
JL 89-a aniversare Proletari din toate țările, unlți-văl

a nașterii lui V. I. Lenin
Adunarea festivă 

din Capitală
și instituțiile Capitalei, oameni ai 
științei, artei și culturii, generali 
și ofițeri superiori, activiști de 
partid și de stat.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în R.P. Ro- 
mină și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Adunarea festivă a fost deschisă 
de tov. Gh. Necula, membru su
pleant al C.C. al P.M.R., prim- 
secretar al Comitetului regional 
București al P.M.R.

Expunerea consacrată celei de-a 
89 aniversări a nașterii lui Vla
dimir Ilici Lenin a fost făcută de 
tov. Ștefan Voicu, membru su
pleant al C.C. al P.M.R., redactor 
șef al revistei „Lupta de clasă", 
organ teoretic șl politic al C.C. al 
P.M.R.

Expunerea a fost subliniată cu 
îndelungi și puternice aplauze. 
Participanții la adunare au mani
festat cu entuziasm pentru trium
ful mărețelor idei leniniste, pentru 
unitatea indestructibilă și continua 
întărire a marelui lagăr al socia
lismului, în frunte cu Uniunea So
vietică, au 
Partidului 
Sovietice și 
resc Romîn.

A urmat apoi 
artistic festiv.

Ședința festivă

după-amiază a avut 
Ateneului R.P. Romîne 
festivă organizată de

Miercuri 
loc în sala 
adunarea 
Comitetul orășenesc București al 
P.M.R. cu prilejul împlinirii a 89

de la Moscova
Inereru ui

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

*!de ani de la nașterea marelui con
ducător și învățător al proletaria

tului mondial, Vladimir Ilici 
Lenin.

In prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Gheorghe Apostol, Emil Bod- 
năraș, Petre Borilă, general colo
nel Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- 
tec, Ion Gh. Maurer, A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, Atanase Joja, Florian 
Dănălache, Gheorghe Necula, Ște
fan Voicu, Mihai Gh. Bujor, aca; 
demicienii Iorgu Iordan și Mihai 
Beniuc, Petre Coman, fierar la 
Complexul C.F.R. „Grivița Roșie", 
Nicolae Limban, lăcătuș la uzinele 
„Mao Țze-dun“, Sanda Voinea, 
șefă de brigadă la fabrica de 
produse zaharoase „București", 
Dumitru Vîrtej, mecanic la uzi
nele „23 August", artistul poporu
lui Costache Antoniu, Boris Ca- 
ragea, maestru emerit al artei.

La adunare au participat mem- 
Jbri ai C.C. al P.M.R., ai guvernu- 

■•ii și ai Prezidiului Marii Adu- 
‘.:_,.iări Naționale, conducători ai or

ganizațiilor obștești și ai institu
țiilor centrale, reprezentanți ai oa
menilor muncii din întreprinderile

ovaționat în cinstea 
Comunist al Uniunii 
a Partidului Muncito-

un program

(Agerpres)

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite: La ora 18, la 
Teatrul Mare al U.R.S.S., s-a des
chis ședința festivă a organizații
lor de partid, sovietice și obștești 
din Moscova consacrată celei de-a 
89-a aniversări a nașterii lui Vla
dimir Ilici Lenin. La ședință au 
participat reprezentanți ai clasei 
muncitoare din Moscova, oameni 
de știință și cultură, militari ai 
Armatei Sovietice și Flotei mariti
me militare, studenți.

în prezidiu au luat loc tovarășii: 
A. B. Aristov, L. I. Brejnev, E. A. 
Furțeva, N. G. Ignatov, A. I. Ki
ricenko, F. R. Kozlov, O. V. Kuu
sinen, A. I. Mikoian, N. A. Muhit- 
dinov, M. A. Suslov, N. M. Șver- 
nik, P. N. Pospelov, A. N. 
Kosîghin. Alături de ei au luat loc 
veterani ai gărzii leniniste — 
A. V. Artiuhina, A. D. Blohin, 
V. A. Karpinski, E. K. Kravcenko, 
E. D. Stassova, mecanicul 1. M. 
Kondratiev, participant la primul

subotnic comunist și alții. In pre
zidiu se afla, de asemenea Dolores 
Ibarruri, eminentă militantă a 
mișcării comuniste internaționale.

Asistența a salutat cu ovații 
furtunoase prelungite pe conducă
torii Partidului Comunist și guver
nului sovietic și pe ceilalți membri 
ai prezidiului.

Ședința festivă a fost deschisă 
de A. 1. Kiricenko, membru al 
Prezidiului C. C. al P.C.U.S., se
cretar al C.C. al P.C.U.S.

L. 1. Brejnev, membru al Pre
zidiului C. C. al P.C.U.S., secretar 
al C. C. al P.C.U.S., a prezentat 
raportul „Leninismul — steagul 
măreț de luptă pentru triumful 
comunismului".

După prezentarea raportului par- 
ticipanțiî la ședință au intonat cu 
însuflețire imnul partidului — „In
ternaționala".

După încheierea ședinței festive 
a fost dat un concert
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In întâmpinarea zilei

LA REȘIȚA

Cuptorul nr. 3 
a intrat în 
funcțiune

Citiți în pag. 111-a
Expunerea tovarâșulul 

Ștefan Yoicu

Citiți în pag. IV-a
Raportul prezentat 

de tovarășul L. I. Brejnev

In cinstea zilei de 1 Mai 
Reșița a intrat In funcție cu 8 
zile înainte de termenul plani
ficat cuptorul nr. 3 cu o capa
citate de 120 tone. Noul cuptor 
Martin a fost conceput și pro
iectat de Institutul de proiec
tări metalurgice I.P.R.O.M.E.T. 
după ultimele cerințe ale teh
nicii moderne, fiind complect 
automatizat. Lucrările de con
strucție ale acestui agregat si
derurgic au fost executate de 
întreprinderea de construcții și 
montaj Reșița.

(Agerpres)

Adunări in țară
Cu prilejul celei de-a 89-a ani-

versări a nașterii marelui condu
cător și învățător al proletariatu
lui din lumea întreagă — Vla
dimir Ilici 
avut loc în 
meroase orașe 
festive.

cător și învățător al pruletariatu-

Lenin — miercuri au 
continuare în nu- 
din țară adunări

adunarea festivă 
în sala Filarmo-

LA IAȘI, la 
care a avut loc 
nicii de stat „Moldova", au parti
cipat reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, repre
zentanți ai organizațiilor de masă, 
oameni ai muncii din întreprinderi

-- •-- -
La Casa de cultură 

a tineretului din raionul 
„Grivița Roșie"

și instituții, oameni de cultură, 
artă, știință.

Tov. Petru Berică, secretar al 
Comitetului regional Iași al 
P.M.R., a vorbit despre viața și 
activitatea lui V. I. Lenin, marele 
conducător și învățător al oame
nilor muncii din întreaga lume.

★

LA CLUJ, adunarea festivă * 
avut loc la Casa universitarilor. 
Despre cea de-a 89-a aniversare a 
nașterii lui V. I. Lenin a vorbit 
tov. Cornel Barbu, secretar al Co
mitetului regional Cluj al P.M.R.

A urmat un program artistic la 
care și-au dat concursul artiști ai 
teatrelor, operelor și filarmonicii 
clujene și formații artistice de 
amatori.

La Casa de cultură a tineretului 
din raionul „Grivița Roșie" din 
Capitală a avut loc ieri după a- 
miază o adunare consacrată ani
versării nașterii lui V. I. Lenin. 
Au fost de față peste 400 de tineri 
fi tinere, muncitori, elevi, activiști 
ai organizațiilor de masă din ra
ion, activiști de partid.

Tov. Constantin Pîrvu, din par
tea Comitetului de partid al raio
nului „Grivița Roșie" a vorbit 
despre viața și activitatea ma
relui conducător al proletaria
tului mondial. Vorbitorul a făcut 
apoi o trecere în revistă a succese
lor dobîndite de popoarele sovie
tice și cele ale țărilor de democra
ție populară călăuzite de învă- 
ătura nemuritoare a marxism-le- 

ninismului. Minute în șir tinerii au 
manifestat pentru prietenia de 
nezdruncinat dintre popoarele 
UJIS-S. fi cele din țările de de
mocrație populară, pentru victoria 
păcii fi comunismului în lumea 
întreagă.

A urmat apoi filmul sovietic 
„Cartierul Vîbarg". Cei mici au 
fost invitați la o seară de poves
tiri despre Lenin organizată de 
Comitetul U. T. M. al raionului 
„Grivița Roșie".

★'
LA CRAIOVA adunarea festivi 

consacrată aniversării a 89 de ani 
de la nașterea lui V. I. Lenin a 
avut loc în sala Teatrului Națio
nal. Au participat oameni ai 
muncii din întreprinderi și insti
tuții, activiști de partid și de stat, 
reprezentanți ai organizațiilor 
masă.

Tov. Ion Nicolae, secretar 
Comitetului regional Craiova 
P.M.R., a vorbit despre 
mul și însemnătatea sa

★

LA BACAU numeroși
de partid și de stat, reprezentanți 
ai organizațiilor de masă, oameni 
ai muncii din întreprinderi și insti
tuții au participat miercuri la adu-

Alt e manifestări
Comitetului orășenesc București al 
PJW.R.

de

al 
al 

„Leninis- 
istorică".

activiști

narea festivă care a avut loc în 
sala Teatrului de Stat din locali
tate.

Despre viața și opera marelui 
Lenin a vorbit tov. Aurel Ca- 
limandric, secretar al Comitetului 
regional Bacău al P.M.R. Vorbi
torul a subliniat în expunerea sa 
triumful mărețelor idei leniniste și 
succesele obținute de poporul so
vietic condus de P.C.U.S. pe dru
mul construirii comunismului-

★

LA DEVA, adunarea festivă 
închinată celei de-a 89-a aniver
sări a nașterii lui Lenin, a avut 
loc în sala festivă a sfatului 
popular regional.

Tov. Petru Furdui, prim-secretar 
al Comitetului regional Hunedoara 
al P.M.R., a vorbit despre viața 
și activitatea marelui Lenin.

★

LA TIMIȘOARA, în sala Operei 
de Stat, în fața unui mare număr 
de muncitori fruntași 
prinderile timișorene, 
din institutele de 
superior, activiști de 
de stat a vorbit tov.
vacov, secretar al Comitetului re
gional Timișoara al PJV1.R., despre 
viața și activitatea lui V. I. Lenin.

In încheiere Teatrul de Stat din 
Timișoara a prezentat piesa „Oro
logiul Kremlinului" de N. Pogo
din, care evocă momente din viața 
și activitatea lui V. I. Lenin.

★
La ORAȘUL STALIN, aduna

rea festivă a avut loc la Teatrul

de Stat Despre nemuritoarea în
vățătură a lui V. I. Lenin, genia
lul întemeietor al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice și al 
statului sovietic,
Gheorghe Drăgoi, secretar al Co
mitetului regional Stalin al P.M.R.

Sectorul tineretului 
a economisit 
1.509.000 lei

a vorbit tov.

★

LA GALAȚI, la adunarea festi
vă consacrată celei de-a 89-a ani
versări a nașterii lui V. I. Lenin, 
despre viața lui V. I. Lenin și în
semnătatea istorică a leninismului 
a vorbit tov. Ion Apostolatos, se
cretar al Comitetului regional Ga
lați al P.M.R.

A rulat apoi 
„Vladimir Ilici

filmul documentar 
Lenin".

VASILE OPREA
corespondent

din Între- 
intelectuali 
învățămînt 
partid și 
loan Glu-

★

a avut loc o adu- 
prilejul celei de-a

LA ORADEA 
nare festivă cu 
89-a aniversări a nașterii lui 
V. I. Lenin.

în prezența a numeroși oameni 
ai muncii romîni și maghiari din 
întreprinderile și instituțiile din 
localitate, tov. Cornel Haica, se
cretar al Comitetului regional 
Oradea al P.M.R. a vorbit despre 
viața și activitatea genialului con
ducător și învățător al oamenilor 
muncii din întreaga lume.

Adunări festive consacrate îm
plinirii a 89 de ani de la nașterea 
lui Vladimir Ilici Lenin au mai 
avut loc Și în alte orașe.

Numeroși oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile Capi
talei au participat miercuri la ma
nifestările care au avut loc cu pri
lejul împlinirii a 89 de ani de 
nașterea lui Vladimir Ilici Lenin.

★
In cadrul manifestării care

la

a 
avut loc la Casa prieteniei romîno- 
sovietice A.R.L.U.S. a vorbit conf. 
univ. Aurel Duma. După confe
rință, urmărită cu interes de un

numeros public, au fost prezentate 
filmele „In patria lui Lenin“ și 
„Omul cu arma".

★
Muncitori, funcționari, studenți, 

militari au ascultat miercuri la 
Casa de Cultură a Sindicatelor din 
Capitală conferința intitulată „Le
ninismul, far călăuzitor al mișcării 
comuniste internaționale" pa care 
a ținut-o conf. univ. Ion Simion, 
directorul cabinetului de partid al

★
In comunele și centrele raionale 

din regiunea București, membri ai 
comitetelor raionale P.M.R., orga
nizatori de part’d din G.A.S., pro
fesori și învățători au vorbit în 
fața a numeroși muncitori și oa
meni ai muncii de la sate despre 
viața și activitatea marelui Lenin.

(Agerpres)

Nu de mult, sectorul trans
formatori al Uzinei „Electropu- 
tere“ din Craiova a fost în
credințat tineretului. Pentru a 
antrena masa largă de tineri 
să participe la îndeplinirea 
sarcinilor de producție care 
stau în fața sectorului, organi
zația U-T.M. a desfășurat o 
intensă muncă de mobilizare a 
tuturor tinerilor în întrecerea 
socialistă în cinstea zilei de 
1 Mai.

Răspunzînd inițiativei celor 
8 întreprinderi din Capitală și 
chemării tinerilor reșițeni, ti
nerii din sectorul transforma
tori și-au propus să realizeze 
pînă la sfîrșitul anului eco
nomii în valoare de 7 milioane 
lei, ceea ce reprezintă mai 
mult de jumătate din eco
nomiile pe care le va realiza 
întregul colectiv al uzinei.

Succese importante în desfă
șurarea luptei pentru economii 
au obținut tinerii de la bo- 
binaj care au făcut ca con
sumul de materiale la cupru, 
bandă albă de izolat, hîrtie 
matron, combustibil, energie 
electrică etc. să fie tedus con
siderabil; Propunerea utemistu- 
lui Gheorghe Fecioru de exem
plu de a tăia mai rațional 
capetele la barele de cupru, 
aplicată de toți tinerii, a făcut 
ca la fiecare comandă de 250 
transformatori să se poată rea
liza economii de cupru echiva
lente cu necesarul pentru încă 
5 transformatori de aceeași mă
rime și putere. O altă propu
nere, aplicată a făcut să se ob
țină lunar la bobinele execu
tate, aproximativ 800 m. bandă 
albă.

Pînă la 20 aprilie, în cadrul 
întrecerii în cinstea zilei de 
1 Mai, sectorul tineretului a 
realizat economii de peste 
1.500.000 lei, economii care 
sporesc din zi în zi. Din eco
nomiile realizate, tinerii au 
confecționat în întregime cinci 
transformatori.

I. TEOHARIDE

LA „ELECTROPUTERE 
CRAIOVA

Tinerele Ioana Roman și Tudora Țintă de la întreprinderea 
tizanul roșu" din Orașul Stalin, fruntașe în producție, discutînd
despre posibilitatea depășirii anga jamentelor luate în întîmpinarea 

zilei de 1 Mai.
Foto: N. STELORIAN

Tinerii piteșteni au colectat 
fier vechi29.000 kg.

ti
în aceste zile, tntîmpinînd ziua 

de 1 Mai, tinerii piteșteni mobili
zați de organizațiile U. T. M. au 
colectat peste 29-000 kg. fier 
vechi, care a luat deja drumul 
spre cuptoarele Siemens Martin de 
la Reșița.

în acțiunea patriotică de colecta-

ro a cît mai mult fier vechi, s-au 
evidențiat brigăzile utemiste de 
muncă patriotică de la Industria 
textilă „11 Iunie", T.R.C.L. precum 
și elevii școlilor medii nr. 1 și 3 
din orașul Pitești.

M, DOBRICESCU

Noi succese ale sîderurgîștilor hunedoreni
Iri primele două decade ale aces

tei luni, furnaliștii hunedoreni au 
dat peste plan 2411 tone de fontă. 
Colectivele de la furnalele noi au 
depășit planul în medie, zilnic, cu 
peste 100 tone de fontă. Topitorii 
de la noua oțelărie Siemens-Martin 
au realizat în ziua de 20 aprilie

cea mai mare producție de oțel 
obținută pînă acum aici.

Colectivul uzinei coeso-chimice 
a produs în primele 20 de zile ale 
acestei luni peste prevederile pla
nului 4024 tone de cocs meta
lurgic.

