
Lucrările 
celui de al XXI-lea Congres 

extraordinar al P. C. U. S.

Proletari din toate țările, unlțl-vă!

inteia
rutului

Ședința din dimineața zilei de 50 ianuarie 1959 Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
MOSCOVA 30 (Agerpres). — 

TASS transmite: .
In Marele Palat al Kremlinului, 

continuă lucrările Congresului al 
1 XXI-lea extraordinar al Partidului 

1 Comunist al Uniunii Sovietice, 
. congresul constructorilor comunis- 

’.ilui.
, Delegații discută într-o atmosfe

ră de unanimitate deplină, într-un 
' spirit practic și principial, leninist 

raportul tovarășului N. S. Hruș- 
j ciov cu privire la cifrele de con

trol ale dezvoltării economiei na
ționale a U.R.S.S. pe anii 1959— 
1965. Exprimînd părerea organiza
țiilor de partid, care i-au delegat 
la congres, părerea întregului po
por sovietic, vorbitorii își mani
festă convingerea fermă că sarci
nile, puse de partid în fața țării 

; pentru acești șapte ani, vor fi tra
duse cu succes în viață.

jf La ședința din dimineața zilei 
de 30 ianuarie care s-a deschis

• sub președinția lui L. I. BREJ- 
NEV, primul a luat cuvîntul la 

I discuții A. I. GAEVOI, secretar al 
: Comitetului regional de partid 

Dnepropetrovsk. Marile succese în 
i dezvoltarea economiei, științei, 
' culturii, în ridicarea bunăstării oa- 
, monitor muncii, obținute în țara 
' moasțră după Congresul al XX-lea

- partidului, a subliniat el, con- 
p^Jmă o dată mai mult superiori- 
I tatea sistemului socialist față de 
i cel capitalist, constituie o mărtu- 
i rie că orînduirea socială și de stat 

sovietică dispune
I zabile.

In lumina cu
ceririlor și vic
toriilor cu ade
vărat istorice 
ale partidului și 
poporului nos
tru, se vede 
deosebit de clar 
importanța u- 
riașă a acțiuni
lor hotărite ale 
Comitetului Cen
tral al partidu
lui, care a de
mascat și a în
lăturat din calea 
noastră grupul 
de fracționiști și 
scizioniști: Ma
lenkov, Molo
tov, Kaganovici, 
Bulganin, Șe- 
pilov, grup ,care 
a încercat' să 
submineze apli-; 
carea liniei le
niniste a Parti
dului Comunist 
al Uniunii So
vietice în toate 
problemele po
litice interne și 

internaționale 
importante. Par- 
tidul și poporul 
au aprobat în-, 
trutotul acțiuni
le Comitetului 
Central leninist.

Vorbind în continuare despre ac
tivitatea organizației de partid 
Dnepropetrovsk în dezvoltarea eco
nomiei acestei regiuni, A. I. Gae
voi a spus că în perioada de după 
Congresul al XX-lea al partidului 
producția globală a industriei a 
sporit aici cu 35 la sută. Minerii 
din bazinul Krivoirog au dat anul 
trecut o mare parte din minereul 
de fier obținut în țară. S-au înce
put mari lucrări pentru introducerea 
tehnicii noi, mai cu seamă în in
dustria metalurgică și minieră. La 
cuptoarele Martin și convertizoare 
este folosit oxigenul.

în această regiune se acordă o 
-atenție mare producției de cereale 

dezvoltării creșterii animalelor. 
V,-i anul 1958 producția de cereale 

a crescut cu 58 la sută în compa
rație cu anul 1953. Potrivit calcu
lelor se constată că colhozurile și 
sovhozurile din această regiune 
vor putea îndeplini septenalul în 
ce privește producția de produse 
animaliere în cinci ani, să sporeas
că producția de carne de pește 4 
ori, de lapte — de 3 ori în com
parație cu anul 1958.

In perioada septenalului vor f! 
alocate pentru dezvoltarea econo
miei naționale a regiunii Dnepro
petrovsk peste 32 miliarde ruble, 
considerabil mai mult ca în cei 
șapte ani precedenți. O mare par
te din întreaga sumă a alocărilor 
va fi destinată dezvoltării indus
triei miniere, metalurgice și chi
mice.

A luat apoi cuvîntul M. A. SUS
LOV, membru al Prezidiului Co
mitetului Central al P.C.U.S. El 
a spus că Congresul al XXI-lea nu 
este un congres ordinar al parti- 

ilui, iar în cadrul lui n a fost 
prezentată darea de seamă a Co
mitetului Central. Dar, în rapor
tul clar, multilateral și profund al 
tovarășului N. S. Hrușciov sînt a- 
nalizate rezultatele activității par
tidului și întregului popor în pe
rioada dintre Congresul al XX- 
lea și Congresul al XXI-lea. In 
această perioadă țara a repurtat 
victorii istorico-mondiale în toate 
domeniile economiei naționale. în
treaga lume recunoaște succesele 
strălucite obținute de cultura, Șțad 
știința și tehnica sovietică încunu
nate cu lansarea sateliților sovie
tici ai Pămîntului și a primei pla
nete artificiale care se rotește în 
jurul Soarelui. Sateliții artificiali 
sovietici ai Pămîntului și Soa
relui — sînt inerent creații ale so
cialismului care a învins pe deplin 
și definitiv în Uniunea Sovietică.

Poporul sovietic, strîns unit în 
jurul partidului său comunist, a 
cucerit culmi și a înfăptuit trans
formări grandioase care dau po
sibilitate țării1 noastre să pășeaș-

de forte inepui-

că acum într-o perioadă nouă, de 
cea mai mare importanță, a dez
voltării sale. Istoria nu cunoaște 
încă planuri atît de grandioase, 
a declarat vorbitorul. In șapte ani, 
în Uniunea Sovietică se va fabrica 
aceeași cantitate de produse indus
triale cît s-a fabricat în cursul în
tregii perioade de existență a pu
terii sovietice, adică în 41 de ani. 
Poate exista oare cineva care să 
nu fie uimit de aceste citre ?

Al. A. Suslov a subliniat în con
tinuare că planul septenal care 
a provocat un sentiment de bucu
rie și admirație în rîndurile tutu
ror oamenilor din lagărul socia
list, a provocat o puternică îngri
jorare în lumea capitalistă și în 
primul rînd în rîndul milionarilor 
din S.U.A. Dacă în trecut ei pri
veau de obicei cu scepticism inten
ția poporului nostru de a ajunge 
din urmă și de a întrece S.U.A. în 
ce privește producția principalelor 
tipuri de produse industriale și a- 
gricole, acum sînt serios neliniș
tiți de aceste perspective alei noa
stre. Cincinalele sovietice, sateli
ții sovietici al Pămîntului și Soa
relui și multe altele au convins 
pînă și pe dușmanii obtuzi și incu
rabili ai socialismului. în Uniunea 
Sovietică ceea ce este înscris as
tăzi în plan, mîine va fi tradus în 
viață, a spus vorbitorul, în aplau
zele participanților la congres.

M. A. Suslov a vorbit despre 
caracterul realist al mărețului plan 
septenal, care a fost elaborat pe 
baza profund științifică a marxism-

nu duce însă de fel la 
rea rolului organelor 
sau economice. Sînt 
meiate din punct de vedere teoretic 
și practic dăunătoare concepțiile 
revizioniștilor iugoslavi care în
cearcă să diminueze importanța 
statului și organelor de stat.

In continuare, Al. A. Suslov s-a 
ocupat de munca uriașă înfăptuită 
de partid pentru educarea comu
nistă a oamenilor muncii si de sar
cinile de viitor care se. impun în 
acest domeniu. Ei a subliniat im
portanța deosebită a educării ati
tudinii comuniste față de muncă 
și față de proprietatea socialistă, 
aceasta constituind principalul in
dice al conștiinței omului sovie
tic, al înfățișării lui morale no
bile, al devotamentului față de 
cauza comunismului. Vorbitorul a 
subliniat că educația comunistă nu 
constă numai în forme deosebite 
de învățămînt și propagandă, ci în 
primul rînd în practica revoluțio
nară, în atragerea deplină a tu
turor oamenilor muncii la parti
ciparea activă în producția so
cială, la rezolvarea tuturor sar
cinilor construcției comuniste.

Al. A. Suslov a arătat care sînt 
sarcinile de răspundere ce stau în 
fața presei, literaturii și artelor. 
El a subliniat, printre altele, că ro
lul propagandistic și organizatoric 
al presei a crescut considerabil 
după Congresul al XX-lea al par
tidului. Cu toate acestea, actualul 
nivel ideologic și literar al multor 
ziare și reviste nu poate fi consi-

micșora- 
de stat 

neînte-

Dn aspect din sala Congresului
Telefoto: AGERPRES

îndeplinirea lui este 
o___ nivelul înalt obținut

în Iară de dezvoltarea forțelor de 
producție, științei și tehnicii, de 
marele număr de specialiști și 
muncitori calificați, de bogăția re
surselor naturale ale țării, de uni
tatea moral-politică fără precedent 
a poporului sovietic ferm hotărît 
să meargă spre comunism, sub 
conducerea partidului. Toate a- 
cestea constituie o garanție de 
nădejde că planul marilor lucrări 
trasat de partid va fi îndeplinit și 
depășit.

Vorbitorul a caracterizat în con
tinuare cele două faze ale noii so
cietăți — socialismul și comunis
mul, ' subliniind trăsăturile lor co
mune și deosebirile dintre ele. 
M. A. Suslov a arătat că între faza 
inferioară și superioară a comu
nismului nu există limite de netre
cut, socialismul se transformă 
treptat în comunism. în țara noa
stră, socialismul a ajuns în pre
zent la acest stadiu de maturitate, 
superioritatea lui a devenit evi
dentă cu atîta vigoare și în ase
menea proporții îneît sarcina 
actuală, imediată, a societății 
noastre a devenit construirea 
comunismului. Acest proces însă 
va fi îndelungat, va depăși ca
drul septenalului, cu toate că din
colo de indicii cantitativi ai pla
nului septenal, dincolo de cifre, nu 
este greu de vîizut caracterul spe
cific calitativ al noii perioade. Sep- 
tenalul va face evidente și palpa
bile în mod real toate trăsăturile 
principale ale comunismului.

M. A. Suslov a vorbit în con
tinuare despre necesitatea . de a 
ridica pe o nouă treaptă activita
tea teoretică în domeniul științelor 
sociale, în problemele legate de 
trecerea de la socialism la-comu
nism.

Atenția teoreticienilor trebuie să 
fie atrasă în primul rînd de pro
bleme ca înfăptuirea în condițiile 
socialismului și în perioada con
strucției desfășurate a comunismu
lui a legii concordanței forțelor de 
producție și relațiilor de producție, 
apropierea formelor proprietății de 

t și cooperatist-colhoznice, 
problemele retribuirii muncii. Pre
zintă o importanță excepțională 
problema rolului statului și func
țiilor lui în perioada construcției 
desfășurate a comunismului.

M. A. Suslov a subliniat de a- 
semenea că în noua etană a con
struirii comunismului va crește 
considerabil rolul sindicatelor, 
Gomsomolului și celorlalte organi
zații de masă, asupra cărora vor 
trece treptat o parte din funcțiile 
organelor de stat. Rolul mereu 
crescînd al organizațiilor obștești

leninismului, 
asigurată de

derat satisfăcător. Există încă ar
ticole și corespondențe plictisitoare 
și lipsite de conținut, se editează 
încă numeroase cărți și reviste ne
folositoare și lipsite de interes.

Pentru ca literatura și arta să-și 
justifice în general menirea lor 
socială — de a însufleți poporul 
în lupta pentru comunism, este 
necesar să existe o claritate 
ideologică deplină, o luptă in
transigentă împotriva influențe
lor străine, o legătură pro
fundă și strînsă a literaturii și ar
tei cu viața. Adevărata artă s-a 
născut întotdeauna prin studierea 
aprofundată a vieții.

M. A. Suslov s-a ocupat în con
tinuare de succesele sistemului so
cialist mondial, de întărirea legă
turilor frățești dintre partidele co
muniste și muncitorești. Capitalis
mului îi vine tot mai greu să țină 
capul deasupra apei, a arătat 
vorbitorul. Nu este departe ziua 
cînd sub povara crimelor lui îm
potriva omenirii el se va îne
ca, făcînd loc orînduirii cu ade
vărat progresiste — socialismul.

Hotărîrile Congresului al XXI-

lea al partidului, a spus în în
cheiere At. A. Suslov, bazate pe 
învățătura de neînvins a marxism- 
leninismului, vor deschide o nouă 
epocă în istoria omenirii, epocă 
constructorilor comunismului.

Tov. V. I. GORBUNOV, lăcătuș- 
montor la șantierul de construcție 
al spărgătorului de gheață atomic 
,,Lenin“ (organizația de partid Le
ningrad), a adus delegaților la 
congres caldul salut al construc
torilor navali din Leningrad.

împreună cu întreg poporul so
vietic, a spus el, constructorii na
vali din Leningrad muncesc fără 
a-și precupeți forțele pentru con
struirea societății comuniste în țara 
noastră. Anul trecut ei au repur
tat o mare victorie construind și 
utilînd cu mijloace tehnice de 
prim rang două noi petroliere cu 
un deplasament de 16.000 tone 
fiecare. Recent a fost lansat la 
apă un petrolier gigantic, nava- 
amiral a flotei petroliere, cu un 
deplasament de 40.000 tone. Con
structorii l-au botezat „Pekin" în 
semn de caldă prietenie față de 
marele popor chinez.

Un eveniment remarcabil, a spus 
în continuare vorbitorul, este con
struirea în orașul nostru a primu
lui spărgător de gheață atomic din 
lume ,,Lenin", care întruchipează 
înaltul nivel al tehnicii și al dez
voltării forțelor de producție ale 
țării noastre, gîndirea îndrăzneață 
a oamenilor ei de știință, năzuin
țele de pace ale statului sovietic.

V. I. Gorbunov a vorbit apoi 
despre discutarea tezelor raportu
lui lui N. S. Hrușciov de către 
oamenii muncii din Leningrad care 
au făcut multe propuneri îndrepta
te spre înfăptuirea cît mai grabni
că a sarcinilor planului septenal. 
Raționalizatorii și inventatorii din 
Leningrad au adus o contribuție 
importantă la întărirea puterii e- 
conomice a patriei. Ei au prezen
tat aproape 200 de propuneri, da
torită cărora s-au realizat econo
mii în valoare de peste 500 mili
oane de ruble.

Pentru a înfăptui sarcinile pla
nului septenal, a spus V. I. Gor
bunov, trebuie să se muncească 
mult, cu tenacitate și perseverență, 
să se îmbunătățească zi de zi or
ganizarea producției, să se ridi
ce nivelul activității de proiectare. 
In această ordine de idei, a con
tinuat el, aș vrea să ridic o serie 
de probleme care stînjenesc dez
voltarea în ritm accelerat a flotei 
țării noastre.

V. I. Gorbunov a relevat că bi
rourile de proiectare din industria 
construcțiilor navale nu țin întot
deauna seama de noile procese 
tehnologice și de metodele de mun
că avansate deja însușite și folo
site pe larg în construcția nave
lor. Deseori, proiectele întîrzie, 
costă încă foarte scump și au lip
suri și neajunsuri. Vorbitorul a 
propus ca o mare parte din lucră
rile de proiectări navale să fie 
transmise șantierelor navale. El a 
ridicat de asemenea următoarele 
probleme: crearea unor întreprin
deri specializate care să confec
ționeze pentru constructorii navali 
material de armătură, fitingărie, 
instrumente ; îmbunătățirea plani
ficării activității șantierelor nava
le de către Gosplanul U.R.S.S.; o 
mai bună cooperare între regiuni
le economice etc.

In încheiere, vorbind în numele 
colectivului constructorilor primu
lui spărgător de gheață atomic din 
lume „Lenin", V. I. Gorbunov a 
asigurat pe delegații la Congres 
că constructorii navali din Lenin
grad vor face tot ceea ce este ne
cesar pentru ca spărgătorul de 
gheață atomic să plece în prima sa 
cursă la data stabilită de partid 
și guvern.

Mie, femeie simplă de la țară, 
a spus E. A. DOLINIUK, șefă de 
echipă în colhozul 
nea Tarnopol, mi-a 
marea fericire de a 
lucrările celui de-al 
greș al partidului.

