind sarcinile 
concrete ale organizațiilor U.T.M. 
în mobilizarea tineretului la înde
plinirea planurilor de producție ale 
întreprinderilor, în extinderea ini
țiativelor înatatate ale tineretului, 
în crearea unei puternice opinii co
lective împotriva indisciplinei.

in scopul mobilizării active a ti
neretului în producție, comitetul 
orășenesc U.T.M. s-a preocupat și 
de organizarea propagandei teh- 
nico-economice în rîndul tineretu
lui.

In acest sens noi am colaborat 
cu A.S.I.T. și cabinetele tehnice.

In anul trecut s-au ținut în fața 
tineretului 850 conferințe tehnice ia 
care au participat peste 80.000 de 
tineri. Conferințele pe teme ca „Ce 
înseamnă să depășești planul cu 
un procent" (ținută la uzinele „Tu- 
dor Vladimirescu"), „Necesitatea 
cunoașterii tehnologiei combinei" 
(ținută la uzinele „Semănătoa
rea"), „Ce pierderi aduce un pro
cent rebutat peste coeficientul ad
mis" (la uzinele „Mao Țze-dun") 
„Cîte pierderi aduce un minut în- 

aceste consultații și schim-

re
ia 

lor

în-

tribuit la formarea atitudinii so
cialiste față de muncă a tinerilor 
din întreprinderi și la mărirea con
tribuției lor în lupta pentru creș
terea productivității muncii și 
ducerea prețului de cost, 
ridicarea continuă a calificării 
profesionale.

S-au organizat în numeroase 
treprinderi concursuri „Cine știe 
cîștigă" pe teme tehnico-eccnomi- 
ce. Un asemenea concurs organi
zat la uzina „Mao Țze-dun", de 
exemplu, pe tema „Cine știe me
seria cîștigă" la care au partici
pat timeri din 4 brigăzi de pro
ducție, a contribuit la dezvolta
rea cunoștințelor lor profesionale 
— rezultatele observîndu-se în 
creșterea randamentului muncii ti
nerilor membri ai celor patru bri
găzi.

Concursuri pe asemenea teme, 
care au antrenat un număr mare 
de tineri, au avut loc și la între
prinderile „Industria Bumbacului 
A", „Industria Bumbacului B", 
„Pavel Tcacenco", „23 August", 
„Mase plastice București" -etc.

Ca rezultat al susținutei munci 
politice de masă desfășurată de or
ganizația noastră, în întreprinderi
le din Capitală a crescut partici
parea activă a tineretului la înde
plinirea planului de producție.

In prezent activează în Bucu
rești 1869 brigăzi de producție ale 
tineretului, multe dintre ele fiind

Borozdin e medic și își petrece 
zilele și nopțile in vecinătatea 
bolnavilor. Irina, fiica lui Boroz
din, e și ea medic și se mîndreș
te, pe bună dreptate, cu salvarea 
unui soldat rănit mortal — prin- 
tr-o operație dificilă. Pe Veronica 
Bogdanova, viața de toate zilele, 
lupta pentru victorie o readuce la 
realitate fi-i redă, pini la urmă, 
avintul tinereții, entuziasmul crea
tor. Tinerii de la uzină se in-

Mesajul profund umanist
al teatzuLul soint'tie

scriu voluntar 
dind un înalt 
Bătrina Varvara Kapitonovna, își 
înăbușă durerea și face prono
sticuri pitorești în probleme teh- 
nioo-militare de cite ori armata 
roșie eliberează un nou oraș so
vietic. într-un 
pozitivi cred 
toria armatei 
cu entuziasm 
și-și păstrează 
triotismul fierbinte, cu 
nea că luptă pentru o 
dreaptă. Afaceristul Cernakov că
mine ostracizat de societate în 
mlaștina unei iremediabile peiri : 
și spectatorul întrevede, dincolo 
de textul replicilor, necruțătoarea 
lui pedeapsă de mîine. Mesajul 
limpede și hotărîtor care cîștigă

pentru front, dove- 
spirit de abnegație.

ouvînt, toți eroii 
nestrămutat in vic- 
sovietice, urmăresc 
înaintarea frontului 
calmul necesar, pa- 

certitudi- 
cauză 

brigăzi complexe, fruntașe In între
prinderile respective.

A crescut participarea și intere
sul tineretului pentru găsirea de 
noi metode înaintate de lucru, pen
tru creșterea productivității mun
cii, pentru economisirea de mate
riale.

Organizația U.T.M. a Capitalei 
se mîndrește cu cei 1.127 Inovatori 
și raționalizatori proveniți din rin- 
durile tineretului. Aceasta însă nu 
ne mulțumește. Noi ne-am propus 
ca in anul 1959 numărul lor să 
crească la 3.000.

Succesele repurtate de organi
zația noastră în munca politică de 
masă pentru mobilizarea tineretu
lui la îndeplinirea sarcinilor de 
producție se datorește modului in 
care comitetele raionale U.T.M., 
comitetele organizațiilor de bază 
U.TJW. conduse și sprijinite îndea
proape de organele și organizațiile 
de partid, au știut să popularizeze 
cuvintui partidului și să folo
sească elanul și devotamentul tine
retului nostru față de cauza socia
lismului.

Mai sînt însă comitete ale orga
nizațiilor de bază U.TM. care des
fășoară o muncă politică de masă 
nesatisfăcătoare.

Astfel, comitetele U.T.M. de la 
Atelierele Centrale I.TjB., de la 
„Steagul Roșu" și „9 Mai" se o- 
cupă în mod formal de organiza
rea și conducerea activității brigă
zilor de producție și a posturilor 
utemiste de control.

Deși s-au obținut rezultate fru
moase in Întărirea disciplinei în 
producție, mai avem întreprinderi 
încarc tinerii lipsesc nemotivat de 
Ia lucru, au o atitudine neglijen
tă în producție rebutînd piese. 
Astfel la „Electroaparataj" circa 
4 la sută din numărul muncitori
lor tineri dau piese rebutate peste 
cifra admisă, iar la fabrica „Pa- 
vel Tcacenco" In ultimul trimes
tru al anului trecut tinerii au ab
sentat 570 ore.

Către asemenea fapte și nea
junsuri trebuie să ne îndreptăm a 
tenția luînd măsuri corespunzătoa
re pentru a îmbunătăți munca po
litică de masă In toate întreprin
derile din orașul nostru, — factor 
important în mobilizarea tuturor 
tinerilor la îndeplinirea sarcinilor 
mărețe trasate de Plenara C.C. al 
P.M.lL din noiembrie 1958. Tre
buie organizată o susținută muncă 
politică de lămurire, care să dez
volte conștiința politică a tinerilor, 
să le cultive atitudinea socialistă 
față de muncă, elanul și abnegația 
în îndeplinirea sarcinilor încredin
țate de partid, să facă din fiecare 
tînăr, utemist sau neutemist, un 
luptător activ pe frontul construc
ției socialismului.

O nouă construcție în ora șui Craiova. Este vorba de un nou bloc muncitoresc cu 95 de
Foto: N. STELORIAN

ne spune
piesa „Zboară cocorii" 

veritabilă lecție de pa-

. inimile spectatorilor 
răspicat : 
este a 
triotism socialist din care tinere
tul din patria noastră poate trage 
foloase netăgăduite

Artistic, piesa stă la aceeași 
înălțime. V. Rozov a știut să cre
ioneze distinct personalitatea eroi
lor îndrăgiți : Borozdin e un me
dic pasionat și un tată sever, dar, 

totodată, duios. Boris e un muca
lit, Veronica e la început copilă 
roasă și, mai tîrziu, o visătoare 
gravă Bătrina Varvara e blajină,

Cronica

Jramaficâ

Kumin un zăpăcit pitoresc, Irinn 
o lucidă etc., etc.

Ga și Simonov, Leonov sau La- 
vreniev, — V. Rozov intercalează 
in acțiune replici de o emoționan
tă savoare lirică. Specific pentru

La Uzinele Textile din București a luat ființă de curînd o brigadă da muncă patriotică. Iată pe responsabila brigăzii, tovarășa 
Călugăru Steliana după lăsarea lucrutai discutînd cu membrele brigăzii despre obiectivele acesteia.