(Agerpres)

Prezidiul adunării festive de la Ateneul R. P. Romîne

Încă din luna ianuarie, condu
cerea GAS. Șopîrlița a luat legă
tura cu Comitetul raional U.TAI. 
Balș, discutînd o chestiune impor
tantă pentru gospodărie.

In GAS. Șopîrlița există largi 
posibilități pentru irigări, care pai 
fi făcute folosind cele opt izvoare 
care coboară din Dealul Mare. Pen
tru aceasta, însă, sublinia directo
rul gospodăriei, ar trebui cheltuiți 
zeci de mii de lei pentru plata mii- 
nii de lucru.

Comitetul raional U.TM. a ho- 
tării să acorde tot sprijinul gospo
dăriei de stat. In acest scop, acti
viștii comitetului raional U.TJtf» 
au început să ducă o serioasă mun
că politică în mijlocul utemiștilor 
și tinerilor de pe cuprinsul raionu
lui pentru mobilizarea la această 
importantă acțiune patriotică. Așa 
se face că brigăzile utemiste de 
muncă patriotică din raion, prin- 
tre care cele de la depozitul de 
fermentare a tutunului de la Vlă- 
duleni, din comuna Osica (respon
sabilă Ecaterina Drăghici), din 
Osica-sat (responsabil Gheorghe 
Lepădata), din comuna Dobrun, 
(responsabil Gheorghe Ilie), pre
cum și cele din organizațiile 
U.T.M. ale orașului Balș ca: școala 
medie, școala profesională agricolă, 
și altele au pornit cu entuziasm la 
sprijinirea gospodăriei agricole da 
stat. Încă din luna februarie, zil
nic, pe ogoarele GA.S. Șopîrlița, 
au început să muncească cite 
80—100 de tineri. Ei au reușit să 
dirijeze astfel cursul celor opt iz
voare spre ogoarele gospodăriei da 
stat.

Pînă astăzi, brigăzile utemiste de 
muncă patriotică au irigat o supra
față de 10 hectare.

T. IOAN

„In fiecare uzină 
cît mai multe 
spații verzi"

PLOEȘTI (de la corespondentul 
nostru). Tinerii ploeșteni constru
iesc la Bucov, prin muncă volun
tară, un frumos parc de odihnă fi 
cultură. Odată cu primele zile din 
luna aprilie tinerii muncitori din 
acest oraș au pornit o prețioasă 
întrecere avînd ca obiectiv : ,,Să 
creăm in fiecare uzină cit mai 
multe spații verzi". După orele de 
producție utemiștii și tinerii din 
majoritatea uzinelor organizați în 
brigăzi utemiste de muncă patrio
tică, au și început să dea viață în
trecerii ce s-a născut. Cele ce s-au 
realizat în primele cinci zile ne 
dovedesc că această întrecere a an
trenat tot mai mulți tineri, tot mai 
multe organizații de bază U.T.M-

In raionul Giurgiu

Ritmul însamînfării porumbului 
trebuie grăbit

In raionul Giurgiu, însâmînțările 
culturilor din prima epocă s au 
terminat, iar gospodăriile agricole 
de stat și multe gospodării agricole 
colective au terminat și însămînța- 
tul porumbului. In cele mai multe 
comune, însă, începerea acestei lu
crări a întîrziat. Acum citeva zile 
planul de însămînțări la porumb 
era realizat în proporjie de numai 
39 la sută.

răspuns chemării organizației con
stituind un exemplu de hărnicie 
pentru toți tinerii întovărășiți.

„Mai avem timp..."

Cînd
bine

munca este 
organizată

ce temperatura soluluiDeîndată
a fost prielnică însămînțării po
rumbului, tinerii colectiviști, mo
bilizați de organizațiile de bază 
U.T.M., au depus multă străduință 
pentru reușita însăminfarilor. Ti
nerii colectiviști din G.A-C. „7 
Noiembrie" din comuna Ghizdaru 
de exemplu, ajutați de tractoriștii 
utemiști Costică Buduru și Maria 
Săculețe de la S.M.T. Bănoasa au 
reușit să termine însămînțatul po
rumbului în numai 2 zile.

Sub îndrumarea organizațiilor 
de partid, consiliile de conducere 
ale celor 8 întovărășiri existente in 
comuna Băneasa au dus o intensă 
muncă in rîndul intovărășiților 
mobilizîndu-i să însămînțeze po
rumbul în cît mai scurt timp. In 
urma acestui fapt, membrii înto
vărășirilor agricole „24 Ianuarie", 
„30 Decembrie" și „Agricultura 
nouă" au terminat însămînțatul 
porumbului.

Organizația V.T.M. din comună 
a adus o contribuție importantă la 
desfășurarea acestei bătălii. In a- 
dunări generale deschise membrii 
birourilor organizațiilor de bază 
U.T-M. din întovărășiri au arătat 
tinerilor importanța executării în- 
sămînțărilor în timpul optim și 
i-au îndemnat să fie printre frun
tașii acestei campanii. Vtemiștii au

însămînțatul porumbului nu 
bucură însă peste tot de 
cuvenită. In rîndul 
unor sfaturi populare comunale și 
ale unor organizații U.T.M. și-a 
făcut loc părerea greșită că „mai 
e timp", că însămînțatul porumbu
lui... abia a început și deci nu 
are rost să se grăbească.

Pînă acum cîteva zile în comuna 
Slobozia, de exemplu, fuseseră în- 
sămînțate doar 14 hectare cu po
rumb din cele 600 prevăzute în 
plan. Tovarășii din comitetul exe
cutiv al sfatului popular comunal 
și unii membri ai comitetului co
munal U.T.M., care au sarcini pre
cise în actuala campanie, se mul
țumesc să spună cu pasivitate : 
„Sîntem doar la început".

Pentru tinerii din comună a lip
sit pilda mobilizatoare a utemiști- 
lor în această privință. Nici chiar 
membrii comitetului U.T.M. pe 
comună nu s-au străduit să fie 
exemplu.

Lipsuri asemănătoare s-au vădit 
și la organizațiile de bază U.T.M. 
din comunele Ghizdaru, Stănești, 
Malu, Găujani și altele.

■e
atenția 

conducerilor

Consecințele îndrumării 
în general

Slaba activitate dusă de unele 
organizații V.T.M. din raion în 
ceea ce privește desfășurarea 
unei susținute munci politice, 
care să mobilizeze masa largă

a tineretului la desfășurarea în 
bune condiții a însămînțării po
rumbului, se datorește și îndrumă
rilor formale primite de comitetele 
și birourile organizațiilor de bază 
V.T.M. din partea unora dintre 
activiștii Comitetului raional 
U.T.M. Giurgiu.

Deși fusese întocmit cu ajutorul 
tovarășului Mihai Ștefan, activist 
al comitetului raional U. T. M-, 
planul de muncă pe luna aprilie al 
organizației de bază U.T.M. din 
comuna Malu nu amintea nici un 
cuvint de participarea tineretului 
la însămînțări și nu cuprindea nici 
o măsură în legătură cu munca 
politică pe care trebuiau s-o des
fășoare utemiștii în această pri
vință. Și alți activiști ai comite
tului raional U.T.M. îndrumă — 
în mod formal, general, activitatea 
organizațiilor de bază U.T.M. To- 
varășul C. Neață, secretar al comi
tetului raional U.T.M. a trecut și 
el prin comunele Slobozia și Malu, 
insă atit de „temeinic" a controlat 
și îndrumat activitatea organizați
ilor U.T.M. din aceste comune in
cit, după plecarea sa, totul a rămas 
ca și înainte.

Este o sarcină importantă pen
tru fiecare activist al Comitetului 
raional U.T.M. Giurgiu să îndru
me cu competență și in mod con
cret activitatea organizațiilor de 
bază U.T.M., să orienteze munca 
utemiștilor către obiectivele cele 
mai importante ale muncilor agri
cole.

In momentul de față, pentru ti
neretul din raionul Giurgiu, inten
sificarea însămînțării 
trebuie să constituie 
principalele obiective.

porumbului 
unul dintre

M. N. CIRSTEA



Prin școala muncii 
spre învățămîntul superior

„Să formăm în rindurile ti
neretului o opinie de masă pen
tru a se pregăti în vederea in
trării in școli superioare mun
cind în producție, deoarece dru
mul cel mai sigur spre învăță
mîntul superior, spre o califi
care profesională înaltă, duce 
prin școala muncii in fabrică, 
în uzină, în mină, in gospodă
ria agricolă de stat, în gospo
dăria agricolă colectivă".

(Din cuvîntarea tovarășului 
GHEORGHE GHEORGHIU- 
DEJ la cea de a doua Confe
rință națională a U.A.S.R.).

Ce vor deveni 
absolvi în curînd 
Întrebarea acea
sta preocupă 
deopotrivă pe 
viitorii absolven
ți, pe profesori 
și părinți, orga- 
nizația U.T.M. 
Pentru a da răs
puns unei ase
menea întrebări 
a fost organizată

elevii care vor 
școala medie ?

i-a vorbit despre drumul străbătut 
de el pentru a ajunge inginer sub- 
liniindu-i cît de utile i-au fost cu
noștințele practice în anii de facul
tate. El a invitat-o să viziteze și 
să lucreze în timpu-1 liber în uzina 
pentru ca singură să-și poată da 
seama de posibilitățile pe care i le 
oferă munca în producție pentru 
realizarea aspirațiilor sale. Măriei 
Avram i s-au alăturat mulți elevi, 
pasionați chimiști, care doresc sa 
cunoască uzinele chimice, să lu
creze acolo în timpul lor liber.

Printre elevii celor două clase 
sînt și unii hotărîți să meargă di
rect la facultate, cei mai mulți la 
facultăți tehnice. Dar hotărîrea lor 
este legată de multe incertitudini.

Pentru mine ea reprezenta o piesă 
sau o mașină la care lucrasem sau 
pe care o văzusem în uzină".

Cuvintele inginerului Gheorghe 
Florea au avut ecou în rîndu- 
rile elevilor. Ei au pus întrebări, 
au cerut lămuriri. Ion Ghinea vroia 
să știe dacă intrînd în producție 
se poate califica la locul de muncă 
și după cît timp, altul dacă odată 
aflat în producție este mai bine să 
urmeze apoi facultatea 
fără frecvență.

Probleme interesante 
și diriginții celor două 
gătura strînsă pe care

la zi sau

Însemnări de la consfătuirea organizată 
de „Scînteia tineretului,<' 

și Comitetul orășenesc U.T.M. - Turda 
cu elevii ultimelor clase 
Școala medie nr. 1-Turdadin

a fost organizată și consfătuirea 
dintre elevii claselor a Xl-a de la 
Școala medie nr. 1 din Turda, pro
fesori, părinți, muncitori și ingi
neri din întreprinderile orașului.

Discuțiile purtate în cadrul con
sfătuirii au dat in bună măsură 
un răspuns clar acestei întrebări. 
Din dezbaterile aprinse, din schim
bul de opinii a reieșit faptul că cei 
mai mulți dintre elevi au înțeles 
că îndatorirea lor patriotică este 
de a se încadra activ în opera de 
construcție socialistă, acolo unde 
este nevoie de ei, unde pot aduce 
cel mai mare folos patriei.

Nu se poate spune că elevii ce
lor două clase discutau acum 
pentru prima oară despre viitoa
rea lor profesiune. Niciodată nu 
s-a discutat însă cît de util este, 
pentru formarea lor ca viitori mun
citori, ori specialiști de nădejde cu 
înal-tă calificare, să lucreze în pro
ducție după ce au absolvit școala 
medie. Or consfătuirea tocmai prin 
aceasta a fost importantă- Partici
pant» — elevi, profesori și invi
tați — atț discutat în primul rînd 
despre rolul pe care-l joacă pro
ducția, școala muncii în viața unui 
tînăr care vrea să ajungă la o 
calificare înaltă. Dezbaterile au 
constituit un răspuns entuziast la 
îndemnurile adresate tineretului de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la cea de a doua Conferință Na
țională a U.A.S.R.

E'leva Victoria Goîa, de pildă, 
și-a hotărît de mult drumul. 
„Vreau să muncesc în gospodăria 
agricolă colectivă din satul meu — 
spunea ea. La început hotărîsem 
să merg direct la facultate să mă 
fac inginer agronom. Mi-am dat 
însă seama că în anii de școală 
am pierdut legăturile cu satul, că 
nu-mi mai sînt atît de cunoscute 
noile probleme legate de agricul
tură. Munca în gospodăria colec
tivă mă va familiariza din nou cu 
viața satului, mă va ajuta să cu
nosc temeinic problemele producției 
agricole, ale organizării muncii în 
gospodăria colectivă".

Toți acei care au vorbit despre 
hotărîrea lor de a merge în pro
ducție după absolvirea școlii sînt 
de fapt cei mai buni elevi din cla
să. Ei s-au gîndit serios la sarci
nile care le-au fost puse în față 
de partid și au fost primii care au 
răspuns cu înflăcărare acestor sar
cini. Și nu sînt puțini aceștia. La 
clasa a Xl-a B de pildă, din 29 de 
elevi 17 merg în producție și la 
școli tehnice. Fără îndoială că 
exemplul acestora, mai ales în 
urma consfătuirii ce a avut loc, 
va fi urmat de mulți alți elevi. 
Iată un exemplu : Eleva Maria A- 
vram mărturisea în consfătuire că-i 
place mult chimia- Nu era însă ho-* 
tărîtă pe ce drum să apuce pentru 
ca să-și poată valorifica cît mai 
bine aptitudinile. S-a gîndit să se 
ducă direct la facultate dar cunoș
tințele ei practice sî-nt neînsem
nate. In cadrul consfătuirii ingine
rul Zoltan Hasci. de la Uzinele 
chimice din Turda, fost muncitor,

Și N-au nici o siguranță că vor reu
și, unii pentru că nu au deloc 
cunoștințe practice, pentru că nu 
sînt pregătiți suficient, alții pen
tru că au luat această hotărîre 
arbitrar, fără o serioasă și matură 
gîndire.

De pildă, Dorin Mureșan, Dorin 
Tescaru și alții au hotărît să se 
înscrie la facultăți tehnice. Nici ei 
nu sînt convinși că au aptitudinile 
necesare. „Dacă nu vom reuși — 
spun ei — vom încerca în altă par
te". înșiși colegii lor i-au combătut 
pe aceștia arătîndu-le cît de greșită 
este această încercare de a bate 
pe la toate ușile, doar, doar una se 
va deschide, chiar dacă nu acolo 
este locul lor, chemarea lor.

Inginerul Gheorghe Florea de la 
uzinele chimice le-a demonstrat a- 
cestora prin exemplul său și al 
altora, că drumul cel mai firesc, 
mai sigur spre învățămîntul su
perior trece prin școala muncii. 
„Eu am trecut prin școala muncii 
și am învățat apoi ca student ală
turi de tineri venițj de pe băncile 
școlii. Mie mi-a fost mai ușOr să 
învăț decît colegilor mei- O schemă 
pe care ei o studiau nopți întregi, 
memorînd-o, eu o înțelegeam a- 
proape dintr-o singură privire.

au ridicat 
clase- Le- 

_____ r au avut-o 
cu elevii, de-a lungul celor 4 ani 
de școală, le-a dat posibilitatea să 
analizeze aptitudinile fiecăruia, 

să-și dea seama 
care este drumul 
indicat pentru 
fiecare elev. Pe 
drept cuvînt ei 
au atras atenția 
unor elevi că nu 
s-au orientat ju
dicios în alege
rea profesiunii, 

preț să urmeze fa-dorind cu orice preț să urmeze fa
cultăți pentru care nu au dovedit 
nici un fel de aptitudini. Profe
sorii și-au propus ca în orele de 
dirigenție să mai discute cu elevii 
aceste probleme.

Consfătuirea a ridicat în fața 
profesorilor și organizațiilor U.T.M. 
din celelalte școli din Turda pro
bleme importante privind îndru
marea elevilor spre alegerea profe
siei. Au fost propuse acțiuni deose
bit de interesante. De pildă, mun
citorii au invitat elevii să viziteze 
întreprinderile și să lucreze în 
timpul liber alături de ei. S-a 
propus de asemenea organizarea 
unor cercuri tehnice conduse de 
muncitori cu experiență în care 
elevii să deprindă unele meserii. 
Pînă la sfîrșitul anului, în toate 
clasele, profesorii, 
organizația U.T.M., 
deaproape de către 
șenesc U.T.M., vor 
sfătuiri în care să se discute des
pre alegerea profesiei, să se arate, 
pe baza rezultatelor obținute în 
anii de școală, ce meserie este mai 
potrivită fiecăruia.

împreună cu 
sprijiniți în- 

comitetul oră- 
organiza con-

MONICA VERDEȘ
LUCREȚIA LUSTIG

Acțiuni patriota
Acțiunile de muncă patriotică 

ale elevilor din Baia Sprie sînt 
demne de landă. Elevii școlilor 
medii nr. 1, 2, ai Școlii medii pe
dagogice și elevi din Centrul șco
lar agricol din Cărei, organizați în 
brigăzi de muncă patriotică, au 
plantat într-o singură zi a- 
proape 8.000 de puieți. Pentru 
pregătirea terenurilor în vederea 
însămînțărilor, elevii Școlii medii 
nr. 1 au curățat de coceni de po
rumb 17 hectare — ale gospodă
riei agricole de stat din apropierea 
orașului.

