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La Kremlin

Insămînțările — 
intr-un ritm susținut!

De curînd a avut loc Ple
nara lărgită a Consiliului U- 
niunii Asociațiilor Studenților 
din R.P.R. Plenara a dezbă
tut munca desfășurată de aso
ciațiile studenților după cea 
de-a IlI-a Conferință a 
U.A.S.R. și sarcinile pentru 
îmbunătățirea muncii politico- 
educative și profesionale în 
rîndul studenților în anul uni
versitar 1961—1962, ce revin 
asociațiilor pe baza hotărîrilor 
Plenarei C.C. al P.M.R. din 30 
iunie — 1 iulie 1981.

Mîndri pentru succesele ob
ținute de poporul nostru pe 
drumul desăvîrșirii construc
ției socialiste, studenții, ală
turi de întregul tineret, au 
primit cu entuziasm hotărîrile 
Plenarei C.C. al P.M.R. din 30 
iunie — 1 iulie 1961. Avînd în 
față perspectiva însuflețitoare 
deschisă de Directivele Con
gresului al Ill-lea al P.M.R., 
oamenii muncii înregistrează 
mereu noi și importante rea
lizări în toate domeniile vie
ții economice și culturale. Se 
dezvoltă industria grea și, în 
primul rînd, industria con
structoare de mașini, crește 
producția tuturor ramurilor 
industriale, cresc continuu ni
velul tehnic și productivitatea 
muncii. In agricultură se ex
tind și se consolidează rela
țiile de producție socialiste și, 
odată cu aceasta, sporesc pro
ducția și productivitatea mun
cii. Realizări remarcabile se 
obrin in domeniul ștzmței si 
culturii, al dezvoltării inrăță- 
mintului de toate gradele.

Datorită grijii eu care este 
înconjurat de partid și de în
tregul popor muncitor, se dez
voltă impetuos invățămintnl 
superior menit să pregătească 
viitorii specialiști — ingineri, 
profesori, medici, agronomi, 
zootehnicieni, geologi, econo
miști, arhitecți, artiști — ne
cesari construcției socialiste.

Pe baza hotărîrilor Congre
sului al Ill-lea al P.M.K.. in 
concordanță ca dezmliarea e- 
conomiei și culturii naționale, 
a crescut numărul instituțiilor 
de invățămint saperior. an fost 
introduse noi discipline legate 
de cuceririle științei și tehni
cii modeme, a sporit conside
rabil numărul studenților, a 
fost lărgită baza materială a 
școlii noastre superioare. As
tăzi există 45 de instituții de 
învățămînt superior, cu 151 de 
facultăți și 220 de secții, re
partizate în 12 crașe ale țării.

Pe linia modernizării conti
nue a învățămîntului supe
rior, profilul unor institute și 
universități a fost îmbunătă
țit, îndeosebi prin dezvoltarea 
facultăților și secțiilor legate 
de tehnica înaintată. S-a îm
bunătățit predarea fizicii, chi
miei și matematicii în institu
tele politehnice și facultățile 
de fizico-matematici. Planul 
de învățămînt al institutelor 
agronomice a fost completat 
pe linia pregătirii de ingineri 
în domeniul mecanizării și iri
gațiilor și întăririi legăturii 
cu practica agricolă. Au fost 
înființate noi facultăți ca, de 
pildă, Facultatea de construc
ții de mașini din București, 
Facultatea de economie din

Cluj, Facultatea de medicină 
veterinară din Iași etc.

La redeschiderea cursurilor, 
20.000 de tineri au trecut pen
tru intîia oară pragul facultă
ților, devenind studenți în a- 
nul I. Numărul studenților de 
la cursurile de zi depășește 
acum 70.000, iar numărul to
tal al studenților, incluzînd pe 
cei de la cursurile fără scoa
tere din producție, depășește 
85.000. Menționăm că Romînia 
avea în 1938, înregistrați în 
matricolele tuturor instituții
lor de învățămînt superior, 
26.589 de studenți și de 5 ori 
mai puține facultăți.