Ea a vorbit despre marile pre
faceri înfăptuite pe teritoriul re-
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împreună cu comunistul Al. Tudorache, utemistul Vasile Marin de la uzinele „Republica" a rea
lizat un dispozitiv automat pentru comanda mașinii de degroșat, Cu ajutorul acestui dispozitiv se rea
lizează o turație mai mare a mașinii ceea ce duce la creșterea productivității muncit

In fotografie cei doi muncitori urmărind funcționarea dispozitivului.
Foto: N. STELORIAN

Fiecare muncitor, tehnician și inginer să realizeze

Cît mai multe economii
în producție

Chemarea adresată muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor 
din întreaga țară de colectivele a 8 întreprinderi din Capitală

> •

a

1

tn regiunea Timișoara mii g

Stalin, regiu- 
fost hărăzită 
participa la 
XXI-lea Con-

Plenara C.C. al P.'M.R. din 
26-28 noiembrie 1958 a pus în 
fața colectivelor din întreprinderi 
sarcina reducerii accentuate, în 
acest an, a prețului de cost al 
produselor. Expunerea tovarășu
lui Gh. Gheorghiu-Dej la ple
nară a arătat importanța deose
bită a reducerii prețului de cost, 
pentru sporirea acumulărilor sta
tului, pentru dezvoltarea econo
miei naționale și creșterea nivelu
lui de trai ai poporului, subliniind 
că lupta pentru micșorarea costu
rilor de producție în toate ramurile 
economiei noastre, din toatei între
prinderile, este o sarcină economi
că centrală. Răspunzînd cu entu
ziasm, sarcinilor puse de partid, 
muncitorii și tehnicienii din fa
brici și uzine își îndreaptă aten
ția, în cadrul întrecerii socialiste, 
spre realizarea de economii cît 
mai mari în producție, pe baza 
valorificării mai intense a rezer
velor interne de creștere a pro
ductivității muncii, de reducere 
a consumurilor specifice de ma
terii prime și materiale și de îm
bunătățire a calității produselor.

Recent colectivele a 8 între
prinderi din Capitală — hotărite 
să-și sporească contribuția la 
mărirea acumulărilor statului — 
au luat inițiativa patriotică de a 
intensifica și dezvolta multilate
ral lupta fiecărui muncitor, teh
nician și inginer, pentru econo
mii cît mai mari in producție, 
adresînd în acest sens o însufle
țită chemare către toate colecti
vele de întreprinderi din țară.

In lumina sarcinilor puse de 
plenară, colectivele celor opt în
treprinderi au analizat și au dez-

• Prin creșterea productivității muncii, 
scăderea prețului de cost, pe baza redu
cerii consumurilor specifice de materii 
prime, materiale, energie și combustibil 
* și îmbunătățirea calității produselor: 
ECONOMII DE PESTE 16.000.000 LEI.

bătut cu spirit de răspundere, în 
adunări de partid deschise și în 
grupe sindicale, prevederile pla; 
nului pe acest an. Participanții 
la aceste adunări au arătat, dînd 
numeroase exemple concrete, că 
la fiecare loc de muncă există 
numeroase posibilități de a rea
liza economii peste plan, prin 
creșterea productivității muncii, 
reducerea consumurilor specifice 
de materii prime, materiale, com
bustibil și energie etc. Astfel, la 
uzinele „23 August1* a reieșit că 
se pot economisi peste plan 224 
tone oțel, 170 tone fontă, 254 m.c. 
cherestea, 263 tone combustibil, 
206.250 kWh. energie electrică și 
altele. La uzinele „Semănătoa- 
rea“ a reieșit că se pot realiza

economii de 150 tone laminate, 
30 tone tablă zincată, 20 tone 
fontă, iar la fabrica de încălță
minte „Kirov" 4.050 m.p. piele, 
1940 kg. talpă, 186 tone combu
stibil și 35.000 kWh. energie elec
trică. Importante economii peste 
plan prin creșterea productivității 
muncii și reducerea consumului 
specific de materii prime și mate
riale pot realiza și muncitorii, 
tehnicienii și inginerii din cele
lalte întreprinderi.

Colectivele celor opt întreprin
deri din Capitală — se arată 
printre altele, în chemare — au 
hotărît ca în acest an să desfășoa
re întrecerea socialistă sub lozin
ca : „Fiecare muncitor, tehnician

8 tn regiunea Timișoara mii g 
| de tineri participă cu insufle- 8 
8 fire, în timpul lor liber, la | 
8 lucrările de ridicare a unor g 
| construcții industriale, la crește- 8 
8 rea suprafețelor agricole, la în- g 
| frumusețarea orașelor și satelor, 8 
g precum și la diferite alte ac- | 
8 țiuni de folos obștesc. Pînă in g 
| prezent în această regiune au 8 
8 luat ființă 700 de brigăzi ule- | 
8 miște de muncă patriotică din g 
| care fac parte peste 17.000 de 8 
8 tineri muncitori, țărani munci- g 
8 tori, studenți și elevi.
g La Reșița brigăzile de muncă 8 
8 patriotici participă activ la g 
| lucrările de reconstrucție a oțe- 8 
g tăriei combinatului, precum și | 
8 Za acțiunile de înfrumusețare a g 
| orașului muncitoresc din Lunca 8 
g Pomostului. Tinerii brigadieri | 
8 din orașul Timișoara își aduc g 
| contribuția, printre altele, la | 
8 amenajarea unui ștrand, iar cei g 
| din raionul Sinnicolau Mare g 
g contribuie prin munca lor la g 
8 repararea și întreținerea dru- 8 
| murilor. |

* 8 o , g
g Cele aproape 350 de brigăzi g 
8 utemisle de munci patriotică 8 
| din regiunea Iași desfășoară o | 
8 activitate rodnică. In ultimele g 
8 luni peste 20.000 de tineri, u- 8 
| temiști și pionieri, au curățit | 
8 o suprafață de 15.500 ha. de 8 
8 pășuni, realizîndu-se astfel eca- 8 
g nomii în valoare de 1.550.000 g 
8 Iei. Aproape 16.000 de tineri 8 
8 au fost antrenați în ultimul | 
g timp la diferite acțiuni pentru g 
8 înfrumusețarea orașelor și sa- 8 
| telor regiunii, refacerea drumu- g 
g rilor și podurilor, tn această g 
f activitate ei au efectuat 250.000 8 
g ore de muncă voluntară. Briga- | 
8 dierii din regiunea lași au plan- g 
| lat de asemenea 120.000 pomi 8 
8 fructiferi și un mare număr de | 
8 arbori decorativi.
g Aproape 9.000 de tineri mim- 8 
8 cilori, elevi și studenți din | 
? Iași au lucrat voluntar 48.000 g 
g de ore la amenajarea comple- 8 
8 xului de odihni de la Ciric fi g 
o la taluzarea malurilor Bahluiu- 8 
8 lui. Tinerii muncitori dsf la A- 8 
8 telierele C.F.R, din Pașcani g 
g contribuie prin muncă volun- 8 
8 tară la construirea unui bloc ș 
8 al tineretului, care aparține a- g 
g cestei întreprinderi, și în care 8 
8 va locui în bune condiții un g 
| număr de 200 tineri muncitori, g 
| (Agerpres) 8
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Citiți în pag. 2-a ;

Viața culturală

a tineretului
(Continuare în pag. 3-a)

Expresia atașamentului
tineretului

(Continuare în pag. 4-a)

Tinerii din brigada de tineret ,,23 August" de la Complexul C.F.R. „Grivița Roșie" ascultă cu un 
deosebit interes cuprinsul raportului tovarășului N. S. Hrușciov prezentat la Congresul al XXI-lea 
al P.C.U.S., pe care îl citește agitatorul Vasile Cimbrescu, roto: S. NICULESCU

(Citiți în pag. IV-a reportajul „Tinerii muncitori urmăresc cu deosebit interes lucrările Congresului 
al XXI-lea"),

w «c gospodăria colectivă
In anul 1958 gospodăria colectivă 

din comuna Zebil, regiunea Con
stanța a realizat venituri mari în 
principalele sale sectoare de pro
ducție. Astfel s-a ajuns ca venitul 
global să atingă suma de 1.642.090 
lei, față de 1.212.300 lei cît era 
planificat. Plusul acesta gospodăria 
l-a dobîndit mai ales în produsele 
vegetale și animale contractate cu 
statul. Colectiviștii au contractat cu 
statul 100 tone grîu, 80 tone po
rumb, 70 tone floarea-soarelui. 50 

porci. 2 vagoane de lapte etc. 
floarea-soarelui ei și-au depă- 
contractul cu 10 tone. Aceste 
tone reprezintă de fapt sporul 
producție pe care l-a obținut 

echipa de tineret de pe lotul de 
care a răspuns. Echipa de tineret 
din sectorul zootehnic a adus și ea 
gospodăriei venituri de aproxima
tiv 20.000 lei peste plan, iar secto
rul viticol (137 ha. vie) în care au 
lucrat permanent 10 tineri, a adus 
venituri în plus de aproape 30.000 
lei.

Realizările celor două echipe de 
tineret create anul trecut precum 
și ale celorlalți utemiști și tineri 
care au adus un aport însemnat la 
consolidarea economico-organizato- 
rică a gospodăriei, au făcut ca 
prestigiul organizației U. T. M 
care i a mobilizat la îndeplinirea 
acestei sarcini, să sporească. Activi
tatea sa politică s-a îmbunătățit,

de 
La 
Șit
10 
de

t.

mulți dintre utemiști au crescut șl 
s-au maturizat politicește. Toate 
acestea au făcut ca pentru anul 
1959 utemiștii și tinerii să se sim
tă capabili de îndeplinirea unor 
sarcini și mai mari.

Anul acesta gospodăria va mări 
din producția proprie și prin cum
părări numărul de oi (în 1958 a
XNXSNNNNSNXKNNNNXNXNN 
Importante propuneri 

făcute de tinerii 
colectiviști în adunarea 

de dare de seamă 
și alegeri a G. A. C.

Zebil, regiunea 
Constanța

avut 840 de oi) cu încă 800 de oi 
cu lînă fină și semifină, de rasă ti
gaie și merinos. Organizația U.T.M. 
a venit în adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri a colecti
viștilor cu propunerea ca echipa 
zootehnică să fie întărită cu încă 
patru tineri, care să răspundă de 
400 de oi, de la care să obțină spo
ruri de lînă și lapte echivalente 
cu cel puțin 15.000 lei. Tot cu o- 
cazia adunării generale, tinerii au 
propus ca în cadrul unei brigăzi

de cîmp să se formeze încă o 
echipă de tineret, care să 
răspundă de 20 ha. porumb, 
10 ha. grîu, 5 ha. sfeclă de 
zahăr (din cele 28 ha. care se vor 
cultiva anul acesta) și 10 ha. floa
rea-soarelui din cele 160 ha. care 
se vor cultiva în 1939.

în ce privește floarea-soarelui șl 
sfecla de zahăr, organizația de 
bază U.T.M. s-a angajat ca noua 
echipă de tineret să obțină cu 200 
kg. și respectiv cu 1500 kg. mai 
mult la hectar față de cantitatea 
planificată de gospodărie. Organi
zația U.T.M. a luat în acest scop 
măsura ca în echipă să fie înca
drați utemiști și tineri dintre cei 
mai de nădejde ca Gheorghe Nai- 
din, Toader Țințar, Elena Pante- 
liu. Maria Iov, Frusina Rusu, Ni- 
colae Partebună și alții, care s-au 
dovedit și cei mai sîrguincioșt 
cursanți la învățămîntul agrozoo
tehnic.

Toate aceste angajamente șt pro
puneri ale utemiștilor și tinerilor 
au fost primite cu un vtu interes 
de colectiviști. Organizația de par
tid și conducerea gospodăriei au 
felicitat utemiștii și tinerii, organi
zația de bază U.T.M., pentru dra
gostea pe care o poartă gospodă
riei colective, înfloririi și ridicării 
ei continue.

N1COLAE BARBU



CLUBURILE 
sâ devină centre puternice de organizare 

a timpului liber al tineretului
Conf erințele-
mijloc important de 
educație patriotică 

a tineretului
Propaganda prin conferințe este 

un mijloc important de educare 
patriotică a tineretului. Conferin
țele bogate în conținut, interesan
te, despre patria noastră, despre 
transformările sociale profunde 
care au avut loc în anii regimului 
democrat-popular, despre succese
le obținute în construirea socialis
mului și sarcinile care mai stau în 
fața poporului nostru — contribuie 
intens la educarea tineretului în 
Spiritul patriotismuluui socialist.

In ultima vreme, grupul de re- 
ferenți de pe lingă Comitetul ra
ional U.T.M. Tg. Mureș, începînd 
cu membrii biroului, au ținut mai 
multe conferințe în fața tineretului 
despre politica internă și externă 
a partidului și guvernului nostru, 
despre problemele actuale ale con
strucției socialismului, ale moralei 
comuniste.

Ne-am străduit să dezvoltăm la 
tineri sentimentul mîndriei patrio
tice, dragostea pentru statul nos
tru socialist, pentru Partidul Mun
citoresc Romîn, sentimentul fră
ției naționalităților conlocuitoare 
cu poporul romîn, calitățile no
bile ale omului societății socia
liste. Comitetul regional U.T.M. 
ne-a trimis în ultima vreme mai 
multe conferințe interesante, pe 
teme variate, conferințe care au 
găsit răsunet in rtndui utemiști- 
ior.

in cadrul adunărilor generale ale 
organizațiilor de bază U.T.M. din 
G.A.C., întovărășiri și sate precum 
și la căminele culturale am ținut 
conferințe pe teme cum ar fi : 
„R.P.R.—statul oamenilor muncii 
de la orașe și sate", „Ce a dat re
gimul democrat-popular tineretu
lui", „Armata R.P.R. — armată de 
tip nou", „Prietenia și frăția din
tre poporul romîn și naționalități
le conlocuitoare", „în apărarea pă
cii" și altele.

Numeroase conferințe se ocupă 
de problemele construcției socialis
te la sate, de sarcinile organiza
țiilor U.TJW. Tov. Pasztor lozsef, 
învățător în comuna Crăciune, 
membru al grupului nostru de re
ferenți, a ținut o expunere pe 
tema „Sarcinile organizațiilor 
U.T.M. pentru întărirea și dez
voltarea întovărășirilor agricole" 
și conferința „U.T.M. — organi
zație revoluționară a tineretului 
muncitor de la orașe și sate".

Au ținut conferințe și tovărășii 
Gal Marton, din comuna Roteni, 
Stoian Georgeta din Voilniceni, Be- 
recziki Gyorgy, profesori ai Școlii 
medii din Miercurea Niraj și aiți 
membri ai grupului de referenți. 
Putem remarca că în ultima vre
me membrii biroului comitetului 
raional U.T.M., instructorii comite
tului raional UJ.M. au ținut mai 
des conferințe în organizațiile

U.T.M., la „Joile tineretului" și 
la căminele culturale sătești.

Astfel, tovarășul Nagy Vilmos, 
prim secretar al comitetului raio
nal U.T.M. a ținut o expunere des
pre „P.M.R. — conducătorul po
porului în lupta pentru pace și so
cialism" în mai multe organizații 
de bază U.T.M. de la sate. Tov. 
Csukar Gyula, activist al comite
tului raional, a ținut în organiza
țiile U.T.M. din Roteni, Troița și 
Bedenț conferințe despre „Frăția 
dintre poporul romîn și naționali
tățile conlocuitoare", „Despre sar
cinile organizațiilor U.T.M. pentru 
'transformarea socialistă a agricul
turii".

O mare însemnătate au pentru 
educarea tineretului în spiritul pa
triotismului socialist expunerile 
despre politica partidului, despre 
sarcinile ce revin tineretului pri
vind sporirea producției la hectar, 
întărirea și dezvoltarea proprietă
ții socialiste. Am ținut numeroa
se expuneri despre sarcinile tine
rilor de la sate pentru întărirea 
sectorului socialist în agricultură, 
despre participarea la munciie de 
folos patriotic, la acțiuni ca în- 
silozarea furajelor în G.A.S. și 
G.A.C., curățirea pășunilor, ame
najarea drumurilor, construirea 
de poduri, cămine culturale, de 
școli prin muncă voluntară.

De multă popularitate s-au 
bucurat serile de „întrebări și răs
punsuri". Tinerii pun de multe ori 
întrebări activiștilor noștri despre 
diferite probleme politice, economi
ce, culturale și științifice. Nu în
totdeauna avem la indemînă con
ferințe pe aceste teme. Cu ajutorul 
activiștilor de partid, din aparatul 
de stat, cu ajutorul tinerilor inte
lectuali — învățători, medici, a- 
gronomi — organizăm expuneri 
despre problemele care-i interesea
ză mai mult pe tineri.

