
Să grăbim 
însămînțarea 
porumbului I

Tractoriștii 
și-au îndeplinit 
angajamentul

In anul trecut G.A.S. Mur
geni din regiunea Iași a reali
zat numai la porumb un bene
ficiu de peste 340.000 lei. Pen
tru anul acesta gospodăria de 
stat a avut de însămînțat cu 
Dorumb o suprafață de 1.015 
lectare. Organizația de partid 
a luat încă din iarnă cele mai 

or-

Uriașa forță
a ideilor leniniste

a luat încă din iarnă cele 
indicate măsuri politice și 
ganizatorice.

In G.A.S. au fost create 
brigăzi complexe și două 
găzi simple formate din cei mai 
pricepuți mecanizatori membri 
de partid și utemiști. De ase
menea la constituirea brigăzi
lor s-a ținut seama ca pe lingă 
fiecare mecanizator cu înaltă 
calificare, să lucreze și mecani
zatori cu mai puțină experiență, 
astfel încît aceștia să poată în
văța din experiența fruntașilor. 
Organizația de bază U.T.M. a 
creat grupe U.T.M. cărora le-a 
stabilit sarcini precise. Prin 
munca politică desfășurată de 
organizația U.T.M. încă înainte 
de ieșirea în campanie, fiecare 
mecanizator și-a cunoscut pla
nul său și al brigăzii, planul 
general pe G.A.S., producția 
medie pe care trebuie să o ob
țină la hectar precum și prețul 
de cost planificat la produse 
agricole și hantru.

Tinerii mecanizatori din 
G.A.S. Murgeni s-au angajat 
să lucreze astfel încît în cinstea 
zilei de 1 Mai să termine în
sămînțarea întregii suprafețe de 
porumb. Datorită măsurilor 
luate precum și a hărniciei lor, 
tinerii mecanizatori au reușit 
să-și realizeze acest _ 
ment cu 10 zile mai devreme. 
In ziua de 18 aprilie ei au ra
portat organizației de partid că 
au terminat de însămînțat po
rumbul.

In mod deosebit 
dențiat candidatul 
Gheorghe Igescu, 
Aurel Munteanu, 
Vasilache, Nicolae 
Gheorghe Bertea și

trei 
bri-

angaja-
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ln cinstea zilei 
de 1 Mai

Secția tineretului 
secție fruntașă

Secția strungărie a Fabricii de 
rulmenți din Bir Iad este secție a 
tineretului. Aici muncesc 24 bri
găzi de tineret. De mai bine de 6 
tuni tinerii de aici dețin steagul de 
secție fruntașă pe fabrică. Acest 
lucru dovedește hărnicia tinerilor 
strungari, hotărîrea și strădania cu 
care muncesc pentru a duce mai 
bine la îndeplinire sarcinile pe 
care partidul le încredințează fa
bricii lor. Dorința fierbinte de a 
inlîmpina ziua de 1 Mai cu noi 
realizări, a făcut ca între brigăzi 
să pornească o largă întrecere.

Așa, de pildă, în urmă cu trei 
săptămîni ne-am propus ca în cin
stea măreței sărbători a oamenilor 
muncii să realizăm planul 
pe luna aprilie

lunar
in numai 20 de

De la un capăt la altul al 
lumii, întreaga omenire munci
toare cinstește cu profundă 
dragoste aniversarea a 89 de ani 
de ia nașterea neuitatului Vla
dimir llici Lenin, marele geniu 
al revoluției proletare, întemeie
torul și conducătorul partidului 
comunist și al statului sovietic, 
conducătorul mișcării comuniste 
mondiale, învățătorul iubit al tu
turor oamenilor muncii.

Discipol credincios și genial 
continuator al operei lui Marx și 
Engels, Lenin a dezvoltat crea
tor marxismul în noile condiții 
istorice. V. I. Lenin a creat în
vățătura despre imperialism ca 
ultim stadiu al capitalismului, a 
făurii o nouă teorie a revoluției 
socialiste, a fundamentat învăță
tura despre partid ca avangardă și 
forță conducătoare a clasei mun
citoare in lupta pentru instaura
rea și consolidarea puterii celor 
ce muncesc, a dezvoltat învăță
tura marxistă despre dictatura 
proletariatului, a elaborat sub 
toate aspectele ideia alianței din
tre clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare. Lenin a înarmat 
partidul comunist cu programul 
științific fundamentat al con
struirii socialismului și comu
nismului. ,

In urmă cu aproape 42 de ani, 
sub conducerea lui V. I. Lenin, 
genial strateg revoluționar, a 
fost înfăptuită Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie, deschi
zătoare a unei noi epoci în isto
ria omenirii. Pe baza programu
lui de construire a socialismului 
elaborat de Lenin, P.C.U.S. a dus 
poporul sovietic la victoria de
plină și definitivă a socialismu
lui în U.R.S.S. Se împlinesc pre
viziunile lui Lenin care, vorbind 
tinerilor sovietici in primii ani ai 
puterii sovietice le-a arătat că ei 
vor construi comunismul. Con
gresul al XXI-lea al P.C.U.S. a 
marcat intrarea U.R.S.S. în pe
rioada construcției desfășurate a 
oomunismului

Pe drumul leninist, deschis de 
Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie și luminat de bogata 
experiență a P.C.U.S. merg as
tăzi alături de Uniunea Sovietică, 
China Populară, toate țările de 
democrație populară din Europa 
și Asia. Drumul leninist al lui 
Octombrie Roșu arată tuturor po
poarelor calea înfăptuirii socia
lismului.

Veșnic vie, de o bogăție ine
puizabilă, învățătura leninistă 
luminează calea rezolvării celor 
mai arzătoare probleme ale epo
cii contemporane, ale activității 
practice a partidelor comuniste, 
ale luptei revoluționare a celor 
ce muncesc.

„Exemplul rus — spunea Le
nin — arată tuturor țărilor cîte 
ceva dar cu totul esențial — din 
viitorul lor inevitabil și apro
piat". Lenin a subliniat că ele
mentele fundamentale 
rienței Marii Revoluții 
din Octombrie au un

definitiv

zile, să realizăm economii în va
loare de 30.000 lei și să reducem 
rebuturile cu 0,5 la sută. Munca 
politico-educativă pe care organi
zația U.T.M., condusă de organiza
ția de partid, o desfășoară în rîn- 
dul tinerilor strungari, a făcut ca 
încă din primele zile să se înre
gistreze rezultate însemnate. Bună
oară în dimineața zilei de 17 apri
lie secția tineretului a început să 
lucreze în contul zilei de 1 Mai. 
La aceeași dată economiile secției 
noastre se cifrau la aproape 
30.000 lei.

Brigăzile nr. 1, 7, 9, 19, dețin 
locul de frunte în lupta pentru re. 
ducerea rebuturilor. Utemistul Du
mitru Dulgheru, de pildă, din bri
gada nr. 1 a înlăturat 
rebuturile din munca sa, iar ute
miști ca Tică Vicol dinCalificare mai înaltă, 

rezultate mai bune
Tinerii din brigada oondusă 

comunistul Petre fanase de la 1 
minorul de trei țoii de La Uzinele 
Republica din Capitală, au devenit 
renumiți în întreaga secție pentru 
hărnicia lor.

Hotărîți sa realizeze cît mai 
multe economii în vederea redu
cerii prețului de cost al produse
lor, tinerii din această brigadă 
luptă necontenit pentru îmbogăți
rea continuă a cunoștințelor ior, 
pentru îmbunătățirea metodelor lor 
de Lucru. Și, deși majoritatea tine
rilor din brigaaă sînt absolvenți 
ai școlii profesionale, fiecare a sim
țit nevoia să învețe pentru a de
veni muncitor cu o vastă cultură 
profesională. Cu toții participă la 
cursurile de minim tainic și econo
mic, cu toții iau parte la concursul 
„Citiți cărți tehnice". Rezultatul ? 
Tinerii Gheorghe Petre, Lazăr Leo
nida și alții mînuiesc cu pricepere 
mașinile din secție.

x- l-'erse-verența cu care-și ridică 
continuu calificarea profesională 
i-a ajutat pe tineri să muncească 
mai bine, mai cu spor. Astfel, pe 
lingă faptul că-și îndeplinesc și 
depășesc cu regularitate sarcinile 
de plan, ei au izbutit ca în luna 
martie in într.cerea închinată zi
lei de 1 Mai sa realizeze economii 
La scule în valoare de 11.100 lei, 
iar la materia primă de aproape 
2.000 lei. De asemenea, îngrijind 
bine utilajele și acordînd o atenție 
mare calității produselor, tinerii 
din brigadă au izbutit să obțină 
în cinstea zilei de 1 Mai cel mai 
mic coeficient de rebuturi 
coeficientul admis.

C.

t aceeași 
brigadă, Ștefan Miron și Aurel 
Ghimpu din brigada nr. 9, Con
stantin Bîgu din brigada nr. 19 și 
alții îi urmează exemplul. Astfel 
realizările tinerilor din secția noa
stră se alătură celor ale întregului 
colectiv al fabricii care pînă la 
18 aprilie reușise să depășească 
planul la producția marfă cu 5,98 
la sută, să realizeze economii de 
325.000 lei și să sporească produc
tivitatea muncii cu 3,32 la sută.

IORDACHE COTORANU 
reglor 

Fabrica de rulmenți Bîrlad

de 
la-

s-au evi- 
de partid 

utemiștii 
Constantin 

Samsoti, 
alții. Cali

tatea lucrărilor efectuate de ei 
la semănat ne dă convingerea 
că vor obține în acest an, așa- 
cum s-a planificat, în medie cel 
puțin 2.200 kg. porumb boabe 
la hectar.

ȘTEFAN DRAGAN 
organizator de partid al G.A.S.

Murgeni

naturaliști de la Palatul Pionierilor din București 
o parte importantă din suprafața terenului pala-

Cercului micilor 
i-a fost rezervată 
tului: loc pentru arătură cu plugul mecanic, sere de flori și legume, 
spații pentru orătănii, iepuri, porumbei, prisacă.

In fotografie: Micii naturaliști în sere.
(Foto : AGERPRES)

universal valabil, că procesele 
revoluției socialiste și construc
ției socialiste se bazează pe o se
rie de legi generale, obligatorii.

Oportuniștii de toate nuanțele, 
revizioniștii s-au străduit și se 
strădu.esc să susțină că revolu
ția socialistă, dictatura proleta
riatului, leninismul, ar fi „feno
mene pur rusești" cu neputință 
de a fi repetate în alte țări. Via
ța a zdrobit însă aceste teorii ve
ninoase, antimarxiste. Leninismul 
a triumfat în țări atît de deose
bite cum sînt China și Ceho
slovacia, Albania și R. D. Ger
mană, Ungaria și Mongolia. Ex
periența țărilor socialiste a dove
dit că așa cum a arătat Lenin 
lupta pentru cucerirea puterii și 
construirea socialismului se des
fășoară în forme, metode și 
ritmuri diferite de la o (ară la 
alta, corespunzător particulariiâ- 
ților naționale și condițiilor isto
rice concrete, dar indiferent de 
particularitățile și specificul fie
cărei țări în parte, procesele re
voluției socialiste și construcției 
socialiste se bazează pe o serie 
de legi generale proprii tuturor 
țărilor care pășesc pe calea so
cialismului. Sintetizînd experien
ța partidelor comuniste și munci
torești din țările socialiste în a- 
plicarea creatoare a învățăturii 
leniniste despre revoluția socia
listă și construirea socialismului, 
Declarația Consfătuirii reprezen
tanților acestor partide care a 
avut loc la Moscova în noiem
brie 1957 a arătat că asemenea 
legi generale sînt: conducerea 
maselor de oameni ai muncii de 
către clasa muncitoare, al cărei 
nucleu este partidul marxist- 
leninist, în înfăptuirea într-o for
mă sau alta a revoluției proleta
re și instaurarea într-o formă sau 
alta a dictaturii proletariatului; 
alianța clasei muncitoare cu ma
sele principale ale țărănimii și 
alte pături de oameni ai muncii; 
lichidarea proprietății capitaliste 
și instaurarea proprietății ob
ștești asupra principalelor mij
loace de producție; transformarea 
socialistă treptată a agriculturii: 
dezvoltarea planificată a econo
miei naționale în vederea con
struirii socialismului și comunis
mului, a ridicării nivelului de 
trai al celor ce muncesc ; înfăp
tuirea revoluției socialiste în do
meniul ideologiei și culturii și 
crearea unei intelectualități nu
meroase, credinciosă clasei mun
citoare, poporului muncitor 
cauzei socialismului ; lichidare 
asupririi naționale și stabilirea 
egalității în drepturi și prieteniei 
frățești între popoare; apărarea 
cuceririlor socialismului împotri
va tentativelor dușmanilor ex
terni și interni; solidaritatea cla
sei muncitoare din țara respecti
vă cu clasa muncitoare din cele
lalte țări — internaționalismul 
proletar.

Aplicînd în mod creator, la 
eondițiile patriei noastre îflvăță-

tura leninistă despre statul dicta
turii proletariatului, despre rolul 
partidului clasei muncitoare ca 
forță conducătoare în statul ce
lor ce muncesc, despre alianța 
clasei muncitoare cu țărănimea 
muncitoare, despre industrializa
rea socialistă, despre cooperati
vizarea agriculturii, Partidul 
Muncitoresc Romîn conduce cu 
înțelepciune și hotarîre poporul 
nostru muncitor pe drumul unei 
vieți mereu mai bune, mai îm
belșugate. S-a dezvoltat impe
tuos industria patriei noastre, au 
fost dobîndite mari .succese în. 
transformarea socialistă a agri
culturii, crește nivelul 
al celor ce muncesc, 
mediu al muncitorilor 
rănilor, puterea lor de 
rare. Recent, Biroul Politic al 
C.C. al P.M.R. a dezbătut pro
punerile cu privire la elaborarea 
unui plan de perspectivă a dez
voltării economiei naționale- Este 
în curs de 
program pe o 
ani; prima etapă a 
gram va fi planul 
perioada 1960-1955.

Prin înfăptuirea 
planului de dezvoltare a econo
miei naționale pe anii 1960-1965 
poporul nostru va termina în li
nii mari construirea socialismu
lui, trecind într-o nouă etapă — 
aceea a desăvîrșirii construcției 
socialiste.

Avîntul impetuos al economiei 
noastre, al economiei tuturor ță
rilor socialiste demonstrează jus
tețea învățăturii leniniste despre 
construirea socialismului, demon
strează marea vitalitate și rezer
vele nesecate ale economiei socia
liste, dezvoltarea ei în linie as
cendentă continuă.

Viața, realitatea, pune în lu
mină contrastul dintre avîntul 
țărilor socialiste și marasmul 
lumii capitaliste. Se împlinesc 
genialele previziuni leniniste cu 
privire Ia adîncirea putreziciunii 
capitalismului. Trăim în epoca

„Scînteia tineretului"

O sarcină care 
trebuie să stea în 
atenția organiza» 

tiilor U.T.M.

Prin școala muncii
9

spre învățătură
de trai 
cîștigul 

și ță- 
cumpă-

întocmire o schiță- 
perioadă de 15 

acestui pro- 
economic pe

( Continuare

prevederilor

în pag. 2-a)

Semănatul porumbului este 
mult rămas în urmă în G.A.C. 
din comunele Beșenova, Gear- 
mata, Hodoni, Giroc, Diniași și 
Vrseni din raionul Timișoara. 
Așteptind zile tot mai bune de 

a fost 
po-

lucru — deși timpul 
prielnic pentru semănatul 
rumbului — neasigurînd din 
timp cantitățile necesare de se
mințe, gospodăriile colective ci
tate mai sus, nu începuseră, 
nici pînă la data de 17 aprilie, 
semănatul porumbului.

