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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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a tineretului

Stimularea 
s tr în geri i 

deșeurilor metalice 
și a metalelor vechi

celui de-al XXI-lea Congres al Partidului 
al Uniunii Sovietice la raportul tovarășului N.

Comunist
S. Hrușciov

despre cifrele de control ale dezvoltării economiei
naționale pe anii 1959-1965

(Adopt ai a în unanimitate la 5 februarie 1959)
MOSOOVA, 5 (Agerpres). — TASS transmite: Congresul al 

XXI-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice a adoptat în 
unanimitate la 5 februarie rezoluția la raportul lui Nikita Serghee- 
vici Hrușciov „CU PRIVIRE LA CIFRELE DE CONTROL 
DEZVOLTĂRII ECONOMIEI NAȚIONALE A U.R.S.S. PE 
1959—1965“.

ALE 
ANII

Brigada de tineret din secția montaj a Uzinelor „Steaua Roșie" din București, condusă de 
utemistul Andrei Cazan și-a depășit sarcinile de plan pe luna ianuarie a.c. cu aproape 15 la 
sută, realiztnd totodată și o economie de aproximativ 2.000 lei.

Fotoreporterul nostru a surprins o parte din membrii acestei brigăzi în plină activitate pentru 
îndeplinirea sarcinilor de producție.

la muncă voluntară

Pentru traducerea în viață a 
sarcinilor trasate de partid și gu
vern privind îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan, Uniunea 
Tineretului Muncitor, sub conduce
rea partidului, a pornit acțiunea 
patriotică pentru strîngerea deșeu
rilor metalice șî a metalelor vechi, 
asigurînd prin aceasta o parte din 
materia primă necesară în siderur
gie. La această acțiune, Uniunea 
Tineretului Muncitor a mobilizat 
zeci de mii de tineri, care prin 
munca lor au făcut ca însemnate 
cantități de metale vechi ce se iro
seau, să fie readuse în circuitul 
economic.

Pentru recuperarea cît mai corn-* 
plectă a cantităților de metal a- 
flate în locuri mai greu accesibile 
sau în condiții mai grele de recu
perare, Consiliul de Miniștri a a- 
probat printr-o hotărîre un sistem 
de stimulare a organizațiilor 
U.T.M., constînd în trecerea în 
contul organizațiilor U.T.M. a 
unei cote de 20 la sută din valoa
rea materialelor strînse. Aceste su
me urmează a fi folosite de aceste 
organizații pentru stimularea tine
rilor care se evidențiază printr un 
efort deosebit și pentru acțiuni so- 
cial-culturale.

tehnice materiale a comunismului 
și în asigurarea victoriei U.R.S.S. 
în întrecerea economică pașnică cu 
țările capitaliste. întărirea poten
țialului economic al țării, progre
sul tehnic continuu în toate ramu
rile economiei naționale, creșterea 
neîncetată a productivității muncii 
sociale trebuie să asigure o creș
tere considerabilă a nivelului de 
trai al poporului.

Rezoluția Congresului al XXI- 
lea al P.C.U.S. a stabilit următoa
rele sarcini principale în domeniul 
politic : întărirea continuă a orîn- 
duirii sovietice socialiste, a unită
ții și coeziunii poporului sovietic, 
dezvoltarea democrației sovietice, a 
participării active și a inițiativei 
maselor largi populare în construi
rea societății comuniste, lărgirea 
funcțiilor organizațiilor obștești în 
rezolvarea problemelor de stat; în
tărirea rolului organizatoric și 
educativ al partidului și al statu
lui socialist; întărirea pe toate 
căile a alianței dintre muncitori și 
țărani, a prieteniei popoarelor 
U.R.S.S.

în domeniul ideologic, Congresul 
a stabilii! următoarele sarcini : în
tărirea muncii ideologice educative 
a partidului ; ridicarea conștiinței 
comuniste a oamenilor muncii și, 
în primul rînd, a tinerei generații, 
educarea lor în spiritul atitudinii 
comuniste față de muncă, al pa
triotismului sovietilc și al interna

sa grupul demn de dilspreț al frac- 
ționiștilor și scizioniștilor. Demas- 
cînd și zdrobind din punct de ve
dere ideologic grupul antipartinic, 
partidul și-a strins și mai mult 
rindurille în jurul Comitetului său 
Central, sub steagul marxism-leni- 
nismului.

Făcînd bilanțul marilor victorii 
ale poporului sovietic, Congresul al 
XXI-lea al P.C.U.S. subliniază în 
rezoluția sa că principalul rezultat 
îl constituie noua societate creată 
de poporul sovietic — socialismul 
— și orînduirea politică ce-i cores
punde — statul sovietic socialist.

In Uniunea Sovietică, care a 
deschis omenirii calea spre socia
lism, s-a realizat astăzi un nivel 
al forțelor de producție, al rela
țiilor de producție socialiste și al 
dezvoltării culturale, care permit 
ca in septenal construirea socie
tății comuniste să se desfășoare pe 
un front larg.

Rezoluția Congresului al XXI- 
lea al P.C.U.S. stabilește princi
palele sarcini ale partidului în sep
tenal in domeniile economic, poli
tic, ideologic și al relațiilor inter
naționale.

Principalele sarcini ale P.C.U.S. 
In domeniul economic sînt: dez
voltarea multilaterală a forțelor de 
producție ale țării ; realizarea unei 
creșteri a producției în toate ra
murile economiei, pe baza dezvol
tării cu precădere a industriei 
grele, care să permită să se facă 
un pas hotărîtor in crearea bazei

pentru electrificarea
și radioficarea satelora fostXX-lea Congres al P.C.U.S. 

una din cele mai importante peri
oade din istoria Partidului comu
nist și a statului sovietic. In a- 
ceastă perioadă a ieșit în evidență 
uriașa însemnătate a celui de-al 
XX-lea Congres atît pentru con
strucția comunistă în U.R.S.S. cît 

Congresul al XXI-lea al P.C.U.S. și pentru întreaga mișcare comu- 
a aprobat întrutotul și pe deplin -■ - ■—
activitatea Comitetului Central al 
Partidului și măsurile importante 
aplicate de el în domeniul politicii 
interne și externe. întreaga activi
tate a Comitetului Central al 
Partidului, se spune în rezoluție, 
s-a bazat pe aplicarea creatoare a 
teoriei marxist-leniniste în soluțio
narea sarcinilor construcției comu
niste, pe studierea aprofundată a 
experienței maselor și pe legătura 
permanentă cu viața poporului.

în rezoluție se subliniază că pe
rioada care a trecut de la cel de-al

----- ----- oo<>oo

Congresul a aprobat tezele ra
portului lui N. S. Hrușciov și ci
frele de control ale dezvoltării eco
nomiei naționale în decursul sep- 
tenalului, cu modificările și com
pletările introduse pe baza discu
țiilor de la Congres și a discutării 
tezelor în preajma Congresului.

nistă și muncitorească internațio
nală, pentru consolidarea păcii în 
lumea întreagă.

In rezoluția sa Congresul al 
XXI-lea a aprobat în unanimitate 
hofărîrile Plenarei din iunie 1957 
a C.C., sprijinite de întregul 
partid și popor, Plenară care a 
demascat și a zdrobit diln punct de 
vedere ideologic grupul antiparti
nic Malenkov, Kaganovici, Molo
tov, Bulganin și Șepilov. Comite
tul Central, se subliniază în rezo
luție, a procedat just condamnînd 
cu hotărîre și măturind din calea

Congresul
construirii desfășurate (Continuare în pag. 4-a)

Vom avea lumină
De mult, locuitorii 

comunei Cernele din 
regiunea Craiova au 
visat, să-și vadă uli
țele și casele lumi
nate de lampa lui 
Ilici. De curînd, o 
veste s-a răspîndit 
prin sat cu iuțeala 
fulgerului. Comuna 
Cernele a fost plani
ficată pentru a fi

electrificată. Din zi
ua cînd s-a aflat a- 
ceastă veste țăranii 
muncitori și, în spe
cial, tinerii din co
mună nu mai aveau 
astîmpăr. Au început 
să sape gropile, să 
care stîlpii. Pînă a- 
cum, prin cele cîte
va sute de ore de 
muncă voluntară de
puse, s-au săpat gro
pile și s-au pus stîl-

1 In fiecare casă un

în sat
depii pe o distanță 

cca. 4 kilometri.
Intr-o adunare ge

nerală ținută de cu-> 
rind, utemiștii din 
comuna Cernele și-au 
luat angajamentul să 
termine această ac
țiune pînă la data de 
‘ Mai 1959.

SANDA 
CONSTANTIN 

țăran muncitor.

difuzor

Au radioficat 

satul lor drag
Din cele patru sate ale comunei 

Drăcșiani din raionul Roșiori de 
Vede, numai satul Dracșenei a ră
mas neradioficat. De curînd, prin 
muncă voluntară, și în special cu 
contribuția tineretului, rețeaua de 
radioficare a fost întinsă și în 
acest sat. Pe o lungime de 2 ki
lometri tinerii au participat la ri
dicarea stîlpilor și la întinderea 
cablului. Zilele trecute primele di
fuzoare instalate în acest sat au 
început, să transmită, spre bucuria 
localnicilor, muzică și știri.

N. BAROANA 
tehnician silvic

a societății
S-au încheiat lucrările ce

lui de-al XXI-lea Con- 
, greș extraordinar al Par-

> tidului Comunist al Uniunii So- 
k vietice, Congresul constructo- 
> rilor comunismului, eveniment 
► de uriașă însemnătate istorică 
’ mondială care marchează in- 
> trarea U.R.S.S. într-o nouă pe- 
k rioadă de dezvoltare — peri- 
j oada construirii desfășurate a 
► aocietății comuniste.
* Congresul, care a dezbătut 
’ și a aprobat în unanimitate ci* 
► frele de control ale dezvol- 
► tării economiei naționale a 
’ U.R.S.S. pe anii 1959—1965, 

a demonstrat marea forță
► creatoare a ideilor marxism-le- 
k ninismtiltti, legătura lor vie, in- 
► disolubilă cu practica maselor 
► populare care construiesc edifi- 
’ ciul luminos al comunismului. 
► Lucrările Congresului au ilus- 
k trat avlntul măreț al poporului 
“ sovietic care a pornit în mod 
► practic la traducerea în viață 
k a sarcinilor grandioase ale pla- 
, nului septenal. Documentele 
► Congresului și în primul rînd 
k raportul prezentat de tovarășul 
, Nikita Sergheevici Hrușciov 
► cu privire la cifrele de control 
k ale septenalului precum și re- 
, zoluția pe marginea acestui ra- 
► port, constituie minunate și in- 
k suflețitoare exemple de dezvol- 
► tare creatoare a științei marx- 
► ist-leniniste, constituie un pu- 
k ternic izvor de încredere în 
, triumful cauzei comunismului și 
t a păcii. Tezele cuprinse în ra- 
► portul prezentat de tovarășul 
“ Hrușciov, cu privire la giganti- 
► cui plan de construcție econo- 
k mică și culturală a U.R.S.S., la 
k problemele întăririi sistemului 
► mondial al socialismului și ale 
k întrecerii dintre socialism și ca- 
k pitalism, concluziile cu privire 
► la evoluția situației internatio- 
k nale, la perspectivc'e și căile a- 
k sigurării păcii în lume, la în- 
► tărirea continuă a mișcării 
* muncitorești internaționale, im- 
k portantele teze noi enunțate 
► în probleme de cea mai 
► mare actualitate ale teoriei 
k marxist-leniniste — toate a- 
► cestea au o imensă însemnătate 
> teoretică și practică atît pentru 
» cauza construcției victorioase a 
► comunismului în U.R.S.S.. cit 
k și pentru dezvoltarea sistemului 
» mondial al socialismului, pen- 
k tru mișcarea comunistă si mun- 
k citorească internațională, pen- 
► tru forțele păcii și progresului 
k din întreaga lume.
► In cuvîntările rostite la Con- 
k greș de delegații celor 72 de 
k partide comuniste și muncito- 
k rești au răsunat cuvinte emo-

comuniste
ționante despre marea încrede
re și dragostea fierbinte pe 
care o nutresc față de P.C.U.S., 
față de Uniunea Sovietică, po
poarele țărilor socialiste și ma
sele largi de oameni ai muncii, 
partizanii păcii, democrației și 
progresului din întreaga lume. 
Saluturile adresate de partidele 
frățești, întîlnirîle reprezentan
ților lor cu delegații la Congre
sul P.C.U.S., și cu oamenii 
muncii din Moscova au consti
tuit o minunată demonstrație a 
unității, frăției și coeziunii miș
cării comuniste internaționale, 
pe baza marxism-leninismului.

O foarte mare însemnătate în 
etapa actuală a luptei popoare
lor pentru menținerea păcii ge
nerale o au aprecierile cu pri
vire la unele probleme ale si
tuației internaționale actuale 
cuprinse în cuvîntul de închi
dere rostit la Congres de N. S. 
Hrușciov, document care a 
stîrnit un imens ecou în în
treaga lume.

Caracterizînd pe larg uriașa 
însemnătate a celui de-al XXI- 
lea Congres extraordinar al 
P.C.U.S., tovarășul Hrușciov 
a subliniat — în cuvîntul său 
de închidere — că lucrările 
Congresului au exprimat voința 
partidului și a întregului popor 
sovieîic de a traduce în viață 
planurile construcției comu
niste, dorința de a face tot ce 
le stă în putință pentru menți
nerea păcii, pentru asigurarea 
coexistenței pașnice a țărilor cu 
sisteme sociale diferite. Orice 
om de bună credință își dă sea
ma că grandiosul plan septe
nal, planul unei gigantice con
strucții pașnice este îndreptat 
spre asigurarea coexistenței 
pașnice, spre întărirea păcii în 
întreaga lume. Toți oamenii iu
bitori de pace din întreaga 
hune văd în septenalul sovie
tic un imbold insuflețitor care 
1? întărește încrederea in trium
ful luptei pentru apărarea păcii.

Un puternic ecou mobiliza
tor in lupta pentru pace a tu
turor oamenilor cinstiți din 
lumea întreagă il au aprecie
rile tovarășului Hrușciov cu 
privire la marile schimbări 
petrecute in lume. In prezent, 
a arătat N. S. Hrușciov, in a- 
fară de țările care fac parte 
din sistemul mondial al socia
lismului sau din sistemul mon
dial al capitalismului există și 
țări care nu sînt socialiste dar 
care nu pot fi considerate n'ci 
țări ale sistemului imperialist. 

„Scînteia tineretului"
(Continuare ’în pag. 3-a)

DELEGAȚIA
Partidului Muncitoresc Romîn

care a asistat
Ia cel de-al

extraordinar

a plecat

XXI-lea Congres

al P. C. U. S.

spre patrie
MOSCOVA 6. — Corespondentul Agerpres transmite: In 

zilei de 6 februarie, a părăsit Moscova îndreptîndu-se spre . 
delegația Partidului Muncitoresc Romîn formată din tovarășii: 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, Nicolae 
Ceaușescu și Leonte Răutu, care la invitația Comitetului Central al 
P.C.U.S. a asistat la lucrările celui de-al XXI-lea Congres extraordi
nar al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.

La gara Kiev, delegația a fost condusă de tovarășii: N. G. Igna
tov, membru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., secretar al C.C. al 
P.C.U.S., A. N. Kosîghin, membru supleant al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., V. P. 
Mjavanadze, membru supleant al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., prim- 
secretar al C.C. al Partidului Comunist din Gruzia, V. V. Grișin, 
M. B. Mitin, Z. T. Serdiuk, A. N. Șelepin, membri ai C.C. al 
P.C.U.S., 1. T. Vinogradov, adjunct de secție la C.C. al P.C.U.S., 
activiști cu munci de răspundere ai aparatului C.C. al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

Au fost de asemenea de față A. A. Epișev, membru supleant al C.C. 
al P.C.U.S., ambasadorul U.R.S.S. la București, Mihail Dalea, am
basadorul R.P. Romîne la Moscova, membrii ambasadei și Agenției 
economice romîne.

seara 
patrie

Hotărîrea de a fi 
radioficate so
lele Frățești și 

Suseni din raionul 
Tg. Jiu a stîrnit o 
mare bucurie in rin- 
durile țărenilor mun
citori. Chiar de a 
doua zi, la chemarea 
organizației de par
tid, utemiștii și ti
nerii au efectuat un 
număr însemnat de

ore de muncă volun
tară la îngroparea 
stilpilor și la întinsul 
sîrmei. In numai 
două luni de zile a 
fost întinsă linia de 
radioficare pe o dis
tanță 
km.

tn
s-au 
mod 
miștii Constantin Mă-

de circa 6,5

această acțiune 
evidențiat în 
deosebit ute-

ruță secretarul orga
nizației U.T.M. din 
satul Suseni, Simion 
Brădiceanu, Ciunciuc 
Nicolae, Dumitru Cir- 
lig, Popescu N. Du
mitru și mulți alții.