Desigur, în propaganda noastră 
prin conferințe, ca și în munca 
grupului de referenți, există încă 
lipsuri pe care trebuie să le lichi
dăm. în primul rftid ținem foarte 
rar consfătuiri, nu discutăm întot
deauna în colectiv problemele de 
conținut ale conferințelor, expune
rilor noastre. Deși mulți dintre re- 
ferenții noștri activează cu însufle
țire, lipsa unor discuții, a unor 
consfătuiri influențează negativ 
munca grupului de referenți. Nu 
valorificăm încă suficient munca ti
nerilor intelectuali de la sate. Co
mitetul nostru raional va lua mă
suri pentru întărirea grupului de 
referenți, pentru ca propaganda 
noastră să fie mai eficace, mai a- 
proape de țelurile educației patrio
tice și de năzuințele tineretului.

IOAN TODEA
secretar al Comitetului raional 

U.T.M. Tg. Mureș

Pe lingă Școala populară de arte din Craiova funcționează o secție de artă plastică. Aici vin cu 
drag tinerii muncitori de la „Electroputere", „7 Noiembrie", ,.j. C.Frimu", elevi din școli etc. La 
cursuri ei primesc îndrumări tehnice de specialitate, își îmbogățesc cunoștințele de cultură generală. 
Aparatul fotografic i-a surprins pe elevi In cursul unei lecții. Foto: N. STELORIAN

CUM AM ATRAS
masa tinerilor din comuna

la eămiaul euituxal

Un nou „Colț
al Festivalului*‘

In fotografie : Un aspect de la „Colțul Festivalului*.

E=

Căminul cultural a devenit lo
cul unde tineretul din comuna noa- 
stră se adună in fiecărei seară pen
tru ca să se instruiască și să se 
recreeze, să-și " petreacă în mod 
plăcut și folositor cîteva ceasuri.

Fie că vizionează un film, ascul
tă o conferință interesantă, joacă 
șah sau citește o carte, fie că în
vață sau repetă un cîntec, un dans 
sau un rol într-o piesă de teatru, 
tînărul țăran muncitor găsește la 
căminul cultural posibilitatea de a 
se instrui, de a căpăta cunoștințe 
multilaterale.

Dorința tinerilor de a învăța, 
de a cunoaște cit mai multei lu
cruri, a devenit o necesitate. 
Pentru atragerea întregii mase 
de tineri în activitatea cul
turală, organizația U.T.M. din 
comună a dus și duce o susți
nută și perseverentă muncă, a 
căutat să folosească celei mai va
riate, mai interesante și mai atrac
tive forme de activitate. Nu a fost 
ușor să-i obișnuim pe tineri cu o 
activitate culturală organizată re
gulat, să-i facem să înțeleagă că 
timpul liber poate fi folosit și altfel 
decît plimbîndu-se de pomană pe 
uliță.

La început, la căminul cultural 
veneau puțini tineri, utemiștii 
cei mai activi, restul nu dovedeau 
prea mult interes față de echipa 
artistică, de cercul „Prietenii căr
ții" și, în general, de activitatea 
culturală. Cu mîna aceea de ti
neri am încercat totuși să 
înjghebăm o formație de dan
suri și am prezentat un program. 
Au jucat cu atîta veselie, îneît în 
ziua aceea s-a vorbit numai des
pre ei. La cîteva seri, echipa s-a 
mărit cu încă cîțiva tineri. S-a a-

uzit apoi prin comună că la cămi
nul cultural aproape în fiecare 
seară, cite o învățătoarei sau biblio
tecara citește celor din echipă, îna
inte de repetiție, poezii, le poves
tește cîte o carte sau le vorbește 
despre metodele înaintate de lucru 
în agricultură.

Această metodă pe care a folo
sit-o organizația noastră și la 
care și-au adus o mare contribuție 
tinerele cadre didactice din comu
nă, a atras foarte multi tineri. In- 
tî» veneau din simplă curiozitate, 
apoi au început să se intereseze, să 
discute intre ei despre o carte ci
tită sau să pună întrebări din di
verse domenii. Am început atunci 
să la vorbim despre concursul „lu. 
biți cartea", să le arătăm ce și 
cum trebuie să citească. Am 
găsit de la început partici
pant- Astăzi în comună stat peste 
100 de tineri înscriși în concurs.

De asemenea, cu concursul ingi
nerului agronom, am organizat un 
cerc agrotehnic unde tinerilor li 
se vorbește și li se demonstrează 
practic metode științifice înaintate 
de muncă în agricultură. La a- 
ceste cercuri participă acum a- 
proape toți tinerii din comună. Cît 
privește activitatea artistică, a fost 
mai greu cu fetele. Tntîi în echipa 
de dansuri am atras tinerele învă
țătoare. Și după ele, treptat, au în
ceput să vină și multe alte fete 
din sat. Astăzi multe din aceste 
fete au devenit soliste ale corului 
nostru sau interpretează firesc și 
cu talent diferite roluri în piesele 
de teatru.

Pentru ca întreaga masă de ti
neri să fie atrasă la activitatea 
culturală, organizația U.T.M. folo
sește în mare măsură filmele. In 
fiecare seară, la căminul cultural 
se prezintă cîte un film, la care, 
în prezent nu mai lipsește nici 
un tînăr. înainte de a începe fil

mul, de obicei sei ține ori o confe 
rință, un concurs cu teme din a- 
gricultură, ori se face repetiție la 
una din formațiile artisticei

Iată ,pe scurt cîteva aspecte 
din experiența dobîndită de noi în 
munca de mobilizare a tineretului 
la căminul cultural.

MARCU ȘTEFAN 
secretar U.T.M., comuna Segar- 

cea, regiunea Craiova

In orașul Sibiu există pe lingă 
multe întreprinderi și instituții 
cluburi și colțuri roșii care des
fășoară o bogată activitate cultu- 
ral-educativă, oferind posibilita
tea tinerilor muncitori să-și pe
treacă în mod plăcut și educativ 
timpul liber. îndrumate îndea
proape de organizațiile de partid, 
organizațiile U.T.M. inițiază in 
cadrul cluburilor și colțurilor 
roșii, numeroase acțiuni cultural- 
artistice, cu un profund conținut 
politic-edurativ, care contribuie 
din plin la educarea comunistă 
patriotică a tinerilor, la îmbogă
țirea cunoștințelor lor politice, 
ideologice și de cultură generală.

La clubul uzinelor „Indepen
dența" de pildă, nu există săptă- 
mină în care tineretul să nu par
ticipe la conferințe cu subiecte 
dintre cele mai variate : despre 
„Origina pămîntului și a vieții pe 
pămînt", despre „Morală și religie", 
despre ,.Etica omului societății so
cialiste", despre „Productivitatea 
muncii și prețul de cost", despre 
educația sanitară și combaterea 
superstițiilor, despre evenimentele 
interne și internaționale mai im
portante.

Tot la club tinerii muncitori se 
întâlnesc cu muncitori bătrini și 
comuniști, cu oameni de știință și 
cultură, oare foc în fața tinerilor 
expuneri, răspund la întrebările 
acestora.

Paralel cu propaganda prin con
ferințe, biblioteca clubului care 
numără peste 23.000 volume desfă
șoară o vie activitate de popula
rizare a cărților, mai ales a celor 
prevăzute în concursul „Iubiți 
cartea". La fiecare ,Joie a tinere
tului", care se organizează săptă
mânal, se fac, în afara altor acți
uni cultural-educative, recenzii 
sau prezentări ale unor cărți din 
concurs. Tot în acest scop organi
zația U.T.M. in colaborare cu 
conducerea clubului, organizează 
deseori procese literare, seri de 
poezie, ghicitori literare, concur
suri gen „Drumeții veseli" și „Ci
ne știe, cîștigă" pe teme de litera
tură. Ca urmare, la concursul „Iu
biți cartea" participă acum peste 
400 de utemiști și tineri iar 160 
din aceștia au și devenit purtători 
ai insignei „Prieten ol cărții".

Pe lingă club activează și o 
echipă artistică cu peste 150 de 
persoane, majoritatea tineri, pre
cum și o brigadă artistică de agi
tație care merge deseori în sec
țiile și sectoarele uzinei, pentru a 
prezenta în fața muncitorilor, in 
pauzele pentru masă, scurte pro
grame artistice. De asemenea, din

zeci de tineri muncitori participă 
la probele de șah și tenis de ma
să in cadrul Spartachiadei de iar
nă a tineretului.

Pentru anul în curs organizația 
U.T.M. din uzină și conducerea 
clubului intenționează să creeze 
cîteva cercuri : de artă dramatică, 
literar, muzical ele. în care să 
dea posibilitatea tinerilor munci
tori să-și valorifice aptitudinile 
artistice. Această complexă activi
tate cultural-educativă se desfă
șoară sub conducerea directă a or
ganizației de partid din uzină.

Din păcate, în orașul Sibiu mai 
sînt destule organizații U.T.M. ca
re nu folosesc cluburile, colțurile 
roșii, pentru dezvoltarea și îmbu
nătățirea activității cultural-educa
tive a tinerilor. Clubul C.F.R., de 
exemplu, dispune de mari posibi
lități pentru organizarea unei bo
gate activități culturale. Clubul 
are o sală de spectacole, sală de 
lectură, de muzică, de șah. biblio
tecă ou peste 11.000 volume, in
strumente muzicale, costume pen
tru formațiile artistice, instructori 
pricepuți etc, dar, cu toate aces
tea, numărul tinerilor care parti
cipă la activitatea clubului este 
foarte restrâns. Din cei aproape 
1.500 utemiști și tineri cit numără 
cele opt organizații U.TM, din 
Nodul CE.R. Sibiu, numai circa 
50 tineri au fost atrași in activita
tea formațiilor cultural-artistice 
care activează pe lingă club. Cit 
privește organizarea altor acțiuni 
cultural-educative cutji ar fi pro
paganda prin conferințe, munca 
de popularizare a cărții, seri de 
poezie, simpozioane etc, lucrurile 
stau și moi prost. Organizațiile 
U.T.M. din Nodul C.F.R. Sibiu 
n-au reușit să asigure programe cu 
un bogat conținut educativ, nici 
măcar la ,Joile tineretului". De 
aceea, asemenea reuniuni în care 
tinerii aveau posibilitatea să-și 
petreacă o parte din timpul lor 
liber au încetat să se mai organi
zeze în cadrul clubului.

O situație asemănătoare există 
și la întreprinderea „7 Noiembrie", 
la întreprinderea „Berea Sibiului" 
și altele. Organizația U.TJM. de la 
„7 Noiembrie", de pildă, a orga
nizat extrem de puține acțiuni 
cultural-educative pentru cei peste 
700 utemiști și tineri din fabrică, 
dintre care majoritatea sînt fete.

absolut nimic în ultimele 3-4 luni. 
La alte întreprinderi, ca 
I.P.R.O.F.I.L., „Republica", clu
bul este folosit de formațiile ar
tistice mai ales pentru organizarea 
repetițiilor și foarte puțin pentru 
a prezenta spectacole în fața mun
citorilor. A fost scăpat din vedere 
faptul că muncitorilor din aceste 
întreprinderi trebuie să li se asi
gure, pe baza condițiilor bune 
existente, o petrecere plăcută și 
folositoare a timpului lor liber.S"

Multe din lipsurile semnală 
mai sus aparțin Comitetului oră
șenesc U.T.M.-Sibiu, care nu în
drumă și nu controlează cu sufi
cient spirit de răspundere organi
zațiile U.T.M. asupra modului în 
care organizează timpul liber al 
tinerilor muncitori. Orașul Sibiu, 
oraș cu vechi și importante tradiții 
cultural-urtistice, oferă organiza
țiilor U.T.M., tinerilor, posibilități 
mari în acest sens. Astfel organiza
țiile U.T.M. de la unele instituții 
de cultură cum sînt : Teatrul de 
stat, Casa de cultură, Întreprinde
rea cinematografică, Școala popu
lară de artă, Filarmonica, U.C.FS. 
etc. ar putea să recomande ute
miști care să sprijine organizațiile 
U.T.M. din întreprinderi în orga
nizarea vieții cultural-artistice. 
Comitetul orășenesc U.T.M. ar 
trebui de asemenea să ia măsuri 
pentru utilizarea judicioasă a Ca
sei tineretului pe care o patronea
ză de cîteva luni. Din păcate, in 
ultimul timp la Casa tineretului 
organizează numai așa-zise ,j. 
ale tineretului", care se limitează 
de cele mai multe ori la dans. Co
mitetul orășenesc U.T.M., în cola
borare cu organele sindicale, tre
buie să asigure ca toate cluburile 
și colțurile roșii să devină centre 
puternice ale activității cultural- 
educative în rindul tineretului.

I. ANDREI

Artiștii

Cîteva conferințe, cîteva recenzii, 
cîteva baluri, cam la atît se reduc 
acțiunile culturale întreprinse în 
codrul clubului de către organiza
ția U.T.M. în anul 1958. O situa
ție și mai proastă e la clubul în
treprinderii „Berea Sibiului" un-

inițiativa organizației U.T.M. la de, din vina conducerii clubului, 
club au loc campionate, întreceri a comitetului sindical și a comi- 
sportive. In prezent, de exemplu, teiului U.T.M., nu s-a întreprins

Tinerii muncitori ai fabricii„Mătasea Populară" din București dovedesc multă pasiune pentru 
teatru. Vă prezentăm o imagine din piesa „Nunta cu zestre" jucată de tinerii artiști amatori ai fa
bricii. Foto : V. RANGA

amatori 
ai comunei

Brigada artistică de agitație din 
comuna Smîrdioasa—raionul Zim- 
nicea, regiunea București, s-a pre
gătit temeinic pentru faza pe co
mună a celui de al V-lea concurs 
al brigăzilor artistice de amatori 
pe țară. Căminul cultural din co
muna Smîrdioasa este fixat ca li
nul din centrele unde se vor pre
zenta brigăzile artistice din comu
nele : Cervenia, Șoimu, Găuriciu 
și Smîrdioasa.

Brigada artistică din comuna 
Smîrdioasa — înainte de con
curs a prezentat în fața țăranilor 
muncitori un frumos spectacol in
titulat „O surpriză la cămin".

Sala devenise neîncăpătoare — 
venise lume și din comunele ve
cine. Peste 900 de spectatori au 
aplaudat îndelung pe tinerii artiști 
amatori. O calitate a brigăzii noas
tre este aceea că din ea fac parte 
numai tineri țărani muncitori în
zestrați cu mult talent. De pildă 
tineri ca : Tita Cetățoiu, Neluță 
Rizescu și Florin Mustață sint 
printre cei mai buni soliști vocali. 
Scenetele au fost create de un co
lectiv de creație format tot din ti
neri. Tema principală este trans
formarea socialistă a agriculturii. 
Arătînd roadele muncii în comun, 
aducînd laude celor fruntași și cri- 
ticînd pe codași, brigada artistică 
de agitație contribuie din plin Ia 
educarea sătenilor în spiritul dra
gostei față de munca nouă socia
listă.

Tinerii sînt mîndri de realiză
rile de pînă acum și se pregătesc 
cu multă rîvnă pentru ziua cor- 
cursului.

IONEL P. TRIPLU 
profesor

(Material sosit în cadrul cons 
cursului corespondenților volun
tari).

Colțul Festivalului de la uzinele 
„Mao Țze-dun" a fost deschis in 
sala primitoare a noului club i- 
naugurai cu această ocazie. Zeci de 
stegulețe, reprezentind țările lu
mii, se adună intr-un singur 
punct : Viena, locul unde tinere
tul lumii se va intîlni să sărbăto 
rească cel de-al VII-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studen 
ților.

In vederea acestui eveniment, 
organizația de. bază U.T.M. de la 
uzinele „Mao Țze-dun" și-a propus

un plan bogat de acțiune, a cărui 
îndeplinire va fi ou siguranță cel 
mai frumos dar pentru Festival.

Se vor forma 21 brigăzi de 
muncă patriotică în care vor fi 
antrenați 1.100 de tineri, care vor 
presta peste 100.000 de ore de 
muncă de folos obștesc. Se vor 
forma încă două brigăzi de muncă 
ale tineretului. Se vor stringe 
500.000 kg. fier vechi din curtea 
fabricii, iar din afara fabricii încă 
40.000 kg.

