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L eririle Tinerii răspund 

cu entuziasm

celui de al XXI-lea Congres 
extraordinar al P.C.U.S.

chemării
Plenarei a Vl-a 
a C.C. al U.T.M.

Ședinfa din dimineața zilei de 5 februarie
„Cît mai multe economii

.MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Ședința de marți dimineața s-a 
deschis sub președinția lui Z. T. 
SERDIUK.

S-a dat cuvîntul mareșalului U- 
-siiunii Sovietice R. I. MALINOV- 
SKI, ministrul Apărării al U.R.S.S. 
In numele întregului efectiv al for
țelor armate sovietice, el transmi
te delegațiler un înflăcărat salut 
de luptă:

Sînt fericit să raportez Congre
sului al XXI-lea, a spus R. I. Ma- 
linovski, că întregul efectiv al ar
matei, aviației și flotei sovietice 
aprobă în unanimitate și fără re
zerve cifrele de control ale dezvol
tării economiei naționale a 
U.R.S.S. pe anii 1959—1965 și dă 
asigurări scumpului partid și în
tregului nostru popor că forțele ar

mate ale Uniunii Sovietice vor face 
tot ce este necesar pentru a asigu
ra pacea și securitatea patriei 
noastre, pentru îndeplinirea cu 
succes a programului construcției 
desfășurate a societății comuniste. 
Delegații au întîmpinat aceste cu
vinte prin aplauze furtunoase.

Imperialiștii ne amenință cu pu
terea aviațioi și flotei lor mari
time militare, a spus în continuare 
R. I. Malinovski. La aceasta pu
tem răspunde că acestea sînt mij
loace relativ învechite de ducere 
a războiului, că există mijloace 
mai de temut și mai moderne — 
rachetele balistice intercontinen
tale.

Intr-adev3r, nu există mijloace 
ale apărării antiaeriene care să le 
oprească și ele sînt în stare să 
transporte fără greș o încărcătură

cu hidrogen de o putere colosală 
în orice punct al globului. Nu este 
cazul să ne îndoim de aceasta în- 
trucît prima rachetă similară lor 
s-a înălțat în mod triumfal în Cos
mos, iar astăzi poartă cu mîndrie 
un fanion sovietic în jurul Soare
lui. Ce altă dovadă a puterii rache
telor statului sovietic mai este ne
cesară 1, a spus R. I. Malinovski 
în aplauzele delegaților la Congres, 

în încheierea cuvîntării sale, 
R. I. Malinovski a spus :

Forțele armate ale Uniunii So
vietice au fost și vor fi întotdciauna 
o pavăză sigură a muncii pașnice 
a poporului sovietic și a prietenilor 
lui, un reazim de nădejde ăl poli
ticii de pace a statului sovietic.

A luat apoi cuvîntul F. R. KOZ
LOV, membru al Prezidiului C.C.

pentru înflorirea patriei 
noastre socialiste^

teleI nai 
trăsături morale 

omuluia I e

al P.C.U.S.
O condiție importantă pentru în

deplinirea sarcinii istorice — con
struirea comunismului, a subliniat 
vorbitorul, este asigurarea progre
sului tehnic continuu în economia 
națională. Cînd vorbim despre 
trecerea economică pașnică a

(Continuare în pag. 4-a)

în-
so

societății comunist-:
I< TN ocumentele Congresului 

$ I) al XXI-lea al P.C.U.S., 
z grandiosul program al

< septenalului, însuflețesc întrea- 
> ga omenire progresistă care 
? găsește în bogăția de idei și 
s de teze cuprinse în aceste 
> documente, un izvor de mîndrie 

y» pentru realizările uriașe ale 
)> omului eliberat din lanțurile ex- 
<< ploatării.
% In afară de giganticul pro- 
>Z gram în domeniul producției 
« materiale, planul septenal preve- 
$$ de mari sarcini în ce privește 
/? ridicarea culturii spirituale a 
<< societății sovietice și educarea 
>> tuturor oamenilor muncii în 
?? spiritul înaltelor principii ale 

comunismului.
S> Indrumînd eforturile în mun- 
<< că și energia creatoare a popo- 
M rului sovietic spre crearea bazei 
>) tehnico-materiale a societății 
<< comuniste, P.C.U.S. manifestă 
2> 0 grije neobosită pentruca con- 
>/ știința oamenilor sovietici să 

, nu rămînă în urmă față de 
I, existența lor socială. „Pentru 

? a ajunge la comunism, cea mai 
< dreaptă și perfectă societate, 
> cînd vor ieși pe deplin Ia iveală 
( cele mai bune trăsături morale 
\ ale omului liber — arată N. S. 
> Hrușciov — trebuie să educăm 
< omul viitorului încă de pe acum. 
> Este necesar să se dezvolte la 
> oamenii sovietici morala comu- 
< nistă, la baza căreia stă devo- 

Ț/ tamentul față de comunism și

intransigența față de dușmanii >> 
lui, conștiința datoriei sociale, 8? 
participarea activă la munca M 
pentru binele societății, respec- >> 
tarea liber consimțită a reguli- << 
lor fundamentale de conviețuire SS 
umană, ajutorul reciproc tovă- 
rășesc, cinstea și sinceritatea, << 
intoleranța față de cei care în- >> 
calcă ordinea socială". Așa cum ?? 
subliniază raportul tovarășului M 
Hrușciov, întreaga activitate >> 
ideologică a P.C.U.S. și a sta- « 
tului sovietic urmărește dezvol- M 
tarea noilor calități ale oameni- « 
lor sovietici, dezvoltarea înalte- M 
lor lor trăsături morale, a co- z> 
lectivismului și a dragostei față << 
de muncă, a patriotismului so- M 
cialist și a internaționalismului ?? 
proletar, a intransigenței împo- « 
triva dușmanilor corriunismu- >> 
lui. <<

Cît de puternic scoate viața $$ 
la lumină contrastul dintre înal- << 
tele trăsături morale pe care le \\ 
creează și le dezvoltă societatea >> 
socialistă și putreziciunea mo- << 
ralei burgheze ! $>

Spiritul individualist, al ego- « 
ismului, asuprirea și exploata- $$ 
rea, setea de îmbogățire, duș- ?? 
măn<a și concurența — iată << 
esența moralei societății bur- >> 
gheze caracterizată prin formu- M 

„Scînteia tineretului" <<

Delegația P.M.R. 
Ia Congresul XXI 
al P. C. U. S.

în vizită 
ia Expoziția

Unională

(Continuare în pag. 3-a)

MOSCOVA 3 Corespondentul 
Agerpres transmite :

In cursul zilei de marți, tova
rășii Gh. Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, Nico- 
lae Ceaușescu și Leonte Răutu, 
membrii delegației Partidului 
Muncitoresc Romîn care partici
pă la lucrările celui de-al XXI- 
lea Congres extraordinar al 
P.C.U.S., au vizitat pavilionul 
industriei chimice al Expoziției 
Unionale. Delegația romînă a 
fost însoțită de Alexei Morozov, 
directorul pavilionului, și ing. 
Eduard Gașnikov. Membrii 
legației s-au interesat amănunțit 
de folosirea produselor chimice, 
maselor plastice etc. în diferite 
ramuri ale economiei naționale 
și în aceea a producției bunuri
lor de consum.

In aceeași zi delegația P.M.R. 
a vizitat pavilionul construcției 
de mașini, interesîndu-se îndeo
sebi de noile mașini agricole și 
de noile tipuri de automobile pe 
care le produce industria sovie
tică.

de-

Prin economii — 
Io reducerea 

prețului de cosi
Colectivul întreprinderii de in

dustrie locală „Lazăr Oclon" din 
Tg. Mureș a realizat planul de 
producție pe 1958 în proporție^ de 
103,37 la sută aducînd totodată și 
însemnate beneficii peste plan prin 
reducerea prețului de cost al pro
duselor cu 5,04 la sută, în loc de 
1,2 la sută cît era planificat. In 
diferite subunități ale întreprin
derii (la fabrica de cabluri, la 
atelierul de confecționat covoare 
orientale, la atelierul central, Ia 
fabrica de sticlă) lucrează mulți 
tineri. Prin munca și inițiativele 
lor tinerești, ei au contribuit ac
tiv la descoperirea și valorifica
rea unor însemnate rezerve in
terne, la sporirea producției și la 
reducerea prețului de cest.

La fabrica de cabluri, de pildă, 
unde prețul de cost a scăzut în 
1958 cu 4,61 la sută față deca
nul precedent prin aplicarea unor 
inovații și prin reducerea consu
murilor specifice s-au economisit 
mari cantități de sîrmă de alumi
niu, bumbac mercerizat și gazat, 
sîrmă de cupru și alte materiale 
în valoare de 311.000 lei. La ate
lierul de , covoare orientale — 
unde lucrează majoritate tineri — 
prețul de cost a scăzut cu 7,26 
la sută față de anul 1957. reali- 
zîndu-se în total economii de pes
te 25.000 lei. O contribuție în
semnată la reducerea prețului de 
cost au adus-o tinerii inovatori din 
întreprindere. Ei au contribuit la 
mecanizarea unor lucrări ce se fă
ceau înainte manual, la înlocui
rea unor materiale deficitare și 
scumpe cu materiale mai ieftine,

Inginerul utemist Corpos San
dor, de pildă, a realizat, pentru 
fabrica de cabluri, o instalație de 
cernere a carbonarului de calcar 
care înlocuiește munca manuală a 
5 oameni și aduce o economie a- 
nuală de 42.785 lei.

La reducerea prețului de cost 
contribuie și aplicarea altor ini
țiative și inovații propuse de nu
meroși tineri. Anul trecut au fost 
aplicate 14 inovații propuse de 
tineri, iar altele sînt acum în 
curs de experimentare. Tinerii 
muncitori de la întreprinderea 
„Lazăr Odon“ din Tg. Mureș, mo
bilizați de organizațiile de bază 
U.T.M. și conduși de organizațiile 
de partid, vor lupta și în acest 
an pentru ridicarea productivi
tății muncii, pentru descoperirea 
rezervelor interne, pentru reduce
rea sistematică a prețului de 
cost al producției.

ȘT. nekanițki

Importante angajamente 
ale tinerilor de la uzinele

„Clement Gottwald44
după amiază 

„Clement 
din Capi-

Ieri 
la uzinele 
Gottwald" 
tală a avut loc un mi
ting de răspuns la 
chemarea celor opt 
întreprinderi care 

s au angajat să facă 
importante economii 
suplimentare de me
tal. Directorul uzine
lor, tovarășul Victor 
lancovici, a subliniat 
importanța hotărîri- 
lor luate de munci
torii uzinei care s-au 
ungajat să obțină o 
sumă de 
economii 
re pe 
1959.

Tinerit muncitori 
alături de cei vîrst- 
nici și-au luat și ei o 
serie de angajamente 
concrete, dovedind 

dorința fierbinte de 
a se situa în fruntea 
bătăliei pentru eco
nomisirea metalului. 
Astfel, tînărul Mircea 
Pietran din brigada 
de tineret de la ate
lierul ghilotine, și-a 
luat angajamentul de 
a economisi 1.000 kg. 
tablă de 1 mm. prin 
folosirea mai rațio
nală a planurilor de 
tăiere. De asemenea, 
utemistul Gh. Ghera- 
sim de la bobina)

1.250.000 lei 
suplimenta- 

întreg anul

angaja men- 
în secto- 

în care lu- 
lineri

și-a luat 
tul ca 
rul său, 
crează multi 
să se economisească
2.000 kg. din care se 
pot face un număr de 
20 motoare pentru 
tramvaie. Ion Rudu- 
lescu, șef de echipă 
la secția tinichigerie 
și-a propus să confec
ționeze din economii 
12.000 colțare de la

cuva frigiderului 
„Pinguin1* și 84.000 
aripioare pentru fri
gidere. Prin tînărul 
Gh. Sîrbu, secția a- 
parataj, unde lucrea
ză mulți tineri, și-a 
luat angajamentul să 
realizeze 60.000 lei 
economii printr-un 
consum mai rațional 
de metal.

M. IONESCU

In lupta pentru cît mai mul- 8 
te economii pentru înflorii-1 

8 rea patriei noastre socia- 8 
8 liste s-au angajat și tinerii de 8 
| la uzinele „Mao Țze-dun" din | 
8 Capitală. în fruntea rezultate- 8 
8 lor se situează brigada con- 8 
8 dusă de tînărul Marin Mihal- g 
8 cea de la secția cazangerie u- 8 
8 șoară. In Tuna ianuarie a.c. de | 
g exemplu, aplicind o croire cît 8 
8 mai rațională tinerii din briga- 8 
8 dă au economisit la două ca- 8 
8 zâne de 10 tone aburi pe oră g 
8 peste 2000 kilograme de tablă | 
8 echivalentă cu un tambur pen- 8 
|tru cazanul de 10 tone.
8 In fotografiei: iată tambu- 
8 rul realizat din , economii, și 
g de la stingă la dreapta, tinerii 8

8 
3
8 
8 
8 
8 
8

... .. .... „ 3
| Constantin Roșu, Gheorghe Pe- | 
8 tre, Dumitru Preda, Ștefan Io- 8 
g nescu, Nicolae Pavel, Ștefan 8 
| Cocii și Ion Ioniță, fruntași în | 
8 obținerea acestor importante | 
8 economii. 8

| Fotografia : D. F. DUMITRU | 
8 8
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Aspect de la mitingul de la Uzinele „Clement Gottwald"

Foto: P. COZIA

la inclnțțț Kremlinului: N. S. Hrușciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., A. I. Mikoian și A. I. Kiricenko, membri ai Prezidiului 
C.C, al P.C.U.S. printre delegații ța Congres Telefoto: AGERPRES

Cum poate contribui tineretul 
din regiunea. donstanța

LA CONSTRUCȚII DE SCOLI 
Șl CĂMINE CULTURALE

jg Realizările regimului nostru în domeniul culturalizării ma- 
Z selor sînț uriașe. In fiecare an se înmulțesc instituțiile de 

cultură din toată țara. La construirea de noi școli, cămine 
Z culturale și instituții de culturalizare, tineretul este chemat
£ să-și aducă aportul său. In legătură cu aceasta, am stat de
5 vorbă cu vicepreședintele Sfatului popular al regiunii Con- 
g stanța — tov. Ion Nicolaescu.

înainte de a intra în tema 
propiu-zisă a discuției noa
stre am rugat pe tov. I. Ni
colaescu să ne relateze cî- 
teva aspecte din viața cul
turală din regiune în 
timpul regimului burghezo- 
moșieresc.

— Pentru a vă ilustra ignoranța 
în care erau ținuți locuitorii re
giunii Constanța de regimul bur 
ghezo-moșieresc, mă voi limita să 
vă citez doar cîteva cifre ce le con
sider semnificative în acest sens. 
Anul 1946 a găsit regiunea Con
stanța într-o situație de-a drep
tul deplorabilă sub acest as
pect. Nu exista pe cuprinsul re
giunii nici o bibliotecă și nici o 
formație artistică. Funcționau în 
condiții mizere doar nouă cinema
tografe. în întreaga regiune existau 
doar patru școli medii și 8 gim
nazii, iar numărul elevilor ce stu
diau de la clasele a Vill a la a 
Xl-a se reducea la modesta cifră 
de 840. Deși această regiune este 
cunoscută prin numeroasele mino-

rități naționale ce conviețuiesc 
aici, nu exista nici măcar o școală 
care să ofere acestor minorități 
posibilitatea <Ie a învăța carte in 
limba maternă.