ION MĂRUȚA 
secretarul organi
zației de bază 

U.T.M. din satul 
Frățești

Peste cîteva zile becul electric
se va aprinde și la Craidorolț

Craîdorolțul este o comună 
mare, așezată undeva în apropi
ere de Cărei. De mult doreau 
oamenii de aici să se aprindă 
lumina electrică și în casele 
lor. Țăranii muncitori da aici 
care cu trei luni în urmă au con
stituit cea de a 100-a gospodărie 
apicolă colectivă din Tegiune 
și-au pus pe prim plan și realiza
rea acestei dorințe. Nu după 
multă vreme ei au și pornit la 
treabă.

$i uite așa, de dimineață pînă 
seara se sapă gropi, se transpor
tă stîlpi, se fac măsurători. înce
tul cu încetul, întreaga comună 
a devenit un șantier al muncii vo
luntare. Mai avîntați de cît toți 
sînt tinerii. In fruntea lor este 
unul tare dîrz. 11 cheamă Berne- 
si loan și este secretarul comite
tului U.T.M. pe comună. Și-a for
mat o brigadă de tineri cu care 
muncește din răsputeri. După do
uă zile încheiate de muncă cei 
17 tineri au ridicat stîlpii pînă la 
capătul comunei. Printre cei din 
brigada secretarului sînt și tine
rii Vasile Cărăianu, fiu de colec
tivist, Iosif Rist din întovărășirea 
„Crișena", Vasile Suța din înto
vărășirea „înfrățirea", Dejeu 
Mihai și alții.

Seara, cînd se întorceau spre casă, 
la propunerea tînărului Iosif Rist, 
au hotărît să se oprească puțin pe 
la tovarășii lor care lucrau la con
struirea uzinei electrice. Toți au 
fost de acord. Mai ales că acolo 
muncea o altă brigadă de tineri. 
Erau aici și vreo șase fete, care la 
apariția băieților au început să 
treacă cu mai multă iuțeală dintr-o 
mînă în alta cărămidă și țigla.

Toți au hotărît în acea seară 
să se întîlnească din nou și a 
doua zi Dejeu Mihai,Suța Vasile 
și alții s-au oferit să facă din 
nou o zi de muncă. A doua zi 
ier a început munca. Și uite așa, 
încet, încet munca celor din Crai
dorolț dă roade. Mai sînt doar 
cîteva zile pînă cînd primele be
curi electrice se vor aprinde în 
casele celor din Craidorolț.

VASILE DETIȘAN 
metodist culturalt

tehnica noua
Se extinde

La Uzinele „Vasile Tudose" 
din Colibași există o 

preocupare deosebită pen
tru introducerea tehnicii noi în 
scopul obținerii unei producti
vități sporite. Aceasta a pus 
desigur în fața muncitorilor 
sarcina unei pregătiri profe
sionale continue.

în fotografie: căpătînd o 
calificare înaltă, tînărul Ale
xandru Mileo aplică cu price
pere la amplificatorul electro
nic, călirea oțelurilor cu curent 

înaltă tensiune.

Ce va face tineretul din raionul Codlea

Produsele uzinelor „Mao Țze-dun“ din Capitală silit cunoscute peste hotare. Printre produsele 
exportate sînt: mori de ciment pentru China și Vietnam, unități de pompaj pentru extracția țițeiului 
pentru Argentina etc.

In fotografie: In secția mecanică-reductoare, lăcătușii Pompiliu Tătulescu, Ștefănică Stanciu și 
controlorul Nicolae Strungaru făcînd ultimul control la un lot de reductoari pentru unitățile de pom
paj destinat exportului.

Foto: AGERPRES

pentru creșterea producției
Țăranii muncitori din raionul 

nostru și mai cu seamă colectiviștii 
și muncitorii agricoli din gospodă
riile de stat, au o bogată expe
riență in cultivarea sfeclei de za
hăr. An de an gospodăriile de stat 
și cele, colective au obținut pro
ducții sporite de sfeclă de zahăr 
la hectar. Anul trecut de exemplu, 
gospodăriile de stat Stupini și Riș- 
nov, gospodăriile, colective Hăl- 
chiu, Bod. Codlea, Hărman și al
tele au obținut producții de cite 
20.000—25.000 kg. sfeclă de zahăr 
la hectar. La cultivarea și între
ținerea loturilor cu sfeclă de zahăr 
din unitățile socialiste de stat și 
cooperatiste au lucrat și numeroși 
tineri.

Documentele plenarei C.C. al 
P.M.R. din noiembrie 1958 neau 
arătat clar că în regiunea Stalin, și 
mai cu seamă în raionul nostru în 
care se află fabrica de zahăr Bod, 
sînt multiple posibilități de a ex
tinde suprafețele cultivate cu sfeclă 
de zahăr și de a spori producția la 
hectar. în lumina documentelor 
plenarei C.C. al P.M.R. din noiem
brie 1958 Comitetul raional U.T.M. 
Codlea a trecut imediat la măsuri

practice menite să mobilizeze 
tiv organizațiile de bază U.T.M. la 
îndeplinirea unor obiective precise 
în legătură cu cultivarea și creș
terea producției la hectar a sfeclei 
de zahăr.

în primul rînd, toți activiștii Co
mitetului raional U.T.M. și ute
miștii din organizațiile de bază 
U.TM. au studiat documentele ple
narei pe bază de seminarii.

Totodată, biroul Comitetului ra
ional U.T.M. a întocmit un plan a- 
mănunțit în legătură cu ce vor face 
organizațiile de bază U.T.M. in 
vederea extinderii culturii sfeclei 
de zahăr. Astfel, s-a stabilit ca ti
nerii din gospodăriile de stat și 
gospodăriile colective să răspundă 
de 1.400 hectare cultivate cu dife
rite plante, dintre care 600 de hec
tare cu sfeclă de zahăr.

Pentru ca munca să fie bine or- 
ganizată și producțiile de sfeclă de 
zahăr la hectar să crească, organi
zațiile de bază U.T.M. din cele 16 
gospodării colective, sub îndruma
rea organizațiilor de partid, au 
creat in cadrul brigăzilor de cîmp 
cite o. echipă de tineret care cu
prinde între 15-30 dintre cei mai

ac- harnici și pricepuți tineri în cul
tura sfeclei de zahăr

în scopul creării unor echipe cît 
mai omogene și mai puternice, și 
luării de către organizațiile de 
bază U.T.M. a unor angajamente 
cit mai bogate, s a organizat o a- 
dunare generală deschisă model 
la G.A.S. Tudor Vladimirescu" din 
Hărman. la care au fost invitați și 
secretarii organizațiilor de bază 
U.T.M. din celelalte gospodării co
lective. Organizația de bază U.T.M. 
din Hărman și-a asumat sarcini de 
mare importanță. Astfel, echipa de 
tineret compusă din 20 de tineri, 
în frunte cu membrii biroului or
ganizației de bază U.T.M., va răs
punde în mod special de 10 hec
tare cu sfeclă de zahăr de 
care se angajează

Pe 
să obțină o 

producție medie de 23.000 kg, 
cu 3000 kg.ta hectar, adică _

mai mult față de cantitatea plani-

GHEORGHE MATEI
prim secretar al Comitetului 

raional U.T.M. Codlea, regiu
nea Stalin

(Continuare în pag. 3^)
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9entru lichidarea
superficialității

în organizarea concursului

prilej de dezvoltare
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educativ-politice

993uI»b|b cartea**

Organizarea festivalurilor tine
retului — minunate manifestări 
ale cîntecuhii și jocului, ale spor
tului, ale muncii entuziaste — a 
intrat de acum în tradiția vieții 
organizației noastre revoluționare.

Și în raionul nostru organiza
rea și desfășurarea festivalurilor 
a devenit o sărbătoare tradiționa
la, așteptată cu viu interes de ti
neret și vîrstnici deopotrivă.

Festivalurile comunale și cel 
raional din anul trecut nu au fost 
numai un mijloc de antrenare a 
tineretului la acțiunile cultu- 
ral-artistice. Prin organizarea lor 
s-a urmărit și s-a reușit să se 
ridice la un nivel mai înalt mun
ca politică a- organizațiilor U.T.M. 
A crescut influența organizației 
noastre în rîndurile tineretului, 
mob‘ilizîndu-1 mai activ la îndepli
nirea sarcinilor de producție, en- 
trenîndu-1 la o bogată activitate 
Obștească.

Participînd alături de utemiști 
la o bogată activitate patriotică, 
cultural-educativă, a crescut mult 
conștiința politică a tinerilor și 
mulți dintre ei și-au expri
mat dorința de a intra în rîndu
rile organizației noastre. De pil
dă, în organizațiile U.T.M. ’ din 
comunele Dedulești, Bascov, Va
lea Ursului etc., care aveau 30—35 
memfîri au fost primiți noi tineri, 
numărul membrilor acestor orga
nizații U.T.M. ajungînd la 80— 
100 fiecare.

Multe organizații U.T.M. eu 
înțeles că pregătirea festivalului 
tineretului, desfășurarea lui, nu 
este numai o sarcină de campa
nie. Intensificând munca politică 
de masă aceste organizații, condu
se de organizațiile de partid, au 
continuat și după închiderea festi
valului să desfășoare o intensă 
muncă cultural-educativă de ma
să, legată de sarcinile politice ac
tuale. Și exemple bune în a- 
ceastă direcție pot fi citate din or
ganizațiile de bază U.T.M. din co
munele Dedulești, Cotmeana, Mi- 
cești etc. care desfășoară o inten
să activitate cultural-educativă. 
In comunele Slătioarele. Moșoaia 
și altele organizațiile U.T.M., sub 
conducerea organizațiilor de par
tid, au ajutat prin întreaga lor 
activitate la sprijinirea procesului 
de transformare socialistă a agri
culturii, conținutul muncii cultu
rale desfășurate aici fiind legat 
de această principală sarcină. Și 
rezultatele n-au întîrzlat să se ae
rate — în aceste două comune 
s-au creat în cinstea Centenaru
lui Unirii Țărilor Romîne întovă
rășiri agricole, utemiștii con
stituind exemple și pentru ceilalți 
tineri.

Din păcate nu toate organiza
țiile U.T.M. au înțeles just ideea 
organizării festivalurilor. Astfel 
cele din comunele Boscovele — 
Linteștî, Budeasa Mare si Valea 
Mare au socotit festivalul ca o 
sarcină de moment. Ele s-au mul
țumit atunci să întreprindă cîteva 
acțiuni cultural-artistice, cîteva 
concursuri artistice și atît. Aceste 
organizații U.T.M. nu au mai con
tinuat după închiderea festivaJu-

rilor să desfășoare o muncă cul- 
tural-politică de ma-să, să antre
neze continuu tineretul la o boga
tă activitate educativă.

Invățînd din experiența anului 
trecut, comitetulnostru raional a 
lțiat o serie de măsuri în vederea 
desfășurării cu succes a festiva
lului din acest an, îndreptîndu-și 
atenția spre comunele care au 
desfășurat o activitate mei Silabă. 
In adunările generale U.T.M. a 
început să se discute despre pre
gătirile festivalurilor comunale și 
ale fazei regionale care vor avea 
loc în acest an. Un accent deo
sebit am pus pe conținutul mun
cii culturale de masă, organiza
țiile de bază preocupîndu-se mai 
mult de conținutul repertoriilor 
axîndu-le pe principalele sarcini 
trasate de partid în domeniul 
transformării socialiste a agricul
turii, pentru îndeplinirea planului 
de stat etc. Pe aceste sarcini de 
mare răspundere pe care parti
dul le-a pus în fața organizației 
noastre am axat și activitatea șta
fetei culturale care s-a organizat 
în comunele Dobrogostea, 
meana, Smeura, Bascov și 
tinuă să se desfășoare.

In cintsea celui de -al VII-lea 
Festival al tineretului și studen
ților, ce va avea loc anul acesta 
la Viena, și a celui de-al II-lea 
festival regional, comitetul nostru 
raional a luat o serie de măsuri 
menite să asigure o bună desfă
șurare a festivalului tineretului 
încă din perioada de pregătire 
din fiecare sat și comună.

Astfel, noi ne-am propus șă 
mărim numărul celor 35 brigăzi 
utemiste de muncă patriotică 
care în prezent cuprind peste 
1.100 tineri cu încă 10. Aceste 
brigăzi vor fi antrenate la dife
rite acțiuni în întreg raionul. La 
refacerea fondului forestier vom 
antrena 5.000 tineri care, muncind 
voluntar în timpul liber, vor con
tribui la realizarea a 80 la sută 
din planul ocoalelor silvice din 
raza raionului nostru. Ne propu
nem de asemenea ca brigăzile de 
muncă patriotică să contribuie la 
repararea a 8 km. de șosea în 
comunele Dîrmănești-Coșești-Lei- 
ceșt-i precum și la repararea po
dețelor pe acest traseu și altele. 
In cinstea festivalului din anul 
acesta tineretul din raionul nos
tru ve fi antrenat la curățirea a 
1.500 ha. de izlazuri comunele, 
vom strînge o cantitate de 50.000 
kg. fier vechi. Vom mobiliza 2.500 
tineri la sprijinirea G.A.S.-urilor 
în îndeplinirea sarcinilor lor eco
nomice. Pentru lucrarea canalu
lui ce se va face în satul Valea 
Nandrei vom mobiliza 1.500 ti
neri și se vor efectua 7-500 ore 
muncă voluntară.

In comuna Slătioarele organiza
ția U.T.M. și-a propus să con
tribuie prin muncă voluntară la 
ridicarea unui nou local de școală 
în comună. In întregul raion se 
vor reamenaja și construi noi te
renuri și baze sportive, o atenție 
deosebită dînd stadionului din 
cartierul Ștefănești (orașul Pi-
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Cot- 
con-

tești) care va fi construit de că
tre brigăzile utemiste de muncă 
patriotică.

Aceste acțiuni înceip odată cu 
perioada de pregătire a festiva
lului. Pentru ca ele să se des
fășoare cu succes comitetul raio
nal U.T.M. acordă o deosebită 
atenție îndrumării și sprijinirii 
organizațiilor de bază U.T.M. ca 
încă, de Ia început acestea să-și 
îmbunătățească munca de mobi
lizare a unui număr din ce în ce 
mai mare de tineri.

Indrumînd și sprijinind fiecare 
organizație de bază U:T.M. comi
tetul nostru raional va milita 
pentru continua îmbunătățire a 
nivelului muncii politice de masă 
desfășurată de organizațiile 
U.T.M. din fiecare sat și comună 
astfel ca la sărbătoarea tradițio
nală' a organizației noastre — fes
tivalul tineretului — fiecare din 
ele să se prezinte cu un bilanț 
bogat de activitate politică și cul- 
tural-educativă.

IERNILA GAVRIL 
prim secretar al Comitetului 

raional U.T.M. Pitești

In activitatea politică de masă desfășurată comuna
Cioara-Doicești, raionul Calmă țui, un loc deosebit îl ocupă mun
ca cu cartea. Numărul pârtieipanților Ia concursul „Iubiți car
tea" este în continuă creștere. în fotografie: un aspect din sala 
de lectură a căminului cultural.
~—ooOoo—........ .......... ....... ...............................

