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Ședința din dimineața zilei de 2 februarie
MOSCOVA 2 (Agerpres). — 

TASS transmite : Lucrările Con
gresului al XXI-lea al P-C.U.S. se 

7 --desfășoară într-o atmosferă de 
excepțională unanimitate. Cuvîn- 
tările rostite de delegați demon
strează limpede unitatea fără pre
cedent a partidului și poporului, 
încrederea nemărginită a oame
nilor sovietici în Comitetul Cen
tral leninist.

In ședința de dimineață, care 
s-a deschis sub președinția tova
rășei E. A. FURȚEVA, primul a 
luat cuvîntul tov. I. T. NOVIKOV, 
ministrul Construcției de centrale 
electrice. Referindu-se la proble- 

, mele dezvoltării energeticii sctvie- 
tice, el a subliniat că încă din 
primele zile ale formării statului 
sovietic, partidul a acordat o im
portanță primordială electrifică
rii țării.

încă din anii grei ai instaură-< 
rii puterii sovietice, a fost întoc
mit din inițiativa și sub conduce
rea lui V. I. Lenin primul plan 
de electrificare a Rusiei — planul 
G.O.E.L.R.O.—care prevedea ca în 
lecurs de 10—15 ani să fie con- 

" struite 30 de centrale electrice 
regionale cu o capacitate totală' 
de 1.750.000 kW. Acum însă, 
partidul nostru a elaborat un 
plan care prevede ca în nu- 

. mai șapte ani să se construiască 
și să se pună în funcțiune noi 
centrale electrice mari cu o capa
citate totală de 58—60 milioane 
kW, adică de aproape 35 de ori 
mai mult decît prevedea planul 
G.O.E.L.R.O. Aceasta reprezintă 
aproximativ atît cît au construit 
și au pus în funcțiune Anglia, 
Franța și Germania occidentală 
luate împreună, în întreaga lor 
existență.

Paralel cu construirea de ter
mocentrale. a spus I. T. Novikov, 
vor fi construite mai multe cen
trale atomo-electrice de mare ca-, 
pacitate.

A luat apoi cuvîntul tov. N. G; 
IGNATOV.

Pe fondul admirabilelor succese 
repurtate în ultimii ani, a spus 
vorbitorul, apar deosebit de dez- 

" gustătoare acțiunile grupului 
Malenkov, Kaganovici, Molotov, 
Bulganin și Șepilov, grup demas
cat și zdrobit, care s-a angajat pe 
calea criminală a activității frac- 
ționiste. Zdrobirea grupului an
tipartinic a întărit și a unit și 
mai mult partidul și poporul so
vietic în jurul Comitetului Cen
tral.

Lucrările celui de-al XXI-lea 
Congres al Partidului, grandioa
sele perspective ale dezvoltării e- 
conomiei naționale, care se discu
tă acum, au un ecou extrem de 
puternic dincolo de hotarele Uni
unii Sovietice. Chiar și presa 
burgheză reacționară, ostilă Uni
unii Sovietice, este nevoită să a- 
corde o mare atenție dezvoltării 
economiei U.R.S.S. în cadrul sep- 
tenalului și rezervă un spațiu

considerabil în paginile ei pre-: 
zentării lucrărilor Congresului.

In legătură cu aceasta pare 
stranie poziția presei iugoslave. 
In ziarele iugoslave nu s-a găsit 
loc pentru a relata poporului o- 
biectiv și complect despre planul 
septenal al U.R.S.S. Nu cumva 
se explică aceasta prin faptul că 
revizioniștii iugoslavi vor să as
cundă oamenilor muncii din țara 
lor succesele Uniunii Sovietice și 
să primească încă o dată mulțu
miri din partea imperialiștilor,

> Tov. M. T. EFREMOV, (dele
gat din partea organizației re
gionale de partid Kuibîșev) a 
subliniat că raportul tov. N. S. 
Hrușciov îmbogățește teoria și 
practica construirii comunismului.

Pe baza exemplului dezvoltării 
regiunii Kuibîșev, el a arătat cît 
de rapid progresează economia 
țării.

In numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Siria, 
în numele tuturor patrioților si
rieni devotați cauzei independen-

Tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica și Gh. Apostol, într-o 
. pauză a Congresului.

(Telefoto. AGERPRES)

ței, cauzei eliberării poporului 
arab, Congresul a fost salutat de 
tov. HALED BAGDAȘ, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Siria.

Alărețela realizări prevăzute de 
planul septenal, a declarat el, vor 
constitui o victorie a întregii ome-

așa cum au primit și pînă acum 
pentru calomniile la adresa țări
lor socialiste?

N. G. Ignatov a vorbit apoi a- 
mănunțit despre dezvoltarea agri
culturii în septenal. Succesele in
dustriei socialiste, a subliniat el, 
permit să se asigure mecanizarea 
complexă a tuturor lucrărilor a- 
gricole și sporirea rapidă a pro
ducției agricole ceea ce are o im
portanță primordială pentru ■ridi
carea nivelului de trăi al poporu
lui.

In satul sovietic se desfășoară 
pe scară largă întrecerea socia
listă pentru sporirea producțiet 
de carne, lapte și alte produse 
animaliere.

Nu este departe timpul cînd 
pe masa fiecărui om sovietic se 
vor găsi cantități pe deplin sufi
ciente de carne, lapte, unt, zahăr, 
legume, fructe, struguri și alte 
produse.

(Continuare in pag. 4-a)
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TELEGRAMĂ
Iubite tovarășe Sâvulescu,

Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dv. de naștere, Co
mitetul Central al P.M.R. și Consiliul de Miniștri al R.P.R. vă 
transmit cele mai călduroase felicitări și urări de sănătate.

Partidul și guvernul acordă o înaltă prețuire activității dv. 
multilaterale pe tărîm științific și obștesc și vă urează ani multi 
de viată și muncă rodnică pusă în slujba construirii socialismului 
în patria noastră.

AL

.'H

COMITETUL CENTRAL ■».
PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN I 

ȘI 
CONSILIUL DE MINIȘTRI 

AL REPUBLICII POPULARE ROMINE

Decorarea academicianului
Traian Sâvulescu

Prezidiul Marii Adunări Na
ționale a Republicii Populare 
Romine a emis un decret prin 
care se conferă Ordinul „Steaua 
Republicii Populare Romine"

pre-cl. I tov. Traian Sâvulescu, 
ședințele Academiei R.P. Romine, 
cu prilejul împlinirii a 70 dei ani 
de viată, pentru îndelungată ac
tivitate științifică și didactică.

Construcțiile școlare din Capitală 
cunosc an de an o continuă dez
voltare. în 1958 au fost date în 
folosință 48 de săli noi de clasă, 
construite din bugetul Sfatului 
Popular al Capitalei.

în acest an, Sfatul Popular al 
Capitalei acordă o atenție deosebită 
lărgirii spațiului școlar. Vor fi 
construite astfel 293 de săli noi de 
clasă. Cea mai mare parte dintre 
acestea vor fi cuprinse în cadrul 
celor 10 școli de 7 ani ce se vor 
ridica în cursul anului în diferite 
cartiere ale Bucureștiului, ca de 
pildă Floreasca, Ferentari, Colen- 
tina, precum și pe Bulevardul 
Muncii, Bulevardul Ion Șulea etc.

Aceste școli vor fi construcții 
mari, moderne, fiecare dintre ele 
avînd 24 săli de clasă. în plus, vor 
fi dotate cu ateliere necesare poli- 
tehnizării învățămîntului, labora
toare, săli de gimnastică etc.

o*

„Fiecare muncitor, tehnician și inginer să
realizeze cit mai multe economii în producție

Peste 1.200.000 lei vor economisi
două întreprinderi piteștene

i Chemarea lansată de cele 8 
= întreprinderi din Capitală sub 
| lozinca „Fiecare muncitor, teh- 
| nician și inginer să dea eco- 
| nomii cît mai multe în produc- 
| ție, prin creșterea producfivită- 
| ții muncii, reducerea ccnsumu- 
ș rilor specifice de materii pri- 
| me, materiale, energie și com- 
| bustibil și îmbunătățirea cali- 
= tații produselor", a găsit un 
| larg ecou in rindul colectivelor 
ș de muncitori din întreprinderile 
| orașului Pitești.
= La adunarea care a avut loc 
| la Întreprinderea de poduri me- 
| talice și prefabricate din beton, 
| numeroși muncitori, ingineri și 
= tehnicieni au făcut propuneri 
| importante de valorificare a re- 
| zervelor interne pentru reduce- 
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rea consumurilor specifice de 
materii prime și materiale, îm
bunătățirea calității produselor, 
mecanizarea unor procese teh
nologice și creșterea indicilor 
de utilizare a mașinilor. Pe 
baza posibilităților existente, 
colectivul întreprinderii s-a 
angajat ca în cursul acestui an 
să realizeze economii, peste 
sarcina de reducere a prețului 
de cost, in valoare de 392.UX) 
lei.

Cu entuziasm a răspuns a- 
cestei chemări și colectivul fa
bricii de tananți „Argeșul", 
care s a angajat să realizeze 
economii peste plan în valoare 
de 815.000 lei.
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la uzina „Kalibr*1 din Moscova

Muneito-

MOSCOVA 2. — Coresponden
tul Agerpres transmite : Azi după- 
amiază colectivul cunoscutei uzine 
de instrumente de precizie „Ka
libr" din Moscova a primit ca 
oaspeți pe tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Nicolae Ceau- 
șescu și Leonte Răutu, membrii 
delegației P.M.R, care participă 
la lucrările celui de-al XXI-lea 
Congres extraordinar al P.C.U.S.

Delegația Partidului
resc Romin, însoțită de tov. Mihai 
Dalea, ambasadorul R. P. Romi
ne la Moscova, a fost întîmpinată 
la intrarea in întreprindere de 
Viktor Hohlușin, directorul uzinei. 
Timofei Romanov, secretar al 
Comitetului de partid, de repre
zentanți ai organizațiilor sindicale 
și de Komsomol.

Viktor Hohlușin a povestit oas
peților despre trecutul și prezen
tul uzinei, despre perspectivele ei 
de dezvoltare tehnică, despre co
lectivul muncitorilor și tehnicieni
lor care alcătuiesc o verigă de 
mare însemnătate în industria so
vietică. Uzina este, rodul primu
lui cincinal. în decurs de 27 de 
ani ea a dotat cu instrumente de 
precizie multe ramuri ale indu
striei sovietice și îndeosebi indu
stria constructoare de mașini. Din 
vechile cadra de muncitori, care 
cu peste un sfert de veac în urmă 
au lucrat la ridicarea uzinei, au 
crescut mulți din actualii condu
cători ai producției, ingineri, șefi 
de secție, maiștri cu mare expe
riență.

Alături de vechea generație de 
muncitori, în uzină cresc cadre ti
nere ; sute de absolvenți ai școli-

lor medii au venit aici să dobîn- 
deasci o înaltă calificare în pro
ducție, să continue și să desăvîr- 
șească opera părinților lor.

în vremea cînd s-a construit a- 
ceastă uzină, nici o țară din lume 
nu voia să vîndă Uniunii Sovieti
ce aparate de precizie pentru in
dustrie. Totul a trebuit luat de la 
început. Instrumentele fabricate a- 
cum aici nu sînt mai puțin pre
cise decît cele mai perfecționate 
modele din străinătate. Ele sînt 
cunoscute departe de hotarele ță
rii, în uzinele Chinei Populare, în 
India, Polonia, Cehoslovacia...

Viktor Hohlușin a vorbit oaspe
ților din Romînia despre siste
mul învățămîntului tehnic al 
uzinei, despre condițiile sociale și 
culturale de care se bucură mun
citorii, tehnicienii și funcționarii.

Directorul uzinei a invitat apoi 
pe membrii delegației la un mi
ting al muncitorilor, care și-au ex
primat dorința de a se întîlni cu 
conducătorii partidului și ai țării 
noastre.

lntr-una din halele uzinei se a- 
dunaseră aproape 1.500 de oa
meni. Deasupra tribunei improvi
zate, îmbrăcată în roșu și înconju
rată cu flori se afla portretul lui 
V. I. Lenin. Sub portret, muncito
rii așezaseră chemarea care a ră
sunat în repetate (înduri in cursul 
acestei zile la uzina „Kalibr“ : 
„Trăiască prietenia veșnică și 
de nezdruncinat dintre poporul 
sovietic și poporul romîn !“.

Apariția conducătorilor partidu
lui nostru a fost întîmpinată cu 
îndelungate aplauze.

Mihail Sutiaev, președintele co
mitetului sindical, a deschis mi-

tingul. El a mulțumit tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și celor
lalți conducători ai Partidului 
Muncitoresc Romîn pentru vizita 
făcută în uzină, pentru întîlnirea 
cu colectivul ei.

Oaspeții qu fost apoi salutați de 
Anatoli Sazonov, secretarul uneia 
din organizațiile de bază ale 
P.C.U.S. din uzină. Sazonov a vor’ 
bit despre creșterea neîncetată a 
puterii și măreției lagărului socia
list in frunte cu Uniunea Sovieti
că, despre contribuția țării noastre 
la întărirea comunității țărilor 
socialiste.

Muncitorul Nikolai Sapașkov 
expune în cuvîntarea sa succesele 
însemnate pe care le-a obținut u~ 
zina în întrecerea din preajma 
celui de-al XXI-lea Congres al 
P.C.U.S. Colectivul și~a îndeplinit 
planul pe anul trecut la 20 de
cembrie, dînd o producție supli
mentară în valoare de 4 milioane 
ruble.

Sintem pătrunși de sentimente 
de mîndrie față de patria noastră 
socialistă, a spus el. Cînd noi am 
construit uzina aceasta eram sin
gurii în lume care mergeam pe 
calea spre o lume nouă. Acum 
familia noastră a crescut. Este ală’ 
turi de noi și Romînia, ale cărei 
succese pe drumul socialismului 
ne umplu inima de bucurie.

Oratorul a ținut să felicite din 
toată inima poporul romîn care sub 
conducerea partidului a străbătut 
într-un timp scurt un drum atît 
de lung pe calea transformării so
cialiste a țării.

Primit cu puternice aplauze a 
luat apoi cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Cuoîntarea tovarășului
Gheorghe Gheorghiu - De j

Dragi tovarăși, mai
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• O hotărîre rușinoasă a 

Federației internaționale 
| baschet.
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TOATE FORȚELE 
tinerilor din turnătorii■ I

împotriva rebuturilor
Tinerii turnători de la Uzinele 

„23 August" s-au alăturat inițiativei de 
reducere a procentului de rebuturi

Zilele trecute organizațiile 
U.T.M. din secțiile de turnătorie 
fontă și turnătorie de oțel ale 
Uzinelor „23 August" din Bucu
rești au organizat adunări des
chise în care s-a discutat contri
buția pe care poate s-o aducă 
tineretul la reducerea rebuturilor. 
Tinerii turnători de la Uzinele „23 
August" au analizat profund po
sibilitățile de reducere a rebutu
rilor la piesele turnate și de rea
lizare a unor importante econo
mii. Cu acest prilej a reieșit că 
reducerea rebutului la piesele 
turnate, sub procentul admis de 
minister, este pe deplin posibilă 
și că tinerii, care formează o 
mare parte din muncitori, pot 
să-și aducă în această privință o 
contribuție substanțială.

