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Membrii delegației P.M.R. 
la Congresul al XXI-lea al P. C. U. S.
au vizitat o interesantă expoziție 

de mobilă din Moscova
MOSCOVA 4. — Corespondentul 

Agerpres transmite: Miercuri 
după amiază delegația Partidului 
Muncitoiesc Romîn care participă 
la cel de-ai XXI-lea Congres ex
traordinar al P.C.U.S., a vizitat 
expoziția de mobilă deschisă in 
raionul Ceretnușki, unde se des
fășoară cu mare amploare con
strucția de locuințe. Tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, Nicolae 
Ceaușescu și Leonte Răutu au fost 
însoțiți de Feodor Varaksin, vice
președinte al Comitetului de stat 
pentru construcții și Serghei Le
bedinski, directorul expoziției.

Expoziția a fost precedată de un 
concurs pe scară unională la care 
au luat parte birourile de proiec
tare de pe lingă o serie de con- 
tilii ale economiei naționale, pro- 
i?ctanți și tehnologi din fabricile 
de mobilă, institute de cercetări 
științifice. La proiectarea mobilei 
au participat și arhitecți care au 
îmbinat cu pricepere interioarele 
camerelor cu mobila corespunză
toare.

Membrilor delegației le-au fost

prezentate cele 70 de tipuri de 
mobilier aranjate în locuințe de 
cîte 1, 2 și <3 camere. Mobila se 
remarcă prin frumusețe, gust și 
confort. Majoritatea garnitu- 
rSlor sînt cu cîte 25—30 la 
sută mai ieftine decit mobila pen
tru același apartament care se află 
acum în vînzare. Aceasta se expli
că și prin folosirea a o serie de 
materiale de construcție noi ca 
plăcile aglomerate din lemn, ma
sele plastice etc.

însoțitorii au relatat oaspeților 
că scopul expoziției este acela de 
a alege din garniturile expuse cele 
mai bune modele pentru producția 
în masă. Această alegere se va 
face în urma unor largi consul
tări cu specialiștii din industria de 
mobile, cu arhitecții și îndeosebi

cu populația care manifestă 
mare și viu interes față de expo
ziție.

Feodor Varaksin a arătat că în- 
cepînd din 1960 Uniunea Sovietică 
va da în folosință numai la orașe 
circa 2.400.000 de apartamente 
anual, care vor trebui dotate cu 
mobilă. Din garniturile expuse 
atici se vor putea alege suficiente 
tipuri pentru cerințele oricărei fa
milii.

După vizitarea expoziției mem
brii delegației au notat în cartea 
de impresii următoarele: „Ni se 
pare foarte prețioasă străduința 
de a găsi soluțiile cele mai sim
ple, mai economice, mai conforta
bile și mai 
noi succese 
portant".

frumoase. Vă 
în
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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Membrele brigăzii de pro
ducție utemiste numărul 2 de la 
secția Ring a Filaturii Ro
mine de Bumbac din Bucu
rești, condusă de comunista 
Angela Ganea sînt cunoscute 
și apreciate în întreaga fa
brică pentru rezultatele bune 
obținute în realizarea sarcini
lor întreprinderii.

în luna ianuarie brigada a 
dat peste plan 231 kg. fire 
bumbac de bună calitate.

Foto : D. F. DUMITRU
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de creștere a păsărilor
dorim

acest domeniu im- Si a iepurilor de casă

TINERII DE LA ȘANTIERELE 

NAVALE DIN CONSTANȚA

Au strîns 
peste 15.000 kg. 
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Pe baza indicațiilor plenarei 
a Vl-a a C.C. al U.T.M. se 
extinde acțiunea utemițtilor ți 
pionierilor din satele patriei 
noastre pentru creșterea unui 
număr tot mai mare de păsări 
ți iepuri de casă.

Succese importante s-au ob
ținut în această direcție și de 
organele și organizațiile de 
bază U.T.M. și de pionieri din 
regiunile Constanța, Ploețti ți 
Autonomă Maghiară, din activi-

tatea cărora publicăm unele as
pecte în rîndurile de mai jos.

Utemiști, tineri, pionieri 
și școlari, participați activ 
la acțiunea întreprinsă de 
organizațiile de bază U.T.M. 
și de pionierii de la sate pen
tru dezvoltarea creșterii pă
sărilor și a iepurilor de casă 
contribuind și pe această 
cale la ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

In anul I960, vor livra statului 
un milion iepuri de casa

Ce vor face organizațiile U.T.M. 
regiunea Ploeștiși pionierii din

Plenara a Vl-a a C.C. al U.T.M.' 
pune în fața organelor ți organi
zațiilor de bază U.T.M. din agri
cultură sarcina de a da o mare a- 
tenție creșterii și înmulțirii anima
lelor mici. Organele și organiza
țiile de bază U.T.M. din regiunea 
noastră și-au întocmit planuri 
măsuri, cu obiective concrete 
această privință.

Astfel organizațiile U.TJM. ți 
pionieri din satele și comunele re
giunii Ploești vor crește în acest an,

de 
în

de

10.000 pui de

La sfîrșitul anului trecut a intrat în funcțiune la fabrica chimică „Dermatina* din Timișoara, fabricarea 
foilor de vinilin de 0,15—0,2 mm. destinate confecțiilor de mantale de ploaie. De asemenea se vor 
fabrica covoare de policlorură de vinilin pe suport de pînză. Acest p rodus urmează să înlocuiască lino
leumul importat. Luna aceasta a în ceput fabricarea ramelor de pan tofi din policlorură de vinii. 
Aceasta va aduce economii în 19 59 de peste 120 tone de piele. In fotografie: Calandrul de lami

nat mase plastice Foto: AGERPRES

Corespondentul nostru pentru 
regiunea Constanța s-a adresat to
varășului Teodor Coman, prim-se- 
cretar al Comitetului regional 
U.T.M. Constanța, cu următoarea 
întrebare : „Ce masuri a luat Co
mitetul regional U.T.M. pentru a- 
ttagerea tinerilor la acțiunea de 
creștere a păsărilor și a iepurilor 
de casă pentru carne".

Una dintre sarcinile importante 
ce revin organelor și organizații
lor U.T.M. din regiunea noastră 
este aceea de a crește în anul a- 
cesta 60.000 iepuri de casă pentru 
carne. Noi vom realiza aceas
tă cifră — a spus între altele tov. 
T. Coman — și vom trece la în
deplinirea angajamentului de a 
organiza crescătorii permanente 
de reproducție, pe lingă fiecare or
ganizație de bază U.T.M. din gos
podăriile colective și din școli, ast
fel incit, începînd din anul 1960, 
noi să putem contracta anual cu 
organele comerciale de stat vînza-

Inițiativa tinerilor de la Vladimiri
mijloc Important dc educare
patriotica a tineretului

rea a peste 1.000.000 de iepuri de 
casă pentru carne.

Pentru aceasta cu ajutorul Sta
țiunii experimentale Palas a In
stitutului de cercetări zootehnice, 
au fost întocmite și am trimis or
ganizațiilor de baza U.T.M. in
strucțiuni despre creșterea și în
grijirea iepurilor de casa. De ase
menea am numit în conducerea a- 
cestor ferme de iepuri, utemiști și 
tineri specialiști, cu sarcina de a 
organiza cursuri speciale despre 
creșterea iepurilor de casa.

Am mai luat măsuri ca în cursul 
lunilor viitoare să organizăm la 
centrul de regiune un curs spe
cial de instruire a responsabililor 
fermelor de iepuri de casă pentru 
carne. Cu acest prilej vom gene
raliza experiența buna a fermelor 
de iepuri de casă ale tineretului 
din gospodăriile colective Crucea 
și Tîrgușor. în acest an utemiștii 
și tinerii din unitățile agricole so
cialiste și din școlile regiunii noas
tre vor crește prin muncă volun
tară și un număr de 80.000 pui. 
Noi am mai îndrumat organele și 
organizațiile de bază U.T.M. să or
ganizeze creșterea puilor pe lingă 
fermele avicole ale tineretului din 
gospodăriile agricole de stat și din 
gospodăriile agricole colective.

De asemenea, păsările crescute 
Ia fermele avicole ale tineretului 
vor fi livrate, pe bază de contract 
organelor comerciale de stat.

Fiecare organizație 
de bază U. T. M. 

va avea o crescătorie 
de păsări și iepuri

în mod voluntar 
găină și 5000 iepuri de casă.

Printre organizațiile U.T.M. care 
ocupă un loc de frunte în această 
direcție este ți organizația U.T.M. 
din G.A.S. Fotinu. raionul Km. 
Sărat. Utemiștii ți tinerii muncitori 
de la această gospodărie ți-au luat 
angajamentul să crească în mod 
voluntar 8000 de pui de găină, iar 
prin valorificarea lor să aducă 
gospodăriei de stat venituri supli
mentare de peste 50.000 lei. De 
asemenea ți-au luat angajamente 
deosebite ți organizațiile de bază 
U.T.M. de la
Breaza, de la 
din Pucioasa, 
ieni ți altele.

școala medie din 
școlile elementare 
Buciumeni, Moro-

Participînd cu entuziasm la 
acțiunea patriotică de colectare 
a fierului 
Șantierul 
Constanța 
săptămîni ale 
15.000 kg. fier vechi. O parte din 
această cantitate de fier vechi a 
fost scos de pe fundul radei por
tului.

vechi, tinerii de la 
naval maritim din 
au strîns în primele 

acestui an peste

(Agerpres) ]

In acest an creșterea păsărilor 
și a iepurilor de casă pentru carne 
va lua o mare dezvoltare în toate 
organizațiile de bază U.T.M. să
tești și de pionieri din raionhl nos
tru. In gospodăriile colective din 
Păncit, Cuezd, Curteni, Mitrești și 
pe lingă școlile elementare din 
Nasna, Miercurea Niraj, Band, 
Sîncrai și în multe, alte sate se 
vor organiza crescătorii de păsări 
și iepuri de casă pentru carne, ale 
organizațiilor de bază U.T.M. și 
ale pionierilor. Numai școlarii din 
Miercurea Niraj, Band și Pănet 
de exemplu vor crește în formele 
tineretului și pionierilor 800 de ie
puri de casă și 330 de pui de 
găină.

Materialele necesare pentru con
strucția cotețelor, adăposturilor la 
fermele tineretului pentru creșterea 
animalelor mici, vor fi asigurate 
de către sfaturile populare comu
nale și gospodăriile agricole colec
tive.

Noi ne-am propus ca pînă la 
sfîrșitul acestui an să creștem 
10.000 iepuri de casă.

Atît iepurii de casă cit și păsă
rile vor fi vîndute pe bază de con
tract organelor comerciale de stat.

NAGY VILMOȘ 
prim secretar al Comitetului 
raional U.T.M. Tg. Mureș

STRATONE
v___ ,___ al comisiei tineret
sătesc a Comitetului regional 

U.T.M. Ploești
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Toate forțele tinerilor
din transporturi

pentru îndeplinirea
planului de stat

în expunerea 
făcută la ședința 
Plenară a C.C. 
al P.M.R. din 
26—28 noiem
brie 1958, tova
rășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a
subliniat că „Elanul 
gația tineretului 
stituie o mare

Ing. Dumitru Mocanu
secretar general al Ministerului

Transporturilor și Telecomunica
țiilor

—oxo—

Orașul de reședință al banilor 
olteni de odinioară — Craiova — 
adăpostește mulțe mărturii ale 
unor fapte demne de a fi cunos
cute și folosite pentru educarea 
patriotică a tineretului craiovean.

Inițiativa tinerilor de la Vladi
miri — care are tocmai acest scop 
și care a pornit de mai bine de un 
an și jumătate — a fost primită 
și îmbrățișată cu căldură de nu
meroase organizații de U.T.M. 
regionale, orășenești, raionale ori 
comunale de pe întreg cuprinsul 
patriei noastre

Cum era și firesc și în orașul 
Craiova ea a fost îmbrățișată de 
multe organizații U.T.M. Organi
zația de bază U.T.M. a Școlii me
dii nr. 4 de pildă, a luat sub pa
tronaj : „Cimitirul eroilor sovietici, 
căzuți în luptele pentru eliberarea 
patriei noastre de sub jugul fas
cist". Organizația U.T.M. nu s-a 
rezumat însă doar la curățirea și 
răsădirea de flori pe mormintele 
ostașilor sovietici, ci au dus o se
rioasă muncă de documentare pen. 
tru a afla în ce Ioc și împrejurare 
a căzut fiecare erou. La unele seri 
literare închinate luptei eroice a 
Armatei Sovietice pentru elibera
rea popoarelor cotropite de fasciști, 
s a vorbit și despre acești ne
muritori eroi. Cunoașterea vieții 
eroice a ostașilor sovietici, a lupte
lor care au avut loc pe aceste 
meleaguri au impresionat adine

pe tineri, le-a mărit dragostea 
față de eroicul popor sovie
tic, le-a întărit hotărîrea de a de
veni luptători activi pentru întări
rea continuă a cuceririlor revolu
ționare ale poporului nostru, sub 
conducerea partidului.

Acum, membrii organizației de 
bază U.T.M de la Școala medie 
mixtă nr. 4, lucrează la un caiet 
literar în care vor fi cuprinse po
vestirile despre eroii sovietici căzuți 
pe cîmpurile de luptă ale regiunii 
Craiova. Caietul se va păstra la

dezvoltă ura împotriva tuturor 
acelora care au asuprit poporul.

Utemiștii și tinerii Uzinei „7 No
iembrie" au organizat adunări la 
care au invitat să le vorbească 
muncitori v'rstnici care au lucrat 
și pe vremuri aici. Tinerii 
nu au cunoscut vremurile bleste
mate de odinioară, cînd se lucra 
într-o șandrama. Nu au cunoscut 
nici mizeria vieții de exploatare, 
dar au aflat totul de la tovarășii 
lor mai vîrstnici, și în acest fel, 
prețuind și mai mult realizările de

Comitetul orășenesc U.T.M. Craiova să lichideze ' 
formalismul și superficialitatea in răspîndirea ' 

acestei importante inițiative (

sediul organizației de bază U.T.M, 
și va fi cunoscut de toți elevii ce 
Vor intra în această școală.

Acesta este un exemplu desigur. 
Mai sînt însă și altele De pildă 
elevii și pionierii Școlii medii nr. 
2 „Frații Buzești", au luat în patio- 
naj casa unde a locuit, statuia și 
mormîntul poetului antimonarhic 
Traian Demetrescu.

Poemele demascatoare, antimo
narhice ale lui Tradem îi ajută pe 
tineri să cunoască fața hidoasă a 
regimului burghezo-moșieresc, le

azi ale regimului nostru democrat 
popular, au devenit luptători mai 
fermi, mai hotărîți, pentru aplica
rea în viață a sarcinilor trasate de 
partidul nostru, și-au mărit contri
buția la îndeplinirea sarcinilor eco
nomice ale întreprinderii.

Iată deci c‘t de multe lucruri 
frumoase se pot face folosind cu 
pricepere inițiativa tinerilor de la 
Vladimiri.

Din păcate însă această inițiati
vă nu e destul de prețuită de Co
mitetul orășenesc U.T.M. Craiova. 
Mai sînt încă organizații U.T.M.,

ca cele de Ia Uzinele „Electropute- 
re“, fabricile „Partizanul", „Inde
pendența", „I. C. Frimu" și altele, 
unde inițiativa de la Vladimiri es
te confundată cu inițiativele în 
producție ale tineretului, cum ar 
fi cea de la Uzinele „Tudor Vladi- 
mirescu" din București ori altele. 
Și este cu atît mai condamnabil, 
cu cit nici chiar unii membri ai Co
mitetului orășenesc U.T.M. nu prea- 
știu în ce constă această inițiativă.