O expresie a grijii partidu
lui și guvernului pentru con
tinua perfecționare a procesu
lui de învățămînt și îmbună
tățirea bazei materiale a aces
tuia, pentru a asigura studen
ților condiții de viață tot mai 
bune, sînt alocațiile bugetare 
mereu sporite. în 1961, inves
tițiile pentru nevoile învăță
mîntului superior sînt cu pes
te 50 la sută mai mari decît 
în 1960. Numărul laboratoare
lor a ajuns acum la 700 față 
de 90 în 1938. în acest an, in
tră în folosință cămine cu 
11.550 locuri și cantine pentru 
mai mult de 12.000 studenți. 
Două treimi din numărul to
tal al studenților primesc 
burse, locuiesc în cămine și 
iau masa la cantină. Ca și în 
celelalte trepte ale invățămin- 
tului. frecventarea școlii supe
rioare este gratuită. A început 
construcția noului local al In
stitutului pedagogic de 5 ani 
din Timișoara, iar in 1962 va 
începe construcția Institutului 
politehnic și a facultăților de 
chimie și fizico-matematică 
din București.

Bilanțul anului universitar 
1960—1961 arată că, sub con
ducerea organizațiilor de 
partid, datorită muncii depuse 
de corpul didactic, de organi
zațiile U.TJL și asociațiile 
studenților, majoritatea stu- 
dențămii patriei noastre iși în
soțește in condiții din ce in 
ce mai bune cunoștințele pre
date la cursuri, seminarii. lu
crări practice. După sesiunea 
din iunie, procentul calificati
velor mai mari de 7 era de 
65 la sută iar în unele ramuri 
de învățămînt ca, de pildă, 
medicina, această proporție a 
depășit 76 la sută. A crescut 
preocuparea pentru îmbinarea 
teoriei cu practica in cursuri
le predate studenților. S-au 
îmbunătățit organizarea și 
conținutul practicii în produc
ție Ia institutele politehnice. 
Rezultatele din ce în ce mai 
bune la învățătură, participa
rea tot mai largă a studenți
lor la viața politică și obșteas
că a țării, Ia manifestările po
litice de masă cu prilejul di
feritelor evenimente politice, 
la munca patriotică pe șantie
re și în agricultură etc., sînt 
expresii ale creșterii conștiin
ței politice a studenților, ale 
deplinului lor atașament față 
de politica partidului, față de 
regimul democrat-popular. La 
rezultatele obținute pe planul 
pregătirii teoretice și practice 
a studenților, o contribuție im
portantă au adus asociațiile,

care militează pentru dezvol
tarea simțului de răspundere 
al studenților față de obliga
țiile ce le revin în procesul de 
învățămînt, față de datoria 
patriotică de a dobîndi o înal
tă pregătire de specialitate. 
Asociațiile contribuie la înar
marea studenților cu învăță
tura marxist-leninistă, Ia dez
voltarea conștiinței socialiste 
a acestora. >

In lumina Directivelor ce
lui de-ai IlI-Iea Congres al 
P.M.R., Plenara C.C. al P.M.R. 
din 30 iunie — 1 iulie 1961 a 
prevăzut importante măsuri 
pe linia dezvoltării mereu as
cendente a economiei noastre 
naționale. Proiectul planului 
de stat pe anul 1962 prevede 
dezvoltarea și mai puternică a 
industriei și, îndeosebi, a in
dustriei grele cu pivotul său, 
construcția de mașini. Va lua 
o și mai mare amploare in
troducerea tehnicii noi, vor fi 
puse în funcțiune noi capaci
tăți de producție, vor fi con
struite noi întreprinderi. Pen
tru punerea în valoare, pe o 
scară și mai largă a bogății
lor subsolului, sarcini însem
nate sînt prevăzute în dome
niul cercetărilor geologice. Se 
vor dezvolta și îmbunătăți 
construcțiile de locuințe și e- 
dificii social-culturale. O a- 
tenție deosebită acordă proiec
tul de plan pe anul 1962 îm
bunătățirii continue a calită
ții produselor in toate dome
niile economiei naționale. Spo
rirea însemnată a volumului 
producției, prevăzută pentru 
anul viitor, se va baza în pri
mul rînd. ca și pînă acum, pe 
ridicarea nivelului tehnic al 
producției și creșterea produc
tivității muncii.