Munca culturală de masă
în sprijinul îndeplinirii• • •

sarcinilor economice

După munca pe șantier, o plăcută 
seară educativ-distractivă

Acum cîtva timp în secția turnă
torie a uzinei de reparații utilaj 
miner Petroșani s-a înființat o bri
gadă utemistă de muncă patrio
tică. în orale libere membrii bri
găzii muncesc cu mult entuziasm 
pe șantierul Trustului 7 Construcții - 
Petroșani. In ziua de 5 februarie 
a.c. brigadă a mers pe acest șan
tier și a contribuit la transporta
rea a peste 3 vagoane cărămidă.

După o muncă rodnică, orele de 
destindere sînt bine meritate. Or
ganizația U.T.M. a uzinei noastre 
a avut o inițiativă foarte bună. 
Datorită grijii sale, membrii bri
găzii au putut petrece o seară plă-

cută și instructivă în cadrul „Joii 
tineretului" organizată la clubul 
uzinei. Cu multă atenție au urmă
rit tinerii conferința „Cît mai 
multe economii pentru înflorirea 
patriei" — ținută de secretarul co
mitetului U.TM. pe uzină, Ghinea 
Ion, după care a urmai un bogat 
program cultural-artistic, compos 
din cîntece revoluționare, patrio
tice, recitări, dansuri etc.

ZOROCLIU ION 
comandantul brigăzii utemiste 
de muncă patriotică — secția 

turnătorie — U.R.U.M.
Petroșani
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-. Comitetul U.T.M. de la uzina 
„Strungul" din Orașul Stalin, sub 
îndrumarea atentă a organizației 
de partid, aduce un prețios aport 
in activitatea culturală și educativ- 
politică de masă.

Iată de pildă că de la începutul 
anului și pină acum s-au ținut 
cinci conferințe dintre care una 
despre reducerea prețului de cost, 
alta despre dezvoltarea mișcării de 
inovații și raționalizări, alta despre 
îmbunătățirea produselor uzinei 
destinate industriei petrolifere 
(care a fost urmată de prezenta
rea filmului „Erupția" J precum 
și o conferință despre succesele 
Uniunii Sovietice în explorarea 
spațiului cosmic și alta despre 
Unirea Țărilor Romîne, urmată de 
sceneta „Moș Ion Roată și Unirea" 
interpretată de artiștii amatori ai 
uzinei.

In general se poate observa ca 
o trăsătură caracteristică a activi
tății cultural-politice de masă de 
la această uzină, subordonarea ei 
muncii de educare comunistă și pa
triotică a tinerilor muncitori pen
tru mobilizarea activă a acestora 
la îndeplinirea sarcinilor economi
ce ale întreprinderii. Un renume 
binemeritat și-a ■ eîștigat de pildă 
brigada de agitație de la sectorul 
1 turnătorie formată in majorita
tea ei din tineri. In programul 
prezentat nu de mult brigada a 
oferit câteva cîntece în cinstea 
fruntașilor în producție și a 
critioat cu ascuțime anumite lip
suri manifestate în muncă, defec
țiuni în aprovizionarea cu mate
riale, faptul că unii tineri munci
tori plecau înainte de sfîrșitul lu
crului, înțîrziau la lucru sau nu 
ascultau sfaturile muncitorilor 
vîrstnici. Tovarășii din sectorul 1 
turnătorie afirmă că în ultima 
vreme se poate constata o îmbună
tățire a muncii, prin lichidarea 
unor lipsuri și ca urmare a inter
venției brigăzii de agitație. Briga
da sprijină prin activitatea ei con
cretă acțiunea ce se desfășoară și 
în această secție, pentru reducerea 
substanțiali a rebuturilor.

Un aport de seamă la activitatea 
educativă din uzină o aduce și sta
ția de radioamplificare care, în 
scopul răspîndirii cunoștințelor po
litice, științifice, tehnice, culturale

transmite un bogat program zilnic, 
constînd din prezentarea celor mai 
importante articole de politică in
ternă și externă din ziare, a unor 
articole despre metodele de 
muncă și mijloacele tehnice noi, 
moderne din alte întreprinderi care 
pot interesa și pe muncitorii de la 
„Strungul", popularizarea experien
ței înaintate a fruntașilor din uzi
nă etc. Expoziția despre realiză
rile uzinei în anii regimului de 
democrație populară, organizată la 
„Strungul" a dat muncitorilor o 
imagine vie a minunatelor trans
formări petrecute în viața lor și a 
uzinei în ultimii ani, le-a înfățișat 
într-o viziune de ansamblu condi
țiile din ce în ce mai bune de 
muncă și cultură pe oare le au a- 
cum.

La activitatea echipelor artistice 
de amatori ale uzinei (o echipă de 
teatru în limba română și una în 
limba maghiară, un cor, o echipă 
de dansuri și o orchestră) parti
cipă mulți tineri care se bucură de 
prestigiu in rîndul tovarășilor lor, 
fiind fruntași în producție ca și în 
munca culturală oa tovarășii Ru- 
xandra C., Hristea D., Barangă T., 
Wolf R„ Lenke A. și mulți alții. 
Echipele de teatru 
mai multe piese 
una dedicată 
erotismului și 
o piesă care 
tere minciuna 
popular" arătând in adevărata ei 
lumină viața de suferință a mun
citorilor din țările burgheze, pre
cum și scenete inspirate din mun
ca și lupta țărănimii noastre mun
citoare pentru transformarea 
socialistă a agriculturii pentru 
spectacolele pe care le vor da în 
satele din împrejurimi. De aseme
nea echipa de dansuri pregătește 
pentru un festival artistic care 
va desfășura curînd, în afară

---- cripto-----

o suită de dansuri cu specific re
gional. un tablou coregrafic repre
zentând frumusețile muncii din 
uzină.

Cu participarea intensă a orga
nizației U.T.M. și o tineretului 
sub conducerea organizației de 
partid, la uzina „Strungul" din 
Orașul Stalin, se desfășoară o bo
gată și variată activitate culturală, 
educativ-politică de masă, strîns le
gată de sarcinile economice și po
litice ale colectivului uzinei, de 
ridicarea nivelului de cunoștințe 
politice și culturale al tineretului, 
de creșterea nivelului său de cuno
ștințe tehnico-științifice pentru 
dezvoltarea conștiinței socialiste și 
ridicarea nivelului său de califi
care profesională, în scopul parti
cipării tot mai active și conștiente 
a tineretului din uzină la îndepli
nirea sarcinilor ei economice.

Bogată și bine orientată în con' 
ținta, variată și atrăgătoare în for
mă, această activitate constituie un 
exemplu demn de urmat.

B. DUMITRESCU

In organizațiile U.T.M. din raionul 1 Mai din 
Capitală, există circa 1.500 
„Prieten al cărții". Numărul 
mai Ia cei 6.500 utemiști cîți 
inadmisibil de mic. Care sînt

In cele cîteva organizații 
care am fost, am descoperit 
negative care explică în parte de ce un număr atît 
de mic de tineri participă la concursul „Iubiți 
cartea".

Una din cauzele slabei participări a tineretului 
la concurs este slaba muncă de popularizare a 
cărților, adeseori searbădă, uscată, pe care unele 
organizații de bază U.T.M. o duc în jurul ace
stui concurs. In organizația de bază U.T.M. de la 
fabrica „Quadrat" această muncă s-a limitat la 
citirea în adunările generale U.T.M. a instrucțiu
nilor cu privire la organizarea concursului și a 
bibliografiei necesare. Tovarășul Drăghici Bardas, 
secretarul comitetului U.T.M,, se laudă că s-au 
făcut și recenzii. Dar în ultimul an de zile a fost 
recenzat doar romanul „Baltagul" 
veanu care de altfel nu figurează în bibliografia 
concursului. In organizația de bază „Stela" nu s-a 
făcut nici atît. La fabrica „Donca 
despre concurs se vorbește la stația de radioampli
ficare, se fac recenzii, se discută în adunările ge
nerale. Dar nimeni din comitetul U.T.M. nu-ți 
poate spune precis ce recenzii s-au făcut, ce cărți au 
fost popularizate, ce citesc tinerii. La „Radio Popu
lar" am întîinit ceva în plus. In secții există col
țuri „Iubiți cartea" adică niște panouri pe care se 
află afișată bibliografia concursului și recenzia u- 
nei cărți, care la cîteva săptămîni este înlocuită 
cu alta. In felul acesta au fost recenzate „Nea
mul Șoimăreștilor, „Așa s-a călit oțelul", „Moro- 
meții" și altele. Dar nici aici nu s-a făcut mai 
mult. N-am întîinit în nici una dintre aceste orga
nizații forme variate, atrăgătoare, cu adevărat ti
nerești, de popularizare a cărților. Și aceasta cu toate 
că în organizațiile amintite mai sus există posibi
litatea organizării unor seri literare, ghicitori lite
rare, concursuri, întîtniri cu scriitori, procese lite
rare etc., forme atît de cunoscute și îndrăgite de 
tineret.

Un mare rol in organizarea și buna desfășurare 
a concursului „Iubiți cartea" îl au comisiile spe
cial create. In ce constă munca lor în organizații
le amintite ? De regulă aceste co
misii se întrunesc în momentul 
cînd un număr de tineri se so
cotesc pregătiți pentru a primi in
signa. In cel mai fericit caz, 
membrii comisiei discută cu tine
rii despre cărțile citite. Acest lu
cru l-am întîinit la „Radio Popu
lar", unde cu prilejul verificării 
felului în care s-au pregătit tine
rii, s-au purtat discuții de-a drep
tul pasionante cu privire la con
ținutul unor cărți, la comporta
rea eroilor, la acțiunea descrisă, 
iar uneori chiar și despre autori. 
In felul acesta și examinarea mo
dului în care s-au pregătit tinerii 
a avut un caracter educativ. Din 
păcate acest exemplu este izolat, 
în organizațiile de bază U.T.M 
de la întreprinderile „Stela", 
„Quadrat", și „Donca Simo", co
misiile au o existență formală, 
activitatea lor deservind uneori 
cauza pentru care au fost create. 
La „Donca Simo", de pildă, am 
avut curiozitatea să discut 
cu cîțiva dintre cei mai proaspeți 
purtători ai insignei „Prieten 
al cărții". Unul dintre ei este 
tovarășul Ghiță Marian, respon
sabil cultural in biroul organiza
ției U.T.M. de Ia secția țesătorie. 
Mi-a declarat cu seninătate că n-a 
citit nici o carte din bibliogra
fia indicată, dar că în general 
citește. Și cu multă fantezie a în
ceput să-mi povestească viața ce
lor două fetițe, eroinele prînci-

purtători ai insignei 
acesta, raportat nu- 
exiștă în raion, este 
cauzele ?
de bază U.T.M. în 
o serie de fenomene

de M. Sado-

Simo" ații că

paie ale romanului ...„Mama" de M. Gorki. Pe ce 
bază a devenit purtător al insignei „Prieten al 
cărții" a rămas pentru mine un mister. Utemistele 
Maria Stan și lordana Mardale din același sector, 
m-au asigurat că au citit toată bibliografia, dar 
n-au fost in stare să indice nici un titlu de carte, 
un nume de autor, ori să redea — cit de sumar 
— conținutul unei singure cărți citite. Este evi
dent că aci acordarea calității de prieten al căr
ții a fost făcută la intimplare, fără simț de răs
pundere ; organizația noastră n-are nevoie de 
falși prieteni ai cărții, ci de tineri cu un orizont 
politic și cultural larg, de iubitori ai comorilor 
cuprinse în cărți, în adevăratul sens al cuvîntu- 
iui. Pentru acest scop a fost organizat și con
cursul „Iubiți cartea".

O mare răspundere pentru aceste lipsuri revine 
comitetului raional și, în special, tov. Dumitru 
Ioana, secretar cu problemele de propagandă. 
Conștient că numărul de participanți la concurs 
este mic în raport cu posibilitățile existente a 
fixat organizațiilor de bază cifre de plan cu pri
vire la înmînarea insignelor „Prieten al cărții", 
împingîndu-Ie astfel la o muncă superficială. Re- 
ferindu-se la concurs, unii membri ai comitetelor 
organizațiilor de bază U.T.M. vorbesc doar de 
numărul de purtători ai insignei, se bucură dacă 
l-au depășit și nu acordă aceeași atenție muncii 
de conținut, caracterului profund educativ pe care 
trebuie să-1 aibă această muncă culturală. Co
misia raională de organizare a concursului 
este ca și inexistentă. Ea ar putea avea un 
rol activ în îndrumarea comisiilor din organi
zațiile de bază pentru organizarea unor activități 
interesante în scopul popularizării concursului, a- 
tragerii unui număr mare de tineri la citirea lite
raturii. De asemenea, comisia raională ar trebui 
să ajute comisiilor din organizațiile de bază la or
ganizarea discuțiilor finale care nu trebuie să se 
limiteze doar la înșirarea titlurilor cărților res
pective, pentru a se putea face aprecieri reale cu 
privire ia felul în care s-au pregătit concurenții.

Comitetul raional are datoria să lichideze grab
nic cu superficialitatea care se manifestă în orga
nizarea și desfășurarea concursului „Iubiți car
tea" pentru ca un număr tot mai mare de tineri 
din aceste întreprinderi să devină adevărați iubitori 
al literaturii.

M. VIDRAȘCU

Formațiunea de teatru a cooperativei meșteșugărești Borcea 
din Călărași regiunea București este cunoscută și apreciată de 
cetățenii comunei. Ea prezintă -piese interesante ia Casa de cul
tură raională. In prezent formațiunea de teatru pregătește o 
nouă piesă „Oaspetele din faptul serii" de Horia Lovinescu.

în fotografie: aspect din timpul repetiției.
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sâ lie antrcnafl in munca
culturala de masă

De curind în comuna Comuna, raionul Negru Vodă, colecti viștii din G.A.C. „Filimon Sîrbu" 
au construit un frumos cămin cultural. Tinerii, care au participat cu multă dragoste la ridicarea 
acestui lăcaș de cultură, desfășoară acum aici o bogată activitate cultural-educativă.

Fotografia noastră vă prezintă un aspect din timpul concursului de șah organizat în sala 
bibliotecii noului cămin.

O valoroasa 
inițiativa pentru 

răspîndirea cărții
In cinstea celui de al VII lea 

Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților, care se va ține anul 
acesta la Viena, Comitetul regional 
U.T.M. lași, în colaborare cu sec
țiunea de învățămînt și cultură a 
sfatului popular regional și cu 
Centrul de Librării și Difuzare a 
cărții organizează o largă acțiune 
de răspîndire a cărții în rîndurile 
miilor de tineri din regiune. Sub 
lozinca „toți tinerii cititori și difu- 
zori ai cărții în mase", această 
valoroasă acțiune se desfășoară 
începînd cu luna aceasta, în 
toate organizațiile de bază U.T.AL 
din întreprinderile, ............"
școlile, institute <' 
superior și satele _
ne. In cadrul acestei acțiuni săp- 
tămîna de la 21—28 februarie va 
fi declarată „săptămînă cărții 
agricole". In această săptămînă 
tineretul va răspîndi în rîndul oa-; 
meinilor muncii de la sate cărți de 
popularizare a agrotehnicii, bro
șuri cuprinzînd hotărîri ale parti
dului și guvernului, 
consfătuirii de

1LIE
secretar al 

nai

instituțiile, 
de învățămînt 
r din regiu-

materialele 
la Constanta, etc.
DODEA
Comitetului regio- 

U.TJW. Iași

Comuna Bilciurești este una 
dintre cele mai frumoase comune 
ale raionului P'ioești. Electrifica
rea și radioficarea complectă a 
satului, școala agricolă care s-a 
deschis în toamna anului 1958, 
dispensarul medical cu paturi, 
creșele și grădinițele de copii etc. 
au creat sătenilor un sentiment 
de legitimă mîndrie pentru con
dițiile de viață pe care le au în 
anii regimului nostru democrat- 
papular.

Dacă facem un scurt bilanț al 
numărului celor care deservesc 
instituțiile amintite vom vedea că 
în comună trăiesc și muncesc a- 
proape 100 de intelectuali. Nu
meroși profesori de specialitate, 
învățători și educatori, doctori, 
farmaciști, tehnicieni și ingineri 
agronomi etc., reprezintă cu ade
vărat o forță puternică în opera 
de culturalizare a maselor de ță
rani muncitori din această co
mună.