In referatele prezentate cu pri
lejul adunărilor ca și în discuții 
s-a arătat însă că în anul 1953 
nu s-au descoperit și folosit toa
te rezervele interne existente în 
turnătoria de oțel și neferoase ca 
și în turnătoria de fontă, rezerve 
care puteau duce la reducerea 
rebuturilor. In urma acestui fapt 
procentul de rebut realizat a de
pășit cu mult pe cel admis. Ana- 
lizînd cauzele s-a subliniat că 
sînt încă tineri muncitori slab 
calificați, care din această prici
nă dau multe rebuturi. Iată

exemplu: șeful echipei a încre
dințat lui Nicolae Ungureanu și 
Aurelian Tuiu să lucreze 20 de 
forme. La sfîrșitul orelor de mun
că s-a constatat că aceștia au fă
cut numai 10 forme. Dar chiar și 
la aceste forme ei au lucrat de 
mîntuială, ceea ce a făcut ca ele 
să nu poată fi folosite. Acești ti
neri nu se străduiesc să-și ridice 
calificarea profesională, se pjim- 
bă de la un sector de muncă la 
altul. La turnătoria de fontă mai 
sînt tineri 
Torlac care 
tineri slab 
Constantin 
Stamate și

Utemiștii 
rourile organizațiilor U.T.M. res-: 
pective care au subapreciat _ im
portanța calificării tineretului, a-' 
■rătînd că în cursul anului 1958 
organizațiile U.T.M. din secțiile 
respective de turnătorie n-au do
vedit interes față de această pro
blemă.

în discuțiile purtate în cadrul 
adunărilor s-a arătat de aseme- 

că posturile utemiste de con- 
puteau ajuta mai mult la

I. BODEA 
M. 1ONESCU

muncitori ca Maria 
nu îngrijesc utilajele, 

calificați cum sînt 
Negreanu, Gheorghe 
alții.
au criticat aspru bi-

Vă mulțumim din toată inima 
pentru primirea călduroasă făcu
tă de colectivul uzinei „Kalibr" 
delegației Partidului Muncitoresc 
Romin, care are cinstea de a lua 
parte la lucrările celui de-al 
XXI-lea Congres al P.C.U.S. A- 
ceastă primire noi o privim 
drept o manifestare a simpatiei 
frățești față de poporul romîn, 
față de clasa muncitoare a țării 
noastre, față de partidul nostru.

Este pentru noi o deosebită 
bucurie să vă transmitem un căl
duros și frățesc salut din partea 
muncitorilor, inginerilor și tehni
cienilor din fabricile și uzinele 
Republicii Populare Romîne, ca 
și din partea tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră.

Uzina „Kalibr11 este cunoscută 
și în Romînia ca una din între
prinderile fruntașe ale capitalei 
sovietice, al cărei colectiv a re* 
purtat nu o dată succese de sea
mă în lupta pentru un nivel teh
nic înalt, pentru buna organizare 
a producției, pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan.

Al XXI-lea Congres extraordi
nar al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, ale cărui lu
crări se desfășoară în prezent, 
constituie un eveniment de în
semnătate istorică nu numai pen
tru poporul sovietic, dar și pen
tru forțele socialismului de 
pretutindeni, pentru dezvoltarea 
Întregii omeniri.

In 1917, sub conducerea mare
lui partid al lui Lenin, părinții, 
frații, sau chiar unii dintre dum-

vietici să atingă cel 
nivel de trai pe plan mondial, 
sporește și mai mult 
oamenilor muncii din țările socia
liste de a asigura victoria deplină 
a socialismului, îmbărbătează și 
însuflețește pe oamenii muncii 
din țările capitaliste.

în înaintarea
spre comunisn-i, poporul sovietic 
este călăuzit cu fermitate și în
țelepciune de gloriosul Partid 
Comunist al Uniunii Sovietice, de 
Comitetul său Central leninist î„n 
frunte cu tovarășul N. S. Hruș
ciov. Activitatea marelui partid 
al lui Lenin, pe care mișcarea co
munistă internațională îl consi
deră detașamentul său de frunte, 
constituie o pildă măreață pentru 
partidele comuniste și muncito
rești din lumea întreagă prin 
principialitatea sa înaltă, prin 
devotamentul față de cauza po
porului, prin aplicarea și îmbogă
țirea creatoare a 
marxist-leniniste.

Pe calea deschisă 
Revoluție Socialistă 
brie, cale luminată de învățătura 
marxism-leninismului, pășește și 
poporul romîn, care sub condu
cerea Partidului Muncitoresc Ro
mîn a obținut mari victorii în 
anii puterii populare.

Dintr-o țară ținută în stare de 
înapoiere din punct de vedere e-

neavoastră, pornind la asalt îm
potriva lumii vechi și înfăptuind 
Revoluția din Octombrie, au des
chis drumul spre făurirea lumii 
noi, socialiste. Acum, prin efor
turile pline de abnegație ale po
porului sovietic, această lume a 
devenit realitate.

Sprijinindu-se pe uriașele sale 
realizări, poporul sovietic a in
trat in perioada construirii des
fășurate a societății comuniste. 
Sintem profund impresionați de 
mirele avînt, de spiritul eroic și 
de hotărîrca nestrămutată ce an.- 
mă minunata clasă muncitoare 
sovietică și pe toți oamenii so
vietici de a-și îndeplini cu cinste 
sarcinile ce le revin în cadrul 
planului de șapte ani. Grandioa
sele perspective deschise de pla
nul septenal de dezvoltare a eco- 
nomiei naționale a U.R.S.S., 
perspective analizate cu mare 
profunzime științifică în raportul 
prezentat la Congres de N. S. 
Hrușciov, sădesc în inimile oa
menilor muncii din întreaga lume 
puternice sentimente de mîndrie 
și încredere în viitor. înfăptuirea 
planului de șapte ani în marea 
dumneavoastră țară va spori și 
mai mult puterea de atracție a 
ideilor socialismului, va înclina și 
mai puternic balanța pe arena 
mondială de partea forțelor păcii 
și progresului.

Perspectiva luminoasă a reali
zării planurilor de dezvoltare e- 
conomică elaborate de P.C.U.S.,
care va face ca Uniunea Sovie- 7 (Continuare în pag. 4-a) 
tică să depășească economicește 
cea mai avansată țară capita- 

S.U.A., iar oamenii so-

înalt

hotărîrea

sa victorioasă

învățăturii

de Marea 
din Octom-

(Agerpres)

(A ger pres)

•X-.

și a mașinilorLa S.M.T. Topolovăț din regiunea Timișoara munca pentru repararea tractoarelor 
agricole se desfășoară intr-un ritm rapid.

Astfel pină acum au fost reparate peste 70% din tractoarele și plugurile S.M.T.-ului.
In această campanie se află în frunte, brigăzile conduse de Kohnik Ioan și Heber Petru.
In fotografie : șeful de brigadă Kohnik loan, mecanicii Ardeleanu Constantin și Mihai Reinest lu- 

crînd la repararea unui tractor. • (Foto . AGERPRES)

(Continuare în pag. 2-a)

In ultimul timp industria noastră constructoare de mașini a rea
lizat noi utilaje moderne menite să sprijine lupta constructorilor 
pentru reducerea prețului de cost al lucrărilor. Aceste mașini sînt 
construite cu piese fabricate in țară avînd un consum redus de 
metal.

în fotografie : escavatorul universal pe pneuri cu cupe de 0,3 
m.c. construit de colectivul Uzinelor metalurgice „Progresul" din 
Brăila. Acest utilaj, dotat cu un motor de 35 c.p. are întrebuințări 
multiple. Cu el se pot executa săpături ca de exemplu : șanțuri, 
fundații, canale etc. De asemenea el poate fi folosit la exploatările 
in cariere și la încărcarea unor materiale. Noul escavator poate fi 
utilat și cu echipament de macara sau graifer.

O

8

8
8
8

CONCURS
pentru lucrări de artă fotografică și fotoreportaj 
în cinstea celui de-al Vll-lea Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților de la Viena și a celei de-a XV-a aniversări 

a eliberării patriei noastre
Comitetul Central al U.T.M., 

Ministerul învățămîntului și Cul
turii și Asociația Artiștilor Foto
grafi din R.P.R. organizează un 
concurs pentru lucrări de foto
grafie artistică și fotoreportaj, în 
scopul popularizării celui de-al 
Vll-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților, a realizări
lor obținute de poporul nostru în 
cei 15 ani care au trecut de la eli
berarea patriei noastre de sub 
jugul fascist și asigurării de 
lucrări valoroase cu care țara 
noastră să participe Ia concursul 
internațional ce va avea loc 
cadrul festivalului.

Tematica lucrărilor trebuie 
fie inspirată din viața nouă a 
neretului patriei noastre, 
munca rodnică 
fabrici, uzine, sate și școli, care,

în

să 
ti- 

din 
a tineretului in

sub conducerea partidului, parti
cipă activ Ia construirea socialis
mului, din lupta tineretului lumii 
pentru pace și prietenie, pentru 
viitorul fericit al omenirii, împo
triva războaielor.

La concurs pot participa con- 
curenți care la 31 decembrie 1959 
nu au depășit vîrsta de 35 de 
ani.

Fiecare participant poate pre
zenta la concurs maximum șase 
lucrări — seria de fotografii pe 
aceeași temă — fotoreportaj — 
considerindu-se o singură lucrare.

Un juriu format din reprezen
tanții forurilor organizatoare, ar
tiști fotografi și critici de artă va 
decerna premiile și va face se
lecționarea lucrărilor cu care 
țara noastră va participa la Ex
poziția internațională de la 
Viena.

Se vor acorda 
următoarei3 premii
— 2 premii a 2.000 lei
— 3 premii a 1.000 lei.

Mărimile pentru expoziția in
ternațională vor fi executate de 
organizatori, participanții obli- 
gîndu-se să pună la dispoziția 
negativele necesare.

Concursul se Închide pe data 
da 5 mai 1959. Lucrările vot ii 
trimise în plic inchis, pe adresa 
București I — Căsuța poștală 
223, fiecare fotografie va purta 
pe verso: 1
autorului, data 
profesia, titlul 
prezentate vor 
mare de 9x12

numele și pronumele 
.u nașterii, adresa și 

lucrării. Lucrările 
fi de format mai 
cm.



60.000 de participant

I
A apărut:

Lupta de clasă" -
organ teoretic și politic 

al C.C. al P.M.R.
- ianuarie 1959
Sumar :

Cum își vor petrece

Spartachiada de iarnă
A TINERETULUI

IN REGIUNEA CLUJ

Spartachiada de iarnă a tinere
tului se bucură în regiunea Cluj 
de o largă participare. Comitetul 
regional U.T.M., comitetele raio
nale U.T.M. precum și U.C.F.S.- 
regiune, au depus o intensă mun
că pentru a asigura întrecerilor 
Spartachiadei un caracter de masă. 
Astfel, în prezent aproape 60.000 
tineri își dispută cu ardoare întîie- 
tatea pentru a putea participa la 
celelalte faze ale Spartachiadei.

Cele mai bune rezultate în ceea 
Ce privește participarea tinerilor 
la Spartachiadă, le-au obținut ra
ioanele Dej, Zalău, Cluj, Bistrița, 
și orașele Turda și Cluj.

ÎN RAIONUL BISTRIȚA, de 
pildă, în întreceri s-au avîntat pînă 
acum 8000 de participanți. Probele 
cele mai disputate sînt cele 

. 6Chi, patinaj si tenis de masă.
IN RAIONUL DEJ, numărul 

nerilor participanți se ridică 
peste 8300. De notat că aici 
bucură de cea mai mare populari
tate șahul, partfoipanții antrenați 
la această disciplină sportivă fiind 
în număr de 2416. S-au evidențiat 
în mod deosebit, în mobilizarea ti
neretului, organizația U.T.M. și 
colectivul sportiv de la școala pro
fesională din Dej, colectivele spor
tive din comuna Poiana Blendei, 
Bobîlna și Cibăncuța. In aceste co
mune, ca de altfel în multe altele, 
numărul mediu al participanți lor 
este de peste 200.

IN RAIONUL ZALĂU, pînă a- 
cum la întrecerile Spartachiadei 
au luat parte peste 3000 tineri și 
tinere. Aici, în mod deosebit, s-au 
evidențiat colectivele sportive 
„Progresul" din comuna Crasna și 

colectivul sportiv din 
Zolha.

IN RAIONUL CLUJ aproape xetnplul colectivului sportiv
—-------------------------------------oo------ ---------------------

3000 de tineri se întrec în probele 
Spartachiadei. Cele mai bune re
zultate le-au obținut organizațiile 
U.T.M. și colectivele sportive din 
comunele Jibou, Vulțureni, Căpu
șul Mare, care, datorită muncii de 
mobilizare, au reușit să antreneze 
în întreceri sute de tineri.

IN ORAȘUL TURDA la între
ceri au luat parte un număr de 
peste 4500 tineri. Și aici rezultate 
deosebite au fost obținute de că
tre colectivele sportive de la „Elec
troceramica" și Fabrica de sticlă, 
unde numărul tinerilor se ridică 
la peste 600. Organfeația U.T.M. 
și colectivul sportiv de la Fabrica' 
de sticlă din Turda au organizat, 
zilele trecute, excursii la Cheile 
Turzii, Muntele Băișor și Băile 
Turzii, la care au participat peste 
100 de tineri din fabrică. Aceste 
excursii au constituit pentru tinerii 
din fabrică un bun prilej de a-și 
disputa întîietatea în probele de 
schi.

Sînt de asemenea în plină desfă
șurare întrecerile în cadrul Spar
tachiadei și în ORAȘUL CLUJ, 
unde pină în prezent cifra partici- 
panților se ridică la 28.000.

Făcînd tin scurt bilanț asupra 
mersului întrecerilor la cîteva din 
disciplinele prevăzute de către re
gulamentul de desfășurare al 
Spartachiadei situația este urmă
toarea : la patinaj, pină acum, au 
luat parte 5.500 de tineri, din toa
te colectivele sportive din oraș și 
tn special elevii școlilor medii; la 
tenis de masă 6009 de tineri, la 
gimnastică 7000, la schi 3500 iar 
la șah 8000 de tineri Sînt nume- 

_ , rbise organizații U. T. M. și co-
,Energia" din Bocșa precum și lective sportive care au depus o

comuna substanțială muncă de mobilizare
a tinerilor la Spartachiadă. E- 

„Ra-

de

fi
la 
se

0 hotărîre rușinoasă 
a Federației internaționale 

DE BASCHET
NEW YORK 2 (Agerp ^s). —

f TASS transmite :
După cum scriu ziarele și agen

țiile americane de informații, fe
derația internațională de baschet, 
în ședința sa din 31 ianuarie, a 
luat o hotărîre care de fapt redu
ce la zero rezultatele campionalu- 
tului mondial masculin de baschet, 
desfășurat la Santiago de Chile. 
Federația a hotărît să anuleze 
toate punctele cucerite de echipa 
U.R.S.S. care, după cum se știe, a 
terminat turneul final fără nici o 
înfrângere, cîștigînd meciurile cu 
S.U.A., Brazilia, Chile, Bulgaria și 
Porto RiCo. . O sancțiune asemănă
toare a fost luată de federație și 
împotriva echipei bulgare.

ir
Hotărîrea fără precedent a federației internaționale de baschet 

v a fost primită defavorabil în cercurile sportive din întreaga lume. 
\ Comentatorul agenției „FRANCE PRESSE" scrie următoarele 
v după terminarea campionatelor de la Santiago: „Sîmbătă seara 
X la Santiago campionatele mondiale de baschet s-au terminat cu 
\ doi învingători ; U.R.S.S. ÎNVINGĂTORUL MORAL, BRAZILIA 
\ CÎȘTIGATOR Ol ICI AL. învinsă de echipa Uniunii Sovietice 
X în eliminatorii și în turneul final, echipa Brazilia se clasează
Q prima cu 12 puncte, înaintea S.U.A, care are 11 puncte în timp
X ce U.R.S.S., neînvinsă ocupă locul 7 cu zero puncte. Acest cla-
V sament lipsit de sens este o urmare a hotărîrii luate de federația
V internațională de a anula toate punctele cișUgate de U.R.S.S și 
Q R. P. Bulgaria. BASCHETBALIȘTI1 SOVIETICI CARE AU 
Q ZDROBIT PE AMERICANI CU 62—37 SÎNT ÎNVINGĂTORII
V MORALI Al COMPETIȚIEI".
X Antrenorul francez Robert Busnel a declarat: Sovieticii erau 
v virtuali campioni mondiali după victoria asupra americanilor. 
\ Pierderea punctelor pe care le-ar fi cîștigat în condiții normale
V viciază complect rezultatele competiției".
X Toți specialiștii care au asistat la campionate au recunoscut în 
g unanimitate că baschetbaliștii sovietici au făcut progrese excep

ționale în cursul ultimilor doi ani.