Din suprafața de 480 de 
hectare, care trebuiau semănate 
cu porumb, gospodăria colecti
vă din Beșenova însămînțase 
pînă la data de 20 aprilie nu
mai 60 de hectare. De aseme
nea gospodăria colectivă din 
Hodoni însămînțase pînă la 
aceeași dată numai 34 hectare 
cu porumb, din cele 264 hecta
re planificate.

Organizațiile de bază U.T.M. 
din aceste gospodării colective 
nu s-au preocupat de mobiliza
rea tineretului la însămînțarea 
porumbului. De pildă, la gos
podăriile colective din comune
le Diniași, Giroc și Urseni, 
sînt tineri colectiviști care nu 
vin la lucru, irosindu-și timpul 
fără nici un folos, iar alții nu-și 
îndeplinesc sarcinile ce le re
vin în campanie.

Timpul nu mai permite nici 
un fel de tărăgănare a lucră
rilor. Aceasta impune organi
zațiilor U.T.M. să se ocupe cu 
mai multă răspundere Je mobi
lizarea tineretului la însămîn
țarea porumbului.

P. LUNGU

mult sub

MIHA1

citori, să ne instruim, să ne ridi’ 
cam calificarea profesională, să 
devenim specialiști. Industria 
noastră în plina dezvoltare are ne
voie de tineri muncitori cu un 
înalt nivel de cultură tehnică și 
generală. Printre aceștia vreau să 
ma număr și eu. Și pentru asta 
trebuie să învăț.

In hotărîrea partidului și guver
nului se subliniază pe bună drep
tate că drumul spre învațamîntul 
superior trece prin școala muncii 
în producție. Desigur nu e ușor sa 
urmezi cursurile învățamîntului de

Beton peste pian
Tinerii brigadieri de 

rul Național Govora 
ziua de 1 Mai cu noi realizări în 
muncă- Brigada a treia de tineret 
condusă de. candidatul de partid 
Constantin Bușescu îndeplinind 
pînă la data de 16 aprilie planul 
lunar, produce în prezent beton în 
contul lunii mai. Tinerii Nicolae 
Fieraru, Ilinca Radu, Dumitru Ghi- 
nea, Mihai Trandafir care deser
vesc stația de beton cît și Ilie Cob- 
zaru, Marin Călugăru, Ilie Zamfir 
și alții de la secția de ciuruire, au 
adus un serios aport la îndeplini
rea și depășirea planului.

ION ANCUȚA 
muncitor

pe Șantie- 
întîmpină

In aceste zile, în fiecare sector, 
în fiecare secție sau atelier al u- 
riașului combinat metalurgic de la 
Reșița discuțiile despre căile și 
posibilitățile de a da patriei tot 
mai mult oțel, fontă și laminate 
se împletesc cu discuțiile despre 
învățătură, despre hotărîrea parti
dului și guvernului plivind îmbu
nătățirea învățamîntului seral și 
fără frecvența de cultura generala 
și superior.

Ion Hîrșovescu își ia ziarul în 
pauza și citește un fragment din 
hotarîre. Lingă el, doi-trei tineri 
ascultă atenți și i 
pun întrebări. 
Hîrșovescu Ie 
răspunde. El este 
secretarul orga
nizației U.T.M.
de la laminoare-întreținere și cu
noaște bine hotărîrea. Stă apoi de 
vorbă cu lăcătușul Roșu Petre, cu 
electricianul Victor Hak, cu Carol 
Hranck și mulți alți tineri. A 
ceștia se vor înscrie la toamnă la 
cursurile serale. Pînă atunci însă 
vor acorda o mare atenție pregă
tirii.

In ultimele zile in toate secțiile 
și sectoarele combinatului au avut 
loc mari adunări. Și peste tot la 
motoare electrice, la utilaj meca
nic, laminoare și altele la ordinea 
de zi se află acelaș punct : învă
țătura.

Și cite lucruri interesante nu 
■-au spus in aceste adunări. Elec
tricianul Vasile Moraru dorește și 
el să urmeze cursurile învățămîn- 
tului de cultură generală.

— Hotărîrea partidului și gu
vernului, a spus el în cadrul adu
nării acordă cele mai largi posi
bilități pentru ca noi, tinerii mun-

Tinerii reșițeni se înscriu la 
cursurile de pregătire 

cultură generală și superior fără să 
ieși din producție. Dar tineretul 
Combinatului Metalurgic Reșița 
este botarît să învețe, sa-și ridice 
pregătirea profesionala și de cui 
tură generală.

— Am urmat și eu cursurile în- 
vățămîntului de cultura generala 
fără să ies din producție, a spus 
în adunare tînarul Ion Brediceanu. 
Am absolvit Facultatea de me
canică la secția fără frecvența iar 
acum mă pregătesc pentru exame 
nul de stat. Desigur că a trebuit 
să muncesc mult, dar cîte bucurii 
nu mi-a oferit învățătură, dezvol
tarea cunoștințelor de cultură teh
nică și generală ! Hotărîrea parti-

dului și guvernului vine în spri* 
jinul tuturor tinerilor muncitori 
asigurînd noi condiții minunate ti
nerilor dornici de învățătură, fără 
a ieși din producție. Este de dato
ria celor mai buni tineri munci* 
tori să folosească aceste condiții 
pentru a porni pe drumul unei 
înalte specializări.

în combinat sînt aproape 200 de 
tineri care urmează deja cursurile 
serale Ia învațamîntul de cultură 
generala. Anul acesta, numărul lor 
însă se va dubla. Sub conducerea 
organizațiilor de partid, organiza

țiile U.T.M. iau 
masuri pentru în
drumarea unui 
mare număr de 
tineri spre învă
țătură. Peste pu

țină vreme încep cursurile de pre
gătire de 6 luni pentru examenul 
de admitere. Numărul tinerilor care 
se înscriu la aceste cursuri crește 
din zi în zi. Tinerii combinatului 
știu ca în statul nostru socialist 
drumul unui tînăr muncitor spre 
cultură, spre o înaltă specializare 
este un fenomen obișnuit și firesc, 
de care fiecare se bucură din piinț 
de aceea ei sînt hotărîți ca folo
sind condițiile asigurate de partid 
și guvern să depună toate efortu
rile, să învețe, să pornească cu 
pași hotărîți pe drumul unei înalte 
pregătiri profesionale pe drumul 
unei înalte specializări.

I. BODEA

bilități

Rezultatele concursului de literatură 
romînă pentru elevii școlilor medii

Marți la amiază a avut loc în Ca
pitală festivitatea de închidere a 
fazei republicane a concursului de 
literatură romînă pentru elevii din 

de
So- 

filo-

Învățamîntului și Culturii și repre
zentanți ai comisiei de concurs, ai 
C> C. al U.T.M. și Uniunii Scrii
torilor care au felicitat călduros pe 
elevi pentru frumoasele succese ob
ținute la concurs.

Din cei 234 de participanți la 
concurs, 23 au primit premii și 
mențiuni. Premiul 1 a fost acordat 
elevilor Maria Cîmpeanu din clasa 
a VII l-a a Școlii medii „Petri/, 
Maior' din Gherla, regiunea Cluj, 
Basarab Nicolescu din clasa a X-a 
a Școlii medii „I. L. Caragiale“ din 
Ploești și Cornel lonescu din clasa 
a Xl-a a Școlii medii „Dimitrie 
Cantemir“ din București.

( Agerpres)
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Conferința miniștrilor Afacerilor Extern* 
ai țărilor participante la Tratatul 

de la Varșovia și al Republicii 
Chineze

ItȘjgBK.

La 27 aprilie a.c., potrivit înțe
legerii între guvernele respective, 
va avea loc la Varșovia o confe
rință a miniștrilor Afacerilor Ex
terne ai țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia și al R.P. 
Ghineze. La conferință urmează

să fie examinate probleme
de apropiatele tratative de la “Ge
neva referitoare la Germania, in- 
cluzînd Tratatul de Pace cu Ger
mania și probhma lichidării regi
mului de ocupație în Berlinul Oc
cidental.

Membrii brigăzii de calitate condusă dejovarășul Ion Manolache — din secția a ll-a a atelierului de montaj al uzinelor „Strungul" din 
Orașul Stalin — se sfătuiesc asupra căilor de reducere a consumurilor specifice, pentru a-și putea realiza importantele angajamente 

luate în cinstea zilei de 1 Mai
Foto : N. STELORIAN

clasele VIII—XI ale școlilor 
cultură generală, organizat de 
cietatea de științe istorice și 
logice din R. P. Romînă-

Gonf. univ. Vasile Maciu, secre
tar general al Societății de științe 
istorice și filologice, a vorbit des 
pre organizarea și desfășurarea in 
acest an a concursului, subliniind 
larga participare și buna pregătire 
a elevilor.

Au luat cuvintul apoi tov. Petre 
Drăgoescu, președintele Consiliului 
superior al școlilor din Ministerul

Aleea pr e'eniei
Zilele acestea din inițiativa Co

mitetului U.T.M. al comunei Rîca 
din raionul Costești, brigada de 
muncă patriotică a Școlii de 7 ani 
a invitat în comună, un grup de 

11 Mai 
brigă-

elevi și pionieri din raionul 
din Capitală — membri ai 
zilor de muncă patriotică.

După o scurtă odihnă, 
reștenii au vizitat școala, 
gospodăria agricolă colectivă, pepi
niera școlii. După masă — în care 
timp se legase numeroase priete
nii — coloana de tineri de la oraș 
și sat eu diferite unelte pe umeri 
au pornit spre șosea, unde au

bucu- 
satul,

plantat în semn 
număr de puieți 
porțiunea de șosea ____ _ _____
nele Miroși cu Rîca și Căldăraru. 
Seara, după ce au terminat de 
plantat pomii, micii brigadieri s~au 
distrat minunat în jurul unui foc 
de tabără.

La despărțire prietenii și-au 
strîns călduros mîinile și au hotărît 
ca porțiunea de șosea pe care au 
plantat puieții să primească nume* 
le de „Aleea prieteniei*.

de 
de

: amintire un 
nuc și dud pe 

ce leagă comu-

GH. IONESCU 
învățător



fl 89-a aniversare a nașterii lui V. I. Lenin
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Vladimir Ilici Lenin în mijlocul de legaților la cel de al III-lea Congres al Comsomolului. 
(După tabloul pictorului P. Belousov).

MARI OAMENI DE CULTURĂ
DESPRE LENIN

Romain Rolîand:

Piscul
de lumină
Din munții lumii, nici un munte 
Nu-i ajungea pînă la frunte.

Doar visul îndrăznea să suie 
Spre viitor o cărăruie

Sfirșită-n pisoul de lumină 
Sub fruntea lui oa luna plină.

NădejMe-omenirii, toate, 
Aoolo fost-au frămîntate,

Schimbate-n fulgerul dg soare 
Al oștii mîndire, proletare,

Schimbate-n cîntec și lumină 
Sub fruntea lui ca luna plină-

De-acolo, tinerețea noastră 
Pomi oa pasărea măiastră

In zbor întors spre depărtări, 
Peste furtuni și mări și țări,

Schimhind pământului rotirea,
Dîr.d visului înfăptuirea,

învăluind cu-aprinsul vers 
Coloanele de luptă -n mers

S-avântă pasărea măiastră 
In slăvi ou tinerețea noastră.

Nimic spre oomunvm n-o poate 
Opri, în zbor, la jumătate I

I-e Lenin piscul de lumină 
Și fruntea luț oa luna plină.

ION BRAD

Uriașa forță
a ideilor leniniste

(Urmare din pag. l-a)

In toamna anului 1918 l-am întrebat pe Dimitrie Pavlov, 
muncitor la uzinele din Sormovo, care este după părerea 
lui cea mai caracteristică trăsătură a lui Lenin.

— Simplitatea. Era simplu ca adevărul.
Spusese acest lucru așa cum spui ceva la care te-ai gîndit 

bine, așa cum enunți o concluzie la care ai ajuns după o 
matură gîndire.

Admiram la Lenin binecunoscuta lui voință de viață, 
precum și ura sa nestăvilită împotriva tuturor ticăloșiilor ei, 
admiram acea ardoare tinerească pe care el o punea în tot 
ce făcea. Mă uimea neobișnuita lui putere de muncă. Miș
cările lui erau ușoare, îndemînatice. Avea gestul reținut dar 
puternic, în deplină armonie cu felul lui de a vorbi. Era 
reținut și în cuvinte, dar bogat în idei. îmi amintesc de fața 
lui-.. Pe fața aceea ardeau, seînteiau, niște ochi de luptător 
neobosit împotriva ipocriziei, împotriva tuturor durerilor 
vieții. Ochii aceia ardeau privind pe sub gene, clipind, zîm- 
btnd ironic sau seînteind de mînie. Strălucirea ochilor dă
deau parcă vorbei lui și mai multă căldură și mai multă 
elocință.

Uneori se părea că energia de nestăvilit a spiritului său 
improșca seîntei in ochi, iar cuvintele pline de energie seîn
teiau în aer.

Cuvîntul lui îți trezea întotdeauna o senzație fizică, sen
zația că te afli în fața unui adevăr de netăgăduit.

Lenin mă atrăgea într-un mod cu totul excepțional. In 
Europa secolului nostru nu cunosc o personalitate mai mare.

El a ținut cu încredere și fermitate cîrma voinței sale, 
străbătînd talazurile haotice ale oceanului uman. Prin toate 
furtunile el a condus corabia sa în întîmpinarea lumii noi.

Lenin este cel mai mare om de acțiune al secolului nostru 
și omul cel mai dezinteresat.

„Tn fața voastră stă sar
cina construcției și o puteți 
îndeplini numai dacă vă veți 
însuși toate cunoștințele mo
derne, dacă veți ști să trans
formați comunismul din for
mule, sfaturi, rețete, pre
scripții și programe gata în
vățate, într-un element viu 
care să coordoneze munca 
voastră nemijlocită, dacă 
veți ști să transformați co
munismul într-o călăuză 
muncii voastre practice".

destrămării sistemului colonial 
al imperialismului, a mărețului 
proces de renaștere a popoarelor 
Orientului — prevăzut cu atita 
genialitate de Lenin. Șomajul de 
masă din lumea capitalistă, în
deosebi din S.U.A. (potrivit date
lor citate la recenta conferință 
a șomerilor americani in S.U.A. 
există 5 
totali și 
parțiali), 
din țările 
„teoriile" 
cu privire la izbăvirea capitalis
mului de crize datorită ameste
cului statului capitalist in eco
nomie, militarizării etc. Faptele 
dovedesc că, așa cum a arătat 
Lenin orînduirea capitalistă nu 
se poate elibera de însoțitorii săi 
inevitabili — crizele, șomajul, 
exploatarea și mizeria maselor

Cu aproape 40 de ani în urmă, 
Lenin arăta că încă de atunci 
principala influență asupra mer
sului evenimentelor internațio
nale „noi o exercităm prin po
litica noastră economică Toată 
lumea, toți oamenii muncii din 
toate țăriie lumii, fără nici o 
excepție și fără nici o exagerare 
își îndreaptă privirile spre Repu
blica Sovietică Rusă. Aceasta 
este o realitate. Capitaliștii nu 
pot să treacă 
ascundă nimic 
tea... în acest 
fost transpusă 
diată. Dacă vom rezolva această 
problemă vom cîștiga în mod si
gur și definitiv pe scară inter
națională". Cuvintele lui Lenin 
își găsesc oglindirea vie în pu
ternica forță de atracție pe care 
o exercită asupra întregii ome
niri muncitoare dezvoltarea im
petuoasă a U.R.S.S. și a tuturor 
țărilor socialiste care dobîndesc 
succese strălucite în creșterea ni
velului de trai materia] și cultu
ral al poporului. Astăzi, cînd o 
dată cu adoptarea septenalului 
U.R.S.S. a pășit în faza con
strucției desfășurate a comunis
mului aceste cuvinte leniniste ră
sună cu o și mai mare putere. în
făptuirea sarcinilor grandioase pe 
care planul septenal le trasează 
pentru cucerirea primului loc din 
lume în ce privește producția pe 
cap de locuitor și nivelul de trai 
al poporului, va exercita o înrîu- 
rire uriașă în viața omenirii, va 
avea efecte profunde in conștiin
ța oamenilor muncii.