Sezisînd operativ lipsurile ce mai dăinuie în 
munca unora, evidențiind bunele rezultate 
ale altora, prin programele lor de satiră 

și umor brigăzile artistice de agitație contribuie 
la educarea muncitorilor, tineri și vîrstnici, în 
spiritul disciplinei socialiste a muncii ajutînd tot
odată la remedierea lipsurilor din producție.

In raidul întreprins prin cîteva din întreprin
derile orașului Bacău, am urmărit cum este le
gată această activitate culturală de masă de pro
blemele principale ale producției, specifice fie
cărei întreprinderi.

La fabrica de încălțăminte „Partizanul” am 
găsit o brigadă artistică de agitație cu o acti
vitate îndelungată. O bună parte din programele 
date în anul trecut au fost inspirate din munca 
fabricii, brigada ajutînd la îndreptarea multor 
lipsuri. Parcurgînd însă textele acestor progra
me îți dai seama că ele ar fi fost mult mai efi
ciente, ar fi ajutat mult mai mult la remedierea 
unor lipsuri, dacă critica pe care o conțin ar 
fi fost mai concretă, vizînd nu numai fenomenele 
ei și oamenii care le generează.

în activitatea brigăzii de acum cîțiva ani exis
ta un bun obicei de a prelucra operativ scurte 
note, scrisori din partea muncitorilor fiecărei 
secții. Pe atunci folosind „poșta brigăzii” pro
gramele ilustrau operativ situația din secții. De 
existența cutiei „poșta brigăzii” a uitat însă de 
multă vreme atît comitetul de întreprindere cît 
și comitetul U.T.M. După cum au uitat de pos
turile utemiste de control care aproape în fie
care secție pot furniza brigăzii date utile.

De ce, de pilda, membrii brigăzii care fac 
parte din secția croit nu au fost îndrumați sa 
vorbească în brigadă despre tovarășii lor de 
munca I. Stafie, M. Relea, M. Lazăr, din secția 
croit, care aplică cu succes inițiativa de la „Ia- 
noș Herbak" să explice tuturor cum muncesc 
ei ? Sau de ce trec nepăsători pe lîngă tineri din 
aceeași secție ca M. Micuța, Al. Crînjală, E. To- 
diraș, care datorita indisciplinei, a nefolosirii din

plin a orelor de lucru, dau rebuturi, produse de 
proastă calitate, îngreunînd planul de producție? 
Acest lucru se datorește în primul rînd lipsei 
de îndrumare din partea comitetului de între
prindere și comitetului U.T.M. care s-au mulțu
mit că brigada activează, că dă din cînd în cînd 
spectacole dar cum răspund acestea problemelor 
economice majore ale întreprinderii a interesat 
mai puțin.

La fabricile „Proletarul” și „Steaua Roșie” ac
tivitatea ce trebuie să o desfășoare brigăzile ar

tea de care trebuie să dea dovadă în demasca
rea și satirizarea lipsurilor din producție. O cau
ză a acestei situații este și faptul că textierii au 
fost recrutați numai din rîndul aparatului admi
nistrativ. Sînt de pildă, în secția țesătorie tinere 
cu talent ca Z. Hain, E. Doroftei și altele care 
daca ar fi antrenate, îndrumate în această mun
că, ar putea da un ajutor important în apropie
rea activității brigăzii de problemele de produc
ție ale întreprinderii.

S-a înfiripat în această întreprindere concep-

Brigăzile artistice de agitație sâ se încadreze activ 
în lupta pentru

Realizarea sarcinilor
economice

(RAID ANCHETĂ)
tistice de agitație a fost înțeleasă într-un mod 
totul denaturat.

Programele brigăzii de la „Proletarul”, 
pildă, vorbesc despre tot ce vrei, — despre cir
culația defectuoasa a autobuselor în oraș, des
pre cosmopoliți și unii „nervoși" ce țipă în- 
tr-una — numai despre problemele principale ale 
producției ; productivitate, preț de cost, calitate, 
nu pomenesc nici un cuvînt. Programele acestor 
brigăzi au drept scop principal distracția, pier- 
eîud din vedere rolul politic-educativ ce trebuie 
șa-1 exercite o brigadă de agitație, combativita-

CU

de

își desfa- 
trebuie să 
cu cîntece

ția greșită că din moment ce brigada 
șoară activitatea în afara fabricii ea 
prezinte mai mult programe generale, 
și dansuri, asemănătoare programelor de estradă

Și această concepție se pare că este molipsi
toare. La „Steaua Roșie” de pildă, brigada artis
tică de agitație se călăuzește după același „prin
cipiu”. Deși responsabilii culturali — tov. E. 
Spund din comitetul U.T.M. și tov. M. Saul din 
comitetul sindical — sînt în mijlocul activității 
brigăzii artistice de agitație, ei n-au imprimat ac
tivității brigăzii un caracter combativ de demas-

care a tuturor lipsurilor existente în procesul 
de producție, a mentalităților învechite, rămase 
încă în conștiința unor oameni.

Slaba oglindire a problemelor principale de 
producție în activitatea brigăzilor artistice de 
agitație din aceste trei fabrici mari din Bacău 
se datorește în primul rînd slabei colaborări din
tre comitetele de întreprindere și U.T.M. în 
orientarea activității acestor brigăzi. Ele au pier
dut din vedere scopul principal politic-educativ 
al brigăzilor de agitație — crearea unei opinii 
solective puternice împotriva tuturor rămășițe
lor învechite în conștiința oamenilor, demasca
rea lipsurilor din procesul de producție — lă- 
sînd ca ele sa trateze problemele în mod general, 
de multe ori formal. în nici una din fabricile a- 
mintite, 
nu s-au 
textieri, vapaoue sa prelucreze arnsuc un nogai 
material care să reflecte realitatea din fiecare 
fabrică, 
cinilor economice concrete ale fiecărei întreprin
deri în parte. Atît comitetele de întreprindere 
cît și comitetele U.T.M. n-au îndrumat în așa 
fel membrii brigăzilor îneît fiecare dintre aceștia 
să se simtă răspunzători de bunul mers al pro
ducției, sa nu tolereze nepăsarea, comoditatea, 
chiulul etc.

Trebuie spus însă că atît comitetul orășenesc 
U.T.M. — prim secretar tov. C. Dobre — Con
siliul regional sindical cît și secția învățamînt și 
cultură a sfatului popular orășenesc, precum și 
Casa regionala de creație n-au îndrumat munca 
brigăzilor artistice de agitație, nu le-au orien
tat activitatea spre principalele sarcini de pro
ducție. Se impune din partea acestor foruri să 
analizeze de urgența și să canalizeze activitatea 
brigăzilor de agitație spre sarcinile economice 
principale care stau în fața fiecărei întreprinderi 
și instituții.

comitetele de întreprindere și U.T.M. ” 
ocupat de creșterea unor colective de 
capabile să prelucreze artistic un bogat =

sa mobilizeze masele la înfăptuirea sar- ||

S



Pe marginea sesiunii de examene
a studenților

Succesul la examen oglindește
succesul pregătirii 

în tot timpul anului
Studenții grupei 207 din anul 

IV al Facultății de Planificare, sec
ția Economie Industrială de la 
Î.S.E. „V. I. Lenin" au susținut e- 
xamenul la disciplina „Economia 
și organizarea agriculturii socia
liste" (lector, Parpală ; asistent, E. 
Joița).

întrebările de examene formu
lează probleme largi, cuprinzătoa
re care fac apel la cunoștințele te
oretice și practice cu care au fost 
familiarizați studenții la cursuri și 
seminarii. Care sînt particularită
țile procesului de producție al agri
culturii ; importanța economică și 
politică a întovărășirilor și căile 
consolidării lor economice și orga
nizatorice ; căile de creștere a 
producției de cereale în R. P. Ro- 
mînă ; despre retribuirea muncii in 
G.A.S.; problemele principale ale 
economiei legumiculturii și altele.

Economia agrară nu-i disciplină 
de specialitate pentru studenții a- 
cestei grupe. Dar problemele de 
economie agrară, așa cum sînt ex
puse la cursul respectilv și cum se 
reflectă și în întrebările puse, nu 
pot să le fie străine studenților și 
nici nu le sînt. Răspunsurile date, 
dovedesc acest lucru.

Temeinic pregătit studentul Si- 
non Asmi, organizatorul de grupă 
U.T.M., dezvoltă sistematic răs
punsul la întrebarea cu privire la 
particularitățile procesului de pro
ducție în agricultură.

întrebările nu surprind. Ele a- 
jută pe student să-și complecteze 
răspunsul, să formuleze mai clar 
unele din ideile expuse cu oare
care stîngăcie mai înainte. Pro
blema se conturează. Studentul o 
cunoaște și știe s-o exprime. Chiar 
în examen, cu ajutorul examinato
rului, continuă să învețe, expunind 
mai complect și mai sistematic 
problemele. Alt student, alte în
trebări. Răspunsurile sînt 
concise. Tov. Cubini 
de țăran întovărășit a 
turitate în gindire și 
temeinice. Nota 10 pe 
mit-o, a fost pe deplin

Examinatorul are și motive să 
fie mulțumit; întreaga grupă s-a 
prezentat bine pregătită la acest 
examen.

— De altfel nu e de mirare: 
grupa 207, anul IV Economie in
dustrială este o grupă bună. La 
examenul dat cu cîteva zile mai 
înainte (Economia construcțiilor) 
nota medie pe grupă a fost 8.

clare, 
Petru, fiu 
arătat tna- 
cunoștilnțe 

care a pri- 
meritată.

Nici dintr-un alt punct de vede
re nu sînt surprinzătoare rezulta
tele bune obținute de grupa 207 la 
examenul de Economie și organiza
rea agriculturii socialiste. Cum 
s-ar putea să nu obțină rezultate 
valoroase o grupă care-și pregă 
tește cu seriozitate examenele ?

Astfel, pregătirea examenului de 
Economie agrară își are începutu
rile încă din cursul semestrului, 
de la seminarii, în frecvența re
gulată și participarea activă la 
dezbateri, la lămurirea probleme
lor și fixarea lor.

încă de atunci s-au pus bazele 
cunoștințelor așa încît perioada de 
pregătire directă a examenelor, nu 
a avut alt rol decît să permită cla
rificarea și sistematizarea proble
melor principale. Și chiar așa a 
și fost folosită. După ce au revă
zut fiecare individual materia, 
studenții grupei s-au întîlnit zilnic 
pentru a dezbate împreună cele în
vățate. Multe probleme s-au clari
ficat în urma acestor dezbateri. 
Mai cu seamă au fost discutate as
pectele actuale ale problemelor în
vățate, în special problemele cu
prinse în documentele de partid 
și de stat. Dealtfel legarea proble
melor învățate de actualitate, au 
deprins-o studenții grupei 207 și 
în cadrul învățămîntului politic 
U.TJV1. la care au participat in 
cursul anului. Ei au avut foarte 
mult de învățat din discutarea, la 
ciclul de conferințe, a unor teme 
ca : conducerea de către partid a 
poporului nostru, perspectivele dez
voltării economice a R. P. Romîne 
și altele. De aceea și răspunsu
rile date au arătat puterea de o- 
rientare a studenților în probleme
le actuale.

Grupa nu a fost singură în stră
duințele ei pentru buna pregătire 
a examenului. Studenții au avut si 
au alături de ei ajutorul neprecu
pețit al cadrelor didactice. Ade
seori studenții grupei 207 au pu
tut fi întîlniți la cabinetul de Eco
nomie agrară, studiind materiale, 
cerînd lămuriri, 
pregătindu-se cu

Străduința din 
semestru și diln 
gătire și-a dat

într-un cuvint 
seriozitate, 
cursul întregului 
perioada de pre- 
acum roadele: 

grupa 207 a făcut față cu succes 
examenului de Economie și organi
zarea agriculturii socialiste.

GR. V1LCEANU 
cercetător la Institutul 

de Cercetări al Academiei 
R. P. Romine

Exemple negative
într-un colectiv bun
In Facultatea de istorie din 

București, cursul de istoria comu
nei primitive se predă în primul 
semestru al anului I. Pregătirea 
examenului pentru sesiunea ianua
rie 1959 a fost obiectul unei aten
ții deosebite atît din partea corpu
lui didactic cît și din partea stu
denților care au manifestat un viu 
interes pentru problemele comple
xe ridicate de. curs, pentru lămuri
rea lor de pe poziția concepției 
revoluționare a clasei muncitoare.

Studenții au studiat intens, la 
cămin s-au format cercuri de repe
tare a materiei, iar la facultate 
s-au organizat sistematic consulta
ții la care trebuie subliniată în 
mod deosebit contribuția tov. 
Bîrzu Ligia utemistă — șefa ca
binetului de istoria comunei pri
mitive.

Deși în general anul 1 a răspuns 
bine la acest examen, au mai apă
rut și aspecte nesatisfăcătoare l.a 
grupa 351, una din grupele bune 
ale anului, din nouă răspunsuri 
numai unul s-a evidențiat în med 
deosebit, acela al utemistului Mol- 
doveanu Constantin. Deși fusese 
bolnav aproape două luni de zile, 
tov. Moldoveanu a ajuns din urmă 
și i-a și întrecut pe colegii săi în în
sușirea problemelor expuse la curs. 
La’ subiecte ca : „Apariția și dez
voltarea economiei productive", 
„Apariția și evoluția gîndirii ome
nești", „Arta paleoliticului și sem
nificația ei“, utemiștii Olteanu E- 
Ierna, Oprea ton, Pulpă Constan
tin, au răspuns însă suparficial, 
dovedind o slabă capacitate de 
interpretarea ideologică a fapte
lor.

Studentele Scarlat Maria și Os- 
troveanu Elena au avut confuzii 
în problema formării și destrămă
rii orînduirii comunei primitive. 
De asemenea în răspunsurile tov. 
Oancea Valeria, Bredoiu Ana s-au 
simțit ezitări, imprecizii, lipsă de 
sistematizare.

Unde trebuie să căutăm explica
ția că într-un an în general bun— 
cum este anul I al facultății de 
istorie — se găsesc și asemenea 
exemple care umbresc imaginea 
pozitivă de ansamblu ?

In primul rînd în faptul că e- 
xistă încă utemiști care nu dau. a- 
tonția cuvenită studiului indivi
dual. Studiul individual este un 
element de bază în însușirea ori
cărei discipline. Rezultate temei-

nice nu putem avea decît dacă ne 
luăm în serios munca de aprofun
dare, dacă parcurgem din timp 
materialul bibliografic, dacă ne 
sistematizăm cunoștințele și ni le 
însușim în mod creator, înțelegînd 
conținutul lor. Pentru anul I este 
deosebit de prețios să fie îndrumat 
îndeaproape de către catedră, ca
tedra urmînd să găsească cele mai 
potrivite forme și metode de lucru 
cu studenții care de abia au venit 
de pe băncile învățămîntului me
diu.

In ce privește îndrumarea per
manentă a muncii studenților, una 
din principalele deficiențe ale or
ganizării cursului de istoria co
munei primitive este lipsa orelor 
de seminar. In cursul semestrului, 
studenților li s-a răpit posibilitatea 
să discute în mod organizat, sub 
îndrumarea unui cadru didactic 
vastul material pe care-1 cuprinde 
istoria orînduirii comunei primi
tive. Consultațiile — oricît de bu
ne ar fi fost ele — nu au putut în
locui discuțiile creatoare din se
minar. Rezultate cît mai bune vom 
obține cu eforturi mai judicios or
ganizate. Ministerul Invățămîntu- 
lui și Culturii ar trebui să studieze 
propunerile conducerii facultății 
de istorie și să revadă modul de 
repartizare în program a diferitelor 
discipline, în așa fel încît o dis
ciplină destul de grea și de com
plexă cum este studiul orînduirii 
comunei primitive să nu fie privată 
de ore de seminar.

VENERA TEODORESCU 
cercetător științific la Institutul 
de istorie al Academiei R.P.R.
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mă simplă, accesibilă unor T 
mase largi de cititori, succesele f 
repurtate de popoare în lupta f 
pentru apărarea păcii. I

in laboratorul Facultății de mecanică al Institutului politehnic din Timișoara studenții secției de 
mașini hidraulice au posibilitatea să învețe și să pună în practică cele învățate.