Stînd de vorbă cu cîțiva din
tre _ secretarii organizațiilor de 
bază U.T.M. din comună, cu to
varăși din conducerea căminului 
cultural, am aflat lucruri intere
sante în ce privește activitatea 
cultural-artistică ce se desfășoară 
aici. Astfel, la căminul cultural 
echipa de teatru și ansamblul co
ral al tineretului și-au căpătat în- 
tr-un timp relativ scurt un fru
mos renume. Tinerii artiști ama
tori sînt apreciați pentru progra
mele care le prezintă nu numai 
în comuna lor, dar și în comu
nele vecine. Repertoriul este din 
ce în ce mai bogat în conținut 
educativ și bineînțeles legat de 
specificul satului. Utemiștii, a-

proape 70 la număr, sînt sufle
tul activității ce se desfășoară la 
căminul cultural. De asemenea 
odată pe săptămînă în căminul 
cultural au loc vizionări de fil
me, iar biblioteca căminului, care 
cuprinde aproape 6000 de volume, 
și-a sporit cu mult numărul citi
torilor.

O bună parte din rezultatele 
obținute în diversele acțiuni cul
tural-educative se datorește și 
contribuției aduse de cadrele de 
intelectuali din comună care 
muncesc cu mult suflet nu nu
mai în profesiunea lor, ci și pen
tru răspîndirea culturii în ma
sele largi. Biroul organizației 
U.T.Al. pe sat (secretar Dumitru 
Oprea) s-a gîndit ca de fiecare 
din cele 24 cercuri de citit exis
tente în comună să răspundă cîte 
un tînăr intelectual, membru al 
organizației de bază U.T.M. Cu 
multă dragoste muncesc tinerele' 
Maria Mihai, Ioana Năstase, Ma
ria Antofi pentru propagarea 
științei în rîndul tineretului. In 
cadrul cercului tinerilor natura- 
liști, la căminul cultural prin ți
nerea unor conferințe pe diferite 
teme aceste tinere intelectuale lă
muresc masele de tineri și vîrst- 
nici asupra superiorității agri
culturii socialiste, explică diferite 
fenomene ale naturii etc.

Dar față de numărul mare de 
intelectuali ce se află în sat, 
foarte puțini, se ocupă de munca 
de popularizare a științei și cul
turii în masa largă de țărani 
muncitori,

Așa, de pildă, 
lor în munca de 
maselor este extrem de mic. De 
multă vreme aceștia n-au între
prins nici o acțiune pentru edu
cația sanitară a țărănimii munci
toare, n-au făcut nimic pe linia 
educației științifice 
pentru combaterea 
lor. Comuna este 
există cinematograf, 
tea face expuneri 
pentru propagarea științei, demas- 
cînd superstițiile, misticismul, fal
sele credințe în „puterea" leacu
rilor băbești, s-ar putea 
maselor de tineri și vîrstnici des
pre succesele medicinii noastre, 
ilustrîndu-se toate acestea cu fil
me documentare. Medicul șef al 
dispensarului, dr. Elena Brumă- 
șescu, nu se preocupă însă de fe
lul cum contribuie intelectualii 
din unitatea sa la munca gene
rală de educație științifică și cul
turală a, maselor de țărani munci
tori, ce se desfășoară în comu
nă, și mai ales de felul cum con
tribuie aceștia 
ră a maselor, 
tă de munca

Drept e că 
de bază U.T.M. 
U.T.M. pe comună 
mai mult să-i antreneze pe aceș
tia, să-i cheme alături de ei la 
îndeplinirea unor sarcini privind 
culturalizarea maselor de țărani 
muncitori. Multe cadre de absol
venți ale diferitelor școli medii și 
facultăți, salariați în această co
mună n-au fost folosiți în opera

aportul medici- 
culturalizare a

a maselor, 
superstiții- 

radioficată, 
S-ar pu- 

interesante

vorbi

la educația sanita- 
sarcină strîns legi
lor.
nici organizațiile 

și comitetul 
n-au insistat

de culturalizare a maselor, co
mitetul U.T.M. lăsîndu-i pe mulți 
dintre aceștia fără sarcini con
crete pe linie de organizație.

Pe raza comunei Bilciurești este 
situată de altfel și gospodăria a- 
gricolă de stat. Și aici sînt cadre 
de tineri tehnicieni și ingineri 
bine pregătiți. Dar nici aceștia 
n-au ajutat la răspîndirea cunoș
tințelor agrozootehnice înaintate, 
la lămurirea țăranilor muncitori 
asupra superiorității agriculturii 
socialiste, explicînd țăranilor 
muncitori de ce în gospodăria a-’ 
gricolă de stat sau colectivă se 
obțin producții sporite, iar pe te
renurile mici, lucrate cu mijloace 
înapoiate, se obțin producții scă
zute.

Iată deci numai cîteva din pro
blemele culturii de masă la care 
ar fi putut să-și aducă contri
buția intelectualii din comună.

Este timpul ca și în această 
comună toți intelectualii să-și a- 
ducă contribuția în opere de cul
turalizare a meselor. Aceasta nu 
este numai sarcina unei catego
rii, învățători sau profesori, ci a 
tuturor intelectualilor satului. Or
ganizația U.T.M. să ia în discuție 
această chestiune și să hotărască 
măsuri concrete, practice educa- 
tiv-politice și organizatorice care 
să ducă în cel mai scurt timp la 
mobilizarea tuturor tinerilor inte
lectuali din comună la activitatea 
politică de masă a organizației, la 
munca de răspîndire a cunoștin
țelor politice culturale și științi
fice în rîndurile țăranilor munci
tori.

N. PUIU
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Să educăm pe tinerii lucrători 
din comerțul socialist In spiritul 

apărării avutului obștesc

CONGRESUL 
construirii desfășurate 
a societății comuniste

Alături de întreg poporul munci
tor, tineretul patriei noastre, con
dus și educat de partid, participă 
cu nestăvilit entuziasm ta măreața 
operă de construire a vieții noi, so
cialiste. In uzine sau mine, pe 
ogoare sau șantiere, în orice colț 
a? patriei, tineretul își aduce din 
plin contribuția la lupta pentru 
creșterea productivității muncii și 
reducerea prrfukii de cost, și prin 
aceasta la satisfacerea într-o mă
sură din ce în ee mai mare a ne
voilor materiale și culturale ale 
celor ce muncesc. în același timp 
tineretul luptă cu hotărî» împo
triva tuturor dușmanilor regimu
lui nostru democrat-popular, împo
triva hoților, delapidatorilor, a ele
mentelor declasate, descompuse din 
punct de vedere politic și moral, 
care pun piedici construcției socia
lismului în patria noastră.

Din păcate, mai există încă prin 
unele locuri tineri, e drept, foarte 
puțini la număr, lipsiți de edu
cație cetățenească, care se lasă 
ușor atrași în mrejele putredei 
morale burgheze și ca atare, 
cu timpul, ajung să gîndească 
și să acționeze în chip bur
ghez duoînd la periferia socie
tății,’o viață de trîntori, da para- 
ziti. Un astfel de element era și 
11 ie Dumitraș de pe strada Tu- 
dose Rudeanu din raionul Grivița 
Roșie-București. Deși tînăr și ca
lificat în meseria de mecanic auto, 
llie Dumitraș nu și-a profesat în 
ultimii ani meseria ci și-a căutat 
un locșor mai călduț care s-a do
vedit. prin bunăvoința unor gură- 
cască de la O.C.L.-Aprozar, din 
raionul „Gheorghe Gheorghiu-Dej“, 
cii mari șanse de învîrteli. Așa 
se face că din 1’956 llie Dumitraș 
a lucrat în calitate de responsabil 
al unei unități Aprozar de pe stra
da Vespasian. La început, el poza 
într-un element corect. Ștăpînit 
însă de dorința josnică, murdară 
de a duce o viață ușuratică și pro
fited de unele lipsuri ale con
ducerii întreprinderii, slabă supra- 
veghere și control în muncă, in
ventară superficiale etc. llie Du
mitraș a început, prin diferite ter
tipuri, să-și însușească bani pro- 
veniți din vînzarea produselor; în 
cîteva luni a sustras din avutul 
obștesc peste 40.000 lei. Văzînd că 
șefului său îi „merg treburile1*, 
gestionarul Ion Ghinea s-a apucat 
și el de învîrteli. Curînd însă a- 
cești excroci, jefuitori ai bunurilor 
poporului au fost demașcați și defe

Informații
Consiliul National al Femeilor 

din R.P.R. și Uniunea Scriitorilor 
anunță că, în urma cererilor pri
mite, termenul de predare a lucră
rilor pentru concursul de creație 
literară „Figuri de femei din pa
tria noastră în lupta pentru con
struirea socialismului" se prelun
gite pînă la 5 iunie.

★
în ziua de 6 februarie la Amba

sada R.D. Germane a avut loc o 
conferință de presă.

Ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Demo
crate Germane, Wilhelm Bick, a 
făcut o expunere cu privire la pro
blema Tratatului de pace cu Ger
mania.

La conferința de presă au parti
cipat reprezentanți ai presei ro- 
mîne și străine.

(Agerpres)

Nu de mult poetul Eugen Je- 
heleanu a poposit pe pimîntul 
Japoniei, la Hiroshima, acolo 
unde, cu ani în urmă, imperia
liștii aruncaseră, cu nemaipome
nită cruzime, bomba atomică. In 
fața urmelor zguduitoarei tragedii 
umane, la amintirea celor ce-au 
pierit nevinovațâ în radiațiile ato
mului dezlănțuit în scopuri uci
gașe, ooardele sensibilității ți ini
ma poetului nostru au vibrat cu 
adîncă intensitate, au fost profund 
cutremurate. Eugen Jebeleanu, 
poet încălzit de flacăra umani
tății, de vie dragoste de oameni, 
poet dăruit cu pasiunea luptei 
pentru pace, s-a simțit dator față 
de propria sa conștiință să evoce 
cele văzute și retrăite pe locul 
neuitatei tragedii umane. Și-a ple
cat fruntea cu pietate și durere 
în fața cenușei celor dispăruți la 
Hiroshima, dar ți-a simțit întrea
ga făptură stăpînită de neatinsă 
ură și mînie împotriva imperialiș 
tilor, împotriva celor ce cu sadism 
vor să împingă omenirea spre 
pieire. Din aceste sentimente s-a 
născut amplul poem i „Surîsul 
Hiroshimei11.

Poemul lui Eugen Jebeleanu 
este o evocare lirică de mare in
tensitate dramatică a celor intim- 
plate la Hiroshima. Cu sobrietate, 
în versuri rupte parcă direct din 
inimă, încărcate de puternice 
trăiri afective, în imagini răscoli
toare, de largă capacitate emoțio
nală, Eugen Jebeleanu reînvie în 
memorie momentele tragediei pen
tru a plînge pe cei ce-au pierit, 
dar totodată și pentru a dezvălui 
tuturor pe ucigași, pe cei ce-au 
premeditat cu cinism îngrozitoarea 
și revoltătoarea faptă. întregul 
poem este străbătut de o atmosferă 
tulburătoare, plină de patetism, 
realizată de poet cu măiestrie 
prin notații directe, precise, prin 
imagini expresive, încorporate în 
versuri cu rezonanță lăuntrică, ce 
se succed în ritm vibrant.

Eugen Jebeleanu, care ne a ofe
rit pînă șcum amplele construcții 
lirico-epice „Bălceecu" și ..în sa
țul lui Sahia“, își realizează poe- 

riți procuraturii. Justiția populară 
și-a făcut po deplin datoria. Pentru 
delapidarea avutului obștesc llie 
Dumitraș și Ion Ghinea și-au pri
mit pedeapsa bine meritată. 
Dar cum de a fost posibil ca 
doi tineri lucrători în comerțul de 
stat să ajungă Ia pușcărie pentru 
delapidare ? Este o întrebare care 
se cere lămurită. Să încercăm. 
Așadar, Dumitraș și Ghinea sînt 
tineri. Organizației U.T.M. îi revej 
nea deci în primul rînd sarcina să 
se ocupe de educarea lor. Dar ce a 
făcut în acest sens organizația 
U.T.M. de la Aprozar ? Nimic. 
Teofil Torpenko, secretarul orga
nizației U.T.M. afirmă chiar 
că de vreme.ee acești tineri nu 
erau utemiști, organizația U.T..M. 
nu trebuia să se ocupe de eL 
Are oare dreptate secretarul ? Fără 
îndoială că nu. După cîte se vede 
el a uitat că Uniunea Tineretului 
Muncitor, organizație politică, re
voluționară a tineretului din pa
tria noastră, își exercită influența 
politico-educativă asupra întregu
lui tineret și nu numai asupra 
membrilor săi. Dacă organizația 
U.T.M. de la Aprozar s-ar fi ocu
pat cu toată seriozitatea și răspun
derea de educarea comunistă, cetă
țenească a tinerilor, dacă ar fi 
luptat să cultive în conștiința lor 
trăsăturile morale înaintate alei o- 
mului societății socialiste : cinstea, 
modestia, curajul, combativitatea 
revoluționară de clasă, atitudinea 
socialistă față de muncă și față 
de bunurile poporului, dacă Tro
til Torpenko și ceilalți utermști 
și-ar fi pus întrebarea de ce llie 
Dumitraș nu-și profesează meseria 
și s-a cuibărit în comerț, dacă ar 
fi urmărit mai îndeaproape calită
țile moral-politice ale acestor doi 
tineri și în primul rînd modul în 
care ei se achită de sarcinile în 
producție, atunci cu siguranță nu 
le-ar fi fost greu să descopere 
la timp golurile serioase existente 
în educația acestora, să-și dea sea
ma în ce ape se scaldă, să desco
pere potlogăriile pe care le puneau 
la cale și astfel să ia măsurile 
cuvenite. Dar organizația U.T.M.,

La uzina de superfosfați de la Năvodari a fost dată în folosință o cantină de mare capaci
tate înzestrată cu o bucătărie modernă, cu instalații automate pentru diferite preparate, spălă
toare electrice și frigidere de ma re capacitate pentru came și zar zavaturi etc.

In fotografie: aspect parțial al bucătăriei.

Eugen Jebeleanu: 
„Surîsul liiroshimcr*
mul „Surîsul Hiroshimei" cu ace
leași desăvîrșite mijloace artistice. 
Fragmentul inițial ne sugerează în 
ansamblu dimensiunile zguduitoa
re ale tragediei umane de la Hi
roshima :

Fiece pas ce-l fac, il fac
cu teamă...

Fiece palmă de pămînt 
ascu.nde-un catafalc.
Parc-a strigat pămintul 
călcat de mine : — mamă...

în pasajele următoare, Eugen 
Jebeleanu descrie momentele an
terioare bombardamentului atomic 
al imperialiștilor ți apoi urmările 
lui dezastruoase, funeste, pentru 
viața oamenilor din popor. Ima
ginile sînt dantești, conforme cu 
realitatea, gradul lor de emoțio- 
nare sporind prin viziunea de 
răsturnare cosmică pe care poetul 
o realizează cu măiestrie, introdu 
cînd metafore, personificări, ex
presii cu largă putere de suge
rare. Poetul reliefează pregnant 
ideea că oamenii din Hiroshima 
au căzut fără vină pradă ți vie- 
time ale barbariei imperialiștilor, 
în zorii zilei de 6 august 1945, 
ziua bombardamentului atomic, în 
timp ce oamenii din Hiroshima se 
duceau la truda lor zilnică, unde
va departe, acolo unde „se știe ceea 
ce-i războiul din cifrele înscrise în 
registre", se aștepta cu zîmbet cri
minal ora declanșării bombarda
mentului. Capitolul „Călăii", este 
edificator în acest sens, conținînd 
în el o imagine profund adevărată, 
convingătoare, a felului cum s-a 
pregătit cataclismul uman, dezvă
luind chipul ucigașilor în toată 
josnicia și barbaria lui. 

utemiștii de la Aprozar n-au făcut 
acest lucru. Nici măcar după ce 
Dumitraș și Ghinea fuseseră con- ; 
damnați, organizația U.T.M. n-a : 
socotit necesar să discute în ca
drul unei adunări generalei cazu
rile de furt petrecute la Aprozar.