De aici și înțelesul mărginit pe 
care membrii Comitetului orășenesc 
U.T.M. îl cultivă în legătură cu 
inițiativa tinerilor de la Vladimiri. 
Ei reduc această prețioasă inițiati
vă de educare patriotică a tinere
tului, în cel mai fericit caz, nu
mai la acțiunea practică de îngri
jire a monumentelor. Cit de uni
laterală și îngustă este această 
practică se poate vedea din con
fruntarea ei cu activitatea și ex
periența celor cîtorva organizații 
de bază U.T.M. din oraș, 
amintite mai sus. Ele au găsit for
me interesante de a face cunoscut 
tineretului trecutul glorios de lup
tă al poporului nostru, lupta osta-

ION TEOI1AR1DE

(Continuare în pag. 3-a)

losirea rezerve
lor interne 
xistente care 
un mare rol 
îndeplinirea 
supraîndeplini- 

rea planului și 
în reducerea pre- 
al transporturi- 

din 
lupte pentru îui- 

deplinirea sarcinilor de dezvoltare bunătățirea rulajului vagonului de 
a economiei naționale Sub condu- marfă, pentru sporirea tonajului 
cerea organizațiilor de partid, or- 1 
ganizațiile U.T.M. trebuie

și abne- țului de 
muncitor ,con- 
forță în în-

cost 
lor. Tinerii 
trebuie să

e- 
au 
în 
ți

transporturi

jucării„Buptiria copiilor" din București, 
confecționeze jucării cit mai plăcute și

Colectivul fabricii
se străduiește zi de 
de o calitate tot rtiai superioară.

în fotografie: utemiștii ion Popescu și Mircea Vitec, efcctuind 
controlul jucăriilor.

trenurilor, creșterea coeficientului 
să de utilizare a parcului auto, redu- 

mobilizeze masele largi ale tinere- cerea consumurilor specifice de 
tului la lupta pentru înfăptuirea combustibili etc. Ei trebuie să gă- 
cu succes a prevederilor planului sească mereu noi căi pentru îm

bunătățirea metodelor de muncă, 
să inițieze acțiuni de masă care 
să ducă la descoperirea și folosirea 

(tuturor rezervelor interne.
1 In această privință o inițiativă 

valoroasă este de exemplu aceea a 
ceferiștilor de lă stația București- 
Triaj privind remorcarea trenuri
lor de marfă cu tonaj sporit. Ex
tinderea pe scară largă a acestei 
inițiative dă posibilitatea unei 
bune utilizări a parcului de loco
motive și vagoane și reducerii pre
țului de cost al transporturilor. 
Iată de ce tinerii feroviari trebuie 

' să depună toate eforturile pentru 
extinderea ei. Legat de aceasta tre- 

' buie amintită și inițiativa — în 
tracțiunea feroviară, a mecanicului 
de locomotivă Vasile Nanu — de 
remorcare a trenurilor cu tonaj și 
viteză sporită, Pînă în prezent a- 
ceastă inițiativă a fost însușită de 
peste 300 echipe de locomotivă.

Este de asemenea necesar 
crească numărul tinerilor < 
ducători auto angrenați în 
carea 
lupte pentru 
lui mediu 
rolelor, 
cientului 
cului de 
onoare a 
se ocupe 
feri în spiritul atitudinii socialiste

de stat".
După cum se știe și în transpor

turi lucrează un număr foarte 
mare de tineri. Ei îndeplinesc 
funcții de mecanici de locomotive, 
impiegați de mișcare, conducători 
auto, fochiști, acari. In fața lor 
stau sarcini de mare răspundere 
pentru executarea la timp și în 
bune condițiuni a tuturor nevoi
lor de transport în depline condi
ții de siguranță a circulației și cu 
minimum de cheltuieli.

Ca urmare a dezvoltării tuturor 
ramurilor economiei naționale și 
a creșterii circulației mărfurilor, 
sarcini stabilite de plenara din no
iembrie 1958 a C.C. al P.M.K., 
planul de transport pe anul 1959 
cuprinde un volum sporit de pres
tații față de realizările din 1958 
la toate felurile de transport. 
Trasportul auto — de pildă — va 
crește intr-un ritm accentuat avînd 
ca sarcină să transporte o cantitate 
de mărfuri eu peste 40 la sută mai 
mare decit în 1>»8. Sarcinile can
titative ale planului dc transpor
turi sînt însă sarcini minime ; ele 
trebuie să fie depășite corespunză
tor nevoilor ereseînde ale econo
miei naționale.

Pentru asigurarea îndeplinirii și 
depășirii planului do stat în trans
porturi ministerul nostru așteaptă 
un mare sprijin din partea organi
zațiilor U.T.M. Ele au datoria să 
mobilizeze utemiștii, să îndrepte 
atenția tineretului din unitățile de 
transport spre descoperirea ți fo-

să 
con- 
iniș- 

sutamiistă. Ei trebuie, să 
creșterea pareursu- 

zilnic al aulovehi- 
pentru creșterea cocli- 

de utilizare a par- 
mașini. E o datorie da 
organizațiilor U.T.M. să 

de educarea tinerilor șo-

(Continuare în pag. 3-a)
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Pentru un conținut 
leg.at de. triafă, eonihcitio 
al înYâtâmlntnlul politic

în regiunea Stalin sînt 33 de 
școli medii și pedagogice. In 
aceste școli funcționează nenumă
rate cercuri politice U.T.M., „Să 
ne cunoaștem patria".

Trebuie remarcat, ca un fapt 
pozitiv, că în acest an au fost 
create toate condițiile organizato
rice pentru ca cercurile să-și des
fășoare activitatea în bune con
diții. Atenția noastră trebuia 
concentrată asupra îmbunătățirii 
conținutului politic al lecțiilor, 
pentru riditarea nivelului discuți
ilor, pentru creșterea eficienței a- 
cestora. In acest sens, propagan
distul joacă un rol foarte însem
nat. De pregătirea și străduința 
lui, pentru a da lecțiilor și discu
țiilor un caracter puternic, educa
tiv, viu și interesant, depinde în 
cea mai mare măsură eficiența în
vățămîntului politic.

Cu sprijinul Comitetului regional 
P.M.R.-Stalin, Comitetul regional 
U.T.M. a format cîteva brigăzi 
care au controlat îndeaproape, timp 
de trei săptămîni, felul în care se 
desfășoară învățămîntul politic 
U.T.M. în școli. După aceea am 
inițiat discuții cu propagandiștii 
despre munca lor Iată ce a reieșit 
din concluziile brigăzilor și din 
discuțiile purtate cu propagan
diștii.

In școli conduc cercurile poli
tice propagandiștii din rîndul 
muncitorilor fruntași, tehnicienilor, 
inginerilor și activiștilor și din 
rîndul profesorillor. Comparînd 
activitatea acestora, ne-am dat 
seama că munca propagandiștilor 
muncitori, tehnicieni, ingineri și 
activiști se găsește la un nivel 
ridicat. Acest fenomen nu este 
întîmplător. Aceștia nu sint în
grădiți de obișnuința cu anumite 
practici didactice, ei cunosc mai 
bine viața, producția, uriașa mun
că de construire a socialismului, 
— la care ei înșiși participă în 
modul cel mai direct — sînt mult 
mai convingători. Neobișnuițj să 
predea „de la catedră" ei sint 
foarte apropiați de cursanți, 
ceea ce face ca la seminar, între 
propagandiști și cursanți să se 
stabilească repede o atmosferă 
degajată, propice dezbaterilor. In 
aceste condiții elevii se antrenea
ză ușor în discuții, desfășurind 
amplu schimbul de opinii. Acești 
propagandiști reușesc mai ușor 
să imprime discuțiilor un ca
racter viu și combativ. Din via
ța socială, activă și bogată a 
fabricii, ei au acumulat o expe
riență mai mare a organizării și 
conducerii dezbaterilor. Ei pot 
aduce și aduc mereu în discu
ție probleme și exemple de la 
locul lor de muncă, făcîndu-1 
pe elev să se simtă apropiat de 
uzină. De asemenea, acești propa
gandiști se străduiesc să pună în 
discuția cercurilor probleme legăte 
de munca elevilor, deprinzîndu-i 
să discute problemele teoretice în

S. Pddureanu
secretar al Comitetului regional

U.T.M. Stalift

strînsă legătură cu activitatea 
practică de fiecare zi. Aurel Solo
mon, muncitor textilist lă „11 lu- 
nite“ (din Sighișoara), Traian Șo- 
va, muncitor, Grefe Haizembur- 
gher, de la „Faianța" (Sighișoa
ra) sînt numai cîțiva din nume
roșii propagandiști care ar putea 
fi citați pentru felul în care și-au 
înțeles munca

Alături de aceștia avem însă o 
seamă de alți propagandiști, mai 
ales din rîndul profesorilor, care- 
și duc munca defectuos. Buiuc 
Claudia, de pildă, profesoară la 
Școala medie nr. 2 din Sighișoara 
este și propagandistă. Munca ei 
în cercul politic este superficială. 
Lecțiile ei sînt predate rece, di
dacticist, scolastic. De asemenea, 
profesoara Eugenia Pantelimon, 
de la școala nr. 2 din Făgăraș 
vorbește cursanților în mod ne
convingător, rezumîndu-se la e- 
nunțarea unor lozinci și face 
adeseori confuzii politice, tn ge
neral, în munca unor propagan
diști din rîndul profesorilor se re
marcă numeroase lipsuri. Multi 
înțeleg în mod greșit lecția din 
cadrul cercului 
nea unei lecții 
dau mai mult 
torie și geografie, în mod general, 
scolastic, ajung la o schematizare 
excesivă a lecțiilor. Rutina pro
fesională pe care o au mtilți din
tre ei, aplicarea fără discernărnînt, 
în mod cu totul nepotrivit, a me
todelor didactice, școlărești, la 
viața și activitatea cercurilor po
litice, dau activității lor în cetcuri 
un caracter anost. Unii propagan
diști, 
punct 
ideologic, 
retice de cele practice, nu vin 
cu exemple concrete din activi
tatea de zi cu zi a întregului po
por, pentru construirea socialismu
lui. Discuțiile pe care le conduc 
aceștia se desfășoară de cele mai 
multe ori greoi, școlărește, deve
nind uneori chiar imposibile din 
cauza distanței „consacrate" din
tre catedră și bancă care creează 
o atmosferă rigidă în cerc. Elevul 
se simte încurcat în fața propa
gandistului profesor, nu i-a cu- 
vîntul din proprie inițiativă. Cu- 
noseîndu-i pe elevi de la orele de 
clasă propagandiștii nu-și pun 
problema să discute în cerc des
pre activitatea școlară a acestora, 
strîns legată de problemele ce se 
dezbat aici. Astfel, elevii discută 
niște noțiuni abstracte din care 
ntt învață adeseori mare lucru 
pentru activitatea lor practică.

Lipsurile acestea dăunează mult 
nivelului și conținutului predărilor 
și discuțiilor din cercurile politice.

politic, aseme- 
de clasă, pre- 

probleme de is-

insuficient pregătiți din 
de vedere politic 

rup
. . . Ș»

problemele teo-

-OOO-

Uneori elevilor nu li se spune oare este scopul 

operațiilor practice din munca din atelierul școlar.

— Șint tare curbs să aflu la ce folosesc piesele la care lucrăm?
— Al răbdare 1 o să aflăm în trimestrul următor.

Am vizitat Școala medie nr. 1, cu limba 
de predare romînă, din Mediaș, eu plăce
rea cu care revezi o veche cunoștință. Cu 
un an în urmă, însoțit de prof. Vasile 
Barna, cunoscusem acțiunea perseverentă 
dusă de conducerea școlii pentru dezvolta 
rea învățămînttilui politehnic. Membrii 
corpului didactic aveau pe drept cuvînt 
Satisfacția să declare că, încă înainte ca 
trecerea la politehniZare să fi devenit obli
gatorie, profesorii acestei școli introdusese
ră, din proprie inițiativă, în programa clase
lor mari elemente de politehnizare. Știam 
de asemenea că întreprinderile din locali
tate au sprijinit cu multă dragoste iniția
tiva tovarășilor profesori. înzestrînd atelie
rele școlii cu numeroase unelte și mașini. 
Ne ani bucurat deci auzind azi că numărul 
maiștrilor a crescut, că atelierele s-au mă
rit, ne-am bucurat și de faptul că direc
torii școlii sint în permanență preocupați 
de găsirea unui nou local pentru atelierele 
școlare, unde se vor putea crea secții noi 
ca : secții de tratare termică, de mașini, 
secția de organe de mașini etc., pe lîngă 
secțiile de lărătiișerie, tîmplătie și electri 
citate existente.

Cunoscînd toate acestea, n£ am propus să 
desprindem aedm din experiența Școlii 
medii nr 1 din Mediaș rolul educativ pe 
care l-a avut munca și atelierul școlii asu
pra formării conștiinței elevilor, asupra 
orientării lor în viață Directorii școlii, to
varășii Ion Sereanu și Constantin Tomescu. 
au rămas însă surprinși în fața unei ase 
menea probleme. „Influența politehnizări 
asupra orientării elevilor în viață ?“ — aii 
întrebat dinșii și s au mirat atît de parcă 
auzeau pentru primn dată despre această 
chestiune. „La noi, 
ză bine, mînuiesc 
ne-am preocupat ca 
zbatem acum ca să 
timp să ne mai întrebăm și despre alte 
probleme. Să-l chemăm pe tov. prof. Va-

tovarășe, elevii Iticrea 
bine uneltele... Noi 

să le creăm ateliere, ne 
le mărim. N am avut

Nu trebuie trasă de aici concluzia 
că munca tuturor propagandiștilor 
recrutați dim rîndurile profesorilor 
este slabă.

Analizând munca desfășurată 
pînă acum iffrcadrul cercurilor de 
învățămînt politic din școli, am 
ajuns la concluzia că trebuie să 
luăm o seamă de măsuri, care să 
ducă la îmbunătățirea calitativă 
a acestei munci. In primul rând, 
vom trece treptat și în măsura 
impusă de necesitate, să înlocuim 
propagandiștii care nu corespund 
cu propagandiști bine pregătiți 
din întreprinderi. Apoi vom per
manentiza în practica muncii 
noastre instruirea regulată și 
atentă a propagandiștilor.

Dat fiind că timpul pentru des
fășurarea cercului politic este 
scurt, iar predarea se face în da
una discuțiilor—și pentru că unii 
propagandiști nu au suficientă 
pregătire să predea lecții intere
sante, la un nivel înalt — noi vom 
organiza predări colective pe școli 
sau grupe de școli. In unele școli 
metoda aceasta s-a folosit și ea 
a dat roade bune. Aici vom avea 
posibilitatea să aducem conferen
țiari bine pregătiți și să mobili
zăm forțele din școli pentru a 
aduce materiale demonstrative, 
documentare, pentru fiecare lec
ție. In acest fel, în cerc se vor 
putea desfășura exclusiv numai 
discuții, care vor fi astfel mult 
mai fructuoase.