în mod deosebit în această ac
țiune s-au evidențiat elevii Feche- 
te Geza, Fechete Maria, Chis Emil, 
Moldovan Aurel, Cristea Ioneseu și 
alții.

La Baia Sprie, elevii școlilor me
dii nr. 1 și 2 au plantat 6.000 
puieți de brad într-o singură zi, 
făcînd în acest fel o perdea fo
restieră de protecție în jurul ex
ploatării forestiere „Iozsa Bela“.

L.UPU LUCRETIA șl 
VASILE VETIȘANU 

corespondenți

-<•

a întregului colectiv
Am citit scrisoarea elevilor din 

clasa a X-a C a Școlii medii nr. 1 
din Giurgiu care, nemulțumiți de 
situația la invățătură a unora din
tre colegii lor le cer cu tărie să-și 
schimbe atitudinea. Hotărîrea co
lectivului de elevi din clasa amin 
tită este foarte bună. In fond ati
tudinea față de învățătură nu este 
o chestiune personală a fiecăruia 
ci o problemă a 
gului colectiv de 
ute miști și elevi. 
Noi avem dato
ria, alături de 
profesori să nu 
lăsăm să plece 
de pe băncile 
școlii oameni 
neisprăviți, cu o 
tire care nu

. ția că vor

noastră, a între-

Ja 

la

Dtiminică, la Școala medie nr. 
1 „Nicolae Bălcescu" din Bucu
rești a avut loc Olimpiada de 
literatură pentru elevii școlilor 
medii din întreaga {ară.

In fotografie, un aspect din 
timpul desfășurării lucrărilor 
scrise.

Secretarul U.T.M.
pe școală

clase, o nouă aripă, în construc
ție, a Școlii nr- 5 — chiar 
aici au lucrat de la început ele
vii claselor a X-a și a Xl-a. Să 
vezi cum a fost. După ce s-au 
descărcat cărămizile, tovarășa 
directoare era pe punctul de a 
angaja oameni pentru executa
rea manoperei de stivuire. Ei, 
utemiștii au protestat : „Pu
tem face noi treaba asta". Au 
făcut-o. Au colectat și fier 
vechi, vreo 3000—4000 kg., nu 
se știe foarte exact pentru că la 
totalul de 8000, pionierii au 
adus o contribuție cel puțin 
egală.

Pentru lipsa de precizie a ci
frei pe Lungu îl mustră tova
rășul Moisă, secretarul comite
tului U.T.M. de la atelierele 
C.F.R. Observațiile pe care a- 
cesta i le face „la bani mă
runți", după încetățenita expre 
sie plastică, au darul să-l țină 
în permanență pe Lungu pe te
meiul ferm al realității. „La 
cite ore de meditații ai partici
pat în afara clasei tale ? Cînd 
vor fi gata steagurile brigăzi
lor ? Ce faceți ca să scadă în
continuu numărul celor ame
nințați cu corijența ?“ Este un 
tovarăș, un frate mai mare, mai 
încercat, mai atent, mai exigent. 
Un comunist. La adunarea de 
alegeri U.T.M. de la ateliere, 
elevul Gheorghe Lungu, in
vitat, a avut pentru ce să 
mulțumească în numele or
ganizației U.T.M. al cărei secre
tar este. Muncitorilor, elevii le 
datorează și ajutorul primit la 
orele de practică și confecțio
narea utilajelor tehnice și să
lile de sport și festivități ce li 
se pun la dispoziție și sprijinul 
în munca de organizație- De a- 
ceea, în chipul cel mai firesc, 
tinerii muncitori de la care ele
vii învață atîtea și atîtea lu
cruri (cum se fixează o piesă 
simplă la menghină ca și folo
sirea ultrasunetelor în detecta
rea defecțiunilor la piesele mari 
turnate — acestea ca exemple 
citate de Lungu), sînt invitații 
permanenți ai elevilor la mani
festările organizate de ei : seară 
literară „Vladimir Maiakovski", 
Centenarul Unirii sau altele.

Succesele sportive ale Școlii 
nr. 5 sau victoria recentă asu
pra Școlii nr. 6 în concursul pe 
tema „Prietenii operei" bucură 
și pe tinerii din ateliere. Și 
dacă „Nota zero la purtare", în 
faza de repetiție înaintată va 
place tovarășilor muncitori, 
Gheorghe Lungu va fi de două 
ori fericit : odată în calitatea 
sa de „actor" — joacă rolul di 
rectorului — și a doua oară 
pentru că și cu acest modest 
prilej se va cimenta — mai 
mult — o prietenie trainică, 
de neștirbit.

M-am despărțit de Gheorghe 
Lungu în ajunul zilei în care 
împlinea vîrsta cetățeniei, a- 
vînd următoarea convingere : 
maturitatea înscrisă în vîrsta a- 
cestui secretar U. T. M. co
respunde intr-adevăr cerințelor 
organizației noastre care-l educă 
în spiritul socialismului și care 
i-a acordat toată încrederea să 
contribuie la rîndul lui la edu
carea altora.

ȘTEFAN IUREȘ

Am mai fost la școala aceasta 
venind, atunci, în cadrul unei 
șezători literare. Era în de
cembrie anul trecut, în „Săptă
mâna cărții". De astă dată mă 
interesează activitatea secreta
rului organizației U.T.M., to
varășul Gheorghe Lungu. Facem 
imediat cunoștință. Este un 
băiat înalt și subțire, cu părul 
ondulat. Surîsul îi face fața mo
bilă. Are un aer de demnitate 
ușor stângace, însă reală.

Ieri, 22 aprilie, a împlinit 18 
ani. Peste cîteva luni se va pre
zenta la concursul de burse la 
Chimie industrială ; notele ob
ținute și pasiunea pentru stu
diu îl îndreptățesc s-o facă- 
Trebuie spus că prezentarea 
specialității respective, așa cum 
o relatează el, ar putea fi ti
părită ca prospect al facultății, 
unind informația cu înflăcăra
rea. Dintre colegi, mulți vor in
tra direct în producție : mun
citori, cu un larg orizont ; alții 
vor merge la școala tehnică 
de chimie de pe lingă fabrica 
de penicilină. Drumul multor 
fii de colectiviști țintește Insti
tutul de agronomie pentru a se 
întoarce să ajute, prin califi
carea lor, părinților.

Stînd de vorbă cu Gheorghe 
Lungu înțelegi cît de binefăcă
toare este vecinătatea citadelei 
muncitorești ieșene care poarta 
numele lui Ilie Pintilie. Nu 
este o simplă apropiere topo
grafică. Elevii au în față, îna
inte de orice, exemplul viu al 
spiritului muncitoresc, al dîrze- 
niei, al combativității și intran
sigenței revoluționare. Toate 
planurile de muncă, toate 
acțiunile pentru ridicarea nive
lului la învățătură, toate de
prinderile de viață obștească 
după criterii socialiste, toate 
concepțiile sănătoase ale elevi
lor despre lume și societate s-au 
format sub influența directă a 
comuniștilor, a clasei munci
toare.

în fruntea comitetului U.T.M., 
Lungu a organizat întilniri ale 
utemiștilor cu vechi munci
tori ai atelierelor, participanți 
la marile greve din anii împo
trivirii.

Din trecutul îndepărtat veni
rea la ziua de astăzi aducea în 
primul plan conștiința, exem
plul exigenței comuniste. De a- 
ceea sporirea rîndurilor organi
zației U.T.M. de la 54, cît nu
măra în urmă cu un an, la 80 
acum, i-a alăturat efectiv pe 
cei mai buni. Iar cercurile de 
învățămînt politic s-au stră
duit să ridice probleme ale ac
tualității, înarmîndu-i pe 
cursanți cu înțelegerea eveni
mentelor și perspectivelor lu
mii contemporane. Lungu a ți
nut o serie de informări politice 
model („însemnătatea și învă
țămintele Congresului al 
XXI-lea al P.C.U.S", „Situația 
din Berlin și căile rezolvării 
ei") și a luat parte la un nu
măr de lecții ale cercurilor po
litice căutînd să ajute propa
gandiștii care aveau nevoie de 
sprijinul secretarului.

Sînt 7 cercuri de învățămînt 
politic în școală și fiecare cerc 
este și o brigadă de muncă pa
triotică.

— Chiar aici, îmi arată Lun
gu, spre fereastra prin care se 
vede șantierul celor patru noi

de asemenea o situație proastă 
învățătură. Mai sînt în clasă 
elevi care se mențin cu mediile 
limită — 5, 6 — ca Mircea Cioro- 
mela, Pop Lazăr, Doina Maier, 
Eugen Sălcudean, Mircea Toderici, 
elevi candidați în orice clipă la co- 
rijență și repetenție.

Nouă nu ne poate fi indiferentă 
această situație, ținem la clasa 

noastră, la pres
tigiul ei și nu 
putem admite le
nea, chiulul, me
diocritatea. Și 
Gherman și Mi
lea și Pătrașcu s-au pus în repetiție două piese : 
și toți ceilalți " 

elevi amintiți au condiții să învețe, 
au primit ajutor din partea profe
sorilor, din partea celor mai buni 
elevi din clasă dar n-au folosit a- 
cest ajutor.

Exemplul colegilor noștri din 
Giurgiu ne a arătat care este dru
mul pe care trebuie să-l urmăm cu 
acești elevi. Noi am discutat și pînă 
acum cu ei, le-am oferit ajutorul 
nostru, dar angajamentele lor au 
rămas simple vorbe. Ei înțeleg aju
torul nostru altfel : să le suflăm, 
să le dăm temele gata scrise pentru 
a le copia. Să știe că nu-i vom aju
ta niciodată în acest fel. Intr-o a- 
dunăre generală U.T.M. am hotărît 
să combatem cu tărie suflatul și 
copiatul și așa vom face. Pom mai 
face încă încercări, le vom oferi 
ajutorul nostru și de acum încolo. 
Ne vom adresa tovarășilor profesori 
cu rugămintea de a le acorda a- 
cestora un ajutor special. Vom sta 
de vorbă cu părinții lor, rugîndu-i 
să-i tragă lia răspundere pe cei le
neși, pe chiulangii. Le amintim 
încă odată că dacă nu vor do
vedi dorința de a se îndrepta, noi 
nu vom putea tolera o astfel de 
atitudine. Le cerem acest lucru și 
le promitem ajutorul nostru dar 
pentru asta trebuie să vedem la ei 
dorința de a învăța, de a deveni 
elevi buni. Ei trebuie să înțeleagă 
că în școala noastră nouă n-au ce 
căuta leneșii și indisciplinații. 
Credem că fiecare clasă din fiecare 
școală va urma exemplul colegilor 
noștri de la Giurgiu, luînd poziție 
combativă, intransigentă față de 
cei ce nu-și fac datoria. Atitudinea 
față de învățătură a fiecărui elev 
este o problemă a noastră, a tutu
ror, a întregului colectiv și de 
aceea nu poate să ne fie indife
rentă.

VIOREL ADRIAN, SOMFE- 
LEANU MARIANA, M1CU 
RADU, LUNGU ȘERBAN, 
PATZELT CAROL - elevi în 
clasa a X-a a Școlii medii 

„Emil Racoviță" Cluj

Primul
spectacol

10

Pe marginea scrisorii 
„E timpul 
vă decideți P*sâ

Elevilor Școlii medii nr. 
„Zoia Kosmodemianskaia" din Ca
pitală le-a fost îndeplinită o 
veche dorință ; din inițiativa or
ganizației U.T.M. s-a creat în 
școală cercul dramatic. Printr-un 
concurs au fost selecționați cei 
mai talentați elevi. Pentru început

spoială de 
prezintă 

fi capabili 
îndeplinească bine sarcinile 
timpul muncii. De aceea, 
siderăm că, colectivul clasei 
X-a C. a Școlii medii nr. 1 __
Giurgiu a procedat așa cum tre
buia, punindu-le elevilor care 
nu-și fac datoria întrebări hotărî- 
toare, cerîndu-le să se schimbe, 
altfel ne avi nd ce căuta în școală.

Citind scrisoarea ne-am gîndit la 
clasa noastră. Avem și noi elevi 
corijenți și unii chiar în situația 
de a r amine repetenți cum ar fi 
Gherman Cornel, corijent la trei 
materii, Ion Milea, Sergiu Pătraș- 
cu, Alexandru Bejenaru, care au

pregă- 
garan- 

să-și 
în 

con-
a 

din

Oră de clasă la Școala medie nr. 1 din Pitești

Cînd indisciplinei i se creează
un climat prielnic

La Școala medie nr. 
București se organizează 
sânte acțiuni culturale la care 
participă un număr mare de elevi. 
Au loc numeroase simpozioane 
literare și științifice, vizionări de 
filme, audiții muzicale, vizite la 
muzee, manifestări artistice etc. 
Volumul activității este într-adevăr 
mare. La acțiunile organizate sînt 
antrenați numeroși elevi. Răspund 
însă acestea, așa cum firesc ar fi, 
cerințelor colectivului, sau sînt 
concepute ca simple divertismente, 
care au doar menirea să umple 
goluri, să ocupe cu ceva timpul 
liber al elevilor ? Faptele ce se 
petrec în școală răspund cu pri
sosință acestei întrebări.

Cu cîtăva vreme în urmă, în 
clasa a Xl-a C Nicolae Anghele- 
cu a lipsit de la lucrarea scrisă 
și a fost 
singur. Cu 
tregii clase un coleg i-a făcut, 
lucrarea, iar,clasa a mijlocit să-i 
fie transmisă elevului aflat la ca
tedră. Puțin timp după aceea ute- 
mistul Valentin Alexandru a în- 
tîrziat de la prima oră. Colegii lui 
dădeau extemporal. A intrat neob
servat în clasă și a început să 
scrie și el extemporalul, dar n-a 
avut timp să-l termine și l-a sem
nat cu un nume fictiv. De atunci, 
asemenea fapte nu s-au mai petre
cut. Ai să întîlnești, însă, sub o 
formă sau alta manifestări de in
disciplină. Dorina Balasz din cla
sa a VIII-a A citește literatură de
cadentă, în clasa a X-a C se mani
festă îndiciplină la ore, iar în 
unele clase cum sînt, de pildă, cla
sele a Xl-a G și a IX-a B se suflă 
celor care nu învață, se copiază, 
M lipsește nemotivat, împotriva

17 din 
intere-

nevoit să o dea 
bună știre a în-

unor astfel de fapte acționează 
doar nota la purtare.

Elevii, unii utemiști buni, frun
tași la învățătură și chiar și unele 
cadre didactice cu experiență în
delungată, în loc să ia o poziție 
fermă, hotărîtă pentru combaterea 
acestor manifestări, au adoptat o 
poziție de spectatori, care asistă 
pasivi la abaterile de la disciplină 
ce au loc în școală. Atitudinea to
lerantă a acestora se explică, în- 
tr-o anumită măsură, prin neînțe
legerea gravității ce o reprezintă 
astfel de fapte pentru procesul de 
instruire și educare al elevilor. Ei 
califică manifestările amintite 
drept întîmplări mărunte, fapte co
tidiene, fără de care nu poate fi 
conceput un colectiv școlar. O pă
rere profund greșită și dăunătoa
re. Intîmplările acestea care în 
școală sînt socotite fleacuri, sînt 
de fapt manifestări clare ale in
fluenței moralei și mentalității 
burgheze.

La prima vedere unele din aces
te acte de indisciplină pot fi soco
tite mărunte. Dar dacă astăzi nu 
sînt condamnate, ce se va întîmpla 
mîine, cînd acești elevi vor deveni 
oameni maturi, chemați să înde
plinească o muncă 
societatea noastră ? 
obișnuințe, își vor 
pe modul lor de a gîndi 
trăi. Mircea Fornino din 
IX-a B, de pildă, este cel 
disciplinat elev din clasă- Sub pri
virile protectoare, indulgente ale 
colectivului întîrzie, chiulește de la 
ore, nu învață. Mai tîrziu Fornino 
și alții ca el vor încerca să tragă 
chiulul și de la munca pe care vor 
fi chemați să o îndeplinească, să 
ducă o viață comodă, fără luptă, 
fără eforturi. Răspunderea morală 
va reveni și colectivului în care

utilă 
Vor 

pune

pentru 
deveni 

pecetea 
și de a 
clasa a 
mai in-

aceștia și-au petrecut anii de școa
lă, ani în care profesorii, colegii, 
organizația U.T.M. aveau datoria 
să educe Ia fiecare elev calitățile 
moralei înaintate, comuniste, spi
ritul de răspundere pentru înda
toririle pe care le au ca viitori 
constructori ai societății socia
liste.