A 12 conferință 
a Consiliului internațio
nal de muzică populară 
va avea loc la București

La Ministerul Invățămîntului și 
Culturii a avut loc miercuri o șe
dință în legătură cu organizarea 
în țara noastră, în vara acestui 
an, a celei de a 12-a conferințe 
a Consiliului internațional de mu
zică populară, unul dintre orga
nismele specializate ale UNESCO.

După o scurtă prezentare a ac
tivității Consiliului internațional de 
muzică populară, creat în anul 
1947, tov. Virgil Florea, director 
general al artelor din Ministerul 
Învătămîntului și Culturii, a ară
tat că cea de a 12-a conferință a 
Consiliului internațional de muzi
că populară va avea loc la Sinaia 
între 12-17 august și se va desfă
șura sub auspiciile Institutului de 
folclor din R. P. Romînă și a co
misiei naționale a R.P.R. pentru 
UNESCO.

Pe ordinea de zi a conferinței 
stat înscrise următoarele proble
me : 
text în cîntecul popular", „Legă
tura 
text ta dansul popular", „Proble
me de cercetare a instrumentelor 
populare", „Tradiție și inovație în 
folclorul muzical contemnoran" și 
„Analiza stilurilor vocale și in
strumentale". (Agerpres)

„Legătura dintre muzică și

dintre mișcare. muzică și

Rozov este însă desfășurarea in 
aparență lentă a acțiunii, mizarea 
pe banalitatea simulată a opera 
țiunilor strict profesionale și gos
podărești din oare țîșnesc, însă, ca 
o flacără, senzuri majore nebă
nuite.

Regia iscălită de Mihai Raicu 
are merite serioase, deși a îngăduit 
Tatianei Jekel să-și regăsească 
timbrul personal, doar odată cu 
plecarea lui Boris pe front.

tn rest, regia își 
blemele cu dibăcie, 
tinerilor plecați i 
front e redat cu 
toate scenele din casa Borozdin 
sini rezolvate cu succes. Reținem, 
ca desăvirșit, tabloul final — de o 
mare luminozitate. Chiar în cău
tarea mormintului unui om drag, 
eroii își mențin nealterată ținuta 
de om sovietic. Flori, verdeață, 
soare, seninătate. Peste toate aceste 
elemente fermecătoare, zboară co
corii. Regizorul merită cele mai 
calde felicitări pentru această în
cheiere fericită.

Ion Gheorghiu, laureat al pre
miului de stat, la dramă, în gene
re, reținut, fi-a îndeplinit cu suc-

' rezolvă pro- 
Patriotismul 

voluntar pe 
iscusință ți

Pe urmele materialelor 
publicate Activitatea culturală

lntr-un articol din ziarul „Sdn- 
teia tineretului" (nr. 2880) se cri
tica lipsa de activitate culturală de 
la Fabrica de sticlărie București. 
Printre altele, se arăta că în fa
brică în rîndurile tineretului nu 
există nieiun fel de viață cultu
rală. Echipa artistică îți încetase 
activitatea, iar comitetul de între
prindere al fabricii precum și 
comitetul U.T.M. deși aveau con
diții pentru ducerea activității 
culturale, nu le fructifica.

★

De la apariția acestui articol 
au trecut cîteva luni. In această 
perioadă comitetul 
fabricii (secretar: Mircea Dra
gan ; responsabil cultural: Au
relia Petre) împreună cu comite
tul sindical au reușit să atragă

U.T.M. al

ces îndatoririle, mai ales în sce
nele de dezinvoltură cînd mima 
un autentic mucalit. Către sfîrșit, 
prea liniar, jocul Donnei Carozzi 
in Varvara, e savuros, cald. Iurie 
Darie, cu toate că uneori șarjează 
și se oprește prea insistent asupra 
jocului de scenă, în dauna adin- 
cirii rolului, place. Aceeași 
inegalitate la Iar Miinea : își în
cepe jocul cu artă, dar păcătuiește 
uneori in scene nodale (ca in casa 
Monastîrskaiei, de pildă). Cu ex
cepția artificiului din primul ta
blou, Tatiana Jekel a dovedit rea
le calități de intuire a momente
lor dramatice. De subliniat fires
cul discuțiilor cu Ana Mihailovna. 
Ne.-a atras atenția în mod cu to
tul deosebit Angela Chiuaru. Ea 
joacă distins și reținut rolul Iri- 
nei. Același joc distins il are 
Neofita Pătrășcanu. Mult prea 
puțin întrebuințat. Alexandru 
Lungu, în rolul său răzleț, ne 
amintește calitățile de care a 
dat dovadă în „Ulița fericirii". 
Dem. Savu, laureat al premiu
lui de stat, a dat rolului as
peritățile necesare, dovedind un 
joc matur și unitar Dorina 
Done, in Monastîrskaia ne
satisfăcătoare. Decorul și costume
le, bine alese, cu excepția tablou
lui in care apare Ana Mihailovna 
(bolți cu linie bizară, interioare 
de mînăstire).

Spectacolul cu „Zboară cocorii", 
ne reamintește un film mare, prin 
însăși alesele lui calități. Văzute 
de două ori, ideile generoase ale 
operei lui Rozov ne dau dimen
siunile majore ale sufletului omu
lui sovietic,

AL. ANDR1ȚOIU 

tinerii muncitori la o vie activi
tate cultural-artistică.

In prezent în activitatea cultu
rală stat antrenați un număr 
mare de tineri din fabrică.

Au început pregătirile pentru o 
mai bogată participare a tineri
lor la concursul „iubiți cartea" 
și s-a trecut apoi ia formarea unei 
brigăzi artistice de agitație precum 
și a unei echipe de teatru.

Tinerii din fabrică au fost 
bucuroși că în urma articolului 
apărut în ziar se dă o atenție 
deosebită 
Educarea 
credințată 
sile de la 
tițiile au început să se desfășoare 
cu regularitate (de două 
săptămînă). Tinerii din 
și în special utemiștii 
Popa, Stan Dumitru, Ion 
che, Elena Vasiliu și alții, au 
participat cu regularitate la repe
tiție, pregătindu-se intens.

Primul spectacol de satiră și

activității lor artistice, 
lor artistică a fost în- 

actorului Lucian Va- 
Teatrul Armatei. Repe-

ori pe 
fabrică 
Ștefan 
iorda-

Consfătuirea tinerilor proiectanți 
din Capitală
din țară. Referatul a subliniat că 
sprijinul efectiv, practic pe care 
l-au primit tinerii proiectanți din 
partea unor specialiști sovietici, 
i-a ajutat să-și îmbogățească 
mult cunoștințele tehnico-științi- 
fice. Documentația tehnică so
vietică pusă la dispoziție, a îmbo
gățit experiența tinerilor proiec
tanți din institut în activitatea 
practică de proiectare, dîndu-le 
posibilitatea să aplice la proiecte 
soluții economicoase, ia nivel teh
nic ridicat.

Discuțiile purtate de tinerii 
proiectanți la consfătuire, în lu
mina expunerii făcute de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
Plenara C.C. al P.M.R. din 26-28 
noiembrie 1958, au exprimat pu
ternic hotărîrea lor de a se ocupa 
mai mult în viitor de introduce
rea tehnicii noi în proiectare, de 
găsirea unor soluții tot mai eco
nomicoase care să ducă la redu
cerea continuă a prețului de cost 
al proiectelor și al construcțiilor, 
sarcină centrală ce trebuie să 
stea ta prezent ta fața institute
lor de proiectări și implicit în 
fața tinerilor proiectanți.