Sînt primele măsuri pe care le- 
am luat și pe care le vom extinde 
în toate școlile. Cu siguranță că 
ele vor contribui la întărirea ro
lului învățămîntului politic în 
munca educativ-politică ce se des
fășoară în școli.

I
Să intensificăm 

activitatea organizațiilor 0. T. i
in sprijinul procesului

Pe 
III-a 
țiile U.T.M. din școli s-au orientat 
mai puternic spre a lega mai strîns 
activitatea politică de munca de 
învățătură.

Totuși, în practica muncii des
fășurată de unele organizații 
U.T.M. în sprijinul procesului de 
învățămînt. se mai manifestă încă 
lipsuri importante.

Din rîndul utemiștilor elevi s-au 
născut, cu cîțiva aDÎ îfl unnă ini
țiative prețioase cu privire la or
ganizarea ajutorului reciproc lă 
învățătură și la organizarea unui 
larg și permanent schimb de ex
periență și o suită întreagă de alte 
metode care nu numai că dezvoltau 
într-o inare măsură interesul și 
hotărîrea elevilor de a învăța, dar 
îi stimulau să muncească mai bine, 
și îi ajutau concret să-și fot- 
meze un stil propriu și eficace 
de muncă. Treptat, socotind 
în mod nejustificat că elevii au 
suficientă experiență sau eă a- 
semenea metode le-ar îngrădi 
dezvoltarea personalității, multe 
organizații U.T.M. au renunțat la 
aceste metode. Aceasta este o gre
șeală. Practica dovedește că elevii 
au nevoie de într-ajutorare, la 
care adeseori recurg în mod spon
tan, de aceea uneori nu în chipul 
cel mai efîcace, ci pe baza unor 
criterii întîmplătoare. Unele orga
nizații U.T.M. din păcate puțină 
la număr, și-au dat seama de acest 
lucru și au continuat să dea un 
caracter organizat formelor de în
tr-ajutorare la învățătură. Astfel, 
în școlile medii din Orașul Stalin, 
organizațiile U.T.M., îndrumate de 

1 comitetul orășenesc U.T.M. au or-

baza indicațiilor Plenarei a 
a C.C. al U.T.M., organiza-

Fapta eroica

Era pe la jumă
tatea lunii decem
brie a anului tre
cut. In curtea Școlii 
medii nr. 1 „Gheor- 
ghe Lazăr" din Si
biu, elevii ascultau 
cu emoție lectura 
unei scrisori neobiș
nuite.

...Pentru fapta sa 
plină de eroism și 
înaltă ținută mora
lă, conducerea în
treprinderii noastre 
aduce utemistului 
Radu Cristea, elev 
în clasa a Xl-a la 
școala dvs., since
re mulțumiri. Mul
țumim de asemenea 
călduros corpului 
didactic și organi
zației U.T.M. din 
școală, care au e- 
ducat la elevi ase
menea trăsături 
înaintate...

Ultimele cuvinte 
ale scrisorii au fost

învățămînt

Elevele de Ia 
Școala medie 
nr. 2 din Craio
va sînt adesea 
oaspete ale Uzi
nelor „7 Noiem

brie". Aci, cu ajutorul mun
citorilor ele deprind meșteșu
gul mînuirii mașinilor.

în fotografie. Aha Furiș, ț 
strungar la această uzină, | 
explică elevelor modul de j 
funcționare a strungului.

a elevului Radu Cristea 
din Sibiu

însoțite de un pu
ternic’ ropot de a- 
plauze, semn că cei 
prezenți se bucurau 
nespus de fapta e- 
roică a colegului 
lor. Dar ce se în- 
tîmplase ? Cu cî- 
teva zile in urmă, 
un depozit al 
U.R.C.C. din Sibiu, 
luase foc. Obser- 
vînd incendiul bă- 
trînul paznic a în
ceput să strige după 
ajutor. Elevul Radu 
Cristea, care se gă
sea prin apropiere, 
a alergat într-un 
suflet la fața locu
lui. El și-a dat sea
ma imediat că pînă 
vor veni pompierii 
pîrjolul se va întin
de. Dînd dovadă de 
o Înaltă conștiință 
socialistă și de un 
înalt spirit patrio
tic. Radu a luat a- 
tunci o hotărîre e-

roică: să stingă < 
singur focul. El a ; 
reușit, riscîndu-șl < 
viața, să stingă in- < 
cendiul care ame- J 
nința să prefacă în < 
scrum clădirea șl < 
importante mate- < 
riale ce se găseau < 
în depozit, în va- < 
loare de cîteva sute * 
de mii de lei. <

După careul fe- < 
stiv, un grup nu- < 
meros de elevi l-au ; 
înconjurat pe Radu * 
și au început să-l < 
asalteze cu 'între- < 
bări. <

— Cum, Radule, < 
tu singur ai stins < 
focul? A fost greu? ) 
Nu ți-a fost frică? <

— Frică ? 1 răs. < 
punse Radu stînje- s 
nit. Nu știu! N-am ) 
av-it vreme atunci < 
să mă gîndesc la S 
asta. >

I. ANDREI <

Cînd birourile U.T.M. de clasa
SINT ÎNDRUMATE
CONCRET, OPERATIV

ganizat discuții care au în apa
rență un caracter metodic dar care, 
în’ esență, au și un puternic ca
racter politic, ele urmărind să dez
volte conștiința 
ciăle de a 
siunea pentru 
cuparea pentru un studiu me
todic, organizat, de calitate. Au a- 
vut loc discuții pe teme ca : „pro
gramul zilnic, te ajută în pregăti
rea temeinică" sau „cum trebuie 
Să folosești notițele" și altele.

Apelînd la experiența pozitivă 
din anii aceștia — în parte dată 
uitării în ultimul timp de multe 
organizații U.T.M. din școlile me
dii — știm că s-a dovedit foarte 
utilă organizarea expozițiilor de 
caiete de notițe și dfe caiete pentru 
tertiele de casă. Elevii aveau prile
jul să compare metodele lor de 
muncă cu cele ale colegilor mai 
bine pregătiți, fruntași.

Sînt foarte folositoare discuțiile 
organizate pentru a i ajuta concret 
pe elevi cum să muncească indi
vidual. Cu ajutorul profesorilor 
de specialitate, organizațiile U.T.M. 
trebuie să organizeze lecții meto
dice „cum să învățăm" : cum să 
învățăm la matematică, la limba 
romînă, la fizică etc. Elevii trebuie 
ajiitați, prin sistemul discuțiilor 
metodice, cum să folosească manua
lele, cum să folosească materialul 
bibliografie ajutător, cum să-și 
formeze un stil propriu și eficient 
de învățătură Căci unii elevi deși 
se dovedesc foarte sîrguincioși în
vățînd din răsputeri, rezultatele 
muncii lor nu sînt pe măsura efor
turilor, de cele mai multe ori pen
tru că aceștia nu știu cum să în
vețe. Tocmai în acest sens trebuie

îndatoririi so- 
învăța bine pa- 
învățătură, preo-

ajutați. Acest ajutor poate lua di
versele forme ale schimbului de 
experiență. Priit comparație, elevii 
vor vedea fără îndoială care smt 
cele mai bune metode de muncă.

Una dintre cele mai eficiente for
me — care trebuie puternic stimu
lată — este într ajutorarea directă 
de fiecare zi, la învățătură, 
învățînd mpreună, elevii buni 
influențează pe cei mai slab 
pregătiți, le trezesc încrede
rea în forțele proprii, le 
transmit pe nesimțite experiența 
lor, le trezesc ambiția de a învăța 
bine. Pe această cale se întărește 
și sentimentul adevăratei priete 
nii și tovarășii, se adîncește educa
ția în spiritul Colectivismului, se 
dezvoltă grijă Și răspunderea pen
tru soarta eolegului de bancă sau 
de clasă. Cînd aeest lucru se pe
trece spontan, se întîmplă adeseori 
să se adune laolaltă elevi slabi, ne- 
deprinși să muncească disciplinat, 
sistematic. Dintr-un asemenea Co
lectiv de într ajutorare nu iese 
nimic bun, folositor. Iată de ce 
este necesar ca organizațiile U.T.M. 
din școlile medii să se ocupe ac
tiv de organizarea concretă a gru
pelor de într-ajutorare, asigurind 
astfel deplina lor eficiență și ge 
neralizarea lor.

Sînt, fără îndoială, nenumărate 
alte forme și metode cate au fost 
folosite și care se folosesc încă cu 
mult succes în unele școli. Orga
nele și organizațiile U.T.M. din 
școli, au datoria să organizeze o 
activitate multilaterală în spriji
nul muncii de învățătură, dînd 
fiecărei acțiuni de acest fel un bo
gat conținut educativ-politic și 
practic, Lt lustiq

Concepția formalistă 
âes^re peKleknâzare 

hebuîe lâckîglafâ
sile Barna, responsabil în comitetul de pă
rinți cu problema politehnizării. Poate eă 
știe dînsul să vă spună ceva...",

A sosit și tovarășul Vasile Barna și — 
curios ! — s-a mirat și dînsul de o ase
menea întrebare. — „Am fost atît de ocu
pați cu politehnizarea !... ne-a spus dîn
sul. Ceea ce pot să afirm este eă elevii 
privesc cu drag munca fizică".

Da, într-adevăr, profesorii au fost atît 
de ocupați cu politehnizarea, încît au ui
tat... scopul politehnizării ! După patru ani 
de învățămînt politehnic în școală se știe 
doar că elevii privesc cu simpatie munca 
fizică. S a întrebat însă cineva ce drum 
vor urma acești elevi în viață ? S-a întrebat 
cineva în ce măsură munca practică în a- 
teller a contribuit la alegerea profesiei ? 
Nu. nu s-a întrebat nimeni, deși se știe 
că alegerea profesiunii constituie barome
trul cel mai precis de verificare a rolului 
pe care-1 joacă munca practică în viața 
elevilor. Tovarășii profesori știu pur și 
simplu eă „în atelier elevii lucrează bine" 
și atît. Mai departe nu s au interesat. Iar 
atunci cînd au făcut-o (ou ocazia vizitei

noastre) au rămas ei înșiși surprinși. La 
clasa a Xl-a B, de pildă, după atîția ani 
de la introducerea învățămîntului politeh
nic, doar 5—6 eleve s-au gîndit ce profe
siune 
și-au 
velor 
întii 
urmă
Profesoara dirigintă, tovarășa Pancu Alice, 
care predă în școală matematica, nu și-a 
pus niciodată problema orientării în viață 
a elevelor sale, deși aceasta este (cu sau 
fără învățămînt politehnic) o sarcină a 
profesorului diriginte. La clasa a Xl-a B, 
nu s-a discutat niciodată cu elevele despre 
orientarea profesională, iar atunci cînd 
s-a discutat despre dragostea pentru mun
ca fizică s-a vorbit „în principiu", fără re
feriri și indicații personale, bazate pe stu
dierea capacităților fiecărui elev în parte. 
Profesorii de la Școala medie nr. 1 din 
Mediaș au uitat că scopul învățămîntului 
politehnic nu este numai de a trezi dra
gostea pentru munca fizică, ci — mai

să ți aleagă (niciuna din acestea nu 
ales o profesiune practică). Restul ele- 
au declarat că așteaptă să treacă mai 
examenul de maturitate și abia pe 
se vor orienta spre o profesiune...

mtilt — acela de a educa la elevi dorința 
de a lucra în profesii direct productive.

Vina revine în egală măsură și organi
zației U.T.M. din școală (secretar E. Rîj- 
noveanu), care și-a îndeplinit la fel de 
formal sarcina de a educa la elevi dra
gostea pentru munca fizică. Din discuțiile 
purtate a reieșit că biroul organizației 
U.T.M. privește politehnizarea tot ca pe 
un scop în sine : să avem ateliere, să asi
gurăm frecvența elevilor și atît. Altfel nu 
ne putem explica de ce pînă acum nu s a 
întrebat nimeni dintre utemiști care este 
influența concretă a politehnizării asupra 
conștiinței elevilor. Ar fi fost deajxms să 
se fată un simplu sondaj la clasele a Xl-a 
pentru a se vedea că, de fapt, scopul ur
mărit prin crearea învățământului politeh
nic nu s-a realizat decît parțial la această 
școală.

Pînă la terminarea anului școlar mat 
sîrtt doar cîteva luni. Corpul didactic și 
organizația U.T.M. de la Școala medie nr. 
1 din Mediaș trebuie să treacă neîntîrziat 
la organizarea unor discuții colective eu 
elevii și părinții elevilor din clasele a Xl-a 
în vederea îndrumării precise a fiecăruia 
spre alegerea unei profesiuni. Avînd în 
vedere observațiile făcute în cei cîțiva ani 
de învățămînt politehnic asupra capacită
ților fiecărui elev, corpul didactic al școlii 
și organizația U.T.M. trebuie să pună ac
cent pe îndrumarea multora dintre elevi 
spre profesii direct productive, pe baza în
sușirii unei meserii încă din școală.

Este de datoria corpului didactic și a 
organizației U.T.M. să înțeleagă că politeh
nizarea nu constituie un scop în sine. Edu
carea elevilor în spiritul dragostei pentru 
munca fizică se verifică, așa cum am mai 
spus, în modul cel mai concret prin orien
tarea profesională clară a elevilor spre 
profesiuni direct productive.

M. FLORIAN

in întreaga școală 
s-au format 

brigăzi arîisfice
La cabana Diham. Unde și-aii 

petrecut vacanța de iarna un grup 
de elevi de la Școala medie nr. 18 
..Mihail Eminescu", a luat ființă o 
mica brigadă artistica. Membrii ei 
scriau texte, pregăteau interpreta
rea și prezentau colegilor lor, în 
cadrul unor șezători, programe pli
ne de conținut educativ și de duh.

După vacanța, pe baza experien
ței de la Diham. comitetul U.T.M. 
a preluat, la început de trimestru. 
— sub îndrumarea și cu ajutorul 
direct al organizației de partid din 
școală și cu sprijinul tovarășei di
rectoare — organizarea brigăzi
lor artistice.

Comitetul U.T.M. al școlii a ini
țiat, avînd în vedere scurta, dar 
fructuoasa experiența a brigăzii de 
la Diham, formarea de brigăzi ar
tistice pe grupurile de clase : cla
sele a VlII-a au o brigadă, cele a 
IX-a o alta etc. Inițiativa este in
teresantă.

_ Problemele care preocupă bri
găzile sînt problemele vieții de 
școală : învățătură sau delăsa
rea la învățătură, disciplina sau 
reversul ei, punctualitatea, înde
plinirea sau neglijarea sarcinilor 
de organizație. Critica adusă iui 
Gheorghe Neguiescu (el. a X-a A), 
care lipsește adesea nemotivat, îl 
va ajuta să se îndrepte, încuraja
rea adresată lui Ștefan Slănescu 
(cl. a VlII-a B) slab la învățătură, 
dar care a început să se îndrepte, 
îl va stimula, epigrama care mar
chează nepunctualitatea și indisci
plina lui Constantin Gonciarov 
(cl. a Xl-a A) va înlătura aceste 
manifestări din purtarea lui. Su
biecte pentru brigăzi sînt la tot 
pasul în școală.

M. CELAC

0 reușită serată 
de matematică

tn școala noastră există mulți 
elevi utemiști. Activitatea comi
tetului V.T.M. pe școală este 
îndreptată îndeosebi asupra 
educației politico-ideologice a 
elevilor și este legată nemijlo
cit de principala noastră sarci
nă — învățătura. In acest sens, 
nu de mult utemiștii din clasa 
a Xl-a A au venit cu propunerea 
să organizăm serate pe diferite 
teme care ne interesează pe noi 
și să invităm și elevi ai altor 
școli din Iași.