Plenara C.C. al P.M.R. din 
30 iunie — 1 iulie 1961, ana- 
lizînd mersul construirii so
cialismului Ia sate și al dez
voltării agriculturii, a stabilit 
un program concret de măsuri 
pentru îndeplinirea prevederi
lor Directivelor Congresului al 
Iîl lea al P.M.R. in vederea 
iocbeierii procesului de eolee-

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

MOSCOVA 1 (Agerpres). La 
1 noiembrie, Comitetul Cen
tral al P.C.U.S. a oferit la 
Kremlin o recepție în cinstea 
delegațiilor străine la Congre
sul al XXII-lea al P.C.U.S.

La recepție au luat parte re
prezentanții a 80 de partide 
comuniste și muncitorești 
printre care delegația Partidu
lui Muncitoresc Romîn în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghi u-D e j, delegațiile 
partidelor democratice națio
nale africane, membrii și 
membrii supleanțî ai Prezi
diului C. C. al P.C.U.S., secre
tarii C. C. al P.C.U.S., membrii 
și membrii supleanți ai C.C. 
al P.C.U.S., membrii Comisiei 
centrale de revizie a P.C.U.S.

în timpul recepției au rostit 
toasturi prietenești Nikita 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.UJS., Maurice Thorez, 
secretar general al Partidului 
Comunist Francez, Wladyslav 
Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., Salam Adil, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Irak, Bias 
Roca, membru al conducerii 
Uniunii Organizațiilor Revolu
ționare Integrate din Cuba, 
Tidiani Traore, membru al 
Biroului Politic al Uniunii 
sudaneze din Republica Mali.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate 
și prietenie frățească, sub sem
nul unității partidelor frățești 
pe baza marxism-leninismului.

Materialele plastice 
folosite în industrie

Recoltarea 
plantelor 

medicinale

Au apărut cărți noi. Ti
nerii clujeni sînt dornici 
să-și îmbogățească biblio

tecile.
Foto : S. NICULESCU

Folosind bachelita la turna
rea cuzineților pentru lagărele 
cilindrilor de la laminoare, 
metalurgiștii reșițeni au re
dus greutatea acestor piese de 
la 90, la 12 kg. Durata de fo
losire a acestor cuzineți a 
crescut totodată de peste 7 
ori, realizîndu-se anual econo
mii în valoare de circa 87.500 
lei.

Pentru a economisi metalul 
și a îmbunătăți calitatea pro
duselor, metalurgiștii utilizea
ză materialele plastice la con
fecționarea a tot mai multe 
piese pentru industria elec
trotehnică, pentru construcții 
navale, material rulant și au
tovehicule, la fabricarea unor 
mașini agricole, sau a mașini
lor pentru industriile textilă 
și alimentară etc. Uzinele 
..Electronica" din Capitală, de 
exemplu, folosesc la fabrica
rea aparatelor de radio și a 
altor produse electrotehnice a- 
proape 6.500 repere de piese 
mici din materiale plastice

care înlocuiesc anual circa 50 
tone de diferite metale. De a- 
semenea, constructorii de va
goane din Arad utilizează în 
mod curent la fabricarea ma
terialului rulant peste 50 de 
repere din materiale plastice, 
economisind la fiecare vagon 
circa 120 kg de metal. Anual, 
constructorii de autovehicule 
din București consumă circa 
120 de tone de material plas
tic și 10.000 m. p. de plăci 
plastice stratificate pentru a- 
menajarea interioarelor la au
tobuze, troleibuze, autoutili
tare.