— V-am ruga să ne vor
biți despre realizările ob
ținute de regimul democrat-

Ne vorbește tov. Ion 
Nicolaescu, vice

președinte al Sfatului 
popular al regiunii 

Constanța

popular pentru culturaliza
rea maselor populare.

— Una din preocupările de că
petenie ale regimului democrat- 
popular a fost satisfacerea setei de 
cultură a poporului, preocupare 
care s-a materializat și în regiu
nea Constanța prin numeroase 
realizări. Avem astăzi aproape 400 
biblioteci, dintre care peste 70 să-

tești, numărînd peste 900.000 de 
volume. Un număr de 80 de cine
matografe funcționetază cu regula
ritate, precum și 6 caravane ci
nematografice asigură pătrunde
rea filmului chiar și în cele mai 
îndepărtate colțuri ale regiunii. In 
regiune activează peste 700 de for
mații artistice, dintre care 50 ale 
minorităților naționale. Numărul 
căminelor culturale se ridică as
tăzi la 372, iar pentru dotarea lor 
cu materiale s-a cheltuit numai în 
pcirioada 1956-1958 aproape 350.000 
iei. Prin grija partidului și statu
lui democrat-popular s-au creat un 
număr de 94 de școli pentru mino
ritățile naționale. S-au construit în 
acești ani un număr de 40 loca
luri pentru școli cu peste 150 de 
săli de clasă, mărindu-se totodată 
localurile existente cu un număr de 
aproape 50 de săli.

— Spuneți-ne, vă rog, 
care sint planurile sfatului 
popular regional în anul 
1959 privind dezvoltarea 
continuă a mijloacelor de 
cultură oferite oamenilor 
muncii.

— Anul acesta va consemna noi 
realizări pe această linie. Astfel, 
vor fi construite 53 de noi cămine 
culturale, 4 case de cultură, 36 c.i-

E. P1TULESCU

(Continuare în pag. 3-a)

Solemnitatea înminării 
medaliei „A 25-a 

aniversare a eroicelor 
lupte ale ceferiștilor 

și petroliștilor“ unui mare 
număr de tovarăși 

din Capitală
Marți seara în sala cantinei 

Complexului C.F.R. „Grivița Ro
șie" a avut loc solemnitatea înmi
nării medaliei „A 25-a aniversare 
a erofcelor lupte ale ceferiștilor și 
petroliștilor" unui mare număr de 
tovarăși din Capitală.

La solemnitate au luat parte to
varășii Vasiie Popescu, prim-se- 
cretar al Comitetului raional 
P-M.R. „Grivița Roșie". I. Zamfir, 
președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular al raionului 
„Grivița Roșie", reprezentanți ai 
organizațiilor obștești. Inmînînd 
medaliile, tovarășul I. Zamfir a 
felicitat călduros pe cei decorați.

Participanții la solemnitate au 
ovaționat îndelung pentru Parti
dul Muncitoresc Romîn și Comi
tetul său Central în frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu-D'ej.

Printre cei decorați sînt tovară
șii Gheorghe Tudor, montator, și 
Ion Ștefan, maistru la atelierele 
locomotive, Constantin Plăcintă 
pensionar, Florica Bucurescu, cas
nică, preotul Alexandru lonescu și 
alții.

In numele celor decorați a luat 
cuvîntul tov. Dumitru ioniță, pen
sionar, care a evocat momente din 
trecutul glorios de luptă al munci
torilor ceferiști împotriva regimu
lui burghezo-moșieresc, arătînd că 
pe locul unde acum 26 de ani 
muncitorii, conduși de Partidul 
Comunist Romîn, au luptat și s-au 
jertfit pentru desființarea exploa
tării, primesc acum distincții ca 
semn al prețuirii lor de către regi
mul democrat-popular.

(Agerpres)
•----- ---------------

Măsuri pentru 
amenajarea complexă 

a rîului Moldova
In anii regimului de democrație 

populară, ca urmare a politicii 
economice a partidului și guver
nului, au fost trezite la viață nouă 
și intensă numeroase regiuni ale 
țării, care în trecut erau ținute în 
inapoilere. Printre acestea se nu
mără regiunile din Moldova in 
care, în ultimii ani, s-au ridicat 
sau sînt in curs’ de a se ridica o 
serie de construcții industriale im
portante ca: hidrocentrala de Ia 
Bicaz, combinatul chimic de la 
Borzești, fabrica de fire sintetice 
de la Săvinești, laminorul de țevi 
de la Roman, fabrica de antibio
tice de la lași, fabrica de rulmenți 
din Birlad și altele.

Partidul și guvernul se preo
cupă necontenit de dezvoltarea 
economică și social-culturală a re
giunilor țării, de ridicarea nivelu
lui de-fraial oamenilor muncii; 
Aceasta se manifestă, printre al: 
tele, și în recenta Hotărîre a Con
siliului de Miniștri privind ame
najarea complexă a riului Mol
dova.

Măsurile adoptate urmăresc com
baterea inundațiilor și secetei de-a 
lungul văii riului Moldova și a 
unor afluenți ai acestuia, asigura
rea unor recolte bogate și stabile 
prin folosirea largă a irigațiilor și' 
a energiei electrice, alimentarea cu 
apă și canalizarea așezărilor ome
nești și unităților industriale, dez
voltarea pisciculturii.

Tn planul general de amenajare 
a rîului Moldova sînt prevăzute 
lucrări de mare însemnătate. Pr.n- 
tre acestea se numără construirea 
barajului de la Prisaca-Dornei 
pentru crearea unul lac de acumu
lare, a unei uzine hidroelectrice, 
mutarea din zona lacului de acu
mulare a traseului căii ferate și a 
șoselei naționale, recuperarea și 
irigarea unor terenuri întinse.

La înfăptuirea acestor lucrări 
participă Comitetul de stat al ape
lor, Ministerul Industriei Grele, 
Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor, Ministerul Agri
culturii și Silviculturii, sfaturile 
populare regionale Suceava, lași și 
Bacău, țăranii muncitori și toți 
oamenii muncii direct interesați 
în amenajarea complexă a rîulu| 
Moldova.



Documentele plenarei C.C. al P.M.R. din 26-28 noiembrie 1958 
șl ale plenarei a Vl-a a C.C. al ll.T.M. au pus în fața organizații
lor U.TJW. sarcini de mare răspundere în vederea mobilizării tine
retului la îndeplinirea planului de stat pe anul 1959.

Organizațiile U.T.M. din G.A.C., întovărășiri agricole și coope
rative agricole de producție au o mare răspundere în mobili
zarea tineretului la acțiuni concrete pentru consolidarea eco- 
nomico-organizatorică a acestor unități socialist-cooperatiste 
din agricultură. Organizațiile de bază U.T.M. din aceste unități 
trebuie să intensifice munca politică în rîndul tinerilor, în 
scopul ridicării conștiinței lor socialiste, să dezvolte la tineri 
dragostea față de muncă, să sporească interesul lor pentru 
creșterea avutului obștesc.

Organizațiile de bază U.TJW. din G.A.C., întovărășiri agricole 
și cooperative agricole 
obiective concrete, să-și 
unor sarcini precise din 
pective.

Utemiști și tineri
munciți cu tot entuziasmul și elanul vostru tineresc 
pentru înflorirea gospodăriilor agricole colective și a 
întovărășirilor agricole !

Răspundeți cu entuziasm la acțiunile patriotice de 
folos obștesc, înrolați-vă în brigăzile utemiste de muncă 
patriotică !

de producție, trebuie să-și stabilească 
asume răspunderea pentru îndeplinirea 
planurile de producție ale unității res-

din sectorul socialist-cooperatist,

In regiunea Constanța organiza
țiile U. T. M. din G. A. C.

S-au angajat
să realizeze importante
obiective economice

Comitetul regional U.T.M. Constanța, sub con
ducerea și cu ajutorul permanent al comitetului 
regional de partid, în baza sarcinilor izvorîte din 
hotărîrile plenarei C.C. al P.M.R. din 26-28 no
iembrie 1958 și ale plenarei a VI-a a C.C. al 
U.T.M., a stabilit o serie de măsuri politico-orga- 
nizatorice menite să ducă la o mai activă parti
cipare a tineretului din gospodăriile colective la 
munca pentru consolidarea economico-organizato- 
rică a acestora.

Astfel, în gospodăriile colective se vor organiza 
de brigăzi utemiste de muncă piatriotică, care 

vor avea ca obiectiv principal redarea în circuitul 
agricol a unei suprafețe de 4.000 ha. teren.

De asemenea, aceste brigăzi vor fi mobilizate 
pentru a curăța și întreține prin muncă voluntară 
suprafața de 22.000 ha. izlaz realizînd economii 
în valoare de 1.300.000 lei precum și la însilozarea 
a peste 50.000 tone nutrețuri verzi etc.

In, scopul creșterii producției agricole se vor or
ganiza 500 echipe de tineret în cadrul brigăzilor 
statutare din G.A.C. care vor lucra 10.000 ha. po
rumb, 20.000 ha. grîu și 5.200 ha. floarea-soarelui 
de pe care s-au angajat să obțină importante 
sporuri de recoltă peste producțiile medii plani
ficate. Valoarea sporurilor de recoltă de pe supra
fețele lucrate de echipele de tineret se va ridica 
la suma de 5.500.000 lei, ceea ce echivalează cu 
22.000 oi cu lină fină și semifină sau cu circa 
1.300 vaci de lapte.

Iii vederea sporirii producțiilor agricole se vor 
transporta la cîmp, cu forțele tineretului, 350.000 
tone gunoi de grajd, din care 100.000 tone prin 
muncă voluntară, realizîndu-se prin aceasta o eco
nomie de peste 50.000 zile-muncfi în G.A.C.

Pe lîngă gospodăriile colective se va extinde 
inițiativa de creștere a păsărilor și iepurilor asț- 
fei ca în anul 1959 să se crească de Către tinerii 
colectiviști cu mijloace proprii, 80.000 păsări și 
60.000 iepuri de casă.

In vederea dezvoltării patrimoniului pomi-viticol, 
tinerii din gospodăriile colective din regiune vor 
fi mobilizați să planteze 100.000 pomi fructiferi și 
să amenajeze suprafața de 300 hectare teren ce 
va fi plantată cu viță de vie. Din această supra
față 50 hectare se vor planta prin muncă volun
tară, făcîniu-se economii în valoare de 4.000 zile- 
muncă. Pentru realizarea acestor obiective comite
tele raionale U.T.M. vor discuta sarcinile de plan 
defalcate pe raioane în plenare speciale ale comi
tetelor raionale U.T.M. și vor stabili sarcini pe 
fiecare organizație de. bază U.T.M. Fiecare mem
bru și activist al comitetului raional U.T.M. va 
primi sarcini concrete pentru îndrumarea și spri
jinirea activității organizațiilor U.T.M. din G.A.C. 
In organizațiile de bază U.T.M. se vor stabili tot
odată sarcini concrete pe fiecare echipă, utemist, 
tînăr.

Organele și organizațiile de bază U.T.M. din 
gospodăriile colective vor desfășura o susținută 
muncă politică în rîndul tinerilor colectiviști, ară- 
tîndu-le importanța îndeplinirii sarcinilor stabilite, 
pentru continua dezvoltare și înflorire a gospodă
riilor colective. De asemenea organele și organi
zațiile U.T.M. vor iniția o largă acțiune de popu
larizare a științei agricole, prin conferințele ce se 
vor ține la căminele culturale, precum și în ca
drul învățămîntului agro-zootehnic de masă. Prin 
întreaga muncă politică de masă desfășurată, or
ganizațiile U.T.M. vor dezvolta la tinerii colecti- 
vișt dragostea și atașamentul 
lor colectivă, atitudinea nouă 
muncă și avutul obștesc.

pentru gospodăria 
socialistă față de

L. MOLDOVAN

La ferma 
de vaci

a gospodăriei
»

Dezvoltarea
continuă a șep- A
telului este o XMjWk 

sarcină de mare
răspundere a •
organizației de bază U.T.M.
din G.A.C. Roseti, raionul Că
lărași. Iată-i la lucru pe tinerii 
Gheorghe Agherghei și Ion 
Neagu care au obținut mari 
sporuri de lapte de la vacile 
pe care la îngrijesc.

7
TINERII COLECTIVIȘTI
CONTRIBUIE IA CREȘTEREA

Gospodăria noastră agricolă colectivă 
a crescut an de an, ramurile sale de 
producție s-au dezvoltat continuu, ajun- 
gind ca astăzi să se numere printre 
gospodăriile milionare din raion. Pen
tru continua sa întărire economico- 
organizatorică, conducerea gospodăriei, 
sub îndrumarea organizației de partid, 
a luat o serie de măsuri politico-orga- 
nizatorice importante. Una dintre aces
tea se referă Ia extinderea culturilor 
irigate de orez, sfeclă de zahăr și floa- 
rea-soarelui, cărora li se va da anul 
acesta o importanță deosebiră, colecti
viștii convingîndu-se pe deplin că în 
felul acesta sporurile de recoltă vor fi 
din ce în ce mai mari. Un aport în
semnat în această d'^ecție s-a angajat 
să-1 aducă organizația noastră U.T.M. 
care numără 75 utemiști. Intr-o 
adunare generală U.T.M. în care au 
fost dezbătute sarcinile ce reies dim ex
punerea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej 
la ședința plenară a C.C. a| P.M.R. 
din 26—28 noiembrie 1958, organizația 
noastră s-a angajat să-și aducă o con
tribuție serioasă și la extinderea cul
turilor irigate.

Gospodăria noastră are condiții ca 
în acest an să-și extindă culturile iri-

sopranelor iriRatc
gate, astfel ca orezul să fie cultivat pe 
100 ha, sfecla de zahăr pe 40 ha și 
porumbul irigat pe 50 ha. Pe bună 
dreptate, ne putem mîndri că organi
zația U.T.M., a contribuit mult la ri
dicarea conștiinței socialiste a tineri
lor, a atitudinii lor față de muncă și 
avutul obștesc. Ca urmare contribuția 
tineretului la înflorirea gospodăriei 
crește din zi în zi. Tineretul din gos
podăria noastră s-a angajat ca în 
acest an să amenajeze pentru irigare 
o suprafață de 25 ha. ce va fi cultivată 
cu orez.

Tineretul din gospodăria noastră și-a 
mai propus să efectueze lucrări de 
amenajări pentru irigarea a 20 hectare 
sfeclă de zahăr, pe un teren degradat 
pe care îl vom reda circuitului agricol. 
Angajamentul tinerilor prevede să ob
ținem de pe această suprafață 25-30.000 
kg. sfeclă de zahăr la hectar. De ase
menea, pe o suprafață de P hectare

vom însămința porumb hibrid generația 
l-a de pe care vom obține în medile 
4000 kg. la hectar pentru sămință. De 
asemenea vom cere aprobarea conduce
rii gospodăriei și a organizației de par
tid pentru organizarea a 5 echipe de 
tineret în cadrul brigăzilor statutare 
care să aibă ca sarcină permanentă în
grijirea culturilor irigate de orez, sfe
clă de zahăr și porumb hibrild.