Cînd în urma victoriei Revolu
ției din Octombrie capitalismul 
a încetat de a mai fi un sistem 
atotcuprinzător, Lenin a formu
lat celebra sa teză cu privire la 
coexistenta pașnică a țărilor cu

milioane de șomeri 
2,5 milioane șomeri 
greutățile economice 

capitaliste, spulberă 
apologeților burgheziei

sub tăcere, să 
din toate aces- 

domeniu lupta a 
pe scară mon-

Bernard Shaw:
Sînt fericit că aproximativ acum 6 ani, cînd guvernul en

glez a cheltuit 100 de milioane lire sterline pentru finanța
rea dușmanilor lui Lenin și cînd calomnia impotriva lui in 
presa engleză întrecea chiar calomnia dezlănțuită împotriva 
lui George Washington în 1780, am avut ocazia întro dedi
cație scrisă pe urm din cărțile mele și trimisă lui Lenin să-l 
salut pe omul acesta ca pe cel mai mare om de stat din 
Europa. Nu mă îndoiesc că va veni și ziua cînd la Londra 
va fi ridicată statuia lui Lenin alături de statuia lui George 
Washington.

Actualitatea
genialului plan cooperatist

al lui Lenins e împlinesc astăzi 
89 de ani de la 
nașterea lui Vla
dimir Ilici Lenin, 
genialul condu
cător al mișcării 
comuniste inter
naționale și înte

meietorul primului stat socialist 
din lume.

Opera acestui titan al gîndirii 
marxiste a fost încoronată prin 
elaborarea unui plan general de 
construire a socialismului și tra
ducerea lui în viață pentru prima 
oară în Rusia-Sovietică. La baza 
acestui plan măreț de făurire a 
unei noi orînduiri sociale a stat 
învățătura marxistă despre legile 
de dezvoltare ale societății. Deși 
elaborat cu zeci de ani în urmă, 
acest plan genial de construire a 
socialismului, trăiește, este actual, 
el reprezentînd pentru partidele 
comuniste și muncitorești farul 
călăuzitor ce luminează drumul 
atît de minunat al construirii so
cialismului.

în cadrul acestui plan general 
de construcție socialistă un loc de 
seamă îl ocupă planul cooperatist. 
Pe baza acestuia agricultura 
înapoiată a Rusiei țariste s-a 
transformat într-o agricultură îna
intată cu o puternică bază tehnică, 
pe baza lui, în zilele noastre, mi
lioanele de familii de țărani mun
citori din țările de democrație 
populară din Europa și Asia, pă
șesc cu încredere pe drumul agri
culturii socialiste.

★

Elaborînd planul de construire 
a noii orînduiri sociale, V. I. Le
nin a arătat că rezolvarea proble
mei agrare constituie una din cele 
mai grele și mai importante sar-

cini ale revoluției socialiste și ale 
construirii socialismului. Rezolva
rea acestei probleme de către par
tidul clasei muncitoare constituie 
o profundă revoluție social-econo- 
mică, fără înfăptuirea căreia este 
imposibilă însăși construirea so
cialismului.

Lenin a subliniat cu tărie că 
pentru construirea societății socia
liste este necesară nu numai în
făptuirea industrializării socialiște, 
dar și reorganizarea pe baze so
cialiste a agriculturii. Socialismul 
nu poate fi construit numai la 
oraș, în industrie, el trebuie con
struit și la sate, în agricultură.

Făcînd o analiză profundă a 
procesului de transformare socia
listă a agriculturii’, a caracterului 
obiectiv al acestui proces, Lenin a 
arătat că perioadei de trecere de 
la capitalism la socialism, îi este 
caracteristică contradicția dintre 
marea industrie socialistă bazată 
pe proprietatea socialistă asupra 
mijloacelor de producție și agri
cultura parcelară bazată pe pro
prietatea privată asupra mij
loacelor de producție. In timp ce 
marea industrie socialistă se dez
voltă pe baza tehnicii celei mai 
înaintate, în mod planificat, carac- 
terizîndu-se prin realizarea unei 
reproducții lărgite neîntrerupte, 
mica gospodărie țărănească își 
desfășoară producția pe baza teh
nicii rudimentare și a muncii ma
nuale, în mod stihinic, neputînd 
realiza reproducția lărgită și dînd 
naștere elementelor capitaliste în 
mod permanent și în proporție de 
masă. înlăturarea acestei contra
dicții este posibilă numai prin 
transformarea socialistă a agri
culturii.

Arătînd că socialismului îi este 
străină irosirea de mijloace ma
teriale și forță de muncă, caracte
ristice micilor gospodării țărănești

și că această irosire nu mai i 
să continue, Lenin scria: „ 
însăși pune acum net în fața ace
stei țărănimi muncitoare problema 
trecerii la lucrarea în comun a pă- 
mîntului, singurul mijloc de 
a ieși din întunericul, abrutizarea 
și oprimarea Ia’ care capitalismul 
a condamnat întreaga masă a 
populației de la sate".

In condițiile perioadei de tre
cere de la capitalism la socialism 
mica gospodărie țărănească se 
dovedește a fi incapabilă nu nu
mai să satisfacă nevoile mereu 
crescînde ale populației orășenești 
în produse agroalimentare și ale 
industriei în materii prime, dar 
să și absoarbă uneltele de pro
ducție perfecționate produse de 
industria socialistă. In felul aces
ta vechile relații de producție 
existente la sate frînează dezvol
tarea noilor forțe de producție din 
industrie, iar acțiunea legii con
cordanței obligatorii a relațiilor de 
producție cu caracterul forțelor de 
producție cere crearea de noi re
lații de producție și în agricultură, 
pentru a da cîmp liber de acțiune 
dezvoltării forțelor de producție. 
Asemenea relații de producție se 
creează pe calea unirii micilor 
producători agricoli individuali în 
mari unități agricole cooperatiste

Predominarea la sate a micii 
producții de mărfuri reprezintă o 
frînă serioasă nu numai în calea 
dezvoltării forțelor de producție 
dar și în calea dezvoltării econo
miei naționale în general și a rea
lizării scopului producției socialis
te — satisfacerea nevoilor mate
riale și culturale mereu crescînde 
ale membrilor societății. Realizarea 
acestui scop nu este posibilă fără 
trecerea de la gospodăria țără
nească la marea gospodărie socia
listă. Numai gospodăria socialistă

poate 
.Viața

este capabilă să folosească pe de
plin tehnica nouă și cuceririle 
științei înaintate și să dea o mare 
cantitate de produse agricole 
marfă.

Dezvoltarea impetuoasă a indus
triei socialiste cere lichidarea ră- 
mînerii în urmă a agriculturii prin 
organizarea acesteia pe baze so
cialiste, pentru crearea unei pro
porții juste, necesare între indus
trie și agricultură, între producție 
și consum. Necesitatea obiectivă a 
transformării socialiste a agricul
turii decurge și din acțiunea altor 
legi ale orînduirii socialiste cum 
sînt legea creșterii continuie a 
productivității muncii, legea valo
rii etc. Prin urmare, învățătura le
ninistă despre transformarea so
cialistă a agriculturii ne arată că 
acest proces este un proces obiec
tiv rezultat din acțiunea legilor 
obiective ale orînduirii socialiste. 
El reprezintă o condiție indispen
sabilă pentru rezolvarea celor mai 
importante sarcini ale construcției 
socialiste. Declarația partidelor co
muniste și muncitorești de la Mos
cova din noiembrie 1957, sinteti- 
zînd experiența aplicării în practi
că a învățăturii leniniste cu privire 
la construirea socialismului a subli
niat că revoluția și construcția so
cialistă sînt guvernate de o serie 
de legi obligatorii, universal vala
bile și că transformarea socialistă 
treptată a agriculturii constituie 
una din legile generale universal- 
valabile ale revoluției și construc
ției socialiste.

Clarificînd în mod strălucit pro
blema necesității obiective a trans
formării socialiste a agriculturii 
V. I. Lenin a elaborat principiile 
de bază ale aplicării în practică a 
acestei geniale învățături.

V. I. Lenin

Delegații țăranilor la Lenin.
(după tabloul pictorului V. Serov).

Unul din principiile esențiale 
care stau la baza planului coope
ratist al lui Lenin este principiul 
asocierii, al unirii țăraniior mun
citori în cooperative de producție. 
Cooperația — arăta Lenin — re
prezintă calea cea mai simplă, 
mai ușoară și mai accesibilă pen
tru micul producător în vederea 
trecerii lui la socialism. In coope
rație — spunea Lenin —, „noi am 
găsit măsura în care se poate îm
bina interesul privat, interesul co
mercial privat, cu verificarea și 
controlul acestuia de către stat, 
măsura subordonării interesului 
privat intereselor generale".

In elaborarea planului său coo
peratist V. I. Lenin privea coope
rația ca principalul factor al cons
truirii socialismului la sate. Creș
terea cooperației este apreciată de 
Lenin ca fiind egală cu creșterea 
socialismului.

Vorbind de rolul cooperației în 
construirea socialismului la sate, 
Lenin a arătat necesitatea folo
sirii celor mai variate forme ale 
cooperației începînd cu cooperația 
de desfacere, aprovizionare și con
sum și terminînd cu forma supe
rioară a cooperației agricole de 
producție — gospodăria agricolă 
colectivă. El a subliniat însemnă
tatea creării a diferite forme sim
ple de cooperare în producție care 
să-i obișnuiască pe țăranii mun
citori cu organizarea muncii în 
comun, forme accesibile unor mase 
largi de țărani muncitori, forme 
care înlesnesc pașii acestora pe 
drumul agriculturii socialiste-

Lenin ne învață că cooperativi-

zarea agriculturii se realizează 
prin unirea de bunăvoie a țărani
lor muncitori, prin respectarea li
berului lor consimțămîtit atît la 
asocierea în diferite forme de coo
perare cît și la trecerea de la for
me inferioare la forme mai înalte. 
Calea atragerii la socialism a mi
lioanelor de țărani muncitori este 
calea convingerii și respectarea cu 
strictețe a liberului consimțămînt. 
„încercarea de a introduce aici prin 
decrete, prin legi, cultivarea în co
mun a pămîntului ar fi cea mai 
mare absurditate" — spunea Le
nin. Și el adăuga că orice încăl
care a liberului consimțămînt 
nu poate decît să creeze piedici și 
să lovească în alianța clasei mun
citoare 
Lenin 
vingere 
asupra 
trecerii 
ci a listă 
exemple concrete, reușite și nu cu 
ajutorul sfaturilor și exemplelor 
luate din cărți — „așa ceva — 
spunea Lenin — nu este posibil și 
de altfel ar fi absurd".

Scoțînd în evidență necesitatea 
desfășurării unei munci politice sis
tematice, răbdătoare și perseveren
te pentru convingerea țărănimii 
muncitoare de a trece pe făgașul 
socialismului, Lenin a subliniat cu 
deosebită tărie — ca un principiu 
de uriașă însemnătate — rolul 
conducător al partidului în întreaga 
operă de transformare socialistă a 
agriculturii. El a combătut cu tărie 
teoria „mersului de la sine" în

cu țărănimea muncitoare, 
arăta că munca de con- 
a țărănimii muncitoare 
superiorității și necesității 
la marea gospodărie so- 
trebuie dusă pe bază de

sisteme sociale diferite, cu pri
vire la întrecerea pașnică între 
capitalism și socialism. Astăzi, 
in condițiile existenței puternicu
lui lagăr al socialismului, în 
condițiile năvalnicului avint al 
țărilor socia iste, ideile coexisten
ței și ale întrecerii pașnice între 
cele două sisteme au devenit o 
uriașă forță. Așa cum a subli
niat N. S. Hrușciov la Congresul 
al XXI-lea al P.C.U.S., planul 
septenal reprezintă o propunere 
concretă a Uniunii Sovietice 
adresată lumii capitaliste de a 
se întrece în mod pașnic. 
U.R.S S. și celelalte țări socia
liste promovează cu consecvență 
principiul leninist al întrecerii 
pașnice între cele două sisteme, 
ferm convinse că, așa cum a 
arătat Lenin, victoria socialismu
lui este întru totul asigurată.

Enunțind principiile coexistenței 
pașnice și chemind popoarele la 
lupta pentru înfăptuirea acestora, 
Lenin a făcut să pătrundă 'adine 
în conștiința oameni or muncii 
adevărul că socialismul și pacea 
sînt de 
noastră
Lenin — e sprijinită de marea 
majoritate a omenirii". In zilele 
noastre principiile coexistenței 
pașnice au devenit baza politicii 
de stat nu numai a țărilor so
cialiste ci și a o serie de țări 
nesocialiste din „zona păcii"; 
ele exprimă năzuințele fierbinți 
ale tuturor popoarelor lumii.

Mase mereu mai largi din toate 
colțurile pămîntului sprijină cu 
hotărîre inițiativele țărilor socia
liste menite să asigure coexisten
ța pașnică, reglementarea pașnică 
a tuturor problemelor litigioase.

întreaga omenire progresistă 
vede pe drept cuvint în lagărul 
unit și puternic al țărilor socia
liste în frunte cu U.R.S.S. reazi- 
mul cel mai sigur și mai de nă
dejde al păcii și securității po
poarelor. Unitatea, solidaritatea 
și ajutorul reciproc frățesc ale 
țărilor socialiste și ale întregii 
mișcări comuniste și muncito
rești internaționale, fidelita: a 
față de lentaism, fidelitatea față 
de principiile internaționalismu
lui proletar, constituie 
invincibilității cauzei 
mului, cauzei păcii.

Ideile leninismului 
biruitor jn lumea 
Cresc și se întăresc organizato
ric și ideologic partidele comu
niste — întrupare a ideilor marx- 
ism-leninismului; aceste partide 
numără în rîndurile lor peste 
33.000.000 de membri. Marele 
exemplu al țărilor socialiste care 
obțin succese uriașe mergind pe 
drumul leninist acționează cu o 
invincibilă forță de atracție asu
pra oamenilor muncii din țările 
capitaliste.