In fotografie: prof. dr. ing. A. Bărglăzan dînd explicații unei grupe de studenți din anul 1.
Foto: AGERPRES
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CONCURS
de creație literară

Mondial

de-al 
al Ti- 
pentru

In întîmpinarea celui 
VH-lea Festival Mondial 
neretului și Studenților 
pace și prietenie, care va avea 
loc în acest an la Viena, și a ce
lei de-a XV-a aniversări a elibe
rării patriei noastre, Comitetul 
Central al U.T.M., Ministerul In- 
vățămlntului și Culturii, Uniunea 
Scriitorilor și Uniunea Asociații
lor Studenților din R. P. Romînă, 
organizează un concurs de creație 
literpră.

Acest concurs se adresează 
tuturor iubitorilor de literatură 
din țara noastră, tinerilor mun
citori, țărani muncitori, elevi și 
studenți membri ai cercurilor lite
rare, precum și tuturor scriitori
lor, indiferent de vîrstă.

Lucrările prezentate la concurs 
trebuie să se inspire din viața 
nouă a tineretului din uzine, fa
brici, școli, șantiere, sate, care, 
sub conducerea înțeleaptă a Par
tidului Muncitoresc Romin, par
ticipă plin de însuflețire la opera 
măreață de construire a socialis
mului. Hotărîrea nestrămutată a 
tineretului patriei noastre de a 
apăra și dezvolta cuceririle revo
luționare ale poporului muncitor, 
marele elan patriotic al tineretu
lui nostru pe șantierele construc
ției socialiste, sînt temele majore 
care vor trebui să constituie sub
stanța lucrărilor literare ce vor 
fi prezentate la concurs. De ase
menea un bogat izvor de inspi
rație literară îl constituie Festi
valurile Mondiale ale Tineretului 
și Studenților, mijloace puternice 
pentru tinerii din Întreaga 
de a se cunoaște, de a lega . 
tenii și de a-și stringe tot mai 
mult forțele în lupta pentru pace,

libertate și un trai mai bun, îm
potriva ațîțătorilor de războaie.

La concurs pot fi prezentate: 
poezii, povestiri, schițe literare, 
nuvele, piese într-un act, scenarii 
cinematografice, reportaje și ra- 
dio-reportaje

cu mențiunea .pentru

va
se
a-

SE VOR ACORDA

URMĂTOARELE PREMH:

a) Poezie

Z
II
III

Premiul 
Premiul 
Premiul
2 mențiuni a

3.000
2.000
1.500

800

lei

»»
M

b) Povestiri, schițe, nuvele

Premiul 1 
Premiul II 
Premiul III 
2 mențiuni a

4.000
3.000
2.000
1.000

Zei
M
»»

c) Piese de teatru într-un act, 
scenarii cinematografice

Premiul I 
Premiul II 
Premiul III 
2 mențiuni a

5.000
4.000
3.000
1.500

lei

♦9

d) Reportaje și radio-reportaie

Premiul I 
Premiul II 
Premiul III
2 mențiuni a

2.000
1.500
1.000

700

lei

II
II

lume 
prie-

Lucrările pentru concurs se pri
mesc pînă la 1 iunie 1959, pe a- 
dresa Uniunii Scriitorilor din 
R. P. Romînă, Șoseaua Kiseleff

oio

Festivitatea înmînării medaliei 
„A 25-a aniversare a eroicelor

lupte ale ceferiștilor 
și petroliștilor" la Pașcani
Pașcani a avut loc vineri 

înmînării 
„A 25-a aniversare a 

eroicelor lupte ale ceferiștilor și 
petroliștilor" unui număr de 229 
tovarăși din acest oraș.

La festivitate au luat parte to
varășii Anton Moisescu, vicepre
ședinte al Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Dumitru Gheor 
ghiu, prim-secretar al Comitetului 
regional Iași al P.M.R., Constan
tin Nistor, președintele Sfatului 
popular regional Iași, Dumitru 
Aioanei, prim-secretar al Comite 
tului raional Pașcani al P.M.R., 
reprezentanți ai organizațiilor de 
masă, numeroși muncitori.

înmînînd distincțiile, tov. An-

La
dimineața festivitatea 
medaliei

o o-o------------------------------
Fiecare muncitor, tehnician și inginer să realizeze— 'mk-zwurasnxwr. - ■ ' ........ * ~ i 11 îmi i —.......    . .. .zi

Cît mai multe economii 
în producție

(Urmare din pag. l-<a) 

și inginer să dea economii cît 
mai multe in producție, prin creș
terea productivității muncii, redu
cerea consumurilor specifice de 
materii prime, materiale, energie

— Uzinele „23 August"
— Uzinele „Republica"
— Uzinele „Semănătoarea" 
--Atelierele „9 Mai"
— întreprinderea „Kirov" 
— Combinatul de cauciuc „Jilava"
— întreprinderea metalurgică „Sotex‘ 
— Fabrica „Flacăra Roșie"

Prin măsurile luate pentru 
creșterea productivității muncii și 
reducerea consumurilor specifice 
de materii prime, materiale, com
bustibil, energie etc., colectivele 
celor 8 întreprinderi din Capitală 
vor aduce statului, in acest an, 
economii de peste 16.000.000 lei.

și combustibil și îmbunătățirea 
calității produselor".

Aceste colective se angajează 
să obțină cel puțin următoarele 
economii la prețul de cost, peste 
sarcina planificată :

.M
• vv.wv n

Colectivele acestor întreprinderi 
cheamă pe toți muncitorii, tehni
cienii și inginerii din celelalte fa 
brici și uzine din țară să se ală
ture inițiativei ca fiecare munci
tor tehnician și inginer să dea 
patriei în acest an cît mai multe 
economii peste plan.

U. T. S. din R. P. Polonă 
mobilizează tineretul la realizarea

programului P. M. U. P.

nr. 10, 
concurs".

Fiecare lucrare va purta pe 
prima pagină cite un motto, pen
tru a putea fi identificată și 
fi însoțită de un plic în care 
va afla un bilet cu numele și 
dresa autorului.

La concurs se pot prezenta nu
mai lucrări inedite. Lucrările pu
blicate, difuzate sau prezentate 
la alte concursuri nu vor fi luate 
in considerație.

Lucrările prezentate la concurs 
vor fi examinate de un juriu 
compus din scriitori, ziariști șt 
reprezentanți ai C.C. al U.T.M., 
ai Ministerului învățămîntului și 
Culturii și ai Uniunii Asociațiilor 
Studenților din R.P.R.

Rezultatul concursului va fi 
publicat in preajma deschiderii 
celui de-al VlI-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților 
de la Viena.

Aș vrea să transmit prin ,Șcîn- 
teia tineretului", în numele dele
gației Comitetului Central al U- 
niunii Tineretului Socialist din 
R. P. Polonă, salutări fierbinți, 
frățești tuturor cititorilor ziarului, 
membrilor Uniunii Tineretului 
Muncitor și întregului tineret ro- 
mîn. Vreau, de asemenea, pe a- 
ceastă cale, să mulțumesc tuturor 
celor cu care s-a întîlnit delega
ția noastră, pentru călduroase pri
mire pe care ne-au pregătit-o.

Fiind invitați de către C.C. al 
U.T.M. în minunata voastră țară 
am văzut cit de multe a făcut po
porul romin. tineretul, sub condu
cerea Partidului Muncitoresc Ro
min, în măreața operă de constru
ire a socialismului în Rominia.

Ne bucură foarte mult succesele 
și realizările voastre. Le conside
răm ca pe propriile noastre suc
cese, deoarece ne este comun țe
lul, comune ne sînt ideile socia
lismului și păcii, pe care le rea
lizăm împreună cu întregul lagăr 
socialist.

Organizația noastră, Uniunea Ti
neretului Socialist, muncind sub 
conducerea Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, realizând programul 
partidului, educi tineretul pentru 
construirea socialismului. Acestui 
țel îi închinăm întreaga și larga 
noastră activitate educativă, cultu
rală, activitatea în producție etc.

Am luat și lărgim inițiativa în
trecerii în muncă a tineretului. In 
țara noastră funcționează acum în 
producție 2.000 de brigăzi de ti
neret. Ele dau statului produse 
peste plan contribuind în același 
timp nemijlocit la sporirea nivelu
lui de trai al membrilor brigăzii. 
115 brigăzi de tineret din bazinul 
carbonifer Krakovia au dat în tri
mestrul IV al anului trecut peste 
plan 45.000 tone de cărbune și 
13.000 metri de galerii.

Uniunea Tineretului Socialist a 
înființat brigăzi voluntare de mun- 
că ale tineretului. Aceste brigăzi 
lucrează la construcția celor mai 
importante obiective ale economiei 
noastre. In acest an, din aceste 
brigăzi fac parte 14.000 de tineri.

Ne ocupăm pe larg de educarea 
generală și profesională a tinere
tului. Una din formele realizate de 
organizația noastră — în acest 
scop — sînt Universitățile Munci
torești ale Uniunii Tineretului So
cialist. în prezent există 30 de 
astfel de universități, care cuprind 
6.000 de tineri.

Ne ocupăm și de viața tineretu
lui în orele libere, de viața cul
turală și sportivă, de condițiile lui 
sociale. Noi organizăm vara și iar
na tabere de odihnă și tabere de 
cursuri și odihnă. In afară de ta

Rudolf Tadeusz
secretar al C.C. al U.T.S. 

din R. P. Polonă

înberete pentru studenți și elevi, 
vara anului 1958 s-au organizat 
tabere pentru 8.000 de tineri mun
citori.

Desfășurăm o largă activitate 
culturală. De exemplu, în orașul 
Lodz funcționează, organizate din 
inițiativa Uniunii Tineretului So
cialist, 18 cluburi ale tineretului.

De asemenea dezvoltăm în mij
locul tineretului dragostea pentru 
activitatea turistică.

Din inițiativa organizației noa
stre, s-au înființat 13 cooperative 
de tineret pentru construirea de 
locuințe. în aceste cooperative sînt 
cuprinși 2.000 de tineri muncitori, 
care au în plan construcția a 5.000 
de locuințe.

Pentru a îmbunătăți interesul 
sindicatelor față de problemele 
tineretului muncitor, din inițiati
va Consiliului Central al Sindica
telor au luat ființă, pe lingă 
organele sindicale, comisii pentru 
problemele tineretului muncitor. 
Există de pe acum 3.000 de ast
fel de comisii. Organizațiile sin
dicale, împreună cu organizațiile 
Uniunii Tineretului Socialist, se o- 
cupă mai ales de problemele pro
fesionale, condițiile de viață și 
culturale <ale tinerilor muncitori.

în prezent, în întâmpinarea ce
lui de-al IlI-lea Congres al Par
tidului Muncitoresc Unit Polonez, 
organizația noastră a răspîndit și 
lărgit în mijlocul tineretului în
trecerea în producție și în munca 
patriotică. Tineretul, făcînd parte 
din „Ștafeta de muncă a tineretu
lui1* își ia angajamente în produc
ție, munca obștească, ridicarea ca
lificării profesionale etc. De 
exemplu, tineretul din mine va da 
în „Ștafeta de muncă a tineretu
lui", aproximativ 200.000 tone de 
cărbune. Brigada de tineret de la 
construcția 139 din Olsztyn a ho- 
tărît să economisească, pînă la 
terminarea construcției, materiale 
în valoare de 60.000 de zloți. Ti
neretul din U.T.S. din Gdynia, 
împreună cu Uniunea Tineretului 
Sătesc, pa construi 3 km. de linie 
pentru troleibus. La Szczecin ti
neretul a prestat 3.000 de ore 
muncă la construirea liniilor de 
tramvai. Tineretul din regiunea 
Koszalin și-a luat angajamentul să 
presteze 25.000 ore muncă volun
tară la lucrările care se desfășoară 
la Kolobrzeg. Pînă acum au rea
lizat 6.000 ore muncă voluntară.

în cinstea Congresului partidu-

Ini, cei mai devotați activiști «ă 
organizației noastre intră în rin- 
durile partidului. Numai în regiu
nea Rydgoszez în lunile roiembrie 
și decembrie ale anului trecut au 
fost primiți în partid 400 de mem
bri ai U.T S.

Pr baza hotărîrilor C.C. al 
U.T.S. desfășurăm munca de edu
cație în organizație. Organizația 
noastră ia poziție hotărită împotri
va atitudinilor nesănătoase față de 
îndeplinirea sarcinilor in muncă și 
învățătură, acolo unde ele se ma
nifestă.

Organizația noastră duce o vie 
activitate peste hotare, pe linia 
strîngerii legăturilor noastre prie
tenești ou organizațiile de tineret 
din Uniunea Sovietică, Republica 
Populară Chineză și celelalte țări 
de democrație populară.

Legăturile de prietenie și cola
borare intre organizația noastră și 
Uniunea Tineretului Muncitor ou o 
tradiție bună.

Sîntem adine convinși ci la fel 
ca și vizita delegației U.T.M. în 
Polonia în 1957 și vizita delega
ției noastre în Rominia va duce 
la o și moi mare apropiere și 
prietenie între tineretul polonez și 
tineretul romin, în lupta pentru 
pace și socialism.
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Marinarul
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la cinematograful

;• îndrăgostit ■
, ► Comedie muzicală

* în culori <
► cu <
>G. ROMANOV, T. BESTAEVA,. 
țN. KR1UCIKOV, N. SVOBO-< 
►DIN, M. MENGLET, V. SO-<
► ȘALSKI <
^Scenariul: P. GRADOV, K.< 
.MINT, E. POMEȘC1COV, G.’
► ROMANOV <
► Regia : I. ANNENSKI <
. Imaginea : A. BROVIN ►
► Muzica : O. FELȚMAN <
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Ședința lărgită
a Consiliului Central

A. S I. T.
loc în Capitală

TELEGRAME EXTERNE

ton Moisescu a felicitat călduros 
pe cei decorați, urîndu-le spor la 
muncă pentru traducerea în viață 
a sarcinilor trasate de Plenara 
C.C. al P.M.R. din noiembrie 
1958.

Printre cei decorați sînt Petru 
Niculăieț, lăcătuș, Gheorghe Lupu, 
montator. Constantin Crijanovschi, 
mecanic, Hriatache Balaban, mon
tator, Constantin 
timplar de la 
Pașcani, Gavril 
Gheorghe Găină, 
depoul C.F.R. Pașcani, Constan
tin Apostol, pensionar și alții.

După înmînarea distincțiilor, 
tovarășii Iacob Vanghele, pensio
nar, Gheorghe Grigoriu, lăcătuș 
la revizia de vagoane Pașcani și 
alții au mulțumit călduros parti
dului și guvernului pentru distinc 
țiile acordate.

Todică, maistru 
atelierele C.F.R. 
Sava, strungar, 
mecanic, de la

(Agerpres)

•------

Primirea de către 
tov. ing. Mihail Florescu, 

ministrul industriei 
Petrolului și Chimiei 

a conducătorilor unei 
firme vest-germana

Vineri a avut 
ședința lărgită a Consiliului Cen
tral A.S.I.T. La ședință au luat 
parte președinții filialelor A.S.I.T., 
conducători ai unor departamente 
economice, academicieni și membri 
corespondenți ai Academiei R. P. 
Romîne, cercetători, directori, in
gineri șefi, inovatori din marile 
întreprinderi din Capitală și din 
provincie, activiști de partid, de 
sindicat și din aparatul de stat.

După cuvîntul de deschidere ros
tit de prof. ing. Constantin Atana- 
siu, vicepreședinte al Consiliului 
Central A.S.I.T., prof. dr. ing. 
Ștefan Bălan, vicepreședinte al 
Consiliului Central A.S.I.T., ad
junct al ministrului Invățămîntu- 
lui și Culturii, a prezentat rapor
tul Biroului Consiliului Central cu 
privire la activitatea desfășurată 
de Asociația Științifică a Ingine
rilor și Tehnicienilor din R. P. Ro
mînă în anul 1958 și sarcinile ce 
revin inginerilor și tehnicienilor 
pentru înfăptuirea hotărîrilor Ple 
narei din noiembrie 1958 a G.C. 
al P.M.R.

Așa cum se arată în raport, in
ginerii și tehnicienii, alături de 
muncitori, au adus anul trecut o 
contribuție însemnată la succese
le obținute în creșterea producției 
industriale și agricole prin promo
varea cuceririlor tehnicii moderne 
și prin mai buna organizare a 
muncii.

Expunerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Plenara C.C. al 
P.M.R. este o chemare la luptă 
pentru a produce mai mult, de 
mai bună calitate și mai ieftin ; ea 
conține, în același timp, un cu
prinzător program de activitate 
tehnică. Sarcinile economice spo
rite puse în fața întregului popor 
de Plenara C.C. al P.M.R, cer in 
ginerilor și tehnicienilor din țara 
noastră să dea o contribuție și mai

importantă la ridicarea nivelului 
tehnic în toate ramurile economiei, 
la mai buna organizare a pro
ducției pentru îndeplinirea ritmică 
a pianului pentru creșterea produc
tivității muncii și reducerii, prețu
lui de cost. A fost subliniată în 
mod deosebit necesitatea antrenă
rii asociației și a membrilor ei la 
acțiunea de reducere a costului 
construcțiilor de locuințe și de 
drumuri.

In continuare, raportul s-a o- 
cupat de importanta pîrghie a pro 
greșului tehnic pe care o consti
tuie mișcarea de inovații. Inginerii 
și tehnicienii — în colaborare cu 
organele sindicale — trebuie să 
dea o atenție sporită dezvoltării 
inițiativei creatoare a maselor de 
muncitori. Cercurile A.S.I.T. din 
întreprinderi au datoria de a-i în
druma pe inovatori și de a le da 
un sprijin tehnic calificat.

în domeniul agriculturii, asocia 
ția, prin filialele sale, prin cercuri, 
grupe și membrii săi, va con
tribui la consolidarea și dezvolta 
rea sectorului socialist al agricul
turii, la extinderea agrotehnicii »■ 
vansate în scopul sporirii produc
ției vegetale și animale.

Numeroși participant la discuții 
au dezbătut pe larg problemele ri
dicate de raportul Consiliului Cen
tral A.S.I.T. Atît raportul cit și 
discuțiile au condamnat aspru ru
tina și conservatorismul care se 
mai manifestă la unii ingineri șt 
tehnicieni și au luat poziție criti 
că și autocritică față de lipsurile 
care mai persistă în activitatea a 
sociației. Vorbitorii au făcut pro
puneri valoroase și și-au luat an 
gajamente în vederea realizării 
sarcinilor ce revin inginerilor, teh 
nicienilor și asociației în lumina 
documentelor Plenarei din noiem 
brie 1958 a C.C. al P.M.R.

(Agerpres)

Declarafia C. C. al P. C. 
din Argentina în legătură 

cu situafia din țară
BUENOS AIRES 30 (Agerpres). 

TASS transmite : Ziarul „Nuestra 
Palabra" a publicat declarația Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Argentina în legătură 
cu ultimele evenimente din țară. 
In Argentina, se spune în decla
rație, s-a creat o situație grea. 
Guvernul refuză să satisfacă ce
rințele clasei muncitoare și răs
punde acestor cerințe prin mobili
zarea militară și prin introducerea 
în țară a stării de asediu. Comi
tetul Central al Partidului Comu
nist din Argentina condamnă mă
surile represive ale guvernului și 
îșj exprimă solidaritatea profundă 
cu mișcarea națională de masă 
pentru apărarea luptei drepte a 
clasei muncitoare care are drept

scop satisfacerea cerințelor ei. In 
declarație se arată că guvernul, în 
loc să îndeplinească promisiunile 
sale electorale de a ridica nivelul 
de trai al poporului, a lăsat ca 
toată greutatea crizei economice 
să cadă pe umerii oamenilor 
muncii care au de suferit din cau
za șomajului, mizeriei și foame
tei.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Argentina cheamă 
toate forțele progresiste și demo
cratice din țară să se unească. De
clarația cere de asemenea revizui
rea contractelor încheiate cu so
cietățile, petrolifere americane și 
renunțarea de a pune la dispoziția 
S.U.A. teritoriul Argentinei pentru 
construirea de baze militare.

In țările capitaliste

Crește mișcarea de protest 
împotriva șomajului și mizeriei

ROMA 30 (Agerpres). — In 
timp ce criza guvernamentală din 
Italia pare tot mai dificil de re
zolvat, cresc nemulțumirile în rin- 
durile oamenilor muncii împotriva 
grelelor condiții economice și a 
concedierilor

După violentele manifestații 
muncitorești de la Firenze în semn 
de protest împotriva concedierilor, 
la 30 ianuarie tot din aceiași cauză 
1500 de muncitori au ocupat fila
turile de bumbac de la Nocera ln- 
feriore, în apropiere de Napoli. 
La Ancona 2000 de muncitori de la 
șantierele navale au protestat de 
asemenea împotriva închiderii pe 
o perioadă nedeterminată a șan
tierelor.

I
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Vineri tov. Ing. Mihail Flores
cu, ministrul Industriei Petrolului 
și Chimiei a primit pe conducătorii 
firmei vest-germane „Lurgi", d-nii 
dr. F. Oetken, director general, dr. 
W. Herbert, dr. H. Ruping, direc
tori tehnici și ing. F Kretzdorn.

Cu acest prilej s-au discutat pro
bleme privind livrarea de către a- 

I ceasta firmă a unor instalații in- 
•dustriale.

La discuții au luat parte tov. 
ing. Ion Velea, adjunct al minis
trului Industriei Petrolului și Chi
miei. ing. Gh. Covaci, secretar ge
neral al Comitetului de Stat al 
Planificării și specialiști din ini- • 
nister. (Agerpres) 4
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★
LONDRA 30 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 29 ianuarie 
sute de mineri din Walles au trei- 
cut încolonați pe străzile centrale 
ale Londrei îndreptîndu-se spre 
parlament pentru a-și exprima, în 
cadrul 
testul

unei mari manifestații, pro- 
împotriva hotărîrii guver-

nului de a închide o serie de mine 
din Wales, ceea ce va aduce după 
sine concedierea a 3000 de mineri.

In semn de solidaritate cu mi
nerii, feroviarii englezi s-au alătu
rat demonstranților.

★
PORT AU PRINCE. - La 23 

ianuarie, locuitorii cartierelor să
race din capitala haitiană Port au 
Prince au demonstrat împotriva 
mizeriei negre în care trăiesc. Ei 
purtau pancarte și scandau lozinci, 
strigînd că le este foame și că si
tuația lor este fără speranță.

Poliția a atacat pe demonstranți 
pentru a-i împrăștia.

*
MEXICO CITY. — tncercînd să 

reprime greva piloților de la li' 
niile aeriene mexicane, care du
rează de .șase zile, guvernul a ho- 
tărît să pună sub controlul 
cele opt linii aeriene De 
autoritățile au pus sub 
pază polițienească tonte 
centralelor telefonice.

•ău 
axemeneii 
o severă 
clădirile

*

MOSCOVA. — La 29 
sosit la Moscova venind 
delegația guvernamentală a Repu
blicii Democrate Germane in frun
te cu Otlo Grotewohl, președintele 

'Consiliului de Miniștri al R. D. 
' Germane, care se înapoiază in pa
trie din vizita făcută prin țările 
Orientului.

ianuarie a 
din Pekin

ROMA. — Ziarul „Tempo11 reia 
tează că la 27 ianuarie, in regiu 
nea Mării Ionice dintre Grecia și 
Apulia (sudul Italiei), au avut Im 
manevre italo engleze ale forței o 
militare aeriene și maritime. Ma
nevrele au avut ca temă „apărarea' 
unei escadre maritime de atacul 
avioanelor.



LUCRĂRILE CELUI DE AL XXI-lea CONGRES
EXTRAORDINAR AL P. C. U. S.

Ședința din dimineața zilei de 30 ianuarie
(Urmare din pag. l-a) < Congresul al XXI-lea, vorbitorul a 

subliniat marea importanță a pro
gramului construcției desfășurate 
a societății comuniste.

Planul septenal al U,R.S.S., a

giunii ei în anii puterii sovietice. 
Au trecut 20 de ani de cînd pă- 
mînturile ucrainene s-au reunit. In . „
acest timp, toate s-au schimbat, spus el, este o vie întruchipare a 
înainte în voievodatul Tarnopol învățăturii marxist-leniniste. Pla- 
nu existau decît 52 de școli și nu
mai 11 spitale. Instituții de în- 
vățămînt mediu și superior nu e- 
xistau de loc. Iar acum, a spus 
cu mîndrie E. A. Doliniuk, avem 
peste 1000 de școli, 14 școli me
dii tehnice, două institute, peste 
100 de spitale. Oamenii trăiesc în
destulat și în condiții civilizate. In 
fiecare raion, în fiecare sat, s-au 
construit case noi, au apărut clu
buri și biblioteci.

Deosebit de mari sînt succesele 
pe care le-am dobîndit în ultima 
vreme, a spus E. A. Doliniuk. Noi, 
colhoznicii, ne mîndrim cu reali
zările agriculturii și vom înde
plini sarcinile planului septenal 
în 4—5 ani.

Cifrele de control ale septenalu
lui prevăd sporirea producției de 
cereale și furaje. E. A. Doliniuk a 

. relatat că anul trecut echipa ei a 
cultivat porumb pe o suprafață de 
100 de hectare.

Pe 20 de hectare s-au strîns cîte 
207 chintale de cereala la hectar. 
De pe 80 hectare s-au- strîns cîte 
1450 de chintale furaje la hectar. 
Venitul, obținut de colhoz de pe 
urma porumbului cultivat de echi
pă a fost de peste un milion de 
ruble.

Eu și echipa mea, a spus vorbi
toarea. ne bucurăm că multa echi- 
pe și colhozuri din regiunea noa
stră au obținut recolte bogate de 
porumb. Dar atît în regiunea noa
stră cît și în alte regiuni din Ucrai
na există colhozuri și raioane în 
care recoltele de porumb sînt încă 
slabe. Mi se pare că conducătorii 
acestor colhozuri și raioane nu 
studiază și nu aplică încă cum tre
buie experiența înaintată.

E. A. Doliniuk a declarat că pen
tru anul 1959, echipa ei s-a anga
jat să recolteze 220 chintale de po
rumb la hectar pe o suprafață de 
20 de hectare și cîte 1550 chintale 
masă verda la hectar pe o supra
față de 80 de hectare.

In încheiere, cunoscuta colhoz
nică a spus: De la tribuna Con
gresului adresez tuturor oameni
lor muncii din agricultură chema
rea : Semănați porumb 1

Locul cunoscutei colhoznice din 
Ucraina a fost luat la tribună de 
un reprezentant al unei republici 
unionale învecinate, Z. T. SER- 
DIUK (organizația de partid din 
R. S. S. Moldovenească). Re- 
levînd în cuvîntarea sa că 
cel de-al XXI-lea Congres al 
P.C.U.S. ' marchează intrarea 
U.R.S.S. într-o perioadă nouă, im
portantă a istoriei sale, el a ilus
trat pe baza unor fapte conclu
dente, uriașele transformări care 
au intervenit în soarta poporului 
moldovean, în dezvoltarea econo
miei și culturii sale.

In 15 ani de construcție sovie
tică pașnică și în mai puțin de 10 
ani de orînduire colhoznică, dato
rită ajutorului de neprețuit și ex
trem de bogatei experiențe a Fe
derației Ruse, a Republicii Ucrai
nene și a altor republici surori, 
fosta Basarabie s-a transformat. 
Republica Moldovenească ocupă 
un loc important în producția de 
struguri, fructe, conserve, zahăr, 
produse animaliere, uleiuri vege
tale, uleiuri eterice. Sîntem bucu
roși să raportăm de la tribuna 
Congresului că în cei trai ani care 
au trecut de la cel de-al XX lea 
Congres al Partidului, volumul pro
ducției industriale a crescut cu 60 
la sută. In 1958 s-a produs: în do
meniul construcției 
două ori mai mult 
cu 80 la sută mai 
electrică și cu 43 la 
te conserve decît în 
și pînă acum volumul producției 
gîobale a colhozurilor din R.S.S. 
Moldovenească a crescut da a- 
proape două ori.

Raportul tovarășului N. S. Hruș
ciov, cifrele de control ale septe
nalului, a spus Z. Ț. Serdiuk, con
stituie o nouă dezvoltare creatoa—- 
re a politicii naționale leniniste, o 
dovadă a grijii partidului pentru 
ridicarea economici și culturii tu
turor republicilor unionale. Pro
ducția globală a industriei și a- 
griculturii R.S.S. Moldovenești vă 
spori în cursul septenalului de 
peste două ori. Vor continua să se 
dezvolte ramurile principale ale 
industriei noastre, industria ali
mentară și cea ușoară, va crește 
greutatea specifică a construcției 
de mașini, a metalurgiei prelucră
toare și a industriei materialelor 
de construcții. Va fi creată o in
dustrie electrotehnică. Vor intra în 
funcțiune 140 de noi întreprinderi 
industriale. La sfîrșitul septenalu
lui, republica va produce cîte 150 
chintale de carne și 500 chintale 
de lapte la suta de hectare de te
ren arabil. In această perioadă 
producția de struguri și fructe va 
spori de trei ori ajungînd la apro
ximativ două milioane de tone.

In încheiere Z. T. Serdiuk a 
spus că organizațiile de partid și 
oamenii muncii din R.S.S. Moldo
venească au întimpinat raportul 
prezentat de N. S. Hrușciov la ac
tualul Congres ca un program de 
luptă a] activității lor viitoare.

In ședința din dimineața zilei 
de 30 ianuarie au luat cuvîntul la 
Congres, ca și în zilele anterioare, 
reprezentanți a> partidelor fră
țești de peste hotare. JUMJAGHIIN 
ȚEDENBAL, prim-secretar al Co
mitetului Central al P.P.R.M., a 
transmis P.C.U.S. și poporului so
vietic un caid salut cordial din 
partea Partidului Popular Revolu
ționar Mongol. Mulțumind centru 
invitarea delegației P.P.R.M. la

de mașini de 
decît în 1955, 
multă energie 
sută mai mul- 
1955. Din 1953

nul demonstrează în mod grăitor 
superioritatea socialismului asu
pra capitalismului. Nu încape nici 
o îndoială că îndeplinirea cu suc
ces a septenalului și realizarea ni
velului proiectat al forțelor de pro
ducție ale U.R.S.S. vor avea 
un rol istoric în lupta popoarelor 
împotriva primejdiei unui nou răz
boi, vor spori forțele păcii și de
mocrației. vor mări nemăsurat for
ța crescîndă a influenței socialis
mului asupra întregii desfășurări 
a istoriei mondiale, asupra desti
nelor întregii omeniri.

J. Țedenbal a subliniat că pla
nul septenal de dezvoltare a eco
nomiei naționale a U.R.S.S. a fost 
întîmpinat cu bucurie de oamenii 
muncii din Alongolia. Ei văd în 
acest plan un program al crește
rii puterii de neînvins a întregului 
lagăr socialist.

J. Țedenbal a vorbit despre 
realizările poporului mongol care 
într-un termen istoric scurt a în
vins înapoierea seculară și în 
prezent muncește cu abnegație 
pentru îndeplinirea sarcinii con
struirii socialismului în țara sa. 
J. Țedenbal a mulțumit poporului 
sovietic, P.C.U.S. și Comitetului 
său Central leninist pentru aju
torul lor frățesc. Partidul Popu
lar Revoluționar Mongol, a de
clarat el. a învățat totdeauna, în
vață și va învăța mereu din bo
gata experiență a Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

A luat apoi cuvîntul secretarul 
general al C.C. al Partidului Co
munist din Indonezia, DIPA AI- 
D1T. El a transmis Congresului 
salutul celor 1.500.000 de comu
niști indonezieni și al celor peste 
opt milioane de alegători care 
au votat pentru partidul comu
nist.

Marile succese obținute de 
Uniunea Sovietică în dezvoltarea 
industriei, agriculturii, culturii și 
științei în domeniul ridicării bu
năstării materiale și a nivelului 
de trai al oamenilor muncii, a 
spus D. Aidit, succesele pe 
arena internațională în lupta 
pentru pace și securitatea po
poarelor, au dus la creșterea pre
stigiului statului sovietic și al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice ridicînd în același timp 
prestigiul partidelor comuniste și 
muncitorești din toate țările 
lumii.

Acum, a spus D. Aidit, ați sta
bilit ca sarcină principală să a- 
jungeți din urmă și să depășiți 
în ceea ce privește producția pe 
cap de locuitor, țările capitaliste 
cele mai dezvoltate. Ținînd seama 
de experiența acumulată de po
porul sovietic și de Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice putem 
afirma cu certitudine că veți ob
ține noi și mari succese.

Putem să ne închipuim de pe 
acum cît de mari și de radicale 
vor fi schimbările ce vor avea 
loc în lume peste șapte ani și, 
cu atit mai mult peste 15 ani. 
Pînă atunci va obține noi succese 
și mișcarea comunistă și munci
torească mondială.