Pentru realizarea acestor angaja
mente organizația de bază U.T.M., 
sub conducerea organizației de partid, 
va desfășura o largă muncă politică 
in rîndurile tinerilor colectiviști pen
tru a le explica importanța partici
pării lor la acțiunile întreprinse în 
extinderea culturilor irigate, în luptă 
pentru creșterea producției agricole. 
In acest scop, în afară de alte acțiuni, 
se vor confecționa și afișa la locuri vi
zibile panouri comparative din care să 
reiasă sporurile de recolte realizate pe 
terenurile irigate față de cele neiriigate. ■

De zvoltarea
averii obșteștia

preocupare principală
a organizației 
de baza U.T.M.

Ca urmare, toți tinerii 
întovărășiți au adus 
în întovărășire toate 
animalele și întreaga 
suprafață de teren.

Astfel, de 
turile agricole 
retului s-au 
sporuri de 
la hectar de 
1.900 kg porumb mai 
mult decît producția 
de porumb planifi
cată și aproape 900 kg 
ovăz peste producția 
medie de ovăz reali
zată pe întovărășire. 
Surplusurile de pro
duse obținute pe lotu 
rile tineretului s-au 
contractat în întregime 
cu organele comerciale 
de stat. Astfel, în ur
ma contractării celor 
3.500 kg porumb și 
3.000 kg ovăz, întovă
rășirea zootehnică a 
putut să mai cumpere 
încă 29 oi.

Dînd o mare atenție 
regulilor de hrănire și 
îngrijire a turmei de oi 
tinerii ciobani au obți
nut de la fiecare oaie 
cîte 13 kg brînză, adică 
cu 4 kg mai mult de
cît producția planifica
tă pe cap de oaie. A- 
cest fapt a creat posi
bilitatea ca întovărăși
rea zootehnică să con 
tracteze cu statul și 
400 kg de brînză, iar 
sumele provenite din 
contractări au fost alo
cate pentru dezvoltarea 
fondului de bază- 

OLGA MIHAILESCU 
secretara organizației 
de bază U.T.M. din 
întovărășirea zooteh
nică „Bîrsana" co
muna Dolhasca, ra

ionul Fălticeni

întărirea economico- 
organizatorică a înto
vărășirilor se poate în
făptui numai in măsu
ra în care membrii în
tovărășirii se preocupă 
de creșterea continuă a 
fondului de bază și de 
lărgirea și consolida
rea averii obștești. în
tovărășiri de la noi din 
sat au obținut succese 
importante în această 
direcție. Traducînd în 
viață indicațiile con
sfătuirii de la Constan
ța, întovărășiții au ho- 
tărît ca începînd din 
anul trecut să fie făcu
te rețineri anuale din 
veniturile în produseși 
în bani pentru dezvol
tarea fondului de bază. 
Datorită acestui fapt 
am reușit să mărim 
turma de oi de la 120 
capete la 329 capete; 
să construim un saivan 
de oi, să ne cumpărăm 
totodată și uneltele a- 
gricole cu care să ne 
lucrăm pămîntul în co
mun.

Organizația dei bază 
U.T.M., în adunări ge
nerale deschise a pre
lucrat statutul întovă
rășirii agricole, a ini
țiat expuneri despre în
semnătatea efectuării 
tuturor lucrărilor agri
cole în comun și a creș
terii averii obștești. De 
asemenea li s-a vorbit 
tinerilor despre foloa
sele pe care care le pot 
avea dacă aduc în în
tovărășire toate ani
malele și întreaga 
suprafață de pămînt. 
Aceste sarcini au 
stat permanent în cen
trul atenției orga
nizației noastre U.T.M.

pe lo- 
ale tine- 

objinut 
recolte 

aproape

Fruntași 
din G. A. C.
Șoldanu

Paraschiva Mihală 
Șoldanu, raionul 01- 
fruntașă in muncă, 
tineret din care face

Utemista 
din G.A.C. 
tenița, e 
Echipa de
ea parte a obținut sporuri de re
coltă la grîu cu 300 kg. peste 
plan.

CIOARA NIȚA 
secretarul organizației de bază 
U.T.M. din G.A.C. „Jdanov* co
muna M. Kogălnilceanu, raionul 

Fetești
= =

Lotul legumicol al gospodăriei agricole colective „Timpuri 
Noi“ din comuna Dudești Cioplea — va crește in acest an cu 
încă cinci hectare, ajungînd la o suprafață totală de 20 ha. 
Peste 15 hectare din acest lot, sînt irigate. Prin mărirea su
prafeței legumicole venitul pe care îl va aduce gospodăriei 
acest sector în acest an va fi de peste 650.000 lei, adică cu 
aproape 200.000 lei mai mult ca în anul 1958.

Acum brigăzile legumicole ale gospodăriei, sub îndrumarea 
brigadierului Stoian Carosevov, duc o muncă intensă pentru 
pregătirea paturilor calde în vederea plantării de răsaduri 
timpurii.

Construcții 
zootehnice 

ieftine, durabile— 
din resurse locale

^ărim suprafețele
cultivate cu sfeclă de zahăr

Cultura sfeclei de zahăr are 
vechi tradiții prin părțile noastre. 
Pentru extinderea acestei culturi 
noi sîntem favorizați de faptul 
că ne aflăm în aceeași localitate 
cu fabrica de zahăr Bod. Numai 
anul trecut din contractarea sfe
clei de zahăr, noi am primit de la 
Fabrica de zahăr Bod în afară de 
bani și cantitatea de 50 de tone 
de borhot și tăiței.

In centrul atenției gospodăriei 
noastre colective stau acum sarci
nile reieșite din documentele ple
narei C.C. al P.M.R. din noiembrie 
1958. Pentru a traduce în fapte 
aceste sarcini, în gospodăria noa
stră s-au și luat o serie de măsuri. 
Astfel, s-a stabilit ca în anul a- 
cesta să cultivăm 100 de hectare 
cu sfeclă de zahăr, cu 40 hectare 
mai mult decît anul trecut. Ne-am 
propus să obținem o producție de 
23.500 kg. sfeclă la hectar, adică 
cu 3.500 kg. mai mult ca anul 
trecut.

Organizația de bază U.T.M. a 
luat și ea o seamă da măsuri po- 
litico-organizatorice în scopul mo
bilizării active a tuturor tinerilor

colectiviști la îndeplinirea acestor 
sarcini de producție. îndrumată 
de organizația de partid, organiza
ția de bază U.T.M., împreună cu 
inginerul gospodăriei colective, a 
inițiat un ciclu de conferințe în 
cadrul învățămîntului agro-zooteh- 
nic pe tema culturii sfeclei de za
hăr, la care participă toți tinerii 
colectiviști.

Pa lmgă faptul că participă la 
cercul agrotehnic, tinerii care fac 
parte din echipa de tineret vor fi 
trimiși de organizația de bază 
U.T.M. și conducerea gospodăriei 
la un curs de specializare de 10 
zile, organizat de Comitetul ra
ional U.T.M. Codlea și secția a- 
gricolă a sfatului popular raio
nal.

La cererea organizației noastre, 
conducerea gospodăriei a încredin
țat tinerilor colectiviști 15 hectare 
cu sfeclă de zahăr. Tinerii colecti
viști și-au luat angajamentul să 
obțină de pe această suprafață 
producții medii la hectar de paste 
25.000 kg. cu 1.500 kg. mai mult 
față de planul gospodăriei colec
tive.

Și utemistul Radu Șiștea din a- 
ceeași gospodărie e fruntaș in 
muncă. Ca conductor de atelaj 
el depune multă dragoste în în
deplinirea cu cinste a sarcinilor 
de producție.

în gospodăria noastră colec-# 
tivă, creșterea animalelor pro')) 
prietate obștească a luat o mare# 
dezvoltare. Numai in urma con- << 
sfătuirii de la Constanța, cirea-X) 
da de vaci de lapte a fost mâ-// 
rită cu încă 68 capete, turma <? 
de oi cu încă 746 capete, iar)) 
numărul porcilor a sporit de la# 
130 capete la 230 capete. Avem# 
acum și o crescătorie de păsări)) 
care, deocamdată, numără 724# 
de păsări. Pentru anul 1959 inc? 
planul de producție al gospo'^x 
dariei noastre se prevede du-# 
blarea numărului de animale<< 
la toate speciile. [ #

Pentru a îndeplini sarcinile#' 
v*<c. în ramudl

ra zootehnică, printre măsurile# 
care trebuie luate din timp,# 

\cea mai urgentă este problema))
> asigurării adăposturilor necesa- << 
(re. Sub îndrumarea organiza-)) 
) ției de partid noi am concen-# 
țtrat principalele forțe ale ute-#
< miștilor, ale tinerilor colectiviști))
xîn această direcție. //
> La indicația organizației de# 
(partid una din adunările gene-)) 
y rale deschise ale organizației))
> noastre ținute în anul 1958 
>avu*t ca subiect următoarea)) 
£ temă : „Să calificăm tineri // 
^colectiviști in construcții, să# 
(folosim resursele locale la ri')\ 
ț dictarea noilor construcții zoo >>
> tehnice, să facem construcții#
> zootehnice ieftine, durabile și)\
? igienice". >>
> Cu ajutorul meșterilor zidari# 
țși al colectiviștilor pricepuți, cu))
< o îndelungată experiență în#
> acest domeniu, noi am reușit să#
> calificăm pentru lucrările de)\ 
Jconstrucții un număr de 24 de#
> tineri colectiviști. Tinerii colec-#
> tiv iști, care s-au calificat ca)\ 
zidari au fost organizați în#

>două echipe de tineret, specia'#
> lizate în lucrările de construe-\\ 
\ții. Executând un volum mai))
> mare de muncă în aceeași uni^x. 
>tate de timp, echipele tinerilor# 
^zidari au redus simțitor costul))
> lucrărilor zootehnice și au in-)
> locuit la lucrările de con-) 
*strucții un mare număr de co~)
> lectiviști, fără pregătirea cores- Z
> punzătoare, dar a căror lipsă) 
\se simțea în cadrul muncilor)
> agricole. La ridicarea celor 14)
^construcții zootehnice (grajduri,) 
’ maternități, cotețe, saivane, pa-) 
țdocuri etc.) cele două echipe) 
>de tineret au realizat o econo-) 
[ mie de 76.000 lei. y
> în acest an, ca urmare a creș-) 
pierii numărului de animale, vay 
.spori și mai mult numărul con-r
strucțiilor zootehnice. în pla-\ 
nul anual de producție al gos-! 
podăriei noastre s-au prevăzut { 
încă 11 construcții zootehnicei 
Consiliul de conducere al gosț 
podăriei colective a luat mă- < 
suri ca în cadrul lucrărilor de( 
construcții să-și aducă contri-) 
buția toți colectiviștii noștrii.) 
Pentru acest fapt la ridi- \
car ea acestor construcții ne-um) 
propus să atragem cît mai mulți\< 
tineri colectiviști, să organizăm') 
echipe de tineret pentru a con- z 
fecționa chirpici, baloturi de) 
paie și ciomur, cu care să con 
struim un număr de trei graj-)'. 
duri, două maternități pentru \< 
sectorul porcin și un saivan 
pentru oi. Alte echipe de tineret z 
vor recolta cantitatea necesară) 
de stuf pentru a acoperi noile# 
construcții. )\

ION POPOVIC1 « 
secretarul organiza << 
ției de bază U.T-M.SS 

de la G.A.C. // 
„Ștefan Gheorghiu" # 

din comuna OsmanuAS 
raionul Brăila. //

In prezent, tinerii colectiviști 
din echipa de tineret specializați 
în cultura sfeclei de zahăr execută 
o serie de lucrări de pregătire a te
renului pe care vor munci ei și pe 
celelalte suprafețe care sînt repar
tizate culturii sfeclei de zahăr. Pe ’ 
45 de hectare de teren ei au cărat 
și împrăștiat 600 tone de gunoi de ,, , , . , .
grajd. în afara de aceasta, la indi- >• planului de producție 
cațule inginerului agronom, tinerii 
colectiviști din echipa de tineret 
vor administra fiecărui 
cultivat cu sfeclă de zahăr și cîte 
200 kg. de îngrășăminte chimice.

Conștienți fiind de importanța 
pe care o are cultura sfeclei de 
zahăr în economia națională, 
vom depune toate eforturile ca 
angajamentele noastre să fie duse 
la îndeplinire. In felul acesta 
vom contribui și mai mult la 
creșterea veniturilor și la conti
nua înflorire a gospodăriei noa
stre colective.

MOISE CONSTANTIN
secretarul organizației de bază 

U.T.M. din G.A.C. Bod, 
regiunea Stalin

VOM CONTRIBUI

in ramu-

hectar

la extinderea luiezil&t
Anul trecut sectorul pomi-viti- 

col a adus gospodăriei noastre 
colective venituri serioase. Ca ur
mare a acestui fapt, în adunarea 
generală de dare de seamă și a- 
legeri a gospodăriei s-a subliniat 
printre altele și necesitatea mă
ririi suprafețelor pomi-viticole cu 
încă 7 hectare, pe lingă cele 13 
pe care le avem. Cu această oca
zie s-a arătat că datorită apli
cării întocmai a regulilor științei 
pomi-viticole, a efectuării la timp

șt a o iilor
a lucrărilor de întreținere 
tre brigada specială pomi-viticolă 
existentă în gospodărie am reu
șit să obținem cu peste 2.700 kg. 
struguri la hectar mai mult față 
de producția planificată,

Organizația de bază U.T.M., a- 
nalizînd contribuția, adusă de că
tre tineret, la dezvoltarea și creș- 
terea producției în sectorul pomi-

de că-

viticol a stabilit că la 
celor 7 hectare cu viță 
pomi fiecare utemist 
tueze cel puțin 10 zile 
lucrările de pregătirea

plantarea 
de vie și 
să efec- 
muncă la 

, . „ __  terenului
și plantare. In acest sector se va 
organiza o echipă de tineret ce se 
va specializa în pomi-viticultură. 

Munca educativ-politică desfă
șurată permanent de către orga
nizația de bază U.T.M. în rîndul 
utemiștilor și tinerilor colectiviști 
s-a reflectat în ridicarea conștiin
ței socialiste a acestora, fapt ce 
face ca contribuția tineretului la 
dezvoltarea gospodăriei colective 
să sporească continuu.

Conștienți că acest sector adu
ce un mare venit gospodăriei 
noastre colective, utemiștii, tine
rii vor fi ajutați să-și însușească 
mai temeinic cunoștințele profe
sionale. Vom organiza un cerc 
al tinerilor viticultori în care să 
învețe cît mai mulți tineri meto
dele de altoire la vița de vie și 
pomi, precum și metodele cele 
mai eficace în combaterea dău
nătorilor animali și vegetali.

acțiuni s-a 
anul trecut 

a trebuit să 
pentru pro- 
săditor ne-

Organizația de bază U.T.M., 
sub îndrumarea organizației de 
partid și cu ajutorul consiliului 
de conducere al gospodăriei co
lective a înființat o școală de 
viță de vie în scopul producerii 
cantităților necesare de material 
săditor necesar pentru extinderea 
suprafețelor de viță de vie și 
pentru ridicarea nivelului de cu
noștințe viticole a tinerilor viti
cultori.