Marile victorii ale ideilor marx
ism leninismu.ui dovedesc că 
numai învățătura marxist-leninis- 
tă e în stare să prevadă, să a- 
nalizeze și să dezvăluie pînă la 
rădăcină fenomenele complexe 
ale evoluției sociale contempo
rane, că numai această învăță
tură, pornind de la legile de dez
voltare ale societății și răspun
zînd celor mai vitale interese și 
năzuinți ale maselor, poate aju
ta omenirea muncitoare la făuri
rea unei vieți libere, fericite.

recunoștință și dragoste

nedespărțit. „Politica 
de pace — spunea

chezășia 
socialis-

înaintează 
întreagă.

sorb din izvorul mereu viu al ît>- 
vățăturii lui Lenin tinerii înain
tați din lumea întreagă.

Lenin a făurit și educat prima 
Uniune a Tineretului Comunist 
din lume — Comsotnolul, a tra
sat principiile care stau la baza 
organizației comuniste de tineret 
și a arătat că principiul funda
mental este conducerea organi-**»» 
zației comuniste de tineret de 
către partid. Călăuzindu-se după 
învățătura leninistă, după exem
plul P.C.U.S., Partidul Comunist 
din țara noastră a creat și a 
crescut cu dragoste organizația 
revoluționară a tineretului, Uniu
nea Tineretului Comunist. Uniu
nea Tineretului Muncitor, conti
nuatoarea tradițiilor glorioase ale 
U.T.C. păzește ca lumina ochi
lor principiul leninist al condu
cerii de către partid, se mîndrește 
cu contribuția activă pe care o 
aduce la înfăptuirea politicii le
niniste a partidului, la făurirea 
socialismului în patria noastră.

Lenm a chemat tineretul să 
lupte neobosit pentru o viață 
nouă fericită, pentru comunism. 
Pentru a putea îndeplini această 
cerință el a îndemnat tînăra ge
nerație să învețe cu îndîrjire co
munismul, să-și însușească în 
mod critic bogăția cunoștințelor*' 
acumulate de omenire și să leg. 
zi de zi activitatea de învățătură 
și educație de munca patriotică, 
de lupta revoluționară pentru 
victoria comunismului.

Să fim devotați poporului, cau
zei partidului comunist, să fim 
perseverenți în muncă, să învă
țăm cu îndîrjire, să nu ne descu
rajăm in momentele grele și să 
nu ne culcăm pe laurii succese
lor, să fim simpli și modești, să 
prețuim prietenia, să ne privim 
autocritic lipsurile, să fim adevă- 
rați tineri comuniști, luptători în
flăcărați 
idealuri 
munism 
nin.

De la 
bordonăm orice acțiune interese
lor poporului muncitor, interese
lor luptei de clasă a proletariatu
lui, să menținem mereu trează 
vigilența împotriva dușmanului 
de clasă, să combatem cu tărie 
orice manifestare a ideologiei și 
moralei putrede burgheze. De la 
Lenin învățăm să ne iubim cu 
înflăcărare patria noastră socia
listă, să iubim cu înflăcărare 
eroica noastră clasă muncitoare 
și gloriosul nostru partid și să 
fim totodată credincioși princi
piilor internaționalismului prole- 
iar.

Cunoașterea amănunțită a vie
ții de luptă neînfricată a lui Le
nin, însușirea tezaurului învăță
turii leniniste dau tineretului cre
dință și dragoste fără margini 
pentru popor, încredere în victo
ria cauzei clasei muncitoare.

Străduindu-se să fie adevărați 
tineri comuniști, adevărați tineri 
leniniști, tinerii constructori ai 
socialismului din patria noastră, 
devotați trup și suflet cauzei cla
sei muncitoare, își dăruiesc toată 
energia luptei pentru îndeplini
rea sarcinilor trasate de partid 
răspunzînd cu cinste încrederii 
partidului iubit. In felul acesta 
ei cinstesc cel mai bine amintirea 
lui Lenin.

pentru cele mai înalte 
ale omenirii, pentru co- 
— iată ce ne învață Le-

Lenin învățăm să su-

transformarea socialistă a agri
culturii.

Formarea și dezvoltarea secto
rului socialist din agricultură este 
un proces ce nu poate fi conceput 
în afara sprijinului material finan
ciar și organizatoric al statului so
cialist. Vorbind despre rolul statu
lui socialist în transformarea so
cialistă a agriculturii, Lenin scria 
că „orice orînduire socială ia. naș
tere numai cu sprijinul financiar 
al unei anumite clase".

Lenin a subliniat necesitatea 
creării unei puternice baze de me
canizare a agriculturii, necesitatea 
de a se asigura formelor socialiste 
din. agricultură mijloacele cele 
mai moderne de producție agricolă.

Principiul luptei de clasă este 
un alt principiu de bază al planului 
cooperatist al lui Lenin în trans
formarea socialistă a agriculturii. 
V. I. Lenin, arătînd că alianța 
dintre clasa muncitoare și țărăni
me este condiția de bază a cons
truirii socialismului, a subliniat că 
această alianță nu trebuie privită 
ca alianță cu întreaga țărănime, ci 
ca o alianță cu masele muncitoare 
ale acesteia. Clarificînd în mod 
genial problema claselor și a cate
goriilor sociale la sate, Lenin a 
elaborat politica partidului la sate 
de sprijinire pe țărănimea săracă, 
strîngerea alianței cu țărănimea 
mijlocașă și lupta neîntreruptă 
împotriva chiaburimii.

V. I. Lenin a subliniat de nenu
mărate ori că pentru ca țăranul 
să accepte de bună voie trecerea la 
socialism, el trebuie să fie convins 
de superioritatea noii orînduiri. El 
trebuie să fie cointeresat material 
în această trecere, să vadă că are 
de cîștigat.

Pentru convingerea practică a 
țărănimii asupra superiorității ma
rii producții socialiste, Lenin a 
arătat rolul deosebit al gospodării
lor agricole de stat (sovhozurile). 
„Gospodăria de stat — spunea Le- 
nin — își propune ca sarcină să 
învețe treptat populația sătească 
să făurească ea însăși o rînduială 
nouă, o rînduială bazată pe mun-

ca în comun". Subliniind rolul 
deosebit de important în transfor
marea socialistă a agriculturii al 
primelor cooperative agricole de 
producție Lenin 
muncit astfel, ca 
tea ....să devină
pinieră de idei 
niște în rîndurile 
mai atunci nu ne va mai insufla 
teamă nici o greutate întîmpinată 
în calea pe care o urmăm".

Lenta arăta că dezvoltarea coo
perației la sate este legată de în
făptuirea unei adevărate revoluții 
culturale, că numai țăranii cu un 
nivel de cultură mai ridicat își 
pot însuși și aplica pe larg regu
lile agrotehnice înaintate, pot asi
gura o bună îngrijire și folosire a 
mașinilor, pot învăța să conducă o 
mare gospodărie care presupună 
lucrări de planificare, evidență etc. 
Lenin sublinia totodată că trans
formarea socialistă a agriculturii 
este de neconceput fără creșterea 
permanentă a unor cadre bine pre
gătite și calificatei în domeniul pro
ducției agricole (ingineri, tehni
cieni, mecanizatori etc.). >*t,

Acestea sînt principiile de baz^. 
ale genialei învățături leniniste 
despre transformarea socialistă a 
agriculturii, aplicarea cărora a ri
dicat agricultura sovietică pe cea 
mai înaltă treaptă de dezvoltare 
pe care a cunoscut-o pînă acum 
istoria.

In ultimii ani în U.R.S.S. au 
fost luate o seamă de măsuri 
pentru avîntul rapid al tutu
ror ramurilor agriculturii ca : va
lorificarea masivă a pămînturilor 
virgine și înțelenite, intensificarea 
finanțărilor de către stat, accelera
rea ritmului mecanizării și electri
ficării continue a agriculturii, in
troducerea planificării descentrali
zate a producției agricole, reorga
nizarea S.M.T.-urilor și vînzarea 
mașinilor către colhozuri, introdu
cerea unor noi modalități și con
diții de achiziționare de către stat 
a producției colhozurilor în scopul 
creșterii cointeresării materiale a

arăta că trebuie 
fiecare din aces- r* 
o adevărată pe- 
și vederi comu- 
țăranilor... nu-



Viața de organizație

Grupa U.T.M. 
din brigada de tractoare

Solemnitatea înmînării unor decorafii
Brigada de tractoare condusă 

de utemistul Constantin Popa este 
considerată ca brigadă fruntașă a 
S.M.T.-ului Traian, regiunea Con
stanța. Campanie de campanie, an 
de an, obținînd recolte mari la 
hectar, realizind un număr sporit 
de hectare arătură cu fiecare trac
tor, reducind prețul de cost al lu
crărilor, brigada a reușit să-și 
oiștige prestigiul de cea mai bună 
brigadă a stațiunii.

Un rol deosebit de important în 
realizarea succeselor obținute l-a 
avut munca politică desfășurată de 
grupa U.T.M. din brigadă.

Anul acesta, organizator al 
grupei U-T.M. a fost ales tracto
ristul fruntaș Stan Raicu. Care 
este activitatea grupei U.T.M. și 
în ce fel a influențat și influen
țează ea munca brigăzii ?

Trebuie spus de la bun început 
că întreaga muncă politică desfă
șurată de grupa U.T.M. este pusă 
în slujba mobilizării tinerilor trac
toriști la îndeplinirea în condițiuni 
bune a sarcinilor economice pe 
care brigada le are de îndeplinit. 
Organizația de bază U.T.M. pe 
stațiune și-a propus mobilizarea 
tineretului la lupta pentru crește
rea producțiilor la hectar, pentru 
realizarea a cel puțin 430 de han- 
tri la fiecare tractor convențional 
și pentru reducerea prețului de 
cost al hantrului.

Ce a făcut grupa U.T.M în a- 
ceastă primăvară pentru mobili
zarea membrilor brigăzii la reali
zarea obiectivelor de mai sus ?

încă înainte de a se termina re
parațiile, grupa U.T.M. a organi
zat o consfătuire în comun cu 
membrii brigăzii de cîmp a 
G.A C. Valul Traian pe care o 
deservește. Organizatorul grupei 
U.T.M. a pus în discuția acestei 
consfătuiri o singură problemă : 
care sînt posibilitățile concrete 
pentru creșterea producției la 
hectar ? Discuțiile purtate au fost

deosebit de rodnice. Ele au scos 
la iveală neajunsurile care au 
existat în anul trecut în colabo
rarea brigăzii de tractoare cu bri
gada de cîmp a colectiviștilor și 
au evidențiat posibilitățile con
crete existente pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan și chiar pentru 
depășirea lor. In urma acestei 
consfătuiri membrii brigăzii de 
tractoare s-au angajat ca îm
preună cu colectiviștii să depă
șească producția planificată la 
griu cu 200 ftg. la hectar și la 
porumb cu 500 kg. la ha. Discu
țiile purtate în cadrul acestei 
consfătuiri, angajamentele luate 
au însuflețit munca tinerilor me
canizatori. Brigada a terminat îna
inte de termen reparațiile și a ie
șit printre cele dintîi în campanie.

După consfătuirea de la gospo
dăria colectivă organizatorul 
U T.M. împreună cu șeful brigăzii 
au stabilit să se treacă la anali
zarea temeinică a muncii fiecărui 
om din brigadă. Așa s-a întîmplat. 
Cu ajutorul organizatorului gru
pei U.T.M., Constantin Popa a 
întocmit un scurt referat asupra 
muncii brigăzii în anul trecut, 
subliniind posibilitățile existente 
anul acesta pentru a realiza cu 
fiecare tractor convențional cel 
puțin 430 hantri, ce economii se 
pot face, cum pot contribui mem
brii brigăzii la reducerea prețului 
de cost.

Intre șeful brigăzii și organiza
torul grupei U.T.M. s-a stabilit de 
la începutul anului o strînsă co
laborare care dă rezultate rod
nice. Primul cu care se sfătuiește 
șeful brigăzii este organizatorul 
grupei U T.M. și împreună reușesc 
să-i însuflețească pe toți membrii 
brigăzii la realizarea sarcinilor.

Insămînțările din epoca întîia ei 
le-au terminat în această primă
vară cu patru zile mai devreme. 
In analiza operativă făcută după 
aceea într-o ședință a grupei

Tn gospodăriile agricole de stat și gospodăriile agricole colective din raionul Focșani lucrările 
la tăiatul și legatul viței de vie sînt în toi. în fotografie : Savin Gheorghe și Maria Pahami din 
„Brigada Păcii" a gospodăriei de stat Odobești, lucrînd la legatul viței de vie.
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colhoznicilor în sporirea producției 
agricole.

Sporirea considerabilă a produc
ției agricole în U.R.S.S., -ritmul 
ridicat de creștere a acesteia, sînt 
o urmare directă a aplicării și a 
îmbogățirii de către P.C.U.S. a în
vățăturii leniniste și în același 
timp o garanție sigură că sarcinile 
puse de septenal în fața agricultu
rii vor fi îndeplinitei cu succes.

★
Aplicînd în mod creator învăță

tura marxist-leninistă despre trans
formarea socialistă a agriculturii, 
P.M.R. a elaborat la istorica Ple
nară a C.C. din 3—5 martie 1949 
un vast program de dezvoltare a 
agriculturii pe baza reorganizării 
socialiste a satelor noastre.

Plenara, bazîndu-se pe indicațiile 
programatice ale planului coopera- 
tist-leninist, a arătat că drumul a- 
tragerii treptate a țărănimii mun
citoare pe fagașul socialismului 
este drumul cooperației. In legă
tură cu aceasta tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej în raportul 
prezentat la Plenară a arătat că 
pentru reorganizarea socialistă a 
satelor, calea cooperației „înseam
nă a duce țărănimea muncitoare 
spre gospodăria colectivă, pe dru
mul care poate fi înțeles și accep
tat de către aceasta, căci îmbină 
interesele ei individuale cu cele 
generale ale economiei naționale".

Pe baza învățăturii leniniste și 
a unei profunde analize a situației 
de fapt a agriculturii țării noastre, 
P.M.R. a subliniat la Plenara din 
3—5 martie- 1949 că procesul de 
creștere și întărire a sectorului so. 
ciaîist din agricultură nu putea fi 
înfăptuit decîl pe măsura creșterii 
industriei socialiste, capabilă să 
înzestreze agricultura cu o tehnică 
din ce în ce mai perfecționată, pe 
măsura formării cadrelor de spe
cialiști, capabili să organizeze și 
să conducă cu competență marea 
agricultură socialistă și pe măsura 
creșterii conștiinței maselor largi 
ale țărănimii asupra superiorității 
și necesității trecerii la marea gos
podărie colectivă. Partidul nostru 
a acordat o atenție deosebită creă
rii acestor condiții indispensabile 
reconstrucției socialiste la sate. 
Agricultura noastră dispune astăzi 
de peste 44.000 tractoare conven

ționale, de zeci de mii de alte ma
șini și unelte agricole perfecționate.

In agricultura noastra lucrează 
astăzi zeci de mii de cadre de spe
cialiști cu pregătire superioară și 
medie, zeci de mii de muncitori cu 
pregătire în diferite școli profesio
nale. Printr-o perseverentă și răb
dătoare muncă politică de convin
gere a țărănimii muncitoare asupra 
superiorității marii agriculturi so
cialiste, prin măsurile luate de 
partid pentru culturalizarea mase
lor s-a ajuns să crească continuu 
nivelul de conștiință al maselor 
muncitoare de la sate. Ca urmare 
a crescut an de an numărul țăra
nilor muncitori care pășesc cu în
credere pe drumul gospodăriei so
cialiste — drumul indicat de par
tid.

In momentul de față pește 2 
milioane de familii de țărani mun
citori sînt cuprinși în sectorul so
cialist al agriculturii. Mai mult de 
60 la sută din suprafața agricolă 
a țării este deținută de sectorul 
socialist.