în documentele plenarei a Vi-a 
a C.C. al U.T.M. se subliniază, 
printre altele, ca sub conducerea 
organizațiilor de partid, organiza
țiile U.T.M. din unitățile comerțu
lui de stat trebuie să mobilizezci 
tineretul la lupta activă pentru : 
îndeplinirea Și depășirea sarcinilor ■ 
de plan pe anul 1959, să asigure 
o mai bună aprovizionare și o de 
servire civilizată a populației cu 
produse alimentare, să intensifice 
munca pentru educarea comunistă, 
cotățenească a tinerilor lucrători 
din «comerț, șă lupte cu hoțărîre 
împotriva rjșipei, a neglijenței, a 
oricăror încercări de înstrăinare a 
avututui obștesc, să creeze o opi
nie de masă împotriva chiulan
giilor, hoților, delapidatorilor. în 
acest sens un rol de mare însem
nătate îl are organizarea tinerilor 
lucrători din comerț în brigăzi de 
hună deservire și în posturi ute- 
miste. de control, buna organizare 
și desfășurare a învățămîntului po
litic U.T.M. și a altor forme de 
educare comunistă, cetățenească a 
tineretului etc. Totodată este ne
cesar ca organizația U.T.M. să 
se ocupe cu toată răspunderea de 
organizarea timpului liber al ti
nerilor, să inițieze astfel de acțiuni 
cultural-educative prin care să 
sădească în conștiința tinerilor 
lucrători din comerț trăsăturile 
morale ale omului societății so
cialiste. Iată numai cîteva din 
sarcinile ce revin organizației 
U.T.M. de le O.C.L. Aprozar, 
din raionul „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“ pentru a se ridica la înălți
mea sarcinilor pe care documentele 
plenarei C.C. al P.At.R. din noiem
brie anul trecut și documentele 
plenarei a Vl-a a C.C. al U.T.M. 
le-au pus în fața tinerilor munci
tori din unitățile comerțului de 
stat.

L ANDREI

Poemul Iui Eugen Jebeleanu im. 
presionează pînă Ia lacrimi. Iată, 
de pildă, în capitolul „Corul copii
lor uciși11, cită emoție degajă ver
surile construite prin simbol : 
Ce deasă ceață, vai, ce ceață 

deasă...

Cronica 

literară

Nu mai cunoaștem drumul către 
casă...

Sinlem ușori și ceața e ca fumul. 
Vai, unde-o fi, unde s-ascunde

drumul ?, 
Ce deasă ceață, vai ce ceață

mare 
Vnde-i cărarea, doamnă

•nvățătoare ?...

Și sinlem goi și ne cuprinde teama 
Unde e tata ? Unde este mama ?

Poemul „Surîsul Hiroshimei" nu 
este elegiae, ci, dimpotrivă, plin 
de combativitate. Poetul evocă pa
tetic zguduitoarea jertfă omenea
scă. dar acuză direct, cu hotărire 
ți energic, pe cei ce au plănuit-o ți 
au dezlănțuit-o. Ucigașilor le spune 
cu vehemență că omenirea nu uită 
ți că — prin lupta ea — nu va 
mai îngădui un nou cataclism. Ce
nușa celor ce-au pierit • vie ți se 
va răzbuna cu ură nestăvilită t

In urma plenarei C.C. al P.M. R. din 26—28 noiembrie 1958, la 
întreprinderea „Țesătoriiie Reunite" din Capitală s-a trecut la re- 
condiționarea unui însemnat număr de războaie de țesut. Pînă în 
prezent au intrat în producție mare parte din ele. Datorită acestui 
fapt, producția fabricii va crește în acest an cu peste 25%.

In fotografie: La rampa de control, controloarea Constanța Tănă- 
suc, discută cu țesătoarele Maria Blaga și Gherghina Zamfirescu 
despre calitatea materialului de perdea țesut de ele.

-oeo-

LIBERTATE 
lui Manolis Glezos!
Mitingul de la

Poporul romîn, alături de mi
lioane de oameni cinstiți din lu
mea întreagă, cere eliberarea lin 
temniță a eroului național al 
Greciei, Manolis Glezos.

Vineri, 6 februarie, în apărarea 
lui Manolis Glezos s-a ridicat gla
sul lucrătorilor din redacțiile, ti
pografiile, atelierele, fi birourile 
Combinatului poligrafic „Casa 
Scinleii".

Tov. C. Teodorescu, secretarul 
comitetului de întreprindere al

Nu vă jucați cu mine, ucigași, 
v-alunec printre degete, sînt vie, 
zvîrliți-mă în ocean ; e-n van : 
în cupa voastră sînt, și sînt leșie. 
Fugiți ! Căci sînt cenușă,

pol intra 
ca umbra lunecind pe sub ușă. 
și să mă cern pe chipu-l vostru-n 

somn 
}i să vă dau sărutu-mi de cenușă.

Finalul poemului aduce mărtu
ria că viața nu poate fi înfrîntă, că 
acțiunile criminale ale imperialiș
tilor sînt zadarnice. Cel ce mun
cește va reface ceea ce s-a distrus, 
va construi o nouă viață, subli 
niază poetul în „Glasul muncito
rului'1, indiclnd forța capabilă să 
se opună planurilor criminale im
perialiste ți să construiască o via
ță nouă

Iau tot ce-i suferință, tot ce-i 
muncă, 

și le prefac în bucurie 
și înlr o nouă speranță... 
înaripată.

Eu nu pot fi ucis. Sînt 
pretutindeni.

Cu toți coi care suferă și luptă 
voi înălța cetatea din nou, 
lulănțuiți-vă. voi, brațe

arse !

Poemul lui Eugen Jebeleanu să
dește încredere în viitor, afirmă 
optimismul, viața biruind moartea, 
surîsul biruind tristețea, forța po
poarelor împotrivindu-se tîlhari- 
lor imperialiști.

El exprimă solidaritatea umani
tății cu jertfei» Hiroshimei, ves
tind viitorul luminos t

„Casa Scînteii“
combinatului a vorbit despre lupta 
eroică a lui Glezos și a altor pa- 
trioți greci împotriva fascismului 
hitlerist și pentru binele poporului 
grec, infierind actele teroriste să' 
vîrșițe azi în Grecia împotriva ce
lor mai buni dintre fiii poporului 
grec.

„Ca muncitori tipografi —■■ a 
spus linotipistul Jean Dumitrescu 
— am aflat printre primii de a- 
restarea lui Manolis Glezos și, 
prin paginile, ziarelor la care lu
crăm, am protestat de mult împo
triva acestei samavolnicii. Nu vom 
curma însă protestul nostru pînă 
cînd Glezos nu va fi eliberat, 
dindu-i-se astfel posibilitatea să 
lupte mai departe pentru fericirea 
poporului său".

Cerind cu tărie eliberarea lui 
Manolis Glezos, mecanicul C. 
Trandafir a amintit faptul că mun
citorii tipografi din țara noastră au 
dus multe lupte grele și știu să 
prețuiască lupta înflăcărată a lui 
Manolis Glezos și a celorlalți pa- 
trioți greci, persecutați astăzi de 
autoritățile grecești.

Alăturindu-și glasul de al celor
lalți vorbitori, ziaristul L. Rodes- 
cu, din redacția ziarului „Scînteia", 
a relevat politica tot mai antipopu
lară, mai aservită imperialismului, 
dusă de actualul guvern grec.

Cu aceeași energie au cerut eli
berarea lui Manolis Glezos, ingi
nerul C. Tronam, director tehnic 
al combinatului, muncitoarea Sa
bina Popa fi Maria Prodea de la 
revista „Femeia".

Din rîndurile sutelor de partici
pant la miting s-au ridicat gla
suri puternice : „Ziaristul Glezos 
să fie eliberat,". „Glasul luptători
lor pentru binele poporului nu 
poate fi stins".

(A ger preș)

Ca la un semn, uzinele întregului 
pămînt, 

pădurile și fluviile, 
secerătorii aplecați pe spice, 
tăcuții înțelepți ce vor

să prelungească 
bătaia inimilor omenești — 
și-ntorc deodată fața spre fața

Hiroshimei.
Sfintă milă, 
și tu mînie, solidaritate 
a celor mulți și tari, 
surisuri blinda, 
salut, o miliarde 
de inimi jîlfîinde ce răspundeți 1

— Hei, frați ai noștri ! Sîntem 
lingă voi I

Conținutul de idei al fiecărui 
capitol este turnat de poet în hai
na artistică adecvată. Tonalitatea 
ți structura versurilor variază de 
la capitol la capitol, în funcție de 
ideile și sentimentele comunicate, 
asigurîndu-se întregului poem o 
varietate de expresie care sporește 
puterea lui de convingere ți de 
emoționare. Nuanțar-ea fină, sub
tilă a sentimentelor de înduioșare 
ți durere se împletește cu expre
sia viguroasă încărcată de mînie 
și revoltă, versul curgător, elegiac, 
alternează cu versul dur, sa 
eadat, făcînd astfel sensibilita
tea lectorului să aibă încontinu o 
participare activă, organică.

Poemul „Surîsul Hiroshimei11 
de Eugen Jebeleanu răspunde ma
rilor probleme ale vremii noastre. 
El este o armă eficace în lupta 
noastră pentru menținerea ți apă
rarea păcii, chemînd toate inimile 
cinstite la acțiune comună pentru 
salvarea umanității de dezastrul 
pe care-I uneltesc imperialiștii, 
pentru făurirea unui viitor lumi
nos, de liniște și bucurie.

TEODOR VIRGOLIC1

(Urmare din pag. 1-u)

cucerit 
luptei 

vor să 
trecînd

Aceste țări, care și-au 
independența în urma 

-de eliberare națională, 
urmeze o cale a lor. 
peste stadiul dezvoltării capi
taliste pentru ca puni nd capăt 
jugului colonial, să treacă la 
construirea unei societăți ba
zate pe alte principii. Aceste 
țări luptă împreună cu țările 
socialiste pentru pace și secu
ritatea popoarelor, pentru in
terzicerea armei atomice și cu 
hidrogen, împotriva politicii 
colonialiste a imperialiștilor. 
Una din cele mai importante 
concluzii care decurg din ana
liza actualului raport de forje 
în lume — a spus tovarășul 
Hrușciov — este că majorita
tea țărilor capitaliste și semi
coloniale, care pină nu de 
mult constituiau pentru impe
rialism o rezervă și spate al 
frontului, au încetat să mai 
aibă acest rol. In afară de a- 
ceasta, trebuie să avem în 
vedere că oamenii muncii din 
țările capitaliste — clasa mun
citoare, țărănimea muncitoare, 
o parte însemnată a intelec
tualității — depun toate efor
turile pentru a menține pacea 
ți a obține o îmbunătățire a 
vieții lor; ei aprobă politica 
de pace a țărilor socialiste. In 
țările capitaliste, în afara par
tidelor comuniste există și 
partide socialiste ți muncito- 
rețti care sînt urmate de o 
parte din muncitori ți țărani. 
Și deși concepțiile politice ți 
ideologice ale acestor partide 
diferă de concepțiile partidelor 
marxist-leniniste, majoritatea 
membrilor acestor partide se 
pronunță pentru pace. Prin 
urmare — arată N. S. Hruș- 
ciov — imperialiștii nu pot 
găsi sprijin în masele largi 
ale oamenilor muncii din ță
rile capitaliste care sînt vital 
interesați în menținerea ți în
tărirea păcii.

O expresie strălucită a de
votamentului statului sovietic 
față de cauza păcii o consti
tuie politica externă de pace a 
Uniunii Sovietice, poziția 
U.R.S.Ș. față de principalele 
probleme ale actualei situații 
internaționale ți despre care a 
vorbit N. S. Hruțciov in cu-

In vederea folosirii raționale 
a resurselor energetice

organizarea controlu- 
energiei în toate for-

In vederea folosirii raționale a 
resurselor energetice, a normării 
și reducerii consumurilor de ener
gie ți a îmbunătățirii gospodăririi 
energiei, Consiliul de Miniștri a 
aprobat o hoțărîre cuprinzînd mă
suri pentru 
luj utilizării 
mele.

Hotărîrea prevede înființarea 
Oficiului de Stat pentru Energie 
în cadrul Direcției Generale pen
tru Energie, Metrologie, Standarde 
și Invenții de pe lingă Consiliul 
de Miniștri.

In hoțărîre se stabilesc sarcini
privind : elaborarea normelor pen
tru folosirea rațională și reduce
rea continuă a consumurilor spe
cifice de energie ; analiza procese
lor tehnologice în întreprinderile 
industriale de stat, în scopul iden
tificării consumurilor neraționale 
de energie și a măsurilor pentru 
inlăturarea ior : popularizarea și

(CIXEMATOGifAFE)
Marinarul îndrăgostit — Patria, 

București. înfrățirea între popoare. 
N. Bălcescu ; Căi greșite — Repu
blica, I. C. Frimu, 1 Mai ; Viața 
nu iartă și complectarea „Șapte 
arte" — Magheru, 13 Septembrie; 
Procesul se amină — Central, 8 
Martie; Fata cu chitara — V. Alec- 
sandri, Cultura;, 8 Mai ; Patru 
pași in nori — Gh. Doja ; Cerul 
Infernului — Lumina, M. Emines- 
cu, Olga Bancic ; Alo?... ați greșit 
numărul! — Maxim Gorki, Vasile 
Roaită, 23 August. G. Bacovia. 
Drumul serii ; Omul meu drag — 
Victoria. Miorița, G. Coșbuc; Pro
gram de filme documentare șl de 
desene animate — Timpuri Noi, 
Alex. Popov ; S-au cunoscut cu to. 
ții — Tineretului ; Idiotul — Gri- 
vit,a ; Misterul castelului părăsit — 
Unirea ; Lupta nu s-a sfirșit incă 
— Alex. Sahia, Dorica Simo; Bom
ba — C. David .
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vîntul de Închidere a Congre
sului P.C.U.S.

Arătlnd că anumite cercuri 
din S.U.A. vor să reducă la 
zero dezghețul care s-a produs 
într-o oarecare măsură in re
lațiile dintre U.R.S.S. ți 
S.U.A. în ultimul timp, că 
Statele Unite continuă con
struirea de baze pentru rache
te pe teritoriul aiiaților lor, că 
ele continuă cu febrilitate pre
gătirile războinice primejdioa
se, N. S. Hrușciov a dșmatcat 
cu deosebită tărie pe aventurie
rii războinici americani: „Ho- 
tărirea unor personalități ame
ricane de a-și jertfi aliații, dis
prețul față de soarta omenirii 
de dragul intereselor lor în
guste constituie o atitudine 
mercantilă, o politică a negu
țătorilor de sînge care, de 
dragul îmbogățirii, sînt gata 
să-ți vin dă nu nu ma i prietenii 
ci ți tatăl11.

Acestei politici criminale i 
se opune politica de apărare a 
păcii, de destindere a incordă- 
rii internaționale, politica de 
coexistență pașnică a Uniunii 
Sovietice.

Ca o strălucită afirmare a 
umanismului socialist răsună 
cuvintele tovarășului Hrușciov : 
„Luptăm pentru pace in în
treaga lume, deoarece prețuim 
omul, indiferent de naționalita
te, culoarea pielii sau credin
ță religioasă. Considerăm că 
ar fi criminal ca pe baza nefe
ricirii și a suferințelor unor 
oameni, unor popoare, să fău
rim fericirea altora".

In interesul păcii, în nume
le fericirii oamenilor a chemat 
N. S. Hruțciov la încetarea cit 
mai grabnică a „războiului 
rece11, la convocarea unei con
ferințe care să discute Trata
tul de pace cu Germania, la 
încheierea cit mai grabnică a 
unui acord privind încetarea 
experiențelor nucleare. în in
teresul păcii ți al destinderii 
situației pe arena internațio
nală a chemat tovarășul Hruț
ciov la îmbunătățirea relațiilor 
dintre S.U.A. și U.R.S.S., la 
lărgirea comerțului, a legătu
rilor culturale, precum ți a 
contactelor personale ale unor 
personalități de stat și ale 
vieții publice din cele două 
țări. Dacă președintele Eisen
hower s-ar hotărî să viziteze 

generalizarea realizărilor impor-' 
fante în domeniul economiei și fo
losirii raționale a energiei ; ridi-j 
carea nivelului profesional al celor 
ce lucrează in sectorul energetic 
etc.