Rezultatul acestei 
văzut repede. Dacă 
gospodăria colectivă 
plătească 29.000 lei 
ducerea materialului
cesar extinderii suprafeței viței 
de vie, anul acesta de pe cele 
două hectare lot al școlii de viță 
gospodăria va produce 28.000 bu
tași, adică cu 8.000 de butași mai 
mult decît cerințele gospodăriei.

Paralel cu producerea materia
lului săditor, tinerii colectiviști 
au început și lucrările de desfun
dare a suprafețelor de teren care 
vor fi plantate în primăvară cu 
viță de vie. Printre tinerii colec
tiviști care au adus importante 
contribuții în această acțiune se 
evidențiază în mod deosebit ute- 
miștii Paraschiva T. Bogdănici, 
Virgina Apetri, Gheorghe Paras- 
chiv și mulți «iții.

PETRU CENUȘA 
secretarul organizației de bază 
U.T.M. din G.A.C. „M August" 
comuna Pribești raional Vaslui
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Succesul concursului
„Iubiți cartea

presupune o muncă politică
multilaterală

Ințelegînd importanța deosebi
tă pe care o prezintă munca cu 
cartea pentru educarea comunistă 
a tineretului, Comitetul raional 
U.TJV1. Sibiu a luat o seamă de 
măsuri menite să lărgească în 
permanență numărul tinerilor an
trenați în concursul „Iubiți car
tea", să-i ajute să înțeleagă mesa
jul social și politic transmis de 
fiecare carte citită.

Astfel a fost instruit temeinic 
întregul activ pentru ca acesta la 
rîndul său să poată organiza și 
îndruma comisiile examinatoare, 
să poată găsi împreună cu orga
nizațiile de bază U.T.M. cele mai 
bune metode de antrenare a ma
sei largi de tineret la lectură 
organizată.

In scopul atragerii unei mari 
mase de tineri la lectura organi
zată din cadrul concursului „Iu
biți cartea" s-au folosit forme 
multiple. Astfel s-au organizat 
seri literare unde s-au citit și dis
cutat diverse recenzii, ca de e- 
xemplu recenzia la romanul „Des
culț" de Zaharia Stancu. Aceste 
seri literaro le-a lămurit mai bine 
tinerilor subiectele cărților din con
curs, ideile social-politice pe care 
le cuprinde fiecare carte. Acolo 
unde a fost posibil s-au prezentat 
diafilme care au ajutat înțelegerea 
celor citite, așa cum s-a petrecut 
la Săliște. în comunele unde există 
stații de radio amplificare s-au dat 
axplicații despre importanța con
cursului, popularizînd totodată ti
nerii cititori cei mai bine pregătiți. 
Printre aceștia amintim pe tovară
șa Bogdan Elena din satul Rod, 
pe textilista Sokaci Ana, Maria 
Stet, Bloc Mihai, Reger A. și alții.

De asemenea au fost organiza
te standuri pentru vînzare de cărți 
la care au fost difuzate 3247 cărți 
și broșuri evidențiindu-se în aceas
tă acțiune comunele Veștem, 
Orlâc, Cisnădie și
S-au organizat cercuri de ci-
----------------------------------o-ao-

altele.

tit la căminele culturale sau 
pe grupe de case și străzi. 
Pe lîngă aceasta concursul „Iu
biți cartea" a fost popularizat și 
prin panouri, gazete de perete, așa 
cum s-a făcut la Cisnădie, Avrig 
etc.

Un alt mijloc de popularizare 
a concursului în rîndul tineretului 
a fost înmînarea într-un cadru 
festiv a brevetelor și insignelor 
de „Prieten al cărții", fapt care a 
stimulat tineretul să se preagă- 
tească temeinic pentru a se pre
zenta cît mai bine în fața comi
siilor de examinare.

De asemenea, Comitetul raional 
U.T.M. Sibiu s-a preocupat de an
trenarea în cadrul concursului și 
a tinerilor aparținînd naționalită
ților conlocuitoare, reușind ca nu
mărul lor să se ridice simțitor.

Datorită acestei munci desfășu
rate de organizațiile U.T.M., s-a 
reușit ca în momentul de față să 
fie înscriși în concurs un număr 
de aproape 1300 de tineri, dintre 
care aproape 400 sînt deja purtă
tori ai insignei de „Prieten al 
cărții".

Realizările de pînă acum nu tre
buie să mulțumească însă Comi
tetul raional U.T.M., activiștii ute- 
miști din raion. Ei vor trebui în 
continuare să asigure desfășurarea 
concursului în condiții optime, 
urmărind în permanență mări
rea numărului de participanți. 
Comitetul raional U.T.M. va tre
bui de asemenea să se îngrijească 
de felul în care sînt aprovizionate 
cu cărți diferitele biblioteci sătești, 
să organizeze în colaborare cu a- 
cestea acțiuni care să-i ajute pe 
tineri să înțeleagă mai profund 
ideile sociale și politice ale căr
ților din concurs. Numai în felul 
acesta munca cu cartea va putea 
constitui un mijloc cu adevărat 
eficace de educare comunistă a ti
neretului.

Căminul studenților din Timișoara

In amintirea eroilor 
sovietici

Zilele acestea a avut loc in sa
tul Ceplenița, raionul Hîrlău, so
lemnitatea dezvelirii unei plăci co
memorative în amintirea ofițerului 
sovietic Mark Tiurin unul dintre 
eroii sovietici căzuți în lupta con
tra hoardelor hitleriste in primă
vara anului 1944.

La solemnitate au participat to
varășii Eugen Rodan, secretar al 
Consiliului general A.R.L.U -S„ 
Leri Lesner, vicepreședinte al Co
mitetului executiv al sfatului popu
lar regional și numeroși locuitori 
ai comunei. A participat de ase
menea, 1. S. Ilin, prim-secretar al 
Ambasadei Sovietice la București.

I
La 

de pe 
mane 
marți 
presă 
tanti ai presei de specialitate din 
Capitală au fost informați despre 
produsele ce vor fi prezentate la 
ediția de primăvară a Tîrgului 
internațional 
Leipzig.

GH. GHIDU

Brigada artistică de agitație din comuna Modelul, raionul Călărași, 
regiunea București, în timpul programului, criticînd pe codașii în 
muncă- De asemenea, brigada satirizează pe poștașul comunei care 

întîrzile cu difuzarea presei.
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11 ani de la semnarea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 

dintre R.P. Romînă și Uniunea Sovietică __  w
RELAȚII FRĂȚEȘTI, 
DE NEZDRUNCINAT

F
reprezentanța comercială 
lîngă ambasada R.D. Ger- 
din București a avut loc 
la amiază o conferință de 
în cadrul căreia reprezen

de mostre de la

★
Marti a părăsit Capitala, ple- 

cînd spre Moscova, o delegație a 
Comitetului National al Anului 
Geofizic International formată 
din prof Călin Popovici, șef de 
sector la Observatorul Astrono
mic din București al Academiei 
R.P. Romine, și prof. Liviu Con- 
stantinescu, • șeful secției de geo-

Cum poate contribui tineretul 
din regiunea Constanța 
la construcții de școli
și cămine

(Urmare din. pag. l-a)

nematografe și 10 biblioteci să
tești. Cît privește instituțiile de în- 
vățămînt și numărul lor va cretște 
simțitor. Vor fi ridicate 5 școli 
de patru ani, iar numărul școlilor 
de 7 ani va crește cu încă 12. Nu
mărul sălilor de clasă va spori de 
asemenea în acest an cu peste 140. 
Sînt proiecte cărei ' ’
lui vor fi înscrise 
Uzărilor.

— Cum

la sfîrșitul anu
la capitolul rea-

poate contribui 
tineretul la realizarea aces
tor obiective? Ne referim în
deosebi la riiunca voluntară, 
patriotică a tineretului.

— Contribuția voluntară a tinere
tului ne poate aduce serioase eco
nomii în realizarea acestor obiec
tive. Prin munca brigăzilor ute- 
miste de muncă patriotică se 
poate contribui de exemplu, 
la reducerea prețului de cost 
al unei săli de clasă la a- 
proape jumătate. Reducerea se 
realizează prin transport de ma
teriale, ajutor cu brațe de mun
că necalificate atc., de asemenea 
se poate extinde inițiativa tinerilor 
din localitatea Cuza Vodă, Caste
lul, Viișoara, Topraisar etc., care 
au participat la construcția unor 
cuptoare de cărămizi, realizînd im
portante economii la construcția 
căminelor culturale. Se pot obține 
economii și prin exploatarea altor 
izvoare cum ar fi de ecemplu, sur-

ani de la moartea lui Alecu Russo

UN ÎNFLĂCĂRAT
SCRIITOR PATRIOT

Comemorăm acum o sută de 
ani de la moartea lui Alecu 
Russo, precursor al Unirii, pa
triot și luptător înflăcărat pentru 
binele poporului nostru. Intorcîn- 
du-ne cu aproape un veac în 
urmă și încercînd să cunoaștem 
firul scurt al vieții lui Alecu 
Russo, vom vedea că, 
Russo, proaspătul avocat ie
șean, prieten cu î' ” 
niceanu, V. Alecsandri și Ion 
Ghica își pune întreaga pa
siune a sufletului său nobil, 
toată forța sa de muncă și culș 
tură-i vastă în slujba poporului 
și drept urmare este luat la ochi 
de stăpînirea despotică și perse
cutat. Surghiunit în urma în
drăznelii de a fi scris și făcut 
să fie reprezentate comediile 
„Jicnișerul Vadră" și „Băcălia 
ambițioasă" în care -ardea cu fo
cul demascator al satirei, clasele 
exploatatoare și cozile lor de to
por, Russo nu încetează totuși. — 
alături de activitatea de culegere 
a comorilor tezaurului popula-’, 
(printre care nemuritoarea bala
dă „Miorița"), alături de scrierea 
lucrărilor sale care aveau să a- 
ducă o contribuție de seamă la 
dezvoltarea culturii noastre — să 
militeze pentru idealurile înalte, 
care șe concretizează mai ales în 
participarea sa în revoluția de lg 
1848. Alecu Russo este unul din 
autorii proclamației adresate po
porului de tinerii intelectuali pro
gresiști moldoveni și din această

lînărul

M. Kogăl-

cauză este nevoit să ia drumul 
exilului în timpul prigoanei reac- 
țiunii ce a urmat mișcărilor de la 
1848. Comunitatea de idealuri a- 
vea să lege sirîns prietenia 
lui cu marele luptător democrat 
revoluționar Nicolae Bălcescu.

„Cîntării Romîniei“ — poemul 
tn proză al lui Russo — trebuie 
să ne adresăm dacă vrem să cu
noaștem sub aspectul cel mai 
pregnant înfățișarea morală a lui 
Alecu Russo oglindită în opera 
lui, marea lui puritate sufleteas
că, patriotismul său fierbinte și 
nemăsurata dragoste de popor 
„Cîntarea Romîniei" trebuie s-o 
citim și s-o recitim pentru a în
țelege că. dacă Alecu Russo ar 
trăi azi aceleași calități înălță
toare ale personalității sale l-ar 
fi oglindit însutit intr-o nouă 
cîntare a tării ce cunoaște acum 
0 înflorire nemaipomenită, înflo
rire pe care nici nu a îndrăznit 
s-o viseze Alecu Russo. Căci vi
zionarii, care sînt niște entuziașt 
devin de o sută de ori mai entu
ziaști cînd realitatea îndeplinește ș“ 
depășește visurile lor. Deși a fost 
limitat la condițiile istorice ale 
vremii lui, Russo a fost un vizio
nar. un mare vizionar : el a scris 
„Cîntarea Romîniei" cu gîndul la 
viitor, făcînd cunoscute tuturor 
durerile pcpo-ului său, el se gîndea 
la zilele mai frumoase pe care i le 
dorea și nu întîrplător revist-, 
în care s-a publicat poemul lui în 
proză se numea „Romînia viitoa
re". Alecu Russo a înțeles ca un 
adevărat vizionar că Rom^ia

viitoare nu se poate dura fără 
nimicirea racilelor Romîniei tre
cutului de asuprire și pentru a- 
ceasta a militat poemul lui. în
flăcărat cînta el frumusețile pa
triei : „Verzi sînt dealurile tale, 
frumoase pădurile și dumbrăvile 
spînzurate de coastele dealurilor, 
limpede și senin cerul tău șj 
munții se înalță trufași în văz
duh, rîurile, ca briie pestrițe oco
lesc cîmpurile; nopțile tale in
cintă auzul, ziua farmecă văzu
tul" 1 „Pentru ce zîmbetul tău e 
așa de amar, mîndra mea țară?" 
întreabă însă el și tot el răspunde 
peste citeva pagini arătînd cau
zele suferințelor poporului, ne
dreptatea orinduirii asupritoare: 
„...acolo unde legea e numai pen
tru unii și ceilalți sînt scutiți de 
subt ascultarea ei, slobozenia a 
pierit... căci atuncea asuprirea, 
nevoile, necazurile și sărăcia iz 
vorăsc in lume, atuncea lumea se 
împarte în săraci și bogați, în 
stăpîni și robi, flămînzi și imbui 
bați...".

Dar cît de mult ar crește entu
ziasmul lui astăzi văzînd că po
porul muncitor condus de partid 
a scris în fapte, prin luptă, o 
nouă „Cîntare a Romîniei", cu 
atît mai minunată cu cît frumu
seților naturii le-a adăugat fru
musețile peisajului industrial adu
cător de belșug și civilizație, 
frumusețile vieții țărănimii elibe
rate de sub jugul moșieresc și al 
făuririi înfrățirii ogoarelor în co-

culturale
sele de nisip, piatră etc precum și 
prin descoperirea altor resurse 
noi.

Tineretul regiunii noastre a dat 
nenumărate pilde de entuziasm la 
chemările partidului, în vederea 
construirii instituțiilor de cultură. 
Exemplul tinerilor din comuna Mi
hai Viteazul, care contribuie la 
construcția unei școli cu etaj, este 
samnificativ în acest sens și ase
menea exemple se mai pot da. 
E1& ne îndreptățesc convingerea 
că tineretul constănțean va răs
punde și de data aceasta cu ace
lași entuziasm chemării de a fi 
prezent pretutindeni unde sa vor 
iniția construcții de instituții cul
turale. In fiecare oraș sau sat, a- 
colo unde se vor deschide șantie
rele de construcții, tinerii trebuie 
să ajute la mai grabnica realizare 
a acestora și la obținerea de im
portante economii. Pentru aceasta 
importante sarcini stau și în fața 
sfaturilor populare comunale. Ele 
trebuie să acorde un important spri
jin organizatoric brigăzilor utemis- 
te de muncă patriotică, să le repar
tizeze cît mai operativ la locurile 
de muncă pentru asigurarea folo
sirii judicioase a timpului de 
muncă. Entuziasmul tineresc ne 
poate fi un sprijin important, așa 
cum ne-a mai fost și în anul tre
cut. Tocmai de aceea așteptăm ca 
Comitetul regional U.T.M., toate 
organizațiile U.T.M., să ne sprijine 
în realizarea proiectelor noastre.

fizică din cadrul Institutului de 
Fizică al Academiei R.P. Romîne.