încă din 1957 regiunea Con
stanța este în întregime colectivi
zată. Șase raioane din regiunea 
Timișoara, 5 raioane din regiunea 
Galați, un raion din regiunea Cra
iova etc. sînt de asemenea colec
tivizate. Numărul total al raioane
lor complect cooperativizate este 
astăzi de aproape 40. Făcînd bi
lanțul succeselor obținute în trans
formarea socialistă a agriculturii în 
perioada ce s-a scurs de la Plena
ra C.C. al P.M.R. din 3—5 martie 
1949, tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a arătat în expunerea sa 
cu privire la lucrările Congresului 
al XXI-lea al P.C.U.S. că : „Aces
te rezultate reprezintă o realizare 
de însemnătate istorică, o adevă
rată revoluție care transformă din 
temelii relațiile social-economice 
la țară, întregul mod de trai al 
țărănimii muncitoare, toată înfăți
șarea satului nostru".

Obținerea unor asemenea suc
cese a fost posibilă datorită faptu
lui că partidul nostru a aplicat 
cu fidelitate și a folosit în mod 
creator principiile de bază ale în
vățăturii leniniste despre transfor
marea socialistă a agriculturii.

In această direcție partidul nos
tru a dus în transformarea socia
listă a agriculturii o politică con
secventă de respectare cu stric
tețe a principiului liberului con- 

U.T.M. s-a ajuns ia concluzia că 
însămințările din epoca doua pot 
fi terminate în numai 5 zile. Și 
pentru că terminaseră însămînță- 
rile din epoca întii și temperatura 
scăzută nu permitea începerea în- 
sămînțării porumbului, s-a luat 
hotărîrea ca în această perioadă 
să se studieze noile semănători cu 
care a fost dotată brigada în a- 
ceastă primăvară Aceasta pentru 
a le putea folosi cu maximum de 
randament. Organizatorul grupei 
U.T.M. discută zilnic în pauzele 
pentru masă, sau seara, după ce se 
face îngrijirea mașinilor, asupra fe
lului în care s-a desfășurat munca 
în ziua respectivă. Cu ocazia u- 
nor astfel de discuții sînt aspru 
criticați cei care nu au îngrijit 
bine mașina, sau au încercat, în 
goana după realizarea cantitativă 
a planului, să nu semene drept și 
la adîncimea indicată. De aseme
nea, cu prilejul acestor discuții, 
folosind presa, se organizează 
dezbateri în jurul unor probleme 
actuale ale politicii interne și in
ternaționale.

Mica bibliotecă volantă a bri
găzii se bucură de multă atenție 
din partea tinerilor tractoriști. In 
special în zilele în care au mai 
puțin de lucru, organizatorul gru
pei U.T.M. inițiază discuții colec
tive asupra unor cărți citite de toți 
membrii brigăzii. Deseori citesc în 
colectiv cîte o carte.

Organizatorul grupei U.T.M. se 
îngrijește ca în fiecare seară la 
graficul de întrecere al brigăzii să 
apară rezultatele obținute în ziua 
respectivă. In felul acesta, la sfir- 
șitul săptămînii, tinerii tractoriști 
cunosc fruntașul brigăzii.

Intervenind cu operativitate în 
toate problemele din munca și via
ța tineretului, grupa U.T M. reu
șește să mobilizeze pe tinerii trac
toriști la îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor care le stau în față.

I. ȘERBU

simțămînt și a combătut cu tărie 
orice tendințe de încălcare a aces
tui principiu, considerîndu-le 
străine politicii sale și dăunătoare 
construcției socialiste.

Convingerea țărănimii noastre 
de a păși pe drumul socialismului 
s-a făcut pe bază de exemple con
vingătoare luate din viața practi
că, pe baza folosirii principiului 
de cointeresare materială a țăra
nului muncitor.

Partidul ne învață că odată cu 
continuarea muncii politico-organi- 
zatorice în rîndurile țăranilor mun
citori pentru lărgirea sectorului so
cialist al agriculturii, e necesar să 
se acorde o atenție deosebită con
solidării economico-organizatorice 
a G.A.G.-urilor și întovărășirilor 
existente, deoarece rezultatele bune 
pe care le obțin acestea constituie 
cel mai puternic și convingător ar
gument în favoarea agriculturii so
cialiste.

Formarea și dezvoltarea sectoru
lui socialist în agricultură a avut 
și are loc în condițiile unui spri
jin multilateral al statului socia
list. Creșterea spiritului de clasă, 
sporirea vigilenței revoluționare și 
atitudinea necruțătoare față de 
dușmanii transformării socialiste a 
agriculturii sînt trăsături caracte
ristice ale procesului de transfor
mare socialistă a agriculturii în 
țara noastră.

Prin modul concret de rezolva
re a diferitelor probleme legate de 
procesul socializării agriculturii 
partidul nostru a adus o contri
buție însemnată la îmbogățirea te
zaurului învățăturii marxist-leni- 
niste. O dovadă concludentă în a- 
ceastă direcție o constituie rezol
varea creatoare de către partidul 
nostru a unei probleme atît de 
grele și complexe ca aceea a li
chidării rămășițelor relațiilor de 
exploatare a omului de către om 
din agricultură. Recentul Decret 
al Prezidiului Marii Adunări Na
ționale a R.P.R. cu privire la li
chidarea exploatării omului de că
tre om la sate, constituie unul din 
numeroasele documente în care își 
găsește expresia înțelepciunea con
ducerii partidului nostru în rezol-

Peste 400 de tineri din orașul Oltenița, mobilizați de organizațiile U.T.M. au participat recent la 
acțiunea de folos obștesc, contribuind la lucrările de amenajare a terenurilor pentru orezarii.

Răspunzînd cu entuziasm la chemarea Comitetului orășenesc U.T.M. Oltenița, tinerii, constituiri 
în 15 brigăzi utemiste de muncă patriotică au efectuat intr-o singură zi săpături de peste 450 m.c. de 
pămint, prestînd un număr de 1500 ore de muncă voluntară

In fotografie: brigada condusă de tov. Dumitru Petrache de la Șantierul Naval Oltenița, la lu
cru.

Foto-text: PETRE TAȘIP 
elev 

(Fotografie trimisă în cadrul concursului corespondenților voluntari).

Manifestări consacrate 
celei de a 89-a aniversări 
a nașterii lui V. 1. Lenin

In Capitală și in întreaga țară 
marți au continuat să aibă loc nu
meroase manifestări consacrate ce
lei de-a 89-a aniversări a nașterii 
lui Vladimir Ilici Lenin.

In Capitală, în sala Casei Cen
trale a Armatei, în fața a nu
meroși oameni ai muncii tov. ion 
Atoraru, secretar al Consiliului ge
neral A.R.L.U.S., a ținut confe
rința „Sub steagul ideilor leniniste 
U.R.S-S. construiește comunis
mul". Vorbitorul a arătat, printre 
altele, că înfăptuirea victorioasă a 
socialismului în U.R.S.S-, succesele 
celorlalte țări socialiste din Europa 
și Asia în construirea socialismu
lui demonstrează în chip strălu
cit forța de neînvins a învățăturii 
lui Lenin.

După terminarea primului 
schimb, muncitorii, tehnicienii, in
ginerii uzinelor „23 August" au 
ascultat marți conferința tov. Emi- 
lian Florea, secretarul comitetului 
de partid al uzineior, care le-a 
vorbit despre uriașa personalitate 
a lui Lenin, despre măreața sa 
operă creatoare.

Consiliul Orășenesc București al 
A-R.L.U.S. împreună cu Casa de 
cultură a studenților „Grigore 
Preoteasa" au organizat conferința 
prof. univ. Vasile Dinu, prorector 
al Universității „C. 1. Parhon". In 
fața a numeroși studenți bucu- 
reșteni și studenți străini care în
vață în institutele din Capitală, 
vorbitorul a ewocat aspecte din 
viața și activitatea genialu
lui om politic și de stat, Vladimir 
Ilici Lenin.

Despre cea de-a 89-a aniversare 
a nașterii lui Lenin a vorbit la 
Casa de cultură a tineretului din 
raionul „23 August" tov- Petre 
Dan, secretar a.1 Comitetului raio
nal 23 August al P.M R.

In sala Libertatea a Teatrului 
„C. Nottara", scriitorul Dumitru 
Almaș, laureat al Premiului de 
Stat, a dezvoltat conferința „Lenin 

varea unor probleme de impor
tanță covîrșitoare pentru construi
rea socialismului în țara noastră.

★
Consolidarea orînduirii colhoz

nice în U.R.S.S. și dezvoltarea ei 
impetuoasă pe drumul comunismu
lui, victoria deplină a socialismu
lui în agricultura Chinei Populare, 
a Bulgariei, a Coreei Democrate, 
precum și succesele obținute de 
țara noastră și de celelalte țări 
de democrație populară în con
strucția socialistă la sate, sînt ex
presia cea mai grăitoare a viabili
tății ideilor exprimate de Lenin în 
genialul său plan cooperatist. A- 
ceste mari realizări sînt în același 
timp un argument zdrobitor la a- 
dresa revizioniștilor contemporani, 
care propovăduiesc renunțarea la 
transformarea socialistă a agricul
turii, la construirea socialismului.

Partidele comuniste și muncito
rești din țările de democrație 
populară, demascînd substratul 
reacționar al revizionismului con
temporan, luptă cu fermitate pen
tru înfăptuirea planului cooperatist 
leninist. In lupta lor ele sînt îna
ripate de cuvintele clarvăzătoare 
exprimate de Lenin în ultima sa 
cuvîntare: „Noi am făcut ca so
cialismul să pătrundă în traiul de 
toate zilele și trebuie să știm să 
facem față acestei situații. Iată 
care este sarcina noastră actuală, 
iată care este sarcina epocii noas
tre. Permiteți-mi - să termin expri- 
mîndu-mi siguranța că oricît de 
grea ar fi această sarcină, oricît 
ar fi ea de nouă în comparație 
cu sarcina noastră anterioară și 
oricîte greutăți ne-ar priciniti ea — 
noi toți Împreună, nu mîine, ci în 
cîțiva ani, vom înfăptui cu orice 
preț această sarcină, astfel Incit 
din Rusia noii politici economice 
va ieși Rusia socialistă".

încrederea clarvăzătoare a lui 
Lenin în victoria deplină a socia
lismului exprimată în ultima sa 
cuvîntare, este confirmată pe de
plin de istoria nu numai a Uniu
nii Sovietice, dar și de cea a țări
lor de democrație populară care 
construiesc astăzi socialismul.

6onf. univ. SABIN NISA 

despre unele probleme ale realis
mului socialist în literatură și 
artă". Actori ai Teatrului „C. Not
tara" au citit din creațiile scriito
rilor sovietici și romîni dedicate 
lui Lenin-

Zilele acestea, mii de spectatori 
vizionează cu mult interes la ci
nematografele „Elena Pavel", 
„Nicolae Bălcescu", „Alexandru 
Sahia", „Gheorghe Doja" și 
„Volga" filme artistice și docu
mentare consacrate lui Lenin.

In satul Livedea din regiunea 
București la gospodăria agricolă 
colectiva „Drumul lui Lenin" a 
avut loc o adunare festiva la care 
a luat parte un mare număr de co
lectiviști. iov. Gheorghe făclie, 
președintele gospodăriei a vorbit 

t despre viața și opera marelui Le
nin, întemeietorul g,onosuiui 
Eartid Comunist aii Uniunii Sovie
tice și al primului stat al munci
torilor și țăranilor.

Colectiviștii din Livedea întîm- 
pina aniversarea nașterii marelui 
Lenin cu noi succese in executarea 
la timp și in bune condiții a mun
cilor agricole de primăvară, în în
tărirea economico-organizatorică a 
gospodăriei lor.

La Tg. Mureș adunarea festivă 
închinata aniversarii a 89 de ani 
de la nașterea lui V. 1. Lenin a 
avut loc in sada mare a Palatului 
Culturii.

Despre viața și opera marelui 
Lenin a vorbit tov. Szovcrii Zol- 
tan, secretar al comitetului Regiu
nii Autonome Maghiare al P.M.R.

in întreprinderile și instituțiile 
din regiunea Suceava au avut 
loc aproape 70 de adunări consa
crate celei du-a 89-a aniversări a 
nașterii lui V. 1. Lenin.

'iot in cadrul manifestărilor pri
lejuite de aniversarea nașterii iui 
V. 1. Lenin, la cinematograful Ti
neretului din Suceava rulează fil
mul „Povestiri despre Lenin".

La adunarea muncitorilor cefe
riști clujeni, care a avut loc în sala 
„Filimon Sîrbu" tov. Silaghi Sabin, 
președintele comitetului de între
prindere de la Atelierele C.F.R, 
„16 Februarie" a vorbit despre „A 
89-a aniversare a nașterii marelui 
Lenin", iar la adunarea muncito
rilor, tehnicienilor și inginerilor de 
la uzina „lanoș Herbak" a vorbit 
tov. Ersek Carola, membră a co
mitetului de partid al uzinei.

La fabrica „Electro-Banat" din 
Timișoara tov. Gheorghe Marocsik, 
secretarul organizației de bază a 
întreprinderii, a vorbit despre 
„V. I. Lemin — întemeietorul 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și al primului stat socia- 
list din lume".

Astăzi pe stadionul Dinamo
Stadionul Dinamo va găzdui as

tăzi de la ora 16,30 jocul interna
tional de fotbal dintre echipa bucu- 
reșteană Metalul Titanii și forma
ția Dunav Ruse oare activează în 
prima ligă a campionatului bulgar. 
'Meciul este așteptat cu deosebit 
interes deoarece formația bulgară 
a obținut în ultima vreme o serie

Gimnastică
Cea de-a doua ediție a campio

natelor internaționale de gimnas
tică ale R. P. Romine, care se va 
desfășura în zilele de 24, 25 și 26 
aprilie în sala sporturilor de la 
Floreasca, stârnește un mare inte
res tn rîndul amatorilor de sport 
din (ara noastră. De-a lungul ce
lor trei zile de concurs unii dintre 
cei mal buni gimnaști din U.R.S.S., 
R. Cehoslovacă, R. P. Polonă, 
R. D. Germană, Italia și R. P. 
Romlnă își vor arăta măiestria 
sportivă în exerciții liber alese. Pe 
lista participanților figurează nu
mele unor gimnaști de renumită 
valoare internațională în frunte cu 
Sofia Muratova, din echipa cam
pioană olimpică și mondială a 
U.R.S.S., Eva Boșakova, campioa
na R. Cehoslovace, Andrei Konopka

ȘAH
După zece runde In turneul in

ternational de șah de la Marianske 
Lazne pe primele locuri se află 
Szabo (R. P Ungară) și Ujtelki 
(R. Cehoslovacă) ou 7 puncte. 
Șahistul romîn Corvin Radovici o.

Adunări consacrate celei de-a 
89-a aniversări a nașterii lui V. I. 
Lenin au mai avut loc la fabrica 
de încălțăminte „Nikos Beloiannis", 
fabrica de tricotaje „Ion Fonaghi", 
întreprinderea Tehnolemn și altele.

Cu prilejul celei de-a 89-a ani
versări a nașterii lui V. I. Lenin, 
la fabrica de antibiotice din lași 
a vorbit tov. Timofte Simion, se
cretar al comitetului regional lași 
al P.M.R., iar la direcția regională 
C.F.R., tov. Nasie Pintilie, secretar 
al comitetului orășenesc Iași al 
P.M.R.