Această hotărîre scandaloasă și 
nedreaptă este motivată prin fap
tul că echipele U.R.S.S. și R. P. 
Bulgaria au refuzat să întîlnească 
în turneul final „echipa Taivanu- 
lui" care în fond nu reprezintă pe 
nimeni. în acest fel titlul de cam
pioană mondială pe anul 1959 a 
fost atribuit echipei Braziliei, în
vinsă de echipa U.R.S.S. atît în 
preliminarii cit și în turneul final. 
Echipa S.U.A. a reușit astfel să 
obțină locul doi.

Comentînd hotărîrea federației, 
corespondentul ziarului „Neui 
fork Tinies" scrie că „al treilea 
campionat mondial de baschet s-a 
terminat în ochii oamenilor nepăr
tinitori cu victoria comuniștilor".

★

pid" de pe lingă fabrica „lanoș 
Herbak", care pînă în prezent a 
mobilizat în întreceri 2600 de ti
neri, al colectivelor sportive șco
lare din oraș cu un număr de 8500 
de participanți, sau colectivului 
„Voința" cu peste 1600 de partici
panți, sînt edificatoare în acest 
sens.

Cele cîteva date ilustrează con
vingător faptul că . Spartachiadei 
de iarnă a tineretului în regiunea 
Cluj i s-a acordat o deosebită a- 
tenție de către comitetul regional 
U.T.M. și U.C.F.S., de către majo
ritatea organizațiilor U.T.M. și a 
colectivelor sportive din orașele și 
satele regiunii.

D. DORIN

Numeroase

Duminecă dimineața la patinoarul din parcul sportiv Dinamo"
Foto: D. F. DUMITRU

La Ploești

întreceri
* • •între asociații

In orașul Ploești, întrecerile pri
mei faze pe asociații din cadrul 
Spartachiadei de iarnă a tineretu
lui sînt în plină desfășurare. Ti
nerii participă cu entuziasm la 
concursurile de șah, tenis de masă, 
schi, săniuțe și popice. Printre aso
ciațiile sportive din localitate care 
au organizat în bune condițiuni 
întrecerile se numără și: Petrolul 
rafinăria nr. 3 Teleajen, Flamura 
roșie. Dorobanțul, Fulgerul 
P.T.T.R., Locomotiva C.F.R.. Pra
hova, 1 'Mai, Petrolul rafinăria 
nr. 5, Proiectul I.P.S. și' Petrolul 
rafinăria nr. 2.

In prezent, în unele asociații 
sportive întrecerile fazei pe asocia
ții sînt încheiate iar în altele ele 
au ajuns în fazele finale. Astfel, 
concursul de schi, organizat la 
Predeal de asociația Locomotiva 
C.F.R. care s-a bucurat de o par
ticipare numeroasă (peste 100 de 
tineri concurenți), a dat cîștig de 
cauză tinerilor Nicolae Dumitrescu 
la juniori, Maria Popa la senioare 
și Nicolae Coman la seniori.

Unde duce
Ne aflăm în plină desfășurare a 

Spartachiadei de iarnă a tineretu
lui. Majoritatea colectivelor spor
tive au trecut încă de o 
jumătate la desfășurarea 
întreceri, desemnîndu-și 
campionii. ■

Numai la colectivul 
„SPART AC"

lună și 
acestor 

chiar și

sportiv 
de pe lingă între

prinderea „Emailul Roșu" din Me
diaș aceste întreceri încă nu au în
ceput. Organizația de bază U.T.M. 
al cărui secretar este tov. Vicen- 
țiu Lupu, nu a luat nici un fel de 
măsuri pentru înscrierea tineretu
lui la întreceri.

Așa stînd situația pînă în acest 
moment, nu s-a reușit să se în
scrie decît câțiva tineri din secția 
mecanicului șef și la un singur 
sport, șah.

Numărul tinerilor din întreprin
derea noastră este de peste 500. 
Aceștia doresc să practice sportul. 
Menirea Spartachiadelor tineretu
lui este tocmai aceea de a atrage 
întreaga masă de tineri în practi
carea organizată a culturii fizice 
și a sportului, tn multe ocazii 
tineretul întreprinderii „Emailul 
Roșu" a cerut să se organizeze 
întreceri, să aibă posibilitatea de 
o practica sportul. în plenara, 
care a avut loc în toamna anului

Campionii turului de fotbal, dinamoviștii bucureșteni, au început antrenamentul în aer liber. 
Jața-i duminică la un antrenament în compania echipei de categoria „B“, Dinamo Obor.

Turneul international 
de handbal în 7 

a luat sfîrșit

î — Cuvîntarea tovarășului' 
f Gheorghe Gheorghiu-Dej la cel 
f de al XXl-lea Congres extraor- 
(dinar al Partidului Comunist.

al Uniunii Sovietice
[ EDITORIAL: Mărețul Con- \ 
f greș al constructorilor comunis- J 
Untului. 1
1 Ing.C. TUZU: Progresul teh-> 
nic — problemă principală a j 

f industrializării socialiste.
f Acad. ANDREI OȚETEA: OJ 

du ani de la Unirea Prin- j 
(cipatelor. J
f Ing. MIHAIL FLORESCU : ] 
(Dezvoltarea cercetărilor științi- j 
j- fice în domeniul chimiei.
[ N. IVANCIU : O invincibilă J 
(armă teoretică în lupta pentru j 
j triumful socialismului (un veac J 
f de la apariția lucrării lui Karl j 
ÎMarx „Contribuții la critica e-j 
I oonomiei politice").
[ GH. NECULA :
(riența conducerii de 
F gospodăriile agricole
1 V. CEPRAKOV : 
f adine în mocirla 
Imului.
1 DIN MIȘCAREA MUNCITO- j 
fREASCĂ INTERNAȚIONALĂ j 
( D. N. AIDIT : Pentru o In- \ 
[ donezie democratică și inde- j 
f pendentă.
f HALED BAGDAȘ : Proble- j 
( ma arabă și primejdia imperia- J 
f lismului.
1 — în lupta pentru pace și i
( democrație (Congresul al XVII- j 
f lea al Partidului Comunist din j 
(f Uruguay).
J — Probleme ideologice în re-) 
fvistele partidelor frățești.

Din expe j 
partid în j 
de stat. j
Tot mai J 
revizionis- , 

............ ! 

................. J 
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vacanța
studenții bucureșteni

De vorbă cu tovarășul Ion Teoreanu, 
președintele Consiliului U. A. S. București

Sesiunea de examene ș-a sfîrșit. 
A început vacanța. Ne-arn adresat 
tovarășului Ion Teoreanu, președin
tele Consiliului U.A.S. din centrul 
universitar București, solicitîndu-i 
cîteva amănunte despre vacanța de 
iarnă a studenților bucureșteni.

— Ce a întreprins Consiliul 
U.A.S. — București pentru ca, du
pă eforturile încordate din sesiu
nea de examene, studenții să se 
bucure de-o odihnă plăcută ?

— Sa încep cu ceea ce probabil, 
suscită mai mult interes : și în 
vacanța aceasta peste 1.000 de stu- 
denți fruntași vor primi bilete pen
tru case de odihnă și tabere. Cei 
mai mulți vor merge la casele de 
odihnă de la Sinaia, Predeal, 
Bușteni; alții vor urca la cabanele 
Peștera, Floarea Republicii, Rarău 
și Leaota ; iar alții vor fi trimiși 
în tabere sportive. Trebuie să a- 
daug aici că o serie de institute de 
învățămînt superior — Universita
tea „C. I. Parhon", Institutul Po
litehnic, Institutul de Construcții, 
Institutul de Petrol, Gaze și Geo
logie, Institutul de Științe Econo
mice. Institutul „Maxim Gorki" — 
și-au organizat tabere proprii unde 
își vor trimite studenții la odihnă.

încă un amănunt : data plecării 
spre locurile de odihnă a fost 31 
ianuarie 1

— In ce va consta programul în 
casele de odihnă și în taberele unde 
vor merge studenții ?

— în primul tind, programul 
va cuprinde odihnă, odihnă bine-

Tn colectivele sportive Flamura 
roșie Dorobanțul, finalele probei de 
tenis de masă vor fi disputate în
tre Simion Coca și Tiberiu Varga 
(la băieți) și de Lucia Santa și 
Smara Niculescu (ia fete). în tur
neul de șah, primul loc se va dis
puta între Dumitru Munteanu, Ion 
Alecu, Șăndulache Vîlcu și Tudor 
Enache (elev, în vîrstă de 10 ani).

Mai sînt însă asociații sportive 
în care acțiunea de mobilizare a 
pârticipanților Ia întrecerile Spar
tachiadei este slabă sau desfășura
rea probelor se află în faza pri
mară. Acestea sînt: Petrolul ra
finăria 1, Farul I.T.A.U., Flacăra; 
C.M., Unireaț Voința, ș.a.

Consiliile de conducere ale aso
ciațiilor respective, împreună cu 
organizațiile U.T.M. trebuie'să ia 
cele mai eficace măsuri organiza
torice, pentru a asigura reușita 
concursurilor din prima fază pe a- 
sociații a Spartachiadei de iarnă a 
tineretului.

M. BEDROSIAN 
economist

nepasarea

Duminică s-au disputat în 
Sala Floreasca din Capitală, 
ultimele întreceri din cadrul 
turneului internațional de hand
bal în 7.

Atît întrecerile masculine cît 
și cele feminine s-au soldat cu 
victoria echipelor H. G. Copen
haga care au reușit frumoasa 
performanță de a cîștiga toate 
intîlnirile susținute. Dintre e- 
chipele noastre o comportare 
meritorie a avut-o Dinamo-Bucu- 
rești clasată pe locul doi îna
intea campioanei europene Du- 
kla-Praga. Remarcăm de ase
menea echipa studenților timi
șoreni care a manifestat o for
mă bună, terminînd turneul la 
egalitate de puncte cu Dinamo- 
București și Dukla-Praga dar 
cu un golaveraj mai slab.

întrecerile feminine au opus 
echipe valoroase pe plan euro
pean ca formația daneză H. G. 
Copenhaga, Zagreb (care de 
fapt este naționala Iugoslaviei) 
și Budapesta. Echipele noastre 
fără să fi ocupat locuri frun
tașe în clasament au avut o 
comportare satisfăcătoare.

T urneul internațional de 
handbal în 7 care a atras timp 
de cîteva zile mii de cetățeni 
la sala Floreasca s-a bucurat de 
un succes deplin

Utemiști și utemisle,
în curînd apare revista „TINARUL LENINIST", într-un nou 

format, cu un nou profil. Revista se va adresa activiștilor U.T.M., 
secretarilor organizațiilor de bază, propagandiștilor și instruc
torilor de

trecut, colectivul sportiv și în spe
cial organizația U.T.M. a fost cri
ticată cu asprime pentru că nu 
s~au preocupat de organizarea în 
mai bune condițiuni a activității 
sportive de masă.

Echipament și material sportiv, 
precum și baze sportive, sînt. 
întreprinderea are o sală spați
oasă, pentru șah, posedă două 
mese de tenis de masă, schiuri, dar 
ele rămîn nefolosite.

Organizația de bază U.T.M. de 
la întreprinderea , .Emailul Roșu" 
va trebui să ia măsuri urgente, 
pentru remedierea acestor lipsuri, 
trecînd de urgență la antrena
rea tinerilor la întrecerile din ca
drul Spartachiadei de iarnă, ți
nând cont că pină la terminarea 
primei etape a Spartachiadei mai 
sînt numai cîteva săptămâni,

DAN VINTILA 
tehnician

(Materiale sosite în cadrul con
cursului corespondenților volun
tari).

(Urmare din pag. l-a)

descoperirea și folosirea rezerve
lor interne, la înlăturarea cauze
lor generatoare de rebut. Ele au 
făcut însă puțin în această pri
vință. S-a criticat de asemenea 
cu severitate în adunările respec
tive faptul că organizațiile U.T.M. 
n-au sprijinit îndeajuns cursurile 
de minim tehnic, că concluziile 
controlului tehnic privind defec
tele pieselor rebutate nu ajung la 
tinerii muncitori care au lucrat 
piesele respective etc.

Au existat în cursul anului tre
cut și alte cauze generatoare de 
rebuturi care privesc conducerile 
sectoarelor respective. S-a amintit 
astfel de pregătirea fabricației 
care într-o perioadă a lăsat mult 
de dorit, despre pregătirea de
fectuoasă a amestecurilor de for
mare, despre utilaje necorespun
zătoare și planificarea uneori de
fectuoasă a muncii. In anul 1958, 
de pildă au fost lansate unele 
comenzi fără acordarea timpului 
necesar pregătirii tuturor condi
țiilor tehnologice, pentru executa
rea lor, nu a fost totdeauna o 
perfectă sincronizare între forma
rea și elaborarea șarjelor pentru 
turnare. Pentru înlăturarea ace
stor neajunsuri, conducerile celor 
două sectoare au întocmit pe a- 

A nul* 1959 planuri speciale de mă- 
lsuri care privesc creșterea nive- 
1 lului mediu de calificare a munci.

_.k
Turul ciclist 

al Egiptului
Luni a început la Luxor cel 

de-al 6-lea tur ciclist al Egiptului 
care se desfășoară în cinstea Con
ferinței tineretului țărilor afro- 
asiatice.

La competiție participă echipe 
de cîte cinci alergători din 

■ U.R.S.S., R. P. Bulgaria, R. P. 
Romîină. R. D. Germană, Grecia, 
Irak și Republica Arabă Unită. 
Traseul cursei măsoară 
împărțiți în 12 etape, cu 
de repaus.

Prima etapă : Luxor 
(221 km.), s-a terminat 
rig ciclistului german 
Pluskat, cronometrat cu 
6 h 53’ 25”. P_e locul doi s-a clasat 
Iuri Petrov din echipa Uniunii So
vietice.