O bună parte din cele 100 
repere noi din mase plastice 
utilizate în 
strucțiile de 
realizate de 
plastice din 
stă unitate a industriei chimi
ce și-a sporit în 1961 produc
ția cu aproape 40 la sută 
față de anul trecut

acest an în con- 
mașini, au fost 
Fabrica de mase 
București. Acea-

(Agerpres)

• întrecere între vecini
Tinerele gospo

dării colec
tive din satul 

Valter Mârăcineanu 
și comuna Bălăria, 
raionul Drăgănești- 
Vlașca, regiunea 
București, sint ve
cine. între colecti
viștii din aceste 
două sate se desfă
șoară o întrecere 
însuflețită pentru 
pregătirea belșugu
lui anului viitor. Cu 
ajutorul mecaniza
torilor de la S.M.T. 
Gorneni, ambele 
gospodării au făcut 
lucrări de bună ca
litate și la timp.

Organizațiile de

bază U. T. M. i-au 
mobilizat pe tineri 
zilnic la lucru. De 
pildă, gospodăria 
colectivă din satul 
Valter Mârăcineanu 
avea la un moment 
dat multe lucrări 
urgente. Trebuiau 
tăiați și transportați 
cocenii de pe cimp, 
trebuiau împrăștiate 
800 de tone de gu
noi de grajd pe te
renurile destinate 
însămințărilor de 
toamnă. Tinerii de 
la atelaje au fost 
împărțiți in două 
echipe: una la trans
portul cocenilor, 
cealaltă la căratul 
și împrăștiatul unei

cantități de 700 
tone de gunoi de 
grajd. La Bălăria 
fiecare tinar colec
tivist a avut, de a- 
semenea, sarcini 
precise : unii la cu
lesul porumbului și 
la lucrările de eli
berare a terenurilor, 
alții la semănat. 
Buna organizare a 
muncii și-a spus cu- 
vîntul. Ambele gos
podării colective au 
terminat la timp in
sămînțările. Acum 
mecanizatorii fac a- 
rături adinei pen
tru insămînțările de 
primăvară.

N. BARBU

Pe ogoarele G.A.C. „7 No- 
iembrie“ din comuna Cio- 
logîrla din regiunea Bucu
rești se fac ultimele însă

mînțări de toamnă.

Foto : AGERPRES

Cînd organizarea 
este defectuoasă

În comuna Rîciu, raionul 
Luduș s-a intensificat în 
ultimele zile ritmul în- 

sămînțărilor de toamnă, în 
toate cele trei gospodării co
lective. în G.A.C. Coasta 
Mare atît recoltarea cît și în
sămînțările s-au terminat. însă 
în gospodăriile din Rîciu și 
Nima sînt unele rămîneri în 
urmă. Tinerii tractoriști Oro- 
ian Traian, Teglas Teodor, 
Gîrbu Avram și alții s-au stră
duit să termine cît mai grab
nic arăturile și însămînțările. 
Lucrările au fost însă îngreu
nate de faptul că S.M.T. Săr- 
maș a trimis la Rîciu un sin
gur discuitor care s-a defec
tat mereu. Din această cauză 
discuitul a rămas în urmă 
ceea ce a întîrziat însămînță
rile. Dacă munca ar fi fost 
mai bine organizată, dacă unii

tractoriști n-ar fi făcut prea 
multe navete dintr-un sat în 
altul și s-ar fi creat condiții 
pentru executarea la timp a 
discuitului, însămînțările pu
teau fi terminate pînă acum.

încet se desfășoară lucră
rile agricole și în gospodăriile 
colective din comuna Valea 
Largă, raionul Luduș, unde nu 
s-a însămînțat nici jumătate 
din suprafața planificată. 
Tractoarele trimise de S.M.T. 
Luduș lucrează cu o producti
vitate scăzută. Tractoriștii nu 
atașează qrape în urma plu
gului și din această cauza în- 
tîrzie pregătirea terenului 
pentru însămînțări. In aceste 
comune, trebuie să ia măsuri 
pentru organizarea mai bună 
a muncii la însămînțări.

ȘT. NECANIȚCHI

Succese ale tinerilor 
hunedoreni

La Combinatul siderurgic 
Hunedoara lucrează mii de 
tineri veniți din diferite părți 
ale țării, care s-au calificat 
în ultimii ani la școala profe
sională siderurgică și la alte 
școli de calificare ale combi
natului. Ei aplică cu pricepere 
cunoștințele dobîndite. Dova
dă sînt realizările pe care le 
obțin. Brigăzile de producție 
ale tineretului au dat peste 
plan, de la începutul anului 
și pînă acum, aproximativ 
9.000 tone de fontă, 25.000 tone 
de laminate etc.