D. Aidit a subliniat că în In
donezia devin pe zi ce trece tot 
mai strîns unite forțele patriotice 
și democratice care luptă pentru 
lichidarea totală a colonialismu
lui.

D. Aidit și-a încheiat cuvînta
rea cu cuvintele : „înainte spre 
comunism 1“

L. I. Brejnev, care prezida șe
dința, a anunțat că pe adresa 
Congresului au sosit mesaje de 
salut din partea Partidului Co
munist din Portugalia și a Parti
dului Progresist al poporului 
muncitor din Cipru.

După o scurtă pauză, ședința 
din dimineața zilei de 30 ianua
rie a fost reluată sub președin
ția lui IVAN SPIRIDONOV, (or
ganizația de partid din Lenin
grad. Primul a luat cuvîntul 
NUR1TD1N MUHITDINOV, mem
bru al Prezidiului C.C.. al 
P.C.U.S.

Intr-o țară atît de multinațio
nală ca o noastră, a spus el, una 
din condițiile principale ale suc
cesului luptei pentru victoria co
munismului este o politică națio
nală internaționalistă, aplicată cu 1 
consecvență. Noi îi datorăm ge- 1 
niului lui V. I. Lenin, muncii tita- < 
nice a partidului, puternicului po- < 
por rus faptul că în țara nostră 1 
so dezvoltă in mod armonios re- • 
lațiile naționale pe baza principii- ( 
lor măreței colaborări a tuturor * 
națiunilor. Țării noastre îi este { 
străină împărțirea naționalităților 
în asupritoare și asuprite, în ex- 1 
ploatatoare și exploatate, în îna
poiate și înaintate, în „istorice" și 
„neistorice". [

Peste 
populații 
egale în 
mînă ele 
neia și 
poporului 
cate de partid în ultimii cinci ani 
în toate domeniile vieții interne și 
internaționale au îmbogățit și mai 
mult teoria și practica politicii 
naționale.

Folosind exemple concludente N. 
Muhitdinov a arătat cum partidul, 
guvernul sovietic, au ajutat tutu
ror popoarelor țării să-și dobîn- 
dească existența de stat, să lichi
deze într-un timp scurt înapoierea 
economică și culturală, să trans
forme periferiile naționale în re
publici industriale cu un înalt ni
vel de dezvoltare.

Traducând în viață hotărîrile is
torice ale celui de-al XX-lea con
gres al P.C.U.S., partidul și gu

100 de naționalități 
trăiesc în U.R.S.S. 
drepturile lor, mînă 
muncosc ca membrii 
aceleiași mari familii a 
sovietic. Măsurile apli-

Ș’ 
Și. 
în 
u-

vernul au luat o serie da măsuri 
în domeniul lărgirii continue a 
drepturilor republicilor unionale, 
ale organelor sovietice și de partid 
locale. Aceasta a contribuit la o 
mai puternică înflorire economică 
și culturală a tuturor națiunilor și 
popoarelor, la lărgirea suverani
tății republicilor unionale, la sti
mularea inițiativei creatoare a ma
selor. Zdrobirea grupului antiparti
nic ai cărui participant au ma
nifestat elemente de șovinism și de 
neîncredere în capacitatea cadre
lor din republicile naționale de a 
soluționa probleme generale de 
stat, a contribuit la întărirea con
tinuă a prieteniei dintre popoare 
și a coeziunii lor în jurul Partidu
lui Comunist.

Politica națională leninistă își 
găsește o expresie nouă în planul 
septenal care prevede dezvoltarea 
în fiecare republică a acelor ra
muri ale economiei, pentru care 
există condițiile economice optime 
în vederea asigurării îmbinării 
juste a intereselor locale cu cele 
general-unionale. Tn regiunile ră
săritene a fost stabilit un ritm de 
croștere a forțelor de producție 
mai înalt decît pentru Uniunea 
Sovietică în ansamblul ei. Aici sint 
dirijate peste 40Ja sută din volu
mul total al investițiilor.

In Kazahstan se organizează 
pentru prima oară producția de 
fontă. Uzbekistanul va ocupa unul 
din primele locuri din Uniuncia So
vietică în ceea ce privește dezvol
tarea industriei de gaze. In acea
stă republică extracția de gaze 
sporește de 106 ori. in Asia Cen
trală, în Armenia și în Azerbaid
jan se va desăvîrși în viitorii cîțiva 
ani mecanizarea complexă a 
tuturor proceselor cultivării bum
bacului. S-a proiectat de aseme
nea reconstruirea pe scară largă a 
sistemelor de irigație și a rețelei de 

-irigație. Se proiectează ca în vii
torii 2-3 ani colhozurile și sovho
zurile să fie acelea care să se 
ocupe de egrenarea și uscarea 
bumbacului brut. In acest scop va 
fi creată baza de producție ne
cesară. Aceasta va permite ca 
bumbacul să fie contractat sub 
formă de fibre curățate.

în continuare N. Aiuhitdinov s-a 
ocupat de probleme teoretice ale 
politicii naționale a partidului. El 
a subliniat că s-au dezvoltat noi 
trăsături proprii tuturor națiunilor 
socialiste.

înfăptuirea planului septenal im
plică din partea tuturor lucrători
lor locali înțelegerea și îndenlini- 
rea justă a datoriei lor naționale 
și internaționaliste, lupta perseve
rentă împotriva rămășițelor na
ționalismului și șovinismului.

Atît pentru oamenii muncii din 
țară cît și pentru fiecare naționa
litate este dăunătoare și pericu
loasă tendința spre crearea într-o 
singură republică a unei economii 
închistate. Închistarea națională se 
face simțită pe alocuri, îndeosebi 
In domeniul literaturii, artei.

N. Muhitdinov și-a consacrat o 
parte însemnată a cuvîntării sale 
analizei situației din țările Orien
tului. Victoria socialismului în

Uniunea Sovietică, zdrobirea blocu
lui fascist în cel de-al doilea război 
mondial, a spus el, au creat con
diții prielnice luptei cu succes a 
popoarelor din țările oprimate pen
tru independența lor națională. In 
Asia colonialismul a suferit o în- 
frîngere zdrobitoare. Cu atît mai 
mare este tenacitatea cu care el se 
cramponează de Africa, ca de ulti
ma citadelă colonială ce i-a mai 
rămas.

Trezirea popoarelor din Africa 
— acest continent cu uriașa bogă
ții și o groaznică mizerie a popu
lației băștinașe — este unul din 
cele mai importante fenomene ale 
zilelor noastre, a subliniat tov. 
Mhhitdinov.

Analizînd actuala situație din 
statele ce se eliberează de sub ju
gul colonial, N. Muhitdinov a re
levat că în prezent imperialiștilor 
și lacheilor lor din țările Asiei și 
Africii le vin în ajutor revizioniștii 
iugoslavi, care opun mărețului 
principiu al internaționalismului 
proletar interese îngust naționaliste 
și șoviniste. Revizioniștii vor să 
deruteze pe unii lideri politici din 
tinerele republici din Orient, să Ie 
insufle neîncredere față de poli
tica Uniunii Sovietice și 
lalte țări socialiste.

Statul sovietic, a spus N. Mu
hitdinov, se poate mîndri că a fost 
primul în istoria omenirii care a 
instaurat un tip cu adevărat nou 
de relații internaționale, lipsite du 
egoism. O trăsătură caracteristică 
a colaborării economice cu țările 
din Orient rezidă în aceea că ele 
pot obține în Uniunea Sovietică 
utilaj industrial, în primul rînd 
pentru întreprinderile industriei 
grele. U.R.S.S. le poate da ase
menea ajuta în realizarea unui 
progres în agricultură, în organi
zarea unui sistem modern al ocro
tirii sănătății, în pregătirea de ca
dre naționale în domeniul planifi
cării și în multe alte domenii.

Peste 200 milioane da cetățeni 
din patria noastră, a spus în în
cheiere N. Muhitdinov, sînt fii și 
fiice ale uneia și aceleiași mari fa
milii cimentate printr-o prietenie 
de nezdruncinat, prin unitate de 
concepții și unitate de acțiune. In 
aceasta rezidă sursa forței statului 
soviatic, chezășia victoriei incon
testabile a comunismului.

Urmează la cuvînt A. V. GHI
TALOV, șeful brigăzii de tractoa
re din colhozul „Congresul al 
XX-lea al P.C.U.S.", regiunea Ki
rovograd. Rezultatele remarcabile 
ale luptei 
întregului 
el, pentru avîntul continuu și dez
voltarea tuturor ramurilor econo
miei naționale și culturii patriei 
noastre, expuse în raportul tova
rășului N. S. Hrușciov, au trezit 
un sentiment de uriașă satisfacție 
și legitimă mitidri? pentru înțelep
ciunea de care dă dovadă Comite
tul Central traducînd în viață în 
mod creator poruncile și principiile 
leniniste ale construcției comunis
te. înfăptuind hotărîrile importan
te ale Congresului al XX-lea al 
P.C.U.S., partidul a întărit legă
turile cu masele, s-a identificat și 
mai mult cu poporul, și-a îmbogă
țit experiența activității politice și 
organizatorice. Septenalul va în-

a celor-

„Congresul al
P.C.U.S.", regiunea Ki

partidului nostru și a 
popor sovietic, a spus

$

o
$

In fața dimensiunilor 
comunismului

de Al. Andrițoiu
ln Apus se /ace profeție 

fi chiromancie. In Răsărit se 
alcătuiesc planuri de dimensi
uni nemaivăzute, tn sinea lor, 
cincinalele, septenalul și planul 
de 15 ani sînt vise mărețe, dar 
vise leniniste care au în em
brionul lor certitudinea împli
nirii. Comuniștii au creat in 
acest sens o nouă dimensiune 
măreață a sufletului omului 
sovietic. Calculele și cifrele, 
aritmetica, algebra și trigono
metrie ies din manuale și de
vin creatoare deservind sulele 
de mii de hectare care vor fi 
desțelenite în Kazakstan, mi
lioanele de kilometri de sîrmă 
de înaltă tensiune care vor 
face un circuit electric unic 
eurasiatic, cu releuri de co
mandă automată. Scrii o cifră, 
adaugi în urma ei șapte sau 
opt zerouri ți te trezeți in fața 
niagarelor de grine care vor 
inunda stepa și luncile, fostele 
deșertări ți fosta tundră. Re
peți operația și afli numărul 
kilovaților viitoarelor hidrocen
trale, centrale termice sau ato
mice și, ca la un semn, fluviul 
Irtiț se unește cu amicul său 
Enisei inundînd cu lumină 
toată Asia septentrională. Ci’ 
leva milioane de clădiri vor 
fi noi locuințe ale demiur
gilor. tn fața lor, sălile la
birintului egiptean sau ale 
Escurialului iberic devin jucă
rie.

in raportul lui N. S. Hruș
ciov se găsește o metaforă de 
o mare și tulburătoare poezie: 
metalele vor fi innobilate. Așa 
dar omul sovietic, înnobilat de 
civilizația și cultura socialistă, 
va înnobila la rindul său me
talele, purificîndu-le, intirin- 
dule, aliniindu-le, sculptin’ 
du-le. Cu aceste metale el și-a 
trimis solia spre lună deschi- 
zind amețitoarea epocă a entu
ziasmului științific. Țițeiul și 
fonta, uraniul și diamantele, 
glutenul și oțelul — sint aliații 
omului în crearea bazei comu
nismului.

Fericirea, pe cap de om, este 
deja, in Uniunea Sovietică, la 
un grad înalt. Libertatea

pe cap de om, e desăvîrșită. 
Bunăstarea, pe cap de om, este 
de asemenea în Uniunea So
vietică la un grad foarte înalt. 
Congresul a pus sarcina ridi
cării producției pe cap de om. 
Aceasta se va 
săptămână mai 
mină de șapte

Dimensiunile
a cărei construcție desfășurată 
a început, se conjugă în 
Uniunea Sovietică în dimensiu
nile unui teritoriu imens. Cu 
toată această putere uriașă, so
vieticii lansează mereu apelul 
pentru pace. O luptă consec
ventă pentru pace dusă de cea 
mai puternică țară din lume ar 
părea un paradox. E însă un 
adevăr luminos în care cred cu 
sfințenie toate popoarele lu
mii.

Iată așa dar coordonatele 
Congresului al XXI-lea și iată 
pe ce linii de aur se desfășoară 
tezele și cifrele cuprinse in 
raportul tovarășului N. S. 
Hrușciov. Și toate acestea sînt 
cuprinse cu o gravă plasticitate 
într-un cuvînt : comunismul. 
Iar acest cuvînt devine realita
te. lar forța lui motrică e par
tidul. Iar partidul este condu’
cătorul, învățătorul poporului.

Tinerii sovietici, comsomo-
lițtii, cărora Zoia, Oleg și Ma
trosov le-au lăsat, sacrificîn-
du-se, mesajul eroismului, sînt 
constructorii comunismului. A- 
jutați și conduși de comuniști, 
alături de întregul popor so
vietic, tinerii vor umple, cu 
entuziasmul lor, geografia 
continentală a comunismului. 
Se vor da șarje rapide, 
se vor fecunda deșerturi, se 
vor schimba cursurile fluviilor, 
se vor face cascade artificiale. 
Tinerii se vor apleca pe planșe, 
pe manivele, pe marmoră și 
faianță. Iți vor sufleca mine
rite.

Comunismul e o nouă gene
ză iar constructorii lui sint noii 
demiurgi. Vor veni și poeții să 
ciute măreția genezei.

Iată despre ce planuri mă
rețe ne este dat să vorbim I

realiza într-o 
mare, o săptă- 
primăveri.
comunismului.

semna o nouă etapă importantă în 
viața partidului și poporului nos
tru.

A. V. Ghitalov a arătat cum din 
inițiativa brigăzii sale, în Ucrai
na s-a desfășurat larg întrecerea 
pentru folosirea mecanizării com
plexe în cultivarea porumbului și 
a altor culturi prășitoare, pentru 
folosirea cît mai productivă a teh
nicii și obținerea de recolte boga
te. Experiența arată că cheltuieli
le de muncă în condițiile mecani
zării complexe sînt mult mai mici 
decît în condițiile metodei obiș
nuite. Totodată recolta la hectar 
sporește, iar produsele devin mai 
ieftine.

Mecanizatorii brigăzii noastre au 
hotărît anul acesta să cultive po
rumb și floarea-soarelui fără folo
sirea muncii manuale. In condițiile 
mecanizării complexe porumbul și 
floarea-soarelui nu vor mai fi cul
turi care necesită eforturi mari de 
muncă.

Oamenii muncii din agricultura 
regiunii Kirovograd, a spus vorbi
torul, s-au obligat să îndeplineas
că planul septenal în cinci ani. 
îndeplinirea angajamentelor spori
te în ceea ce privește producția de 
carne, lapte și alte produse anima
liere depinde de sporirea simțitoa
re a recoltei la hectar a porum
bului. Anul acesta vom cultiva po
rumb pe o suprafață de 450.000 
hectare. Aceasta reprezintă 40 la 
sută din întreaga suprafață ara
bilă din regiune. Ne propunem ca 
sarcină să obținem de la fiecare 
hectar de porumb cîte 30 chintale 
de boabe și 350 chintale de masă 
verde cu știuleți.

Anul trecut am vizitat timp de 
trei luni Statele Unite ale Ameri- 
cii, unde am studiat cultivarea me
canizată a porumbului la ferma lui 
Garst. Trebuie să spun că noi ne 
aflăm pe o treaptă mult mai înal
tă decît S.U.A. în ce privește a- 
gricUltura ; are însă și Garst une
le lucruri interesante care merită 
să fie introduse și la noi. In pri
mul rînd este folosirea micii me
canizări, adică a mecanismelor 
simple pentru încărcare și descăr
care. Mica mecanizare dă posibili
tate de a ridica productivitatea 
muncii, de a scădea prețul de cost 
al producției. Industria noastră ar 
trebui să pună la punct producția 
de mașini ușoare de 
descărcare.

Uriașa amploare a 
grandioasele cifre de 
dezvoltării economiei
Uniunii Sovietice, a spus tov. Ghi- 
talov, ne însuflețește pe noi, oame
nii muncii din agricultură. Sfă- 
tuindu-se cu poporul, partidul se 
adresează rațiunii colective, soar
be din înțelepciunea poporului, din 
experiența poporului, idei cuteză
toare, activizează pe toți membrii 
societății socialiste. Aceasta este 
sursa marii amplori a întrecerii. 
Astăzi nu există nici un colțișor 
pe întreg întinsul țării noastre 
unde să nu clocotească inițiativa 
poporului, unde oamenii să nu 
muncească pentru îndeplinirea îna
inte de termen a planului septenal.