Pe echipe primul loc a fost ocu
pat de R. D. Germană urmată de 
U.R.S.S., R. P. Bulgaria. R. P. 
Rorrînă și Grecia.

(Agerpres)

1650 km, 
două zile
— Sohag 
cu victo- 
Reinhiardt 
timpul de

pionieri.

REYI$T>A

Revista va cuprinde articole privind experiența înaintată a or- < 
ganizațiilor U.T.M., articole de propagandă legate de activita- < 
tea practică a organizațiilor U.T.M- articole de orientare, rneto- < 
dică pentru mișcarea pionierească, precum și informații pe temeji 
actuale, articole din experiența Comsomolului, corespondențe.

Utemiști și utemiste, abonați-vă la revista „TINARUL LEN1- 
NIST", ajutor prețios în munca voastră de organizație.

Citiți și răspîndiți revista „TÎNĂRUL LENINIST". 5
Revista apare în 96 pagini, bogat ilustrată. 5

Toate forțele tinerilor muncitori
din turnatorii împotriva rebuturilor!
torilor, introducerea unor proce
dee înaintate de lucru, crearea 
unor condiții normale de lucru, 
printr-o planificare corectă a 
muncii, ridicarea spiritului de 
răspundere al maiștrilor, șefilor 
de echipă și al fiecărui muncitor, 
pentru respectarea strictă a pre
scripțiilor tehnologice.

Tinerii au vorbit despre faptul 
că Uzinele „23 August" produc 
pentru export vagoane, cisterne, 
motoare Diesel etc., și că proble
ma îmbunătățirii calității pieselor 
se pune cu atît mai mult; S-a 
amintit de asemenea că în acest 
an se va produce un nou tip de 
vagon pentru R.P. Chineză. Din 
inițiativa comitetului U.T.M. pe 
uzină, acest tip de vagon va fi 
lucrat de tineri, fiind un „vagon 
al tineretului". Se înțelege că 
multe din piesele lui se vor exe
cuta în turnătorie. Tinerii turnă
tori s-au angajat să dea lucru de 
o calitate superioară, să mun-:

ceașcă în așa fel, îneît să contri
buie din plin la creșterea și mai 
mare a prestigiului uzinei și al 
țării noastre peste hotare. S-au 
luat angajamente concrete. Ast
fel, brigada de tineret, condusă 
de comunistul Spătaru Panteli- 
mon, s-a angajat să reducă rebu
turile cu 2 la sută sub procen
tul admis, iar brigada nr 1 de la 
oțel și-a propus ca rebutul său 
total să nu depășească 0,5 la 
sută. Brigada lui Gheorghe Tu- 
Jose de la cuptorul electric a 
Chemat pe oțelarii de la cuptoa 
rele Siemens Martin să reducă 
rebutul cu 1 la sută sub procen
tul admis. Și tinerii din turnăto
ria de fontă și-au luat angaja
mente concrete. Echipa condusă 
de tînărul comunist Ion Constan
tin s-a angajat să reducă rebutu
rile cu 6 la sută (de la 101a sută, 
la 4 la sută). De asemenea, echi
pa lui Aurel Alionte de la fontă 
maleabilă și-,a luat angajamen-

tul să reducă rebutul cu 5 la 
sută față de coeficientul admis. 
Utemistul Filip Tudorache, vor
bind în numele echipei de tinetet, 
condusă de tovarășul K°nig, s-a 
angajat să reducă rebuturile de 
la 15 la sută sub 9 la sută; iar 
echipele conduse de Emeric Zipt- 
zer și Mitică loniță s-au anga
jat să nu depășească procentul 
de rebut 
să coboare

Cele două 
deschise au 
principal în 
tînăr să fie 
profesionale. In acest sens, se va 

mare atenție organizării 
tehnic și 

la aceste

admis, străduindu-se 
sub această cifră, 
adunări generale 

hotărît ca 
activitatea 
ridicarea

accentul 
fiecărui 

calificării

da o 
cursurilor de minim 
mobilizării tinerilor 
cursuri. Fiecare tînăr inginer a 
fost de asemenea obligat de către 
adunare să ajute cîte doî-trei ti
neri, în ridicarea calificării lor 
profesionale. In proiectul de ho
tărîre se prevede că organizațiile

meritată. Studenții vor desfășura, 
însă, acolo și o serie de activități 
educative, cultural-sportive, recrea
tive. S-au luat măsuri ca în locu
rile de odihnă să se organizeza 
concursuri de schi, șah, tenit de 
masă în cadrul Spartachiadei de 
iarnă. Cei mai mulți dintre st 
denți vor primi, de altfel, echipa
ment sportiv de la asociație. între 
studenți vor fi de asemenea, a 
serie de instructori sportivi, pentru 
a-i ajuta în organizarea diferilelot 
acțiuni sportive.

Se vor organiza, informări poli
tice, citirea ziarelor, convorbiri pe 
teme actuale — și îndeosebi pe 
marginea lucrărilor Congresului al 
XXl-lea al P.C.U.S. Nu vor lipsi 
nici șezătorile literar-artistîce, 
jocurile de cabană etc. In fiecare 
tabără vor fi de altfel și cițiva in
strumentiști muzicali care-și vot' 
aduce un serios aport pentru în
viorarea zilelor, și mai ales a se
rilor de vacanță. în toate locurile 
sînt plănuite excursii pentru cu
noașterea pitorescului împrejuri
milor. sau excursii de orientare 
turistică.

— Cum își vor petrece, însă, 
vacanța studenții care rămîn în lo
calitate ?

— Desigur nu i-am uitat nici t 
aceștia. Consiliul U.A.S. București 
s a ocupat intens pentru organiza
rea cu chibzuință a vacanței aces
tora. Cluburile unor institute — 
Universitatea „C. I. Parhon", 
I.ES., I.M.T., Institutul de con* 
strucții, Institutul Politehnic, 
l.C.F. — vor fi ît permanență la 
dispoziția studenților care rămîn 
în localitate. Bineînțeles și Casa 
de cultură a studenților. Cluburile 
și Casa de cultură și-au și alcătuit 
de-acum programe de activitate 
bogate, interesante, atractive. Va 
fi însă mai convingător dacă vom 
spicui cîte ceva din aceste progra
me. La clubul Universității 
Parhon" 
ticipa la 
cinstea 
U.A.S.R.

„C. A 
studenții vor putea par- 
un campionat de șah, în 
Conferinței pe țară a 
și la un concurs-ghicitoa- 

re pe tema „Poeții clasici cinld 
frumusețea patriei și poporul" t 
vor asculta cîțeva conferințe inte
resante și o prezentare cu proecții 
pe tema „Omul în tabloul lui N, 
Grigorescu" ; vor comemora pa 
Alecu Russo — luptător înflăcărai 
pentru progres și libertate, de la 
a cărui moarte se împlinesc 
ani ; vor participa la audiții 
zicale, una dintre ele avînd 
temă prietenia și dragostea în 
zică popoarelor etc., etc. Multe lu
cruri interesante rezervă studenți
lor și programul Casei de cultură. 
Ea a prevăzut conferințe pe teme 
politice internaționale, una dintre 
ele fiind închinată Congresului 
al XXl-lea al P.C.U.S. Se va or
ganiza și o excursie la Doftana. 
Amatorii de teatru vor vedea pe 
scena Casei de Cultură „Tache, 
lanche și Cadir" și „Bărbierul din 
Sevilla". Va fi și o întîlnire prie
tenească cu studenții din țările 
frățești care învață la noi etc. Pen
tru iubitorii de muzică s-a 
zut o seară Ceaikovski și 
continua ciclul concertelor 
Orchestra semisimfonică a 
de Cultură și-a prevăzut de aseme
nea cîteva concerte încă din pri
mele zile de vacanță.

Iată deci ce-a întreprins Consi
liul U.A.S. din centrul universitar 
București pentru ca zilele de va
canță, să fie cît mai plăcute, edu
cative, recreative.

V. CARABA

100 
mu- 

ca 
mu-

previ
se va 
lecție. 
Cat,

U.T.M. vor duce o activitate 
susținută pentru ca în anul 1959 
cît mai mulți’ tineri să devină 
inovatori și raționalizatori, să se 
facă schimburi de experiență cu 
cei mai buni muncitori ai uzinei, 
cu tinerii din alte uzine, să se 
țină un ciclu de conferințe cu ca
racter tehnic să se organizeze 
noi brigăzi de tineret etc.

Hotăririle adoptate de către 
cele două adunări generale desf 
chise privind reducerea procenta-*** 
jului de rebut în turnătorii se 
încadrează în lupta întregului 
colectiv al Uzinelor „23 August" 
care s-a angajat să economiseas
că 6.630.000 lei la prețul de cost. 
Răspunzînd cu entuziasm sarcini
lor puse de partid, tinerii mun
citori, ingineri, tehnicieni din tur
nătoriile de fontă și oțel își vor 
îndrepta atenția, în cadrul între
cerii socialiste, spre realizarea de 
economii cît mai mari în produc
ție, pe baza valorificării mai in
tense a rezervelor interne de 
creștere a productivității muncii, 
de reducere a consumurilor spe
cifice de materii prime și mate
riale și de îmbunătățire a cali
tății produselor. Transpunerea în 
fapt a măsurilor cuprinse în ho- 
tărîrile adoptate de cele două a- 
dunări, asigură condiții, ca sub 
conducerea organizațiilor de par
tid. tinerii turnători să contribuie 
în acest an lună de lună, la re
ducerea rebuturilor mult sub pro- 
centul admis.



Noilor propagandiști
tot sprijinul necesar

Adunați la sediul U.T.M., 
membrii cursului seral de la sec
torul mecanic al Uzinelor Textile 
Timișoara ascultau lecția expusă 
de propagandist. Utemistul Ioan 
Lupu — pentru prima oară pro
pagandist în anul acesta — și-a 
pregătit cu conștiinciozitate lec
ția: „Statutul — legea de bază a 
activității U.T.M.'. In fraze scur
te, clare, el le-a vorbit tinerilor 
despre scopurile organizației noa
stre revoluționare, despre prin
cipiile sale organizatorice, despre 
drepturile și îndatoririle fiecărui 
utemist. Păcat că din lipsă de ex
periență propagandistul n-a știut 
să ilustreze această lecție cu 
exemple din viața organizației lor 
de bază și a membrilor săi. Poate 
mai mult decît la alte lecții, aci 
se simțea nevoia legării fiecărui 
capitol de felul în care utemiștii 
respectă Statutul U.T.M., își în
deplinesc sarcinile de organizație.

In loc de aceasta propagandis
tul a copiat mecanic unele exem
ple cuprinse în broșură și care se 
refereau la organizații din alte 
regiuni ale țării, din sectorul a- 
gricol etc. Folosirea exemplelor 
concrete, inspirate din viața 
cursanților, i-ar fi ajutat pe a- 
ceștia să înțeleagă mai ușor pro; 
blemele expuse în lecție, să facă 
legătura dintre acestea și viața 
lor de fiecare zi. în felul acesta 
lecția nu s-ar fi mărginit doar 
la comunicarea unor cunoștințe ab
stracte ; ea ar fi fost și un mij
loc de analiză a propriei lor ac
tivități în această direcție, pre-

10 ani de rodnică 
activitate culturală

I
O Ieri după amiază, în sala A 
() teatrului Municipal a avut loc /) 
(/ un concert spectacol festiv, dat A 
v de ansamblul artistic al Minis- A 
0 ferului Industriei Grele, cu Z) 

ocazia împlinirii unui deceniu ZI 
de activitate cultural artistică. h 

Această formație amatoare $ 
are un bogat repertoriu format Q 
din cîntece revoluționare și de Q 
masă' melodii populare romî- (/ 
nești și sovietice sau cîntece ale 0 
minorităților naționale. Din Q 

a totalul de 400 de spectacole, o 0 
a mare parte ansamblul le-a dat $ 
\ pe estradele Capitalei, la cămi- 0 
â nele culturale sătești, cum ar fi () 
\ de pildă cele din comunele Mî~ v 
z năstirea, Tămădău, Fierbinți,

Brănești sau la marile uzine 
'a metalurgice din Galați, Sinaia 
z etc. Alături de „veteranii" Ni- 
Qcolae Fornino, Mihai Popescu, 
Qjeana Pavelescu sau Magdalena 
ADemetrescu, tinerii Mihai Ră- 
0 diilescu, Denisa Colțatu sau Zoe 
0 Cunadi, au contribuit din 'plin 
0 la desfășurarea cu succes a 
() muncii cultural-artistice.
Q Bilanțul muncii a fost îmbu- 
(/ curator pentru toți. Formația 
() corală și orchestrală a crescut 
0 și s-a întărit, numărînd astăzi 
d 100 de persoane și prezentând 
O spectacole în fața a zeci de mii 
d de spectatori. Sub îndrumarea 
Q comitetului de partid și pe vii- 
^tor, ansamblul Ministerului In- 
V dustriei
v rodnică 
v maselor 
v muncii, 
V socialiste.

cum și un îndreptar pentru viitor.
Lipsa de experiență a propa

gandistului a fost insă, 
mai vizibilă în partea 
cercului, cînd s-a făcut 
rul lecției precedente: 
organizația revoluționară a tine
retului muncitor din R.P.R.". Pro
pagandistul s-a prezentat fără 
plan de seminar; problemele puse 
în discuție au fost alese la în- 
tîmplare, din care cauză nu s-au 
dezbătut ideile esențiale ale lec
ției, discuțiile purtîndu-se in 
special in jurul unor chestiuni 
minore, de amănunt. Astfel nu 
s-a vorbit de loc despre istoricul 
mișcării de tineret din țara noa
stră, despre însemnătatea condu
cerii de către partid a organiza
ției revoluționare de tineret. In 
seminar nu s-a vorbit despre sar
cinile actuale care stau în fața 
organizației de bază U.T.M. res
pective, izvorîte din expunerea to
varășului Gh. Gheorghiu-Dej fă
cută la Plenara C.C. al P.M.R. din 
26—28 noiembrie 1958 și din 
documentele Plenarei a VI-a a 
C.C. al U.T.M. In cerc ar fi tre
buit să se sublinieze sarcina fie
cărui utemist de a lupta în per
manență pentru creșterea produc
tivității muncii și reducerea pre
țului de cost, pentru îmbunătăți
rea calității produselor, necesita
tea ridicării continuie a calificării 
tinerilor mecanici care fac parte 
din cerc pentru a se asigura în
treținerea în bune condiții a tutu
ror mașinilor din fabrică.

Neavînd plan de seminar judi
cios întocmit, propagandistul a 
început să improvizeze anumite 
întrebări, extrem de simpliste, la 
care a primit răspunsuri stereo- 
țipe, școlărești. Iată o mostră. în
trebare : ce tradiții continuă
U.T.M. ? răspuns : tradițiile U.T.C. 
In seminar s-au făcut și confuzii, 
s-au spus inexactități, s-au făcut 
afirmații de-a dreptul greșite, față 
de care propagandistul n-a luat 
nici un fel de atitudine, nu le-a 
clarificat. Dacă propagandistul ar 
fi folosit cel puțin temele pentru 
discuții indicate în broșura care 
cuprinde lecțiile cursurilor serale, 
multe din lipsurile semnalate ar fi 
putut fi evitate Așa de pildă prin
tre acestea se găsește tema : „Cum 
luptă organizația de bază din care 
faceți parte pentru traducerea în 
viață a Directivelor celui de al 
doilea Congres al P.M.R. și a tu
turor hotărîrilor partidului.". Aici 
propagandist și cursanți ar fi pu
tut vorbi despre rezultatele obți
nute de ei în întrecerile socialiste, 
despre economiile realizate, despre

cu atît 
doua a 

semina- 
„U.T.M.

participarea la muncă patriotică, 
despre entuziasmul cu care răs
pund utemiștii din organizația lor 
la chemările partidului. Și celelalte 
teme indicate i-ar fi fost propa
gandistului de un real folos în or
ganizarea bună a seminarului, în 
mobilizarea tineretului la înfăptui
rea sarcinilor economice ale între
prinderii.