Trebuie spus însă că nu înțele
gerea greșită a gravității ce o re
prezintă indisciplina într-un colec
tiv școlar este cauza principală a 
acestei atmosfere lipsite de com
bativitate. Cauza principală a a- 
cestei situații o constituie spiritul 
de „colegialitate" prost înțeleasă, 
în numele căreia elevii își fac con
cesii reciproce de la obligațiile lor 
școlare, își trec cu vederea aba- 
terile. In ultimă instanță toate a- 
cestea reflectă faptul că influența 
moralei și mentalității burgheze a 
găsit aci teren slab. Atmosfera a- 
ceasta tolerantă, stătută, nu dăi
nuie de ieri, de azi în școală, dar 
organizația U.T.M. nici măcar nu 
încearcă să schimbe ceva din mer
sul lucrurilor. Ea desfășoară o ac
tivitate — așa cum s-a amintit — 
destul de bogată ca volum, dar 
ruptă de realitatea din școală. De 
pildă, în adunările generale U.T.M. 
nu se discută despre comportarea 
elevilor, în cadrul activității artis
tice arma satirei nu acționează 
împotriva indisciplinei, gazetele de 

pomenesc nici ele despreperete nu 
aceasta.

★

după cele aflate înFirește,
școală ne-am adresat Comitetului 
raional U.T.M. „Tudor- Vladimires- 
cu“, tovarășului Bercov, secretar 
al comitetului raional. Ne aștep
tam ca faptele ce aveam să le 
prezentăm să constituie pentru el

o surpriză. Dimpotrivă, tov. Ber
cov ne-a declarat de la bun în
ceput că această școală — din cele 
trei care sînt în raion —• prezintă 
cele mai multe deficiențe, este o 
școală cu „probleme". Cunoștea la 
amănunt exemple oferite de acti
viștii comitetului raional care auviștii comitetului raional care_
fost adesea în școală și au con
statat că starea de lucruri „ 
nemulțumitoare. Inexplicabil însă 
de ce biroul comitetului raional 
se lamentează în discuții sterile și 
nu ia măsuri pentru a ajuta orga
nizația U.T.M. de aci să îndrepte 
situația.

Comitetul raional U.T.M. trebuie 
să ajute în mod concret organiza
ția U.T.M. din școală pentru a în
lătura atmosfera tolerantă față de 
indisciplină, care s-a cuibărit aci. 
In adunările generale U.T.M., de 
pildă, să fie puși în discuție cei 
indisciplinați. La gazetele de pere
te să se poarte discuții despre 
comportarea în școală și în afara 
ei, să fie inițiate o serie de confe
rințe și întilniri cu muncitorii sau 
cu elevii din alte școli, care să 
aibă ca temă probleme legate de 
profilul moral al elevului, de obli
gațiile lui.

întreaga activitate a organiza
ției U.T.M. din școală trebuie să 
țintească acest obiectiv: crearea 
în școală a unei atmosfere de dis
ciplină, propice muncii, învățăturii. 
Comitetul raional U.T.M. trebuie 
să ajute comitetul U.T.M. al școlii 
concret, practic, prin activiștii săi 
cei mai buni, pentru a organiza o 
activitate cu maximum de eficaci
tate. îmbunătățirea disciplinei va 
duce fără îndoială la îmbunătăți
rea calitativă a învățăturii și a 
întregii activități școlare.

M. FLORIAN

este

„Cravata roșie" de Serghei Mihai
lov, pregătită în cinstea zilei de 
30 aprilie, ziua aniversării a zece 
ani de la crearea organizației de 
pionieri și „Poveste despre drep
tate" de Margarita Alliger, pregă
tită în cinstea zilei de 1 Mai. 
După luni de repetiții, de muncă 
susținută cercul dramatic al școlii 
a prezentat recent în fața publi
cului primul său spectacol : piesa 
„Poveste despre dreptate", inspi
rată din viața de luptă și jertfă a 
eroinei sovietice Zoia Kosmode
mianskaia, al cărei nume îl poartă 
ou mîndrie Școala medie nr. 10 
din București.

...Cortina s-a ridicat. Începe 
spectacolul. Timp de mai mult de 
două ore spectatorii, elevi ai Școlii 
medii nr. 10 și elevi ai altor școli, 
invitați la acest spectacol, profe
sori, părinți, activiști de partid și 
activiștii ai U.T.M. — au asistat la 
un spectacol bine pregătit.

In rolul Zoiei, eleva Adina Ata- 
nasiu din clasa a X-a C s-a dovedit 
o bună interpretă. De asemenea, a 
plăcut mult spectatorilor jocul e- 
levelor Silvia Năstase din clasa a 
X-a C, Oana Cristu din clasa a Vl-a 
B și Georgeta Oțetea din clasa 
a X-a C. Aplauzele au răsplătit din 
plin străduința lor.

Acest spectacol a constituit doar 
începutul. Nu peste mult timp 
cercul dramatic al Școlii medii nr. 
10 va prezenta această piesă în 
fața muncitorilor întreprinderii 
„Radio popular", Întreprinderii 
regionale de transporturi auto din 
Capitală precum și la Combinatul 
alimentar „30 Decembrie" de la 
Copăceni,

D. FAGĂDARU

Intr-unui din laboratoarele complexului școlar din Bîrlad

Și-au îndeplinit angajamentul
Partidul și guvernul au pus la 

dispoziția elevilor din Bîrlad mi
nunate condiții de învățătură — 
printre care și unul din cele mai 
frumoase complexe școlare din 
țară. Elevii se străduiesc să răs
pundă grijii pe care partidul și 
guvernul le-o poartă, prin rezul
tate cît mai bune la învățătură.

Sfatul popular orășenesc și-a 
propus ca împrejurimile complexu
lui să arate cît mai frumos. Elevii 
și-au manifestat dorința de a-și a- 
duce și ei contribuția la această

muncă. Cele 27 brigăzi utemiste 
de muncă patriotică, care cuprind 
peste 900 membri, au hotărît ca în 
cinstea zilei de l Mai să planteze 
35.000 puieți la perdeaua de pro
tecție și 10.000 de pomi fructiferi 
în livada complexului. Ei au reușit 
să realizeze înainte de termen am
bele obiective.

MIRCEA EFTIMIE 
prim secretar al comitetului 

șenesc U.T.M.-Bîrlad
oră-

Monografia regiun*3 
întocmită de elevH

La inițiativa comitetului U.T.M. 
al Școlii medii nr. 7 din Timișoa
ra, ajutați și îndrumați cu grijă 
de profesorul Dumitru Onciules- 
cu, elevii acestei școli au întocmit 
monografia orașului și a regiunii 
Timișoara. La întocmirea acestei 
monografii elevii s-au evidențiat 
printr-o perseverentă muncă de 
cercetare. După ce au studiat tot 
ceea ce s-a scris în legătură cu 
dezvoltarea economică, socială și 
istorică a regiunii lor, elevii or
ganizați pe grupe au pornit să 
cerceteze istoricul fiecărei străzi și 
al fiecărui monument din oraș. Au 
mers în satele din regiune, au luat 
legătură directă cu oamenii, adu- 
nînd date prețioase. Fiecare elev a 
adus din satul său natal date le
gate de formarea și dezvoltarea 
acestuia. Această monografie, re;_ 
zultat al studiului amănunțit a: 
pra dezvoltării regiunii și orașrț \ 
Timișoara, bogatul material ilus-'-^ 
trativ care o însoțește — consti
tuie o valoroasă realizare a elevi
lor acestei școli. Monografia în
tocmită de elevii Școlii medii nr. 7 
din Timișoara se află acum expu
să la una din expozițiile orașului 
Timișoara. F DOi\a

Cărți noi
BOGDAN PETRICEICU 
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Tovarăși,

A S9-a aniversare
a nașterii lui V. I. Lenin

Expunerea tovarășului Ștefan Voicu
Oamenii muncii din lumea în

treagă sărbătoresc astăzi a 89-a 
aniversare a nașterii genialului în
vățător și conducător al omenirii 
muncitoare, Vladimir llici Lenin.

Lenin a continuat și a îmbogățit 
învățătura lui Marx și Engels 
care au demonstrat caracterul ine
vitabil al mersului omenirii spre 
comunism și menirea clasei mun
citoare de a înlătura capitalismul 
și a construi societatea comunistă. 
Lenin a îmbogățit tactica și stra
tegia partidului clasei muncitoare, 
filozofia și economia politică marx
istă, cu teze de însemnătate hotărî- 
toare, corespunzător condițiilor noi 
ale epocii în care istoria a pus în 
fața clasei muncitoare, ca proble
mă concretă, sarcina revoluției 
proletare și a construirii socialis
mului. El a creat și a educat 
partidul bolșevic, în fruntea căruia 
a condus eroica clasă muncitoare 
rusă la victoria Revoluției din Oc
tombrie, și a făurit primul stat 
socialist din lume al muncitorilor 
și țăranilor.

întreaga evoluție a istoriei con
temporane reprezintă un măreț 
triumf al ideilor leninismului.

După ce a subliniat că azi ideile 
profund științifice ale marxism- 
leninismului cuprind conștiința și 
inimile a sute de milioane de oa- 
meni și produc coșmare burgheziei 
și ideologilor ei, vorbitorul a ară
tat că în ultimii ani, burghezia, 
imperialistă, în încercările sale de 
a salva capitalismul de la pieire, 
și-a mobilizat toți ideologii, toți 
pseudosavanții pentru a găsi o 
platformă ideologică proprie care, 
cu ajutorul demagogiei sociale și 
folosind la nevoie terminologia 
marxistă, să stăvilească influența 
mereu crescîndă a ideologiei le
niniste în conștiința maselor. 
Acestui scop îi servesc teoriile 
pragmatiste, neopozitiviste, încer
cările jalnice de a crea o punte în
tre keynesism și marxism, propa
garea așa-zisului „capitalism 
popular". Mergînd pe acest drum, 
ideologii imperialismului au ajuns 
pînă acolo încît doi, așa-ziși oa
meni de știință americani Kelso 
și Adler, au elaborat și un .„Ma
nifest capitalist" menit, în ima
ginația lor, să înlocuiască „Ma
nifestul Partidului Comunist", ca 
o chemare pentru a transforma pe 
toți oamenii în capitaliști. Aseme
nea teze reflectă gradul de decă
dere a științelor sociale în lumea 
capitalistă, sărăcia gîndirii teore
tice a ideologilor burghezi și arată 
că, oricît s-ar zbate, realitatea 
istorică nu le permite să opună 
ideilor leniniste o platformă cît de 
cît științifică.

Apărarea ideologică a capitalis
mului sub forma directă a apolo
giei societății capitaliste nu mai 
are eficacitate. Sociologul reacțio
nar american L. Mummford este 
nevoit să mărturisească acest 
lucru aproape fățiș, prin concluzia 
sa precum că uriașa influență a 
concepției marxist-leniniste este 
inseparabilă de „ideea desființării 
exploatării omului".

Oamenii muncii din țările capi
taliste au învățat să confrunte pro
paganda apologeților capitalismu
lui cu propria lor experiență de 
viață, cu progresele realizate de 
oamenii muncii din Uniunea So
vietică și din celelalte țări socia
liste și este limpede că o aseme
nea confruntare nu poate avea ca 
rezultat decît creșterea atracției 
exercitate de marxism-leninism.

nilor muncii de pretutindeni, 
forța faptelor 
sibilități de care dispune 
dul de producție socialist 
comparație cu cel capitalist, ce 
imense resurse creatoare descătu
șează socialismul, ce minuni poate 
înfăptui munca omului eliberat de 
exploatare.

Tezaurul învățăturii leniniste se 
îmbogățește zi cu zi și prin contribu
ția creatoare a întregii mișcări co
munista și muncitorești mondiale. 
Partidul Comunist Chinez, celelalte 
partide comuniste și muncitorești 
desfășoară o mare activitate teo
retică, generalizînd experiența 
luptei revoluționare a clasei mun
citoare, a maselor populare și apli
cînd știința marxist-leninistă la 
condițiile concrete ale fiecărei țări.

Perioada actuală este una din 
cele mai bogate în dezvoltarea 
creatoare a teoriei marxist-leninis- 
te, singura în stare să dea răspuns 
marilor probleme istorice ale con
temporaneității.

cu
reale, uriașele po- 

mo- 
în

Tovarăși,

In cadrul Lunii solidarității 
mondiale cu studenții 

din țările coloniale

Tovarăși I

Anul acesta sărbătorim aniver
sarea nașterii Iui Vladimir llici 
Lenin în condițiile unor noi și 
mărețe victorii ale ideilor marxism- 
leninismului.

Lucrările Congresului al XXI-lea 
al P.C.U.S. au demonstrat din nou 
cu excepțională tărie, imensa ac
tivitate teoretică a Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice căruia 
i-a revenit sarcina plină de răs
pundere de a dezvolta indicațiile 
și tezele geniale ale lui Marx și 
Lenin cu privire la cele doua faze 
ale comunismului și a elabora 
caile și metodele concrete ale tre
cerii de la socialism la comunism. 
Raportul tovarășului Hrușciov este 
un strălucit exemplu de atitudine 
creatoare în domeniul ideologic. 
Opera de dezvoltare a marxism- 
leninismului are o însemnătate ex
cepțională nu numai pentru Uniu
nea Sovietică, dar și pentru în
treaga omenire, căci pe căile con
strucției comunismului vor porni 
într-un timp mai mult sau mai 
puțin apropiat, toate celelalte țări 
socialiste.

Adversarii comunismului, ideo
logii reacționari care au întîmpi- 
nat cu ironie primul plan cincinal 
sovietic considerindu-1 fantezist, 
sînt acum profund îngrijorați în 
fața unui septenal care cuprinde 
sarcini incomensurabil mai mari. 
Este semnificativ că un profesor 
american, Adams, recunoscînd în 
mod deschis superioritatea econo
miei sovietice, propune economiș
tilor americani „să studieze pro
fund experiența sovietică", deoare 
ce, spune el, industriașii ameri
cani, în căutarea mijloacelor de a 
se salva de crize economice „ar 
putea să dorească înlocuirea orga
nizării lor economice, prin cea ru
sească". Profesorul Adams, deși 
predă economia politică, încă nu a 
învățat că pentru a organiza eco
nomia după „model rusesc" tre
buie săvirșită tnai întti o revolu
ție socială.

Peste cîțiva ani oamenii sovie
tici vor avea cel mai ridicat nivel 
de viață din lume, In condițiile ce
lei mai scurte zile de muncă și a 
numai cinci zile de lucru pe săp- 
tâinînâ. Aceasta reflectă superiori
tatea incontestabilă a orînduirii 
socialiste și are un imens răsunet 
internațional întrucît arată oame-

Partidul Muncitoresc Romîn se 
călăuzește în întreaga sa activitate 
după ideile luminoase ale lui Vla
dimir llici Lenin. „Leninismul — 
arată tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
— este temelia științifică a poli
ticii partidelor comuniste și mun
citorești, el le învață să se 
călăuzească în activitatea lor de 
cunoașterea legilor obiective de 
dezvoltare a societății și să pună 
în mișcare acele forțe sociale care 
să poată înfăptui prefacerea revo
luționară a societății".

Conducătorii partidului nostru și 
întregul nostru partid studiază 
necontenit tezaurul de învățăminte 
teoretice cuprinse în operele lui 
Lenin și le folosesc creator la re
zolvarea celor mai complexe pro
bleme de partid și de stat, de con
strucție economică și făurire a con
științei socialiste.

Experiența mișcării comuniste și 
muncitorești din țara noastră, ca 
și din toate celelalte țări, a dovedit 
justețea învățăturii marxist-leni- 
niste potrivit căreia elementele 
esențiale ale revoluției socialiste și 
construirii socialismului și comu
nismului sînt comune tuturor 
țărilor, aplicarea în practică gă- 
sindu-și o mare diversitate de for
me și de ritm, determinate de con
dițiile istorice și naționale specifice 
din fiecare țară. Trăsăturile funda
mentale ale experienței Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice au 
valabilitate universală și se oglin
desc în tot ce este esențial în ac
tivitatea de făurire a noii orînduiri 
sociale în toate țările sistemului 
mondial socialist.

Întreaga politică a partidului 
nostru de construire a socialismu
lui se călăuzește după adevărul 
istoric evidențiat de marxism-leni
nism, și anume că socialismul 
presupune o înaltă dezvoltare a 
forțelor de producție.

Oamenii muncii din țara noastră 
au obținut, sub conducerea parti
dului, succese însemnate, transfor- 
mînd Romînia într-un timp scurt 
dintr-o țară înapoiată într-o țară 
industrial-agrară în plină dezvol
tare.

Producția globală industrială 
este astăzi de peste patru ori mai 
mare decît în 1938. Numai în anul 
1958 producția globală industrială 
a crescut cu aproape 10 la sută, 
creșterea industriei mijloacelor de 
producție fiind de peste 10 la sută, 
iar a bunurilor de consum de peste 
9 la sută- A crescut necontenit ni
velul de trai al oamenilor muncii. 
Salariul real al celor ce muncesc 
în sectorul socialist de stat a cres
cut în anul 1958 cu 6,7 la sută el 
fiind astăzi cu aproape 60 la sută 
mai mare decît în 1950.