Ce va face tineretul din raionul Codlea
pentru creșterea producției

sfeclei de zahăr
(Urmare din pag. l-a) 

ficată de gospodărie. Pentru ca 
cultivarea sfeclei de zahăr să ca
pete o largă răspîndire în raion 
tinerii din G.A.C. Hărman au lan
sat o întrecere sub lozinca :

„Pentru producții cît mai mari 
la hectar de pe loturile de care 
răspund echipele de tineret din 
G.A.C". La întrecere au răspuns 
cu însuflețire toate cele 16 echipe 
de tineret din G.A.C. Pentru ca în
trecerea să fie în permanență vie 
și susținută, lunar se vor organiza 
între echipe schimburi de expe
riență menite să sporească cunoș
tințele tinerilor cultivatori de sfe
clă de zahăr. Tot în acest scop, 
tinerii fruntași vor ține în cadrul 
echipelor lecții practice legate de 
cultura sfeclei de zahăr.

Am citit ieri cu mult interes ho
tărîrea Consiliului de Miniștri în 
legătură cu măsurile pentru îmbu
nătățirea și dezvoltarea culturii 
sfeclei de zahăr. Pentru sprijinirea 
de către tineret a acestei impor
tante hotăriri noi vom lua încă o 
serie de măsuri.

Astfel, vom organiza în tot tim
pul iernii, în gospodăriile de stat 
și unitățile agricole cooperatiste,

Uniunea Sovietică — a sub- > 
liniat N. S. Hrușciov — el ar 
fi primit cu o sinceră ospita- < 
litate atît de guvernul sovie- » 
tic, cit și de poporul sovietic. <* 

însuflețind popoarele în < , 
lupta pentru pace, cuvîntarea * > 
tovarășului Hrușciov la închi- 
dorea celui de-al XXI-lea Con- <, 
greș al P.C.U.S. întărește tot- * ► 
odată încrederea fiecărui om <' 
al muncii în triumful cauzei <, 
ccn tunismului. Cu mîndrie șl * ► 
bucurie citești cuvintele lu; A 
N. S. Hrușciov: „Vor trece se- •, 
cole, dar gloria eroicei noastre ' ► 
epoci — epoca construirii so- , * 
cialistnului și comunismului — <, 
nu va păli niciodată11. I■

Uniunea Sovietică a intrat G 
în perioada construcției desfă- , > 
șurate a comunismului. Con- 
grosul al XXI-lea al P.C.U.S., 
toate documentele sale, consti- (> 
tuie o puternică ilustrare a for- 
ței uriașe, de neînvins, a idei- *, 
lor comunismului, a ideilor 5 
marxism-leninismului. Sute de < 
milioane de oameni, nu numai 
din țările lagărului socialist 
ci și din lumea capitalistă, nă- < J 
zuiesc astăzi din toată inima < > 
spre comunism — își str ng 
rîndurile sub steagul marxism- 
leninismului.

Pentru țara noastră, ca și 
pentru toate țările lagărului 
socialist, documentele Congre- < 
sului al XXI-lea al P.C.U.S. *► 
— raportul prezentat de N. S. < [ 
Hrușciov, discuțiile la raport <, 
șl rezoluția Congresului sînt *► 
de o imensă însemnătate. A 

Văzind in vastul program 
al construcției comuniste a 
U.R.S.S. oglindirea propriilor 
sale aspirații spre culmile 
cele mai înalte ale progresu- 1 ► 
lui, sorbind din exemplul mă- > 
reț al P.C.U.S. încredere în 
justețea căii pe crre-l
călăuzește Partidul Muncito- 
resc Romîn, poporul nostru a , > 
urmărit cu pasionant interes lu- < [ 
crările Congresului constructo» G 
rilor comunismului.

Oamenii muncii, tineretul 
din patria noastră studiază cu * > 
interes arzător documentele , ► 
Congresului al XXI-lea al < J 
P.C.U.S. conștienți fiind că 
vor dobindi astfel invățămin e 
de neprețuit, că vor fi astfel <* 
mai înarmați în lupta pentru * ( 
făurirea socialismului in pa- < > 
tria noastră, pentru pace. < ’ 

Urînd poporului sovietic *,
> frate mari succese pe drumul 
’ înfăptuirii grandiosului pro- 1* 
î gram trasat de cel de-al XXI- G
> lea Congres al P.C.U.S., oa- 
1 menii muncii din țara noastră, 
.tineretul nostru își exprimă G
> totodată hotărîrea de a lupta ,» 
’ cu dîrzenie, sub conducerea A 
I Partidului Muncitoresc Romîn, G
> pentru făurirea socialismului, 
’ pentru întărirea patriei și a la- 
, gărului socialist, pentru trium- G
> ful cauzei comunismului și a 5 
* păcii.

o»o---------------------------------

cursuri de îndrumare tehnică pen
tru răspîndirea și lărgirea cunoș
tințelor tinerilor cultivatori de 
sfeclă de zahăr. De asemenea, vom 
organiza practica în producție a 
elevilor școlilor din agricultura 
raionului in gospodăriile agricole 
de stat, pentru ca aceștia să se spe
cializeze în cultura sfeclei de za
hăr.

In vederea urmăririi modului 
cum se îndeplinesc angajamentele 
Comitetul raional U,T.M. a întoc
mit un grafic de urmărire în care 
periodic vor fi trecute și urmărite 
realizările fiecărei organizații de 
bază U.T.M.

O altă serie de măsuri stabilite 
de Comitetul raional U.T.M. vor 
avea menirea să intensifice învă- 
țămintul agrozootehnic de masă, 
să mobilizeze activ tinerii ingineri 
și tehnicieni la sprijinirea tinere
tului, in vederea obținerii unor re
colte mari de sfeclă de zahăr. Vom 
face totul ca angajamentele luate 
de tineretul raionului, în lumim 
documentelor Consfătuirii de la 
Constanța, ale plenarei C. C al 
P.M.R. din noiembrie 1958 și a 
hotărîrii Consiliului de Miniștri, 
să devină fapte.
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ționalismului; lichidarea rămășițe
lor capitalismului in conștiința oa
menilor, combaterea ideologiei 
burgheze. In rezoluție se arată că 
principalele sarcini ale P.C.U.S. în 
domeniul relațiilor internaționale 
sint următoarele : promovarea con
secventă a upei politici externe în
dreptate spre menținerea și întări
rea păcii și securității popoarelor, 
pe baza principiului leninist al co
existenței pașnice a țărilor cu sis
teme socilale diferite; orientarea 
spre încetarea „războiului rece“ și 
slăbirea încordării internaționale; 
întărirea prin toate mijloacele a 
sistemului mondial socialist și a 
comunității popoarelor frățești.

Problema fundamentală a septe
nalului, se spune în rezoluție, este 
problema cîștigului maxim de timp 
în întrecerea economică pașnică a 
socialismului cu capitalismul. Este 
subliniată necesitatea de a se asi
gura un ritm rapid și proporții co
respunzătoare în dezvoltarea eco
nomiei naționale.

Acordînd o importanță primor
dială dezvoltării industriei și, mai 
ales, a industriei grele, Congresul 
consideră necesar să prevadă în 
planul septenal creșterea produc
ției industriale globale cu aproxi
mativ 80 la sută, din care la grupa 
„A" (producția mijloacelor de pro
ducție) — cu 85—88 la sută, iar 
la grupa „B“ (producția bunuri
lor de consum) — cu 62—65 la 
sută. In cursul septenalului se 
prevede o creștere anuală medie a 
producției globale a industriei în 
ansamblu de aproximativ 8,6 la 
sută : la grupa „A" — 9,3 la sută, 
iar la grupa „B“ — aproximativ 
7,3 la sută.

Pe baza înaltului nivel de dez
voltare a industriei grele și a a- 
vîntului continuu al agriculturii, 
Congresul consideră necesar să pre
vadă o« creștere considerabilă a 
producției bunurilor de larg con
sum, pentru ca în cursul septena
lului să se satisfacă din belșug ne
voile populației în ceea ce privește 
țesăturile, îmbrăcămintea, încălță
mintea și alte mărfuri.

In domeniul agriculturii, sarci
na fundamentală este atingerea 
unui nivel de producție care să per
mită deplina satisfacere a nevoilor 
populației in ceea ce privește ali
mentele, și ale industriei in ceea ce 
privește materiile prime, și asigu
rarea tuturor celorlalte necesități 
ale statului in ceea ce privește pro
ducția agricolă. Se prevede spori
rea generală a producției globale 
a agriculturii cu 70 la sută. Linia 
principală in agricultură continuă 
să fie mărirea pe toate căile a 
producției de cereale, care trebuie 
să fie sporită pină la 10—11 mi
liarde de puduri (cca. 164—180 
milioane de tone — N.R.).

Congresul al XXI-lea al PC.U.S. 
arată în rezoluția sa că introdu
cerea largă a tehnicii noi, a me
canizării complexe și automatiză
rii proceselor de producție, spe
cializarea și cooperarea în toate 
ramurile economiei naționale con
stituie condiții hotăritoare pentru 
îndeplinirea cu succes a planului 
septenal și crearea bazei tehnice 
materiale a comunismului. Se tra
sează sarcina ca în cursul septe
nalului să se lichideze munca 
manuală grea pe baza mecanizării 
complexe a proceselor de produc
ție în industrie, agricultură, con
strucții și transporturi.

In rezoluție se arată că volu
mul investițiilor de stat va crește 
cu 80 la sută în comparație cu 
ultimii șapte ani, totalizînd apro
ximativ 1940—1970 miliarde de 
ruble, ceea ce echivalează aproa
pe cu investițiile făcute în econo
mia națională in toți anii puterii 
sovietice. In rezoluție se atrage 
atenția asupra necesității unei re
partizări juste a forțelor de pro
ducție pentru a se obține maxi
mum de economie de muncă so
cială șî de cîștig de timp. Se sub
liniază necesitatea dezvoltării 
continue a economiei regiunilor 
răsăritene ale țării care dispun de 
imense resurse naturale.

In planul septenal se prevede o 
creștere uriașă a economiei tutu
ror republicilor unionale.

Congresul P.C.U.S. arată că în 
condițiile actuale, cînd au fost ob
ținute mari succese în dezvolta
rea industriei și agriculturii, exi
stă toate premizele pentru ca in 
viitorul cel mai apropiat poporul 
sovietic să trăiască și mai bine, 
să-și satisfacă într-o măsură mai 
deplină nevoile materiale și spi
rituale. In planul septenal se pre
vede creșterea venitului național 
cu 62-65 la sută și sporirea volu
mului consumului popular cu 60- 
63 la sută. Pină la sfirșitul sep
tenalului veniturile reale ale mun
citorilor și funcționarilor, calcu
late pe cap de lucrător, trebuie 
să crească în medie cu 40 la 
sută, iar veniturile reale ale col
hoznicilor cu cel puțin 40 |a sută. 
Se prevede sporirea considerabilă 
a salariilor muncitorilor și func
ționarilor cu salarii mici, sporirea 
cuantumului minim al pensiilor 
de bătrînețe, îmbunătățirea simți
toare a deservirii curente a popu
lației, reducerea prețurilor produ
selor întreprinderilor de alimen
tație publică. In cursul septena
lului trebuie să se construiască in 
orașe și așezările muncitorești a- 
proximativ 15.000.000 de locuin
țe, iar la sate aproximativ 
7.000.000 de case. Rezoluția pre
vede ca in anii următori să se 
desființeze impozitele percepute de 
]a populație.

în rezoluție se prevede reduce-
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control
dezvoltării economiei naționale pe anii 1959—1965

(Adoptată în unanimitate la 5 februarie 1959)
rea duratei zilei de lucru și a 
numărului zilelor lucrătoare ale 
săptămînii. In anul 1960 se va 
desăvîrși trecerea muncitorilor și 
funcționarilor la ziua de lucru de 
7 ore, iar a muncitorilor din prin
cipalele profesiuni dintr-o serie 
de ramuri — la ziua de lucru de
6 ore. In 1962 trebuie să fie în
făptuită trecerea muncitorilor și 
funcționarilor cu ziua de lucru de
7 ore la săptămîna de lucru de 40 
de ore. Incepind din 1964, se pre
vede ca lucrătorii care muncesc 
în subteran și cei care efectuează 
munci dăunătoare sănătății să 
treacă treptat la săptămîna de lu
cru de 30 de ore, iar toți ceilalți 
lucrători la săptămâna de lucru de 
35 ore, cu două zile libere pe săp- 
tămină și ziua de lucru de 6—7 
ore.

Relevînd uriașele realizări ale 
științei sovietice în toate dome
niile cunoștințelor și mai cu sea
mă in domeniul fizicii nucleare și 
al energeticii atomice, al aviației 
reactive și al tehnicii rachete
lor, Congresul consideră necesar 
ca în decursul septenalului să se 
dezvolte și mai rapid toate ramu
rile științei, să se facă importan
te cercetări teoretice care să asi
gure progresul tehnico-științific 
continuu. Forțele științifice și fon
durile trebuie să fie concentrate in 
principalele sectoare cu importan
ță practică și teoretică.

In stabilirea sarcinilor construc
ției comuniste in actuala etapă, 
Congresul al XXI-lea al P.C.U.S. 
pornește de la faptul că Uniunea 
Sovietică a intrat într-o nouă pe
rioadă istorică a dezvoltării sale. 
In U.R.S.S. socialismul a repurtat 
o victorie deplină și definiti
vă. In rezoluția Congresului 
se subliniază că in prezent există 
două sisteme sociale mondiale : 
capitalismul, care și-a trăit traiul 
și socialismul, plin de o forță vi
tală mereu crescindă și bucurin- 
du-se de simpatia oamenilor mun
cii din toate țările. Nu există for
țe in lume care să fie in stare să 
restaureze capitalismul în Uniu
nea Sovietică, să învingă lagărul 
socialist.
Poporul sovietic, sub conducerea 

partidului, a realizat in toate do
meniile vieții economice și social- 
politice victorii ale socialismului 
care fac cu putință înfăptuirea 
practica a sarcinilor creării bazei 
tehnice materiale a societății co
muniste și trecerii planice la co
munism.

Odată cu creșterea forțelor de 
producție, se spune în rezoluție, 
trebuie să se perfecționeze și rela
țiile sociale socialiste bazate pe 
principiile colaborării tovărășești, 
prieteniei și întrajutorării.

Pe măsura progresului tehnic 
al tuturor ramurilor economiei ți 
a legării tot mai strinse a învă- 
țămintuiui de producție, se vor 
șterge deosebirile esențiale dintre 
munca intelectuală și cea fizică./ 
Reducerea zilei de lucru și îmbu
nătățirea continuă a condițiilor de 
muncă pe baza mecanizării com
plexe și automatizării producției 
trebuie să contribuie la transior- 
marea muncii într-o necesitate vi
tală a omului evoluat sub toate 
aspectele.

Forma cooperatist-colhoznică a 
relațiilor de producție, se spune 
în rezoluție, slujește și poate 
sluji încă timp îndelungat la dez
voltarea forțelor de producție în 
agricultură. In cursul construcției 
comuniste se va ridica nivelul de 
socializare a producției colhozni
ce, va avea loc o apropiere a pro
prietății cooperatist-colhoznice de 
proprietatea întregului popor, 
ștergerea hotarelor dintre ele. 
Contopirea acestor două forme 
de proprietate se va produce în 
viitor nu ca urmare a restringerii 
proprietății cooperatist-colhoznice, 
ci prin ridicarea nivelului ei de 
socializare pînă la nivelul de 
proprietate a întregului popor, cu 
ajutorul și sprijinul statului so
cialist.