Săptămîna trțcută am orga
nizat prima serată de matema
tică. La început s-a prezentat 
o informare politică asupra e- 
venimentelor la zi. Apoi, ele
vul Viorel Barbu a vorbit des
pre marii matematicieni romîni 
și contribuția lor la dezvoltarea 
științelor matematice. A urmat 
un concurs de probleme sub 
conducerea elevului Dan Brîn- 
zei — examinator — la care, 
au participat și elevi de la 
școala medie nr. 4.

elev C. TETRARU 
Școala medie nr. 3, lași

Comitetul U.T.M. de la Școala lor științific ridicat, pentru inter
media nr. 3-Tîrgoviște, s-a pted- pretarea justă pe care au dat-o 

elevii acestui eveniment. E in pre
gătire și un al doilea simpozion: 
„Răscoala de la Bobîlna". La ga
zeta. de perete, care se schimbă săp- 
tămînal, sînt de asemenea anga
jați toți utemiștii și fiecăruia îi vine 
rîndul Să consemneze unul din as
pectele ce i se par mai semnifica
tive din viața clasei. In acest fel 
gazeta de perete a devenit efectiv 
unul din principalele mijloace de 
stimulare și de afirmare a opiniei 
colectivului, un factor mobiliZator- 
agitatbîic. Elevii își spun parcă cu 
mai mult curaj cuvântul despre 
viața clasei, a fiecărui elev, s-au 
obișnuit să prîvescă faptele cu 
ochi critic- Toate acestea vorbesc 
de la sin.e despre faptul că în Clasă 
a X-a umanistică există un birou 
U.T.M. care a fost bine îndrumat 
cum să lucreze

Odată. cu dezvoltarea unei in
tense munci de organizație la ni
velul claselor se dezvoltă și ini
țiativa utemiștilor. Utemiștii din 
clasa a Vlll-a A, au observat in 
laboratorul școlii cîteva bănci mai 
șubrede. Au hotărît (dat fiind că 
tot au învățat tîmplăria în cadrul 
politehnizării) să le repare ei în
șiși. Și-au format în acest scop o 
brigadă. După exemplul lor și 
în alte clase au luat ființă bri
găzi — încă șapte, — care împli
nesc diferite treburi gospodărești 
în interiorul școlii. Comitetul. 
U.T.M. s-ar putea gîndi să gene
ralizeze această inițiativă și să 
introducă în școală autodesefvirea, 
să-i mobilizeze pe elevi să-și cure
țe singuri clasele, să le îngrijească. 

Acum, la Școăla medie nr. 3 co
mitetul U.T.M. pregătește o adu
nate cu birourile LLT.M, de clasă, 
un prilej de a dezvolta și întări 
activitatea de organizație la ni
velul claselor, de a afla care sînt 
slăbiciunile ftiuricii fiecărui birou 
U.T.M., în ce direcție trebuie aju
tate. Desigur, după această adu
nare, murica de instruire se va 
face și mai temeinic, ajutorul va fi 
și mai eficace.

’ V. CARABA

cupat permanent pentru a dez
volta o activitate de organiza
ția. multilaterală la nivelul cla
selor. In acest sens prima 
sa grijă a fost pregătirea te
meinică a activului U.T.M. din 
clase. Birourile U-T.M. din toate 
clasele au participat la ședința de 
instruire la comitetul orășenesc. 
La rîndul său, comitetul U.T.M. 
din școală a instruit birourile în 
legătură cu problemele concrete 
ale muncii în clase.

De asemenea, în scopul . îndru-, 
mării continue a birourilor și 
pentru întărirea muncii lor comi
tetul a repartizat, pe lîngă fiecare 
clasă, cîte un membru ăl său. In 
felul acesta, participând de' aproa
pe la viața de organizație din di
ferite clase, membrii comitetului ău 
avut posibilitatea de a îndruma 
— în cunoștință de cauză — ope
rativ activitatea fiecărei organiza
ții de clasă, au putut interveni cu 
măsuri concrete atunci cînd situa
ția o cerea.

Preocuparea comitetului U.T..M. 
pentru întărirea muncii la nivelul 
claselor a avut ca urmare faptul 
că cele mai multe din ele duc de- 
acum o activitate proprie, multi
laterală, că utemiștii, toți, au și 
îndeplinesc fiecare sarcini concre
te. Un exemplu bun în acest sens 
îl constituie clasa a X-a umanis
tică. Aici utemiștii trăiesc o in
tensă viață de organizație, bogată, 
Vie, atractivă, legată strîns de do
rințele lor. Biroul U-T.M. al clasei 
alcătuiește planul său cu partici
parea tuturor utemiștilor. Intere
santă este de pildă, activitatea 
clasei a X-a ta sprijinul muncii 
de învățătură. Utemiștii discută 
periodic situația ior la învățătură 
și a colegilor lor neutemiști, se 
ajută, se controlează reciproc. în 
Clasă s-au mai organizat o sea
mă, de acțiuni. De pildă, s-a pre
gătit și s-a ținut un simpozion în
chinat Centenarului Unirii Țărilor 
Romîne. Au fost prezentate cinci 
lucrări, mult apreciate de către 
profesorii de istoria pentru nivelul

Mihai Dumitrescu și Eugen Rotaru din clasa a IX-a A de la Școala 
medie „G. Coșbuc" din București, sînt vechi prieteni. Ca prieteni, se 
ajută între ei. Datorită lui Mihai, Eugen a ajuns să îndrăgească 

acum fizica și să înțeleagă mai bine latina.



Mobilizarea tineretului 
la îndeplinirea sarcinilor economice

cn ceșmSs’tsl adîvîftâț

S-au terminat alegerile Organe
lor conducătoare U.T.M. și in 
fruntea organizațiilor de bază au 
fost aleși cei mai buni utemiști 
care prin munca lor și-au cîștigat 
încrederea și prețuirea colective
lor de tineri. Dar mulți dintre cei 
aleși n-au mai fost în birourile 
și comitetele U.T.M., n-au expe
riența conducerii organizațiilor de 
bază. A-i învăța să conducă, a-i 
instrui temeinic cu principalele 
sarcini care stau în fața organi
zației noastre — a fost una din 
importantele direcții în care și-a 
îndreptat munca comitetul nostru 
raional.

Instruirea cadrelor de organi
zație nu este o sarcină nouă pen
tru comitetul raional; în fiecare 
an, odată cu terminarea adunări
lor de alegeri, noi avem datoria 
să ajutăm secretarii, membrii bi
rourilor și comitetelor U.T.M. să 
organizeze munca utemiștilor în 
scopul îndeplinirii sarcinilor puse 
de partid în fața U.T.M. să trea
că de îndată la îndeplinirea ho- 
tărîrilor adunărilor de alegeri. 
In anul acesta munca de instru
ire a cadrelor de U.T.M. pe care 
am desfășurat-o a avut totuși un 
caracter mai deosebit.

Documentele plenarei C.C. al 
P.M.R., din noiembrie 1958, pre
cum și ale plenarei a Vl-a a C.C. 
al U.T.M. ne-au arătat că impor
tant în perioada actuală este să 
îndrumăm organizațiile de bază 
U.T.M. să pună — mai mult de- 
cît pînă acum — în centrul acti
vității lor mobilizarea tineretului 
în vederea îndeplinirii obiective
lor economice care stau în fața 
unităților în care muncesc, să 
lupte pentru mărirea productivi
tății muncii, reducerea prețului de 
cost, realizarea unor importante 
economii. Aceasta a fost direcția 
in care am orientat întreaga mun
că de instruire a cadrelor noi a- 
lese, din organizațiile de bază. A- 
ceastâ instruire a fost organizată 
pe specificuri de muncă, pe re- 
soarte.

în această direcție comitetul ra
ional de partid, ne-a dat un ajutor 
prețios, însărcBnînd activiști cu 
munci de răspundere să vorbeas
că în fața cadrelor U.T.M. Așa 
de pildă instruirea comitetelor 
U.T.M- din întreprinderi cu pri
vire la sarcinile ce revin tine
retului pentru îndeplinirea planu
lui de stat pe anu] 1959 a fost 
făcută de tov. Constantin Barbu

Cum se face Instruirea 
organelor noi alese 

în organizațiile 
de bază U.T.M. 

din raionul Lenin 
București

— secretar al comitetului raional 
de partid — care răspunde de 
problemele economice. El a vorbit 
despre sarcinile organizațiilor 
U.T.M. în extinderea formelor ti
nerești de participare în producție
— brigăzi, posturi utemiste de 
control, secții și schimburi ale 
tineretului etc,, criticînd în ace
lași timp formalismul care se mai 
manifestă în unele locuri. De a- 
semenea a arătat necesitatea de 
a se generaliza inițiativele tine
retului cu privire la economii de 
metal, mișcarea inovatorilor, or
ganizarea civilizată a locului de 
muncă etc. Tovarășul Bafbu a 
vorbit cadrelor U.T.M. despre în
semnătatea și medul în care tre
buie organizate întrecerile socia
liste, despre răspunderea organi
zațiilor U.T.M. în problema ridi
cării calificării profesionale a 
tineretului, despre necesitatea de 
a se crea o largă opinie împotriva 
indisciplinei în muncă, a absen
țelor 
care

și întirzierilor nemotivate, 
se mai manifestă încă la 

tineri din întreprinderi.

Casa de cultură raională din Făget (regiunea Timișoara), duce 
o muncă susținută pentru culturalizarea maselor. Dotată cu o 
frumoasă sală de spectacole, bibliotecă, sală de șah, sală de lec
tură, cerc de muzică, cerc de teatru, cercul de murii îndemânatice, 
contribuie la ridicarea nivelului cultural al maselor țărănești de 
La orașe și sate.

In fotografie: Cercul de miini îndemînatice de pe lingă casa ra
ională de cultură din Făget Foto: AOERPRES

Documentele de partid ne-au 
arătat ca o imperioasă necesitate 
îmbunătățirea muncii politice de 
masă, a muncii educative în rân
durile tineretului. Despre aceste 
probleme le-a vorbit secretarilor 
și membrilor comitetelor U.T.M. 
tov. Gheorghe Sulea secretar cu 
probleme de propagandă el comi
tetului raional U.T.M. El s-a re
ferit în special la conținutul 
muncii politice, arătind necesita
tea legării acesteia de problemele 
economice concrete, de sarcinile 
actuale care stau în fața tinere
tului.

In cadrul acestor ședințe de in
struire noi am acordat atenția 
cuvenită și înarmării cadrelor 
U.T.M. cu cunoștințele necesare 
în domeniul muncii organizatorice 
invățîndu-i cum să-și planifice 
munca astfel ineît să cuprindă 
întreaga masă a utemiștilor, cum 
să țină evidența membrilor U.T.M. 
cum să orienteze și să folosească 
activul organizațiilor de bază 
etc.

In scopul asigurării unei ins
truiri temeinice a cadrelor, noi 
am chemat la aceste ședințe și 
secretarii birourilor de secții 
U.T.M. din organizațiile mai mari ; 
instructorii extrabugetari, precum 
și membrii comisiilor care func
ționează pe lingă comitetul raio
nal. De asemenea membrili birou
lui raional au ajutat comitetele or
ganizațiilor de bază să instruias
că birourile de secții, organizatorii 
de grupe cu sarcinile ce le revin.

Deși aceste ședințe de instruire 
nu s-au terminat de mult, noi am 
inceput să culegem primele roade. 
Așa de pildă de la alegeri și pînă 
acum s-au creat încă 18 brigăzi 
de producție ale tineretului și 15 
posturi utemiste de control. De a- 
semenea s-au creat 45 de brigăzi 
de muncă patriotică care au și efec
tuat 35.000 ore muncă voluntară, 
iar din unele organizații de bază 
(Uzinele „Mao Țze-dun“, „Grigo- 
re Preoteasa" și altele) ne-au 
sosit știri privitoare la faptul că 
cercurile politice s-au constituit 
în brigăzi de muncă patriotică. 
De asemenea în unele organizații 
de bază, care pînă la adunările 
de alegeri desfășurau o slabă ac
tivitate, au început să se petreacă 
schimbări Îmbucurătoare. Un 
exemplu în această direcție îl cons
tituie organizația de bază U.T.M. 
de la Întreprinderea „Victoria So
cialistă" care de la adunarea de 
alegeri a reușit să-și îmbunătă
țească considerabil munca. Aci, în 
scurt timp, s-a reușit să se antre
neze întregul tineret in întrecerile 
socialiste, s-au creat două bri
găzi de muncă patriotică care des
fășoară o bogată activitate, cele 
4 cercuri politice cuprind întregul 
tineret și desfășoară o muncă de 
conținut, s-a îmbunătățit conținu
tul activității culturale. Mai sînt 
și alte exemple care ne dovedesc 
eficacitatea muncii de instruire 
pe cate am desfășurat-o în acest 
an. Munca de îndrumare a comi
tetelor și birourilor U.T.M. nu se 
termină odată cu instructajele pe 
care le-am făcut pînă acum. Noi 
avem datoria să îndrumăm în 
continuare cu competență și răs
pundere cadrele de conducere din 
organizațiile de bază astfel incit 
acestea să devină cu adevărat 
principale ajutoare ale organiza
țiilor de partid in mobilizarea ti
neretului la îndeplinirea sarcinilor 
economice, la marea operă de con
struire a socialismului în patria 
noastră.

CONSTANTIN P1RVU 
Prim secretar al Comi
tetului raional U.T.M.

V. I. LENIN

TELEGRAME EXTERNE

1

Presa sovietică despre cea de a Xt*a 
aniversare a înehorii Trataturi 

de prietenie, colaborare și asistență mutuali

Nu de mult un colectiv de tehnicieni de la uzinele „21 Decembrie" din Capitală — printre 
care inginerul utemist Teodor Gorcea, maistrul Anatol Țernea (secretar al organizației U.T.M.) șl 
maistrul gravor Filip Cîolac au realizat un nou caracter de matrițe.

In fotografie: utemista Adela Burlacu ajutată de Ion Florian efectuează controlul noilor 
matrițe pentru Utere tipografice.

Festivitatea consacrată celei de-a Xl-a aniversări

a semnării Tratatului de prietenie, colaborare

și asistență mutuală între R. P. Romînă

Și
La Casa prieteniei romîno-so- 

vietice A.R.L.U.S. din Capitală a 
avut loc miercuri după-atniază o 
festivitate consacrată celei de-a 
11-a aniversări a semnării Trata
tului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală între R. P. Ro
mînă și Uniunea Sovietică.

La festivitate au luat parte nu
meroși reprezentanți ai oamenilor 
muncii și intelectualității din Ca
pitală, membri ai Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., conducători ai 
organizațiilor obștești.

Au participat membri ai Amba
sadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

In prezidiu au luat loc tovară
șii acad. prof. Petre Constanti- 
nescu-Iași, vicepreședinte al 
A.R.L.U.S.-ufui, V. F. Nikolaev, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Uniunii Sovietice la Bucu
rești, acad. Ilie Murgulescu și 0. 
Livezeanu, vicepreședinți ai 
A.R.L.U.S.-ului, Aurel Mălnășan, 
adjunct al ministrului Afacerilor 
Externe și Constantin Tuzu, vice
președinte al Comitetului de Stat 
al Planificării.