In ultimele luni ate loc un pu
ternic avînt în muncă al întregu
lui popor pentru înfăptuirea sarci
nilor trasate de plenara din noiem
brie 1958 a C.C al P.M.R., în ve
derea dezvoltării mai departe și 
într-un ritm susținut a industriali
zării socialiste a țării și lărgirii 
bazei tehnico-materiale în agricul
tură- După datele preliminare, 
marea majoritate a întreprinderi
lor și industria socialistă, pe an
samblul ei, și-au realizat și au de
pășit sarcinile de plan pe primul 
trimestru al acestui an, industria 
siderurgică depășindu-și planul cu 
peste 6 la sută.

Aplicînd cu perseverență ideile 
planului cooperatist al lui Lenin, 
partidul nostru a obținut realizări 
de însemnătate istorică în transfor
marea socialistă a agriculturii. La 
începutul lunii aprilie 1959 sectorul 
socialist din agricultură reprezenta 
63,1 la sută din suprafața agri
colă a țării și cuprindea aproape 
2.250.000 familii din totalul de 
3.600.000 de familii țărănești. Se 
realizează sarcina trasată de Con
gresul al Il-lea al partidului de a 
se asigura precumpănirea sectoru
lui socialist în agricultură, ca su
prafață și ca producție agricolă- 
marfă.

Partidul nostru merge întotdeau
na în pas cu viața — așa cum ne 
învață Lenin — și acesta este unul 
din izvoarele forței sale. Un exem
plu de atitudine creatoare în pro
blemele ce se ivesc în procesul con
strucției socialiste, îl prezintă re
centul decret pentru lichidarea ră
mășițelor oricăror forme de ex
ploatare a omului de către om în 
agricultură. In prezent, cînd indus
trializarea socialistă și construcția 
socialistă la sate au realizat mari 
progrese, iar sectorul socialist asi
gură acoperirea în cea mai mare 
parte a fondului central de pro
duse agricole, lichidarea bazei eco
nomice a chiaburimii a devenit o 
necesitate obiectivă.

Partidul nostru desfășoară o 
intensă activitate pentru formarea 
și dezvoltarea conștiinței socialis
te a maselor, ridică nivelul învă- 
țămîntului de cultură generală și 
a celui superior, acordînd o aten-

ție deosebită tinerilor din produc
ție. Intelectualitatea — în tot ce 
are ea mai valoros — urmează 
politica partidului și participă cu 
încredere la construcția economiei 
și culturii socialiste. Ținînd seama 
că transformarea conștiinței socia
liste este un proces îndelungat și 
greu, partidul nostru pune în fața 
organelor și organizațiilor sale, a 
cadrelor de pe frontul ideologic, a 
presei de partid, a publicațiilor 
ideologice sarcina deosebit de im
portantă de a desfășura o muncă 
intensă de propagare a teoriei 
marxist-leniniste și a politicii par
tidului, de a lupta cu intransigen
ță împotriva oricăror manifestări 
ale ideologiei burgheze, împotriva 
teoriilor idealiste, împotriva este
ticii și moralei burgheze, de a ri
dica vigilența poporului muncitor 
împotriva oricăror uneltiri ale duș
manului de clasă.

In Republica Populară Romînă 
este asigurată, nu numai prin lege 
dar și în fapt, cea mai desăvâr
șită egalitate în toate domeniile 
vieții sociale, a tuturor naționa
lităților conlocuitoare. Pe această 
bază se consolidează, zi cu zi, fră
ția între oamenii muncii de toate 
naționalitățile, în munca și lupta 
pentru construirea socialismului 
în patria noastră comună. Parti
dul ne învață să ducem perma
nent o luptă intransigentă împo
triva oricăror manifestări șovinis- 
te, de orice fel, din partea oricui 
ar veni, ca și împotriva tendințe
lor de izolare națională.

Elanul creator al oamenilor 
muncii este puternic stimulat de cu
vintele tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej rostite la adunarea 
activului de partid din orașul și 
regiunea București, privitoare la 
elaborarea planului de dezvoltare 
a economiei naționale pe perioada 
1960—1965, prin înfăptuirea căruia 
poporul nostru va termina în linii 
mari construirea socialismului tre- 
cînd în etapa desăvîrșirii construc
ției socialiste.

Realizările obținute de oa
menii muncii în anii puterii popu
lare sînt o dovadă a capacității 
poporului romîn, a voinței lui de 
nezdruncinat de a infringe orice 
piedici, de a consolida necontenit 
regimul democrat-popular, de a 
construi minunatul edificiu al 
societății socialiste în țara noa
stră. Chezășie a succesului este în
tărirea legăturilor partidului cu 
masele și lărgirea necontenită a 
participării maselor la conducerea 
treburilor obștești, consolidarea a- 
Hanței muncitorești-țărănești, poli
tica justă, marxist-leninistă, a În
cercatului nostru partid, a Comite
tului său Central în frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Tovarăși,

In 1919, Lenin, vorbind despre 
Însemnătatea istorică a întemeierii 
Internaționalei a IlI-a, a subliniat 
că în întreaga lume crește mișca
rea comunistă și unitatea mișcării 
comuniste. Astăzi, mișcarea comu
nistă reprezintă o forță considera
bilă nu numai în țările socialiste, 
dar și în țările capitaliste.

Mișcarea comunistă internațio
nală este astăzi unită cum nu a 
fost niciodată în trecut. Unitatea 
internaționala a partidelor comu
niste și muncitorești se bazează pe 
ideologia marxist-leninistă, pe țe
lul comun al construirii socialis
mului și comunismului.

Este cunoscut eșecul rușinos su
ferit de revizioniștii iugoslavi în 
încercările lor de a submina uni
tatea partidelor comuniste și mun
citorești și coeziunea indestructi
bilă a țărilor lagărului socialist, 
de a calomnia relațiile de cola
borare și ajutor' reciproc între ță
rile socialiste, de a denatura ca
racterul și politica țărilor socia
liste.

Ocupîndu-se de viața internă a 
țărilor lagărului socialist, presa 
iugoslavă obișnuiește să prezinte 
în mod deformat, negativist, feno
menele social-politice și economice 
din aceste țări. Ba chiar își ia 
permisiunea de a le da lecții. 
Aceiași revizioniști, care neagă în 
mod deschis valabilitatea univer
sală și importanța primordiala a 
tezelor de bază ale marxism-leni
nismului, nu ostenesc să se pro
clame autori ai unor metode și 
soluții pe care le recomandă drept 
panaceu universal pentru toate ță
rile socialiste.

Faptele arată însă că aceste 
pretenții, de a da lecții altora, se 
află în totală nepotrivire cu re
zultatele pe care pomenitele me
tode și soluții le dau în practică.

Să vedem, de pildă, cum se re
zolvă în Iugoslavia problema creș
terii productivității muncii despre 
care Lenin spunea că este sarcina 
fundamentală pentru crearea unui 
sistem social superior capitalismu
lui. Sporirea productivității mun
cii sintetizează în țările socialiste 
nu numai dezvoltarea forțelor de 
producție, dar și creșterea conștiin
ței socialiste a oamenilor muncii, 
participarea lor activă la construi
rea socialismului- Nu vrem să fa
cem comparație cu Uniunea So
vietică, unde productivitatea mun
cii a crescut în 1957 față de 
1913 cu 850 la sută, în timp ce 
în S.U.A. a crescut doar cu 
128 la sută. Vom compara Iu
goslavia cu țările democrat-popu- 
lare din Europa : în Bulgaria pro
ductivitatea muncii a crescut în 
perioada 1948—1956 cu 88 la sută, 
în Cehoslovacia în perioada 1948— 
1957 cu 116 la șută, în R.D. Ger
mană în anii 1950—1957 cu 74 la 
sută, iar în țara noastră cu 75 la 
sută. In Iugoslavia însă, între 
1953 și 1957 productivitatea muncii 
a crescut, după cum arată „Bor- 
ba“, cu numai 15 la sută. Ritmul 
mediu anual de creștere a produc
tivității muncii în perioada 1947— 
1956 a fost In Iugoslavia, potrivit 
datelor revistei „Economska poli- 
tika", de numai 0,7 la sută, iar în

1958, față de 1957, a fost, potrivit lui, în frunte cu Uniunea Sovieti- 
declarațiilor lui Moma Markovici, 
membru al Vecei Executive Fede
rative, de numai 1 la sută.

Să vedem cum stau lucrurile cu 
problema cooperativizării agricul
turii, fără de care, după cum se 
știe, nici nu poate fi vorba de 
crearea bazei economice a socia
lismului. Numărul cooperativelor 
agricole de producție din Iugosla
via a ajuns în 1952 la 6888, reve- 
nindu-le 20,4 la sută din întreaga 
suprafață agricolă. Incepînd însă 
din 1952 numărul cooperativelor 
de producție este într-o continuă 
scădere. După cum arată o lucra
re de specialitate, apărută la Bel
grad, în 1956 întregul sector so
cialist (gospodării de stat și coo
perative de toate tipurile) lucra 
numai 7,7 la sută din suprafața 
agricolă. Mai tîrziu s-a renunțat, 
în general, la cooperativizarea 
producției în agricultură. Rezul
tatele acestei stări de lucruri din 
agricultură sînt, pe de o parte, 
continua fărâmițare a pămîntului, 
ceea ce lovește în interesele țără
nimii muncitoare și pe de altă 
parte, întărirea și îmbogățirea ele
mentelor capitaliste.

Partidele comuniste și muncito
rești au drept călăuză învăță
tura marxist-leninistă ; prin apli
carea creatoare a legilor generale 
ale revoluției și construcției socia
liste ele repurtează victorii strălu
cite. Practica a demonstrat că uni
tatea indestructibilă a partidelor 
marxist-leniniste, coeziunea și aju
torul reciproc frățesc între țările 
socialiste, fidelitatea față de prin
cipiile internaționalismului prole
tar constituie chezășia invincibili
tății cauzei socialismului și

că, constituie o uriașă forță mate
rială și morală' și reprezintă prin
cipala stavilă în calea cercurilor 
imperialiste agresive, în calea 
uneltirilor la un nou război.

După ce a amintit importantele 
propuneri ale U.R.S.S. urmărind 
slăbirea încordării internaționale, 
vorbitorul a arătat că popoarele au 
primit cu multă satisfacție faptul 
că va avea loc conferința miniștri
lor de externe și sprijină cu tărie 
convocarea unei conferințe la ni
velul cel mai înalt. Numeroase 
fapte arată, însă, că cercurile agre
sive imperialiste nu au renunțat la 
politica „războiului rece". De a- 
ceea, este necesar să sporească vi
gilența în lupta împotriva forțelor 
războiului, să nu slăbească nici 
un moment eforturile pentru men
ținerea păcii.

Năzuința de pace a poporului 
romîn își găsește o strălucită ex
presie în politica externă a parti
dului și guvernului nostru, politică 
prin care țara noastră contribuie 
activ, alături de celelalte țări so
cialiste, la cauza păcii în întreaga 
lume. Poporul romîn, prin victo
riile ce le dobîndește sub steagul 
partidului în opera de construire a 
socialismului, își aduce contribu
ția la întărirea sistemului mon
dial socialist, la obținerea victo
riei socialismului în întrecerea cu 
capitalismul, la triumful cauzei 
păcii.

In seara zilei de 22 aprilie, la 
Casa de cultură a studenților 
„Grigore Preoteasa" din Bucu
rești, peste 700 de studenți au 
participat la o întîlnire cu dele
gația U.l.S. venită în țara noastră 
pentru a lua parte la manifestările 
organizate în cadrul Lunii solida
rității mondiale cu studenții din 
țările coloniale. Intîlnirea a fost 
deschisă de tovarășul Cornel Bur
tică, președintele Consiliului Uni
unii Asociațiilor Studenților din 
București care, în numele studen
ților bucureșteni a salutat delega
ția U.l.S. și a exprimat solidari
tatea studențimii noastre cu lupta 
desfășurată de studenții înaintați 
din întreaga lume împotriva impe
rialismului, împotriva robiei colo
niale. A luat apoi cuvîntul Wailare 
Mohamed Tukul (Nigeria), repre
zentant al Uniunii Studenților 
vest-africani care a arătat diferite 
aspecte ale luptei pe care studenții 
din țările coloniale o duc împotriva 
imperialismului. In continuare au 
mai vorbit studenții Suleiman 
Mohamed (Algeria), Edmond Fre
deric (Guiana-franceză) și Meluc 
Abubekr din Algeria — care stu
diază în țara noastră.

Intîlnirea s-a încheiat cu un 
program artistic prezentat de for
mația casei de cultură a studen
ților.

ANDREI ȘTEFAN 
corespondent

Tovarăși,

păcii.

victo- 
Lenin

încă în primele zile după 
ria Revoluției din Octombrie 
a elaborat teza despre posibilita
tea coexistenței pașnice între so
cialism și capitalism. Urmînd în
vățătura leninistă, țările lagărului 
socialist duc neabătut o politică 
de apărare și consolidare a păcii, 
de colaborare între state cu regim 
social diferit.

Lagărul mondial al socialismu-

Tovarăși,

Măreața învățătură atotbiruitoa
re a marxism-leninismului a exer
citat și continuă să exercite o pu
ternică influență revoluționară a- 
supra destinelor omenirii, deschide 
perspective luminoase oamenilor 
muncii din toată lumea. Tot ce 
este mai bun, tot ce este cinstit 
și progresist în lume poartă astăzi 
în inimi ideile leninismului.

Generația noastră are fericirea 
de a trăi în epoca victoriei 
marxism-leninismului, epoca victo
riei socialismului în întreaga lume. 
Să trăiască și să învingă steagul 
nemuritor al lui Lenin 1

(Text prescurtat)

Vizitele proî. 
Dmitri Bloiiințev

Păduri tinere pe terenuri 
degradate

Un început promițător
Zilele frumoase de primăvară au 

permis ca tineretul din raionul 
nostru să poată reînceipe acțiunea 
patriotică de refacere a patrimo
niului silvic.

Făcînd bilanțul participării tine
retului la acțiunea de împădurire 
pe anul 1958, biroul comitetului 
raional U.T.M. a scos în evidență 
faptul că majoritatea organizațiilor 
de bază U.T.M. din raion au obți
nut rezultate bune. Astfel în cursul 
anului trecut, tinerii au realizat e- 
conomii prin lucrările executate, 
în valoare de peste 200.000 lei.

Invățînd din experiența anului 
trecut, biroul comitetului raional 
U.T.M. a stabilit ca anul acesta ti
neretul din raionul nostru să parti
cipe în număr și mai mare la lu
crările de împădurire ce le au da 
executat cele 4 ocoale silvice din 
raza raionului nostru.

Prin măsurile organizatorice 
stabilite s-a ajuns la concluzia că 
în acest an pot fi realizate econo-

mii în valoare de circa 500.000 
lei, din care aproape 300.000 lei 
numai de către brigăzile utemiste 
de muncă patriotică.

Folosind timpul prielnic, organi
zațiile U.T.M. din Azuga, schela 
Băicoi, Teleajen au obținut deja 
importante realizări. Organizațiile 
U.T.M. de la schela Băicoi de 
exeimplu, au mobilizat 80 de ute- 
miști care au mers la pădurea Ciu. 
perceasca unde au efectuat 320 ore 
de muncă voluntară la plantarea 
de puieți. In acest timp ei au reu
șit să facă gropi și să planteze 
14.000 puieți pe o suprafață de 3 
hectare.

Rezultate bune au obținut și cei 
153 de tineri din orașul Azuga care 
au recoltat din pepinierele ocolu
lui silvic 73.900 puieți care au și 
fost plantați în terenurile degra
date.

Miercuri dimineața prof. Dmitri 
Blohințev, membru corespondent 
al Academiei de Științe a U.R.S.S., 
directorul Institutului unificat de 
cercetări nucleare de la Dubna, 
și-a continuat vizita la Institutul 
de fizică atomică al Academiei 
R. P. Romîne, unde a vizitat unele 
laboratoare ale reactorului atomic 
și ciclotronul. La ciclotron, oaspe
tele s-a interesat îndeaproape de 
cercetările care se fac aici și de 
noile aparate construite de colecti
vul ciclotronului.

La prînz, prof. Dmitri Blohințev, 
însoțit de acad. Horia Hulubei, di
rectorul Institutului de fizică ato
mică al Academiei R. P. Romîne, 
acad. Șerban Țițeica și prof- univ. 
Florin Ciorăscu, directori adjuncți 
științifici ai institutului și de 
ing. Paul Drăghicescu, secretarul 
Comitetului pentru energie nuclea
ră al Consiliului de Miniștri, a 
făcut o vizită la Academia R. P. 
Romîne. Savantul sovietic a fost 
întîmpinat de academicienii Iorgu 
Iordan și I. S. Gheorghiu, vicepre
ședinți ai Academiei R. P. Romîne, 
de acad. Simion Stoilov, președin
tele Secției de științe matematice 
și fizice, de acad. Vasile Malin- 
schi, membru în prezidiul Acade
miei R. P. Romîne și de alți aca
demicieni, membri corespondenți ai 
Academiei R. P. Romîne, membri 
ai Secției de științe matematice și 
fizice.

Tot în cursul zilei de miercuri, 
prof. Dmitri 
vizită și la 
A.R-L.U.S.