P. PETRE

constructori
Ieri după-amiază, a avut ioc la 

Casa de cultură a tineretului din 
raionul „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“, o consfătuire cu cadrele 
U.T.M. din institutele de proiec
tări, organizată de Comitetul 
orășenesc U.T.M. București, la 
care au fost invitați și secretarii 
din institutele de cercetări. Con
sfătuirea s-a desfășurat pe baza 
unui referat prezentat de Con
stantin Roșea, secretar al 
ogranizației U. T. M. de la 
I.P.R.O.M.E.T., care a relevat 
contribuția însemnată a tinerilor 
din acest institut la elaborarea 
unor proiecte de bună calitate 
pentru mari obiective industriale

II ..........■nun.-..- i-------- ' i' l au n-l-----

Marinarul îndrăgostit — PA
TRIA, BUCUREȘTI ; Lupta nu s-a 
sfînșit - REPUBLICA ; Omul meu 
drag - I. C. FRIMU, GH. DOJA. 
1 MAI ; Procesul se amină — MA- 
GHERU ; Cerul infernului — V. 
ALECSANDRI, LUMINA, ALEX. 
SAHIA, 23 AUGUST ; Fata cu chi
tara - CENTRAL, ARTA, G. BA- 
COVIA ; S-a Inttmplat la Penkov
- 13 SEPTEMBRIE, CLUBUL 
BOLESLAV BIERUT ; Marea bă
tălie - MAXIM GORKI, 8 MAR
TIE ; Numai o femeie — VICTO
RIA, ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE, FLACĂRA ; Program de 
filme documentare și de desene a- 
nimate - TIMPURI NOI, ALEX. 
POPOV ; Articolul 420 - TINERE
TULUI ; Simpaticul nostru doctor
- GRIVIȚA, B. DELAVRANCEA: 
Alo ? ...A(i greșit numărul I — 
VASILE ROAITA, MIORIȚA ; Ani 
de neuitat — CULTURAL ; Locui 
acțiunii. Berlin — 8 MAI ; Vrăji
toarele din Salem — UNIREA ; 
Două lozuri — C. DAVID ; Lizzie 
M.ak Kay — MUNCA ; Vraja dra
gostei — DONCA SIMO ; Pe Do
nul liniștit (seria I-a) — POPU
LAR ; Don Jua,n - ILIE PINTI- 
LIE; Idiotul - M. EMINESCU, 
16 FEBRUARIE ; Melba - LIBER
TĂȚII ; Legea mării — N- BAL 
CESCU ; Luna de miere — G. 
COȘBUC ; Bravul soldat Svejk — 
CLUBUL C.F.R. „GRIVIȚA RO
ȘIE" (Cal. Griviței 353); Inimă de 
oțel — OLGA BANCIC ; Giuseppe 
Verdi - AUREL VLAICU : Miste
rul castelului părăsit — DRUMUL 
SERII ; Anul 1918 - 30 DF.CEM 
BRIE.

(TiMPML MMWABIlO
Pentru următoarele trei zile Io 

țară: vremea se va încălzi ușor și 
treptat. Cerul va fi variabil, mai 
mult senin, mai■ ales în cursul 
nopților. Ninsori slabe și cu totul 
izolate vor fi semnalate în Tran
silvania și nordul Moldovei. Vînl 
slab. Temperatura tn creștere : mi 
nimele vor fi cuprinse între minus 
5 și minus 15 grade, iar maximele 
Intre minus 5 și plus 5 grade.

prile-
t un

umor intitulat j,CJn raid prin fa
brica noastră*) ** a reușit să îmbu
nătățească prin adresa precisă a 
satirei unele metode învechite 
practicate de unii tineri din fa
brică în munca lor. Totodată el 
a scos în evidență roadele i 
cii depuse atît de tineri cît ș 
către actorul Lucian Vasile.

*) ,.Zboară cocorii “ (Teatrul
Nottara).

Un alt spectacol dat cu ] 
jul Anului Nou a constituit 
nou examen al activității echipei 
artistice din fabrică care s-a sol
dat cu un deosebit succes.

Muncind cu perseverență în a- 
cest domeniu, comitetul U.T.M. 
sub conducerea comitetului de 
partid din fabrică și cu ajutorul 
permanent al comitetului de în
treprindere, va reuși să 
de cu întregul tineret al 
activitate culturală din 
mai bogată.

mtm- 
și de

desfășoa- 
fabricii o 
ce în ce

L ISAI1A

Expoziție 
închinată celui 
de al XXI-lea 

Congres 
al P. C. U. S.

In primele zile ale lunii februa
rie, în sala Dalles din Capitală, 
se va deschide sub auspiciile 
A.R.L.U.S.-utai, o expoziție închi
nată celui de-aj XXI-lea Congres 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, precum și realizărilor 
științei sovietice în domeniul cos
monauticei.

In expoziție vor fi prezentate 
numeroase grafice și panouri ce 
vor înfățișa sugestiv dezvoltarea 
economiei naționale a Uniunii So
vietice în următorii șapte ani. Vor 
fi expuse, de asemenea, reprodu
ceri în mărime naturală după cei 
trei sateliți artificiali ai pămîntu- 
lui lansați de Uniunea Sovietică 
precum și panouri prezentînd date 
și fotografii cu privire la sateliți 
si la planeta artificială — U.R S.S. 
1959.

tn cadrul expoziției vor rula o 
serie de filme documentare privind 
epocalele realizări ale științei și 
tehnicili sovietice printre care „Au- 
tomați în Cosmos", „Măreața vic
torie a omenirii" și altele.

(Agerpres)

Informații
Din ciclul de conferințe organi

zate de Societatea pentru răspîn- 
direa științei și culturii cu prilejul 
celui de al XXI-lea Congres al 
P.C.U.S., miercuri după amiază a 
fost expusă tema „Trăsăturile e- 
sențiale ale dezvoltării economiei 
U.R.S.S. spre comunism".

Conferința care a avut loc în 
sala S.R.S.C. din strada Biserica 
Amzei, a fost ținută de prof. um’y. 
I. Racbmuth, membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne.

★
De curînd au început tratative 

între reprezentanții întreprinderii 
de stat pentru comerțul exterior 
„Mașinimport" și delegații unor 
firma comerciale străine, în vede
rea achiziționării unor instalații in
dustriale.

O delegație de oameni de afa
ceri elvețieni și austriaci formată 
din domnii: Erich Kocher, Walter 
Hefti, Ioachim Hahn, reprezentanți 
ai firmelor „Brown Boveri", 
S.L.M. și A.E.G., discută livrarea 
unor mașini și utilaje electrice.

De asemenea, a sosit o delega■_ 
ție a firmei „Sulzer" din Elveția, 
condusă de dl. ing. Hanz Bleuler,. 
directorul firmei, cu care se va 
trata furnizarea unor utilaje și li
cențe de fabricații.

Din R. F. Germană au sosit re
prezentanții firmei „Lurgi“ în frun
te cu dl. Frederich Oetken, direc
tor general.

★
Miercuri, membrii delegației 

firmei „Lyddon" din Anglia și ai 
firmei „Lurgi“ din R. F. Germană, 
au fost primiți la Ministerul Co
merțului de către ing. Valentin 
Steriopol, adjunct al ministrului 
Comerțului și ing. Ion Velea, ad
junct al ministrului Industriei Pe
trolului și Chimiei.

S-au discutat probleme legate 
de tratativele în curs.

—xx—

In Editura Politică 
a apărut:

„Probleme internaționale. Răspun
suri la întrebările cititorilor" 
nr. 9.

Broșura cuprinde materiale în 
legătură cu evenimentele mai re
centei ca de pildă: „Asaltul soare
lui, Nava, interplanetară sovie
tică", „Etapa hotărîtoare în între
cerea pașnică economică între cele 
două sisteme", „Contradicții eco
nomice în cadrul N.A.T.O.". „A- 
merica Latină se opune imperia
lismului yankeu", „Militarismul 
vest-german — pericol pentru 
pacea și securitatea Europei", alte 
materiale în legătură cu proble
mele internaționale la ordinea zilei 
precum și interesante cifre și fapte 
din lagărul socialist și din cel ca
pitalist, note, comentarii etc.



LUCRĂRILE 
celui de-al XXI-lea Congres

extraordinar al P. C. U. S
(Urmare din pag. l-a)

extinderii întreprinderilor existente 
de industrie ușoară și alimentară.