împreună cu tinerii din 
combinat contribuie la creș
terea producției de metal, și 
tinerii din celelalte întreprin

deri și instituții din Hune
doara. Constituiți în brigăzi 
utemiste de muncă patriotică, 
ei au colectat în acest an, 
pentru oțelăriile combinatului 
17.300 tone de fier vechi.

La rîndul lor, tinerii din mi
nele de fier Teliuc și Ghelar 
au extras peste plan mai mult 
de 5.000 tone de minereu de 
fier.

(Agerpres)

Timpul prielnic 
folosit din plin

Membrii gospodăriilor a-
gricole colective din ra
ionul Sînicolaul Mare, 

regiunea Banat, se străduiesc 
să termine la timp și în bune 
condiții insămînțările de 
toamnă.

Folosindu-se cu chibzuință a. 
telajele proprii cit și sprijinul 
mecanizatorilor de la S.M.T. 
Sînicolaul Mare, . Biled, Got- 
lob și Variaș, un număr mare 
de gospodării agricole colec
tive din acest raion au termi
nat în întregime supra
fețele planificate de însămîn
țat cu orz și grîu. Membrii 
gospodăriei colective din satul 
Colonia Bulgară, ajutați de 
mecanizatorii din brigada a 
17-a condusă de comunistul 
Petrov Rada, de la S.M.T. 
Sînicolaul Mare, au terminat 
însămînțatul celor 285 hectare 
cu grîu planificate.

Cu multă rîvnă au muncit, 
terminînd însămînțările de 
toamnă planificate și colecti
viștii din comuna Bulgăraș, 
din satele Lunga și Teremia 
Mare. Pe tarlalele G.A.C. din 
comuna Biled, colectiviștii au 
însămînțat toate cele 833 hec
tare de grîu și 200 hectare de 
orz planificate. Și colectiviștii 
din G.A.C. Sînicolaul Mare au 
însămînțat cele 835 hectare cu 
grîu și 105 hectare orz din 
planul acestei campanii.

însămînțările de toamnă au 
fost terminate și pe ogoarele 
G.A.C. din satul Pordeanu și 
din comuna Ecea Mare.

în celelalte comune ale ra
ionului însămînțările de toam
nă se apropie de sfîrșit.

I. SBÎRCIOG 
funcționar

Produsele de bună cali
tate pe care le execută ti
nerele Veronica Gal și 
Teodora Dumitrescu de la 
Uzinele „«Rulmentul*1 din 
Brașov sînt un motiv de 

bucurie legitimă.

Recoltarea plantelor medici
nale este aproape terminată. 
La multe culturi s-au realizat 
recolte mai mari decît cele 
prevăzute. Producția de co- 
riandru, de exemplu, a fost de 
două ori mai mare decît în 
anul trecut, obținindu-se 2.000 
kg de fructe la hectar. Recol
te mai mari decît cele prevă
zute au fost obținute la va- 
leriană, degețel, muștar.

în acest an, au fost intro
duse in cultură noi plante 
printre care isopul, muștarul 
vînăt, anisonul, schinelul. Pen
tru prima dată au fost obținu
te semințe de mac 
mult solicitate de 
alimentară.

în țara noastră 
sau se recoltează 
spontană 200 de specii de 
plante medicinale. Ele sint fo
losite la fabricarea a peste 100 
de medicamente, 30 
medicinale, 15 uleiuri 
etc.

Prin calitățile lor, 
medicinale și aromatice 
țara noastră sint apreciate și 
pe piețele străine. Se exportă 
150 de specii în 30 de țări, 
printre care R. F. Germană, 
Elveția, Anglia, Franța, Olan
da, S.U.A., Egipt, Cuba, Irak, 
Ceylon.