Delegația va participa la cel 
de-al treilea Congres regional al 
reprezetanților țărilor din regiu
nea euro-asiatică, organizat între 
4 și 8 februarie de Comitetul 
special al Anului Geofizic Inter
national de pe lîngă Academia 
de Științe a Uniunii Sovietice.

★
Cu prilejul celei de-a 11-a ani

versări a independenței Ceylonu
lui, Prezidiul Consiliului Central 
al Sindicatelor din R.P. Romînă 
a trimis o telegramă de felicitare 
Federației Sindicatelor din Ceylon, 
prin care urează noi și importante 
succese sindicatelor și oamenilor 
muncii din Ceylon.

★
Marți seara, la Casa de cultură 

a tineretului din raionul Gh. 
Gheorghiu-Dej, a avut loc confe
rința tov. S. Daniel, consilier la 
Secretariatul general al Consi
liului de Miniștri, despre : „Rela
țiile economice dintre R.P. Ro
mînă și U.R.S.S. la 11 ani după 
încheierea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistentă mutuală"

Numeroși tineri din întreprin
derile și instituțiile raionului au 
urmărit expunerea cu viu interes.

Ansamblul de cîntece și dan
suri „Ciocîrlia" al M.A.I. a pre
zentat apoi un program artistic.

(Agerpres)

Poporul nostru sărbăto
rește astăzi împlinirea a 
11 ani de la încheierea 

Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală între 
Republica Populară Romînă și 
Uniunea Sovietică. De la pri
mul și pînă la ultimul său rînd 
acest Tratat este o expresie a 
prieteniei trainice dintre po
poarele romîn și sovietic și a 
hotărîrii celor două țări de a-și 
întemeia relațiile reciproce pe 
principiile colaborării multilate
rale tovărășești, in spiritul in
ternaționalismului proletar.

Legăturile prietenești dintre 
popoarele romîn și sovietic au 
puternice rădăcini în trecutul 
istoric, în sprijinul pe care l-a 
primit poporul romîn din partea 
poporului rus în dezvoltarea 
sa istorică, în lupta pentru cu
cerirea independenței de stat. 
In anii regimului burghezo-mo- 
șieresc cei mai înaintați fii ai 
poporului nostru, în frunte cu 
comuniștii, au luptat pentru 
statornicirea unor relații de 
prietenie față de Uniunea So
vietică, năzuință care cores
punde profund aspirațiilor po
porului romin. Prietenia romî- 
no-sovietică s-a cimentat prin 
lupta eroică a Armatei Sovie
tice pentru eliberarea Romîniei, 
prin sîngele vărsat în comun de 
ostașii sovietici și romîni în 
lupta pentru zdrobirea hitleris- 
mului.

Odată cu instaurarea regi
mului democrat-popular în țara 
noastră, prietenia dintre po
porul romîn și cel sovietic s-a 
ridicat pe o treaptă nouă, supe
rioară, prietenie frățească ce 
stă la baza relațiilor dintre ță
rile lagărului socialist.

Cei 11 ani care au trecut de 
la semnarea Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală, între R. P. Romînă și 
U.R.S.S. au demonstrat cu pri
sosință marile avantaje ale re
lațiilor frățești de strînsă cola
borare și ajutor reciproc dintre 
țările noastre.

în cadrul 
colaborare și 
dintre țările 
cialist, R. P. Romînă se bucură 
de un sprijin multilateral, cu 
adevărat frățesc, din partea 
U.R.S.S. Colaborarea economică 
cu Uniunea Sovietică a con-

relațiilor de 
într-ajutorare 

lagărului so-

stituit un factor esențial în 
transformarea R. P. Romîne 
într-o țară cu o economie în
floritoare, în continuă dezvol
tare. In mod practic, Uniunea 
Sovietică asigură țării noastre 
o mare parte a importului de 
materii prime necesare atît ra
murilor industriei grefe, cit și 
celor ale producției de bunuri 
de larg consum. Potențialul 
economic al Romîniei s-a dez
voltat datorită livrărilor din 
Uniunea Sovietică a tot felul 
de instalații complexe, fabrici, 
uzine, centrale electrice precum 
și utilaje de înaltă tehnicitate. 
Datorită livrărilor sovietice, în 
țara noastră au putut fi con
struite importante obiective in
dustriale cum sînt uzina cocso- 
chimică, fabrica de aglomerare 
a minereurilor, centrala termo
electrică la Hunedoara, fabri
ca de rulmenți Birlad, lamino
rul de țevi de la Roman — 
unul dintre cele mai mari și 
mai moderne din Europa și 
multe altele. In baza acordului 
economic încheiat în decembrie 
1956, U.R.S.S. ne-a acordat 
credite importante în instalații 
și utilaje necesare dezvoltării 
industriei noastre chimice. Cea 
mai mare parte a utilajelor 
destinate marelui combinat pe- 
tro-chimic de la Borzești. pre
cum și o fabrică nouă de îngră
șăminte azotoase cu o capaci
tate de 210.000 tone pe an și 
cu posibilități de dublare a a- 
cestei capacități este livrată 
țării noastre de către Uniunea 
Sovietică, în contul creditului 
acordat.

La 2 februarie a.c. la Mos
cova, în urma tratativelor co
merciale care s-au desfășurat în- 
tr-un spirit de prietenie și cola
borare a fost semnat Acordul 
privind livrările reciproce de 
mărfuri între R. P. Romînă și 
Uniunea Sovietică pe anut 1959. 
In acord se prevede că Uniunea 
Sovietică va livra R. P. Ro
mîne mărfuri necesare econo
miei naționale printre care la-, 
minate grele, minereu de fier, 
cocs, metale neferoase, utilaj 
industrial, bumbac și alte măr
furi. R. P. Romînă va livra 
Uniunii Sovietice produse pe
trolifere, nave, 
ment, produse chimice și alte 
mărfuri.

cherestea, ci-

înaltele trăsături morale
ale omului

• •

lectivele care fac viața țăranilor 
muncitori mai bună ca niciodată, 
frumusețile revoluției culturale 
care a adus lumină în cele mai 
îndepărtate colțuri ale țării.

Văzînd viața nouă a poporului, 
aducînju-și aminte că a avut în
țelepciunea de a prezice că „No
rodul are un ceas... în care își 
izbîndește și în acest ceas răs
cumpără veacuri de chinuri...", 
bucuria lui ar fi cu atît mai mare 
ințelegînd că 
cut dreptate, 
răscumpărat 
construiește 
cum nici n-a 
el sau vreun
nouă a poporului nostru, făurită 
de partid este o minunată replică, 
covîrșitoare prin bogăția ei la nă
zuințele patriciilor din trecut ce 
și-au găsit o exprimare pc-etică 
înflăcărată în „Cîntarea Romî
niei" a lui Alecu Russo și de 
aceea comemorăm acum cu atîta 
recunoștință amintirea lui Alecu 
Russo ca reprezentant de seamă 
al năzuințelor poporului nostru 
din secolul trecut.

poporul, care a fă- 
nu numai că și-a 
chinurile dar . își 

o fericire durabilă 
îndrăznit să viseze 
alt vizionar Viata

B. DUMITRESCU

societății comuniste
și o atenție deosebită educării 
tinerei generații.

Rod minunat al grijii P.C.U.S. 
pentru educarea comunistă a ti
neretului sovietic au crescut mi
nunății comsomoliști, eroicii ti
neri sovietici care prin înaltele 
lor trăsături morale au devenit 
model strălucit pentru întregul 
tineret înaintat al lumii. Au ră
mas ca un luminos model pen
tru fiecare tânăr revoluționar 
asemenea eroi ca Pavel Corgea- 
ghin, ca făuritorii orașului ti
nereții Comsomolsk pe Amur, 
ca nemuritorii viteji Zoia Cos- 
modemianskaia sau Alexandr 
Matrosov. Iar în zilele noastre 
eroismul de masă al tineretului 
sovietic, oglindit în cei peste 
5 milioane de tineri care au ple
cat pe pămînturile înțelenite, 
pe șantierele din răsărit, de 
nord și din Siberia sau la fer
mele pentru creșterea animale
lor, constituie o pildă vie a 
minunatului chip moral al tî- 
năruluî, crescut de gloriosul 
partid al lui Lenin care nu 
pune nimic mai presus decît 
interesele patriei, ale societății, 
ale construcției comunismului.

In focul muncii pentru con
struirea noii societăți — cea 
mai bună școală de educație 
comunistă — P.C.U.S. sădește 
la tineretul sovietic asemenea 
înalte trăsături morale ca dra
gostea înflăcărată pentru pa
trie, dragostea față de muncă, 
spirit de abnegație în îndepli
nirea îndatoririlor sociale, 
tăria și priceperea de a 
birui orice greutăți din calea 
spre marele țel. Tn vreme ce în 
țările capitaliste, tineretul este 
supus unei continue pervertiri 
îndcbitocitcare în scopul de a fi 
transformat în material bun de 
exploatat sau în carne de tun 
pentru interesele regilor trustu
rilor, în U.R.S.S., tinerei gene
rații i se pun în față perspecti
ve uriașe, tineretul sovietic este 
ajutat și crescut pentru îndepli
nirea unei imense răspunderi 
sociale — să participe la con
struirea societății cotwniste, 
să se pregătească pentru a 
conduce treburile obștești în co
munism. De pe acum — se arată 
in raportul tovarășului Hruș
ciov — tineretul sovietic con
struiește comunismul iar apoi 
va trăi și va munci în comu
nism. El trebuie să fie pregătit 
pentru îndeplinirea acestei înal
te misiuni. In această direcție 
subliniind necesitatea întăririi 
educației comuniste a tinerei 
generații N. S. Hrușciov a ară
tat rolul deosebit al școlii soyi-

(Urmare din pag. l-a)

Ila plină de couz'me „Omul față 
de om e lup*. Socialismul pro
clamă o altă morală — colabo
rarea și colectivismul, prietenia 
și într-ajutorarea. Aici însăși 
orinduirea socială generează 
îmbinarea intereselor gene
rale cu interesele particulare 
ale fiecărui om al muncii, aici 
pe primul plan stă grija pentru 
bunăstarea generală a poporului, 
pentru dezvoltarea multilatera
lă a personalității în condițiile 
colectivului, unde omul nu mai 
e dușmanul semenului său, ci 
un prieten, un frate.

Omul sovietic știe că 
bunăstarea lui personală are la 
bază bunăstarea întregului po
por. De aceea la el se dez
rădăcinează tendința spre îmbo
gățire, spre proprietatea priva
tă, se dezvoltă tot mai puternic 
sentimentul colectivității, al gri
jii pentru bunăstarea obștească. 
Sentimentele majorității oame
nilor sovietici sînt subordonate 
idealului înalt — de a fi folo
sitori societății, de a crea pen
tru ea noi și noi bunuri mate
riale și culturale. Tocmai acesta 

. este principalul stimulent al 
>> oamenilor sovietici și nu goana 
?< după cîștig ca în capitalism. 
>s Așa cum a arătat N. S. Hruș- 
>> ciov, afirmarea concepțiilor și
« normelor de comportare comu- 
y> niște are loc în lupta cu rămă- 
yy șițele capitalismului din con- 
>> știința oamenilor. Existența 
« unor asemenea rămășițe ale țre- 
>$ cutului în conștiința oamenilor 
>> se explică prin rămînerea in 
K urmă a conștiinței față de viața 
>S socială și prin pătrunderea con- 
v cepției străine, a ideologiei bur- 
K gheze din lumea capitalistă. 
>> Rămășițele trecutului, rămășițe- 
V le moralei burgheze, nu dispar 

>y de la sine, ele sînt tenace și 
') virulente, lichidarea lor necesită 
x o muncă educativă dîrză și per- 
>y severentă. Nu este îngăduit — 
? se spune în raportul tovarășu- 
< lui Hrușciov — să se aștepte 
■$ în liniște pînă cînd aceste rămă- 
? șite ale capitalismului vor dis- 
y pare de la sine, este necesar 
> ca ele să fie combătute cu hotă- 
< rîre este necesar să se oriente- 
y ze opinia publică împotriva ori- 
> căror manifestări ale concepții- 
< lor și moravurilor burgheze, 
t împotriva elementelor anti-soci 

> ale.
/ Preocupîndu-se de dezvol

tarea trăsăturilor moralei comu
niste în rîndurile oamenilor so
vietici, P.C.U.S. acordă o grijă

etice, accentuînd că legătura 
strînsă a învățămîntului cu via- < 
ța, cu producția, cu practica < 
construcției comuniste trebuie < 
să devină principiul călăuzitor < 
al studierii bazelor științelor în < 
școală, baza educării tineretu-, < 
lui în spiritul moralei comunis- < 
te. Oameni bine pregătiți, cu ; 
un larg orizont spiritual, pasio- < 
nați pentru muncă, conștiienți s 
de răspunderea lor socială, dor- 5 
nici să facă mereu mai mult în < 
folosul întregii societăți, iată S 
cum crește P.C.U.S. tineretul ) 
sovietic. <

Oamenii muncii din țara noa- > 
stră, tineretul nostru muncitor < 
își simt inima plină de mindrie > 
pentru că pășesc sub conduce- z 
rea Partidului Muncitoresc Ro- < 
mîn, pe același drum pe care > 
pășesc oamenii sovietici: dru- < 
mul la capătul căruia se află < 
cea mai bună și cea mai dreap- > 
tă societate de pe pămint — <• 
societatea comunistă. Pentru y 
noi, constructorii socialismului, z 
oamenii sovietici — constructori <■ 
ai comunismului — sînt un V 
înalt model. z<

Tineretul nostru vede în ti- v 
nerii sovietici o pildă demnă X 
de urmat în viață, în muncă. << 
Este o preocupare de căpetenie V 
a tinerei noastre generații edu- X 
cate de partid, să-și însușească, << 
asemenea tinerilor sovietici, » 
astfel de trăsături comuniste z) 
ca devotamentul nemărginit << 
față de patrie, față de partid, - 
față de cauza comunismu- >> 
lui, răspunderea față de so- « 
cietate, spiritul colectivist, \\ 
pasiunea pentru muncă, dîr- >> 
zenia și priceperea în birui- << 
rea greutăților, cinstea și sin- << 
ceritatea. intoleranța față de >> 
cei ce încalcă ordinea socială. ?? 
intransigența față de orice a- yy 
tingere adusă intereselor statu- >> 
lui, ale colectivității, ura neim- 
păcată împotriva dușmanilor 
socialismului. Experiența boga- >$ 
tă a Comsomolului in educarea ?? 
comunistă a tinerei generații 
constituie un prețios ajutor in )> 
munca Uniunii Tineretului Mun- « 
citor. »

Plin de înflăcărare pentru « 
perspectivele minunate ce se y> 
deschid mersului omenirii spre >> 
comunism în lumina documen- << 
telor Congresului al XXI-lea al » 
P.C.U.S., tineretul nostru e ho- ?< 
tărît să muncească și să lupte << 
cu dirzenie sub conducerea $> 
P.M.R., dezvoltîndu-se și călin- « 
du-se ca constructor activ, pa- St 
sionat al socialismului în pa- « 
tria noastră. >>

Popoarele romîn și sovietic 
legate prin trainice sentimente 
de prietenie și frăție acordă o 
mare atenție cunoașterii reci
proce a valorilor și realizărilor 
lor culturale. Intre cele două 
popoare sînt promovate legă
turi tot mai strînse în domeniul 
culturii, al literaturii, artei și 
științei. In ultimii ani în R. P. 
Romînă au fost tipărite nu mai 
puțin de 5.773 titiuri de cărți 
ale unor autori ruși și sovietici 
într-un tiraj de 70 milioane de 
exemplare.