Blohințev a făcut o 
Consiliul General

Cvartetul 
a sosit

(Agerpres)

„Smetana“ 
în Capitală

Înverzesc bătrînli
Oricine a vizitat în urmă cu 

cîțiva ani munții Vrancei a văzut 
sute de hectare de teren pe 
care nu mai creștea nici cel 
puțin o tufă. Apele au ros pă- 
mîntul cărîndu-1 la vale, lăsînd 
în urmă doar piatra în care nu mai 
creștea nici un fel de copac. Cei 
care în anii regimului burgezo-mo- 
șieresc au exploatat pădurile fără 
milă n-aveau interes să planteze 
altele.

In întreg raionul, ca de altfel în 
întreaga țară, la chemarea partidu. 
lui, sute și mii de tineri au pornit 
acțiunea de plantare a puieților 
pentru refacerea patrimoniului sil
vic. In fiecare an, pe munții Vran
cei apar noi păduri tinere plantate 
în ultimii ani.

MARIN FINIGHIU 
secretar al Comitetului 
raional U.T.M. Cîmpina

Vranceimunți ai
Anul acesta, 

de muncă 
nul Vrancea și-au propus

brigăzile utemiste 
patriotică din raio-

> ca 
obiectiv principal participarea la 
acțiunea patriotică de împădurire 
a munților Vrancei.

In urmă cu cîteva zile, numai 
ceile două brigăzi utemiste de mun
că patriotică de la Școala medie 
din Vidra au plantat în raza oco
lului silvic Vidra 4.000 puieți de 
brad. Aceștia se adaugă celor 
60.000 puieți plantați în anul tre
cut, 
aici.

Și lucrurile nu se vor opri

C. STANBOALA 
secretar al Comitetului 
raional U.T.M. Vrancea

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

Miercuri dimineața a sosit în 
Capitală cunoscutul cvartet „Sme
tana" din R. Cehoslovacă, laureat 
al Premiului de Stat olasa 1.

Cvartetul „Smetana" a sosit în 
țara noastră după un turneu în
treprins cu succes în R. P. Bul
garia.

Cvartetul este alcătuit din: An
tonin Kohout — violoncel, crea
torul și conducătorul formației, 
Jiri Novak — vioara I-a, Lubomir 
Kostecky — vioara a Il-a, Milan 
Skampa — violă.

In țara noastră cvartetul ceh va 
da mai multe concerte : în ziua de 
23 aprilie la Cluj; la 25 aprilie la 
Orașul Stalin și în ziua de 27 
aprilie la București. In programul 
concertelor sînt înscrise lucrări de 
Dvorak, Schubert, Sommer. Da a- 
semenea cvartetul este programat 
să prezinte un concert și în Studioul 
de Televiziune „București" în ziua 
de 28 aprilie.

(Agerpres)

........ Jjaa

în ziua de 19 aprilie la Șantierul naval Oltenița a fost lansată la apă o motonavă cu o capacitate 
de 2.000 tone. Motonava a fost lansată cu 4 luni înainte de termen în cinstea zilei de 1 Mai. Ea 
este destinată pentru transporturile de mărfuri pe fluvii și lacuri de acumulare și este întărită pentru 

navigația pe sloiuri. Are două motoare de 500 G.P., fiecare cu o viteză de 18 km. pe oră.

Foto î AGERPRES

Centrul școlar silvic din Gurghiu, raionul Reghin (R.A.M).

In legătură cu schimburile 
comerciale dintre R. P. Romînă 

și R. P. F. Iugoslavia
O declarație a unui purtător de cuvînt 

al Ministerului Comerțului al R. P. Romîne
In ultimul timp, în presa iu

goslavă au apărut știri, declarații 
și comentarii tendențioase cu pri
vire la schimburile comerciale 
dintre Republica Populară Romină 
și Republica Populară Federativă 
Jugoslavia.

Agenția Romînă de Presă 
„Agerpres" s-a adre ;at pentru lă
muriri unui purtător de cuvînt al 
Ministerului Comerțului al 
R. P- Romîne, care a declarat 
următoarele unui redactor al agen
ției :

In declarația purtătorului de cu
vînt al Secretariatului de Stat 
pentru afacerile Externe, ca și în 
știrile transmise de agenția de 
presă și ziarele iugoslave, făcîn- 
du-se referiri neîntemeiate la acor
dul romîno-iugoslav de la Brioni 
din 1956, se afirmă că Republica 
Populară Romînă nu a acceptat să 
livreze petrol Iugoslaviei și că 
poziția părții romîne a dus la re
ducerea volumului schimburilor pe 
anul în curs, ca și la modificarea 
listei de produse.

Aceste afirmații nu corespund 
realității. Situația se prezintă în 
felul următor:

Deși R. P. Romînă nu exportă 
petrol brut, lucru pe care partea 
romînă l-a afirmat și la Brioni, în 
dorința de a veni în ajutorul 
Iugoslaviei, s-a convenit că pozi- 
ia „produse petrolifere" în va- 
oare de 2,5 milioane dolari, men- 
ionată în acord, „cuprinde pro

duse petrolifere și țiței. Precizarea 
acestor produse ca și a cantități
lor respective se va face prin 
protocoalele anuale". In același 
timp, partea iugoslavă s-a angajat 
să examineze cu bunăvoință posi
bilitatea de a livra cupru brut 
Romîniei.

Se pare, însă, că anumite foruri 
iugoslave au o concepție ciudată 
despre obligații: în timp ce spri
jinul pe care o țară acceptă să-l 
acorde Iugoslaviei este considerat 
o obligație, angajamentul de a 
examina cu bunăvoință cereri în
dreptățite ale Romîniei este tratat 
drept o simplă declarație, care 
poate fi ignorată cu ușurință.

Astfel, în protocoalele din anii 
următori, au fost fixate contingente 
de produse petrolifere și de țiței, 
dar în anul 1958, de pildă, iu
goslavia a importat întreg contin
gentul de țiței de 70.000 tone și 
nu a acceptat decît 1.000 tone de 
produse petrolifere din contingen
tul de 36.000 tone care a fost ținut 
la dispoziția Iugoslaviei.

Cu toate insistentele părții ro
mîne, în decursul celoi trei ani 
care s-au scurs de la semnarea 
Acordului de la Brioni, partea 
iugoslavă nu a acceptat nici un fel 
de livrări de cupru brut către Ro
mînia, afirmînd în repetate rînduri 
că nu are „libertatea" de a face 
acest lucru, deși se știe că R P.F.I. 
a exportat în acești ani cupru brut 
în alte țări.

In aceste împrejurări, partea 
romînă nu a putut accepta ca și 
pe anul 1959 să livreze țiței Iu
goslaviei, dar protocolul semnat la 
București la 13 aprilie a.c. pre
vede livrarea a 95.000 tone pro
duse petrolifere. în valoare de 
aproximativ 2.500.000 dolari.

Cauzele diminuării volumului de 
schimburi dintre Romînia și Iu
goslavia sînt prezentate de către 
purtătorii de cuvînt iugoslavi de 
asemenea într-un mod denaturat.

Sînt astfel cu totul ignorate

încălcările repetate ale disciplinei 
contractuale de către firmele co
merciale iugoslave, nerespectarea 
de către acestea a acordurilor și 
contractelor.

De pildă, în cursul anului 1958, 
partea iugoslavă nu a livrat pro
duse contractate ca azotatul de 
amoniu și nu a respectat anga
jamentele contractuale cu privire 
la preluarea de motorină, hîrtie, 
cherestea, acid sulfuric etc.

Cu toate demersurile repetate 
ale organelor economice romînești 
și promisiunile părții iugoslave de 
a lua măsuri pentru a îndrepta 
deficiențele ivite în efectuarea 
schimburilor comerciale, situația 
aceasta a continuat și ea nu putea 
să ducă decît la diminuarea vo
lumului comerțului romîno-iu- 
goslav.

In ce ne privește, continuăm să 
stăm pe poziția dezvoltării corni- 
nue a schimburilor comerciale din
tre R. P. Romînă și R-P.F.I. pe 
baza respectării principiului avan
tajelor reciproce.

De aceea dezaprobăm comen
tariile și declarațiile tendențioase 
care nu pot decît să dăuneze dez
voltării colaborării economice din
tre cele două țări.

PRIMIREA DE CĂTRE PRE
ȘEDINTELE PREZIDIULUI 
MARII ADUNARI NAȚIONA
LE A R. P. ROMINE, ION 
GHEORGHE MAURER, A 
PREȘEDINTELUI COMISIEI 
EXTERNE A CAMEREI DE- 
PUTAȚILOR DIN ARGEN

TINA, D L JUAN RÂUL 
LOPEZ

_ La 22 aprilie, președintele Pre
zidiului Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit pe dl. Juan Râul 
Lopez, președintele Comisiei ex
terne a Camerei Deputaților din 
Argentina, însoțit de consilierul 
Jorge Greco, care ne vizitează 
țara la invitația Grupului națio
nal romîn al Uniunii Interparla
mentare.

★
In cursul aceleiași zile d-nii 

Juan Raul Lopez și Jorge Greco 
au fost primiți de ministrul Aface
rilor Externe al R. P. Romîne, 
Avram Bunaciu.

(Agerpres)

ANUNȚ
Școala Tehnică șl Tehnică de 

Maiștri a Ministerului Industriei 
Bunurilor de Consum — Bucu
rești, șir. Poetul Cerna nr. 1, 
organizează o sesiune de exa
men de diplomă in Intervalul 
1 — 15 iulie 1959, in baza in
strucțiunilor M.I. nr. 39531/1959, 
pentru absolvenții fostelor școli 
medii tehnice ale industriei 
ușoare, care nu au trecut acest 
examen.

1. Înscrierile se primesc la 
secretariatul școlii pînă la data 
de 15 iunie 1959. Candidații vor 
depune următoarele acte :

— Cerere de înscriere la exa
men, în care se va specifica 
Cauzele care l-au împiedicat pe 
candidat să promoveze exame
nul in sesiunile anterioare;

— certificatul de naștere (co
pie legalizată) ;

— copie de pe foaia matricolă 
din care să reiasă situația din 
cei 4 ani de studii;

— o adeverință din partea 
școlii pe care a>u absolvit-o, în 
care să se specifice situația 
absolventului la examenul de 
diplomă (dacă s-a prezentat 
sau nu anterior, dacă a fost 
respins și din ce cauză etc.).

Candidații care nu vor depune 
actele de mai sus pînă la data 
de 15 iunie a.c. nu vor fi pri
miți la examen.

2. — Examenul de diplomă 
constă din următoarele probe 
orale, pentru candidații care 
au depus și li s-a admis proiec
tul de diplomă :

a. — susținerea proiectului 
de diplomă.

b, — examinarea la tehnolo
gia de specialitate și o materie 
înrudită conform programelor 
școlare ale școlii medii tehnice 
din anul 1954-1955.

3. — Absolvenții care nu au 
alcătuit proiectul de diplomă 
sau cărora proiectul le-a fost 
respins in sesiunile anterioare, 
vor reface acest proiect.

Pentru aceasta vor lua legă
tura cu direcția școlii, pentru 
a primi subiectul și îndrumările 
necesare.

Proiectul va fi depus la școa
lă pînă la data de 20 iunie.

— Tot pe această cale se face 
cunoscut că în baza Ord. 
M.l.B.C. nr. 134/1959. se orga
nizează un examen pentru obți
nerea diplomei de maistru pen
tru absolvenții fostelor școli 
medii tehnice pentru industria 
ușoară. încadrați in producție. 
Examenul va avea loc între 
15 — 30 iunie 1959 la sediul 
școlii, arătat mai sus.

Candidații vor trebui să înde
plinească următoarele condi- 
țiunl :

— Să fie absolvenți ai unei 
școli medii tehnice din indus
tria ușoară, cu examen de di
plomă ;

— Să fie încadrați în produc
ție avînd o vechime de mini
mum 3-4 ani,

— Să îndeplinească funcția 
de ajutor de maistru sau mai
stru de minimum 1-2 ani.

Orice alte lămuriri vor fi ce
rute serviciului personal Și tn- 
vățămînt din întrepr inderea 
unde este încadrat candidatul.

Informații suplimentare se poi 
cere la secretariatul școlii, tele
fon : 21. 25. 30.
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Ședința festivă de la Moscova consacrată aniversării nașterii lui V. I. Lenin

„Leninismul steagul măreț de luptă
pentru triumful comunismului"

Raportul prezentat de tovarășul L. I. Brejnev
TOVARĂȘI I Popoarele Uniunii 

Sovietice și întreaga omenire pro
gresistă sărbătoresc astăzi în mod 
solemn aniversarea a 89 de ani de 
la nașterea lui Vladimir Ilici 
Lenin, întemeietorul gloriosului 
nostru partid comunist și al sta
tului sovietic, conducătorul și în
vățătorul iubit al oamenilor mun
cii din întreaga lume.

De numele lui Lenin se leagă 
noua epocă a istoriei universale, 
epdca prăbușirii capitalismului, 
epoca in care omenirea pășește pe 
calea socialismului. Sintetizînd 
uriașa experiență a luptei revolu
ționare a clasei muncitoare, des
coperind noi legi ale vieții sociale 
și luptind cu hotărîre împotriva 
tuturor dușmanilor socialismului, 
Lenin a dezvoltat și a îmbogățit 
în mod creator măreața învățătură 
marxistă. Astăzi, marxism-leninis- 
mul stăpînește mințile și inimile 
omenirii muncitoare, a devenit pu
ternica ei armă ideologică în lup
ta împotriva imperialismului.

Vladimir Ilici a creat un partid 
revoluționar, un partid de tip nou, 
un partid care a condus poporul 
nostru prin furtunile a trei revo
luții și a încununat lupta acestuia 
cu victoria Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, cu crearea 
primului stat socialist din lume.

Lenin visa la viitor, privirea sa 
străbatea vălul vremii și el preve
dea limpede ceea ce avea să ur
meze. In creațiile sale nemuri
toare el a elaborat planul con
struirii socialismului în U.R.S.S. 
și a trasat principalele etape ale 
creării societății comuniste.

Partidul nostru păstrează cu 
sfințenie și îndeplinește poruncile 
marelui sau conducător. Transpu- 
nind în viață învățătură leninistă, 
partidul și poporul au obținut suc
cese de importanță istorică mon
dială. Statul sovietic socialist a 
pășit pe calea unor noi și mari 
victorii ale comunismului.

Vladimir Ilici era profund con
vins că nu numai țara noastra, ci 
întreaga omenire va păși pe calea 
comunismului. El spunea: „Dru
mul nostru este insa just, deoare
ce este drumul pe care, mai de
vreme sau mai tîrziu, vor păși în 
mod inevitabil și celelalte țări". 
(V. I. Lenin, Opere, voi. 33, pag. 
149, E.S.P.L.P. — 1957).

Milioane de oameni din lumea 
întreagă pășesc acum sub steagul 
de luptă al marxism-leninismului, 
sub conducerea partidelor comu
niste și muncitorești. Socialismul 
s-a transformat într-un sistem 
mondial care reprezintă o forță pu
ternică în nestăvilită creștere. Și 
oricît ar visa imperialiștii să res
tabilească puterea burgheziei și 
moșierilor in țările socialismului, 
aceasta nu se va întîmpla nicio
dată. Așa după cum spunea Le
nin : Ceea ce a fost smuls din ră
dăcini nu mai poate prinde viață.

Măreața învățătură leninistă a 
fost profund verificată în timp, în 
viață. Sub steagul marxism-leninis
mului poporul sovietic, oamenii 
muncii din toate țările vor cuceri 
noi victorii în lupta pentru viito
rul luminos al omenirii — pentru 
pace și frăție între popoare, pentru 
comunism I

Pe calea leninista 
spre victoria

TOVARĂȘI 1 Sărbătorim ziua de 
naștere a lui Vladimir Ilici Lenin 
într-un moment însemnat Patria 
noastră trece printr-un avînt po
litic și în muncă fără precedent.

Congresul al XXl-leia al P.C.U.S. 
constituie un eveniment remarcabil 
al zilelor noastre. Hotărîrile sale 
istorice care trasează calea po
porului sovietic spre comunism, 
exercită o uriașă Influență asupra 
desfășurării evenimentelor în lu
mea întreagă, contribuie la întări
rea continuă a forțelor lagărului 
socialist, la coeziunea mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale pe baza principiilor marxism- 
leninismului.

Multă vreme, Țara Sovietelor a 
fost singura țară socialistă, fiind 
încercuita de state capitaliste duș
mănoase. Nu o dată a trebuit ea 
să respingă atacurile armate ale 
imperialiștilor. Numeroșii dușmani 
de clasă din lăuntrul țării și a- 
genții lor din rindurile partidului, 
troțkiștii, zinovieviștii, buhariniștii, 
naționaliștii burghezi, au încercat 
să împiedice construcția socialistă 
și s-au străduit din răsputeri să 
abată partidul de la linia leninistă.