Mai sînt cîteva lucruri care ar 
trebui pomenite. Astfel la discu
ții n-au participat decît 3
cursanți; nici unul dintre cursanți 
nu și-a scos notițe după lecția 
expusă; propagandistul n-a 
ficat dacă tinerii au studiat 
tru seminar, nu le-a indicat 
studiu material bibliografic 
tru seminarul următor, 
știut că munca propagandistului 
nu se poate limita doar ta pro
pria lui pregătire pentru lecție și 
seminar; el trebuie să-i ajute pe 
cursanți pentru a căpăta deprin
derea de a învăța, să controleze 
felul în care studiază, să gene
ralizeze metodele bune de studiu.

Am arătat mai sus că propa
gandistul acestui curs seral — 
deși animat de cele mai bune in
tenții — este lipsit de experiență 
și din această cauză nu-țl cu
noaște In întregime obligațiile 
sale, nu acordă toată atenția 
problemelor de conținut atît ale 
lecțiilor cît și ale seminariilor, nu 
intervine prompt pentru clarifi
carea problemelor, nu știe să im
prime discuțiilor un spirit com
bativ. Secretarul comitetului 
U.T.M., responsabilul cu învăță- 
mîntul politic trebuiau să participe 
ta seminariiie și lecțiile acestui 
curs seral, să-l ajute pe propagan
dist în pregătirea lor, să-l îndru
me să participe la alte cercuri po
litice din uzină ai căror propagan
diști au mai multă experiență- In 
loc de toate acestea comitetul 
U.T.M. l-a lăsat să se descurce 
singur, lipsindu-I complect de aju
torul absolut necesar. Este de dato
ria comitetului U.T.M. de a-1 ajuta 
să învețe din experiența celor
lalți propagandiști, de a organi
za schimburi de experiență mai 
ales în ceea ce privește conduce
rea seminariilor. Comitetul U.T.M. 
nu se poate mulțumi doar cu 
simplul fapt că acest curs seral 
există și că membrii săi se în
trunesc cu regularitate; el tre
buie să militeze pentru asigura
rea unui bogat conținut al în
tregii sale activități, astfel in
cit cursanții să se înarmeze cu cu
noștințe politice și ideologice te
meinice, atît de necesare activi
tății lor practice.

M VIDRAȘCU

O®O

Pe lingă Casa de Cultură a Sindicatelor din Craiova, 
struit o sală de cinematograf. Ea are o capacitate de 500 locuri

Foto: S. NICULESCU
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Grele va desfășura o 
activitate, transmițînd 
largi de oameni ai 
mesajul artei realist-

I. MIHAI

Simpozion
Uniunea Artiștilor Plastici din 

R.P.R. și Casa prieteniei romîno- 
sovietice A.R.L.U.S. au organizat 
luni după amiază în sala din str. 
Batiștei simpozionul cu tema „Im
presii de la expoziția de urlă 
plastică a țărilor socialiste de la 
Moscova". Au luat cuvîntul sculp
torul loan Irimescu, maestru eme
rit al artei, secretar al Uniunii Ar
tiștilor Plastici din R.P.R. și cri
ticul de artă Mircea Popescu.

Vorbitorii au subliniat că expo
ziția de artă plastică a țărilor so
cialiste, deschisă în Capitala Uni
unii Sovietice, a afirmat cu tărie 
semnificația internațională a prin
cipiilor realismului socialist, in 
același timp ea a adus o contribu
ție însemnată la întărirea colabo
rării și schimbului de experiență 
dintre artiștii participant, ajutin- 
du-i să găsească răspuns la multe 
din problemele de creație rire îi 
frămîntă.

Făcind o prezentare a sectoare
lor expoziției in care se manifestă 
artiști din diferite generații cu 
individualitățile lor distincte, vor
bitorii au remarcat succesul de ca
re s-au bucurat de la deschiderea 
expoziției lucrările pictorilor, 
sculptorilor și graficienilor romini.

(Agerpres)
—•-------

0 manifestare a prieteniei
romîno - bulgare

Duminică la amiază, în Calea 
Moșilor nr. 134 A, a avut loc 
festivitatea dezvelirii unei plăci 
comemorative pe imobilul unde a 
locuit și a editat ziarele emigra
ției revoluționare bulgare din 
Romînia, Liuben Karavelov, emi
nent conducător al luptei pentru 
eliberarea poporului bulgar de 
sub jugul turcesc.

Pe placa comemorativă este 
înscris în limbile romînă și bul
gară : „în această casă a locuit 
și a lucrat marele om politic și 
scriitor bulgar Liuben Karavelov, 
redactând și tipărind ziarele „Li
bertatea" (1869—1872) și „Inde
pendența" (1873—1874), organe 
ale mișcării național-revoluționa- 
re bulgare".

Au luat parte oameni ai muncii 
din raionul Tudor Vladimirescu, 
deputați, cetățeni de naționalitate 
bulgară, studenți bulgari care 
studiază în institutele de învăță- 
mînt superior din R.P. Romînă. 
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Au fost de față Stoian Pavlov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București, membri ai ambasadei, 
precum și acad. prof. Ivan Un- 
giev de la Institutul de istorie de 
pe lingă Academia Bulgară de 
știință. Festivitatea a fost des
chisă de tovarășa Georgeta Ho
gea, vicepreședinte al Sfatului 
popular al raionului Tudor Vladi
mirescu.

Luind cuvîntul cu acest prilej 
acad. prof. Petre Constantinescu- 
lași a evocat momente din tre
cutul istoric al orașului Bucu
rești, fost centru important al 
emigrației și al mișcării revolu
ționare bulgare. îndeosebi între 
anii 1863—1877, conducători le 
frunte ăi mișcării național-revolu- 
ționare bulgare, printre care și 
Liuben Karavelov, au trăit și au 
activat în București.

Subliniind că poporul nostru 
cinstește memoria vrednicilor 
fii ai poporului frate bulgar care 
au luptat pentru libertate și in- 
depedență națională, acad. prof. 
Petre Constantinescu-Iași a spus: 
„Amintirea acestor fapte din 
trecutul poporului bulgar ne este 
scumpă și nouă, cu atît mai 
mult astăzi, cînd vechea priete
nie a căpătat un conținut nou, 
cînd ambele popoare pășesc pe 
drumul construirii lumii noi, lu
mea socialistă".

Vorbind despre intensa activi
tate obștească și creatoare a lui 
Liuben Karavelov, unul din cei 
mai remarcabili fii ai poporului 
bulgar, de la moartea căruia se 
împlinesc 80 de ani, acad. prof. 
Ivan Ungiev. a subliniat simță
mintele frățești ce leagă de veacuri 
popoarele bulgar și romîn. „As
tăzi, a spus acad. prof. Ivan 
Ungiev, în condițiile realității 
socialiste popoarele noastre veci
ne traduc în viață idealurile lui 
Liuben Karavelov și ale contem
poranilor săi progresiști 
cele două țări, înfăptuind 
lor — alianța frățească a 
popoare libere și egale în drep
turi care pășesc cu hotărire me
reu înainte spre viitorul fericit al 
întregii omenirii — spre comu
nism".

La placa comemorativă au fost 
depuse coroane de flori din par
tea Ambasadei R.P. Bulgaria la 
București și a Comitetului Exe
cutiv ai Sfatului popular al ra
ionului „Tudor Vladimirescu".

Oțel peste plan
5.687 tone au dat oțelarii hunedoreni

dat, de asemenea, în plus 165 tone 
de fontă, iar colectivul laminoru
lui Bluming și-a întrecut sarcina 
planului lunar cu 2.723 tone de la
minate. Lucrătorii uzinei cocsochi- 
mice au raportat depășirea planu
lui lunar cu 3.989 tone cocs meta
lurgic, 200 tone gudron, 50 tone

benzen brut, 70 tone de produse 
aromatice și 25 tone de sulf.

Siderurgiștii hunedoreni s-au bu
curat în luna trecută și de sprijinul 
minerilor de la Teliuc și Ghelar 
care au extras și livrat furnalelor 
în plus peste prevederile planului 
845 tone de minereu de fier.

din 
visul 
unor

Reșița 
de me- 
primele 
preocu-
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înmînarea medaliei „A 25-a aniversare 
a eroicelor lupte ale ceferiștilor 

și petroliștilor"
La Complexul C. F. R. „Grivița Rație"

în marea sală a cantinei com
plexului C.F.R.-Grivița Roșie din 
Capitală s-au adunat luni ‘ după 
amiază sute de muncitori, activiști 
de partid, de stat și ai mișcării 
sindicale, pensionari, care în fe
bruarie 1933 au luat parte în a- 
ceastă citadelă a proletariatului la 
luptelei eroice ale ceferiștilor și 
petroliștilor, conduse de Partidul 
Comunist Romîn, sau la acțiunile 
de solidarizare cu aceste lupte. 
Aici a avut loc solemnitatea îiimî- 
nării medaliei „A 25-a aniversare 
a eroicelor lupte ale ceferiștilor și 
petroliștilor", unui mare număr 
de tovarăși.

La solemnitate au luat parte to
varășii Gheorghe Stoica, secretar 
aj Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, Florian. Dănălache, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
București al P.M.R., Dumitru Dia- 
conescu, președintele Comitetului 
executiv al sfatului popular al Ca
pitalei, Vasile Popescu, prim-secre- 
tar al comitetului raional P.M.R. 
Grivița Roșie și I. Zamfir, preșe
dintele Comitetului executiv al 
sfatului popular al raionului Gri
vița Roșie.

îmuînînd medaliile, tov. Gheor
ghe Stoica a felicitat călduros pe 
cei decorați în numele Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, ară- 
tind că această festivitate coincide 
cu împlinirea a 26 de ani de la 
greva ceferiștilor din 2 februarie 
1933.

în numele Comitetului executiv 
al Sfatului popular al Capitalei, cei 
decorați au fost felicitați de tov. 
Dumitru Diaconescu.

în sală a domnit un mare en
tuziasm. Participanții la solemnita
te au ovaționat îndelung pentru 
Partidul Muncitoresc Romîn și Co
mitetul său Central în frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
care conduce cu fermitate poporul 
nostru în lupta pentru construirea 
socialismului. Printre cei decorați 
sînt

trasator fruntaș în secția 4 a me
canică, Vlad N. Radu, montator 
căldărar în secția a 2-a montaj, 
Constantin Stănescu, montator la 
sectorul locomotive, Paraschiva 
Nistor și Nicolae Predescu, pen 
sionari,

în numele celor decorați a luat 
cuvîntul montatorul Constantin 
Stănescu de la sectorul locomotive, 
care a arătat că 
ței nu vor uita 
plină de mizerie 
pusă de regimul
resc, jertfele date de clasa munci
toare, condusă de partid, în lupta 
împotriva exploatării, a fascizării

inuncitorii Grivi- 
niciodată viața 
ce le-a fost itn- 
burghezo- moșie-

țării și a dezlănțuirii războiului 
antisovietic.

Arătind că pe locul unde în 
1933 burghezia a dat muncitorilor 
gloanțe, luptătorii ceferiști primesc 
acum distincțiile acordate ca semn 
al prețuirii de către regimul de
mocrat-popular, vorbitorul a spus : 
„Mulțumim din toată inima parti
dului nostru și guvernului și ne 
angajăm să facem zid în jurul par
tidului și a Comitetului său Cen
tral în frunte cu tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, să luptăm cu 
și mai multă hotărire pentru con
struirea socialismului în patria 
noastră".

TELEGRAME EXTERNE
In apărarea 
lui Manolis Glezos

tovarășii : Mihail Camburov,
----- •------

Informații
Ministrul Industriei Petrolului 

și Chimiei, ing. Mihai FlOrescu, a 
oferit sîmbătă seară o masă în 
cinstea oamenilor de afaceri en
glezi domnii : R. A. Clark, direc
tor general și F. Madsen, director 
tehnic al firmei „The Black-Claw- 
son Company" și C. W. Converse, 
director și J. E. Aspin, directorul 
exportului al firmei „Lyddon & 
Company".

★
Delegația oamenilor de afaceri 

elvețieni și austrieci, reprezen
tanți ai firmelor Brown Bov 
S.L.M. și A.E.G., care se află in 
țara noastră pentru discutarea pro-- 
blemelor legate de livrarea unor 
mașini și utilaje electrice, au vi
zitat in cursul zilei de simbătă 
Valea Prahovei, precum și stațiu
nea climaterică Predeal și Orașul 
Stalin. Membrii delegației urmează 
să viziteze Uzina „Electro-putere" 
din Craiova și Combinatul meta
lurgic Reșița.

(Agerpres)

La Combinatul siderurgic din 
Hunedoara bilanțul muncii desfă
șurate în prima lună a anului s-a 
încheiat cu o simțitoare depășire 
a planului de producție la fontă, 
oțel, laminate și cocs metalurgic.

Siderurgiștii hunedoreni care 
au chemat la întrecere colectivul 
Combinatului metalurgic 
pentru sporirea producției 
tal au dovedit încă din 
zile ale anului o intensă
pare pentru descoperirea și valo
rificarea rezervelor interne în ve
derea ridicării poducției și poduc- 
tivității munci»- Colectivul oțelă- 
riei Siemens Martin nr. 1, de pil
dă, a elaborat într-o singură lună 
236 șarje rapide, față de 42 șarje 
rapide cite au fost elaborate în 
luna ianuarie a anului trecut; pro
ductivitatea muncii a crescut față 
de plan cu peste 11 la sută. Ca 
urmare a ridicării productivității 
muncii și a sporirii numărului de 
șarje rapide, colectivul oțelăriei 
nr. 1 a produs în luna ianuarie, cu 
aceleași cuptoare, cu 3.539 tone de 
oțel mai mult decît s-a produs în 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut.

Ridicînd indicii de utilizare a 
cuptoarelor, oțelarii hunedoreni au 
elaborat peste sarcinile planului 
lunar 5.687 tone oțel Martin și 
electric. Din acesta, aproape 
2.000 de tone au fost date peste 
plan Ia cuptoarele noi intrate anul 
trecut în funcțiune. Furnaliștii care 
deservesc cele două furnale noi au

cei de la Combinatul
metalurgic Reșița

angajat în- 
pentru spo- 
a producției 
munca este

Odată cu răspunsul pe care l-au 
dat chemării patriotice adresate 
de siderurgiștii de la Hunedoara 
pentru sporirea producției de me
tal, oțelarii de la Combinatul me
talurgic Reșița s-au 
tr-o aprigă întrecere 
rirea pe toate căile 
de oțel. La oțelărie
acum mai bine organizată : fie
care topitor participă activ la pro
cesul de elaborare a șarjelor. La 
propunerea muncitorilor și tehni
cienilor s-cu luat măsuri de îmbu
nătățire a regimului termic al cup
toarelor. Pentru reducerea consu
murilor specifice de materii prime 
și materiale, oțelarii folosesc cu 
și mai multă grijă fonta, calcarul 
și alte materiale care intră în 
procesul tehnologic de elaborare 
a oțelului. In hala de turnare s-a

aîmbunătățit munca de pregătire 
oalelor de turnare și a lingotiere- 
lor .