Operele clasicilor și ale de- 
lor mai reprezentativi scriitori 
și poeți contemporani romîni 
au fost traduse nu nuntoi în 
limba rusă, dar și în limbile 
altor popoare ale Uniunii So
vietice.

O deosebită importanță în
cadrai colaborării culturale 
romîno-sovietice au avut de a- 
semonea schimburile de dele
gații de oameni de știință și- 
cultură- Grăitoare mărturie a 
sprijinului acordat de Uniunea 
Sovietică este organizarea In
stitutului de fizică atomică al 
Academiei R. P. Romîne și pu
nerea în funcțiune a primului 
reactor rominesc. :

Intre tineretul romîn și tine
retul sovietic se dezvoltă cu 
fiecare an tot mai multe și mai 
strînse legături frățești. Tinere
tul din țara noastră găsește in 
activitatea entuziastă a Com- 
somotului o pildă vie de luptă 
plină de abnegație pentru tra-■ 
ducerea în viață a politicii par
tidului, 
de tineri 
au avut 
Uniunea ___
valoros schimb de experiență,' 
care le-a folosit deosebit de 
mult, in activitatea lor.

Tratatul de prietenie, colabo- . 
rare și asistență mutuală ro- 
mîno-sovietic constituie o pu
ternică chezășie a securității,, 
patriei noastre, un instrument 
de apărare a păcii. In po!itica ( <; 
ei externă, țara noastră, făcind 
parte din marele lagăr al socia-, . 
lismului în frunte cu Uniunea'; 
Sovietică, promovează o poli
tică bazată pe principiile coexis-; 
tenței pașnice cu toate statele. 
R. P. Romînă sprijină cu fen-; 
mitate propunerile guvernului ■ 
sovietic privind rezolvarea pro
blemei germane, valoroasele 
inițiative sovietice în-problema 
dezarmării, în problema înce
tării experiențelor cu arma nu
cleară al căror scop principaT 
este destinderea încordării din 
situația internațională, coexis
tența pașnică.

Poporul romîn, și împreună 
cu el tineretul urmăresc cu vie 
admirație lucrările Congresului 
al XXI-lea al P.C.U.S. Perspec
tivele grandioase de dezvoltare 
a economiei Uniunii Sovietice 
trasate de tezele raportului tov. 
N. S. Hrușciov umplu de. min
drie sufletele oamenilor muncii 
din țara noastră ca și <fin în
treaga lume.

Exprimînd sentimentele între
gului nostru popor, toverășuf 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
spus în cuvintarea să la Con
gresul al XXI-lea al P.C.U.S.:

„De la această înaltă tribu
nă ținem să exprimăm recunoș
tința fierbinte a poporului ro
mîn pentru, ajutorul multilate
ral pe cate țara noastră' îl pri
mește din partea Uniunii So
vietice".

Cu prilejul aniversării a 11 
ani de la semnarea Tratatului 
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală romîno-sovietic, 
poporul romîn, tineretul, adre
sează popoarelor sovietice cal
de felicitări și le urează din a- 
dîncu! inimii noi și strălucite 
victorii în lupta pentru con
struirea comunismului și apă
rarea păcii.

Numeroasele delegații 
din țara noastră care 

prilejul să viziteze 
Sovietică, au făcut un

,«.®.».—

împotriva hotărîrii 
revoltătoare a federației 
ioternaponale de baschet

Alături de sportivii, cinstiți din 
întreaga lume, basc.hgtbaliștii și 
întreaga opinie sportivă din țara 
noastră au primit cu indignare ho- 
tărîrea revoltătoare și nedreaptă 
luată de federația internațională 
împotriva echipelor U.R.S.S. și 
R. P. Bulgaria cu ocazia campio
natelor mondiale de baschet. Anu
larea punctelor obținute de echi
pele U.R.S.S. și R. P. Bulgaria, 
care pe bună dreptate au refuzat 
să întilnească echipa ciancaișistă, 
introdusă ilegal în campionat, de
naturează complect campionatul 
mondial de la Santiago. Spor
tivii noștri își exprimă protestul 
categoric față de această samavol
nicie fără precedent comisă de 
cercurile sportive imperialiste care 
privesc cu dușmănie sdccesele tot 
mai mari ale sportivilor sovietici 
și din țările de democrație popu
lară.

• *.
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ta
tn legătură cu hotăririle nefaste 

luate la campionatul mondial de 
la Santiago de Chile, Federația ro
mînă de baschet a adresat federa
ției internaționale următoarea, tele
gramă : „Socotim nelegală parti
ciparea la campionatul -mondial a 
așazisei federații din Taivan in 
locul cuvenit de drept Federației 
de baschet din R.P. Chineză. îm
părtășim. în toliil poziția luată ds 
federațiile din U.R.S.S. și R. P. 
Bulgaria". .. *..... '

(Agerpres)
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LUCRĂRILE CELUI DE AL XXI-lea CONGRES 
P. c. u. s.
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EXTRAORDINAR AL
Ca lumina ochilor păstrează 
popoarele Uniunii Sovietice 

și R.P.Romîne prietenia 
dintre țările noastre**

(Urmare din pag. l-a)

cialismuluî cu capitalismul trebuie 
să ținem mereu minte indicația lui 
Vladimir llici Lenin că învinge cel 
care dispune de cea mai dezvoltată 
tehnică, organizare, disciplină și 
de mașinile cele mai bune.

Mai mult 'de jumătate din creș
terea productivității muncii pre
văzută în septenal, a spus în con
tinuare F. R. Kozlov, trebuie să fie 
obținută prin introducerea tehnicii 
noi. Aceasta înseamnă în mod 
practic ca în cursul septenalului 
so va realiza reutilarea tehnică a 
tuturor ramurilor economiei națio
nale. In. multe cazuri ea Va avea 
caracterul unei adevărate revoluții 
tehnice. Un rol excepțional în reu
tilarea tehnică a tuturor ramurilor 
economiei naționale revine indus
triei constructoare de mașini.

Referindu-se, la necesitatea dez
voltării continue , a electronicii și 
radiotehnicii, vorbitorul a subliniat 
că fără ele nu pot fi înfăptuite au
tomatizarea și mecanizarea com
plexă a producției. însemnătatea 
radioelectronicii a crescut deosebit 
de mult în legătură-cu utilizarea 
semiconductorilor,. care va da posi
bilitatea reducerii consumului me
talelor neferoase scumpe, a ridică
rii siguranței și duratei de funcțio
nare a aparatelor.

In ce privește ritmul de crește
re a productivității muncii, Uni
unea Sovietică a depășit țările 
capitaliste. In timp ce în indu
stria noastră productivitatea mun
cii sporește anual cu 6-7 la sută, 
în industria Americii ea sporește 
numai cu 1,5—2 la sută. Totuși, nu 
trebuie să uităm că în ceea ce 
privește nivelul productivității 
muncii Uniunea Sovietică mai este 
încă în urma Americii și va trebui 
să mai depunem multe eforturi 
pentru ca în .acest domeniu hotă- 
rîtor să ajungem din urmă și să 
depășim S.U.A.

Unul din factorii hotărîtori în 
ridicarea productivității muncii 
este perfecționarea continuă a ca
lificării și a cunoștințelor tehnice 
ale muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor.

S-a dat apoi cuvîntul lui M. G.
PERVUHIN.

Traducînd în viață hotărîrile 
Congresului al XX-lea, partidul a 
înfăptuit într-un răstimp scurt 
acțiuni atît de importante ca re
organizarea conducerii economiei 
naționale, a luat măsuri pentru a 
asigura un avînt al agriculturii și 
întărirea orinduirii colhoznice, 
lărgirea drepturilor organelor re
publicane și locale și multe alte
le. Toate acestea au dus la dez
voltarea considerabilă a economiei 
socialiste, la ridicarea inițiativei 
creatoare a poporului sovietic în 
construirea comunismului, în con
ducerea statului.

In timp ce întregul nostru par
tid și întregul popor, a spus M. G. 
Pervuhin, s-au încadrat în med 
activ în lupta pentru traducerea 
în viață a acestor măsuri de cea 
mai mare însemnătate, grupul an
tipartinic Malenkov. Kaganovici, 
Molotov, Bulganin și Șepilov, pă
șind pe calea luptei fracționiste, 
a încercat să împiedice înfăptui
rea celor mai importante hotărî'i .... „
ale Congresului al XX-lea și ale în timp ce în U.R.S.S. în același

plenarelor ulterioare ale C.C. al 
P.C.U.S. Arăttnd delegaților la 
congres aceste fapte cunoscute, a 
spus M. G. Pervuhin, trebuie să 
constat cu amărăciune că în acel 
moment de mare răspundere pen
tru partid nu am reușit să-mi dau 
seama la timp de intențiile com
plotiste antipartinice ale grupului 
fracționist.

Vorbitorul a declarat că el a 
condamnat și condamnă activita
tea fracționistă, scizionistă, an
tipartinică a acestui grup, că la 
Plenara din iunie a C.C. el a vo
tat pentru rezoluția cu privire la 
grupul antipartinic. M. G. Pervu
hin a adăugat că este întrutotul 
de acord cu aprecierea activității 
antipartinice a acestui grup făcu
tă în rapoartele tovarășului N. S. 
Hrușciov, atît la actualul congres 
cît și la Plenara din decembrie și 
la alte plenare ale C.C.

Cum s-a produs greșeala mea ? 
— a spus M. G. Pervuhin. Cu 
prilejul discutării în Comitetul 
Central a problemei reorganizării 
conducerii industriei și construcți
ilor, mi-am exprimat îndoieli și 
obiecții în legătură cu unele pro
puneri privitoare la proiectata 
reorganizare. Poziția mea greșită 
în această problemă de cea mai 
mare însemnătate, a spus vorbito
rul, m-a făcut să comit o mare 
greșeală politică sprijinind grupul 
antipartinic. El a spus că în tre
cut nu a luat niciodată poziție 
împotriva liniei promovate de Pre
zidiul C.C. și a fost întrutotul de 
acord cu propunerile în legătură 
cu valorificarea pămînturilor înțe- 
lenite, în problemele de 
externă.
. M. G. Pervuhin a spus 
recunoscător Comitetului 
care i-a dat posibilitatea 
munca în aparatul de stat să-și 
răscumpere vina sa în fața parti
dului.

Muncind în prezent în R. D. 
Germană în calitate de ambasa
dor al U.R.S.S. mă conving mai 
bine, a subliniat M. G. Pervuhin, 
ce prejudicii a adus grupul an
tipartinic politicii externe a Uni
unii Sovietice, frînînd înfăptuirea 
unor măsuri care urmăreau slăbi
rea încordării internaționale.

încredințez Congresul al XXI- 
lea, a spus în încheiere M. G. 
Pervuhin, că voi sta întotdeauna 
de strajă intereselor partidului, 
voi lupta activ pentru aplicarea 
liniei generale a partidului, pentru 
triumful marxism-leninismului, 
pentru victoria comunismului,

V. P. ELIUTIN, ministrul Invă- 
țămîntului Superior, care a urmat 
la cuvînt, a vorbit despre marile 
succese pe care le-a obținut în- 
vățămîntul superior în U.R.S.S. In 
ultimii ani, a subliniat el, a luat 
o amploare deosebit de mare pre
gătirea cadrelor de ingineri. In 
timp ce în 1940, numărul de ingi
neri promovați în Uniunea Sovie
tică a fost de 30.000, în 1958 nu
mărul lor a fost de 94.000. iar in 
S.U.A., in 1957, numărul de ingi
neri promovați a fost de trei ori 
mai mic.

Potrivit datelor cuprinse în Car
tea Albă, editată în Anglia, se 
prevede ca în 1964 universitățile 
și institutele din S.U.A. să pro
moveze pînă la 43.000 de ingineri.

politică

că este 
Central 
ca prin

Pe drumul continuei
înfloriri a științei 

și tehnicii sovietice■ ■ ■

Grandiosul program de construcție al comunis
mului — conținutul dezbaterilor celui de al 
XXI-lea Congres extraordinar al P.C.U.S., repre
zintă cel mai important eveniment politic inter
național din ultimii ani.

El dovedește lumii întregi puterea fi vitalita
tea orinduirii socialiste, dorința fierbinte de pace 
a poporului sovietic ce-și făurefte astăzi cea mai 
dreaptă, cea mai fericită societate — societatea 
comunistă.

în cadruț dezbaterilor acestui istoric Congres, 
problema științei a fost pusă cu o forță nouă, 
creîndu-se premisele pentru vertiginoasa ei dez
voltare în cursul viitorului septenal.

Cu aceeași îndrăzneală cu care oamenii sovie
tici au pășit pe calea neexplorată a construirii 
comunismului, oamenii de știință sprijiniți de 
întregul popor au reușit să pătrundă în spațiul 
solar. Aceste mari biruinți ale științei sovietice 
sînt rezultatul avîntului cultural-științific și teh
nic al întregului popor sovietic. Dacă astăzi 
Azerbaidjanul la fel de înapoiat la începutul 
Marii Revoluții Socialiste ca toate țările Orien
tului Apropiat și Mijlociu, a întrecut din punct 
de vedere al numărului de studenți Anglia fi 
Franța putem înțelege ce urmare va avea în dez
voltarea științei punerea în viafă a tezelor cu 
privire la invățămînt.

Așa cum arată tovarășul N. S. Hrușciov în ra
portul prezentat la cel de-al XXI-lea Congres al 
P.C.US. in fața oamenilor de știință sovietici 
stau sarcini de uriașă importanță.

Printre problemele puse de Congres în fața oa
menilor de știință sînt problema stăpî- 
nirii reacțiilor termonucleare controlate in 
scopul obținerii unei uriașe surse de energie, asi
gurarea folosirii pe scară largă a energiei ato
mice pentru motoare energetice și de transport, 
folosirea mai largă in economia națională a ma
terialelor sintetice, u produselor provenite din 
dezintegrarea nucleară și a izotopilor radioactivi, 
rezolvarea sarcinilor de mecanizare și automati
zare complexă a proceselor de producție și crea
rea în acest scop a unor noi mijloace tehnice pe 
baza folosirii pe scară largă a realizărilor în do
meniul fizicii, radio-electronicii, tehnicii calcu
lului.

Cel de al XXI-lea Congres al P.C.UX. a pus 
sarcini de mare importanță pe linia întăririi le
găturilor instituțiilor științifice eu practica intro
ducerii largi și rapide a cuceririlor științei în 
economie.

Eveniment de uriașă însemnătate pentru viito
rul omenirii, cel de-al XXI-lea Congres al 
P.C.U.S. deschide totodată imense perspective în 
fața științei și tehnicii sovietice care-și dovedește 
mereu superioritatea pe plan mondial.