In condițiile grele de atunci, 
partidul și poporul sovietic au 
stat, ca întotdeauna, neclintit pe 
pozițiile leniniste, au dat dovadă 
de tărie morală, dîrzenie și eroism, 
înarmat cu teoria marxist-leninis
tă, partidul a zdrobit pe dușmanii 
leninismului.

Sub conducerea Partidului Co
munist și a Comitetului său Cen
tral, în fruntea căruia s-a aflat 
mulți ani 1. V. Stalin, poporul so
vietic a înfăptuit cu suoces indus
trializarea socialistă a țării, colec
tivizarea agriculturii și a realizat 
revoluția culturală, îndeplinind ast
fel marile sarcini ale transformă
rii socialiste a societății.

De atunci. Țara Sovietică, mer- 
gînd pe drumul leninist, sub con
ducerea Partidului Comunist, a 
înfăptuit noi transformări uriașe 
în toate domeniile vieții noastre,

Marele Lenin ne învăța că nu
mai odată cu socialismul începe 
înaintarea rapidă, cu adevărat de 
masă, cu participarea întregii 
populații, în toate domeniile vieții 
sociale. Istoria confirmă în mod 
strălucit această previziune lenjț 
nistă.

Intr-adevăr, este oare mult de 
cînd țara noastră era o țară îna
poiată din punct de vedere tehnic 
și economic ? In prezent însă, în 
fața întregii omeniri se înalță pu
ternicul stat socialist cu o indus
trie de prim rang și cu o agri
cultură cu un înalt nivel de dez
voltare, o țară care se întrece cu 
succes în domeniul economic și 
tehnico-științific cu Statele Unite 
ale Americii cea mai dezvoltată 
țară a lumii capitaliste, iar într-o 
serie de ramuri a și depășit Ame
rica.

E oare mult de cînd atomul mai 
era o taină pentru oameni ? Acum 
însă, în țara noastră a fost con
struită pr‘ma centrală atomo- 
electrică din lume, se construiesc 
noi și puternice centrale atomo- 
electrice, a fost lansat spărgătorul 
de gheață atomic care poartă nu
mele marelui Lenin.

E oare mult de cînd ideea zbo
rului în Cosmos era de domeniul 
fanteziei ? Astăzi însă considerăm 
ca ceva firesc știrile zilnice anun- 
țînd cite mii de rotații a făcut cel 
de-al III-lea satelit sovietic în ju
rul Pămîntului. Purtînd fanionul 
Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste planeta făurită de 
creator al poporului nostru 
tește în jurul Soarelui.

Mărețele succese ale
noastre au fost generalizate în 
mod științific, profund, în conclu-

comunismului
al
a-

geniul
se ro-

patriei

ziile istorice ale Congresului 
XXI-lea al Partidului, care au 
rătat că în U.R.S.S. socialismul 
a învins nu numai pe deplin ci 
și definitiv și că țara noastră a 
pășit acum într-o nouă perioadă a 
dezvoltării ei — perioada construi
rii desfășurate a societății comu
niste.

Pornind de la nivelul atins de 
dezvoltarea forțelor de producție, 
partidul nostru consideră că pen
tru crearea bazei tehnico-materia- 
le a comunismului este necesar să 
se dezvolte și să se perfecționeze 
industria noastră grea, să se rea
lizeze electrificarea totală a țării, 
progresul tehnico-științific neîntre
rupt în toate ramurile industriei și 
agriculturii, să se introducă meca
nizarea complexă și automatizarea 
tuturor proceselor de producție, să 
se folosească din plin noile re
surse de energie, resursele natu
rale inepuizabile, noile materiale 
sintetice și alte materiale, să se 
ridice nivelul material și tehnico- 
cultural al tuturor oamenilor mun
cii, să se îmbunătățească organi
zarea producției, să se ridice pro
ductivitatea muncii.

O parte de cea mai mare im
portanță a programului de pers
pectivă al construcției comuniste, 
trasat de partid, este planul sep
tenal — întruchipare a liniei ge- 
nerale leniniste a partidului în 
etapa actuală.

Planul septenal prevede dezvol
tarea multilaterală a forțelor de 
producție ale țării, creșterea in
tensă și armonioasă a producției 
în toate ramurile economiei națio
nale. El va reprezenta un pas ho- 
tărîtor în crearea bazei tehnico- 
materiale a comunismului, în asi
gurarea victoriei U.R.S.S. în în
trecerea economică pașnică cu ca
pitalismul.

După ce a subliniat principalele 
prevederi ale planului septenal în 
domeniul industriei și agriculturii, 
L. I. Brejnev a spus în conti
nuare :

Planul septenal prevede înfăp
tuirea unui vast sistem de măsuri 
importante pentru ridicarea bună
stării poporului. In nici o țară bur
gheză nu se face nici cea mai 
mică parte din ceeace se face pen
tru oamenii muncii în Uniunea 
Sovietică. Nu omul pentru produc
ție ci producția pentru om — a- 
ceasta este regula vieții socialiste.

In anii septenalului, aproxi
mativ 40 la sută din întreaga 
populație a Uniunii Sovietice va 
sărbători cu bucurie mutarea în 
case noi, confortabile.

In anii următori, oamenii mun
cii din Uniunea Sovietică vor avea 
cea mai scurtă zi de lucru și cea 
mai scurtă săptămînă de lucru din 
lume, concomitent cu mărirea sa
lariilor și desființarea impozitelor 
percepute de la populație. Uniunea 
Sovietică va atinge cel mai înalt 
nivel de trai din lume.

Poporul sovietic a primit planul 
septenal cu uriașă însuflețire, con- 
siderîndu-1 o cauză apropiată și 
scumpă. Toată țara este cuprinsă 
de puternicul avînt al întrecerii so
cialiste a întregului popor.

Datele publicate de Direcția cen
trală de statistică cu privire la în
deplinirea planului pe primul tri
mestru al primului an ai septe
nalului arată că industria noastră 
a obținut un mare succes, sporind 
volumul producției cu 11 la sută 
față de perioada corespunzătoare 
a anului trecut. Aceasta este de 
bun augur pentru viitor.

Acum 40 de ani, Vladimir Ilici 
Lenin vedea în primele subotnice 
comuniste marea inițiativă a cla
sei muncitoare în lupta pentru con
struirea societății comuniste. In 
zilele noastre, ideea leninistă a în-

trecerii socialiste a luat o nouă cerea socialistă a întregului popor 
dezvoltare în minunata mișcare a este chezășia trainică a faptului că 
brigăzilor și a unor colective în- planul septenal va fi nu numai în
tregi de muncă comumstă. Intre- deplinii, ci și depășit.

Fidelitatea fața de leninism — 
izvorul victoriilor de importanța 
istorica mondiala ale partidului 

și poporului
TOVARĂȘI I In victoria deplină P.C.U.S., împotriva rolului coti

și definitivă a socialismului în ‘ . .............................
înaintarea noastră impetuoasă pe 
calea spre comunism vedem întru
parea vie a ideilor nemuritoare ale 
lui Lenin.

Fidelitatea față de marxism
leninism este izvorul puternic al 
forței și tăriei partidului nostru. 
In toate, în lucrurile mari ca și în 
cele mici, el este călăuzit de învă
țătura marelui Lenin. El nu a 
permis niciodată și nimănui să 
încalce principiile revoluționare ale 
leninismului.

Partidul nostru pornește de la 
ideea că masele populare sînt forța 
hotărîtoare a dezvoltării sociale, a 
tuturor prefacerilor revoluționare. 
Lenin ne învăța că sintetizarea ex
perienței maselor, cunoașterea vie
ții, a intereselor și cerințelor lor, 
contactul permanent cu masele, 
constituie o condiție indispensabilă 
a activității rodnice a partidului.

In ultimii ani, Partidul Comu
nist a restabilit și a dezvoltat nor
mele leniniste ale vieții de partid. 
El aplică în mod consecvent prin
cipiul centralismului democratic, 
metoda conducerii colective în 
toate verigile construcției de 
partid, de stat și economice.

Partidul a moștenit de la Lenin 
marea măiestrie revoluționară, 
priceperea ca la cotituri radicale, 
ținînd seama de situația nouă, să 
traseze linia justă, să-și reorga
nizeze munca organizatorică și po
litică. Se poate afirma cu deplin 
temei că ultimii cinci ani au în
semnat o cotitură istorică radi
cală în viața țării, o cotitură care 
a ceruț partidului să rezolve cu 
curaj și în mod creator problemele 
arzătoare ale politicii interne și ex
terne a statului sovietic, să ela
boreze noi forme și metode de 
conducere.

Ținînd seama de condițiile noi, 
de situația nouă, partidul a făcut 
o cotitură hotărîtă, îndreptînd ca
drele noastre de conducere spre o 
profundă studiere a economiei, 
spre o muncă organizatorică și po
litică vie, rodnică, cu masele. El 
le educă în spiritul unei înalte exi
gențe și slujirii cu credință a po
porului.

Cît de multă dreptate avea 
Lenin, atunci cînd numea partidul 
nostru, partidul celor ce înfăptu
iesc transformări revoluționare, 
partidul inovatorilor I A nu ră- 
mîne pe loc, a nu fi mulțumit cu 
cele realizate, a merge neapărat 
înainte — aceasta exprimă tocmai 
stilul leninist de muncă.

Mobilizînd masele la înfăptuirea 
noilor sarcini, partidul luptă fără 
cruțare împotriva tuturor celor 
care trag înapoi, care încearcă să-l 
abată de pe calea leninistă. Iată 
de ce partidul, cu calda aprobare 
a întregului popor sovietic, a zdro
bit din punct de vedere ideologic 
și politic cu atîta unanimitate și 
hotărîre grupul antipartinic demn 
de dispreț al complotiștilor și frac- 
ționiștilor — Malenkov, Kagano- 
vici, Molotov, Bulganin și Șepi- 
lov — care a luptat împotriva li
niei generale leniniste a partidu
lui, împotriva liniei politice adop
tate de Congresul al XX-lea al

planul septenal va fi nu numai în-

ducător al partidului.
Exprimîndu-ne cu cuvintele Iul 

Lenin, partidul nostru a măturat 
din cale pe acești renegați „cu 
aceeași ușurință cu care un tren 
dă la o parte din drumul lui niște 
surcele" (V. I. Lenin, Opere, voL 
26, pag. 290. E.S.P.L.P. 1954).

Popoarele Uniunii Sovietice se 
mîndresc pe bună dreptate cu re
zultatele muncii lor constructive. 
In toate succesele noastre, ele văd 
activitatea rodnică și clarvăzătoa
re în chip leninist a partidului 
nostru și a Comitetului său Cen
tral în frunte cu Nikita Sergheevici 
Hrușciov, discipol credincios al 
lui Lenin, organizator talentat, 
eminent activist al Partidului Co
munist, al statului sovietic și al 
întregii mișcări comuniste și mun
citorești internaționale.

Partidul comunist manifestă o 
grijă neobosită pentru întărirea 
puterii politice și economice a sta
tului nostru, pentru dezvoltarea 
democrației sovietice, pentru ridi
carea spiritului creator al maselor 
populare și atragerea lor pe scară 
largă la conducerea construcției 
de stat, economice și culturale. 
Partidul aplică în mod consecvent 
linia trecerii treptate a funcțiilor 
exercitate de organele de stat asu
pra organizațiilor obștești.

Revizioniștii încearcă să ne a- 
cuze că, întărind statul sovietic, 
ne-am abate, chipurile, de la în
vățătura marxist-leninistă despre 
dispariția statului. Revizioniștii 
denaturează leninismul, calomnia
ză partidul nostru. Dispariția sta
tului va avea loc numai în con
dițiile comunismului total. Acum 
însă, cînd există lagărul imperia
list agresiv, a slăbi statul socia
list înseamnă a merge pe calea 
trădării cauzei clasei muncitoare 
și a tuturor oamenilor muncii.

Partidul nostru este credincios 
marxism-leninismului. întărind pu
terea economică a țării, ridicînd 
bunăstarea poporului, el va întări 
și de acum înainte statul sovietic, 
înfăptuind planurile mărețe ale 
construcției pașnice, noi vom păzi 
cu vigilență securitatea țării noas
tre, vom perfecționa și mai mult 
vitezele forțe armate ale Uniunii 
Sovietice. Partidul și poporul nu-și 
vor cruța forțele pentru a asigura 
glorioșilor apărători ai patriei 
noastre armele cele mai perfecțio
nate din punct de vedere tehnic. 
Vom traduce in viață cu o și mai 
mare perseverență și hotărîre che
marea lui Lenin : să stăm tot
deauna de veghe, să păzim ca lu
mina ochilor capacitatea de apăra
re a patriei noastre, să sporim 
forța glorioasei și eroicei noastre 
Armate Sovietice.

Leninismul ne învață că pentru 
trecerea la comunism este necesar 
un înalt nivel de cultură, de în
vățătură și de conștiință al tutu
ror cetățenilor societății noastre.

Partidul educă oamenii sovietici 
în spiritul colectivismului și dra
gostei de muncă, al patriotismului 
și profundei înțelegeri a datoriei 
lor internaționaliste, al intransi
genței față de toate manifestările 
ideologiei burgheze, în spiritul fi
delității față de marxism-leninism.

Ideile leninismului înving în lupta 
pentru pace, libertate și prietenie 

între popoare
TOVARĂȘI 1 Leninismul este o 

măreață învățătură internațională, 
el exprimă dorințele și speranțele 
oamenilor muncii din întreaga 
lume. Lenin ne-a învățat că pro
letariatul va putea obține victoria 
numai dacă va opune capitalului 
unitatea forțelor sale pe plan in
ternațional. Educate în spiritul po
runcilor leniniste ale solidarității 
proletare internaționale, clasa 
muncitoare, popoarele țării noastre, 
întăresc în permanență legăturile 
de prietenie și frăție cu proletarii 
și oamenii muncii din întreaga 
lume.

Noi pășim spre comunism în a- 
lianță frățească- cu popoarele mari’, 
Chine, Poloniei, Cehoslovaciei, Re
publicii Democrate Germane, Ro- 
mîniei. Bulgarie’, Ungariei, Alba
niei, Republicii Democrate Viet
nam, Republicii Populare Demo
crate Coreene, Republicii Populare 
Mongole. Lagărul mondial socia
list care reunește aproape un mi
liard de oameni constituie o cuce
rire de importanță istorică mon
dială a oaniendor muncii, trium
ful măreț al ideilor marxism-leni
nismului.

Istoricele hotărîri ale Congresu
lui al XXI-lea al P.C.U.S. au fost 
sprijinite cu căldură de popoarele 
țărilor socialiste, de partidele co
muniste și muncitorești de peste 
hotare. A păși împreună cu Uniu
nea Sovietică spre comunism, spun 
prietenii noștri din țările de de
mocrație populară, înseamnă a dez
volta și mai rapid economia și 
cultura, a întări unitatea țărilor 
socialiste și a obține prin eforturi 
comune victoria în întrecerea eco
nomică pașnică cu capitalismul.

Lenin a prevăzut că popoarele 
oprimate se vor ridica la lupta îm-

potriva imperialismului și vor 
siărîma lanțurile sale. In fiecare 
an, popoarele altor țări din Asia, 
Africa, America Latină, pășesc pe 
calea unei dezvoltări naționale 
independente. In ultimul an, ca 
urmare a unei răscoale populare a 
fost răsturnată clica feudală 
monarhistă din Irak și s-a format 
Republica independentă Irak; Re
publica Guineea și-a proclamat in
dependența ; au fost răsturnate 
sîngeroasele regimuri despotice din 
Columbia, Venezuela, Cupa.

Se apropie vremea cînd, sub 
presiunea popoarelor, se vor pră
buși definitiv regimurile coloniale 
și acolo unde încă mai există.

Nu trebuie însă să se uite că 
imperialiștii nu vor să renunțe de 
bunăvoie la privilegiile lor. Ei in
tensifică uneltiri.e împotriva po
poarelor care s-au smuls de sub 
puterea lor. In unele țări, impe
rialiștii mai speră încă să-și men
țină dominația, intrînd în cîrdășie 
cu vîrfurile feudale reacționare, or
ganizează rebeliuni și comploturi. 
In alte țari, cochetează cu forțele 
burgheze naționaliste, încearcă să 
le atragă de partea lor, ațiță iste
ria anticomunistă. Interesele elibe
rării depline a popoarelor de sub 
jugul colonial cer o și mai mare 
unitate și coeziune a tuturor for
țelor antiimperialiste.

Uniunea Sovietica a fost și va 
fi întotdeauna prietena devotată a 
tuturor popoarelor care luptă pen
tru libertatea și independența lor 
națională.

Uniunea Sovietică, toate țările 
socialiste, sînt prin esența lor, țări 
iubitoare de pace, interesate in 
menținerea și întărirea păcii.

Alta este situația in lumea ca
pitalistă. Imperialismul contetmpo-

ran a ascuțit la maximum princi
pala contradicție a capitalismului 
— contradicția dintre forțele de 
producție și relațiile de producție. 
Cercurile guvernante ale țărilor 
imperialiste încearcă să susțină 
economia în mod artificial, cu a- 
jutorul cursei înarmărilor, al unor 
uriașe cheltuieli militare.