Datorită măsurilor luate și a 
muncii însuflețite, oțe'arili reșițeni 
au dat patriei, de ia începutul 
anului și pînă acum, mai mult de 
3500 tone oțel peste plan.

Consumul specific de fontă a 
fost redus cu 11 la sută, iar cel de 
calcar cu 22 la sută. Indicii de 
utilizare a cuptoarelor realizați în 
luna ianuarie sînt cu mult supe
riori față de cei obținuți anul tre
cut, iar durata medie de elaborare 
a șarjelor a fost redusă în acest 
timp cu 3 pînă la 5 ore față de 
anul trecut. Ca urmare, prețul de 
cost al oțelului elaborat în aceas
tă perioadă a fost simțitor redus, 
realizîndu-se 
1.495.000 lei.

o economie de

(/gerpres)

Oficiului National 
de Turism „Carpați

în anii regimului democrat-popu
lar activitatea turistică internă și 
internațională din (ara noastră, 
condusă și îndrumată de partid și 
guvern, a înregistrat succese pe 
linia antrenării maselor de oameni 
ai muncii în practicarea turismului 
și intensificării schimbului de tu
riști cu străinătatea.

Ținînd seama de condițiile ac
tuale ale construirii socialismului 
în Republica Populară Romînă și 
în lumina sarcinilor Plenarei C.C. 
al P.M.R. din noiembrie 1958 eu 
privire la ridicarea continuă a ni
velului de trai material și cultural 
al celor ce muncesc, Consiliul de 
Miniștri a stabilit printr-o hotărire 
un șir de măsuri care să ducă la o 
dezvoltare și mai puternică a tu
rismului intern și internațional din 
țara noastră prin crearea unei baze 
materiale cît mai dezvoltate și prin 
asigurarea unei coordonări și în
drumări unitare a întregii activi
tăți turistice.

Aplicarea acestor măsuri va 
duce la o mai hună și mai com
plexă valorificare a bazei turistice 
existente, la punerea în valoare a 
noi zone și obiective turistice, 
desființîndu-se paralelismul exis
tent în ceea ce privește administra
rea și gospodărirea bazelor tu
ristice.

în cadrul acestor măsuri, Oficiul 
Național de Turism „Carpați" își 
extinde activitatea preluind întrea
ga bază materială a turismului și 
capătă totodată sarcina organizării 
de acțiuni turistice interne. în noua 
formă, Oficiul Național de Turism 
„Carpați", ieșind din cadrul Mi
nisterului Comerțului și trecînd pe 
lingă Uniunea de Cultură Fizică și 
Sport, va avea sarcina asigurării 
celor mai bune condiții materiale 
de practicare a turismului intern 
și internațional.

Oficiul Național de Turism „Car
pați" va întreprinde acțiuni largi 
de popularizare a frumuseților pa
triei noastre și a realizărilor oa
menilor muncii prin diferite mij
loace de propagandă din țară și 
străinătate și va organiza vizitarea 
principalelor obiective turistice, 
istorice, culturale din Republica 
Populară Romînă și de peste ho
tare.

li

La Galați
La Sfatul popular regional Ga

lați a avut loc luni după amiază 
festivitatea înmînării medaliei „A 
25-a aniversare a eroicelor lupte 
ale ceferiștilor și petroliștilor" 
unui număr de 189 tovarăși.

La festivitate au participat to
varășii Anton Moisescu, vicepreșe
dinte al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, Nicolae Găneț, preșe
dintele comitetului executiv al sfa
tului popular Galați, Stan Găz- 
doiu, secretar al comitetului regio
nal Galați al P.Al.R. și numeroși 
oameni ai muncii din întreprinde
rile și instituțiile din localitate.

După citirea Decretului Prezi
diului Marii Adunări Naționale și 
înmînarea medaliilor, tov. Anton 
Moisescu a felicitat în numele Pre
zidiului Marii Adunări Naționale 
pe cei decorați. Printre aceștia se 
numără Alexandru Nicolau, Con
stantin Miron și Hie Popescu, pen
sionari, Constantin Cfiicuș, șef de 
echipă la fabrica de piese de 
schimb O.F.R. - Galați, Vladimir 
Năfrămiță, activist al comitetului 
regional Galați al P-M.R. și alții.

In numele celor decorați, tov. 
Constantin Miron și Panaît Gru- 
suzache au mulțumit pentru deco
rațiile primite.

ATENA 2 (Agerpres). — Eroul 
național al Greciei, Manolis Gle
zos este arestat de aproape două 
luni, așteptînd să fie judecat de 
un tribunal militar sub învinuirea 
de „spionaj". In ultimul timp a 
crescut pericolul ca Manolis Gle
zos să fie judecat de un tribunal 
militar. Recent ziarul „Apoghev- 
matini", apropiat de Asfalia (poli
ția politică—nrj, a cerut „o pe
deapsă exemplară" pentru Glezos 
in ciuda protestelor din țară și din 
străinătate.

Opinia publică din Grecia duce 
o luptă hotărîtă pentru zădărnici
rea planurilor reacțiunii. Comite
tul Sindical pentru apărarea lui 
Glezos și a tradițiilor democratice, 
la care s-au alăturat in ultimele zi
le noi militanți, a hotărit să orga
nizeze la Atena și Pireu două mi
tinguri pentru eliberarea lui Glezos 
și apănrea libertăților democra
tice.

După cum relatează ziarul 
„Avghi", comitetul a însărcinat pe 
președintele său, S. Hagidimitriu, 
cunoscut activist sindical, să-l vi
ziteze pe Glezos la închisoarea din 
Creta. El a hotărit de usemenea 
să înființeze comitete pentru apă
rarea lui Glezos și a tradițiilor de-

mocratice in toate orașele mari ale 
Greciei. Comitetul a adresat frun
tașilor politici și diferitelor orga
nizații cereri de eliberare a acestui 
erou național al Greciei. La Pireu 
a avut loc o adunare generală a 
sindicatului muncitorilor de la ca
rierele de piatră in cadrul căreia 
s a cerut punerea în libertate a lui 
Glezos. Cunoscutul fruntaș al vie
ții politice din Grecia, Țirimoeos, 
a luat de asemenea apărarea lui 
Glezos.

★
VARȘOVIA. — După cum trans- 

mite agenția P.A.P., Prezidiul Co
mitetului pentru apărarea păcii 
din întreaga Polonie a adresai pri
mului ministru al Greciei, Kara
manlis, o telegramă de protest îm
potriva persecutării lui Manolis 
Glezos.

BERLIN 2 (Agerpres).—A.D.N. 
transmite : Comitetul de condu
cere al organizației de solidaritate. 
populară (Republica Democrată 
Germană) a adresat primului mi
nistru al Greciei, Karamanlis, o 
telegramă în care protestează îm
potriva arestării nelegale a erou
lui național al poporului grec Ma- 
nolis Glezos și cere imediata sa 
punere în libertate.

co-------——

Propunerile industriașului american 
C. Eaion în domeniul politicii 

externe a 5. U. A.
NEW YORK 1 (Agerpres). -— 

Sub titlul „Pentru pace în întreaga 
lume și liniște în Statele Unite“, 
revista „Nation" reproduce propu
nerile lui Cyrus Eaton în dome
niul politicii externe și interne a 
Americii expuse de el unui cores
pondent al acestei reviste. După 
cum relatează acest corespondent, 
Eaton a formulat următoarele pro
puneri în domeniul politicii ex
terne a S.U.A. :

„tnlăturați-l pe secretarul de 
stat Dulles din funcția sa. Dulles, 
a declarat Eaton corespondentului 
acestei reviste, desfășoară un joc 
riscant cu destinele lumii întregi 
și nimeni nu îl reține. Asupra lui 
pesemne că nu au avut nici o in- 
fluență rezultatele alegerilor din 
1958 (pentru Congresul S.U.A. — 
N.R.), care au fost un rezultat și 
al activității sale provocatoare și 
care au reprezentat o catastrofă 
pentru partidul republican. El 
atrage cu toată seninătatea o ca-

Vineri 6 februarie

(Agerpres)

PREMIERA
noului film romînesc

tastrofă asupra lumii întregi fără 
să consulte nici măcar comisiile 
Congresului".

„Luptați pentru ca președintele 
Eisenhower să viziteze Uniunea So
vietică, iar premierul Hrușciov Sta
tele Unite".

„Trebuie să recunoașteți China 
comunistă și să o admiteți în Orga
nizația Națiunilor Unite... Am pre
ferat să atragem asupra noastră 
dușmănia u bVO.OUU.VOt) de clunezi 
de pe continent, a spus Eaton și să 
înlocuim vechea noastră prietenie 
cu această țară mindră și patern.că 
prinlr-o alianță inutilă cu Cian 
Kai-și, reprezentantul izgonit al ve
chiului regim pe care l-am ucm.at 
și-l sprijinim pe o insulă din ime
diata vecinătate a Chinei, cu prețul 
unor cheltuieli fantastice pentru 
contribuabilii americani".

,Anchetați un tratat de prietenie 
și pace cu Uniunea Sovietică.

firește că riscul pe care l ar im
plica un asemenea acord este mult 
mai puțin primejdios pentru ome
nire decit războiul rece sau cald".

„Încetați cursa înarmărilor nu
cleare... intr-o bună zi in mod in- 
timplător sau intențional vreun 
bezmetic sau fanatic, sau pur și 
simplu un imprudent ar putea pro
voca o explozie care ar atrage 
după sine o catastrofă mondiali", 

amesteca in„Încetați de a vă 
treburile altor țări.

Ziarele țărilor ca ; 
Franța, Germania, 
Anglia critică în

Danemarca, 
Austria și 
unanimitate 

politica noastră, a declarat Ealon. 
Reprezentanții suspuși ai 
vemului nostru nu mai 
vizita Republicile Americii 
Sud fără să provoace tulburări. în 
Canada, care este vecina noastră 
apropiată și cea mai bună impor
tatoare, în cadrul recentelor ale
geri federale victoria a revenit par
tidului care a manifestat dacă nu 
o ostilitate directă față de Statele 
Unite, în orice caz lipsă de căldură 
față de această țară".

„Luptați ca oamenii de știință 
din întreaga lume să exercite o in
fluență asupra guvernelor lor in in
teresul păcii1'.

Eaton expune de asemenea un 
larg program de liberalizare a po
liticii interne a S.U.A.

—OXO—

Pe scurt

gu- 
pot 
de

cu IL1E DUȚU, NICOLAE PRA1DA, MARIUS RUCAREANU, RO
MULUS NEACȘU, ANGELA CH1UARU, EMIL BOTTA, VA-’ 
SILE ICHIM, DANA COMNEA, VASILE NIȚULESCU,

Scenariul și regia: IULIAN MIHU, MANOLE MARCUS.
Imaginea: GEORGE CORNEA, GHEORGHE FISCHER, SAN

DU INTORSUREANU.
In complectarea programului, filmul romînesc de desen ani-/ 

mat în culori, „7 ARTE", realizat de Ion Popescu-Gopo, film dis
tins cu Marele Premiu la Festivalul internațional al filmelor de / 
scurt metraj de la Tours (Franța) 1958. „

Premiera de gală va avea loc joi 5 februarie, orele 20,30, la < 
cinematograful „Mag'neru", cu participarea creatorilor filmelor./

ianuarie a fost 
Cairo decreiui 

acordului cu

NICOSIA. — Intr-un interviu at 
cordat ziarului grec „Eleftheria", 
arhiepiscopul Makarios a decla
rat : „Ne vom opune cu hotărire 
oricăror încercări de a se impune 
Ciprului Planul Macmillan și vom 
lupta împotriva oricărei măsuri 
care ar putea duce la o împărțire 
a insulei".

CAIRO. - La 31 
dat publicității la 
pentru ratificarea
privire la participarea Uniunii So
vietice la construcția barafului da 
la Assuan.

SOFIA. — La 31 ianuarie sa 
semnat la Sofia planul de colabo
rare științifică intre Academia de 
Științe a R. P. Bulgaria și Acade
mia de Științe a R P. Romine pe 
anul 1959. Planul prevede extinde
rea continuă a colaborării științi
fice dintre cele două academii.



Lucrările Vizita delegației P. M. R.
celui de al XXI-lea Congres 
extraordinar al P. C U. S.

la uzina „Kalibr“ din Moscova
(Urmare din pag. Ua)

Semnarea acordului 
între R.P.R. și U.R.S.S. privind 
livrările reciproce de mărfuri

KREMLIN, 30 ianuarie 1959. In pauza unei ședințe a celui de-ai XXI-lea Congres al P.C.U.S., 
tovarășul Hrușciov discută cu un grup de delegați la Congres din regiunea Kalinin.

(Urmare din pag. l-<a)

niri progresiste, o victorie a mă
reței cauze a păcii. Ele stîrnesc în 
regiunea siriană a Republicii Ara
be Unite, ca și în întreg Orientul 
Arab, entuziasm, bucurie și mîn- 
drie pentru realizările obținute de 
marea și credincioasa prietenă.

Haled Bagdaș a subliniat că 
pasajul din raportul la Congresul 
al XXI-lea în care sînt analizate 
problemele Orientului Arab repre
zintă un ajutor de neprețuit pen
tru mișcarea de eliberare arabă. 
Cuvintele tovarășului Hrușciov, a 
spus în continuare vorbitorul, își 
vor face drum spre inima fiecărui 
patriot arab.

Haled Bagdaș a vorbit în conti
nuare despre programul elaborat 
de Partidul Comunist din Siria. 
Poporul sirian, a spus vorbitorul, 
ne cunoaște pe noi comuniștii si
rieni de mai bine de 30 de ani. Nu 
este atît de ușor să-l faci să crea
dă că noi am fi dușmani ai uni
tății naționale arabe.

Niciodată nu se va înclina în 
Siria Arabă steagul marxism-le- 
ninismului, a sublinat H. Bagdaș. 
El va fîlfîi la mare înălțime, de
oarece poporul sirian s-a convins 
pe baza propriei sale experiențe că 
acest steag este steagul adevăra
tului patriotism, steagul democra
ției și socialismului, steagul res
pectului față de om, al fermității 
și abnegației în apărarea interese
lor poporului.

S-a dat apoi cuvîntul tovarășu
lui JAMES JACKSON, secretar 
al Comitetului Național al Par
tidului Comunist din S.U.A.

Dacă președintele Eisenhower, 
a declarat el, ar putea efectiv 
să spună, așa cum a spus aici 
tov. N. S. Hrușciov, că în țară 
nu există în prezent în închisori, 
condamnați politici, mulți fruntași 
ai mișcării comuniste și muncito
rești din S.U.A. ar putea să asista 
și să salute acest Congres.