Cu cuvîntarea tov. Ghitalov, șe
dința de dimineață a luat sfîrșit.

încărcare și

septenalului, 
control ale 
naționale a

Ședința din după amiaza zilei
de 30 ianuarie

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
Ședința din după-amiaza de 30 
ianuarie a celui de-al XXI-lea 
Congres al P.C.U.S. a fost pre
zidată de NIKOLAI IGNATQV.

în cadrul discuțiilor la rapor
tul lui N. S. Hrușciov, primul a 
luat cuvîntul acad. M. LAVREN
TIEV, vicepreședinte al Acade
miei de Științe a U.R.S.S., pre
ședintele Filialei din Siberia a 
Academiei, care a vorbit despre 
sarcinile trasate de planul septe
nal științei sovietice și savanți- 
lor sovietici.

A urmat la cuvînt L. BREJ- 
NEV, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., care a vorbit pe larg 
despre dezvoltarea producției 
metalurgice în cursul septenalu
lui.

In continuare a luat cuvîntul 
A. RIBAKOVA, 
brica de articole de cauciuc din 
Moscova.

P. LOMAKO (Siberia), preșe
dintele Consiliului Economiei Na
ționale din Krasnoiarsk, s-a refe
rit în intervenția sa la planul 
septenal de dezvoltare a indu
striei ținutului Krasnoiarsk.

S. BO1KO, președintele colho
zului „Lenin“ din regiunea Pol
tava (Ucraina), a înfățișat de- 
legaților la Congres succesele

lăcătuș la fa-

realizate de artelul 
conduce.

Apoi delegații la

pe care-1

Apoi delegații la cel de-al 
XXI-lea Congres au fost salutați 
în numele comuniștilor din Fin
landa și al poporului finlandez 
de VILE PESSI, secretar gene
ral al P.C. din Finlanda.

Ultima a luat cuvîntul în ședința 
din după-amiaza de 30 ianuarie 
DOLORES IBARURI, secretar 
general al C.C. al P.C. din Spa
nia, care a transmis celor pre- 
zenți un frățesc și entuziast salut 
din partea întregii Spânii munci
toare și progresiste.

In ședința din după-amiaza de 
30 ianuarie delegații au fost in
formați că pe adresa Con
gresului au sosit telegrame 
de salut din partea partidelor 
frățești din Sudan, Turcia. Pe
troliștii din R.A.S.S. Tatară 
(cursul mijlociu al Volgăi) au 
comunicat In telegrama lor a- 
dresată Congresului despre des
coperirea unor noi zăcăminte de 
petrol, avînd o mare însemnătate 
pentru dezvoltarea acestei impor
tante regiuni petrolifere a Uniu
nii Sovietice.

La 31 ianuarie Congresul va 
intra în cea de-a 5-a zi a lucră
rilor sale. Ședința de dimineață 
va începe la ora 10.

Tinerii muncitori urmăresc 
cu deosebit interes lucrările 

Congresului al XXI-lea 
al P. C. U. S.

Cu mult interes urmăresc în 
aceste zile tinerii muncitori 
din patria noastră ziarele cu- 
prinzînd lucrările Congresului 
al XXI-lea al P.C.U.S., textul 
raportului prezentat de tova
rășul N. S. Hrușciov „Cu pri
vire la cifrele de control ale 
dezvoltării economiei naționa
le a U.R.S.S. pe anii 1959— 
1965“.

In pauză, după terminarea 
schimbului, tinerii alături de 
ceilalți muncitori se adună la 
colțurile roșii din fabrici și 
uzine și citesc textul raportu
lui prezentat de tovarășul 
N. S. Hrușciov, pun întrebări, 
discută.

Așa i-am întîlnit ieri pe 
membrii brigăzii de tineret 
„23 August“ din secția strun- 
gărie-vagoane a Complexului 
C.F.R. „Grivița Roșie" din Ca
pitală. Strînși în jurul tînăru- 
lui comunist — agitatorul 
Cimbrescu Vasile — ei ascul
tau cu deosebit interes rapor
tul tovarășului N. S. Hruș
ciov. Ei s-au oprit în special 
asupra pasajului din raport în 
care tovarășul N. S. Hrușciov 
vorbește despre tînăra gene
rație care construiește comu
nismul.

— In munca noastră — a 
spus utemistul Boboc Ion — 
exemplul gloriosului tineret 
sovietic nc-a fost dintotdea- 
una un puternic îndemn. Ini
ma ni se umple de mîndrie. 
admirație și dragoste pentru 
primul tineret din lume care 
are fericirea să muncească, 
sub conducerea gloriosului 
P.C.U.S., la construirea pri
mei societăți comuniste și a- 
poi să trăiască în comunism 
— așa cum arată în Raportul 
la Congresul al XXI-lea tova
rășul N. S. Hrușciov.

— Realizările lor de azi, 
prezentul lor minunat arată

cum va fi viitorul nostru de 
mîine — a intervenit în dis
cuție utemistul Mihale Ion. Și 
noi trăim zile mărețe în pa
tria noastră. Noi luptăm în 
prezent sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Romîn pen
tru construirea societății so
cialiste. Noi știm că și pa
tria noastră va vedea zorii 
comunismului. Această strălu
citoare perspectivă ne însufle
țește, ne înaripează forțele 
noastre tinerești în lupta pen
tru aplicarea în viață a sar
cinilor pe care ni le încredin
țează partidul și organizația 
noastră revoluționară 
ret.

— Brigada noastră de tine- 
Tet și-a îndeplinit sarcinile 
propuse de a îndeplini planul 
de producție pe prima lună a 
acestui an cu două zile îna
inte de termen — a adăugat 
utemistul loan Alexandru. 
După cum și-a îndeplinit și 
angajamentul de a lupta pen
tru economii de materiale ne
feroase, de a efectua prin ore 
de muncă patriotică lucrări ce 
contribuie la realizarea unor 
însemnate economii. Cifrele ar 
fost depășite și acest lucru 

dovedește că noi putem munci 
din ce în ce mai 
zultate din ce în 
moașe.

Sfîrșitul pauzei 
discuția aprinsă a membrilor 
brigăzii de tineret „23 Au
gust". Ei o vor continua la 
sfîrșitul schimbului, în timpul 
liber. întrucît tinerii de aci 
doresc cu nerăbdare, cu deo
sebit interes să cunoască lu
crările Congresului al XXI-lea 
al P.C.U.S. — lucrări de mare 
importanță .pentru fiecare tî- 
năr constructor al socialismu
lui.

de tine-

bine, cu re 
ce mai fru

a întrerupt

FL. POPA

Tipărirea broșurii cu textul Raportului 
prezentat de N. $. Hrușciov la cel de al 

XXI-lea Congres extraordinar al P. C. U. S. 
! MOSCOVA 30 (Agerpres). yg dului Comunist ol Uniunii So-

TASS transmite: Editura de Z vielice „Cu privire ia cifrele 
stat pentru literatură politică fi de control ale dezvoltării eco- 
a tipărit broșura cu textul Ra- Jț nomiei naționale a U.RSS. pe 
portului prezentat la 27 ianua- anii 1959—1965", 
rie 1959 de tovarășul N. S. fi Broșura a fost editată in- 
Hruțciov la cel de-al XXI-lea / tr-un tiraj de un milion d» 
Congres extraordinar al Parti- exemplare.

Puternicul ecou 
international al lucrărilor 

Congresului al XXI-lea 
al P.C.U.S.

„UN PUNCT DE COTITURĂ IN 
ISTORIA MONDIALĂ"

OTTAWA 30 (Agerpres). — Pre
sa canadiană comentează pe larg 
raportul lui N. S. Hrușciov la 
Congresul al XXI-lea al P.C.U.S. 
Opinia publică canadiană recu
noaște uriașa însemnătate istorică 
a noului plan septenal de dezvol
tare a economiei naționale a 
U.R.S.S. și influența pe care o e- 
xercită asupra raportului de forțe 
dintre capitalism și socialism, 
precum și asupra întregii situații 
internaționale. Analizînd raportul 
lui N. S. Hrușciov, ziarele cana
diene ajung la două concluzii 
principale: In primul rînd. țările 
occidentale nu pot să nu primeas
că chemarea la întrecere pașnică 
intre sistemul socialist și capita
list lansată de Uniunea Sovieti
că. In al doilea rînd, princiDiul 
coexistenței pașnice a statelor cu 
sisteme economice și sociale dife
rite și renunțarea la „războiul 
rece" sînt unica politică convena
bilă în prezent.

Ritmul de dezvoltare a econo
miei sovietice prevăzut de planul 
septenal, arată ziarul „Toronto 
Daily Star", depășește cu mult 
ritmul de dezvoltare a economiei 
americane în anii celui mai mare 
„boom". Viața oamenilor sovietici 
va deveni mai plină de conținut, 
mai bogată și mai confortabilă. 
Ei vor primi din belșug toate măr
furile industriale necesare și locuin
țe bune.

Influența politică a Uniunii So
vietice în întreaga lume, continuă 
ziarul, va spori nemăsurat.

Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov 
la Congresul al XXI-lea al 
P.C.U.S., scrie ziarul „Financial 
Post*, „poate constitui un punct 
de cotitură în istoria mondială". 
Nu este nimic mai periculos decît 
subaprecierea acestui plan gran
dios de către țările occidentale.

ECOURI ALE CONGRESULUI 
IN PRESA ITALIANĂ

ROMA 30 (Agerpres). — TASS 
transmite: Presa italiană urmă
rește cu atenție lucrările Congree 
sului al XXI-lea al P.C.U.S., pu- 
blicînd dări de seamă amănunțite 
despre congres.

Ziarul „Unită” a publicat la 29 
ianuarie la loc de frunte textul 
cuvîntării secretarului general al 
Partidului Comunist Italian, Pal- 
miro Togliatti, și o amplă cores
pondență din Moscova consacrată 
lucrărilor Congresului.

Ziarul subliniază că conducătorii 
partidelor comuniste de peste ho
tare care au luat cuvîntul la con
gres au confirmat din nou unitatea 
de nezdruncinat a lagărului socia
list și a mișcării comuniste inter
naționale.

Ziarul „Paese" scrie că „Pro
blemele ridicate în raportul lui 
Hrușciov au fost dezvoltate și a- 
profundate de către delegații la 
Congres și reprezentanții partide
lor comuniste".

Presa burgheză, încercînd să 
minimalizeze Însemnătatea Con

gresului, a fost nevoită totuși si 
recunoască uriașele succese ale 
Uniunii Sovietice și caracterul real 
al noilor planuri.

După părerea ziarului „Justicia", 
„acela care în Occident ar mai 
vrea încă să nege uriașele succese 
realizate de Uniunea Sovietică în 
dezvoltarea industrială și în do
meniul producției agricole nu nu
mai că ar nega un adevăr evident 
ci și ar risca să denatureze ra
portul economic de forță dintre 
Uniunea Sovietică și țările occi
dentale". j

O IMPRESIE PROFUNDA
ASUPRA ÎNTREGII LUMI j

DELHI 30 (Agerpres).—TASS 
transmite: Congresul al XXI-lea al 
P.C.U.S. și în primul rînd rapor
tul lui N. S. Hrușciov se află în 
centrul atenției opiniei publice și 
presei indiene.

„Raportul lui Hrușciov la des
chiderea Congresului — scrie în
tr-un articol de fond ziarul „Hin
dustan Standard" — se adresează 
nu numai delegaților la Congres, 
nu numai popoarelor U.R.S.S. sau 
popoarelor din țările comuniste, 
el se adresează întregii lumi, și nu 
încape îndoială că el a produs o 
impresie profundă asupra întregii 
lumi. Realizările enumerate de 
N. S. Hrușciov în domeniul eco
nomiei, industriei, științei, inclusiv 
sateliții pămîntului și racheta cos
mică, precum și rachetele intercon
tinentale sînt într-adevăr colosale 
iar cifrele sarcinilor planului sep- 
tsnal sovietic sînt pur și simplu 
extraordinare". Subliniind că în
treaga lume se va entuziasma de 
realizările sovietice, ziarul scrie: 
„Nu încape îndoială că conducă
torii sovietici și poporul sovietic 
nu doresc război și năzuiesc spre 
menținerea păcii".

U.R.S.S. TȘI VA ÎNDEPLINI 
SARCINILE PROPUSE

BONN 30 (Agerpres). — Refe- 
rindu-se la sarcinile grandioase 
ale planului septenal de dezvol
tare economică continuă a 
U.RSS., formulate în raportul 
prezentat la Congresul al XXI-lea 
al P.C.U.S. de N. S. Hrușciov, zia
rul vestgerman „IVestfălische 
Rundschau" scrie într-un articol 
de fond :

„Experiența trecutului a arătat 
că pînă acum Uniunea Sovietică a 
îndeplinit întotdeauna planurile 
sale economice. Economia sovieti
că dispune încă de pe acum de o 
bază atît de largă incit se poate 
crede că și de data aceasta își va 
îndeplini sarcinile propuse".

Caracterul realist al sarcinilor 
conținute în raportul lui N. S. 
Hrușciov cu privire la planul de 
dezvoltare a economiei naționale 
u U.R.SS. este recunoscut chiar 
și de marele ziar burghez „Die 
IFell". Ziarul scrie că ,șdupă lan
sarea primului sputnik și după pă
trunderea departe în spațiul cos
mic a „planetei" artificiale de pro
ducție sovietică, toate relatările 
despre creșterea puterii Uniunii 
Sovietice sint privite in țările ne- 
comuniste altfel decît pînă a- 
cum".

Co unicat T«A,S*S«
cu privire la îndeplinirea hotârîrii 

guvernului sovietic referitoare 
la noua reducere a forțelor armate 
ale U.R.S.S. cu 300.000 de oameni

După cum s-a mai anunțat la începutul anului trecut, în con
formitate cu hotărîrea din 21 decembrie 1957 a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., guvernul Uniunii Sovietice, călăuzit de interesele păcii 
și destinderii încordării internaționale, a adoptat hotărîrea de a 
reduce în mod unilateral forțele armate ale U.R.S.S. cu 300.000 
de oameni, în afară de reducerea cu 1.840.000 de oameni, efectuată 
în anii 1955—1956.

Pînă la 1 ianuarie 1959 toate măsurile prevăzute de guvern in 
cadrul acestei hotărîri au fost în întregime traduse în viață și in 
total forțele armate ale U R.S.S. au fost reduse pînă la data de 
1 ianuarie 1959 cu 300.000 de oameni. Reducerea forțelor armate 
a fost efectuată îndeosebi prin desființarea unor unități, mari 
unități și instituții militare dislocate pe teritoriul U.R.S.S. In afară 
de aceasta au fost aduse pe teritoriul U.R.S.S. și de asemenea 
desființate unități și mari unități din Republica Democrată Ger
mană cu un efectiv total de peste 41.000 de oameni și din Re
publica Populară Ungară cu un efectiv total de peste 17.000 de 
oameni.

Efectivul armatei și flotei lăsat la vatră a fost repartizat in 
producție in localitățile de domiciliu.

Fondurile obținute in urma noii reduceri a forțelor armate sînt 
folosite pentru dezvoltarea economiei naționale și îmbunătățire:! 
continuă a condițiilor vieții materiale și culturale a poporului 
sovietic.

Anunțînd terminarea dep’ină a reducerii proiectate a forțelor 
armate ale U.R.S.S. cu 300.C00 de oameni, guvernul sovietic este 
convins că această importantă acțiune a Uniunii Sovietice va servi 
cauza slăbirii încordării internaționale și a creării unei atmosfere 
de încredere in relațiile dintre state. Reducerea forțelor armate 
ale U.R.S.S. constituie încă o confirmare convingătoare a faptului 
bine cunoscut că Uniunea Sovietică traduce cu fermitate și con
secvență in viață politica leninistă a păcii și prieteniei intri 
popoare.

în cercurile conducătoare ale Uniunii Sovietice se exprimă spe
ranța că reducerea unilaterală a forțelor armate și a armamen
telor care a fost efectuată va constitui un exemplu pentru cele
lalte puteri, și tn deosebi pentru puterile care fac parte din 
Uniunea Atlanticului de Nord, pentru ca și acestea să înfăptuiască 
măsuri practice concrete în domeniul încetării cursei primejdioase 
a înarmărilor și in domeniul destinderii încordării internaționale.
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