Cum sînt ajutați tinerii să învețe

albastru 
industria

se cultivă 
din flora

ceaiuri 
eterice

pl antele 
din

[Agerpres)

ezvoltarea impe- 
1 Jâ'’ tuoasă a econo-
nV Jy 1 miei naționale, a-

similarea unor 
produse cu perfor
manțe tehnice su

perioare, înzestrarea fabricilor 
și uzinelor cu mașini și utila
je moderne cer muncitori bine 
calificați, care să cunoască 
și să stăpînească tehnica mo
dernă.

Toate acestea au fost înțe
lese și la Uzina metalurgică 
din Tîrgoviște.

O experiență valoroasă s-a 
obținut aici în ceea ce priveș
te încadrarea unui număr 
mare de tineri în cele 25 
cursuri de ridicare a califică
rii profesionale. Peste 800 de 
tineri învață în aceste forme 
ridieîndu-și în mod sistema
tic, organizat, pregătirea pro
fesională. Numărul acesta 
mare este o dovadă că organi
zația U.T.M. s-a străduit, și a 
reușit să dezvolte la tineri 
pasiunea pentru învățătură, 
dorința de a deveni pe această 
cale muncitori cît 
pregătiți.

Cursurile 
ționat au 
pe meserii 
de calificare 
organizate

strungari, frezori, în cadrul 
secțiilor prelucrătoare, pentru 
formatori și oțelari la turnă
torie, precum și pentru lăcă
tuși, mecanici, electricieni, 
sudori, forjori în celelalte sec
ții ale uzinei. Bine organiza
te. cu programe de studiu care 
au ținut seama de specificul 
și de problemele care trebuiau 
rezolvate în 
cursurile au 
ficacitate.

Faptul că

fiecare secție, 
avut o mare e-

numeroși tineri

Evident, conducerea uzinei, 
comitetul sindicatului și co
mitetul U.T.M. au dobîndit o 
experiență valoroasă în ceea 
ce privește organizarea și mo
bilizarea tinerilor la acțiunea 
de ridicare a calificării. Era 
deci de așteptat ca acum, în 
organizarea noilor cursuri de 
ridicare a calificării, experien
ța bună acumulată să 
losită, dezvoltată.

Continuarea acestor 
este cu atît mai mult

fie fo-

cursuri 
justifi

carea continuă a calificării 
profesionale.

Care este situația în mo
mentul de față în uzină în 
ceea ce privește organizarea 
acțiunii de ridicare a califică
rii profesionale a tinerilor ? 
După circa patru luni (din iu
lie) de la încheierea cursuri
lor, practic, pentru ridicarea 
calificării tinerilor din uzină 
nu s-a mai făcut nimic. Cursu
rile de ridicare a calificării nu 
au fost reluate nici pînă în

versele cursuri, ca și celelalte 
pregătiri în vederea deschide
rii cursurilor să fie termina
te pînă la 15 octombrie. Cu 
toate acestea, ceea ce s-a făcut 
pînă în prezent- pentru redes
chiderea acestor cursuri este 
insuficient. Să ne oprim, de 

mecanică 
mai bine 
sînt încă 
în asalt

mai bine

care 
fost

Și
Astfel au 

cercuri

au func- 
organizate 
pe grade 

fosț
pentru

în legătură cu organizarea cursurilor de ridicare 
a calificării la Uzina metalurgică — Tîrgoviște

din uzină lucrează astăzi mai 
bine, că x stăpînesc mai te
meinic procedeele tehnologice 
noi, dînd un randament tot 
mai sporit în producție de
monstrează cu prisosință efica
citatea acestor cursuri de ri
dicare a calificării. La secția 
turnătorie, de exemplu, unii 
tineri ca Gheorghe Mihăilă, 
Dumitru Patru și alții care 
înainte nu reușeau întotdea
una să realizeze sarcinile de 
plan din cauza slabei pregătiri 
profesionale, astăzi sînt frun
tași în producție.