Referindu-se la situația din 
Partidul Comunist din S.U.A., J. 
Jackson a spus că acesta trăiește,

trăiește în mase și participă la 
lupta lor de zi cu zi pentru drep
tul la muncă, pentru libertate.și 
pace. In ciuda cruntelor persecu
ții din partea cercurilor reacțio
nare, a spus el, partidul nostru a 
rezistat, el a extirpat din condu
cere cancerul revizionismului. Ne 
construim partidul pe pozițiile 
ferme ale marxism-leninismului.

După o scurtă pauză, tovarășul 
N. V. PODGORNII, care prezida 
ședința, i-a dat cuvîntul tovară
șului Z. N. NURIEV, pr|m-secre
tar al Comitetului regional din 
Bașkiria al P.C.U.S.

Apoi s-a urcat la tribună tova
rășul N. M. ȘVERNIK. Partidul 
Comunist, a spus el, a întîmpi- 
nat cel de al XXI-lea Congres al 
său la hotarul unor transformări 
istorice de cea mai mare impor
tanță, mai unit decît oricînd, in
disolubil legat de popor, pășind 
cu fermitate înainte, spre țelul 
său final — construirea societății 
comuniste.

In continuare, N. M. Șvernik 
a vorbit despre modul în care 
grupul antipartinic Malenkov. I\a- 
ganovici, Molotov, Bulganin și 
Șepilov, astăzi demascat și zdro
bit din punct de vedere ideolo- 
gic, s-a străduit să submineze li
nia generală a partidului în toate 
problemele de importanță vitală, 
a încercat să spargă unitatea rîn- 
durilor partidului. Dar viața și-a 
bătut joc de reacționari, confir- 
mînd justețea măsurilor adoptate 
de partid în interesul poporului 
sovietic. Partidul, a subliniat vor
bitorul, învinge întotdeauna dato
rită devotamentului său față de 
leninism datorită unității și 
coeziunii rîndurilor sale.

După Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S., a spus N. M. Șvernik in 
continuare, in țara noastră au fost 
restabilite pe deplin normele le
niniste ale vieții de partid, au 
fost restabilite principiile condu
cerii colective.

Congresul al XX-lea. a spus 
N. M. Șvernik, a cerut partidu
lui să înlăture radical încălcările

legalității socialiste, care s-au 
produs ca rezultat al urmărilor 
negative ale cultului personalită
ții. Traducînd în viață aceste in
dicații ale Congresului, comite
tele de ținut, comitetele regionale, 
comitetele centrale ale partidelor 
comuniste din republicile unionale 
și Comitetul controlului de partid 
de pe lingă C.C. al P.C.U.S. au 
reprimit in partid comuniști care 
fuseseră excluși dm P.C.U.S. 
pentru pretinse crime politice din
tre cele mai grave.

N. M. Șvernik a arătat mai de
parte că este necesar , să se exa
mineze la timp’și cît mai repede 
scrisorile și cererile oamenilor 
muncii, să se manifeste atenție 
și grijă față de cererile lor,, să 
se satisfacă cerințele legitime ale 
maselor, să se îndrepte lipsur.le 
descoperite în activitatea diferite
lor organe de partid, sovietice, 
obștești și economice.

Poporul sovietic, a spus în în 
cheiere vorbitorul, pășește cu in 
credere înainte, spre victoria co 
munismului. Calea noastră este 
luminată de marxism-leninism 
îmbogățit de practica mișcării 
comuniste internaționale, de prac 
t.ca activității partidelor comu
niste și muncitorești din toate ță
rile lumii, de experiența Partidului 
Comunist al Uniunii Sovieticei, 
care a intrat în perioada construc
ției desfășurate a societății comu
niste.

Tovarășul D. M. MATIUȘKIN 
(delegat din partea organizației 
de partid din Krasnodar.) s-a o- 
cupat de perspectivele de dezvol
tare a economiei acestui bogat ți
nut.

S-a dat apoi cuvîntul tovarășu
lui SALAM ADIL, reprezentantul 
Partidului Comunist din Irak și 
tovarășului POMPEIO MAR
QUEZ, membru al Biroului Po
litic al P.C. din Venezuela.

In încheierea ședinței de dimi
neață, președintele a anunțat că 
Congresul a primit un mesaj de 
salut din partea Partidului Socia
list Italian.

conomic, tehnic, social șl cultural 
de către exploatatorii autohtoni și 
străini, Romînia s-a transformat 
într-o țară cu o industrie și o a- 
gricultură în plină dezvoltare, cu 
o cultură înfloritoare.

A luat un mare avînt opera de 
industrializare a țării. S-au creat 
și se dezvoltă necontenit noi 
'ramuri ale industriei. Producția 
industrială globală a R. P. Ro
mine este în prezent de peste 4 
ori mai mare ca în 1938, iar pro
ducția industriei constructoare de 
mașini de peste 7 ori. O mare a- 
tenție este acordată industriei 
chimice, metalurgice, miniere, de 
prelucrare a lemnului — ramuri 
care au condiții de dezvoltare 
deosebit de prielnice in țara noa
stră. în anul 1959, producția in
dustriei chimice va depăși de pes
te 10 ori pe cea din 1938, cea a 
industriei energetice de 10 ori, a 
industriei carbonifere de două 
ori și jumătate, a industriei pe
trolifere de peste 2 ori.

In agricultură se realizează cu 
succes sarcina pusă de partid ca 
sectorul socialist al agriculturii 
să devină precumpănitor. In pre
zent, sectorul socialist cuprinde 
aproape 60 la sută din suprafața 
agricolă a țării și din totalul fa
miliilor de țărani muncitori. S-au 
obținut realizări de seamă în do
meniul mecanizării agriculturii.

Numărul S.M.T.-urilor este de 
240, iar cel al tractoarelor cu care 
este dotată agricultura este de 
peste 38.000. Țărănimea munci
toare ajutată frățește de aliata ei 
de nădejde — clasa muncitoa
re — pășește cu hotărîre și încre
dere pe calea socialismului. în 
munca ei, țărănimea noastră mun
citoare folosește bogata experiență 
a țărănimii colhoznice din Uniunea 
Sovietică.

Se dezvoltă știința, artele, învă- 
țămintul, cultura pătrunde tot 
mai adînc în masele largi popu
lare.

An de an crește nivelul de viață 
al poporului. Aceasta se oglindește 
în sporirea venitului național, în 
creșterea salariului real al munci
torilor și a veniturilor țărănimii 
muncitoare, în sporirea volumului 
bunurilor de larg consum, desfă
cute populației, în ritmul crescînd 
al construcției de locuințe.

S-a întărit unitatea oamenilor 
muncii in jurul partidului și gu
vernului, alianța dintre clasa mun
citoare și țărănimea muncitoare, 
orinduirea populară din patria 
noastră. întregul popor munci
tor urmează cu fermitate și 
încredere partidul clasei muncitoa
re în lupta pentru asigurarea vic
toriei depline a socialismului în 
țara noastră.

In cadrul relațiilor de colaborare 
și întrajutorare dintre țările lagă
rului socialist, R. P. Romină se 
bucură de un sprijin multilateral 
cu adevărat frățesc, din partea 
Uniunii Sovietice. Poporul romîn

poartă o profundă recunoștință 
marii Uniuni Sovietice, pentru a- 
jutorul frățesc pe care ni-1 acordă 
și este hotărît să întărească necon
tenit prietenia și unitatea cu 
marele popor sovietic.

Principala forță a țărilor socia
liste rezidă în unitatea și solidari
tatea lor de neclintit. Cel de-al 
XXI-lea Congres al P.C.U.S. a 
prilejuit o nouă și puternică de
monstrație a unității și coeziunii 
țărilor lagărului socialist.

Poporul romîn își va aduce con
tribuția la continua întărire a u- 
nității lagărului socialist; clasa 
noastră muncitoare, partidul ei își 
dau aportul la consolidarea uni
tății și coeziunii mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale.

Dragi tovarăși și prieteni,

Mersul ascendent al Uniunii So
vietice, al Chinei Populare și al 
celorlalte țări ale lagărului socia
list contrastează profund cu feno
menele de criză și contradicțiile e- 
conomice tot mai accentuate din 
lumea capitalului.

Avintul construcției pașnice în 
Uniunea Sovietică și în celelalte 
țări socialiste reprezintă o măr
turie a năzuinței spre pace și 
coexistență pașnică a acestor 
țări.

Evoluția evenimentelor interna
ționale confirmă în totul teza 
Congresului al XX-lea al P.C.U.S. 
cu privire la posibilitatea preîn- 
tîmpinării războiului în vremea 
noastră. împotriva uneltirilor im
perialiste se ridică uriașele forțe 
ale păcii din întreaga lume. în 
primele lor rînduri pășesc Uni
unea Sovietică și celelalte țări ale 
lagărului socialist, a căror con
secventă politică de pace consti
tuie un factor hotărîtcr al luptei 
pentru asigurarea unei păci du
rabile. In lucrările celui de-al 
XXI-lea Congres al P.C.U.S., pri
vind dezvoltarea în viitorii ani a 
puterii economice a statului so
vietic, popoarele văd o nouă con
tribuție uriașă la sporirea și în
tărirea forțelor păcii în lumea în
treagă.

In numele oamenilor muncii 
din țara noastră vă urez dum
neavoastră, dragi tovarăși, ca și 
tuturor oamenilor sovietici, noi 
victorii în îndeplinirea mărețelor 
sarcini trasate de cel de-al XXI- 
lea Congres al P.C.U.S., spre bi
nele popoarelor Uniunii Sovielice 
și al întregii omeniri progresiste.

Trăiască marele popor sovietic 
și conducătorul său glorios — 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice 1

Trăiască prietenia frățească în
tre poporul romîn și poporul so
vietic 1

Trăiască unitatea de nezdrunci
nat a țărilor lagărului socialist 1

Trăiască pacea în lumea în
treagă 1

mîn a fost în repetate rînduri sub
liniată de aplauze. Participanții la 
miting au manifestat puternic pen
tru prietenia 
pentru întărirea 
nității lagărului 
pace în întreaga

După miting oaspeții au vizitat 
cîteva secții ale uzinei.

Directorul uzinei și Gheorghi 
Ovciarenko, șeful biroului de pro
iectări, au dat explicații amănun
țite asupra celor mai variate ti
puri de aparate automate de înal
tă precizie care se produc aici în 
cantități din ce în ce mai-mari și 
la un nivel tehnic tot mai perfec
ționat.

In secția nr. 1 membrii delega
ției s~au interesat îndeaproape de 
aparatele pneumatice universale 
dotate cu semiconductori și care 
se folosesc la măsurarea cu preci
zie micronică a diametrelor inte
rioare ale diferitelor piese. Re
cent, un colectiv de 
muncitori inovatori a 
aparat, deosebit de apreciat în în
treprinderile constructoare de ma
șini ale țării. Este vorba de un 
profilograf folosit la înregistrări 
microgeometrice șî la verificarea 
suprafețelor șlefuite. Oaspeții se o- 
presc îndelung în fața aparatului 
al cărui „organ de pipăire" înregi
strează defecțiuni imposibil de ză
rit cu ochiul cel mai ager. A a- 
tras de asemenea atenția un apa
rat cu semiconductori pentru in
stalația de conducte și de semna
lizare a liniilor și agregatelor 
automate.

Delegația P.M.R. a vizitat în 
continuare sectorul de modelărie 
și secția de mașini automate de. 
control. La introducerea largă a 
automatizării în industrie, prevă
zută de planul 
„Kalibr" aduce 
tribuție.

Înaltul nivel 
uzină exprimă succesele uriașe ale 
industriei sovietice, pentru care nu 
există asemenea mașini și agregate 
pe care să nu le poată produce.

Intîlnirea membrilor delegației 
Partidului Muncitoresc Romîn cu 
harnicul colectiv al vestitei uzine 
din Moscova s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

romino-sovietică, 
necontenită a u- 
socialist, pentru 

lume.

ingineri ți 
construit un

septenal, uzina 
o importantă con-

tehnic atins de

Ședința din după amiaza zilei de 2 februarie

★
Cuilntarea conducătorului dele

gației Partidului Muncitoresc Ro-

Delegația P.M.R. în vizită la Expoziția 
de artă plastică a țărilor lagărului socialist

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
După cum transmite TASS, dumi
nică, 1 februarie, delegații și oas
peții la cel de-al XXI-lea Congres 
al P.C.U-S. au vizitat muzee, ex
poziții, șantiere de construcție, 
teatre si săli de concerte din ca
pitala U.R.S.S.

De o mare atenție s-a bucurat 
printre delegații la Congres și re
prezentanții partidelor comuniste 
și muncitorești frățești Expoziția 
de artă plastică a țărilor lagărului

socialist din sala centrală de ex
poziții din Moscova.

Expoziția a fost vizitată în 
cursul zilei de delegația Partidului 
Muncitoresc Romîn, în Irunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. In cartea de impresii a expo
ziției delegația a notat printre al
tele : „Expoziția de artă plastică 
a țărilor socialiste este vizitată cu 
un uriaș interes. Dorim artiștilor 
din țările socialiste succese în 
dezvoltarea artei realiste, pusă în 
slujba poporului".

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
Corespondentul Agerpres trans
mite : La 2 februarie, la Moscova, 
în urma tratativelor comerciale 
care s-au desfășurat într-un spirit 
de prietenie și colaborare, între 
Ministerul Comerțului al Republi
cii Populare Romîne și Ministerul 
Comerțului Exterior al Uniunii So
vietice a fost semnat acordul pri
vind livrările reciproce de mărfuri 
între Republica Populară Romînă 
și Uniunea Sovietică pe anul 
1959.

In acord se prevede mărirea 
continuă a schilmbului de mărfuri 
în comparație cu anul 1958, ceea 
ce va contribui la întărirea cola
borării economice și dezvoltarea 
schimbului de mărfuri reciproc

avantajos între R. P .Romînă și 
U.R.S.S.

Uniunea Sovietică va livra Re
publicii Populare Romîne mărfuri 
necesare economiei ei naționale, 
printre altele: laminate grele, mi
nereu de fier, cocs, metale nefe
roase, utilaj industrial, bumbac și 
alte mărfuri.

Republica Populară Romină va 
livra Uniunii Sovietice produse 
petrolifere, nave, cherestea, ciment, 
produse chimice, fructe în stare 
naturală și prelucrate, mobilă și 
alte mărfuri.

Acordul a fost semnat: din 
partea romînă de M. Popescu, mi
nistrul Comerțului, din partea so
vietică de către N. S. Patolicev, 
ministrul Comerțului Exterior.

Semnarea acordului 
între R. P. Romînă și R. P. Polonă 
privind schimbul de mărfuri și plăti

VARȘOVIA 2. Corespondentul 
Agerpres transmite : Ca rezultat 
al tratativelor duse într-o atmos
feră de prietenie și înțelegere re
ciprocă, a fost semnat la Varșo
via, în ziua de 2 februarie 1959, 
Acordul între guvernul R. P. Ro
mîne și guvernul R. P. Polone 
privind schimbul de mărfuri și 
plățile pe anul 1959.

Livrările din R. P. Polonă în 
R. P. Romină cuprind o serie de 
produse finite și semifabricate 
ca : cocs, laminate, din care : șine 
de cale ferată și accesorii, dife
rite table, bandaje de vagoane și 
locomotive, precum și celofibră, 
zahăr, produse chimice, utilaj ca: 
motoare Diesel pentru instalații 
de foraj, strunguri pentru metale 
și lemn, pompe, rulmenți și altele. 
S-au prevăzut de asemenea și di
ferite mărfuri de larg consum.