Kosîghin a citat printre altele 
date cu privire la dezvoltarea pes
cuitului și industriei peștelui. In 
prezent, a spus el, consumul pro
duselor de pește pe cap de locui
tor este de 9,5 kg pe an. In 1965 
această cifră trebuie să sporească 
la 12—13 kg, depășind astfel nive
lul din S.U.A. La aceasta va con
tribui mărirea flotei de pescuit a 
U.R.S.S.

Kosîghin a spus că lansarea la 
apă a noii baze de vînătoare de 
balene „Sovetsstaia Ukraina", cu 
un deptisamenî de 44.000 tone, 
este o mare victorie 
rilor navali sovietici.

Pentru sporirea în 
vietică a producției de țesături, con
fecții, încălțăminte și altor bunuri 
de consum popular a spus vorbi
torul, este extrem de necesară in
troducerea cît mai grabnică a teh
nologiei noi, a mașinilor noi, mai 
productive, a materiilor prime noi.

In următorii șapte ani, a subli
niat el, întreprinderile industriei 
ușoare și alimentare vor fi con
struite mai ales în noile regiuni 
economice din Asia Centrală, Ka
zahstan, în Ural și Siberia. Se pro
iectează amplasarea întreprinderi
lor alimentare îndeosebi în regiu
nile rurale, mai aproape de sur
sele de materii prime.

Perspectivele planului septenal, 
a subliniat Kosîghin, mobilizează 
pe toți oamenii sovietici. Planul pe 
7 ani, a spus el, constituie o nouă 
etapă măreață în dezvoltarea eco
nomiei Uniunii Sovietice.

Kirill Mazurov, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Bielorusia, a subliniat în cuvînta
rea sa că, într-un termen istori
cește scurt, Uniunea Sovietică a 
obținut succese uriașe și, împreu
nă cu țările lagărului socialist, for-- 
mează acum un puternic front al 
păcii care frînează forțele imperia
lismului.

Linia adaptată de Congresul al 
XX-lea, și îndeplinirea sarcinilor 
trasate de congres se bucură de 
sprijinul fierbinte al întregului f>o- 
por sovietic, a declarat Mazurov. 
Numai grupulețul jalnic al fracțio-

a const ructo-

Uniunea So

niștilor, care a fost demascat, a 
încercat să împiedice aceasta.

Măsurile înfăptuite de Partidul 
Comunist și bazate pe principiile 
politicii naționale leniniste, a sub
liniat vorbitorul, au contribuit la 
întărirea prieteniei dintre popoare 
și la dezvoltarea republicilor na
ționale. Mazurov a făcut cunoscut 
că în cei 13 ani care au trecut 
după cel de-al doilea război mon
dial volumul producției industriale 
a crescut în Bielorusia de 16 ori 
și a depășit nivelul antebelic de 
aproape 3,5 ori. Mazurov a decla
rat că, examinînd tezele raportu
lui lui N. S. Hrușciov cu privire la 
cifrele de control ale dezvoltării 
economiei naționale a U.R.S.S. pe 
anii 1959—1965, cel de-al XXIlI-lea 
Congres al Partidului Comunist din 
Bielorusia le-a aprobat în unani
mitate. In cuvîntarea sa, rostită în 
cadrul congresului, Mazurov a fă
cut o serie de propuneri. Printre 
altele, a spus el, este necesar să 
se precizeze prevederile cu privire 
la electrificarea republicii, astfel 
îneît Bielorusia să fie mai bine 
asigurată cu energie electrică.

Mărețul program de construire 
a comunismului în Uniunea Sovie
tică, a spus în continuare Mazu
rov, bucură pe toți oamenii sovie
tici, pe toți prietenii noștri. Impe
rialiștii se străduiesc să slăbească 
lagărul socialist, să ponegrească 
orînduirea sovietică, succesele so
vietice. Ei nu vor reuși, însă, să 
înșele pe nimeni. Imperialiștilor nu 
le vor fi de ajutor nici avocațiî iu
goslavi din tabăra revizioniștilor.

Oamenii sovietici, a subliniat 
Mazurov, au primit cu multă bucu
rie și mîndrie declarația din ra
portul lui N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S. că so
cialismul a învins în U.R.S.S. nu 
numai total, ci și definitiv. Nimic 
nu poate opri poporul sovietic din 
înaintarea lui spre comunism, a 
spus Mazurov.

Delegații la Congres au întîmpi- 
nat cu aplauze călduroase cuvîn
tarea rostită de Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Aluncițoresc Unit Polo
nez.

Fiecare Congres al partidului 
dv., a spus W. Gomulka, constituie 
un eveniment de seamă pentru în
treaga mișcare muncitorească mon-

dială și pentru întreaga omenire. 
Actualul Congres extraordinar a- 
trage în și mai mare măsură aten
ția tuturor forțelor progresiste din 
lume ca un Congres care deschide 
o nouă etapă în construirea comu
nismului, în întrecerea pașnică din
tre socialism și capitalism.

Putem fi convinși, a declarat 
W. Gomulka, că poporul sovietic 
va îndeplini noul program de șapte 
ani al dezvoltării economiei națio
nale și va construi pentru binele 
propriu și pentru binele întregii 
omeniri o puternică bază tehnico- 
materială a comunismului.

Wladyslaw Gomulka a declarat 
că îndeplinirea planurilor de dez
voltare a Uniunii Sovietice consti
tuie un factor creator, care acce
lerează dezvoltarea tuturor țărilor 
lagărului socialist. Prin dezvolta
rea sa, fiecare țaiă a lagărului so
cialist înlesnește dezvoltarea tutu
ror celorlalte țări frățești.

Referindu-se la politica interna
țională a U.R.S.S., W. Gomulka a 
declarat că întregul popor polonez 
sprijină întrutotul propunerile 
Uniunii Sovietice in problema Ber
linului și în problema încheierii 
Tratatului de pace cu Germania.

Delegația noastră, a spus în 
continuare W. Gomulka, a ascul
tat cu mult interes tezele expuse 
de raportor la Congresul al XXI- 
lea al P.C.U.S. cu privire la re
lațiile reciproce dintre partidele co
muniste și dintre țările socialiste. 
Aceste teze au fost necesare și u- 
tile. Ele corespund pe deplin si
tuației existente în mișcarea co
munistă internațională, care a de
venit o forță uriașă. Poziția expu
să de tovarășul Hrușciov va în
tări și mai mult mișcarea comu
nistă internațională, care se bi- 
zuie pe principiile leniniste al ega
lității,- frăției, suveranității. A- 
ceastă poziție dă o lovitură rene- 
gaților revizioniști ai marxism-le- 
ninismului.

Wladyslaw Gomulka a rostit cu
vinte de salut în cinstea unității 
mișcării comuniste din întreaga 
lume, în cinstea colaborării dintre 
P.C.U.S. și Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez, în cinstea priete
niei dintre toate popoarele,

După cuvîntarea Iui Wladyslaw 
Gomulka, ședința de dimineață a 
Congresului a luat sfîrșit.

Ședința din seara zilei de 28 ianuarie
MOSCOVA 28 (Agerpres). — 

TASS transmite: După o pauză 
de două ore Congresul al XXI-lea 
al P.C.U.S. și-a reluat lucrările. 
In ședința de seară au continuat 
•dezbaterile pe marginea raportu
lui prezentat de N. S. Hrușciov 
,.Cu privire la cifrele de control 
ale dezvoltării economiei naționa
le a U.R.S.S. pe anii 1959— 
1965".

La dezbateri a luat cuvîntul 
Nikolai Beliaev, prim-secretar al 
C.C. al Partidului. Comunist din 
Kazahstan.

Beliaev a citat date caracte
ristice dezvoltării Kazahstanului 
în ultimii ani. El a relevat că 
Kazahstanul, care în prezent o- 
cupă al doilea loc (după Federa
ția Rusă) în producția de cerea- 
le-marfă, deține un loc de frunte 
în U.R.S.S. în producția de zinc; 
plumb, cupru și alte produse in
dustriale.