In rezoluția Congresului se 
subliniază că, în condițiile actuale 
ale construcției comuniste, la baza 
repartiției bunurilor . materiale 
continuă să stea principiul 
călăuzitor: de la fiecare după ca
pacități, fiecăruia după muncă. 
Trecerea la repartiția după nece
sități, se subliniază in rezoluție, 
se va realiza treptat pe măsura 
dezvoltării forțelor de producție, 
cînd vor exista din belșug toate 
bunurile de consum necesare și 
cînd toți oamenii vor munci cu 
toată capacitatea lor de buna voie 
și independent de cantitatea de 
bunuri materiale primite, con- 
știenți că acest lucru este necesar 
societății.

Chiar și în prezent în societa
tea sovietică, o parte însemnată 
și mereu crescindă a bunuri.or 
materiale și culturale este repar
tizată gratuit sub formă de pen
sii, burse, fonduri pentru con
strucția și întreținerea școlilor, 
spitalelor și altor instituții de cul
tură. Această parte a fondului so
cial de consum va crește tot mai 
mult, ceea ce, după cum se subli
niază în rezoluție, constituie c 
premiză importantă pentru trece
rea treptată la principiul comu
nist al repartiției.

Clei de-al XXl-lea Congres al 
P.C.U.S. constată că principala 
direcție în dezvoltarea orînduirii de 
stat socialiste constă în lărgirea 
prin toate mijloacele a democra
ției, antrenarea tuturor cetățenilor 
la conducerea construcției economi
ce și culturale, la conducerea tutu
ror treburilor obștești. Multe din 
funcțiile exercitate în prezent de

mult pozițiile 
și ale lagărului 
ca bastion pu- 
progresului, va 
continuă a for-

organele de stat trebuie să trea
că treptat în competența organi
zațiilor obștești. Aceasta va lărgi 
și va întări baza politică a socie
tății socialiste, va asigura dezvol
tarea continuă a democrației so
cialiste

Statul socialist este chemat să 
îndeplinească sarcini excepțional 
de importante în domeniul apără
rii păcii, in domeniul apărării 
țării de primejdia unui atac ar
mat din partea puterilor imperia
liste. Atîta timp cit există lagă
rul imperialist agresiv, statul so
vietic este obligat să întărească 
și să perfecționeze glorioasele for
țe armate, armata și flota, care 
stau de straje cuceririlor socia
liste și muncii pașnice a poporu
lui sovietic.

Trebuie întărite organele secu
rității de stat, al căror tăiș este 
îndreptat in primul rînd împotri
va agenturii strecurate de statele 
imperialiste. In rezoluție se arată 
că funcțiile de apărare a patriei 
socialiste, exercitate in prezent de 
către stat, vor putea dispare abia 
atunci cînd va fi înlăturată pe de
plin primejdia unui atac din par
tea imperialiștilor.

înfăptuirea planului septenal 
va intări și mai 
Uniunii Sovietice 
mondial socialist 
ternic al păcii și 
duce la creșterea 
țelor păcii și la slăbirea forțelor 
războiului, se spune in rezoluția 
Congresului P.C.U.S.

Planul septenal deschide o nouă 
etapă în întrecerea economică din. 
tre socialism și capitalism. Ca 
urmare a înfăptuirii lui, Uniunea 
Sovietică va depăși principala 
putere capitalistă, S.U.A., in ceaa 
ce privește producția abso.ută a 
unor produse de cea mai mare 
importanță, iar în ceea ce privește 
altele se va apropia de actuaiul 
nivel al producției industriale din 
această țară. Pi-nă atunci produc
ția celor mai importante produse 
agricole in ansamblu și pe cap 
de locuitor, va depăși actualul 
nivel din S.U.A. După aceea, sa 
arată in rezoluție, va fi nevoie de 
aproximativ cinci ani pentru a a- 
junge din urmă și pentru a de
păși S.U.A. in ceea ce privește 
producția industrială pe cap de 
locuitor. Astfel, in acea perioa
dă, sau poate și mai cu- 
rind, Uniunea Sovietică se va si
tua pe primul loc in lume atit 
în ceea ce privește volumul ab
solut al producției, cît și in ceea 
ce privește producția pe cap de 
locuitor. Aceasta va fi o victorie 
de importanța istorica mondială 
a socialismului in întrecerea paș
nică cu capitalismul.

In rezoluția Congresului 
spune că criza generată a capita
lismului continua să se accentue
ze ca urmare a creșterii torțelor 
socialismului, a destrămării s.ste
rnului colonial și a ascuțirii con
tradicțiilor sociale interne. Nici 
cursa inarmărilor, nici celela.te 
acțiuni întreprinse de statele ca
pitaliste, nu pot înlătura cauza 
crizelor. Contradicțiile capitalis
mului continuă să se acumuleze, 
pregătind noi zguduiri.

Ca urmare a îndeplinirii și de
pășirii planului septenal, precum 
și a ritmului rapid de dezvoltare 
a economiei țărilor de democrație 
populară, sistemul socialist mon
dial va produce, potrivit calcule
lor economiștilor, mai bine de ju
mătate din întreaga producție in
dustrială mondială. Prin aceasta 
se va asigura superioritatea sis
temului mondial al socialismului 
asupra sistemului mondial al ca
pitalismului in domeniul produc
ției materiale — sfera hotăritoare 
a activității umane.

Odată cu creșterea și întărirea 
continuă a sistemului mondial al 
socialismului, se spune în rezolu
ția Congresului, se vor dezvolta 
cu succes și toate țările socialiste. 
Linia generală a dezvoltării eco
nomice și culturale a tuturor sta
telor socialiste se nivelează. Se a- 
propie timpul cind aceste țări, ca și 
Uniunea Sovietică, vor construi 
societatea comunistă. Uniunea So
vietică consideră că una dintre 
cele mai importante sarcini ale ei 
este de a contribui și pe viitor la 
întărirea unității țărilor socialiste, 
la dezvoltarea unor strinse legături 
economice și culturale între ele, la 
o șj mai strînsă unire a familiei 
frățești a popoarelor libere, pe 
baza mărețelor idei ale marxism- 
leninismului, pe baza principiilor 
internaționalismului proletar.

Congresul al XXI-lea al P.C.U.S. 
consideră că înfăptuirea planului 
septenal, precum și a planurilor 
celorlalte țări socialiste, va crea 
condiții și mai prielnice pentru so
luționarea problemei fundamentale 
a contemporaneității — menține
rea păcii generale. Concluzia Con
gresului al XX-lea al Partidului 
că nu există o inevitabilitate fa
tală a războiului, s-a adeverit în- 
trutotul. Acum există forțe uriașe 
capabile să apere pacea. O agre
siune a statelor imperialiste îm- 

o potriva lagărului socialist nu poa
te avea decît un singur deznodă- 
mint — pieirea capitalismului.

In rezoluție se subliniază că 
noile succese ale țărilor lagărului 
socialist vor duce la creșterea și 
întărirea forțelor iubitoare de pace 
din lumea întreagă și, încă înainte 
de victoria deplină a socialismu
lui pe pămînt, în condițiile exis
tenței capitalismului într-o parte 
a lumii, se va ivi posibilitatea 
reală de a se exclude războiul mon 
dial din viața societății umane.
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rămînăsă

care ogiin-

în prezent însă, după cum se 
subliniază în rezoluția Congresu
lui, există posibilitatea dezlănțuirii 
unui război de către imperialism 
și primejdia războiului nu tre
buie să fie subapreciată. Prin
cipala sursă a primejdiei 
război continuă 
orientarea agresivă a imperia
lismului american ---- ~Z‘'~
dește tendința monopolurilor capi
taliste din Statele Unite spre do
minația mondială. După cum a- 
rată experiența ultimilor ani, agre
siunea imperialistă amenință po
poarele din cele mai diferite re-< 
giuni ale lumii.

Orientării agresive a puterilor 
occidentale, se spune în rezoluție, 
i se opune orientarea pașnică a 
Uniunii Sovietice și a tuturor sta
telor socialiste, sprijinită de po
poarele iubitoare de pace. Datorită 
poziției ferme a țărilor lagărului 
socialist și a statelor iubitoare de 
pace din Orient, în ultimii ani s au 
putut înăbuși în germene focare 
de război din Orientul Apropiat, 
Orientul Mijlociu și Extremul Ori
ent și au putut fi zădărnicite și alte 
planuri ale imperialiștilor.

Congresul al XXI-lea al P.C.U.S. 
a aprobat în unanimitate politica 
externă leninistă de pace a guver
nului sovietic. Sînt oportune și 
juste, se spune în rezoluția Congre
sului, acțiunile întreprinse în ul
tima vreme de Uniunea Sovietică 
avînd ca scop rezolvarea pașnică 
a problemei germane, realizarea 
unor acorduri cu privire la înce
tarea experiențelor cu arma nu
cleară și interzicerea ei totală, cu 
privire la dezarmare, la încetarea 
războiului rece, la convocarea 
unei conferințe a șefilor de guver
ne. Congresul a însărcinat Comi
tetul Central al P.C.U.S. și guver
nul sovietic să lupte și de acum 
înainte cu consecvență pentru în
făptuirea acestor propuneri, pre
cum și a altor propuneri îndreptate 
spre asigurarea păcii și securității spre asigurarea păcii și 
popoarelor.

Călătizindu-se după principiul 
leninist al coexistenței 
Uniunea Sovietică va depune efor
turi susținute pentru o colaborare 
multilaterală cu toate statele.

In rezoluția Congresului se a- 
rată că trecerea burgheziei reac
ționare la dictatura fățișă consti
tuie un indiciu al slăbiciunii ei, al 
incapacității ei de a-și menține 
dominația prin metode parlamen
tare. Popoarele trebuie să fie vigi
lente, gata oricind să riposteze 
ofensivei reacțiunii și primejdiei 
reînvierii fascismului. Trebuie să 
se aibă in vedere că fascismul 
poate reînvia in forme noi, nu nu- 

se mai in cele vechi care s-au com
promis în ochii popoarelor. Unita
tea forțelor democratice și în pri
mul rind a clașei muncitoare, se 
subliniază în rezoluție, constituie 
obstacolul cel mai de nădejde in 
calea pericolului fascist.

Congresul constată că înainta
rea cu succes a Uniunii Sovietice 
pe calea comunismului, victoriile 
tuturor țărilor socialiste, lupta con
secventă pentru pace, deschid pers
pective favorabile pentru realiza
rea unității de acțiune a clașei 
muncitoare, atît pe pk;n internațio
nal cît și pe plan național. Tre
buie să sperăm că masele largi 
de muncitori social-democrați și 
organizațiile lor din țările capita
liste vor păși alături de celelalte 
detașamente ale clasei muncitoare 
și de păturile largi democratice 
pentru a bara calea fascismului 
și războiului, se spune în rezolu
ție.

Congresul al XXl-lea al P.C.U.S.

pașnice,

ooooo

Numai o majoritate democratica 
poate asigura un guvern 

stabil în Italia
— Declarația P. C. Italian

ROALA 6 (Agerpres). — Condu
cerea Partidului Comunist Italian 
a dat publicității o declarație în 
care șe spune că hotărîrea preșe
dintelui Republicii, Gronchi, „dea 
rechema guvernul Fanfani după 
opt zilei de consultări ca să se 
prezinte din nou în fața parlamen
tului, creează o situație politică 
foarte serioasă...Incapacitatea con
ducătorilor partidului democrat- 
creștin de a găsi o rezolvare po
zitivă a crizei constituie o primeij- 
die pentru instituțiile republicane 
asupra căreia am atras atenția 
cu toată hotărîrea.

Aceeași primejdie o generează 
și încercarea de a pune soarta par
lamentului în dependență de pro
funda criză internă a partidulu* 
democrat-creștin și de contradic
țiile caro îl sfîșie. Comuniștii în 
principiu nu pot fi de acord ca nu
mai după opt luni de la alegeri 
parlamentul să fie amenințat cu 
dizolvarea număi pentru că condu
cătorii partidului democrat-creștin 
refuză să țipă seama de rezulta
tele alegerilor care au avut loc la 
25 mai și duc cu îneăpățînare- o 
politică de discriminare față de 
torțele de stînga, ignorînd pe ret- 
prezeritanții a 11.000.000 de alegă 
tori*'.

Conducerea partidului comunist 
amintește în continuare despre lar
ga mișcare unită din (ară pentru 
o profundă reînnoire politică și so- 
cial-economică.

constată cu satisfacție că după 
consfătuirile din noiembrie 1957 
ale reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești s-a întărit 
unitatea rînduriior partidelor co
muniste și ale întregii mișcări co
muniste internaționale pe baza 
ideologică a marxism-leninismu- 
lui. In rezoluția Congresului se 
subliniază că revizionismul a sufe
rit o înfrîngere zdrobitoare pe plan 
ideologic și politic.

Programul revizionist al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia a 
fost condamnat în unanimitate 
de toate partidele marxist-leniniste. 
Teoria și practica conducerii iu
goslave, se spune în rezoluția Con
gresului, reprezintă o îndepărtare 
de pozițiile clasei muncitoare, de 
principiile solidarității proletare 
internaționale. Concepțiile și po
litica conducătorilor Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia pun în 
primejdie cuceririle revoluției popu
lare și ale socialismului în Iugosla
via.

Comuniștii sovietici, se spune in 
rezoluție, întregul popor sovietic 
sînt animați de sentimente priete
nești față de popoarele frățești ale 
Iugoslaviei, față de comuniștii iu
goslavi.

U.R.S.S. va căută și pe viitor 
să colaboreze cu Iugoslavia în toa
te problemele luptei împotriva im
perialismului, pentru pace, în care 
pozițiile noastre vor coincide.

In rezoluție se arată că, conți- 
nuînd demascarea revizionismului 
ca principal pericol în mișcarea 
comunistă in actualele condiții, nu 
trebuie slăbită lupta împotriva dog
matismului și sectarismului care 
îngreunează aplicarea creatoare a 
teoriei marxist-leniniste, duc la 
ruperea de mase.

Delegații la Congresul al XXl- 
lea al P.C.U.S. remarcă în rezolu
ția lor că Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice a venit la Con
gres mai strîns unit ca oricind, în 
stare să soluționeze cu succes 
noile sarcini grandioase. întreaga 
experiență a luptei pentru victoria 
socialismului și comunismului a- 
rată că în procesul construirii so
cietății comuniste crește tot mai 
mult rolul partidului ca avangardă 
încercată a poporului și formă su
premă a organizării sociale.

Congresul consideră că in în
făptuirea planului septenal un rol 
primordial revine cadrelor de par
tid și de stat. Trebuie îmbunătă
țită repartizarea și educarea ca
drelor, promovîndu-se în munci de 
conducere oameni pregătiți, prin
cipiali, cu simțul noului. Trebuie 
promovate cu mai mult curaj ca
drele tinere, se spune în rezolu
ție, și trebuie să li se dea posibi
litatea de a-și manifesta aptitudi
nile in munca practică.

Congresul consideră că în ac
tuala etapă de dezvoltare a socie
tății crește și mai mult rolul so
vietelor de deputați ai oamenilor 
muncii, care trebuie să se ocupe 
zi de zi cu problemele economiei 
naționale, să se preocupe de ridi
care^ bunăstării și nivelului cul
tural al oamenilor muncii. Sovie
tele trebuie să tindă spre lărgirea 
continuă a democrației socialiste.

In rezoluție se menționează ne
cesitatea introducerii unor modifi
cări și completări în Constituția 
U.R.S.S., întrucîf de la adoptarea 
ei s-au produs schimbări impor
tante în viața politică și economică 
a Uniunii Sovietice, s-a schimbat 
și situația internațională.

In rezoluție se subliniază de a- 
semenea rolul important al sindi
catelor și Comsomolului în realiza
rea programului construcției co
muniste. ,

Numai o nouă majoritate demo
cratică formată din comuniști, so
cialiști, reprezentanți ai mișcării 
catolice și ai forțelor laice, declară 
conducerea P. C. Italian, pot asi
gura un guvern stabil, capabil să 
activeze și care ar putea satisface 
cererile cele mai urgente ale țării.