Deschizînd festivitatea, acad, 
prof. Petre Constantinescu-Iași a 
subliniat că semnarea Tratatului 
roinîno-sovietic a constituit un e- 
veniment de excepțională însem
nătate pentru viața nouă a po
porului nostru, pentru înflorirea 
scumpei noastre patrii.

Adresînd un cald și frățesc sa
lut marelui popor sovietic și A- 
sociației de prietenie sovieto-ro- 
mînă, acad. prof. P. Constantine s- 
cU-Iași a spus: Prietenia romîno- 
sovietică este bunul cel mai de 
preț al poporului nostru, este che
zășia de granit a înfloririi și 
propășirii patriei noastre. Poporul 
romîn va lupta din toate puterile 
sale pentru ca relațiile frățești 
dintre țările noastre să se dezvol
te necontenit spre binele nostru 
comun, pentru întărirea familiei 
frățești a țărilor socialiste și 
triumful păcii și prieteniei între 
popoare.

A luat apoi cuvîntul tov. Con
stantin Tuzu care a arătat printre 
altele că in cei 11 ani care s-au 
scurs de ia încheierea Tratatului 
din 4 februarie 1948 roadele cola
borării frățești cu Uniunea Sovie-

Inițiativa tinerilor de la Vladimiri
ml|10€ important (If educare
patriotica a tineretului

(Urmare din pag. l-a)

să 
în 
la

șilor sovietici pentru eliberarea pa. 
triei, de a demasca hidoșenia re
gimului burghezo-moșieresc, de a 
cultiva în permanență în rîndul 
tineretului dragostea pentru reali
zările regimului nostru democrat 
popular, hotărîrea de a lupta pen
tru înfăptuirea sarcinilor trasate 
de partid, pentru construirea socia
lismului.

Astfel de obiective trebuie 
urmărească organizațiile U.T.M. 
aplicarea inițiativei tinerilor de
Vladimiri. Și în orașul Craiova sînt 
nenumărate posibilități pentru a- 
ceasta. Dacă ar fi să luăm numai 
statuia lui Cuza și tot ar fi multe 
de spus. De pildă că a fost adusă 
în Craiova cu mulți ani înainte de 
primul război mondial și aruncată 
pentru mulți ani în fundul unei 
magazii. Și aceasta pentru că bur
ghezia și moșierimea se temeau că, 
instalarea monumentului lui A.I. 
Cuza la Craiova, va reaminti țăra
nilor dș reforma agrară, va putea 
deslănțui un nou val de revoltă în 
rîndul acestora.

Dar nu e vorba numai despre 
m-mimentul lui Cuza.

Tn Crafova se găsește localul un
de ne timpul burghezo-moșierîmii 
au fost judecați un grup de eoiîiu- 
n’-'ti în frunte cu tov. Gheorghe 
Gheprghiu-Dej, se găsesc case con. 
sr.—'-ve ale comuniștilor și ute- 
ciștilor. Tinerii nu au fost îndem-

nați să ia sub patronajul lor aceste 
case ce amintesc despre trecu
tul de luptă al comuniștilor 
și uteciștilor. De asemenea 
în anii 1944, 1945, 1946 au avut loc 
în Craiova mari evenimente impor
tante pentru poporul nostru. 
Mulți muncitori vîrstnici din Cra
iova au participat la luptele de 
luare cu asalt a fostei prefecturi 
din centrul orașului Craiova unde se 
baricadaseră și se străjuiau cu mi
tralierele o mînă de exploatatori, 
moșieri, chiaburi și jandarmi, ne
voind să predea poporului de bună 
voie instituția. Puțini tineri care 
trec pe aici cunosc jertfele celor 
ce au luptat pentru a alunga și 
stîrpi acele rămășițe ale unui re
gim de tristă amintire.

în muzeul regional „Oltenia", 
rar se organizează vizite de către 
comitetele organizațiilor de bază 
U.T.M. Aici se găsesc nenumărate 
mărturii ale răscoalei din 1907 
care îți zguduie sufletul de emo
ție. O singură privire aruncată pe 
aceste straie însîngerate, te face 
să-ți simți sufletul pîin de ură îm
potriva burghezo-moșierimii.

Ca reședință a banilor olteni de 
odinioară. Craiova, nu-și încheie 
"nsă aici lista documentelor isto
rice. Aici se mai găsește și Casa 
Băniei unde a fost ales ca Ban al 
Olteniei, Mihai Viteazul, se mai gă
sesc de asemenea Fîntîna Haidu
cului lancu Jianu, colegiul „Ni-

oolae Băloescu", unde s-a ascuns 
cîteva zile guvernul provizoriu al 
Revoluției din 1848, străjuit și apă
rat printre alții de un grup 
de panduri de ai lui Tudor Vla- 
dimirescu, supraviețuitori ai revo
luției din 1821. Tot aici în apro
pierea „Parcului Poporului" se gă
sește un cimitir unde sînt îngro- 
pați ofițeri ai Armatei ruse din 
1877 — eroi căzuți pentru elibe
rarea patriei noastre de sub jugul 
otoman.

Fiecare loc în parte vorbește 
puternic despre trecutul de luptă 
al poporului nostru, despre priete
nia strînsă a poporului nostru cu 
poporul sovietic și constituie mij
loace puternice de educație pa
triotică a tineretului.

Toate acestea trebuie folosite 
însă de organizațiile U.T.M. Iar 
pentru aceasta trebuie ca în pri
mul rind Comitetul 
U.T.M. să lichideze cu nepăsarea. 
Organizarea de vizite la muzeul 
regional „Oltenia", la monumen
tele existente în oraș se cere ca o 
problemă de prim ordin. Există 
posibilități multiple pentru popu
larizarea acestora. Colectivul mu
zeului regional „Oltenia" e bucu
ros să-și aducă aportul în această 
direcție, după cum sînt bucuroși 
și tovarășii de la cabinetul de par
tid, comisia A.F.D.A., ilegaliștii, 
profesorii de specialitate etc.

De asemenea, poate că ar fi bine 
ca biroul Comitetului orășenesc să

orășenesc

studieze inițiativa tinerilor de la 
Școala Medie Mixtă nr, 4, de a 
întocmi un caet literar, răspîndin- 
du-se și în celelalte organizații 
U.T.M. din oraș, sub forma unei 
cărți de onoare. In această carte, 
pe baza unui studiu minuțios or
ganizat de utemiști, să fie trecute 
faptele cele mai semnificative din 
istoria întreprinderii, din lupta 
muncitorilor sub conducerea par
tidului, împotriva exploatării, înflo. 
rirea care a cunoscut-o întreprin
derea în anii regimului nostru, 
precum și faptele deosebite ale 
utemiștilor din această întreprin
dere. Un asemenea material bogat 
ar fi de un real folos pentru edu
carea patriotică a tineretului, pen
tru mobilizarea lui Ia îndeplinirea 
saroinilor concrete ale întreprin
derilor.

Toate acestea însă cer din par
tea Comitetului orășenesc U.T.M. 
Craiova mâi milltă perseverență, 
mai multă hotărâre de a lichida 
formalismul manifestat în acțiunea 
de răspîndire a acestei inițiative. 
Inițiativa tinerilor de la Vladimiri 
poate și trebuie să devină și pen
tru 
șui 
de 
lui,
deplinirea Sarcinilor 
puse de partid în fața poporului 
nostru.

organizațiile U.T.M. din ora- 
Craiova un mijloc important 
educare patriotică a tinerelu- 
de mobilizare a acestuia la în- 

economice,

Uniunea Sovietică
tică sînt bogate în toate dome
niile de activitate. Aceste relații 
au stimulat o largă desfășurare 
a forțelor creatoare ale poporului 
nostru muncitor.

In încheiere vorbitorul a sub
liniat că la împlinirea a 11 ani 
de la semnarea Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre R. P. Romînă și Uni
unea Sovietică importanța ace
stui act poate fi apreciată și mai 
bine prin strălucitele rezultate do- 
bîndite de poporul romîn pe dru
mul construirii socialismului.

A vorbit apoi tovarășul Octav 
Livezeanu care a arătat că deo
sebit de rodnice, s-au arătat a fi 
și relațiile culturale ale căror 
baze au fost de asemenea stator
nicite prin tratatul a cărui aniver
sare o sărbătorim azi. An Je an 
această colaborare culturală a 
luat o tot mai mare dezvoltare 
îmbrăcîfid forme din cele mai 
diferite, contribuind la întărirea 
prieteniei romîno-sovietice.

Luind cuvîntul însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Uniunii So
vietice la București, V. F. Niko
laev a spus printre altele 
Tratatul sovieto-romin de priete
nie, colaborare și asistență mutua
lă, semnat cu 11 ani în urmă, este 
o bază trainică a prieteniei fră
țești de nezdruncinat dintre po
poarele noastre și un factor de cea 
mai mare importanță al întăririi 
și dezvoltării permanente a cola-

dintre O.R.
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

La 4 tebruarie presa sovietică pu
blică articole consacrate celei de-a 
Xl-a aniversări a încheierii la Mos
cova a Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală din
tre Republica Populară Romînă si 
Uniunea Sovietică.

Intr-un articol semnat de Kise
liov, corespondentul ziarului la 
București, „Pravda" scrie că acest 
tratat, bazat pe principiile leninis
te imuabile ale internaționalismu
lui proletar, egalității, respectului 
reciproc și neamestecului în tre
burile interne, a deschis o noua 
pagină glorioasă în istoria prie
teniei frățești dintre popoarele so
vietic și romîn. Ajutîndu-se una 
pe alta, arată „Pravda", Uniunea 
Sovietică și Republica Populară 
Romînă merg ferm înainte spre 
țelul comun — socialismul și co
munismul. Sprijinindu-șe pe prie
tenia cu U.R.S.S. și cu celelalte 
state socialiste, poporul romîn a 
obținut într-o perioadă istorică 
scurtă succese importante în con
struirea socialismului.

Ziarul „Izvestia" publică un ar
ticol redacțional în care scrie că 
dezvoltarea continuă a colaborării

berării politice, economice și cul
turale dintre U.R-S.S. și R.P. Ro
mînă. Istoria celor 11 ani care 
s-au Scură arată în tnod convingă
tor că prietenia dintre țările noas
tre este trainică și de nezdrunci
nat. Acest tratat este o verigă de 
seamă în istoria relațiilor dintre 
popoarele Uniunii Sovietice și R.P. 
Romîne. El are o importanță deo
sebit de mare șf azi cînd țările 
noastre se îndreaptă cu pași uriași 
spre un viitor luminos, spre socia
lism și comunism.

Poporul sovietic ,a spus în în
cheiere vorbitorul, prețuiește ne
spus de mult prietenia cu poporul 
romîn frate și este ferm hotărît să 
întărească neîncetat și pe viitor 
colaborarea multilaterală dintre 
țările noastre spre binele comun 
al popoarelor noastre și al po
poarelor tuturot țărilor socialiste, 
îngăduiți-mi Să urez harnicului și 

talentatului popor romîn frate, 
Partidului Muricitofesc Romîn mult 
succes în construcția socialistă și 
să va încredințez că toți oamenii 
sovietici urează sincer și din tot 
sufletul o nouă înflorire a prie
teniei și colaborării între țările 
noastre.

După încheierea adunării. An
samblul artistic ăl Consiliului 
Central al Sindicatelor a prezentat 
un frumos program de melodii și 
jocuri populare romînești și sovie
tice.

(Agerpres)

Toate forțele tinerilor 
din transporturi

pentru îndeplinirea
planului de stat

(Urmare din pag. l-a)

față 
față

Sarcina principală a tinerilor 
din transportul fluvial și maritim 
trebuie să fie în acest an aceea de 
a lupta cu toate forțele pentru 
creșterea coeficientului de utilizare 
a navelor.

0 contribuție importantă la îm
bunătățirea exploatării mijloacelor 
de transport trebuie să o aducă 
tinerii care execută lucrări de în
treținere și de reparații Este ne
cesar ca aceștia, mobilizați de or
ganizațiile U.T.M., să studieze și 
să aplice experiența bună a tineri
lor muncitori de la depoul C.F.R. 
Adjud, care împreună cu vîrstnicii 
au reușit, prin lucrări de bună ca
litate la locomotive să contribuie 
la creșterea parcursului mediu în
tre două reparații generale cu a- 
proape 4 la sută, să reducă consu
mul specific de combustibil cu 15 
la sută și să sporească parcursul 
mediu zilnic al locomotivelor cu 
10 la sută la trenurile de călători 
și cu 15 la sută la trenurile de 
marfă.

Tinerii lucrători din transpor
turi, însușindu-ți experiența vîrst- 
nicilor. metodele inainte de mun
că, trebuie să lupte cu perseve
rență pentru reducerea consumuri
lor specifice de materiale și com
bustibili, pentru continua sporire a 
productivității muncii, pentru apli
carea unui regim sever de econo
mii. în același timp, este necesar 
ca organizațiile U.T.M. să desfă
șoare în rândul tinerilor o vie mun
că politică pentru ca toți tinerii 
din transporturi să participe la 
întrecerea socialistă, luptînd pen 
tru obținerea unor indici econo
mici cit mai înalți in transporturi. 
Este o necesitate ca organizațiile

de muncă, a grijii deosebite 
de mașini.

U.T.M. să-și intensifice munca lor 
de organizare și antrenarea mai 
activă a tinerilor în producție cu 
ajutorul formelor de activitate spe
cifice tineretului — cum sînt bri
găzile și secțiile de tineret, postu
rile utemiste de control — precum 
și de întărire a disciplinei soci a 
liste a muncii și a simțului de răs
pundere al fiecărui tînăr.

Ridicarea permanentă a califi
cării tinerilor este o problemă de 
primă importanță în transporturi 
și aceasta trebuie să stea perma
nent în atenția organizațiilor 
U.T.M. în colaborare cu comitetele 
de întreprinderi, cu ajutorul con 
ducerilor administrative, sub con
ducerea organizațiilor de partid, 
ele au datoria să antreneze marea 
majoritate a tinerilor la cursurile 
de ridicare a nivelului profesional, 
pentru o frecvență bună și pen 
tru eficiență maximă a acestor 
cursuri.

Unitățile de transport au sarcina 
să satisfacă cu promptitudine toate 
cerințele economiei naționale, 
chiar dacă acestea vor fi mai mari 
decît prevederile planului de trans
port pe anul 1959. Tineretul din 
transporturi, mobilizat de U.T.M. 
sub conducerea partidului, poate 
să-și aducă din plin aportul la rea
lizarea acestei sarcini importante, 
rezultată din ritmul viu de dez
voltare a economiei noastre na 
ționale.

în cinstea apropiatei sărbători 
de la 16 Februarie, ziua ceferiști
lor, lucrătorii din transportul fe
roviar se găsesc în întrecere socia
listă. Bilanțul realizărilor în cadrul 
acestei întreceri va cuprinde, de
sigur, noi succese obținute de ti
neretul feroviar alături de munci
torii vîrstnici în îndeplinirea pla
nului de stat, în dezvoltarea con
strucției socialiste în țara noastră.