In Republica Kazahă. a subli
niat vorbitorul, populația este de 
zece ori mai mică decît în Pakis 
stan. In prezent, în Kazahstan se 
produce de 23 ori mai mult oțel, 
de 54 ori mai mult cărbune, de 
20 ori mai rhultă energie electri
că decît în Pakistan.

Planul septenal, a spus în con
tinuare Beliaev, ține seama de 
interesele tuturor Republicilor 
Uniunii Sovietice. Dezvoltarea ra
pidă a industriei Kazahstanului 
se caracterizează prin următoa
rele date: se prevede să se con
struiască în republică în urmă
torii 7 ani, 240 de îhtreprinderi 
industriale și centrale electrice; 
se prevede o dezvoltare rapidă a 
siderurgiei și metalurgiei nefe
roase, irfdustriei energetice, pro
ducției de materiale de construc
ție,- industriei carbonifere și chi-. 
mice.

Potrivit planului septenal pro
ducția anuală de cereale în Ka
zahstan trebuie să fie. în anul 
1965, de 1.370.000.000 puduri. Oa
menii muncii din Kazahstan, a 
subliniat Beliaev, sînt hotărîți 
să obțină la sfîrșitul pla
nului septenal o producție de 
1.500.000.000 puduri de cereale. 
Primul secretar al C.C. al P.C. 
din Kazahstan s-a oprit asupra 
unor probleme legate de dezvol
tarea creșterii animalelor în re
publică.

Andrei Kirilenko, delegat al 
regiunii Sverdlovsk,- Ural, a ară
tat că în ceea ce privește indu
stria regiunii, perioada de după 
Congresul al XX-lea s-a caracte
rizat prin însemnate schimbări 
calitative și printr-un mare pro
gres tehnic.

în ultimii ani au fost proiec
tate, iar acum se fabrică în în
treprinderi peste 500 de noi dis
pozitive și aparate perfecționate. 
A fost fabricat un bluming gi
gantic, se produc mari excava-, 
toare, întrerupătoare de forță 
alte utilaje.

Vorbitorul a subliniat că 
îndeplinirea planului septenal 
contribui uriașul entuziasm 
care muncitorii, colhoznicii și 
telectualitatea din regiune 
primit acest vast program 
construire desfășurată a comu
nismului.

în continuare a luat cuvîntul 
Palmiro Togliatti, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Comu
nist Italian. Palmiro Togliatti a 
transmis delegaților la congres 
un fierbinte salut frățesc din par
tea celor peste 2.000.000 de co
muniști și de membri ai Uniunii 
Tineretului Comunist din Italia

și

ta 
va 
cu 
in- 
au 
de

care, așa cum a subliniat el, ur
măresc cu un sentiment de pro
fundă dragoste și recunoștință 
succesele obținute în dezvoltarea 

: Uniunii Sovietice, felul în care 
țara sovietică sprijină cauza de
mocrației și păcii.

In ultimii ani, a declarat To
gliatti, noi am trecut printr-o 
perioadă grea, dar am biruit 
greutățile, repurtînd o victorie 
morala și politică.

Togliatti a făcut o scurtă ca
racterizare a situației interne din 
Italia, arătînd că în ultimul timp 
reacțiunea se pregătește să por
nească o ofensiva împotriva li
bertăților democratice din țară.

Vorbind apoi despre planul 
septenal de dezvoltare a U.R.S.S. 
Togliatti a spus: Acest plan des
chide nu numai în fața voastră, 
ci și în fața clasei muncitoare 
din întreaga lume; și în fața în
tregii omeniri grandioase și stră
lucite perspective. Voi cuceriți 
odată cu Cosmosul, a subliniat el, 
inimile și mințile întregii ome
niri.

Voi lansați vechiului imperialism 
o nouă chemare la întrecere și voi 
veți fi învingătorii, datorită efor
turilor voastre, eforturilor mișcării 
comuniste și muncitorești, efortu
rilor, marii Republici Populare 
Chineze și ale celorlalte țări de 
democrație populară, ale căror po
poare își construiesc o viață nouă.

In continuare Togliatti a subli
niat că unitatea de acțiune a cla
sei muncitoare și a forțelor demo
cratice este o condiție necesară 
pentru a pune stavilă forțelor fas
cismului și reacțiunii.

Togliatti a relevat însemnătatea 
uriașă pe care o au pentru întrea
ga mișcare comunistă internațio
nală hotărîrile celui de-al XX-lea 
Congres al P.C.U.S. și principiile 
proclamate în anul 1957 în Decla
rația de la Moscova a partidelor 
comuniste și muncitorești.

Noi, a spus el, aprobăm pe de
plin principiile privind relațiile re
ciproce dintre partidele comuniste 
și muncitorești expuse în raportul 
prezentat de tovarășul Hrușciov la 
cel de-al XXI-lea Congres al 
P.C.U.S.

Togliatti a urat succes celui 
de-al XXI-lea Congres al P.C.U.S. 
și popoarelor Uniunii Sovietice. 
Noi știm, a spus el, că voi veți 
obține noi victorii, și noi vom face 
totul pentru ca în lupta pentru 
pace și socialism clasa muncitoare 
a Italiei să aducă o contribuție cit 
mai însemnată. Aiarele Partid Co
munist al Uniunii Sovietice, a de
clarat el, reprezintă pentru noi toți 
un model de credință nestrămutată 
față de principiile marxism-leninis- 
mului.

A luat apoi cuvîntul Jacques 
Duclos, secretar al C.C. al Parti
dului Comunist Francez, care a 
transmis delegaților la congres sa
lutul Partidului Comunist Fran
cez și al Comitetului său Central, 
al clasei muncitoare și al maselor 
de oameni ai muncii din Franța. El 
a subliniat că Congresul al XXI- 
lea al P.C.U.S. se desfășoară în 
condițiile unor însufletitoare vic
torii.

-Raportul de forțe în lume, a de
clarat Duclos, s-a schimbat în fa
voarea sistemului socialist. Puter
nica: țară sovietică împreună cu 
China populară și cu celelalte țări 
ale lagărului socialist reprezintă 
acum o forță gigantică.

In continuare, vorbitorul a pre
zentat în mod amănunțit situa-

ția actuală din Franța, dificultăți
le prin care trec oamenii muncii 
francezi în condițiile măsurilor an
tidemocratice luate în țară. Duclos 
a vorbit despre activitatea Parti
dului Comunist Francez subliniind 
că acesta este credincios principi
ilor marxism-leninismuluj.

Asistînd la minunatul dv. Con
gres, a spus Duclos în continuare, 
sîntem pătrunși de o și mai mare 
încredere în victoria măreței noas
tre cauze, ne mîndrim că sîntem 
comuniști, luptători pentru comu
nism — speranța și viitorul între
gii omeniri.

Trăiască Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice căruia întreaga 
mișcare comunistă mondială îi ex
primă recunoștință și încredere.

Au mai luat cuvîntul Aleksei 
Hvorostuhin, și Aleksei Larienov, 
prim-secretari de comitete regiona
le ale P.C.U.S.

La 29 ianuarie, la orele 10 di
mineața Congresul al XXI-lea al 
P.C.U.S. își va relua lucrările .

t

Lucrările Congresului
P.C.U.S. în eentrul atenției 

opiniei publice mondiale

IN INTERESUL PĂCII 
ȘI SOCIALISMULUI 

Declarația comună a guvernelor R.P. Chineze 
Germane

ANGLIA
LONDRA 28 (Agerpres). 

TASS transmite: In Anglia 
portul lui N. S. Hrușciov la 
de-al XXI-lea Congres extraordi
nar al P.C.U.S. a produs o mare 
impresie: presa, radioul și televi
ziunea acordă o mare însemnătate 
Dlanurilor de dezvoltare a Uniu
nii Sovietice pe următorii șapte 
ani.