Prof. ing. PAUL IOANID 
Candidat in științe tehnice

de studenți Anglia ți

în viafă a tezelor cu

MOSCOVA 3. — Corespon
dentul Agerpres transmite: La 
Moscova a avut loc o însuflețită 
adunare cu prilejul celei de-a 
11-a aniversări a semnării Trata
tului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală între R.P. Ro- 
mînă și U.R.S.S. La Lectoratul 
central al Societății pentru Răs- 
pîndirea Cunoștințelor Politice și 
Științifice au venit circa 800 de 
reprezentanți ai oamenilor mun
cii și intelectualității din capitala 
sovietică.

La adunare au participat Tibe- 
riu Petrescu, consilier al amba
sadei R.P. Romine, și alți mem
bri ai ambasadei.

Deschizînd festivitatea, Evgheni 
Afanasenko, ministrul Invățămîn- 
tului al R.S.F.S.R., președintele 
Asociației de Prietenie Sovieto- 
Romîne, a vorbit despre însem
nătatea semnării cu 11 ani în 
urmă a Tratatului a cărui aniver
sare se sărbătorește astăzi. „In 
acești 11 ani, prietenia sovieto- 
romînă s-a întărit și s-a dezvol
tat, a spus E. Afanasenko. Ea se 
bazează pe unitatea de scopuri 
și idei. Noi ne construim relațiile 
pe principiile internaționalismului 
proletar.

Popoarele Uniunii Sovietice și 
R.P. Romîne sînt convinse că 
Tratatul încheiat între țările 
noastre va sluji și pe mai 
parte cimentării prieteniei și 
tăririi puterii țărilor noastre.

Cu o călduroasă cuvîntare

adresat auditoriului Aleksei Greb- 
nev, redactor-șef adjunct al zia
rului „Izvestia". El a povestit de 
succesele mari ale R.P. Romîne 
în cei 11 ani care au trecut de 
la semnarea Tratatului. Cunos- 
cînd bine Romînia, pe care a vi
zitat-o recent, Aleksei Grebnev a 
înfățișat cu fapte concrete dez
voltarea industrială și agricolă a 
R.P. Romîne, a vorbit de pătrun
derea tot mai adîncă a culturii 
în masele populare, a înfățișat 
tipuri de muncitori, țărani și oa
meni de știință romîni, care, cu 
tot sufletul își pun cunoștințele 
și puterea lor în slujba 
patriei.

La sfîrșitul adunării a 
vîntul Tiberiu Petrescu, 
al ambasadei R.P. Romîne 
Moscova. El a vorbit despre creș
terea neîncetată a colaborării po
litice, economice și culturale din
tre R.P. Romină și U.R.S.S.

In telegrama adoptată de adu
nare și adresată populației Bucu- 
reștiului și tuturor membrilor 
A.R.L.U.S., reprezentanții opiniei 
publice din Moscova transmit po
porului romîn un salut înflăcărat. 
„Ca lumina ochilor, se spune în 
telegramă, păstrează popoarele 
Uniunii Sovietice și R.P. Romîne 
prietenia dintre țările noastre. 
Ele fac totul pentru a întări -și pe 
mai departe coeziunea rîndurilor 
marelui lagăr al socialismului, 
cea mai mare cucerire a întregii 
omeniri progresiste".

-------------- ©oo---------------

TELEGRAMĂ

reacțiilor 
în scopul 

de energie

Incheindu-mi cuvîntarea, a spus 
acad. I. V. Kurceatov, nu îndrăz
nesc să fac pronosticuri cu privire 
la termenul în care se va realiza 
reacția termonucleară dirijată, dar 
vreau să încredințez pe delegații 
la congres că oamenii de știință, 
inginerii și tehnicienii* sovietici 
care lucrează în domeniul energe
ticii termonucleare vor face tot 
ce le stă în putință ca să rezolve 
această problemă tehnico-știinfifi- 
că de cea mai mare însemnătate.

După cuvîntarea lui 1. V. 
Kurceatov, ședința din dimineața 
de 3 februarie a luat sfîrșit.

legate de controlarea 
termonucleare dirijate 
obținerii unor resurse 
practic nelimitate. El a arătat că 
această activitate nu este impusă 
de sarcinile zilei de astăzi. Uniu
nea Sovietică și alte țări din lume 
sînt asigurate pe mulți zeci de ani 
cu resurse de combustibil deja ex
plorate. Trasarea sarcinilor cu pri
vire la elaborarea schemelor de 
dirijare a reacțiilor termonucleare 
este dictată de grija Comitetului 
Central al P.C.U.S. pentru viito
rul omenirii, pentru societatea co
munistă.

nerea profiturilor. In capitalism 
posibilitățile de folosire a tehnicii 
celei mai moderne sînt mult mai 
mici decît în socialism. Scopul 
producției socialiste nu este ob
ținerea de profituri, ci satisface
rea cît mai deplină a necesităților 
tuturor membrilor societății. Eco
nomia socialistă nu cunoaște șo
majul, crizele de supraproducție, 
îngustarea piețelor de desfacere 
din cauza consumului insuficient 
al maselor.

Referindu-se la însemnătatea 
internațională a planului septe
nal, vorbitorul a arătat că succe
sele economice ale Uniunii Sovie
tice au exercitat și în trecut o 
influență considerabilă asupra si
tuației internaționale, asupra în
tăririi forțelor păcii și progresu
lui. îndeplinirea planului septe
nal va avea în acest sens 
consecințe deosebit de importan
te. In decurs de șapte ani poten
țialul economic al țărilor lagăru
lui socialist va crește într-atît în-

. ' ’ i lor va 
deveni pentru imperialiști o acți
une vădit lipsită de perspectivă. 
Se vor întări forțele iubitoare de 
pace. Drept urmare vor fi create 
posibilități reale pentru înlătura
rea războaielor ca mijloc de re
zolvare a problemelor interna
ționale.

Linia generală a partidului no
stru, a spus în continuare O. V. 
Kuusinen, se sprijină pe temelia 
de granit a marxism-leninismului 
și presupune o luptă principială 
consecventă împotriva revizionis
mului și a oricărui oportunism. 
Nu este întimplător, a spus în 
continuare O. V. Kuusinen, că în 
munca noastră ideologică critica 
variantei iugoslave a revizionis
mului care în condițiile actuale 
are un rol deosebit de dăunător, 
a ocupat în ultimii ani un loc a- 
tît de important. Totodată, linia 
generală a partidului prevede a- 
părarea consecventă a teoriei le
niniste împotriva dogmatismului. 
Nu trebuie să ascundem faptul 
că uneori la noi activitatea de 
propagandă, munca științifică și 
didactică în domeniul științelor 
sociale mai este îngreunată de 
balastul dogmatismului. Aceasta 
se explică adeseori prin lipsa de 
dorință de a gîndi independent și 
de a studia fenomenele noi ale 
realității. Lența de a gîndi — 
iată perna, de puf în care se răs
față dogmatismul. Linia generală 
a partidului cere o dezvoltare 
creatoare a teoriei și practicii, 
căutarea cutezătoare a tot ceea ce 
este nou. In raportul său la 
Congresul al XX-lea al partidu
lui, tovarășul N. S. Hrușciov a o- 
ferit un exemplu de dezvoltare 
creatoare a teoriei marxist-leni- 
niste și de aplicare cu pricepere 
a acesteia la particularitățile si
tuației concrete. Acum, în rapor
tul său la Congresul al XXI-lea, 
tovarășul Hrușciov a 1 
teoria noastră cu multe idei 
cu teze noi.

Strălucitele succese în 
domeniile vieții noastre cu 
țara a întîmpinat istoricul

an vor fi pregătiți peste 100.000 
de ingineri.

Planul septenal deschide pers
pective și mai mari dezvoltării 
tuturor ramurilor științei, cercetă
rilor teoretice și unor noi mari 
descoperiri.

Legea cu privire la întărirea le
găturii școlii cu viața și cu pri
vire la dezvoltarea continuă a 
sistemului învățămîntului public 
în țară, adoptată de Sovietul Su
prem al U.R.S.S., a spus în în
cheiere V. P. Eliutin, va contribui 
la îmbunătățirea pregătirii de 
specialiști, la strîngerea legăturii 
școlii superioare cu viața.

Congresul a fost salutat de 
MOHAMMED ENNAFAA, se
cretar general al Partidului Co
munist din Tunisia. Uriașele 
succese ale Țării Sovietice, a de
clarat el, sînt o dovadă incon
testabilă și o confirmare străluci
tă a forței dătătoare de viață a 
principiilor marxism-leninismului.

Mohammed Ennafaa, a subli- cît un atac împotriva 
niat că Tunisia s-a eliberat re
cent de jugul străin și a devenit 
un stat independent. Toți tunisie-' 
nii se mîndresc cu succesele obți
nute de ei sub conducerea guver-1 
nului național după cucerirea in
dependenței. Ne dăm însă seama 
că lupta împotriva imperialismu
lui încă nu s-a încheiat, cu atît 
mai mult cu cît chiar la frontie
rele Tunisiei continuă războiul 
colonial tîlhăresc împotriva po
porului frate algerian.

Pentru muncitorii, țăranii și pen
tru toți patrioții cinstiți devine tot 
mai limpede necesitatea întăririi 
legăturilor cu Uniunea Sovietică. 
Aceasta se întîmplă, a spus în 
continuare • vorbitorul, fiindcă 
succesele voastre confirmă că 
dreptatea este de partea voastră. 
Ajutorul pe care îl acordați altor 
popoare pe bază de egalitate și 
de respectare a suveranității, con
tribuie cu adevărat la dezvoltarea 
unei economi independente a ță- 
-rilor pe care colonialismul le 
condamna la înapoiere.

După o scurtă pauză S. KA- 
MALOV. care a prezidat ședința, 
a dat cuvîntul lui O. V. KUUSI
NEN, membru al Prezidiului C.C. 
ai P.C.U.S. După ce am ascultat 
raportul tov. N. S. Hrușciov. noi, 
toți delegații la Congres, a spus 
O. V. Kuusinen, am încercat un 
sentiment de profundă satis
facție. Ne însuflețește conștiința 
faptului că Congresul al XXI-lea 
va arăta partidului tocmai acea 
linie politică care corespunde pe 
deplin cerințelor perioadei istori
ce care va urma, va permite par
tidului să mobilizeze eforturile 
maselor de milioane de oameni ai 
muncii la înfăptuiri mărețe.

Arătînd că noile realizări ale 
științei au deschis posibilități pen
tru un program nemaiîntilnit în 
tehnică, vorbitorul a subliniat 
că țările capitaliste nu pot 
folosi integral toate aceste rea
lizări. " “ ‘
un pol se concentrează bogă
țiile, iar 
caută de mult timp și fără suc
ces să găsească o soluție a pro
blemei supraproducției. Monopo
lurile capitaliste nu sînt interesa
te în sporirea producției, ci doar 
în majorarea prețurilor și obți-

Capitalismul, unde la

la celălalt mizeria,

Imens izvor
de învățăminte

Lucrările celui de-al XXI-lea Congres extraor
dinar al P.C.U.S. care dezbat programul gran
dios al unei construcții cate prin amploarea sa 
riu are egal în istorie, constituie un uriaș izvor 
de învățăminte.

Alături de toți oamenii muncii din țara noa
stră, studenții Facultății de filozofie a Univer
sității „C. I. Parhon“, urmăresc cu entuziasm și 
admirație lucrările Congresului care marchează 
o nouă etapă în teoria și practica construcției 
comunismului în U.R.S.S.

Pentru studenții facultății noastre, bogăția de 
idei aduse în dezbaterea Congresului, constituie 
un nesecat izvor de învățăminte.

Trecerea Uniunii Sovietice într-o nouă perioa
dă istorică a dezvoltării sale face ca problemele 
teoretice și practice legate de trecerea de la 
socialism la comunism să capete o importanță 
deosebită. Problema celor două faze ale socie
tății comuniste — făurirea bazei tehnico-mate- 
riale a comunismului și trecerea de la stadiul 
socialist de dezvoltare la faza superioară ca 
proces istoric obiectiv, problema repartiției 
nurilor materiale, și spirituale produse de 
cietate în condițiile socialismului și a căilor 
cerii la sistemul de repartiție propriu fazei
perioare a comunismului, probleme ale organi
zării politice a societății, în perioada construirii 
desfășurate a comunismului etc. îmbogățesc 
teoria marxist-leninistă.

Iată dece, studenților facultății noastre ca 
viitori lucrători în domeniul științelor sociale le 
sînt deosebit de piețioase tezele celui de-al 
XXI-lea Congres al P.C.U.S. ce constituie o ex
cepțională comoară ideologică.

Organizația U.T M. a Facultății de filozo
fie își propune ca sub conducerea organizației 
de partid să organizeze la începutul semestru
lui II —■ pe ani de studii — studierea docu
mentelor celui de-al XXI-lea Congres al 
P.CIU.S., studiu care să permită adîncirea proble
melor prezentate în raportul tovarășului N. S. 
Hrușciov, care să sublinieze învățămintele con
crete ce se desprind pentru pregătirea studen
ților noștri.

bu-
so- 

tre- 
su-

COSMA BOGDAN MARIA 
secretar al organizației de bază U.T.M. 

a Facultății de filozofie-București
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I

I
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vii și

toate 
care 

Con
gres al XXI-lea al P.C.U.S., a 
spus T. ULDJA1JAEV, prim-secre
tar al C.C. al P.C. din Tadlikls- 
tan, constituie o aspră sentință 
împotriva grupului antipartinic 
Malenkov, Kaganovici, Molotov, 
Bulganin și Șepilov. Consider că 
este întrutotul justificat modul 
cum a fost pusă problema mem
brilor grupului antipartinic care 
au păstrat tăcere mult timp. Este 
îndoielnic că ar fi indicat ca ei 
să rămînă în componența Comi
tetului Central al partidului.

Zugrăvind în continuare înflo
rirea economiei naționale și a 
culturii Tadjikistanului. îndeosebi 
în anii de după Congresul al 
XX-lea al P.C.U.S., T. Uldjabaev 
a arătat că septenalul deschide 
republicii perspective și mai mă
rețe. Economia ei se va dezvolta 
într-un ritm fără precedent.

In planul septenal fiecare om 
sovietic a găsit întruchipate gîn- 
durile și năzuințele sale, a subli
niat în cuvîntarea sa I. D. DIA- 
D1K, președintele Consiliului eco
nomiei naționale din Stalino 
(Ucraina). Dezbaterea cifrelor de 
control a 
prindere 
nu numai 
și pentru . .
a planurilor septenalului. Pentru 
aceasta va fi nevoie de o mare 
încordare, de un nivel și mai 
înalt’ de muncă a organizațiilor 
de partid, economice, sindicale 
și comsomoliste, de îmbunătățirea 
considerabilă a conducerii între
prinderilor și șantierelor.