(KIXEMATOGttAFE)

Marinarul îndrăgostit — Patria, 
București, înfrățirea între popoare, 
N. Bălcescu; Căi greșite — Repu
blica. I. C. Frimu, I Mai ; Viața nu 
iartă și complectarea ,,Șapte arte" 
Magheru, 13 Septembrie ; Procesul 
se amină — Central, 8 Martie; 
Fata cu chitara — V. Alecsandrl, 
Cultural, 8 Mai-: Patru pași In

nori — Gh. Doja ; Cerul Infernu
lui — Lumina, M. Eminescu. Olga 
Bancic ; Alo?., ați greșit numă
rul/ — Maxim Gorki, Vasile Roși
tă, 23 August. G Bacovia, Drumul 
Serii ; Omul meu drag — Victoria, 
Miorița, G. Coșbuc ; Program de 
filme documentare Și de desene 
animate — Timpuri Noi, Alex- Po 
pov.

și U.K.8.S.
multilaterale cu Uniunea Sovieti
că și cu celelalte țări socialiste a 
contribuit la întărirea pozițiilor 
internaționale ale Romîniei Popu
lare- Astăzi, în rezolvarea proble
melor europene ca și a tuturor 
problemelor internaționale, nimeni 
nu poate să nu țină seama de Re
publica Populară Romînă suvera
nă și independentă. „Izvestia" 
subliniază că oamenii sovietici ur
măresc cu bucurie minunatele suc
cese obținute de oamenii muncii 
romîni sub conducerea avangar- 
dei sale încercate — Partidul 
Muncitoresc Romîn.

Cu prilejul celei de-a Xl-a ani
versări a semnării Tratatului so- 
vieto-romîn, scrie în încheiere 
„Izvestia", oamenii sovietici trans
mit fraților lor romîni un călduros 
salut și sincere urări de noi și 
importante succese în construirea 
Romîniei socialiste, în întărirea 
păcii.

Ziarul „Trud“ publică în legă
tură cu aceeași temă un articol 
de Dangulov, membru al conduce
rii Asociației de prietenie sovieto- 
romîne.

------------------OOO-

Conferința tineretului 
din țările Asiei șl Africii

CAIRO 4 (Agerpres). — TASS important nu numai în viața tine- 
transmite: In dimineața zilei de retului celor două continente ci și
3 februarie a avut loc Ia Cairo a 
doua ședință plenara a Conferin
ței tineretului din țările Asiei și 
Africii-

La ședință au luqt cuvîntul con
ducătorii delegațiilor de tineret 
din Iordania, Africa Ecuatorială 
Franceză, Uniunea Sovietică, Re
publica Irak, Pakistan, Afganis
tan, Insulele Bahrein, Ornați, Pa
lestina, Vietnamul de Sud, Cipru, 
Camerun și Republica Populară 
Democrată Coreeană.

In cuvîntarea sa, delegatul Ior
daniei, Abdel Muhsen Abu Mizar, 
a subliniat că această Conferință 
a tineretului din țările Africii și 
Asiei s-a întrunit intr-un moment 
în care se desfășoară lupta hotă
râtoare a popoarelor din Africa și 
Asia pentru libertate și indenen- 
dența națională.

Dominația imperialistă, a spus 
el .trebuie să fie lichidată. In 
acest scop popoarele și tineretul 
din țările Africii și Asiei trebuie 
să-și întărească solidaritatea în 
lupta împotriva imperialismului și 
a colonialismului, să lupte hotă
rît pentru lichidarea bazelor mili
tare, pentru interzicerea armei nu
cleare, pentru întărirea oăcii în 
întreaga lume.

Delegatul Africii Ecuatoriale 
Franceze, Zacharia Nimr, a decla
rat între,altele că tineretul din 
Africa Ecuatorială Franceză luptă 
energic împreună cu poporul său 
pentru independența și unificarea 
țării, pentru pace în întreaga lurrie.

Conducătorul delegației sovieti
ce, K. Murtazaev, a subliniat în 
cuvîntarea sa că actuala Conferin
ță a tineretului din țările Africii 
și Asiei reprezintă un eveniment

----- .------- oc

în .mișcarea tineretului. din întrea
ga lume.

„Declarăm încă o dată, a spus 
îtl continuare delegatul sovietic, 
că sîntem solidari cu tineretul din 
Algeria, Congo, Camerun, Kenya 
și celelalte țări care luptă pen
tru libertatea lor și le urăm suc- 
ces în lupta împotriva colonialis
mului.

împreună cu întregul popor so
vietici tineretul sovietic se pronun
ță pentru rezolvarea echitabilă a 
problemelor Irianului de Vest, te
ritoriului Goa, Okinawei și.tuturor 
celorlalte probleme vitale privind 
independența națională a popoare
lor din Africa și Asia.

Cuvîntarea delegatului sovietic 
a fost întreruptă în repetate rân
duri de aplauze furtunoase și de 
exclamațiile: „Trăiască pacea 1", 
„Trăiască solidaritatea tineretului 
din țările Africii și Asiei I" ,

în aplauzele furtunoase ale de- 
legaților, la tribună a urcat Ab
dulla Ismail El Bustani, conducă
torul delegației tineretului din Re
publică Irak- Tineretul din Irak, 
a spus el, declară, că solidaritatea 
popoarelor arabe, în toate dome
niile stă la baza politicii ferme și 
consecvente- a-- tinerei republici 
Irak. -Tineretul din-Jrak este ferm 
hotărît să depună toate eforturile 
în vederea întăririi unității po
poarelor arabe, îndeosebi acum 
cînd imperialismul anglo-ameri- 
can, cu ajutorul pactului de la 
Bagdad și al acordurilor bilatera
le cu Turcia, Iran și Pakistan, 
pregătește o nouă lovitură împo
triva independenței popoarelor 
arabe — a declarat delegatul Ira
kului.

>O>--------------

Un grup de 40 deputați laburiști 
cer recunoașterea R. D. Germane

LONDRA, 4 (Agerpres). — Opi
nia publică din Anglia cere cu in
sistență guvernului să ia măsuri 
concrete în vederea rezolvării pro
blemei încheierii unui Tratat de 
pace cu Germania,

Un grup de 40 de deputați la-
-----OOQOO--------

O noua racheta 
americana a eșuat

'NEW YORK 4 (Agerpres). — 
TASS transmite : După cum anun
ță corespondentul din Cap Cana
veral al agenției United Press In
ternational noua tentativă între
prinsă la 3 februarie în S.U.A. de 
a lansa o rachetă intercontinenta
lă de tip „Titan" s-a soldat cu un 
eșec.

Ministerul Apărării al S.U.A. a 
declarat că acest eșec a fost pro
vocat de faptul că motoarele erau 
defecte- Racheta nici nu s-a ridi
cat de pe platforma-de lansare,

----- oătei-----

Pe scurt
ROMA. — La 4 februarie, răs- 

punzînd chemării Confederației na, 
ționale a oamenilor muncii din 
agricultură, 3 milioane de munci
tori agricoli și dijmași au declarat 
o grevă de 24 de ore pe tot cu
prinsul țării.

HANOI. — Agenția Vietnameză 
de Informații anunță că Fam Van 
Dong, primul ministru al Republi
cii Democrate Vietnam, a adresat 
la 30 ianuarie ministrului Afaceri
lor Externe al Laos-ului o declara
ție de protest împotriva violării de 
cătrg avioane, aparținînd forțelor 
aeriene militare ale Laosulul a spa
țiului aerian al R. D. Vietnam.

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

Erată
în ziarul nostru nr. 3026, 

pag. 4 la rubrica „Pe scurt", 
paragraful 4, se va citi', co
rect :

PARIS — Marcel Șervin, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Francez, a anun
țat la 3 feibruarie în ziarul 
„L’Humanitd" că numai în 
cursul lunii ianuarie a.c. în 
Partidul Comunist s-au înscris 
10.000 de persoane.

buriști,. printre care K- Zilliacus, 
1. Micardo, S. Swingler și alții, au 
depus în Camera Comunelor o re
zoluție în care cer guvernului en
glez să recunoască Republica De
mocrată Germană. Rezoluția cere 
de asemenea crearea unui consiliu 
federal pe întreaga Germanie al
cătuit din reprezentanți ai R. D. 
Germane și R. F. Germane cu care 
ar urma să fie duse tratative pri
vind încheierea Tratatului de pace. 
DeDutatul S. Silvermann, unul din 
semnatarii rezoluției, a declarat că 
în rezoluție se arată că „Tratatul 
de pace trebuie să prevadă admi
terea Germaniei-unificate ca mem
bră a O.N.U. și interzicerea ca ea 
șă participe' în alianțe militare".

Filmul
„Cai greșite"

O producție a studioului 
„M. GORKI" 
din Moscova

cu
V. PODVIG, A. GRAVE, 

V. TELEGHINA, M ULIA- 
NOV, 1. MEDVEDEV, 

L. KARAUȘ 
Scenariul: V. SPIRINA 

Regia : M FEODOROVA 
Muzica : L. AFANASIEV 
Imaginea : A. POLKANOV 

Incepînd din 5 lebruarie fil
mul va rula și la cinemato

graful „REPUBLICA"



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

Ședința din după-amiaza zilei de 3 februarie
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

TASS transmite minuta ședinței 
din după-amiaza zilei de 3 fe
bruarie a celui de-al XXl-lea 
Congres extraordinar al P.C.U.S.

Ședința s-a deschis sub preșe
dinția lui K. T. MAZUROV. El a 
dat cuvîntul lui A. I. SNECIKUS, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
R.S.S. Lituaniană. Oamenii mun
cii din R.S.S. Lituaniană, a spus 
A. I. Snecikus, au aprobat căl
duros mărețul program al con
strucției comuniste. In următorii 
șapte ani se va dezvolta și mai 
mult industria republicii care în 
1958 a dat o producție globală 
de opt ori mai mare decît nive
lul antebelic.

Subliniind că în R.S.S. Li
tuaniană s-a făcut foarte mult 
pentru dezvoltarea bazei energe
tice, A.I. Snecikus și-a exprimat 
dorința să se accelereze- construirea 
unei puternice termocentrale și ca 
prima ei parte să fie pusă în func
țiune nu in 1964, după cum se 
prevede, ci în 1962; iar lucrările 
de proiectare să fie începute chiar 
în cursul acestui an.

Importantele măsuri luate de 
partid în ultimii ani în domeniul 
agriculturii, a’ spus A. I, Sneci
kus, au creat condițiile pentru a- 
vîntul producției agricole în Li
tuania.

D. D. KARAEV, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Turkmenistan, a 
adus la cunoștința congre
sului că a fost îndeplinit 
un angajament important: au fost 
încheiate lucrările principale de 
construcție a marelui canal Kara- 
Kum, cu o lungime de pește 400 
km., care va servi pentru irigații- 
S-a împlinit un vis de veacuri al 
poporului turkmen. La 27 ianua
rie, în ziua deschiderii Congresu
lui al XXl-lea', străvechiul Amu- 
Daria și-a unit apele cu rîul 
Murgab. Apele lui Amu-Daria au 
străbătut pustiul și au ajuns la 
oaza Murgab — patria bumbacu
lui sovietic cu fibră fină.

Oamenii muncii din Turkmeni
stan ard de nerăbdare să termi
ne într-un termen scurt construi
rea celei de-a doua părți a cana
lului, cu o lungime de 140 km.

Planul septenal prevede un nou 
avînt uriaș al tuturor ramurilor 
economiei socialiste, a spus I. I. 
KUZMIN, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării al U.R.S.S. Planul 
prezentat spre aprobare Congresu
lui al XXI-iea al P.C.U.S. se deo
sebește de planurile economice an
terioare nu numai prin proporțiile 
sale, prin concepția sa profundă, 
prin îmbrățișarea largă a tuturor 
aspectelor vieții oamenilor sovie
tici, ci în primul rînd prin sarcini 
calitativ noi, mai înalte, pe tărîm 
economic, politic și ideologic. In 
septenalul proiectat se trasează 
sarcina de a face un pas hotărî- 
tor spre crearea bazei tehnico-ma- 
teriale a comunismului în U.R.S.S.

I. 1. Kuzmin a declarat în con
tinuare că M. G. Pervuhin. care 
a luat cuvîntul în cadrul ședinței 
de dimineață â congresului, nu a 
spus în esență nimic în cuvîntarea 
sa despre participarea sa la grupul 
antipartinic. Vorbitorul a arătat că 
din momentul în care grupul anti
partinic a fost demascat, M. G. 
Pervuhin evită să se afișeze în pu
blic, contînd, pesemne, că activita
tea sa în cadrul grupului anti
partinic și lipsa sa de activitate 
în posturile importante de stat ce 
i-au fost încredințate de partid vor 
trece neobservate.

După aceasta s-a dat cuvîntul 
lui A. N. NESMEIANOV, pre- 
ședințele Academiei de Științe a 
U.R.S.S.

Uriaș prin însemnătatea sa isto
rică, programul înaintării spre co
munism a țării noastre, trasat în 
raportul tovarășului N. S. Hruș
ciov, a spus A. N. Nesmeianov, în
suflețește pe fiecare om.. sovietic 
să-l îndeplinească cu abnegație. Și 
oamenii de șAiință din țara sovie
tică vor găsi un izvor de forță și 
de inspirație în acest măreț pro-

Urmăresc cu bucurie, alături de 
toți oamenii muncii din țara noas
tră, lucrările celui de al XXl-lea 
Congres al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Raportul tovarășului Hrușciov 
prezintă numeroase cifre ce vor
besc in glasul lor laconic despre 
mărețele perspective ce stau în fața 
poporului care pune bazele celei 
mai înaintate societăți din întrea
ga istorie a omenirii.

Ca medic, ca unul din cei care 
mi-am închinat viața sănătății oa
menilor aș vrea să evidențiez ci- 
teva din cifrele ce vorbesc despre 
grija Partidului Comuniștilor pen
tru continua ridicare a nivelului 
de viață a omului sovietic.

Prevăiind printre altele consi
derabila creștere a venitului na
țional și pe această bază o creștere 
însemnată a veniturilor reale ale 
oamenilor muncii, reducerea dura
tei zilei de muncă și a numărului 
zilelor lucrătoare ale săptăminii. 
creșterea producției mărfurilor de 
consum popular si îmbunătățirea 
calității lor, un puternic avint al 
construcției de locuințe, o însem
nată îmbunătățire a asistenței so
ciale, a satisfacerii nevoilor cul
turale și deservirii curente a popu
lației, planul septenal asigură din 
plin ridicarea necontenită a. nive
lului de trai al oamenilor muncii.

Reflectați asupra cîtorva ciîre 
Datorită creșterii salariului în 

gram, în a cărui îndeplinire și de
pășire ei trebuie să îndeplinească 
un rol de răspundere.

A. N. Nesmeianov a anunțat că 
Academia de Științe, în colaborare 
cu Comitetul de stat tehnico-știin- 
țific de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri al U.R S.S. și Ministerul In- 
vățămîntului Superior, a stabilit 
orientările principale ale cercetări
lor științifice în U.R.S.S. pe anii 
1959—1965 în domeniul științelor 
fizico-matematice, chimiei, tehni
cii, biologiei, geografiei geologice, 
economiei, filozofiei, dreptului și 
istorici.

Tov. N. S. Hrușciov printre delegați la Congres

Orientările principale în care se 
vor desfășura cercetările științifice 
ău fost stabilite, în .primul rînd, 
pornindu-se de la condițiile pro
gresului rapid în studiul legilor na
turii și în elaborarea de noi me
tode ale acestui studiu. în al doi
lea rînd, aceste orientări au în ve
dere folosirea în economia națio
nală a unor fenomene și legi ale 
naturii, deia cunoscute, pentru a 
crea noi procese tehnologice, noi 
mașini și aparate, pentru a des
chide noi căi centru cucerirea na
turii.