Comparînd prosperitatea tot mai 
mare a Uniunii Sovietice cu situa
ția din Anglia, ziarul „Daily Wor
ker" scrie: „în timp ce in An
glia șomerii sînt nevoiți să organi
zeze demonstrații de protest, oa
menii muncii sovietici află de la 
Moscova de planuri care vorbesc 
despre folosirea integrală a ca
pacității de producție în con
dițiile unui salariu maxim și 
în condițiile în care se creează 
mult timp liber oamenilor muncii".

Opinia publică engleză a fost 
surprinsă îndeosebi de perspectiva 
anulării impozitelor în Uniunea 
Sovietică. „Rușii făgăduiesc un stat 
fără impozite" — subliniază zia
rul „Times" în titlul sub care și-a 
publicat articolul redacțional.

Raportul lui N. S. Hrușciov, a- 
rată corespondentul din Moscova 
al ziarului „Daily Express" „a fost 
unul din acele rapoarte pe care pu
țini oameni de stat îi pot pre
zenta".

S.U.A,

ra
ce 1

Ziarul „Aș-Șaab", subliniind că 
raportul are o foarte mare însem
nătate, scrie: „Hrușciov cheamă 
la întrecere pașnică pe tărim eco
nomic. Uniunea Sovietică va în
trece S.U.A. in ce privește produc
ția pe cap de locuitor".

Ziarul „Al-Gutnhuria“ relevă a- 
cel pasaj din raport în care se 
spune că militanți de seamă ai 
mișcării de eliberare națională din 
țările arabe, ca Gamal Abdel Nas
ser și Abdel Kerim Kasam, au cu
cerit calda simpatie, a oamenilor 
sovietici . „Al-Gumhuria" publică 
în întregime pasajul din raport în 
care se vorbește despre Republica 
Arabă Unită. Celelalte ziare pu
blică de asemenea în rezumat de
clarațiile lui N. S. Hrușciov refe
ritoare la Republica Arabă Unită.

it F. GERMANA

NEW YORK 28 (Agerpres). — 
TASS transmite: încă din dimi
neața zilei de 27 ianuarie posturile 
de radio și televiziune americane 
au început să transmită știri din 
Moscova cu privire la deschiderea 
Congresului al XXI-lea al P.C.U.S. 
și cu privire la raportul lui N. S. 
Hrușciov.

Unele ziare de dimineață pu
blică pe primele pagini, iar ziarul 
„New York Post" publică pe pagi
na a doua corespondențe din Mos
cova în care se subliniază că una 
din sarcinile principale ale planu
lui saptenal de dezvoltare a econo
miei naționale a U.R.S.S. este li
chidarea situației anormale a „răz
boiului rece" și slăbirea încordării 
internaționale. Ziarele scriu că 
planul urmărește satisfacerea tot 
mai deplină a cerințelor materiale 
și spirituale crescînde ale oameni
lor soviatici.

In știrile și telegramele trans
mise de agenții se remarcă de a- 
senienea declarația lui N. S. Hruș
ciov că Uniunea Sovietică dis
pune de toate mijloacele necesare 
pentru a frîna agresiunea.

BONN 28 (Agerpres). — TASS 
transmite: Lucrările Congresului 
al XXI-lea al P.C.U.S. constituie 
o principală preocupare a ziarelor 
burgheze de diferite orientări din 
Germania occidentală.

Ziarul „Frankfurter Rundschau" 
a publicat la 27 ianuarie un articol 
de fond în care subliniază că Con
gresul al XXI-lea al P.C.U.S. este 
urmărit cu atenție deosebită nu nu
mai în țările lagărului socialist dar 
„de asemenea și de întreaga opinie 
publică mondială".

„Frankfurter Rundschau" scrie 
că pentru îndeplinirea planurilor 
sale de dezvoltare economică con
tinuă Uniunea Sovietică are ne
voie de „liniște pe planul poli
ticii externe". Acest fapt se spu
ne în articol, dă încredere în poli
tica ei de „coexistență". „De aceea 
— scrie ziarul — Congresul care 
și-a început lucrările are de ase
menea o mare însemnătate politică 
mondială".

INDIA

R.A.U.

CAIRO 28 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 28 ianuarie toate 
ziarele care apar la Cairo au pu
blicat la loc de frunte sub titluri 
mari o expunere amplă a Rapor
tului prezentat de N. S. Hrușciov 
la cel de al XXI-lea Congres extra
ordinar al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice. Raportul, subli
niază ziarele, conține o chemare la 
coexistența pașnică și întrecere 
economică între sistemele capita
list și socialist.

DELHI 28 (Agerpres). - TASS 
transmite: Raportul prezentat de 
N. S. Hrușciov se află în centrul 
atenției presei indiene din 28 ia
nuarie. Interesul față de lucrările 
celui de-al XXI-lea Congres extra
ordinar 
nuit de 
raportul 
rele din
Delhi sînt de aceeași părere.în ce 
privește faptul că planul septenal 
deschide epoca unui progres eco
nomic neobișnuit al Uniunii So
vietice. Presa acordă o atenție 
deosebită acelor pasaje din raport 
care tratează politica externă iu
bitoare de pace 
tice.

Ziarul indian 
blică o expunere 
zentat de N. S. 
greșul al XXI-lea al P.C.U.S. sub

Progres uriaș în eco- 
este 

se

al P.C.U.S. este neobiș- 
mare în India. Rezumînd 
lui N, S. Hrușciov, zia- 
28 ianuarie care apar la

a Uniunii Sovie-

„Hindustan" pu- 
a raportului pre- 
Hrușciov la Con

titlurile: „I
nomia Rusiei. Războiul nu 
inevitabil. Este important să 
rezolve problema germană. In anii 
viiitori, poporul sovietic va fi eli
berat de impozite".

și R. D.
PEKIN, 28 (Agerpres). — A- 

genția China Nouă transmite tex
tul Declarației comune a guverne
lor R. P. Chineze și R. D. Ger
mane semnată la 27 ianuarie de 
Cen 1, locțiitor al premierului Con
siliului de Stat și ministru al Afa
cerilor Externe al R. P, chineze 
și Otto Grotewohl, primul ministru 
al R. D. Germane.

Trecînd în revistă relațiile chino- 
germane și problemele internațio
nale de interes comun, Declarația 
subliniază că de la vizita delega
ției guvernamentale a R. D. Ger
mane făcută în China în decem
brie 1955, în balanța forțelor mon
diale s-a petrecut o uriașă schim
bare în favoarea forțelor păcii și 
socialismului. Cifrele planului sep
tenal publicate de Uniunea Sovie
tică și lansarea rachetei cosmice 
au dovedit o dată mai mult supe
rioritatea sistemului socialist.

Cele două părți, se spune în De
clarație, exprimă, fermul lor sprijin 
acordat propunerilor Uniunii So
vietice în problema unei confe
rințe la nivel înalt, a dezarmării 
și interzicerii armelor și experien
țelor cu arma atomică.

Cele două părți consideră că în
cheierea unui tratat de pace cu 
Germania ar avea o importanță 
uriașă pentru destinderea încordă
rii internaționale. Guvernul R. P. 
Chineze declară cu fermitate că 
va considera orice atac împotriva 
R. D. Germane de către țările im
perialiste ca un atac împotriva în
tregului lagăr socialist și că va mondiale.

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

acorda tot sprijinul său R. D. Ger
mane pentru a respinge un aseme
nea atac.

Cele două părți, continuă Decla
rația, condamnă planurile S.U.A. 
privitoare la menținerea „celor două 
Chine". Guvernul R. D. Germane 
își reafirmă deplinul său sprijin a- 
cordat guvernului chinez în ce pri
vește cererea de retragere a forțe
lor agresive americane din Taivan 
și strimtoarea Taivau.

In Declarație se arată că, în 
conformitate cu tratatul de prie
tenie și colaborare chino-german 
încheiat la 25 decembrie 1955, cele 
două părți au hotărît să dezvolte 
relațiile în toate domeniile și în 
acest scop a fost încheiat un tra
tat consular între R. P. Chineză 
și R. D. Germană. Cele două părți 
au căzut de acord asupra înființă
rii unui consulat general al R. D. 
Germane la Șanhai și a încheierii 
unui tratat de comerț și naviga
ție. De asemenea cele două părți 
vor mări în 1959 volumul schim
burilor comerciale și vor încheia un 
acord comercial pe termen lung.