Conferințe consacrate aniversării 
nașterii lui V. 1. Lenin au avut loc 
în mai muite secții din Combinatul 
siderurgic Hunedoara. In cadrul 
maniieijtăriior ce au loc cu acest 
prilej, stația de radioficare a com
binatului a realizat emisiutți spe
ciale consacrate acestui eveniment, 
iar gazetele de perete de la Com
binatul siderurgic și întreprinderea 
de construcții siderurgice au orga
nizat ediții speciale cu articole în
chinate aniversarii. La adunarea 
minerilor de la Teliuc a luat cu- 
vîntul tov. loachim Moga, secretar 
al comitetului raional Hunedoara 
al P.M.R. care a vorbit despre 
viața și lupta revoluționară a ma
relui conducător și învățător al 
proletariatului din lumea întreagă.

La școala medie nr. 1 „Mircea 
cel Bătrin" din Constanța a avut 
loc marți seara o șezătoare lite
rară organizată de Casa prieteniei 
romîno-sovietice din localitate.

La Uzinele de tractoare, „Ernst 
Thălmtmn", „Strungul", „Partiza
nul Roșu", „Metroni", și alte în
treprinderi și instituții din regiunea 
Stalin s-au ținut conferințe despre 
viața și activitatea lui V. I. Lenin.

La hidrocentrala de la Bicaz, 
care poartă numele marelui Lenin, 
constructorii au sărbătorit marți, 
într-un cadru festiv, împlinirea a 
89 de ani de la nașterea întemeie
torului gloriosului Partid Comu
nist al Uniunii Sovietice și al pri
mului stat socialist din lume.

Un mare număr de constructori 
de la sectorul baraj, au ascultat 
expunerea tovarășului Gheorghe 
Constantin, secretar al comitetului 
raional Bicaz al P.M.R., despre 
viața și opera lui Lenin.

Cu același prilej, la clubul mun
citoresc al uzinei electrice, în fața 
muncitorilor de la sectoarele tunel 
și uzină, a vorbit ing. Dumitru 
Mosora, membru al Comitetului re
gional Bacău al P.M.R.

Cinstind memoria lui V. I. Le
nin, constructorii hidrocentralei au 
obținut succese importante.

(Agerpres)

de performanțe remarcabile în me
ciurile internaționale. Acest joc 
constituie revanșa partidei dispu
tate recent la Ruse ?i care s-a în
cheiat cu un rezultat egal 0-0.

In deschidere la ora 14,45 va a- 
vea loc meciul amical dintre Di
namo București și A.S. Pompierul.

(R. P. Polonă), luzii Makurin 
(U.R.S.S.), Natalia Kot, campioa
na R. P- Polone, Miranda Cicog- 
nanl (Italia), Renate Schneider 
(R. D, Germană) și alții.

Lotul R.P.R. este alcătuit din 
Sonia lovan, Elena Teodorescu, 
Ileana Petroșanu, Gh. Tohăneanu, 
Gh. Stanciu șl C. Gheorghiu. După 
cum se știe fiecare tară va pre
zenta atît la băiefi cit și la fete 
cite doi reprezentanți.

In prima zi, vineri, de la ora 17 
se vor desfășura probele masculine, 
sîmbătă de la aceeași oră e-stfe pro
gramat concursul feminin, iar du
minică, cu începere de la ora 16, 
primii șase clasați din cele două 
concursuri se vor întrece la apa
rate după sistemul „Cupei Euro
pei".

cupă locul 9 cu 4 puncte Și două 
partide întrerupte. El are șanse 
de ciștig la Malich, dar stă tn po
ziție defavorabilă In. partida între
ruptă cu Alster.

Marți la amiază a avut loc la 
Prezidiul Marii Adunări Naționale 
solemnitatea înmînării unor deco
rații.

La solemnitate au luat parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, Gheorghe Stoica, secre
tarul Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, acad. Miron Nicolescu, 
prof. ing. Șteifan Nădășan, vicepre
ședinte al A.S.I.T., ing. Oliviu 
Rusu, prim-secretar al A.S.I.T.

Cu prilejul împlinirii vîrstei de 
80 de ani și 57 de ani de activi
tate meritorie pe tărîm tehnico

Declarațiile d-lui Shigeo Sato 
secretar al Consiliului Mondial 

al Păcii
Marți a părăsit țara dl. Shigeo 

Sato (Japonia), membru în Biroul 
Consiliului Mondial al Păcii, se
cretat al Consiliului Mondial al 
Păcii, care a vizitat țara noastră 
la invitația Comitetului național 
pentru apărarea păcii din R. P. 
Romînă. Înaintea plecării, oaspetele 
japonez a făcut o declarație unui 
redactor al Agenției Romîne de 
Presă „Agerpres".

Referinnu-se la dezvoltarea miș
cării mondiale pentru pace și la 
influența ei asupra desfășurării 
situației internaționale, dl. Strige» 
Sato a subliniat printre altele:

Mișcarea mondială pentru pace, 
care a luat ființă acum 10 ani, a 
mobilizat mase largi de oameni 
din întreaga lume. Este un fapt in- 
constestabil că situația internațio
nală a evoluat continuu în favoarea 
torțelor păcii și că popoarele aduc 
o contribuție tot mai activă la 
lupta pentru pace. Aceasta contri
buie la creșterea prestigiului și in
fluenței mișcării mondiale pentru 
pace.

Vorbind apoi despre lupta pen
tru pace a poporului japonez dl. 
Shigeo Sato a spus :

După cum știți, pe umerii po
porului japonez apasă încă povara 
dominației militare a imperialiști
lor americani. Poporul nostru a 
suferit cea mai groaznică expe
riență în ce privește bombarda
mentele atomice și, în plus, a sufe
rit mult de pe urma ultimelor ex
periențe cu bomba cu hidrogen. La 
lupta ce se duce în Japonia împo
triva experiențelor atomice parti
cipă toate organizațiile sindicale 
importante, organizațiile de femei, 
de tineret, de studenți și multe 
organizații, care s-au unit în ca
drul Consiliului japonez împotriva 
bombelor A. și H. Guvernul Kiși 
duce însă, sub directiva cercurilor 
militariste americane, o politică în
dreptată spre nuclearizarea Japo
niei. El intenționează acum să re
vizuiască pactul de securitate din
tre Japonia și America pentru a 
atrage și mai mult țara noastră in 
planurile agresive americane, îm
potriva Chinei și a altor țări so
cialiste. Această politică se lo
vește însă de opoziția poporului 
japonez care a organizat o largă 
mișcarea națională împotriva 
pactului de securitate japono-ame- 
rican. Această mișcare este strîns 
legată de lupta poporului japonez 
pentru stabilirea de relații diplo
matice cu China Populară, pentru 
făurirea unei zone denuclearizate

Vizitele prof. Dmitri Blohinfev
Marți ■ dimineața prof. Dmitri 

Blohințev, membru corespondent al 
Academiei de Științe a U.R.S.S. 
directorul Institutului unificat de 
cercetări nucleare de la Dubna, în
soțit de membri ai Comitetului pen
tru energie nucleară al Consiliu
lui de Miniștri, a vizitat Institutul 
de fizică atomică al Academiei 
R.P. Romîne.

Conducerea Institutului a pre
zentat profesorului Dmitri Blohin
țev modul de organizare a institu
tului și direcțiile principale de ac
tivitate ale acestuia. Împreună cu 
acad. Horia Hulubei, directorul 
Institutului de fizică atomică al 
Academiei R. P. Romîne, acad. 
Șerban Țițeica și prof. univ. Florin 
Ciorăscu, directori adjuncți știin
țifici ai institutului, prof. Dmitri 
Blohințev a vizitat apoi reactorul 

Joi 23 aprilie 
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Cinematografele

REPUBLICĂ și ELENĂ PAVEL 
Premiera filmului sovietic 

STEAGURI PE TURNURI

Scenariul : G. MAKARENKO, I. MANEVICI î Regia : A. NA- 
ROD1ȚKI 1 Muzica: D. KLEBANOV. Cu V. EMELEANOV, 
P. SPRINGFELD, V. SUDIN, ROZA MAKAGONOVA, A. RO- 
GOVȚEVA, LIONEA BAB1CI.

științific, tov. ing. Anton Chiricuță 
i-a fost înmînat „Ordinul Muncii" 
clasa ll-a.

Pentru merite deosebite în do
meniul didactic și științific s-a con
ferit tov. prof. Teodor V. Ionescu, 
membru corespondent al Acade
miei Republicii Populare Romîne, 
„Ordinul Muncii" clasa Il-a.

Felicitîndu-i pe cei decorați to
varășul Ion Gheorghe Maurer le-a 
urat noi succese în activitatea lor.

Gei decorați au mulțumit pentru 
înaltele distincții acordate.

(Agerpres)

în Extremul Orient și în regiunea 
Pacificului.

Poporul japonez înțelege acum 
mai clar cine sînt dușmanii păcii 
și împotriva cui trebuie să lupte. 
El a acumulat o experiență bogată 
în lupta împotriva politicii guver
nului Kiși. de militarizare și nu- 
clearizare a Japoniei. Astfel, po
porul nostru, muncitorimea japo
neză, printr-o luptă activă de mase 
la care au participat peste trei mi
lioane și jumătate de oameni, a 
obligat guvernul Kiși să renunțe 
la proiectul de lege menit a întări 
și mai mult puterea poliției. De 
asemenea muncitorii japonezi, or
ganizațiile sindicale, organizația 
profesorilor, au dus o luptă cu
rajoasă, în condiții foarte grele, 
împotriva militarizării învățămîn- 
tului în Japonia.

Subliniez că în lupta sa, po
porul japonez a fost încurajat de 
solidaritatea popoarelor din înJ 
treaga lume, în special a popoare
lor țărilor socialiste și a țărilor 
afro-asiatice.

In încheiere dl. Shigeo Sato a 
împărtășit impresii din vizita fă
cută în țara noastră. Am avut cî- 
teva prilejuri — a spus «1 între al
tele — să iau contact cu partizanii 
păcii din țara dv. Am fost impre
sionat de hotărîrea cu care masele 
poporului romîn luptă pentru pace 
și colaborare internațională. Vizi- 
tînd uzinele „Mao Țze-dun", fabri
ca de confecții „Gh. Gheorghiu- 
Dej", m-am convins de însuflețirea 
cu care poporul romîn construiește 
socialismul și sînt sigur că în
tărirea R. P. Romîne și a tuturor 
celorlalte țări socialiste constituie 
un pilon principal pentru menți
nerea și întărirea păcii în întreaga 
lume-

Noi, japonezii, care luptăm pen
tru stabilirea unei zone a păcii in 
Pacific, am fost foarte interesați și 
am apreciat în mod deosebit pro
punerile guvernului romîn pentru 
întărirea păcii și colaborării între 
popoarele din Balcani. Deși ne 
găsim la mari depărtări, salutăm 
această propunere a guvernului ro. 
mîn, menită să aducă o contribu
ție prețioasă cauzei păcii.

Ca japonez, m-a impresionat 
faptul că in toate locurile pe care 
le-am vizitat, am văzut manifestîn- 
du-se sentimentul de solidaritate 
cu lupta poporului nostru. Permi- 
teți-mi să aduc și pe această cale 
un salut călduros poporului romîn 
și să exprim urări pentru adîncirea 
colaborării și înțelegerii între po
poarele noastrei 

atomic. Oaspetele s-a interesat în
deaproape de funcționarea reacto
rului, de rezultatele obținute de co
lectivul de eaploatare a reactorului 
și a vizitat unele laboratoare de 
cercetare ale acestuia.

In cursul după-amiezii prof. 
Dmitri Blohințev a prezentat la 
Facultatea de matematică și fizică, 
în cadrul seminarului săptămînal 
organizat de Institutul de fizică a- 
tomică al Academiei R. P. Romîne, 
o comunicare despre „Structura 
nuci eonului".

Expunerea savantului sovie
tic a fost urmărită cu viu interes 
de un mare număr de colaboratori 
ai institutului și cadre didactice de 
specialitate din învățămîntul su
perior.

(Agerpres)
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Tinerii sud-coreeni 
dezertează 
din armata 
lisînmanistă

PHENIAN 21 (Agerpres). — 
Referindu-se la relatările zia
relor sud-coreene, Agenția Cen
trală Telegrafică Coreeană 
transmite că numărul tinerilor 
din Coreea de Sud care se sus
trag de la recrutarea forțată în 
armata lisinmanistă este tot mai 
mare. Cazurile de dezertare din 
armata sud-coreeană au devenit 
tot mai frecvente. Numai în 
provincia de Sud, Ciun Cen, nu
mărul dezertorilor a trecut de 
2.700.

Studenții brazilieni 
înfierează 

măsurile rasiste 
aie autorităților 

sud-africane
RIO DE JANEIRO 21 (Ager

pres). — După cum anunță a- 
genția Associated Press, studen
ții brazilieni au organizat o 
manifestație de protest în fața 
legației Africii de Sud împo
triva atitudinii rasiste a autori
tăților sud-africane față de 
echipa de fotbal braziliană 
„Portuguesa" venită in Africa 
de Sud pentru a susține cîteva 
meciuri.

După cum se Știe echipa 
„Portuguesa" a fost nevoită să 
se reîntoarcă în patrie, datorită 
atitudinii ostile a autorităților 
sud-africane față de jucătorii 
negri care fac parte din această 
echipă.

Studenții purtau pancarte cu 
lozinci împotriva politicii ra
siste dusă de guvernele S.V.A. 
și Africii de Sud.

R. D. Germană va reprezenta la conferința 
de la Geneva părerea tuturor forțelor 

iubitoare de pace din Germania
BERLIN 21 (Agerpres). — 

Agenția ADN a transmis declara
ția făcută de W. Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., în 
care se subliniază că poporul ger
man așteaptă cu mare interes des
chiderea conferinței miniștrilor 
Afacerilor Externe care va avea 
loc peste cîteva zile la Geneva.

După cum a subliniat W. Ul
bricht, în cele două părți al Ger
maniei se fac pregătiri în vederea 
acestui eveniment. Guvernul de Ia 
Bonn se pregătește 
nauer, Brentano și 
de opinia publică 
deoarece planurile 
triva intereselor 
man.

In Republica Democrată Ger
mană, Frontul Național și guver
nul au adus la cunoștință și au

- Declarația lui 
W. Ulbricht —

lămurit opiniei publice politica

în secret. Ade- 
Strauss se tem 
din Germania, 
lor sînt împo- 
poporului ger-

lămurit opiniei publice politica lor 
față de apropiata conferință inter
națională. Directivele guvernului 
R.D. Germane pentru delegația la 
conferința de la Geneva a miniș
trilor Afacerilor Externe, au fost 
discutate și aprobate de Camera 
Populară a R.D. Germane.

Dacă guvernul de la Bonn îm
piedică desfășurarea în Bundes
tag a dezbaterilor referitoare la 
acest lucru, prin aceasta el nu 
face decît să sublinieze faptul că 
Republica Democrată Germană va 
reprezenta la Geneva nu numai 
părerea R.D. Germane dar și pă
rerea tuturor forțelor iubitoare de

pace, mai cu seamă a adversarilor 
din Germania Occidentală a răz
boiului atomic.