Livrările din R. P. Romînă în 
R. P. Polonă cuprind o serie de 
produse finite și semifabricate ca: 
produse 
benzină, motorină, 
pant. De 
va livra : . f_, r______ ___ ,
ferată, cherestea de fag, geamuri, 
produse chimice; radiatoare, uti
laje printre care: vagoane, utilaj 
de foraj, rulmenți și altele, pre
cum și produse agro-alimentare 
ca: vin, struguri și alte mărfuri 
de larg consum.

Acordul prevede o creștere e 
schimburilor comerciale de cca 25 
la sută, față de Acordul pe 1958.

Acordul a fost semnat din par
tea romînă de G. Rădulescu, ad
junct al ministrului Comerțului, 
iar din partea polonă de iosef 
Kutin, viceministru al Comerțului 
Exterior,

petrolifere, din care : 
petrol lam- 

asemenea R. P. Romînă 
ciment, traverse de cale

o©-

Conferința tineretului 
din țările afro-asiatice

CAIRO. — La 2 februarie s-a 
deschis la Cairo conferința tinere
tului din țările afro-asiatice. A- 
ceastă conferință reprezintă o nouă 
manifestare a solidarității popoare
lor din Asia și Africa în lupta lor 
pentru independență națională, îm-

Comunicatul direcției presei
din Ministerul Afacerilor Externe al R. P. Ungare

BUDAPESTA 1 (Agerpres). — lirea unor relații normale, guver- 
Ziarele ungare din T februarie pu- "
blică următorul comunicat al di
recției presei din Ministerul Afa
cerilor Externe al R. P. Ungare:

După cum se știe, la 28 ianua
rie a.c. Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. P. Ungare a remis în 
numele guvernului său o notă în
sărcinatului cu afaceri ad-inteirim 
al S.U.A. la Budapesta. In acea
stă notă guvernul R. P. Ungaro 
a subliniat încăodată situația inad
misibilă creată în urma activității 
subversive desfășurate de misiunea 
americană la Budapesta și de or
gane americane ilegale, activitate 
îndreptată împotriva orînduirii de 
stat și sociale a Republicii Popu
lare Ungare. In interesul înlăturării 
obstacolelor care împiedică stabi-

nul ungar a propus să se înceapă 
tratative diplomatice.

La 31 ianuarie, misiunea ame
ricană la Budapesta a înapoiat 
nota Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. P. Ungare pe motiv că 
această notă are un' caracter „a- 
menințător". Din aceasta guvernul 
R. P. Ungare trage concluzia că 
guvernul Statelor Unite ale Ame- 
ricii nu dorește să rezolve proble
mele existente pe calea diploma
tică obișnuită și silește astfel gu
vernul R. P. Ungare, care și a etx- 
primat încă odată năzuința spre 
normalizarea relațiilor, să ia mă
surile necesare pentru a limita ac
tivitatea care periclitează orîndui- 
rea de stat și socială a Republicii 
Populare Ungare.

potriva imperialismului și colonia
lismului. Delegații ale tineretului 
din țările afro-asiatice au sosit la 
Cairo. La 30 ianuarie au sosit la 
Cairo delegațiile tineretului din 
Uniunea Sovietică, R. P. Chineză 
și R.P. Mongolă. La conferin’ă vor 
lua parte peste 500 delegați din 
51 de țări Autoritățile colonialiste 
din mai multe colonii din Africa 
au interzis reprezentanților tinere
tului acestor colonii să participe 
la conferință. Cu toate acestea, de
legați ai tineretului care se mai 
află încă sub stăpînirea colonialistă 
a imperialiștilor vor fi prezenți la 
conferință.

Conferința are un program bo
gat. Ea va lucra atît în ședințe 
plenare, cît și în cadrul celor cinci 
comisii care vor fi alcătuite. Prin
tre problemele care vor fi discuta
te se află și problema rolului tine- • 
retului în renașterea popoarelor 
afro-asiatice, contribuția sa la 
lupta pentru apărarea păcii și pen
tru interzicerea armelor nucleare, 
activitatea sa pentru dezvoltarea e- 
conomiei naționale, pentru lichi
darea analfabetismului, participa
rea sa la lupta împotriva discrimi
nării rasiale și a dominației colo
nialiste.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Șe
dința de luni după amiază a celui 
de-al XXI-lea Congres al P.C.U.S. 
a fost prezidată de ANASTAS MI- 
KO1AN.

Primul a luat cuvîntul VICTOR 
GRIȘIN, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor din 
U.R.S.S., care numără 52. milioane 
de membri.

Referindu-se la sarcinile sindi
catelor sovietice, vorbitorul a sub
liniat că în primul rînd ele vor 
acorda ajutor mișcării patriotice a 
oamenilor muncii sovietici pentru 
îndeplinirea înainte de termen — 
în 5—6 ani — a planului septe
nal de dezvoltare a economiei na
ționale a U.R.S.S

ALEKSANDR ZASIADKO, vi- 
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., s-a ocupat în 
cuvîntul său de problema folosirii 
eficiente, juste,. a investițiilor și 
a criticat aspru fosta conducere 
a Gosplan-ului U.R.S.S. pentru 
lipsurile sale în acest domeniu.

Următorul vorbitor, VITALII 
TITOV, prim-secretar al Comite
tului regional Harkov al P.C.U.S., 
una din cele mai importante re
giuni industriale din Ucraina, a 
vorbit despre succesele realizate 
de această regiune între cele 
două Congrese și s-a ocupat de 
sarcinile regiunii în septenal.

A urmat la cuvînt IZHAAK 
RAZZAKOV, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din Kir
ghizia, care a propus, printre al
tele, includerea în planul septe
nal a unor măsuri legate de va
lorificarea zăcămintelor carboni
fere și de executarea unor con
strucții feroviare în Republică.

IVAN KEBIN, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Estonia, a vorbit despre dezvol
tarea impetuoasă a industriei și 
agriculturii Estoniei, în trecut 
anexă agrară șr furnizoare de ma
terii prime a țărilor capitaliste, 
iar astăzi o republică socialistă 
industrial-agrară.

SEMION IGNATIEV, prim-se-

al comitetului regional dincretar
Tataria al P.C.U.S., a arătat că în 
această republică planul septe
nal poate Ii îndeplinit într-un ter
men mai scurt și a relevat -exis
tența unor rezerve pentru reali
zarea unor importante economii 
de mijloace.

în numele 
din Algeria, 
Congresul - a 
BI BUHALI, 
Partidului Comunist din Algeria, 
care a relevat participarea comu
niștilor algerieni la lupta pentru 
eliberarea națională dusă de în
tregul popor algerian împotriva 
colonialiștilor francezi.

ALI YATA, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din Ma
roc, a vorbit despre lupta eroică 
și activitatea comuniștilor maro
cani care aspiră spre consolida
rea tuturor forțelor patriotice din 
țară pentru a da lovituri complo
turilor imperialiste.

Partidului Comunist 
al poporului algerlan, 
fost salutat de LAR- 

prim-secretar al

Scrisoarea

ARNEDO ALVARES, secretar 
general al C.C. al Partidului Co 
munist din Argentina, a arătat în 
cuvîntul său de salut ca P.C. din 
Argentina, ridicînd sus steagul 
revendicărilor populare și națio
nale, depune toate eforturile pen
tru realizarea unității clasei mun
citoare și a unității de acțiune a 
tuturor forțelor populare.

Ultimul.a luat, cuvintuî ROO
NEY ARISMENDl, prim-secretar 
al Comitetului Național al Par
tidului Comunist din Uruguay, 
însuflețiți de cel de-al XXI-lea 
Congres al dvs., a spus el.- prin
tre altele, ne vom strădui să îm
bunătățim munca de construcție a 
partidului clasei muncitoare din 
Uruguay, atît de necesară pentru 
dezvoltarea luptei popoarelor la- 
tino-americane.

Marți Congresul intră în cea 
de-a șaptea zi a lucrărilor sale.

Ședința de dimineață va începe 
ora 10 .la

adresată
celui de al XXI-lea Congres de către 
un grup de vechi membri ai P.C.U.S.

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmits : Un grup de 249 
de vechi membri ai Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice care 
au militat în rîndurile lui timp de 
40—66 de ani, au adresat celui 
de-al XXI-lea Congres al P.C.U.S. 
o scrisoare în care își exprimă pro
funda convingere că poporul so
vietic nu numai că va îndeplini 
mărețele indicații ale partidului, 
ci le va și depăși.

In scrisoarea de salut adresată 
Congresului și publicată la 1 fe
bruarie în coloanele ziarului „Prav
da" vechii bolșevici subliniază 
succesele uriașe obținute de Țara 
Sovietică sub conducerea partidu
lui comunist și a Comitetului său

Central în cei trei ani care au tre
cut de la Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S.

Partidul, se spune în scrisoare 
s-a călit și mai mult, a făurit o 
unitate ideologică și organizatorică 
și mai puternică a rîndurilor sale, 
o coeziune politico-morală și mai 
strînsă a societății sovietice, și-a 
ridicat prestigiul în rîndurile celor 
mai largi mase populare 

încercările grupului fracționist 
scizionist Malenkov, Kagmovici, 
Molotov, Bulganin și Șepilov de a 
zădărnici îndeplinirea hotărîrilor 
Congresului al XX-lea al P.C.U.S., 
de a abate partidul și țara de pe 
calea leninistă, au fost condam
nate cu hotărîre de partid, încheie 
autorii scrisorii.

COMUNISM
de N. TĂUTU

S P E

Partid al primăverii, partid al cutezanței 

Pînă tn cer vestește azi steagul purpuriu 

C-aproape e Comuna și aripa speranței 

Ne lopăteazâ-n inimi, în gîndul tot mai viu.

Tu, arhitect de viață, zidar al primăverii, 

Desiănțuita-ți forță, grăbește largul mers 

In comunism s-ajungem cu stelele puzderii, 

Să-mpurpurăm tot cerul, albastrul univers.

Partid al libertății, partid al tinereții. 

Cei șapte ani înseamnă al omenirii salt 

Spre calde orizonturi, și bucuria vieții. 

Va străluci deplin, ca soarele inalt.

Tu, grădinar de oameni, nebiruit vreodată, 

înaltă e onoarea să-ți fim contemporani, 

Ne-or invidia urmașii din vremea ndepărtată 

Că am trăit în lupta și febra ăstor ani.

Partid al fericirii, partid al nemuririi,

Din țara noastră, slavă, noi îți trimitem dar 

Și-ți mulțumim că visul măreț al omenirii 

Azi urcă în lumina, de limpede cleștar.

al P. 0. U. S

minunatelesovietic,

pe

in-
în-
so-

nostru drag, pentru con 
socialismului în patriu

și cel capitalist, 
inițiativa comuniștilor, 
ateliere, brigăzi, în pauze, 
terminarea zilei de muncă.

ION CORNF.l
secretarul comitetului U.T.M.
Uzinele „23 August", București

Tinerii muncitori din uzina noastră au primit 
cu mîndrie și admirație mărețele perspective 
deschise de cel de al XXI-lea Congres

Tinerii muncitori din uzina noa
stră au luat cunoștință cu deosebit 
interes și admirație de conținutul 
raportului tovarășului N. S. Hruș
ciov la cel de al XXI lea Congres 
al P.C.U.S. Uriașele realizări ale 
poporului
perspective care-i stau în față în 
anii septenalului nu pot să nu 
bucure pe fiecare om al muncii din 
patria noastră, pe fiecare tinăr. 
pentru că dezvoltarea Uniunii So
vietice înseamnă implicit și dez
voltarea lagărului socialist, 
seumnă cîștigarea bătăliei în 
trecerea pașnică dintre lagărul 
cialist

Din 
secții, 
ori la 
s-a citit textul raportului tovară
șului Hrușciov la care au partici
pat și utemiștii, tinerii. In adună
rile generale U.T.M. care au avut 
loc jn aceste zile, s-au citit ziarele 
care cuprind textul raportului to
varășului N. S. Hrușciov „Cu pri
vire la cilrele de control ale dez
voltării economiei naționale a 
U.R.S.S. pe anii 1959-1965^. Așa 
de pildă la atelierul de timplărie, 
propagandistul utemist Igor Res- 
meti a citit în fata tinerilor rapor
tul tovarășului Hrușciov. In ziua 
publicării raportului, brigada de 
strungari, condusă de utemistul 
Cornel Ștefănescu de la sculerie 
generală, s-a adunat la terminarea 
orelor de muncă și a început citi-

rea raportului. N-a existat colectiv departe de ajutorul frățesc al oa- 
de muncă în care planul grandios menilor sovietici", a arătat el 
de construire a comunismului în 
U.R.S.S. să nu trezească un interes 
deosebit ; s-au pus întrebări, s-au 
născut discuții aprinse, pasionante. 
In adunarea generală U.T.M. de la 
turnătoria modelărie, la care a tost 
invitat și tovarășul Fasile Dărgu- 
lescu, propagandist în învățămîntul 
de partid, după citirea raportului 
prezentat de tovarășul Hrușciov. 
au luat cuvîntul o serie de ule- 
miști care și au arătat admirația 
față de minunății oameni sovietici, 
care primii in istoria omenirii con
struiesc societatea cea mai înain
tată — societatea comunistă. Ule- 
mislul Petre Dumitru și-a expri
mat convingerea că sarcinile puse 
de Congresul al XXI lea vor fi în
deplinite și depășite. „Avintul și pa
triotismul constructorilor comunii" 
inului, conduși cu înțelepciune de 
gloriosul partid comunist al Uniu
nii Sovietice, nivelul înalt al știin
ței și tehnicei sovietice stau garan
ție în această direcție", a spus el. 
Utemistul Alexandru Pisău a ară
tat ce ajutor frățesc, dezinteresat, 
au dat oamenii sovietici poporului 
nostru. „Victoriile viitoare ale. 
L'.K.S.S. vor fi totodată și victo
riile țării noattre. Poporul nostru 
va găsi în continuare în experiența 
acumulată de poporul sovietic, noi 
învățăminte prețioase pentru con
struirea socialismului în patria 
noast. se va bucura și pe mai

in cuvinte înflăcărate utemiștii 
și-au exprimat sentimentele lor de 
admirație față de perspectivele 
deschise de Congresul al XXI-lea 
al P.C.U.S. La gazetele de perete, 
au fost publicate articole de popu 
larizare a ideilor esențiale cuprin
se în raportul prezentat la Con
gres. Utemista Stela Stepan — chi" 
mixtă la laboratorul medical — 
și-a exprimat admirația pentru ti 
neretul sovietic, căruia partidul îi 
deschide noi perspective de mani
festare a energiei sale creatoare, 
care are nobila misiune de a con
tribui la construirea comunismului, 
care va avea marea fericire de a 
trăi în comunism.

Acestea sînt numai cîteva exem
ple care vorbesc de interesul pe 
care l-au stîrnit lucrările Congre 
sului al XXI-lea al P.C.U.S. în rin- 
dările tinerilor muncitori ai uzi
nei noastre

Minunata privire spre viitor, pe 
care ne-o oferă Congresul al XXI 
lea al P.C.U.S., ne dă și mai multă 
putere și entuziasm în lupta pe 
care o ducem, sub conducerea par 
tidului 
struirea 
noastră.
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