Cele două părți și-au reafirmat 
hotărîrea de a întări neobosit so
lidaritatea lagărului socialist și de 
a continua lupta împotriva revizio
nismului contemporan, incompati
bil cu marxism-leninismul.

în încheiere cele două părți 'își 
afirmă convingerea că convorbirile 
dintre conducătorii celor două țări 
vor contribui la întărirea lagărului 
socialist și la salvgardarea păcii

Șomajul crește continuu 
și rapid în Anglia

LONDRA 28 (Agerpres). — La 
27 ianuarie în Camera Comunelor 
parlamentarii laburiști și-au ex
primat neliniștea în legături cu 
creșterea șomajului în țară.

Laburistul Harold Wilson a a- 
ratat că mii de tineri și tinere 
care au terminat școala nu-și pot 
găsi de lucru. El a adăugat că de 
la ultimele alegeri parlamentare, 
în Lancashire au fost închise 400 
de fabrici textile și ci în indu
stria textilă șomajul crește rapid.

Gaitskell, liderul opoziției labu
riste, a arătat că principala cauză 
a șomajului în industria de con
strucții navale este politica fi
nanciari a guvernului. Gaitskell a 
cerut guvernului să ia măsuri ur
gente pentru a pune capăt creșterii 
rapide, continue a șomajului.

Descoperirea unei 
conspirații împotriva 

noului guvern cubanez
HAVANA 28 (Agerpres). — 

Radio Havana a anunțat că auto
ritățile militare revoluționare lin 
Cuba au descoperit o conspirație 
împotriva noului guvern.

Potrivit relatărilor agențiilor 
de presă, grupul de conspiratori 
era compus din militari ai fostu
lui regim dictatorial al lui Ba
tista. Forțele armate revoluțio
nare au efectuat arestări în ora
șele Santa Cruz de Los Pines; 
Los Palacios și Paso Real de 
San Diego. La domiciliul conspi
ratorilor s-a găsit armament și 
muniții.

il

După greva generală

Situație încordată în Argentina
BUENOS AIRES 28 (Ager

pres). — TASS transmite: După 
încetarea grevei generale care a 
avut loc între 18 și 22 ianuarie 
situația în Argentina continuă să 
rămînă încordată și în prezent 
continuă greva muncitorilor de la 
o serie de abatoare frigorifere. 
Numeroase întreprinderi ale țării 
lucrează pe baza decretului gu
vernului cu privire la mobilizarea 
militară a participanților la 
grevă.

Guvernul a adoptat hotărîrea 
de a instaura controlul guverna
mental asupra activității multor 
sindicate din țară.

Poliția continuă descinderile la 
sediile sindicatelor, face perche
ziții și arestează pe liderii mișcă
rii sindicale. După cum scrie zia
rul „El Nacional", pentru partici
parea la greva generală la aba
torul frigorifer aparținînd firmei 
americane Swift" au fost con- 
cediați 500 muncitori, iar la în
treprinderile petrolifere de stat 
peste 100 de muncitori. Și la alte 
întreprinderi din țară au fost 
concediați numeroși muncitori. 
Poliția continuă să ocupe sediul 
C.C. al Partidului Comunist din 
Argentina și sediile comitetelor 
raionale de partid din Buenos 
Aires. Poliția a atacat sediul 
Uniunii femeilor din Argentina și 
a confiscat o serie de documente. 
Sediul Uniunii a fost închis. Pînă 
în prezent este interzisă apariția

ziarelor partidului comunist 
Hora" și „Nuestra Palabra". 
țele reacționare din țară se 
nunță fățiș pentru 
partidului comunist.

Situația în țară continuă să se 
complice în urma creșterii con
tinue a scumpetei. La 27 ianua 
rie au fost majorate din nou cu 
8 la sută prețurile la lapte, la 24 
ianuarie au fost majorate cu 100 
la sută 
la sută 
mente.

pro-
interzicerea

preturile la cafea, cu 60 
la făină și la alte aii-

„0 scrisoare pierdută 
pe scena unui teatru 

vest german
BERLIN. — La Teatrul de ca

meră din Koln — R. F. Germană, 
a avut loc, premiera piesei romî- 
nești „O scrisoare pierdută" de 
Ion Luca Caragiale.

Aceasta este prima 
mînească pusă în scenă în R. F. 
Germană după - ■ ■ — 
fost primită cu puternice aplauze.

Piesa lui I. L. Caragiale s a 
bucurat de asemenea de un deo
sebit succes în R. D. Germană, 
unde a fost prezentată pe mai 
multe scene, printre care și la 
teatrul „Maxim Gorki" din Ber
lin.

MOSCOVA. — La 24 ianuarie 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
trimis lui Gordon Schaffer preșe
dintele Comitetului englez pentru 
apărarea păcii un răspuns la ape
lul partizanilor păcii din Anglia 
adresat primului ministru al Marii 
Britanii, președintelui S.U.A. și 
președintelui Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. In răspunsul său 
N. S. Hrușciov arată că guvernul 
sovietic nu numai că nu se eschi
vează de la tratative, ci și-a asu
mat inițiativa în ce privește con-

piesă ro-

război. Piesa a

vocareia unei conferințe la cel mal 
înalt nivel. N. S. Hrușciov își ex
primă speranța că forțele păcii 
care se întăresc mereu vor împie
dica războiul.

ROMA, tn codrul turneului în
treprins în Italia de George 
Georgescu, artist al poporului din 
R.P. Romînă, în după-amiaza zi
lei de 27 ianuarie a.c., a avut loc 
la Roma cel de al doilea concert 
al orchestrei R.A.I. George Geor
gescu va părăsi joi Italia pentru 
a se îndrepta spre Cehoslovacia, 
unde va dirija Filarmonica cehă 
din Praga.

De cînd Manolis Glezos, eroul 
național al poporului grec a fost 
arestat, pe adresa membrilor gu
vernului grec, a președintelui par
lamentului, a diferiților reprezen
tanți politici fi la redacțiile zia
relor din Atena sosesc neîncetat, 
de pe tot cuprinsul Greciei fi de 
peste hotare, telegrame, scrisori fi 
proteste, în care se cere încetarea 
represiunilor împotriva luptători
lor pentru democrație fi progres 
din Grecia.

După cum se file, Manolis Gle
zos fi alți U fruntași ai ED.A. 
(Uniunea Democrată de Stingă) 
au fost aruncați în temniță sub 
acuzații false susținute pe baza 
legii nr. 375 din timpul dictaturii 
fasciste a lui Metaxas. Potrivit a- 
cestei legi, orișicare cetățean paș
nic grec poate fi acuzat de „spio
naj" și aruncat în temniță. Faptul 
că și autoritățile grecești își dau 
seama de ilegalitatea comisă prin 
acuzarea lui Manolis Glezos po
trivit legii mai sus arătate, reiese 
fi din aceea că o bună perioiadă 
de vreme procuratura din Atena 
s-a ferit să utilizeze termenul de 
„spionaj". Cit privește „dosarul 
acuzării", pregătit minuțios de că
tre poliția politică greacă (Asfa- 
lia) el este fals și absurd pe de-a 
întregul. Nu întîmplător, de alt
fel, instrucția se face într-o atmos
feră plină de mister, iar Manolis 
Glezos este izolat în insula Creta. 
Actele revoltătoare ale autorități
lor grecești au produs indignare 
în rîndul opiniei publice interna
ționale.