W. Ulbricht a subliniat că pla
nurile guvernului vestgerman sînt 
în contrazicere cu adevărata nă
zuință a poporului german spre 
o pace îndelungată, spre reunifica- 
rea Germaniei pe o bază pașnica 
și democratică. Tocmai acum, în 
preajma conferințe! de Ia Geneva, 
fiecare german patriot trebuie 
sa-și dea seama ca încetarea înar
mării atomice în Germania Occi
dentală și înfrînarea uiiliiarKuni- 
lui vestgerman — constituie ceie 
mai elementare premize ale ori
cărui prim pas spre reunificarea 
Germaniei.

In anul acesta au fost date în folosință la Moscova 488.000 metri 
pătrați de locuințe. Fotografia noastră vă redă un aspect al amploa

rei construcțiilor de locuințe pe șoseaua Leningrad din Moscova.
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O violentă critică 
la adresa limbajului provocator 

al unor generali americani

Ședința plenară a Adunării 
Reprezentanților Populari 

din întreaga Chină

LONDRA 21 (Agerpres). — 
Agenția France Presse relatează că 
la 21 aprilie opt deputați laburiști 
au depus în Camera Comunelor o 
moțiune în care critică violent dis
cursurile belicoase rostite recent de 
o serie de generali americani.

„Camera Comunelor, se spune 
printre altele în moțiune este pro
fund neliniștită de limbajul provo
cator și iresponsabil folosit în ul
tima vreme de către unii șefi mi
litari americani care ocupă funcții 
importante in N.A.T.O.".

Moțiunea atrage atenția asupra 
necesității ca războiul rece „jă nu 
fie nici prelungit nici intensificat 
prin atitudini belicoase și prin in
cidente de natură să împiedice, 
dacă nu să saboteze, tentativele ac
tuale de a se pune capăt încordării 
internaționale".

Moțiunea cere guvernului englez 
să facă uz de influența sa pentru 
a obține încetarea războiului rece, 
slăbirea încordării internaționale 
și crearea unei atmosfere care să 
asigure menținerea păcii.

Pentru încheierea Tratatului de pace 
cu Germania, dezarmare 

și interzicerea armei atomice!
— Apelul Comitetului organizatoric al Conferinței 
sindicatelor și a oamenilor muncii din Europa —

PRAGA 21 (Agerpres). — Intre 
15 și 16 aprilie 1959 la Praga a 
avut loc ședința Comitetului orga
nizatoric al Conferinței sindicate
lor și a oamenilor muncii din Eu
ropa pentru încheierea Tratatului 
de pace cu Germania, dezarmare 
și interzicerea armei atomice, care 
va avea loc între 8 și 10 mai 1959 
la Gorlitz-Zgorzelec, pe frontiera 
păcii Oder-Neisse. Comitetul orga
nizatoric a adoptat un apel către 
oamenii muncii și sindicatele din 
țările Europei în care se spune 
printre altele :

„Scindarea Germaniei, reînvierea 
și activitatea primejdioasă a mili- 
tariștilor revanșarzi și a monopo
lurilor germane din Republica Fe
derală și din Berlinul Occidental 
vă neliniștesc.

Semnarea Tratatului de pace cu 
Germania ar constitui răspunsul 
cel mai bun dat îngrijorării voas
tre, mijlocul cel mai bun pentru 
înlăturarea neliniștii voastre, pen
tru consolidarea victoriei repurtate 
de popoare asupra fascismului și 
militarismului german în anul 
1945 și pentru satisfacerea năzuin-

țelor maselor populare din Ger
mania.

Oameni 
din țările

Cereți 
cheltuiesc 
lor să fie folosite pentru progre
sul economic și social, ca întrece
rea pașnică să ia în sfîrșit locul 
competiției în domeniul înarmări
lor 1 Cereți încetarea experiențe
lor cu arma nucleară, interzicerea 
acestei arme și dezarmarea gene
rală.

Oamenii muncii din țările euro
pene își amintesc că în timpul răz
boiului, în februarie 1945 la Lon
dra apoi în octombrie același an la 
Paris, în condițiile păcii deja res
tabilite, reprezentanții sindicatelor

ai muncii și sindicate 
Europei 1
ca miliardele care se 
pentru cursa înarmări-

tabilite, reprezentanții

din întreaga lume și-au asumat o- 
bligația de a lupta în comun pen
tru o pace echitabilă și trainică, 
pentru a nu admite niciodată re
petarea distrugerii în masă a oa
menilor pentru care au fost vino
vate armatele naziste.

Această luptă unită continuă să 
rămînă în permanență necesară.

In acest scop Federația Sindi
cală Mondială, credincioasă obliga
țiilor sale, organizează o conferință 
a sindicatelor și a oamenilor mun 
cii din Europa pentru încheierea 
Tratatului de pace cu Germania, 
dezarmare și interzicerea armei a- 
tomice, care va avea loc între 8 
și 10 mai 1959 la Gorlitz-Zgor
zelec, pe frontiera păcii Oder- 
Niesse".

PEKIN 21 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția China 
Nouă, la 21 aprilie deputății Adu
nării Reprezentanților Populari din 
întreaga Chină s-au întrunit într-o 
nouă ședință plenară. Printre cei 
peste 1.000 de deputați ai A.R.P.C. 
se află tovarășii Mao Țze-dun, Liu 
Șao-ți, Ciu En-lai, Ciu De.

Ședința din 21 aprilie a fost 
prezidată de deputate Sun Țin- 
lin. Li Fu-ciun, locțiitor al premie
rului Consiliului de Stat, preșe
dintele Comitetului de Stat al 
Planificării, a prezentat raportul 
cu privire la proiectul planului e- 
conomiei naționale a R. P. Chineze 
pe anul 1959.

In raportul său. Li Fu-ciun a 
arătat că în cadrul celei de-a Vl-a 
plenare, care a avut loc în noiem
brie anul trecut, Comitetul Central 
al Partidului Comunist Chinez a 
sintetizat experiența marelui salt 
al economiei naționale, a exami
nat sarcinile și premizele cele mai 
importante pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale pe anul 1959 și 
a stabilit patru indici care prevăd 
să se producă 18 milioane tone® 
de oțel, să se extragă 380 milioa
ne tone de cărbune, să se recol
teze 525 milioane tone de cereala 
și 5 milioane tone de bumbac. 
Acești indici au stat la baza pla
nului pe anul 1959.

Se prevede ca producția glo
bală industrială și agricolă pe a- 
nul 1959 să se cifreze la o valoa
re de 287 miliarde iuani, cu 40 la 
sută mai mult decît în anul 1958. 
In producția globală industrială și 
agricolă ponderea industriei mo
derne și industriei meșteșugărești 
va reprezenta, conform planului, 
suma de 165 miliarde iuani, cu 41 
la sută mai mult decît în 1958; 
se prevede ca ponderea producției 
agricole globale să reprezinte 
suma de 122 miliarde iuani, cu 39 
la sută mai mult decît în 1958.

Vorbind despre sarcinile în do
meniul culturii și învățămîntului

Li Fu-ciun a arătat că 
prevede ca numărul total 
denților din instituțiile de 
mint superior să ajungă la 830.000 
de persoane, adică cu 25,8 la sută 
mai mare decît în 1958.

In 
ciun, 
jutor 
și a 
țești. 
acord ca 
cincinal să acorde țării 
jutor în construirea a 
biecte industriale. Pînă 
sta, dintre ele au fost 
și date în exploatare 
parțial 113 obiecte. J 
anul acesta, Uniunea Sovietică pe 
lingă ajutorul acordat țării noas- 

construcția obiectelor în le- 
cu care s-a ajuns anterior 
acord, va ajuta țara noas- 
construiască încă 125 de o-

planul 
al stu- 
învăță-

anul 1959, a spus Li Fu- 
vom continua să primim a- 
din partea Uniunii Sovietice 
celorlalte țări socialiste fră- 
Guvernul sovietic 

în perioada
a fost de 

primului 
noastre a- 
166 de o- 
anul ace- 
construite 

. total sau 
începi nd cu

tre în 
gătură 
la un 
tră să 
biecte.

In continuarea ședinței, după o 
pauză, Li Sian-nien, locțiitor al 
premierului Consiliului de Stat și 
ministru al Finanțelor, a prezen
tat raportul cu privire la executa
rea bugetului de stat pe anul 1958 
și cu privire la proiectul bugetu
lui de stat al R.P. Chineze pe a- 
nul 1959.

în ședința din 21 aprilie depu
tății au ascultat de asemenea da
rea de seamă cu privire la activi
tatea Comitetului permanent al 
Adunării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină prezentată de 
Pîn Cijen, vicepreședinte și secretar 
general al Comitetului permanent 
al Adunării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină și rapor
tul comisiei de validare.

Sesiunea își continuă lucrările.

Sesiunea Comisiei 
economice O.N.U.
pentru Europa
GENEVA 21 (Agerpres). — In 

ședința din dupa-amiaza de 21 a- 
prilie a celei de-a 14-a sesiuni . 
Comisiei economice O.N.U. pentru 
Europa (C.E.E.) membrii Comisiei 
s-au ocupat de problema invitării 
reprezentanților R. D. Germane la 
sesiune. Un memorandum în legă
tură cu această problemă a lost 
prezentat sesiunii de guvernul 
R. D. Germane. Cererea guvernului 
R. D. Germane a fost sprijinită cu 
căldură de reprezentanții U.R.S.S., 
R.S.S. Ucrainene, R.S.S. Bieloruse, 
Cehoslovaciei, Poloniei, Romîniei, 
Ungariei, Bulgariei, Alban ieri, Iu
goslaviei.

Reprezentantul Finlandei și-a ex. 
primat convingerea că particip» 
rea reprezentanților R.D.G. la lu 
crările sesiunii ar contribui la 'ăr 
girea colaborării europene.

Reprezentanții S.U.A., Franței, 
Olandei, Turciei și ai altor cîtorva 
state occidentale au adoptat o ati
tudine extrem de nerealistă.

Participanții la sesiune au tre
cut apoi, fără să adopte o hotărî-* 
re formală în legătură cu această 
problemă, la alegerea Prezidiului. 
Reprezentantul Italiei, Tommaso 
Notarangeli a fost ales președm- 
tele celei de-a 14-a sesiuni a C.E.E.

Gogu Radulescu, adjunct al mi
nistrului Comerțului al R.P.R., re
prezentantul Republicii Populare 
Romîne la sesiune, a fost ales vice
președinte al celei de-a 14-a se
siuni a C.E.E.

Apoi a fost aprobată următoarea 
ordine de zi a sesiunii: cu privire 
la activitatea C.E.E., examinarea 
rapoartelor comitetelor C.E.E., dis
cutarea dării de seamă asupra si
tuației economice din Europa în 
anul 1958 etc. Lucrările sesiunii 
vor dura pînă la 8 mai.

Decernarea premiilor Lenin 
în domeniul literaturii, artei, 
științei și tehnicii pe anul 1959

MOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS transmite :
Comitetul pentru premiile „Lenin" în domeniul literaturii și 

artei a decernat premiile pe anul 1959. Premiile au fost decernate: 
scriitorului cazah MUHTAR AUEZOV, pentru romanul „Calea lui 
Abai" ; regizorului de filme ALEKSANDR DOVJENKO, (post
mortem) pentru scenariul „Poemul mării" ; sculptorului ALEK
SANDR KIBALNIKOV, pentru monumentul lui Vladimir Maia- 
kovski din Moscova; dramaturgului NIKOLAI POGODIN, pentru 
trilogia dramatică „Omul cu arma", ..Orolntriul Kremlinului” s.i 
„A treia patetică". Au primit 
SMIRNOV, pentru interpretarea 
„A treia patetică" pus în scenă 
și artistul MAKSIM ȘTRAUH,

„Orologiul Kremlinului" șl- 
premiul „Lenin" artistul BORIS * 

rolului lui Lenin în spectacolul 
de Teatrul de Artă din Moscova 

, , pentru interpretarea rolului lui
Lenin în filmul „Povestiri despre Lenin". Au primit premiul „Lenin" 
compozitorii ARAM HACIATURIAN pentru muzica baletului Spar- 
tacus și VASILI SOLOVIEV-SEDOI pentru cîntece populare.

MOSCOVA 21 (Agerpres) — TASS transmite: Comitetul pentru 
premiile „Lenin" în domeniul științei și tehnicii a decernat premiile 
pe anul 1959. Au fost distinși cu premiul „Lenin" fizicienii NIKOLAI 
BASOV și ALEKSANDR PROHOROV, care au elaborat un nouBASOV și ALEKSANDR PROHOROV, 
principiu de generare și amplificare a undelor radio cu ajutorul 
energiei mișcării interioare a atomilor si moleculelor. Grupul de fizi
cieni compus din VLADIMIR VEKSLER, ALEKSANDR MINT și 
alții, — care au creat sincrofazotronul de 10 miliarde eleetronvolți a 
fost de asemenea premiat. Printre laureați se află — matematicianul 
1GOR ȘAFAREVICI, care a stabilit formula legii generale a reci
procității șr a rezolvat problema inversă a teoriei lui Galois ; geo
logul uzbec HABIB ABDULLAEV, care a elaborat o nouă teorie 
a originei zăcămintelor de minereu. Au fost distinse cu premii lu
crările de cercetări ale lui PAVEL ZDRODOVSKI și ELENA GOLI- 
NEVICI, despre rickettsia — microorganisme puțin studiate; o nouă 
metodă de hrănire a animalelor folosite în muncile agricole întoc
mită de profesorul IVAN POPOV, din Moscova; lucrările de cer
cetări ale oamenilor de știință energeticieni, MIHAIL VUKALOVICI, 
VLADIMIR KIRILLIN și ALEKSANDR ȘEINDLIN, despre proprie
tățile termofizice ale apei și aburului provenit din apă la înalți 
parametri.

Au fost distinse cu premiul „Lenin" 10 lucrări remarcabile în 
domeniul tehnicii, geologiei, construcției, selecției.

1

S.ILA« alocă noi sume 
fabuloase pentru 

înarmări
WASHINGTON 21 (Agerpres). 

După cum informează agențiile de 
presă americane. Statele Unite con
tinuă să aloce sume fabuloase în 
cadrul pregătirilor militare. Intr-o 
telegramă a agenției Associated 
Press se arată că la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute Camera Reprezen
tanților a votat un proiect de lege 
care autorizează guvernul ameri
can să cheltuiască 1.252.608.000 
dolari „pentru construcții militare 
tn S.U.A. și în străinătate". A- 
genția precizează că acest proiect 
se referă la construcția de baze ale 
armatei terestre, marinei și aviației 
S.U.A. și a clădirilor personalului 
militar american.

In același timp, comandamentul 
armatei terestre a S.U.A. a anun
țat că în cursul anului fiscal cu
rent va începe construirea a 9 
baze pentru lansarea de proiectile 
teleghidate care vor costa 300 mi
lioane dolari.

muncitori 
lariați ai diverselor 
întreprinderi din 
Paris au demonstrat 
de curînd împotriva 
măsurilor luate de 
autoritățile franceze, 
măsuri care agra
vează situația lor 
economică. In ima
ginea noastră un 
aspect de la aceas
tă demonstrație.

Economia S. U. A. suferă de două 
racile grave: șomajul și inflația

Viticultorii francezi 
condamnă măsurile 

economice 
ale guvernului

PARIS 21 (Agerpres). — La 19 
aprilie în departamentele din 
sudul Franței au avut loc demon
strații de masă ale viticultorilor 
care cer reducerea impozitelor și 
care își exprimă protestul împotri 
va măsurilor financiare luate de 
guvern, măsuri care le subminează 
situația economică.