Economiștii burghezi americani 
încearcă chiar să demonstreze că 
cursa înarmărilor ar fi o adevărată 
binefacere pentru clasa muncitoare, 
că ea ar ajuta la reducerea șoma
jului.

Faptele arată că și în condițiile 
cursei înarmărilor, în S.U.A. se 
menține un nivel fără precedent de 
înalt al șomajului.

Monopolurile capitaliste di i 
S.U.A., care se îmbogățesc din 
cursa înarmărilor, opun rezistență 
încăpățînată oricăror încercări de 
slăbire a încordării internaționale 
și de reducere a alocărilor pentru 
scopuri militare.

Popoarele din toate țările nu vor 
război. Le-a devenit odios așa- 
numitul „război rece". Crește mî- 
nia popoarelor împotriva forțelor 
imperialiste care pun la cale un 
război atomic. Cresc și se întăresc 
în țările capitaliste forțele sociale 
care se pronunță pentru pace și 
securitatea popoarelor. In primele 
rînduri ale luptătorilor pentru 
pace, împotriva pericolului unui 
nou război pășesc partidele comu
niste și muncitorești care, împreu
nă cu celelalte forțe democratice 
din țările lor acționează într-un 
front unit în lupta pentru pace.

Politica externă a Uniunii So
vietice, clarvăzătoare, suplă și 
realistă în spirit leninist a asigu
rat o uriașă creștere a prestigiu
lui statului sovietic pe arena in
ternațională. Pînă și presa bur
gheză este nevoită să recunoască 
că pe arena internațională Uniu
nea Sovietică este aceea care de
ține neîncetat inițiativa.

Istoricele hotărîri ale Congresu
lui al XXI-lea al P.C.U.S. au o 
deosebită însemnătate pentru men
ținerea păcii. îndeplinirea planu
lui septenal, precum și a planuri
lor celorlalte t""! — 
face ca sistemul __
lismului să devină 
ternic îneît pînă și adepții cei 
mai înverșunați ai politicii de for
ță își vor da seama de întreaga 
primejdie pe care o prezintă pen
tru ei dezlănțuirea unui război îm
potriva țărilor socialiste. Actuala 
evoluție a evenimentelor arată că 
încă înainte de victoria deplină a 
socialismului în lume, în condițiile 
menținerii capitalismului într-o 
parte a lumii, se va ivi posibili
tatea reală de a se exclude răz
boiul mondial din viața societății 
omenești.

Politica externă a Partidului Co
munist și a guvernului sovietic 
urmărește realizarea unei depline 
destinderi a încordării internațio
nale. In propunerile sovietice refe
ritoare la încheierea Tratatului de 
pace cu Germania și normalizarea 
situației în Berlinul occidental, 
popoarele au văzut o cale concre
tă spre slăbirea încordării și în
sănătoșirea întregii situații inter
naționale. Cererile popoarelor de 
a se căuta căi spre pace dau deja 
primele roade și exercită o anu
mită influență asupra guverne
lor S.U.A., Angliei și Franței.

S-a ajuns la un acord cu privire1 
la organizarea conferinței miniștri
lor Afacerilor Externe și a confe
rinței șefilor de guverne ale sta
telor din Est și Vest, pentru care 
Uniunea Sovietică a luptat în 
cursul ultimilor ani- Dacă oamenii 
de stat ai țărilor Occidentului vor 
lăsa la o parte tot ce s-a acumu
lat în anii „războiului rece" și vor 
fine seama de voința popoarelor, 
se vor putea elabora hotărîri folo
sitoare pentru menținerea păcii, se 
va putea obține slăbirea încordării 
internaționale.

In vederea menținerii păcii și a 
Izbăvirii popoarelor de nenorocirile 
unui război, guvernul sovietic luptă 
cu perseverență pentru rezolvarea 
problemelor dezarmării, reducerii 
forțelor armate ale statelor, în
cetării experiențelor cu 
atomice și cu hidrogen.

Lenin învăța partidul nostru să

tari socialiste va 
ii mondial al socia- 

atît de pu-

armele

țină seama în mod lucid în po
litica sa de toți factorii de clasă 
existenți, interni și externi, el ne 
învăța că pacea nu va veni de la 
sine. Popoarele trebuie să fie și pe 
viitor prudente, să fie vigilente faiă 
de diversele uneltiri ale dușmani
lor păcii. Este necesar să se întă
rească și să se dezvolte comunita
tea socialistă a popoarelor, să se 
unească forțele mișcării de elibe
rare națională, toate forțele luptă
torilor pentru pace.

De numele lui Lenin sînt indi
solubil legate apariția și dezvolta
rea mișcării comuniste — pu
ternica forță a proletariatului mon
dial în lupta pentru progresul și 
fericirea oamenilor muncii. In zi
lele Congresului al XXI-lea al 
P.C.U.S. au fost demonstrate încă 
o dată unitatea și coeziunea nu
meroaselor detașamente ale mișcă
rii comuniste internaționale, devo
tamentul lor nestrămutat față de 
marxism-leninism.

Partidele comuniste și muncito
rești'au apărat puritatea învăță
turii marxist-leniniste, au zdrobit 
concepțiile revizioniștilor contem
porani, i-au demascat ca lachei ai 
capitalismului, ca trădători ai cla
sei muncitoare. Victoria împotriva 
oportunismului asigură construirea 
cu succes a socialismului și comu
nismului, contribuie la ridicarea 
rolului partidelor comuniste din 
țările capitaliste, ca adevărați con
ducători ai clasei muncitoare și ai 
tuturor oamenilor muncii.

De mulți ani, dușmanii noștri de 
clasă se îndeletnicesc cu răspîndi- 
rea de calomnii la adresa comu
nismului și a comuniștilor. Dar, 
cu toate eforturile imperialiștilor 
și ale acoliților lor, învățătura 
marxist-leninistă, ideile comunis
mului, se răspîndesc în întreaga 
lume „După cum razele Soarelui 
împrăștie întunericul nopții și totul 
se luminează, spune N. S. Hruș- 
ciov, tot așa și ideile comunismu
lui pătrund tot mai mult în con
știința și inima oamenilor. După 
cum Soarele răsare în fiecare zi la 
Răsărit, tot așa și comunismul se 
răspîndește nestăvilit pe Pămînt".

Partidul Comunist, poporul so
vietic sînt credincioase steagului 
leninismului. întreaga istorie a 
partidului nostru, lupta eroică a 
oamenilor munci, succesele lor, 
sînt legate indisolubil de numele 
lui Lenin. Poporul sovietic vede 
în Partidul Comunist pe condu
cătorul său încercat, iar în poli
tica leninistă și în conducerea sa 
înțeleaptă vede chezășia unor noi 
victorii ale comunismului.

Sărbătorind aniversarea a 89 de 
ani de la nașterea lui Vladimir 
Ilici Lenin, poporul sovietic, sub 
conducerea Partidului Comunist, 
in strînsă unitate cu popoarele tu
turor țărilor lagărului socialist, 
pășește ferm spre culmile comu
nismului.

Trăiască leninismul — învăță
tura care schimbă fața lumii 1

Trăiască Partidul nostru Comu
nist leninist 1

Glorie poporului sovietic — 
constructorul societății comuniste I

Sub steagul marxism-leninismu
lui, pe încercata cale leninistă, 
înainte spre victoria comunismu
lui l

(Țext prescurtat)

Lucrările

înarmarea atomică a R. F. Germane 
urmărește să împiedice micșorarea 

încordării internaționale
Nota guvernului sovietic adresată 

guvernului R, F. G.
MOSCOVA 22 (Agerpres). — TASS transmite: La 21 aprilie 

Andrei Gromîko, ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S. a remis 
lui Hans Kroll, ambasadorul Republicii Federale Germane la Mos
cova, o notă a guvernului sovietic adresată guvernului R.F. Germane.

După cum se arată în notă, gu
vernul sovietic consideră necesar 
să sublinieze în mod deosebit că, 
admițînd efectuarea de pregătiri 
pe teritoriul său în vederea unui 
război atomic și urmărind înzes
trarea Bundeswehrului cu arma 
nucleară și arma rachetă, guvernul 
federal încalcă condițiile stabilite 
de către puterile aliate după zdro
birea Germaniei hitleriste, în mo
mentul capitulării ei, și acceptate 
de reprezentanții germani, condiții 
care interziceau înarmarea și mi
litarizarea , Germaniei, consti
tuind o chezășie pentru viitorul 
păcii și securității. Din această 
cauză guvernul sovietic consideră 
măsurile pentru înarmarea atomi
că a R. r. Germane drept ilegale 
și protestează împotriva lor. Ca 
parte care a luptat împotriva Ger
maniei hitleriste și a semnat actul 
de capitulare militară, precum șl 
declarația cu privire la înfrîngerea 
Germaniei, guvernul sovietic își 
rezervă dreptul de a trage pentru 
el concluziile corespunzătoare în 
privința Germaniei Occidentale.

In nota sovietică se spune că în 
cazul izbucnirii unei conflagrații 
militare în Europa, existența armei 
rachetă și armei nucleare în R.F. 
Germană o va pune sub raport mi
litar într-o situație extrem de pri

mejdioasă, sau, mal exact, dispe
rată.

Antrenarea R.F. Germane în 
cursa înarmărilor atomice, subli
niază nota sovietică în continuare, 
ar constitui o nouă acțiune a gu
vernului federal și a aliaților lui 
din N.A.T.O., care să surpe șl mai 
mult terenul pentru apropierea ce
lor două state germane și restabi
lirea unității naționale a Germa
niei.

_ După cum se arată în nota so
vietică, noile măsuri în domeniul 
înarmării atomice și cu rachete a 
R.F. Germane constituie un para
van care ascunde tendința ae a 
pune pe participanții la apropiate
le conferințe între Est și Vest în 
fața unui fapt împlinit, de a reduce 
la minimum posibilitatea realizării 
unor acorduri, de a zădărnici efor
turile îndreptate spre încetarea 
„războiului rece" și micșorarea 
încordării internaționale.

Nota sovietică constată că at
mosfera prielnică unei discutări în 
spirit constructiv a " problemelor 
urgente, care s-a creat în multe 
capitale ale lumii, nu a afectat 
guvernul R.F. Germane care, ca și 
înainte, nu vrea să vadă altă 
perspectivă decît cursa înarmărilor 
și agravarea primejdiei de război.

P. S. D. G. critică aspru
poziția guvernului R. F. G. 

în chestiunea tratatului de pace 
cu Germania

BONN 22 (Agerpres). — TASS
ansmita: P.S.D.G. critică cu as-transmite

prime declarația ministrului Aface
rilor Externe Brentano că Germa
nia unificată trebuie să fie „liberă 
să hotărască" în legătură cu ală
turarea ei din punct de vedere mi
litar la un bloc sau altul de state. 
Un purtător de cuvînt al P.S.D.G. 
a declarat la 20 aprilie la Bonn 
că dacă acesta este punctul esen
țial al propunerilor guvernului 
R.F.G. în legătură cu problema 
germană nu se poate spune decît 
un singur lucru : acesta nu este 
un plan de rezolvare a problemei 
germane, ci „un plan de menținere 
a scindării Germaniei". P.S.D.G. 
este de părere că o Germanie uni
ficată nu trebuie să aibă libertatea 
de a lua hotărîri în domeniul mili
tar. Acest lucru nu poate fi accep
tat de nici una din cele patru pu
teri, întrucît implică riscul ca Ger
mania unificată să se alăture din

punct de vedere militar Răsăritului 
sau Apusului. De aceea social-de
mocrații sînt de părere că viitorul 
statut militar al Germaniei unifi
cate trebui» să fie stabilit de co
mun acord de către cele patru mari 
puteri.

Buletinul de presă „Parlamenta- 
risch-Politischer Presse — dienst“ 
relatează că cercurile parlamentare 
de la Bonn sînt profund nemulțu
mite de declarația lui Brentano că 
deși va conduce delegația vestger- 
mană la conferința de la Geneva, 
el a însărcinat să ducă tratativele 
pe Duckwitz, șeful Secției pentru 
problemele răsăritene din Minis
terul Afacerilor Externe al R.F.G. 
P.S.D.G. cere ca Brentano să par
ticipe personal la tratative cu atît 
mai mult cu cît fără îndoială Bolz, 
ministrul Afacerilor Externe al 
R.D.G. va lua cuvîntul la confe
rință „dacă o astfel de posibilita
te se va prezenta".

Persistă divergențele 
între puterile occidentale 

în problemele legate de Germania
LONDRA 22 (Agerpres). — Din 

relatările corespondenților de pre
să reiese că experții americani, 
britanici, francezi și vestgermani 
întruniți la Londra pentru a pune 
la punct propunerile occidentale în 
problemele legate de Germania, 
situația din Berlinul Occidental și 
securitatea europeană, care vor 
constitui obiectul apropiatelor tra
tative Est-Vest, nu au putut încă 
ajunge la o formulă comună.

Deși desfășurarea discuțiilor de 
la Londra este înconjurată de mul
tă discreție, ziarele britanice rela-

sessumi
Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga China

PEKIN 22 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția China Nouă 
în cadrul ședinței plenare din 22 
aprilie a primei sesiuni a Adunării 
Reprezentanților Populari din în
treaga Chină a celei de-a două le
gislaturi, care a fost prezidată de 
Dun Bi-u, deputății au discutat ra
portul de activitate al guvernului, 
prezentat de Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat, raportul cu 
privire la proiectul planului eco
nomiei naționale a R. P. Chineze 
pe anul 1959 prezentat 'de Li Fu- 
ciun, locțiitor al premierului Consi-

liului de Stat și președintele Comi
tetului de Stat al Planificării și 
raportul cu privire la executarea 
bugetului de stat pe anul 1958 și 
la proiectul bugetului de stat pe 
anul 1959, prezentat de Li Sian- 
nian, locțiitor al premierului Con
siliului de Stat și ministru al Fi
nanțelor.

In cadrul discuțiilor primul a 
luat cuvîntul Pancen Ertni, pre
ședinte ad-interim al Comitetului 
pentru constituirea regiunii auto
nome Tibet.

Lucrările sesiunii continuă.

tează că între poziția Angliei și 
cea a partenerilor săi „prăpastia, 
după cum scrie „Sunday Times", 
continuă să fie tot atît de adîncă 
ca și înainte". In cercurile ziaris
tice din capitala Angliei se spune 
că a fost respins atît planul brita
nic privitor la Berlin cît și pro
punerile britanice cu privire la 
crearea unei zone de dezarmare 
controlată în Europa Centrală.

Potrivit relatărilor presei, opo
ziția cea mai înverșunată la ten
dințele mai constructive manifesta
te de reprezentanții britanici a ve
nit din partea delegației vestger- 
mane, care se menține la vechile 
puncte de vedere rigide șl nerea- 
liste în legătură cu viitoarele ne
gocieri Est-Vest.

Examinînd cu îngrijorare rezul
tatele lucrărilor experților și pers
pectivele pe care ele le creează 
pentru apropiata conferință Est- 
Vest a miniștrilor de Externe, nu
meroase ziare vesteuropene consi
deră cu îngrijorare, așa cum scrie 
„Vorwărts" că „în ciuda optimis
mului de paradă afișat în primul 
rînd de delegația germană (vest- 
germană n.r.), este, foarte proble
matic dacă pînă la 11 mai se va 
putea ajunge la o poziție occiden
tală comună".

In fotografie : vedere generală a celui de-al cincilea furnal comsomolist de la uzina metalurgică din 
, Celeabirisk. Furnalul construit de tineret a intrat nu de mult în exploatare,

MOSCOVA. — La 22 aprilie 
A. I. Mikoian, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.. a primit la Kremlin pe 
lordul Harold Balfour, fruntaș al 
partidului conservator din Anglia, 
la cererea acestuia.

PEKIN. — După cum anunță 
corespondentul din Djakarta al a- 
genției China Nouă, la 21 aprilie 
președintele Indoneziei, Sukarno, a 
primit pe membrii delegației mili
tare chineze de bunăvoință, în 
frunte cu general colonel lan 
Cen-u, și a avut cu ei o convorbire 
prietenească.

BAGDAD. — După cum s-a 
mai anunțat, la 21 aprilie a sosit 
în Republica Irak, într-o vizită 
oficială de patru zile, o delegație 
algeriană în frunte cu Ferhat Ab
bas, primul ministru al guvernului 
provizoriu al Republicii Algeria. In 
cursul vizitei sale la Bagdad de
legația algeriană va duce tratative 
cu guvernul Irakului.

CAIRO. Ministerul Informațiilor 
al guvernului provizoriu al Repu
blicii Algeria a dat publicității la 
Cairo un comunicat în care se 
spune că în perioada 8—13 apri
lie unități ale armatei algeriene 
de eliberare națională au efectuat 
157 de operațiuni ofensive împo
triva pozițiilor trupelor franceze, 
în urma cărora au fost uciși 215 
și răniți 218 soldați și ofițeri 
francezi.

REDACȚIA șl ADMINISTRAȚIA; București, Piața „Scînteii". Tel. 17.80.10. Tiparul: Combinatul Poli grafic „Case Scînteii*. STAS 3452 52.