In Grecia, înscenarea împotriva 
lui Glezos a făcut si crească în 
permanență valul de proteste. O 
seamă de conducători ai unor par
tide politice de opoziție din Gre
cia. printre care Gontikas (parti
dul liberal), Limberidis (partidul 
agrar), Allamanis (partidul demo
crat), Papapolitis (partidul pro
gresist de centru), Stefanopulos și 
Tsaldaris ((partidul populist), au 
condamnat aceste persecuții poli
tice. Un grup de II deputați din 
partea partidului liberal, a parti
dului progresist de centru și a 
partidului democrat au cerut în 
parlament abrogarea legii nr. 375 
în baza căreia se pune la cale 
procesul împotriva lui Glezos. Un 
numeros grup de oameni politici

Glasul opiniei publice internaționale 
în apărarea victimelor represiunii• •

antidemocratice din Grecia
fi da culturi, printre care scriilo- 
nd K. Varnalis, secretarul general 
al Uniunii scriitorilor greci S. Du
kas, foștii miniștrii D. Papaspiru 
fi P. Arghiropulos, deputății S. 
Merkuris fi D. Melopulos au pre
zentat o cerere asemănătoare. In 
apărarea vieții ți libertății lui 
Glezos s-uu pronunțat numeroși 
juriști de seamă din Grecia.

Campania antidemocratică din 
Grecia a stîrnit indignarea pro
fundă a. opiniei publice din țările 
socialiste. In unele din aceste țări 
au luat ființă chiar comitete spe- 
dale care militează pentru apăra
rea vieții luptătorilor democrați 
greci. Așa de pildă, Comitetul 
cehoslovac pentru apărarea lui 
Manolis Glezos a adresat regelui 
Greciei și guvernului grec o tele
gramă în care, în numele întregu
lui popor cehoslovac, protestează 
împotriva încălcării drepturilor 
democratice în Grecia. Comitetul 
cehoslovac a trimis de asemenea o 
telegramă lui Manolis Glezos în 
care în numele poporului ceho
slovac, îi exprimă un sincer senti
ment de solidaritate.

Luptătorii antifasciști, care ca și 
Manolis Glezos au cunoscut fața 
hîdă a ocupanților hitleriști, con
damnă vehement actele ilegale în
dreptate împotriva acelui care cu 
mina lui a smuls steagul hitlerist 
de pe Acropole. Astfel, conduce
rea generală a Uniunii luptători
lor pentru libertate și democrație 
din Polonia a adresat lui Kara
manlis, primul ministru al Gre
ciei, o scrisoare în care se spune 
printre altele :

„tn numele foștilor participași ți 
la mișcarea de rezistență și al da- 
ținuțiior din lagărele hitleriste de 
concentrare, grupați in Uniunea

luptătorilor pentru libertate ți 
democrație, ne exprimăm profun
da îngrijorare pentru soarta erou
lui național grec, Manolis Glezos, 
luptător al mișcării de rezistență, 
oare a luptat împotriva cotropito
rilor hitleriști, în legătură cu a- 
restarea și trimiterea lui în jude
cata tribunalului militar. Fă ce
rem să faceți tot ce vă stă în pu
tință pentru eliberarea acestui 
mare patriot, care se bucură de 
simpatia tuturor celor credincioși 
nobilelor idei patriotice și umani
tariste ale mișcării de rezistență".

Proteste vehemente au fost ex
primate și de Comitetul femeilor 
sovietice, de Consiliul Național al 
Frontului Patriei din Bulgaria, de 
Comitetul luptătorilor din mișca
rea antifascistă de ■ rezistență din 
R. D. Germană, de Comitetul ve
teranilor luptei poporului albanez 
pentru libertate și independență, 
de Uniunea ziariștilor din R. P. 
Ungară și de alte organizații pre
cum și de numeroase personalități 
de știință, cultură și artă din ță
rile socialiste. Cunoscutul scriitor 
sovietic Ilya Ehrenburg, de pildă, 
a publicat în ziarul „Sovetskaia 
Rossia", la 15 ianuarie ac., un 
impresionant articol intitulat : 
„Ini ma și rațiunea protestează", în 

■- care scrie printre altele : ,,...ltya- 
nolis Glezos este amenințat cu îm
pușcarea... Nu a sosit oare timpul 
de a pune capăt „insulelor mor’ 
ții", închisorilor și execuțiilor ?

în anii ocupației Manolis Gle
zos și-a dovedit dragostea față de 
Grecia. Tocmai pe asemenea oa- 
meni i-a preamărit înainte (le 
moarte marele poet Sikelianos. Nu 
te poți atinge de Manolis Glezos 
fără să jignești pe toți aceia care 
sînt îndrăgostiți de Grecia.

Lucrul cel mai înfricoșător din 
cele întîmplate este absurditatea. 
In prezent, cînd se resimte pretu
tindeni dorința de a pune capăt 
„războiului rece", cînd se contu
rează o cotitură în opinia publică 
mondială, unii politicieni greci se 
străduiesc să reînvie anii cei mai 
crunți. Ei vor ca Manolis Glezos, 
oare a scăpat ca prin minune de 
glonțul unui SS.-ist, să piară de 
mina unui grec, ca el să cadă vic
timă a „războiului rece" odios în
tregii omeniri. Atit inima cit și 
conștiința și rațiunea protestează 
împotriva acestei stări de lucruri".

După cum e și firesc, persecu
țiile la care sînt supuși luptătorii 
greci pentru pace și democrație au 
stîrnit protestul celor mai largi 
cercuri din multe alte țări ale lu
mii. Absurditatea acuzațiilor aduse 
lui Manolis Glezos este atit de e- 
videntă și a produs o indignare 
atit de mare, incit juriști cu re
nume internațional au arătat în 
mod public inconsistența „acuză
rii", iar unii dintre ei s~au decla
rat gata să participe la Alena, la 
apărarea lui Glezos. be altfel, 
spre sfîrșitul lui decembrie 1958 
a sosit la Atena cunoscutul avocat 
francez G. Abelard. Im sosire el a 
declarat : „Pe Glezos întreaga lu
me îl cunoaște bine ca erou al 
rezistenței naționale și își aminteș
te de fapta lui eroică, care a dat 
speranțe popoarelor Europei, afla
te în robia germană. Arestarea lui 
a provocat o profundă indignare 
în întreaga Europă. Acuzarea lui 
Glezos de spionaj este respinsă de 
toți".

Tot în Franța, după cum a a- 
nurtțal ziarul „L’Humanite", Aso
ciația ajutorului popular franțez 
(organizația progresistă din care

fac parte, printre alții, numeroși 
activiști pe tărim obștesc) s-a a- 
dresat ambasadei Cremei din Pa
ris cu rugămintea de a aduce la 
cunoștință guvernului din Atena 
că Asociația cere eliberarea neîn
târziată a eroului național al Gre
ciei, Manolis Glezos.

tn presa italiană au fost publi
cate numeroase materiale care o- 
glindesc indignarea tot mai mare 
a opiniei publice italiene față de 
samavolnicia brutală a reacțiunii 
din Grecia, care vrea să impună 
o represiune judiciară împotriva 
eminentului activist progresist din 
Grecia, Manolis Glezos. După cum 
menționează ziarul „Unita", cu
noscuta reprezentantă a vieții pu-, 
blice din Italia, Maria Maddalena 
Rossi, vice președintă a F.D.LF., 
l-a vizitat la (> ianuarie pe mi
nistrul grec al Afacerilor Externe, 
și i-a transmis o scrisoare de pro
test împotriva arestării lui Glezos 
adresată guvernului grec și sem
nată de senatorul Terracini, pre
cum și de alți membrii ai parla
mentului italian. De asemenea. 
Asociația juriștilor democrați din 
Italia a adresat ministrului Justi
ției al Greciei o telegramă in care 
protestează împotriva arestării ile
gale a cunoscutului patriot grec, 
Manolis Glezos.

Și opinia publică din Anglia 
cere cu hotărire eliberarea lui 
Glezos și a celorlalți luptători de
mocrați. Ziarul „Avghi" a publi
cat telegrama adresată guvernului 
grec de un grup de fruntași ai vie
ții publice și politice din Anglia, 
din care fac parte scriitorii J. 
Goldring, Saint John, M. Philips, 
C. R. Wales, profesorul Thomson 
și alții, in care se cere ca Glezos > 
să fie eliberat și „să i se acorda ■

ju opinia
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