După cum relatează ziarul 
„L’Humanite", la manifestațiile de 
protest au participat 30.000 de vi 
ticultori din departamentul Giron 
de, 20.000 de persoane din Mont 
pellier ( departamentul Ilerault) 
10.000 de țărani din Perpignai 
(departamentul Pyrenees-Orienta 
Ies), mii de viticultori din arondis 
mentele Nimes (departamentul 
Gard) și Brignoles (departamentul 
Var). In departamentele din sudul 
țării au participat la demonstrațiile 
de protest peste 80.000 de viticul 
tori.

WASHINGTON 21 (Agerpres). 
Comitetul economic mixt al Con
gresului american a adresat pre
ședintelui Eisenhower un raport 
în legătură cu situația economică 
a Statelor Unite. Acest raport con
firmă că în prezent economia a- 
mericană suferă de două racile 
grave — șomajul și inflația. Ra
portul arată totodată că în rîndu
rile economiștilor și cercurilor 
oficiale părerile sînt împărțite în 
ce privește care din aceste două 
simptome ale depresiunii econo
mice trebuie considerat drept 
„dușmanul nr. 1“ al economiei 
S.U.A. A combate șomajul în
seamnă a crea posibilități noi de 
lucru și a extinde sau cel puțin 
a menține sistemul indemnizațiilor 
de șomaj. Dar acest lucru, spun 
unii economiști americani, ar spori 
deficitul bugetar și ar agrava deci 
tendințele inflaționiste. Pe de altă 
parte acești economiști nu consi
deră că se poate face față pri
mejdiei inflaționiste și „eroziunii" 
îolarului decît prin realizarea 
inui echilibru bugetar pe seama 

-educerii atît a indemnizațiilor de 
șomaj cît și a oricăror alocații 
destinate să creeze posibilități de 
lucru pentru șomeri. Ei recunosc 
că un indice ridicat al șomajului 
este inevitabil și chiar că - acest 
indice va crește pe viitor. Alți 
experți economici preconizează in-

Raportul Comitetului 
economic mixt ai 

Congresului american

reducerea uriașelor cheltuieli de 
înarmare, de renunțarea la cursa 
înarmărilor. Se știe că programul 
militar al S.U.A. absoarbe peste 
50.000.000.000 de dolari anual, mai 
mult de jumătate din bugetul 
țării. Intr-un articol recent revista 
„Nation" arăta că renunțarea la 
acest program militar ar permite 
să se reducă considerabil povara 
impozitelor ce apasă asupra popu
lației și să se repartizeze fonduri 
mai mari pentru nevoile sociale. 
In articol se sublinia că în S.U.A 
se simte o mare nevoie de progra
me largi în domeniul ocrotirii să
nătății, al dezvoltării resurselor 
naturale, al grijii pentru copii, al 
construcției de localuri pentru 
școli, de locuințe etc. Aceste pro
grame, spunea articolul, 
tribui cu 
cheltuielile 
sănătatea 
noastre".

Economistul Paul Sweezy, în- 
tr-un articol publicat în revista 
■„Monthly Review" arată că marile 
cheltuieli pentru înarmare au ea 
rezultat firesc creșterea impozite
lor și reamintește că marile cor
porații trec povara impozitelor pe 
seama consumatorilor. Sweezy a- 
vertiz.ează împotriva „primejdiei 
dependenței continue de cheltuielile 
militare" și cere „o schimbare ra-

tensificarea producției ca mijloc 
de combatere a șomajului, dar în 
schimb nu găsesc nici un reme
diu pentru a se pune capăt pre
siunii inflaționiste și în consecință 
reducerii puterii de cumpărare a 
maselor largi americane.

Aceste două „curente" și-au gă
sit expresia în raportul Comitetu
lui economic al Congresului. Ma
joritatea Comitetului s-a declarat 
pentru „înviorarea" conjuncturii, 
preconizînd intensificarea produc
ției și a posibilităților de a se da 
de lucru la șomeri, dar a trecut 
cu vederea găsirea mijloacelor 
pentru realizarea unui buget echi
librat, pentru reducerea deficitului 
bugetar care se ridică la 
13.000.000.000 de dolari și care a 
accentuat considerabil tendințele , 
inflaționiste. In schimb minorita
tea Comitetului a pus accentul pe - 
combaterea presiunii inflaționiste ‘ 
neglijînd însă problema cronică a ; 
șomajului. ' '

Este semnificativ că atît cercu- ■ 
rile oficiale, cît și economiștii a- ! 
mericani, evită să propună o so
luție care ar putea duce într-ade- ' 
văr la o oarecare îmbunătățire a mimam „■
situației economice. Este vorba de dicală în politica guvernului".

BERLIN. — Baritonul romîn 
Dan Iordăchescu a sosit luni la 
Berlin, venind de la Paris. El va 
da șase concerte în R. D. Ger
mană. Primul concert a avut loc 
la 21 aprilie în sala de marmură 
a Casei prieteniei Germino-Sovie- 
tlce.

BUDAPESTA. — In legătură cu 
încheierea acordului între guver
nele Italiei și S.U.A. cu privire la 
orearea de baze pentru rachete pe 
teritoriul Italiei, agenția M.T.I. a 
publicat la 21 aprilie din însărci
narea organelor competente o de
clarație în care se subliniază că 
acest pas al guvernului italian nu 
poate fi considerat decît ca o ame
nințare serioasă pentru pace și 
securitate în Europa și ca o ac
țiune îndreptată spre adtncirea în
cordării internaționale.

DELHI. — Tn. zilele de 17 fl 19 
aprilie a avut loc în sala Sa- 
pruhouse din New Delhi o gală de 
filme romlnești organizată de So
cietatea indiană de filme pentru 
copil. Cu acest prilej au fost pre
zentate filmele de scurt metraj 
„Scurtă Istorie", „Ariciul Răută
cios", .Umor pe sfori".

MOSCOVA. - Prezidiul Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. l-a numit 
pe Ivan Benediktov ambasador în 
India. Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. l-a eliberat pe Pante
leimon Ponomarenko din funcția 
de ambasador în India în legătură 
cu trecerea lui în altă muncă.

GENEVA. — La 20 aprilie s-a 
deschis la Geneva cea de-a 11-a 
sesiune a Comisiei O.N.U. pentru 
dreptul internațional. Comisia va 
examina problema relațiilor consu
lare și imunității consulare, pre
cum și probleme privind dreptul 
contractual și răspunderea state
lor. Sesiunea va dura pînă la 26 
Iunie

MOSCOVA. — La invitația lui 
K. E. Voroșilov, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., se stabilise ca în luna 
mai, anul acesta, să aibă loc vi
zita în Uniunea Sovietică a lui 
Adolf Schărf, președintele federal 
al Austriei. Recent' președintele fe
deral Schărf a adresat lui K. E. 
Voroșilov o scrisoare în care își 
exprima reg-retul că datorită fap
tului că alegerile parlamentare, 
fixate anterior pentru toamnă, eu

fost mutate în luna mai, obliga
țiile de președinte nu-i vor permite 
să facă vizita la data fixată. In 
scrisoarea de răspuns K- E. Voro- 
șilov și-a exprimat dorința ©a 
Adolf Schârf să viziteze Uniunea 
Sovietică la orice dată asupra că
reia se va cădea de acord.

ATENA. — Agenția France Pres- 
se relatează că în după-amiaza zi
lei de 20 aprilie a sosit la Atena 
venind de la Roma IF. Brucker, 
ministrul Forțelor armate terestre 
ale S.U.A. După cum reiese din 
relatările agențiilor de presă, vizi
ta lui Brucker este legată de in
tensificarea eforturilor militare ale 
Greciei tn cadrul N.A.T.O.

Crearea

„ar con- 
mult mai mult decît 
militare la securitatea, 
și dezvoltarea țării

0 delegare comercială 
engleză va sosi Io U.R.S.S.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
TASS transmite : S-a anunțat ofi
cial că zileile acestea guvernul Ma
rii Britanii a informat guvernul so
vietic că este dispus să trimită la 
Moscova pe la jumătatea lunii mai 
o delegație în frunte cu ministrul 
Comerțului pentru a duce tratative 
în problemele sporirii mai departe 
a volumului comerțului sovieto- 
englez.

Guvernul sovietic a fost de a- 
cord ca delegația comercială en
gleză să sosească în U.R.S.S. la 
data menționată.

Manifestări închinate 
aniversării nașterii lui V. I. Lenin

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
TASS transmite: Oamenii sovie
tici sărbătoresc cea de-a 89-a ani
versare a nașterii lui Vladimir 
Ilici Lenin. In orașe și sate se or
ganizează conferințe și se deschid 
expoziții consacrate acestui eveni
ment. Vechii comuniști care l-au 
cunoscut pe Lenin iau cuvîntul la 
adunări împărtâșindu-și amintirile 
în legătură cu marele conducător.

La Leningrad s-a deschis o bo
gată expoziție de ediții rare ale 
operelor lui Lenin. Printre acestea 
se află primele ediții ale cunoscu
telor lucrări „Dezvoltarea canita- 
lismului în Rusia", „Materialism 
și empiriocriticism" și cărți ale lui 
Lenin apărute în perioade diferite 
la Paris, Londra, Ne* York și în 
alte orașe

consacrate acestei date memorabi
le. La 20 aprilie, în cadrul adună
rii oamenilor muncii din raionul 
Kirov din Sofia, Vîlco Cervenkov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, a prezentat un 
raport cu privire la aniversarea a 
89 de ani de la nașterea genialu
lui conducător al popoarelor sovie
tice și al proletariatului interna
țional.

SOFIA
Sofia au

ale lumii.
★

21 (Agerpres). — La 
loc adunări festive

ir
VARȘOVIA 21 (Agerpres). — 

In cadrul Muzeului „V. I. Lenin" 
de la Varșovia se organizează ua 
centru bibliografic de documentare 
asupra vieții și activității lui V. I. 
Lenin. Direcția centrală a biblio
tecarilor, Institutul de Istorie a 
Partidului și centrele de învăță- 
mînt de partid, precum și diferite 
persoane contribuie la colecționa
rea de documente și materiale.

Uniunii asociațiilor

Un articol din ziarul „Pravdaw
MOSCOVA 21 (Agerpres).— 

Sub titlul „Mișcarea de cultură 
fizică pe un nou făgaș", ziarul 
,,Prav<M" din 20 aprilie publi
că un articol din care reprodu
cem următoarele ;

dezvoltarea continuă de masă a 
culturii fizice și sportului in țară, 
ca fiind unul din mijloacele impor
tante de educare comunistă a ti
neretului, de întărire a sănătății 
oamenilor muncii, de pregătire a 
acestora pentru munca de înaltă 
productivitate și apărarea Patriei. 
Cultura fizică și sportul trebuie 
să intre adine in viața oamenilor 
sovietici, îndeosebi in cea a tine
retului, trebuie să contribuie la or
ganizarea justă a regimului mun
cii lor, studiilor, odihnei și întă
ririi organismului".

In zilele primei primăveri a mă
rețului septenal își începe viața tî- 
nara Uniune sportivă. In fața ei 
se deschid largi posibilități pentru 
dezvoltarea inițiativei și activită
ții creatoare.

Hotărîrea C.C. al P.C.U.S. și 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
„Cu privire la conducerea culturii 
fizice și a sportului în țară" adop
tată în decembrie anul trecut a 
contribuit la înviorarea activității 
sportive la orașe și sate. Pe în
treg cuprinsul, patriei au avut loc 
conferințe de constituire și au fost 
createi uniuni sportive locale. La 
lucrările acestor conferințe din Re
publicile Unionale au participat 
aproximativ 500.000 de delegați. 
Ei au făcut multe propuneri pre
țioase urmărind să dezvolte și mai

In capitala patriei noastre — 
Moscova — a avut loc conferința 
de constituire a Uniunii asocia
țiilor și organizațiilor sportive din 
U.R.S.S. Conferința a discutat sar. 
cinile Uniunii, a adoptat statutul 
și a ales organele ei de conducere. 
De acum înainte mișcarea de cul
tură fizică, a intrat într-o nouă 
perioadă a dezvoltării sale.

Crearea Uniunii asociațiilor și 
organizațiilor sportive din U.R.S.S. 
decurge din linia adoptată de par
tid spre orientarea largă a oame
nilor muncii către conducerea con
strucției . economice și culturale. 
După cum a arătat la Congresul al 
XXI-lea al P.C.U.S. tovarășul 
N. S. Hrușciov, acum s-a găsit o 
formă mai indicată de organizare 
a mișcării de cultură fizică în care 
rolul hotărîtor îl vor avea organi
zațiile obștești care participă la 
mișcarea dei cultură fizică.

In mesajul de salut adresat de 
Comitetul Central al P.C.U.S. con
ferinței de constituire a Uniunii 
asociațiilor și organizațiilor spor
tive din U.R.S.S. este cuprins pro
gramul avîntului continuu al miș- mult caracterul de masă al sportu- 

x țara j,uj sovietic, iar activitatea colecti-
In prezent — se spune velor de cultură fizică să fie mai 

:înd poporul rodnică.
Perioada organizatorică a luat 

sfîrșit. Este important ca for
țele sindicatelor, Comsomolului și 
cercurilor sportive să fie un'te 
chiar de la încăput, ca aceste forțe 
să fie îndreptate spre îndeplinirea 
sarcinilor mari pe care le-a trasat

tării de cultură fizică în 
noastră, „* 
în mesajul de salut- 
sovietic, îndeplinind istoricele ho- 
tărîri ale Congresului al XXI-lea 
al P.C.U.S., a intrat în perioada 
construcției desfășurate a comu
nismului, sarcina principală a 
Uniunii asociațiilor și organiza
țiilor sportive din U.R.S.S. este

partidul în fața mișcării de cul
tură fizică.

Oamenii sovietici, îndeosebi ti
neretul, iubesc sportul. In țară 
există 190.000 de colective de cul
tură fizică, care reunesc peste 
20.000.000 oameni — aproape de 
patru ori mai mulți decît înainte 
de război.

In cadrul conferințelor republic 
cane de constituire a Uniunii s-a 
constatat ca fiind necesar și po
sibil de a se atrage la mișcarea de 
cultură fizică și sport de două ori 
și jumătate mai mulți oameni de
cît în prezent. Astfel conferința de 
constituire a Uniunii asociațiilor 
și organizațiilor sportive din 
R.S.F.S.R. a hotărît ca în următorii1 
ani să sporească numărul pârtiei- 
panților la mișcarea de cultură fi
zică la 35.000.000 oameni. Partid 
panții la mișcarea de cultură fizi
că .din Bielorusia și Azerbaidjan 
și-au luat angajamentul ca pînă la 
sfîrșitul septenalului să-și dubleze 
rîndurile etc.

întreaga activitate a Uniunii a- 
sociațiilor și organizațiilor spor
tive se bazează pe largi principii 
democratice, pe activitatea crea
toare a sportivilor și opiniei pu
blice sovietice. Noua Uniune spor
tivă își va desfășura activitatea 
sub conducerea organizațiilor de 
pârtid, cu participarea activa și de 
zi cu zi a sindicatelor și Comsomo- 
lului. Aceasta este chezășia suc
ceselor continue a mișcării sportive 
de masă.

întregul nostru popor este con
vins că Uniunea asociațiilor și or
ganizațiilor sportive din U.R.S.S. 
va îndeplini cu succes sarcinile 
care îi stau în față, iar sportivii 
sovietici vor aduce glorie patriei 
lor nrin noi succese sportive.
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