STALINGRAD. — La 5 februa- 
rie K. E. Voroșilov, membru al 
Prezidiului C. C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., a fost înregis
trat tn listele de candidați la ale
gerile de deputati pentru Sovietul 
Suprem al R.S F.S.R. tn circum
scripția electorală Uzina de trac
toare din regiunea Stalingrad.

PRAGA. — La clubul „Tuz- 
kar- al întreprinderii ,,Koh-l- 
Noor" din Ceske-Budejovlce s-a 
deschis zilele acestea o expoziție 
de fotografii consacrată R. P. Ro
mîne. Expoziția cuprinde de ase
menea grafice și exponate care 
ilustrează dezvoltarea economiei 
naționale a Romtniel, precum și 
aspecte din viața și activitatea oa
menilor muncii rominb

Recepție la Kremlin
MOSCOVA 6 (Agerpres).—TASS 

transmite: La 6 februarie Comi
tetul Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice a oferit 
la Kremlin o recepție în cinstea 
delegațiilor partidelor comuniste și 
muncitorești din străinătate, care 
au asistat la cel de-al XXI-lea Con 
greș al P.C.U.S.

In cursul recepției- N. S. Hruș- 
ciov, Ciu En-lai și Palmiro Togli
atti au rostit toasturi pentru întă
rirea continuă a comunității țări
lor socialiste, pentru unitatea și 
coeziunea indestructibilă a mișcă
rii comuniste internaționale, pen
tru noi succese ale partidelor mar- 
xist-lenjniste în lupta pentru pace, 
democrație, independență naționa
lă și socialism.

Recepția s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă excepțională de caldă și 
prietenească, transformîndu-se în- 
tr-o demonstrație vie a solidari
tății partidelor frățești pe baza 
principiilor internaționalismului 
proletar.

Delegația P. M. R. 
a depus coroane 

la mormintele 
unor scriitori sovietici

MOSCOVA 6 — Corespondentul 
Agerpres transmită: Vineri dimi
neața tovarășii GJieorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Chivu Stoica, Gheorghe 
Apostol, Nicolae Ceaușescu și 
Leonte Răutu, membrii delegației 
Partidului Muncitoresc Romîn care 
a asistat la lucrările celui de-al 
XXI-lea Congres extraordinar al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, au depus o coroană la 
mormîntul lui Feodor Gladkov, 
vechi bolșevic și scriitor de vază, 
autorul unor valoroase cărți litera
re despre construcția socialistă.

La cimitirul Novo-Devici unde 
se află mormîntul scriitorului, de
legația a fost însoțită de G. Mar
kov, secretar al Uniunii Scriitori
lor din 
viști pe 
față de 
căpitan 
rului.

In aceeași zi delegația Partidu
lui Atuncitoresc Romîn a depus o 
coroană la mormîntul mareilui scri
itor proletar Maxim Gorki.

La depunerea coroanelor, dele
gația a fost însoțită de tov. AXihail 

în 
ai

U.R.S.S., și de alți acti- 
tărîmul literaturii. Era de 
asemenea Boris Gladkov, 
de rangul 1, fiul scriito-

Dalea, ambasadorul R.P.R.
U.R.S.S. și de alți colaboratori 
ambasadei.

■o-

Succesul maestrului 
George Georgescu la Praga

PRAGA 6. — Evenimentul cel 
niai de setamă al săptămînii ar
tistice pragheze l-a constituit con
certul condus de dirijorul romîn 
George Georgescu, artist al po
porului al R. P. Romîne.

Concertul a avut loc la 5 februa
rie în renumita sală „Srretana", 
unde maestrul George Georgescu 
a condus orchestra simfonică din 
capitala R. Cehoslovace.

Aplauzele vii cu care publicul 
a rechemat de nenumărata ori pe 
dirijor în fața orchestrei au subli
niat succesul repurtat de maestrul 
George Georgescu.

Aluzicofogii din capitala R. Ceho
slovace prezenți la concert au avut 
cuvinte de laudă asupra nivelului 
artistic al concertului condus de 
dirijorul romîn, j

t ❖OOOO

PEKIN 6 (Agerpres). — Agen
ția China Nouă anunță că un re
prezentant al comandamentului 
trupelor armatei populare chineze 
de eliberare de pe frontul Fuțzien, 
a declarat la 6 februarie că pen
tru a asigura populației civile, 
ofițerilor și soldaților din trupele 
ciankaișiste care se află pe insu
lele Detzinmîndao, Siaotzinmîn- 
dao, Dadandao, Erdandao și alte 
insule, posibilitatea de a petrece

BERLIN. — După cum trans
mite agenția A.D.N., de la 1 de
cembrie 1958 pînă la 22 ianuarie 
1959 s-au stabilit în Republica De
mocrată Germană 10.457 persoane 
venite din Germania Occidentală. 
Printre cei strămutați sînt 6 110 
muncitori. îndeosebi din industria 
minieră extractivă, și de prelucrare 
a metalelor, din agricultură, pre
cum și medici, ingineri, lucrători 
din domeniul științei, Învățători și 
artiști.

NEW YORK. - După cum reia* 
tează presa, tn Cuba s-a început 
efectuarea reformei agrare. 200.000 
de țărani fără pămînt și cu pămînt 
puțin vor fi împroprietăriți. Supra
fața care va fi distribuită tn ca
drul reformei agrare cuprinde 
aproape jumătate din teritoriul în« 
tregii țări. ,

Parlamentul britanic salută 
vizita lui Macmillan 

în (J.R.S.S.
LONDRA 6 (Agerpres).— TASS 

transmite : După cum s-a mai a- 
nunțat, la 5 februarie primul mi
nistru al Marii Britanii, Harold 
Macmillan, a luat cuvintul în Ca
mera Comunelor declarind că a 
acceptat invitația guvernului sovie
tic de a vizita Uniunea Sovietică.

Primul ministru va fi însoțit de 
Seltvyn Lloyd, ministrul Afacerilor 
Externe.

Macmillan a declarat că scopul 
principal al vizitei sale este de a 
„împrăștia neînțelegerile ți de a 
pune o oarecare bază pentru o mai 
bună înțelegere reciprocă". Primul 
ministru englez a exprimat spe- 
runța că tratativele cu conducătorii 
statului sovietic „le vor permite 
să cunoască mai bine punctul nos
tru de vedere, iar nouă — să înțe
legem mai ușor felul lor de a 
gîndi". Recentele evenimente in
ternaționale, a spus Macmillan, 
„mă îndreptățesc să consider că a- 
ceastă vizită va fi folositoare în 
prezent".

Membrii Parlamentului — con
servatorii, laburiștii ți liberalii — 
au aplaudat declarația lui Mac
millan.

Liderul opoziției laburiste Gaits- 
kell a salutat această comunicare a 
lui Macmillan declarind că dacă 
vizita primului ministru în Uniu
nea Sovietică va duce la slăbirea 
încordării internaționale, va lărgi 
calea spre rezolvarea problemei 
securității europene ți va contribui 
la reglementarea acestor două pro
bleme, atunci va fi aprobată cu 
căldură de poporul englez.

Liderul partidului liberal Gri- 
mond a aprobat de asemenea ho- 
tirîrea lui Macmillan de a face o

Solidari în lupta împotriva 
colonialismului și imperialismului
CAIRO 6 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 5 februarie au con
tinuat ședințele comitetelor Con
ferinței tineretului din țările A- 
siei ți Africii, in comitetul politic 
au avut loc dezbateri generale. In 
declarațiile lor delegații au con
damnat în unanimitate colonialis
mul și au chemat la întărirea so
lidarității tineretului din toate ță
rile Asiei și Africii în lupta îm
potriva uneltirilor imperialismului.

Delegatul Rliodesiei de Sud a 
subliniat că autoritățile colonialiste 
engleze promovează în țara sa dis
criminarea de rasă urîtă de popu
lația locală. Sute și mii de oameni 
nevinovați zac în închisori ți la
găre de concentrare.

Delegatul tineretului din Cipru 
a spus în cuvîntarea sa că trupele 
engleze de ocupație supun poporul 
ți tineretul din Cipru la persecu
ții, încălcînd grosolan drepturile 
elementare ale omului. El a che
mat conferința să condamne cu 
hotărîre măsurile agresive ale au
torităților coloniale engleze ți să 
sprijine lupta justă a poporului 
cipriot pentru dreptul la autode
terminare.

La ședința comitetului politic a 
luat cuvintul conducătorul delega
ției tineretului sovietic, K. Murla- 
zaev, care a fost întîmpinat cu 
aplauze îndelungate de către de
legați. In numele poporului sovie
tic ți al întregului tineret sovietic, 
a declarat K. Murtazaev, protestăm 
cu hotărîre împotriva politicii co
lonialiste duse de statele imperia
liste în Kenya, Algeria, Congo ți 
în alte țări ale Asiei și Africii. Ce
rem ca refugiaților arabi să li se 
dea posibilitatea să se înapoieze 
la locul lor natal, ca popoarelor 
din Kenya, Camerun ți din alte 
țări să li se acorde independența 
deplină. Subliniind că Uniunea So
vietică s-a pronunțat întotdeauna 
cu hotărîre împotriva acțiunilor 
provocatoare ți a actelor de agre
siune ale imperialiștilor față de 
popoarele Asiei ți Africii, K. Mur
tazaev a spus : ,,Astăzi declarăm
din nou că popoarele Uniunii So
vietice vor fi întotdeauna de par-

Un nou gest umanitar
al armatei populare chineze 

de pe frontul Fuțzian

f

în liniște tradiționala sărbătoare 
a primăverii cere anul acesta va 
avea loc la 8 februarie, unitățile 
de artilerie ale armatei populare 
chineze de eliberare de pe frontul 
Fuțzian au primit ordin să înce
teze focul împotriva acestor insu
le între 7 și 9 februarie. Această 
măsură constituie o manifestare 
a grijii față de populația civilă și 
față de militarii care se află pe 
aceste insule.

BUDAPESTA. - La Budapesta 
a avut loc o ședință a Prezidiului 
Consiliului Național al Frontului 
Popular Patriotic din Ungaria, la 
lucrările căruia au participat Ist
van Dobi, președintele prezidiului 
Republicii Populare Ungare, și 
Perene Munnich, președintele gu 
vernului revoluționar muncitoresc- 
țărănesc ungar. La ședință au fost 
discutate activitatea Frontului 
Popular Patriotic din Ungaria, sar. 
cinile sale și rolul său în transfor
marea socialistă a satelor ungare, 
precum și alte probleme. In cadrul 

a prezentat 
situația în

ședinței Istvan Dobi 
raportul cu privire la 
agricultură.

la 7 februa- 
Cel de-al

MOSCOVA -. Pină 
rle, ora 6 dimineața, 
treilea satelit artificial a înconju
rat pămlntul de 3.711 ori. 

vizită în Uniunea Sovietici pentru 
a duce tratative cu conducătorii 
statului sovietic ți i-au urat lui 
Macmillan succese in misiunea lui. 

Conservatorul Antony Fell, mem
bru al parlamentului, a declarat 
că întreaga țară urează succes mi
siunii lui Macmillan.

Laburistul Arthur Henderson a 
atras atenția primului ministru ci 
este deosebit de necesar să se dis
cute cu membrii guvernului sovie
tic problema încetării experiențe
lor nucleare ți preînlîmpinirii ts- 
nui atac prin surprindere.

Conservatorul Farey Jones, mem
bru al parlamentului, ți-a expri
mat părerea că, în timpul vizitei 
sale în U.R.S.S., Macmillan va tre
bui să încerce să ajungă la un a- 
cord cu privire la stabilirea cola
borării dintre oamenii de știință 
ai Uniunii Sovietice, Statelor Unite 
și Angliei în ceea ce privește Stu
dierea spațiului cosmic.

Declarația lui Macmillan cu pri
vire la apropiata vizită în U.R.SS. 
a fost anunțată ți în cadrul unei 
ședințe a Camerei Lorzilor, Lor
dul Alexander, liderul fracțiunii 
laburiste, ți lordul Ray, liderul li
beralilor, care au luat cuvintul la 
această ședință, au sprijinit întru- 
totul hotărîrea primului ministru. 
„Sperăm, a spus lordul Alexander, 
că în actuala perioadă dificilă a 
relațiilor internaționale această vi
zită va constitui un mare succes",

Știrea cu privire la apropiata 
vizită a lui Macmillan în U.R.S.S. 
a fost întîmpinată în Anglia eu un 
deosebit interes. Loja presei Ca
merei Comunelor a fost plină pînă 
la refuz în ziua de 5 februarie.

----------ooooo---------- *

Conferința tineretului din țările Asiei și Africii

tea acelora care luptă pentru inde
pendența ți libertatea lor. Trăiască 
prietenia dintre popoarele Asiei ți 
Africii !

Aceste cuvinte ale delegatului 
sovietic au fost întimpinate cu 
aplauze furtunoase de către asis
tență.

„Condamnînd cu hotărîre pacte
le militare, a subliniat în cuvinta- 
rea sa președintele delegației tine
retului din R.A.U., Halid Molii 
El-Din, cerem interzicerea armei 
nucleare ți a experimentării ei. 
Sintem solidari în lupta împotriva 
dominației imperialiste ți colo
niale. Despre toate acestea trebuie 
să ne amintim adoptind la această 
conferință hotărîrile noastre".

intre ședințele comitetelor dele
gația tineretului sovietic s-a intîl- 
nit cu delegații din alte țări și cu 
tineretul din R.A.U. întîlnirea de
legației sovietice și a altor delega
ții cu studenții Universității mu
sulmane „Al-Azhar" din Cairo, 
precum ți întilnirea cu reprezen
tanții tineretului din R.A.U, s-a 
desfășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie. Cuvîntările rostite cu 
acest prilej de delegații sovietici 
K. Murtazaev și A. Adjubei au fost 
subliniate în repetate rînduri de 
aplauze furtunoase.

La 5 februarie delegații la con
ferință au luat parte la parada ele
vilor ți studenților din R.A.U., 
care a avut loc pe stadionul Clu
bului național al sporturilor. La 
paradă au fost de față președin
tele Nasser ți membrii guvernului 
R.A.U.

•k
CAIRO 6 (Agerpres). — TASS 

transmite : In seara zilei de 5 fe
bruarie a avut loc o ședință ple
nară a conferinței tineretului din 
țările Asiei și Africii. In cadrul 
ședinței au luat cuvintul conducă
torii delegațiilor din 17 țări, prin
tre care din Uganda, Algeria, In
dia, Republica Populară Chineză, 
Ceylon, Republica Democrată Viet
nam, Cambodgia, Liban ți altele.

In dimineața zilei de 5 ianuarie 
șase membri ai delegației tineretu
lui din Japonia au dat publicității 
o declarație în care îți exprimă re
gretul că restul de membri ai de
legației lor au încercat să abată 
atenția conferinței de la sarcinile 
de luptă împotriva imperialismu
lui ți colonialismului, prezentînd 
în cadrul ședinței Comitetului po
litic o serie de propuneri provo
catoare.

Nu putem, se spune în declara
ție, să nu privim această manife
stare ca o „trădare a principiilor, 
pentru realizarea cărora luptă ti
neretul japonez".

La 6 ianuarie delegații la confe
rință au plecat la Alexandria, unde 
vor asista la Festivalul tineretului 
R.A.U.

Guvernul R. P. Mongole 
sprijină propunerile 

sovietice in problema 
germană

ULAN BATOR 6 (Agerpres). — 
Agenția „Monțame" transmite de
clarația guvernului Republicii 
Populare Mongole în problema în
cheierii tratatului 4 -pace cu Ger
mania.

Proiectul Tratatului, de pace cu 
Germania propus de Uniunea So
vietică, se spune în declarație, ține 
seama de intercnele naționale ale 
poporului german și deschide în 

■ fața lui largi perspective pentru o 
muncă pașnică creatoare șj îi asi
gură o situație de egalitate în 
drepturi printre celelalte popoare 
ale lumii.

Guvernul Republicii Populare 
Mongole consideră că proiectul 
Tratatului de pace cu Germania 
propus dei guvernul sovietic spre 
examinare unei conferințe de pace 
ar putea servi drept o bâză reală 
pentru reglementarea justă a pro
blemei germane.