Academicianul Nesmeianov a 
consacrat o parte considerabilă a 
cuvîntării sale trecerii în revistă a 
sarcinilor ce stau în fața diferite
lor domenii ale științei.

Apoi a luat cuvîntul S. A. TOV- 
MASIAN, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist din Armenia. Poporul nos
tru știe foarte bine, a spus el, că 
congresele partidului se convoacă 
atunci cînd noi sarcini de stat, de 
însemnătate vitală, își așteaptă re
zolvarea. In prezent Uniunea So
vietică pășește într-o nouă fază a 
dezvoltării sale și Congresul nos
tru, al XXl-lea, determină linia 
strategică a înaintării accelerate a 
țării spre comunism.

Mărețul program al construirii 
desfășurate a comunismului, a 
spus vorbitorul, oglindește dezvol
tarea impetuoasă a economiei și 
culturii tuturor republicilor unio
nale. Bunăoară, în Armenia planul 
septenal prevede sporirea produc
ției industriale de 2.2 ori, sporul 
anual mediu al producției indus
triale fiind de circa 12 la sută, iar 
sporul producției agricole de 70 la 
sută. Se vor dezvolta într un ritm 
deosebit diferite ramuri ale indus
triei cum sînt metalurgia neferoa
să, chimia, electrotehnica și con
strucția de mașini de precizie.

E. I. ANDREEVA, președinta 
colhozului ..Comintern" din raio
nul Miciurin, regiunea Tambov, a 
vorbit delegaților lă Congres des
pre felul în care regiunea Tambo- 
vului, înapoiată în trecut, devine 
un măre furnizor de produse agri
cole. Oamenii muncii din agricul
tura .regiunii, au hotărît să înde
plinească în trei ani planul septe
nal la producția de carne și lapte,

Un plan pus în slujba omului
Conf. dr. Marcella Pitiș

—

bani, a pensiilor și a ajutoarelor 
de stat, datorită reducerii prețu
rilor in alimentația publică, veni
turile reale ale muncitorilor și 
funcționarilor calculate pe cap de 
lucrător vor spori la sfîrșitul sep
tenalului cu 40%.

Cheltuielile pentru plățile in ca
drul asigurărilor sociale, pentru 
ajutoare, pensii, burse pentru e- 
lev< și studenți, pentru invăță- 
mlntul gratuit, asistență medica
lă. plata concediilor, cheltuielile 
pentru școlile internate, pentru 
întreținerea grădinițelor de copil, 
creșelor. sanatoriilor, caselor de 
odihnă, azilelor de bătrîni și pen
tru alte alocații și înlesniri ur
mează să crească de la 215 mi
liarde de ruble in 1958 la aproxi
mativ 360 de mi iarde de rub e 
în 1965 și vor reprezenta circa 
3.800 de ruble anual pentru fieca
re cm al muncii. In afară de a- 
ceasta. pentru construcția de lo
cuințe. școli, instituții cultural- 
sociale și medicale se vor chel
tui din mijioace’e statului peste 
800 ruble anual pentru fiecare om 
a! muncii.

In cursul septenalului se pre
vede construirea de case de lo
cuit cu o suprafață totală de 
650.000.090—660.000.000 m2 adi- 

și să predea și să vîndă statului 
anul acesta de peste două ori mai 
multă carne decît anul trecut.

Mecanizarea complexă a mun
cilor agricole care necesită un 
mare volum de muncă, îndeosebi 
în domeniul creșterii animalelor, 
a subliniat vorbitoarea, capătă o 
importanță deosebit de mare. Să 
ne întrecem, tovarăși lucrători 
din industrie, a propus E. I. An
dreeva. Noi vom îndeplini înain
te de termen septenalul în ce pri
vește producția de carne și lapte, 
iar voi să dați colhozurilor ma
șini.

E. I. Andreeva a chemat 
pe președinții de colhozuri și 
pe colhoznici la o întrecere pen
tru crearea unor condiții de trai 
cit mai bune și pentru ridicarea 
nivelului cultural la sate.

In continuare congresul a fost 
salutat de reprezentanții unor 
partide frățești care au fost in- 
tîmpinați cu căldură de delegați 
și oaspeți. ADJOI GHOȘ, secre
tar general al Consiliului Națio
nal al Partidului Comunist din 
India, a declarat în cuvîntarea 
sa că realizările Uniunii Sovieti
ce în domeniul construcției paș
nice, al științei, tehnicii, culturii, 
al ridicării bunăstării poporului 
dau o lovitură ideologiei capita
lismului, constitue o infirmare e- 
videntă a teoriilor revizioniste. 
Oamenii simpli din lumea întrea
gă văd în puterea crescindă a 
Uniunii' Sovietice și a celorlalte 
țări din lagărul socialismului o 
chezășie sigură a păcii, libertății 
și independenței tuturor țărilor. 
Aceasta se referă îndeosebi la 
popoarele din Asia și Africa unde 
rinduielile colonialiste se prăbu
șesc, unde numeroase țări și-au 
cucerit independența națională și 
au pășit pe calea dezvoltării in
dependente.

Noi toți, a declarat EDVARD 
HILL, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al Partidului Comu
nist din Australia, facem parte 
din marea armată internațională 
a comuniștilor. Fiecare dintre noi 
își îndeplinește datoria sa prole
tară internaționalistă fiind un 
mare patriot al țării sale, și ne 
mîndrim pe bună dreptate cu suc
cesele obținute de toți comuniștii. 
Cele mai remarcabile dintre ace
ste succese sînt realizările dv. to
varăși delegați și membri ai Par
tidului Comunist al Uniunii So
vietice.

Edvard Hill a arătat că Austra
lia cu bogățiile ei naturale, a- 
vînd un popor talentat și harnic, 
seaflăînfața amenințării cu stag
narea și declinul economic. Par
tidul Comunist se află acolo sub 
o puternică prigoană, dar nici 
reacțiunea fățișă, nici revizioniștii 
n-au putut să-i clintească atașa
mentul ferm față de marx'sm- 
leninism

La tribuna Congresului urcă 

că aproximativ 15.000.000 de a- 
partamente.

In U.R.S.S. — unde s-a înre
gistrat in ultimii ani cea mai scă
zută mortalitate din lume, iar 
creșterea populației este mai mare 
decît in majoritatea covîrșitoare 
a țărilor, — totalul cheltuielilor 
statului destinate îmbunătățirii 
continue a ocrotirii sănătății 
populației se va ridica în cursul 
septenalului la aproape 360 de 
miliarde de ruble.

Se prevede de asemenea ca în- 
cepind din anul 1964 lucrătorii 
care muncesc în subteran și cei 
care efectuează munci dăunătoare 
sănătății să treacă la săptămîna 
de lucru de 30 de ore și toți cei 
lalți lucrători la săptămîna de 
lucru de 35 de ore. Numărul co
piilor din grădinițe va spori în 
cursul septenalului de la 2.280.000 
la 4.200.000.

Cu greu putem găsi cuvintele 
care să poată tălmăci aceste ci
fre, ce sublirtiază grija deosebită 
pentru om, pentru îmbunătățirea 
vieții lui.

Alături 
de știință 
ceste zile 
fășoară 
XXl-lea Ccngres al P.C.U.S. do
resc prietenilor noștri sovietici 
succese depline în măreața. luptă 
pentru îndeplinirea grandiosului 
plan septenal.

de medicii, de oamenii 
din țara noastră în a- 
istorice in care se des 
lucrările celui de-al

APOSTOLOS GROZOS, preșe
dintele C.C. al Partidului Comu
nist din Grecia. Victoriile de im
portanță istorică mondială ale 
U.R.S.S., a spus el, însuflețesc 
poporul nostru care luptă în con
diții grele pentru eliberarea ță
rii de regimul de subordonare 
față de imperialismul american, 
pentru libertate, pentru dezvolta
re democratică.

In Grecia și în lumea întreagă 
au stîrnit o mare indignare are
starea lui Manolis Glezos si de
ferirea lui unui Tribunal mlEtar, 
ceea ce s-a făcut din ordinul im-

perialiștilor americani In concor
danță cu dorința revanșarzilor de 
la Bonn.

Considerăm că este de datoria 
noastră, a declarat A. Grozos, să 
ne exprimăm de la tribuna aces
tui congres recunoștința noastră 
profundă tuturor organizațiilor 
obștești din Uniunea Sovietică și 
tuturor cetățenilor sovietici, pre
cum și tuturor organizațiilor, 
fruntașilor vieții publice și oa
menilor de bună credință din lu
mea întreagă care și-au ri ficat 
glasul pentru salvarea lui Mano
lis Glezos, împotriva regimului 
de teroare din Grecia, unde de 
10—12 ani se află în închisori și 
deportați mii de. luptători pentru 
democrație.

îndeplinirea planului dv. septe
nal, a declarat tov. DIONISIE 
ENCINA, secretarul general al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Mexic, va întări lagărul mondial 
al socialismului, va contribui și 
mai mult la creșterea prestigiului 
mișcării comuniste internaționale, 
la adincirea luptei maselor popu
lare din toate țările pentru pace.

In numele comuniștilor din 
el a salutat cu căldură

In 
Mexic, 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice și Comitetul său Cent-al, 
clasa muncitoare și întregul po
por sovietic, urîndu-'.e succese în 
înfăptuirea planurilor de con
struire a comunismului.

In încheierea ședinței de sea
ră, președintele ședinței a comu
nicat că Prezidiul Congresului 
propune formarea unei comisii 
pentru pregătirea proiectului de 
rezoluție al Congresului pe mar
ginea raportului tovarășului N. S. 
Hrușciov.

In comisie au fost aleși în una
nimitate următorii tovarăși:

N. S. HRUȘCIOV (președinte), E. 
I.ANDREEVA, A. B. ARISTOV, N. 
1. BELIAEV, L. I.BREJNEV, G. 
A. DENISOV. I. 1. D1ADIK, P. 1. 
DORONIN, L. N. EFREMOV, M.
T. EFREMOV, E. A. FURȚEVA, 
A. I. GAEVOI, V. V. GRIȘIN, 
A. 1. HVOROSTUHIN, S. D. IG
NATIEV, N. G. IGNATOV, N. T. 
KALCENKO, I. E. KALNBER- 
ZIN, S. KAMALOV, I. V. KAPI
TONOV, D. D. KARAEV, I. G. KE- 
B1N, A. I. KIRICENKO, A. P. KI
RILENKO, E. P. KOLUȘ1N- 
SKI, D. S. KOROTCENKO, A. N. 
KOSIGHIN, F. R. KOZLOV, O. 
V. KUUSINEN, I. I. KUZMIN, 
N. V. LAPTEV, A. N. LARIO
NOV, M. A. LAVRENTIEV, 
P. F. LOMAKO, R. I. MAL1- 
NOVSKI, N. 1. MAMAI. D. M. 
MATIUȘKIN, V. V. MAȚKE- 
VICI, K. T. MAZUROV, A. I. 
MIKO1AN, V. P. MJAVANADZE, 
N. A. MUHITDINOV, I. D. MU
STAFAEV, Z. N. NURIEV, N. V. 
PODGORNII, D. S. POLIANSKI, 
P. N. POSPELOV, I. R RAZZA- 
KOV, P. A. SAT1UKOV, K. I. 
SATPAEV. V. E. SEMICIAST- 
NII, Z. T. SERDIUK, A. I. SNE
CIKUS, T. I. SOKOLOV, I. V. 
SPIRIDONOV, M. A. SUSLOV, 
A. M. ȘKOLNIKOV, N.M. ȘVER- 
NIK, V. N. TITOV, S. A. TOV- 
MAS1AN, T. ULDJABAEV, D. F. 
USTINOV, V. I. USTINOV. K. E. 
VOROȘILOV, A. F.ZASIADKO, 
A. G. ZVEREV.

Cu aceasta ședința de seară s-a 
încheiat. La 4 februarie Congre
sul ÎȘi continuă lucrările.

Ședința din dimineața zilei de 4 februarie
MOSCOVA 4 (Agerpres).—TASS 

transmite: Ședința din dimineața 
zilei de 4 februarie a Congresului 
al XXl-lea al P.C.U.S. s-a deschis 
sub președinția lui N. S. HRUȘ
CIOV.

S-a dat cuvîntul lui T. S. MAL- 
ȚEV, specialist în culturile de 
cîmp, din colhozul „Poruncile lui 
Lenin“ din raionul Șadrin, re
giunea Kurgan, directorul stațiu
nii experimentale de selecționare 
din Șadrin. El a vorbit pe larg, 
între altele, despre metodele de 
perfecționare a prelucrării solului.

T. S. Malțev a propus apoi să se 
revizuiască structura organizato
rică a Academiei de Științe Agri
cole a U.R.S.S. „V. I. Lenin“. 
Membrii Academiei, a spus vorbi
torul, sînt aleși pe viață și li se 
plătesc sume mari indiferent dacă 
lucrează sau nu și se prea poate 
că nu dau nimănui socoteală 
de activitatea lor. Este puțin 
probabil ca sentimentul ina
movibilității și lipsa dărilor de 
seamă să slujească stimulării acti
vității creatoare. Dacă s-ar insta
ura sistemul ca membrii Acade
miei să fie aleși nu pe întreaga 
viață, ci pe aproximativ cinci ani, 
cu obligația do a face dări de 
seamă asupra activității lor, în 
rîndurile academicienilor s-ar ma
nifesta mult mai puțină autoli- 
niștire, ei s-ar îngriji mai mult de 
dezvoltarea științei. Ar fi necesar 
ca membrii Academiei să nu fie 
realeși toți deodată, ci în fiecare 
an să fie realeasă a cincea parte, 
sau a patra parte a Academiei.

A luat apoi cuvîntul T. F. ȘTI- 
KOV, prim secretar al Comitetului 
P.C.U.S. din ținutul Primorie. EI 
a vorbit despre economia Orientu
lui îndepărtat, care se dezvoltă 
rapid. Producția industrială a ți
nutului a crescut de peste 40 de 
ori în comparație cu anul 1913. Au 
crescut suprafețele arabile, recolte- 
le globale de cereale, de sfeclă de 
zahăr, de porumb, de cartofi, de 
legume, producția de lapte, carne, 
lină. In ținutul Primorie au fost 
create cadre proprii ale clasei 
muncitoare și ale intelectualității 
tehnice. Tineretul poate să învețe 
în institute de învățămînt superior 
fără a pleca din acest ținut.

Nu o dată, a spus A. ȘELEPIN, 
președintele Comitetului securității 
de stat, partidului nostru și po
porului nostru le-au revenit sarcini 
fără seamăn de grele și de onoare— 
să deschidă omenirii drumul spre 
viitor, să pășească pe căi nestră
bătute. Acum, partidul nostru și po
porul sovietic trec primii pe glob 
la construcția desfășurată a comu
nismului și, probabil, că nu este 
departe timpul cînd vom putea 
spune: In Uniunea Sovietică co
munismul a învins pe deplin și 
definitiv.