Vorbitorul a spus că regiunea 
economică Stalino deține un loc 
de frunte în Ucraina și unul din 
primele locuri în Uniunea Sovie
tică. După reorganizarea con
ducerii industriei și construc
țiilor, conducătorii multor în
treprinderi și șantiere din Don
bas au început să se ocupe 
mai concret de activitatea finan- 
ciar-economică, să caute căi de 
reducere a prețului de cost al 
producției, să folosească resurse
le materiale cu spirit gospodă
resc. Aceste probleme au început 
să fie dezbătute mai larg de că
tre muncitori, ingineri și tehni
cieni. Toate acestea au contribuit 
la stimularea inițiativei de jos. 
Au apărut forme remarcabile ale 
întrecerii oamenilor muncii pen 
tru realizarea de economii, pen
tru reducerea prețului de cost al 
producției șt al costului construc
țiilor. Reprezentantul Donbasului 
a propus ca oamenii 
să generalizeze și să 
activitatea consiliilor 
naționale. Aceasta ar 
mare folos

Acad, I. V. KURCEATOV și-a 
consacrat cuvîntarea problemelor

arătat că fiecare între- 
are toate posibilitățile 
pentru îndeplinirea, ci 
depășirea considerabilă

de știință 
analizeze 

economiei 
aduce un

după amiazaȘedința din 
zilei de 5 februarie

MOSCOVA 3 (Agerpres). 
Ședința din după amiaza de 3 
bruarie a Congresului al XXI-lea 
al P.C.U.S. a început sub preșe
dinția lui KIRILL MAZUROV, 
membru supleant al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., care a dat cu- 
vîntul lui ANTANAS SNECIKUS, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Lituania. Planul 
septenal, a declarat A. Snecikus. 
prevede investirea a peste 12 mi
liarde ruble în economia națională 
a Lituaniei ceea ce reprezintă o 
cifră de două ori mei mare decît 
în ultimii șapte ani. Oamenii mun
cii din Lituania sînt fericiți că 
trăiesc în familia frățească a po
poarelor sovietice, în epoca uriașe
lor transformai, în epoca con
struirii societății comuniste.

DJUMA DURD1 KARAEV, 
prim-secretar al C.C. al Partidu
lui Comunist din Turkmenia a fă
cut cunoscut delegaților la con
gres că s-a încheiat cu succes con
strucția primei părți a celui mai 
mare canal din lume — Canalul 
Kara-Kum care are o lungime de 
peste 400 km.

IOSIF KUZMIN, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării 
și vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., caracteri- 
zînd principalele cifre de control 
ale dezvoltării economiei naționa
le a U.R.S.S. în anii 1959—1965, 
a subliniat că ceea ce deosebește 
planul septenal de planurile pre
cedente este faptul că el își pro-

fe
pune obiective care au fost reali
zate în trecut în decenii și chiar 
secole. Planurile economice pre
cedente trasau sarcini pentru o 
anumită etapă de dezvoltare a 
statului sovietic, planul septenal 
se încadrează în planul de pers
pectivă pe 15 ani al construcției 
în U.R.S.S.

Academicianul ALEKSANDR 
NESMEIANOV, președintele Aca
demiei de Științe a U.R.S.S. a 
vorbit despre însemnătatea tot 
mai mare a științei în dezvoltarea 
economiei naționale. In continuare 
academicianul Nesmeianov a tre
cut în revistă problemele asupra 
cărora vor lucra oamenii de știin
ță sovietici.

In cursul ședinței din seara de 
3 februarie a Congresului au luat 
de asemenea cuvîntul SIJREN 
TOVMASIAN, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Armenia și EVGHENIA ANDREE
VA, președinta unui colhoz din 
regiunea Tambov.

Congresul a fost salutat de re
prezentanții partidelor comuniste 
din INDIA, AUSTRALIA, GRE
CIA și MEXIC.

Congresul a instituit o comisie 
pentru pregătirea rezoluției pe 
marginea raportului lui N. S. 
Hrușciov cu privire la cifrele de 
control ale dezvoltării economiei 
naționale a U.R.S.S. pe anii 1959- 
1965.

La 4 feb’ruarie congresul își va 
continua lucrările.

Schimbul de scrisori 
dintre William Foster

Țze-dun

de
lu

s-a

luat cu- 
consilier 

la

Excelertței Sale
Domnului S. «7. R. D. BANDARANAIKE, 

Prim-Ministru al Ceylonului
COLOMBO

Cu prilejul celei de-a Xl-a aniversări a independenței Ceylonu
lui, în numele guvernului R. P. Romîne și al meu personal, trans
mit Excelenței voastre și guvernului ceylonez, sincere felicitări și 
cele mai bune urări pentru prosperitatea Ceylonului, pentru dez
voltarea legăturilor de prietenie intre țările noastre.

Chivu Stoica
Președintele Consiliului de Miniștri a] R. P. Romine

La aniversarea 
independenței Ceylonului

PEKIN 3 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția China 
Nouă, în ultimul număr al revis
tei „Hunți“ aii apărut scrisorile 
pe care și le-au adresat unul al
tuia. William Foster, președintele 
de onoare al Partidului Comunist 
din S.U.A., și Mao Țze-dun, pre
ședintele R.P. Chineze, președin
tele Partidului Comunist Chinez.

In scrisoarea sa din 19 decem
brie 1958, W. Foster felicită po
porul chinez și Partidul Comunist 
Chinez pentru remarcabilele lor 
succese.

W. Foster critică aspru poli
tica S.U.A. față de Republica 
Populară Chineză.

„Criza generală a capitalismu- 
lui, subliniază Foster, se adînceș- 
te tot mai mult. Toate marile țări 
capitaliste suferă de o boală 
care se agravează tot mai mult 
în ciuda prosperității lor artifi
ciale provocate de război și a po
liticii keynesiste prin care caută 
să învingă crizele ciclice.

In încheiere, W. Foster vor
bește despre situația din mișcarea 
muncitorească din S.U.A.. despre 
activitatea scizionistă a liderilor 
sindicali, despre provocările re
vizioniștilor, despre persecutarea 
partidului de către guvern.

„Actuala situație, scrie Foster 
esie de așa natură îneît partidul 
nostru se reface treptat după cri 
za serioasă prin care a trecut. In 
general se poate spune că revi
zioniștii au fost înfrînți. Este clar 
că imperialismul american, cu nu.

meroșii lui agenți, a încercat și 
încearcă să distrugă partidul. Dat 
el nu va reuși să facă acest lu
cru".

La 17 ianuarie 1959 Mao Țze- 
dun i-a răspuns iui William Fos 
ter. In scrisoarea lui Mao Țze-dun 
se spune printre altele :

„Vă mulțumesc foarte mult 
pentru scrisoarea dv. din 19 
cembrie 1958. In scrisoarea 
plină de calde sentimente 
simțit sufletul marelui Partid 
munist al Statelor Unite 
Americii. sufletul marii clase 
muncitoare și al marelui popor 
din S.U.A.

Poporul chinez știe că imperia
lismul american a făcut mult rău 
Chinei, precum și întregii ome
niri, el își dă seama că cercurile 
guvernante din S.U.A. sînt 
în timp ce poporul american 
foarte bun.

Deși Partidul Comunist 
S.U.A. se află vremelnic în —„ 
diții nu dintre cele mai favora
bile, lupta dv. are o mare în 
semnătate și, fără îndoială, va 
aduce roade mari și bogate 
Noaptea întunecată are un sfîrșit.

Permiteți-mi ca în numele Par
tidului Comunist Chinez și al po
porului chinez să vă transmit un 
salut cordial dv, glorios luptător 
și conducător al clasei muncitoa
re din S.U.A., și să vă urez grab
nică însănătoșire. Dacă aveți po
sibilitatea, aș saluta cu căldură 
venirea dv. în China pentru a vă 
trata și odihni".

de- 
dv 
am 
Co. 
ale
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este

din 
con-

Unul din tinerele state ale Asiei 
— Ceylonul — sărbătorește astăzi 
11 ani de cînd a căpătat indepen
dență. Acest important act este 
consecința puternicii mișcări de eli
berare națională, care a cuprins 
țările din Asia și Africa după cel 
de al doilea război mondial. Prin 
uriașe mișcări de masă, greve, po
porul ceylonez a luptat și a reu
șit să înlăture tutela colonialiștilor 
englezi.

Guvernul ceylonez, condus de 
primul ministru Bandaranaike, 
promovează cu succes o politică 
de neutralitate. Pe baza acestei po
litici Ceylonul a refuzat ca pe te
ritoriul lui să se construiască baze 
militare și să existe trupe străi
ne.

Ceylonul se pronunță cu consec
vență pentru încetarea cursei înar
mărilor, a experiențelor nucleare, 
împotriva blocurilor militare a- 
gresive de genul S.E.A.T.O. și Pac
tul de la Bagdad, pentru lărgirea 
și întărirea colaborării cu toate ță
rile pe baza egalității în drepturi. 
Credincios principiilor primei Con
ferințe a țărilor Asiei și Africii de 
la Bandung, a cărei una din prin
cipale inițiatoare a fost. Ceylonul 
obține succese în întărirea suvera
nității și independenței sale.

Un rol foarte important în întă
rirea independenței naționale a 
Ceylonului îl are relațiile sale co
merciale cu țările socialiste. Dez- 
voltînd aceste relații, reciproc a- 
vantajoase, guvernul Bandaranaike 
poate să facă față presiunilor re
chinilor capitaliști, care urmăresc 
să acapareze economia țării.

Intre R. P. Romină și Ceylon 
au fost stabilite relații diploma
tice la 15 septembrie 1957, care 
au contribuit la dezvoltarea cola
borării între cele două țări. Rela
țiile dintre țara noastră și Ceylon 
au la bază principiile coexistenței 
pașnice, ale neamestecului în tre
burile interne, ale recunoașterii in
dependenței. Acordul comercial

semnat între R. P, Romină fi Cey
lon a contribuit la dezvoltarea re
lațiilor economice între cele două 
state. *

La sărbătoarea independenței 
Ceylonului, transmitem un căldu
ros salut poporului ceylonez, urin- 
du-i succes in lupta pentru întări
rea Independenței sale de stat, 
pentru lichidarea totală a asupririi 
colonialiste, pentru apărarea nobi
lei cauze a păcii.

---

Pe scurt

Conferința tineretului
din țările Africii

CAIRO 3 (Agerpres). —
TASS transmite : în dimineața 
zilei de 2 februarie în amfitea
trul Universității din Cairo s a 
deschis în prezența a peste 
•t.000 de oaspeți Conferința ti
neretului din țările Africii fi

Mesajul 
lui N. S. Hrușciov

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite : N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al P.C.U.S. și președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R S.S. a adresat un mesaj de 
salut participanților la Conferința 
de la Cairo a tineretului țărilor 
Asiei și Africii.

Subliniind importanta contribu
ție pe care o aduce tineretul din 
aceste continente la mișcarea 
de el.berare națională împotriva 
colonialismului. N. S. Hrușciov 
urează tinerelor și tinerilor din 
Asia și Africa noi succese în 
lupta pentru pace, pentru inde
pendență națională deplină și 
pentru progresul popoarelor lor.

Asiei, convocată în conformi
tate cu hotărîrile Conferinței 
de la Cairo a țărilor Africii fi 
Asiei.

Conferința a fost deschisă de 
Yusef Es-Sibai, secretar general 
al Secretariatului permanent 
al Consiliului de solidaritate al 
țărilor Africii și Asiei, care. în 
aplauzele furtunoase ale celor 
prezenți, a dat citire telegrame
lor de salut adresate conferin
ței din partea lui N. S. Hruș
ciov fi a președintelui Nasser 
După aceea a luat cuvîntul An
var Sadat, secretar general al 
Uniunii Naționale a R.AU., 
care a adresat un călduros sa
lut delegaților la conferință.

La prima ședință a conferin
ței au luat parte delegați din 
12 de țări printre care Repu
blica Algeria, Afganistan, Ara
bia de Sud, R. P. Chineză, 
R.P.D. Coreeană, Ceylon, Repu
blica Guineea, Irak, Iordania, 
Japonia, Liban, Libia. Uniunea 
Sovietică. Uniunea Sud-Africa- 
nă. R. D. Vietnam fi din alte 
țări fi teritorii, precum fi re
prezentanți ai Consiliului Mon-

și Asiei
dial al Păcii, ai Federației 
Mondiale a Tineretului Demo
crat, ai U.N.E.S.C.O., ai Ligii 
arabe și ai altor organiza
ții internaționale care parti
cipă la lucrările conferinței în 
calitate de observatori.

La lucrările conferinței vor 
participa probabil reprezen
tanți din peste 50 de țări.

Presa din Cairo acordă o 
mare atenție conferinței. Toate 
ziarele consacră articole redac
ționale acestui eveniment.

*

R.A U

CAIRO 3 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 2 februarie a avut 
loc la Cairo deschiderea Festi
valului Tineretului din
consacrat conferinței tineretului 
din țările Asiei și Africii. Pe sta
dionul clubului național sportiv, 
in fața uriei numeroase asistențe 
— delegați la conferință și oas
peți — Gamal Abdel Nasser, pre
ședintele R.A U., a rostit o cu
vîntare.

MOSCOVA. — La 2 februarie 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., l-a 

■■ primit pe H. Kroll, ambasadorul 
’ extraordinar și plenipotențiar al 

R.F. Germane în U.R.S.S. și a 
! avut cu el o convorbire.

La primire a asistat V. A. Zorin, 
1 locțiitor al ministrului

Externe al U.R S.S.
SOFIA. — In seara 

: februarie a.c. la teatrul 
. Sofia a avut loc premiera piesei 

„Mielul turbat" de A. Baranga. 
Piesa s-a bucurat de un deosebit 
succes.

DELHI. — Indira Gandhi, fiica
• primului ministru al Indiei, Ja

waharlal Nehru, a fost aleasă pre
ședintă a Partidului de guvernă' 
mînt Congresul Național Indian. 
Ea ya ocupa această, funcție pînă 
la convocarea Congresului ordi
nar al partidului, fixat pentru 
luna ianuarie 1960.

PARIS. — Marcel Servin, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Comunist Francez a 
anunțat la 5 februarie în ziarul 
l’Humanite că numai în cursul lu
nii februarie a.c. în Partidul Co
munist s-au înscris 10.000 de per
soane,

STOCKHOLM. — La 30 ianua
rie, în sala Medborgarhuset din 
Stockholm, a avut loc o serată or
ganizată de Asociația de prietenie 
Suedia — R. P. Romină. La se
rată au participat membri ai cor
pului diplomatic, reprezentanți ai 
artei și culturii, ziariști precum și 
un numeros public.

ROMA. Președinția republicii a 
anunțat că președintele Giovanni 
Gronchi a respins demisia guver
nului Fanfani pentru motivul că 
această demisie nu a fos! pro
vocată de un vot formal de neîn
credere al parlamentului. Preșe
dintele a cerut ca guvernul demi
sionat să se prezinte fără Intîr- 
ziere în fata pariameutulu’ pentru 
a-i solicita votul de încredere.

DELHI. — Corespondentul din 
Caraci al săptăminalului ..Blitz" 
relatează că la baza at mică ame
ricană din Gilghit (Paki-'un) a so
sit un nou transport de armament 
atomic modern, 
din 
est) sosește de 
meni atomic.

PARIS. — Conform unui comu
nicat oficial al Comandamentului 
trupelor franceze din Algeria, în 
timpul luptelor cate au avut loc 
între 25 și 29 ianuarie pe întreg 
teritoriul algerian au fost uciși 
17tl insurgenți algerieni. Dacă se 
dă crezare comunicatului, in ace
eași perioadă, trupele franceze au 
pierdut numai... 10 oameni;

Afacerilor

zilei de 2 
satiric din
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