A. Șelepin a spus în continuare 
că cercurile agresive imperialiste 
își pun mari speranțe în activita
tea subversivă de spionaj și di
versiune îndreptată împotriva 
U.R.S.S. și a altor țări ale la
gărului socialist, in cadrul birou
lui central de investigații din
S.U.A. lucrează în prezent peste 
20.000 de oameni. Cheltuielile 
acestui birou depășesc suma de> 
1,5 miliarde de dolari anual. 
Amploaroa activității spionajului 
american este dovedită și de faptul 
că pe teritoriul Germaniei occi
dentale există peste 40 de organe 
de spionaj ale S.U.A., iar în Ber
linul occidental lucrează peste 60 
de organizații diferite de spionaj 
ale țărilor capitaliste, care desfă
șoară în mod activ o activitate» 
subversivă împotriva Uniunii So
vietice și a țărilor lagărului socia
list Dușmanul este activ și caută 
orice fisură pe care ar putea-o 
găsi la noi. Iată de ce sarcina 
noastră este de a întări neobosit 
organele securității de stat, de a 
descoperi la timp toate uneltirile 
dușmanului și intrigile sale poli
tice.

In organele Comitetului secu
rității de stat, a spus A. Șelepin, au

Ședința din dupa-amiaza zilei de 4 februarie
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

Ședința din după amiaza de 4 fe
bruarie a Congres-ului a fost prezi
dat de P1OTR POSPELOV, membru 
supleant al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S. Primul a luat cuvîntul 
GHEORGHI DENISOV., prim-se
cretar al Comitetului regional de 
partid Saratov, care vorbind des
pre perspectivele de dezvoltare a 
regiunii Saratov în cursul planu
lui septenal, a comunicat că în 
1965 producția industriei chimice 
din această regiune va spori de 
18 ori în comparație cu nivelul 
din anul 1958.

VIKTOR FIODOROV, președin- 
tele Comitetului de stat pentru chi
mie de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S., a vorbit des
pre planul de dezvoltare accelera
tă a industriei chimice în Uniunea 
Sovietică, insistînd asupra posibi
lităților mari care există pentru 
producția de materiale sintetice.---------------------------- 

Întîlniri ale oamenilor muncii din Moscova 
cu membrii delegațiilor de partid de peste hotare

MOSCOVA 4 (Agerpres). — g: 
TASS transmite: La 3 februarie V 
la Moscova au continuat. întîlni- 
rile oamenilor muncii cu membrii 

' delegațiilor de partid de peste ho- 
I tare care participă la lucrările 
Congresului al XXI-lea alP.CU.S. 
: Uzinele și fabricile din Moscova 
au fost vizitate de membrii dele-

rațiilor Albaniei, Bulgariei, R D. 
Âetnam, Ungariei, R.D. Germane,

R.P.D. Coreene, Mongoliei, Uru- 
guayului și Tunisiei.

Pretutindeni au avut loc. mitin
guri de masă ale oamenilor mun
cii în cinstea reprezentanților par
tidelor comuniste și muncitorești 
frățești de peste hotare.

sateliților artificiali aT Pămintuluî 
și a primei planete artificiale, 
vorbitorul a subliniat că aceste 
succese au devenit posibile pen
tru că partidul promovează în 

. , „ .................. , med ferm politica de dezvoltare
cerirea dreptului la activitatea Ie- rapidă și multilaterală a indu- 

T___ r, _____________________ gală a Partidului Comunist, care striei și îndeosebi a metalurgiei,
rea legalității. Partidul, Comitetul . timp de lj ani a activat în ile- 
său Central nu vor admite așa * ** - -
ceva. r

Funcțiile de pedepsire în inte
riorul țării, 
A. Șelepin, s-au redus considera
bil. Ele vor 
și în viitor.

Rcferindu-se la acțiunile grupu
lui antipartinic Malenkov, Kaga- 
novîci, Molotov, Bulganin și Șe- 
pilov, A. Șelepin a spus că acest 
grup capitulant a fost zdrobit, par
tidul și poporul l-au acoperit de 
rușine și dispreț. Nu trebuie să 
uităm însă că înainte de demasca
rea lui el prezenta un mare pericol, 
a fost un adevărat complot împo
triva partidului nostru. Zdrobirea 
acestui grup este una din cele 
mai mari victorii ale partidului. 
Dacă planurile scizioniste ale 
grupului antipartinic s-ar fi reali
zat cît de cît, aceasta ar fi însem
nat încetinirea ritmului de dez
voltare a societății noastre, compli
cații serioase în domeniul relațiilor 
internaționale și, în ultimă instar, 
ță. ne ar fi îndepărtat mulți ani de 
perioada în care a pășit țara 
noastră acum — perioada con
strucției desfășurate a comunis
mului.

In încheiere A. Șelepin a încre
dințat Congresul al XXl-lea că 
lucrătorii din organele securității 
de stat vor sluji și pe viitor în 
mod vigilent, credincios, devotat 
cauza partidului comunist, mărea
ța cauză a comunismului, vor da 
și pe viitor lovituri necruțătoare 
agenturii serviciilor străine de 
spionaj, vor fi ca trăznetul pen
tru toți dușmanii statului sovietic.

Despre lupta oamenilor muncii 
din Belgia pentru pîine și liberta
te, pentru menținerea păcii, împo- 
‘riva planurilor monopolurilor ca
pitaliste a vorbit JEAN BLUME, 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Belgia. 
El a spus că zeci de mii de oa
meni ai muncii belgieni au răs
puns ofensivei patronilor prin 
greve puternice, care au fost în
cununate de succese.

Vorbitorul a amintit despre tra
gicele evenimente din Congo, 
despre represiunile în masă de 
la Leopoldville și Matadi, care 
au provocat indignarea maselor 
populare.

HILDING HAGBERG, preșe
dintele Partidului Comunist din 
Suedia, a spus că niciodată poate 
în istoria omenirii opinia publică 
mondială nu a urmărit cu atîta 
interes un Congres ca Congre
sul al XXl-lea al P.C.U.S. Toți 
își dau seama că aici se înscrie 
o nouă pagină importantă în ma
rea carte a istoriei omenirii.

In numele Partidului Comunist 
din Suedia vorbitorul și-a expri
mat profunda satisfacție în legă
tură cu puternica lovitură pe care 
Congresul al XXl-lea a dat-o re
vizioniștilor. care răspîndesc ca
lomnii și prezintă într-o lumină 
falsă adevăratele relații 
partidele frățești.

TIM BUCK, secretar general al 
Comitetului Național al Partidu
lui Muncitoresc Progresist din 
Canada, a spus că raportul lui 
N. S. Hrușciov la Congresul al 
XXl-lea al partidului a adus o 
contribuție însemnată la întărirea 
solidarității internaționale a cla
sei muncitoare. Raportul îi zdro
bește total pe revizioniști, deschi
de noi perspective, însuflețește pe 
muncitorii și țăranii din toate ță
rile.

Tim Buck a subliniat că în rîn- 
durile poporului canadian crește 
rezistenta împotriva încercărilor, 
de a subordona țara și politica ei 
planurilor militare ale imperialis
mului american.

A luat apoi cuvîntul LUIS

fost lichidate consecințele activi- CORVALAN, secretarul general 
tățiî dușmănoase a lui Beria și al Comitetului Central al Parti- 
acoliților săi. In ultimii ani a dului Comunist din Chile. El s 
fost restabilită pe deplin legalifa- vorbit despre remarcabila victorie 
tea revoluționară și orice om so- a clasei muncitoare și a tuturor 
vietic poate fi convins că la noi forțelor progresiste din Chile, cu- 
nu se va mai repeta niciodată ru
șinea pe care o constituia încălca-

a spus în continuare

continua să Se reducă

dintre

Acad. PAVEL IUD1N, ambasa
dorul U.R.S.S. în Republica Popu
lară Chineză, s-a ocupat îndeo
sebi de problemele teoretice cu
prinse în raportul tov. N. S. Hruș
ciov și despre succesele construc
ției socialiste în Republica Popu
lară Chineză.

VIKTOR KROTOV, directorul 
Uzinei pentru construcția de ma

Pionierii salută Congresul

Jk
X-

ga-litate. Această victorie, a de
clarat vorbitorul, nu ar fi fost 
cucerită fără solidaritatea inter
națională, fără succesele obținute 
de forțele păcii din întreaga lu
me, fără marile realizări ale Uni
unii Sovietice, Republicii Popu
lare Chineze, tuturor țărilor so
cialiste, tuturor popoarelor care 
luptă pentru eliberarea lor. Per- 
miteți-mi să exprim mulțumirile 
noastre pentru acest sprijin, a 
spus Luis Corvalan.

A urcat apoi la tribună PEDRO 
ANTONIO SAAD, secretarul ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ecuador. 
El a subliniat, de asemenea, că 
oamenii muncii din Ecuador stu
diază cu atenție grandioasele 
prevederi ale planului septenal 
discutat în cadrul Congresului al 
XXl-lea al P.C.U.S.

Noi, oamenii muncii din Ecua
dor, a declarat el, ne pronunțăm 
împotriva convocării în țara noa
stră a celei de-a 11-a conferințe 
interamericane (numită în trecut 
panamericană) în cadrul căreia 
imperialismul nordamerican va 
încerca ca, sprijinindu-se pe gu
vernele care îi sînt docile, să in
tensifice dependența noastră în 
domeniul culturii și economiei și 
să întărească pactele militare.

Adresîndu-se Congresului, se
cretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Ceylon, PETER KEINEMAN, 
a spus :

Salutăm și felicităm pe toți co
muniștii din Uniunea Sovietică și 
marea familie a popoarelor sovie
tice care au construit socialismul 
și care acum înfăptuiesc cu în
credere sarcina istorică a creării 
bazei materiale, culturale și teh
nice a societății comuniste. Po
porul ceylonez apreciază și spri
jină eforturile consecvente și per
manenta inițiativă a Uniunii So
vietice în lupta pentru cauza pă
cii.

După o scurtă pauză, ședința 
a reînceput sub președinția lui 
O. V. KUUSINEN.

I. K. LEBEDEV (organizația 
de partid din ținutul Stavropol) 
a vorbit despre marea înflorire a 
tuturor ramurilor economiei na
ționale a ținutului în viitorul sep
tenal.

Combinatul de îngrășăminte a- 
zotoase și minerale care se con
struiește la Nevinnomîssk va per
mite să se obțină din gaze natu
rale, în afară de îngrășămintele 
azotoase, și alte substanțe nece
sare producției de mase plastice 
și fibre artificiale.

Cîntărind rezervele și posibili
tățile existente, a spus în conti
nuare I. K. Lebedev, oamenii 
muncii din agricultura ținutului 
Stavropol au hotărît să îndepli
nească în trei ani planul septenal 
la producția de carne. lapte, 
ouă.

D. F. USTINOV, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U R.S.S., 
a subliniat în cuvîntarea sa că 
perspectivele dezvoltării industriei 
și progresului tehnic, dezvăluite 
în raportul tovarășului N. S. 
Hrușciov sînt grandioase, insufle- 
țitoare și în același timp sînt fun
damentate din punct de vedere 
științific și realiste.

Ocupîndu-se de problema auto
matizării și mecanizării vorbitorul 
a subliniat că trebuie să se acor
de o deosebită atenție automati
zării operațiilor de asamblare, 
care într-o serie de procese de 
producție reprezintă 50-60 la sută 
din volumul global de muncă.

Una din ramurile cele mai 
complexe ale tehnicii, a spus în 
continuare D. F. Ustinov, este 
tehnica rachetelor. Citind date 
uluitoare în legătură cu lansarea

șini grele din Ural (Sverdlovsk) 
a vorbit despre dezvoltarea pe 
care o va lua această uzină în 
cursul planului septenal.

După cuvintările rostite de 
ALEKSEI SKOLNIKOV, prim- 
secretar al comitetului regional al 
P.C.U.S., Voronej, și de KANIȘ 
SATPAEV, președintele Academiei 
de Științe a Republicii Kazahe, 

a construcției de mașini, indu
striei de aparataj, a electroni
cii și a chimiei, Datorită acestui 
fapt, în prezent Uniunea Sovie
tică produce în serie rachete de 
luptă de toate tipurile și utiliza-.*' 
rile și dispune de o înaltă tehnică 
modernă de apărare capabilă să 
asigure apărarea patriei noastre 
de. către glorioasele forțe arma
te sovietice și, la nevoie, să dea 
riposta cuvenită oricăror agresori.

Pentru crearea sateliților și 
rachetelor, a subliniat D. F. Usti
nov, a fost necesar să se rezolve 
numeroase sarcini complicate cum 
sînt punerea la .punct a producției 
unor puternice motoare rachete, 
a combustibililor speciali pentru 
acestea și a materialelor refrac
tare. Puterea motoarelor-rachetă 
se măsoară cu milioanele de cai ' 
putere la o greutate foarte mică 
și un înalt coeficient util. In 
cursul zborului rachetei cosmice 
a fost realizat un record de dis
tanță în radio comunicații. S-au 
realizat radio comunicații la o 
distanță de 500.000 km. Aceasta 
depășește de 25 de ori cea mai în
depărtată comunicație prin radio 
de pe Pămînt.

I. K. JEGALIN (organizația de 
partid Stalingrad) a vorbit des
pre problemele dezvoltării indu
striei și agriculturii în regiunea 
Stalingrad.

Constructorii hidrocentralei de 
la Stalingrad, a spus vorbitorul, 
și-au îndeplinit cu cinste angaja
mentele luate în cinstea Congre
sului și au dat în exploatare, cu 
un an înainte de termen, primJe 
trei agregate cu o putere de 
115.000 kW fiecare. Ei se pregă
tesc ca în anul 1960 să dea in 
exploatare cea mai mare hidro
centrală din lume, cu o putere de 
2.575.000 kW.

A urcat apoi la tribună NICOLA 
ȘAUI, secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Liban. Minu
natul plan septenal, care va fi în- x 
făptuit de eroicul popor sovietic, a 
spus el, este un aport de cea mai 
mare importanță și fără egal în 
istoria omenirii, la cauza păcii în 
întreaga lume.

Libanezii vor păstra întotdeauna 
în minte grandioasele demonstrații 
de protest pline de mînie, împotri
va acțiunilor ocupanților, care au 
avut loc în toate orașele Uniunii 
Sovietice.

In numele Comitetului 
al Partidului Comunist din Olan
da, Congresul a fost salutat de 
JAAB WOLF, membru al Comite
tului Contrai al partidului.

J. Wolf a amintit că la Con
gresul al XlX-lea al Partidului Co
munist'din Olanda revizionismul, 
precum și dogmatismul și sectaris
mul au fost condamnate în mod 
hotărît.’ Partidul este strîns unit 
în jurul Comitetului său Central 
pe baza principiilor marxism-leni- 
nismului. Numărul membrilor de 
partid este acum mai mare decît 
înainte de acțiunea grupului revi
zionist, ostil partidului.

Poporul Columbiei, a declarat 
GILBERTO VIEIRA, secretarul 
general al C.C. al Partidului Co
munist din Columbia, care a luat 
apoi cuvîntul, este ferm convins că 
poporul sovietic erou, condus de 
experimentatul partid leninist, va 
îndeplini cu succes planul septe
nal. Congresul al XXl-lea al 
P.C.U.S. va avea o foarte mare 
importanță nu numai pentru po
porul sovietic, ci și pentru po
poarele din lumea întreagă.

Cu aceasta, ședința din diminea
ța zilei de 4 februarie a luat sfîrșit.

Central

Congresul a fost salutat de repre
zentanții partidelor frățești: SA
MUIL MIKUNIS (Israel), LUIS 
TELLERIA (Bolivia), EDGAR 
WOOG (Elveția), CHRISTIAN 
ANDERSSON (Islanda), WIL
FRED MACKARA (Noua Zee- 
landă).

La 5 februarie Congresul își 
continuă lucrările.
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