cată cu cît în uzină ponderea 
muncitorilor o formează tine
retul, căruia trebuie să i se 
asigure creșterea continuă a 
pregătirii profesionale. Intro
ducerea tehnicii noi, însuși
rea proceselor tehnologice a- 
vansate nu se pot realiza fără 
ridicarea necontenită a cunoș
tințelor tehnice, fără ridicarea 
permanentă a calificării. Sar
cinile sporite de producție care 
stau în fața muncitorilor în 
acest an și mai ales în anul 
viitor cer de asemenea ridi-

prezent, deși în uzină există 
toate condițiile ca ele să fi 
fost redeschise pînă acum. A- 
ceastă situație se datorește 
atît slabei preocupări a con
ducerii uzinei cît și a comi
tetului U.T.M. pentru organi
zarea și mobilizarea în conti
nuare a tinerilor în acțiunea 
de ridicare a calificării. De 
altfel comitetul U.T.M. din 
uzină, într-o ședință cu secre
tarii organizațiilor U.T.M. de 
secție, ținută în prima decadă 
a lunii septembrie, a stabilit 
ca încadrarea tinerilor la di-

pildă, la secția 
ușoară. Aici lucrează 
de 160 de tineri. Mai 
tineri care lucrează 
și dau produse de calitate ne
corespunzătoare, tineri care nu 
folosesc în mod rațional mași
nile. Și ei și ceilalți sînt dornici 
să învețe, sînt interesați să ur
meze cursurile de ridicare a 
calificării profesionale. Acest 
lucru a fost exprimat dese
ori și în consfătuirile de pro
ducție, în consfătuirile de lucru 
ale brigăzilor și în adunările 
generale U.T.M. Din păcate, 
practic, pînă acum, în această 
secție nu s-a făcut nimic pen
tru reorganizarea cursurilor 
de ridicare a calificării. Ace
eași situație există și în secțiile 
lanțuri, mecanică grea și alte
le. în aceste secții nu au fost 
fixate cercurile care vor func-

VASILE DINULESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Din poșta de, ieit
Cartea - la fiecare loc de muncă un balon-

Obținerea unor rezultate 
cît mai bune în munca 
cu cartea depinde în 

bună măsură de populariza
rea ei. De aceea, colectivul 
bibliotecii de pe lîngă Com
plexul Săvinești și-a propus 
să atragă în această muncă 
cît mai mulți tineri construc
tori, să folosească metode cît 
mai variate pentru ca la fie
care Ioc de muncă cartea să 
fie prezentă.

La indicația comitetului de 
partid, comitetul U.T.M. a 
luat măsuri ca să fie popu
larizate în primul rînd cărți 
legate de specificul șantieru
lui, de munca și de viața ce
lor care lucrează aici.

Vitrina bibliotecii și expozi
țiile organizate periodic popu
larizează cărțile nou apărute.

Au fost organizate expozi
ții pe tema „Cartea tehnică în 
sprijinul producției" care 
s-au bucurat de un deosebit 
succes. Mulți tineri de pe 
șantier au devenit

nedespărțiți ai cărții tehnice 
care îi ajută acum să rezolve 
diferite probleme legate de 
munca lor.

în cadrul bibliotecii sînt or
ganizate interesante acțiuni 
în scopul unei largi popu
larizări a cărții ca de exem
plu : recenzii, seri literare etc. 
care au trezit un mare inte
res pentru citit. La prezenta
rea recenziilor cărților „Străi
nul" și „Setea" de Titus Po- 
povici au participat peste 400 
tineri.

Bibliotecile mobile, vitri
nele cu cărți organizate la 
fiecare loc de muncă cît și ce
lelalte mijloace de popu
larizare a cărții au făcut ca 
numărul cititorilor să ajungă 
pînă acum la 1.360.

Munca însuflețită dusă de 
colectivul de bibliotecari de la 
Complexul Săvinețti dă roa
dele cuvenite.

— Mai vreau și 
tăia.

— Le cumpărați 
se interesează vînzătorul.

— NU, le plătesc pe loc.
Nu am putut rezista ispitei 

și m-am apropiat de cei trei 
tineri.

Am aflat că tinărul care 
s-a înnoit, lucrează in secția 
laminor a Fabricii de țevi din 
Roman și îl cheamă Pițigoi 
Ion. A absolvit cu 2 ani în 
urmă școala profesională și s-a 
angajat la fabrica de țevi. E 
fruntaș in muncă și își iubește 
cu pasiune meseria.

Ceilalți doi tineri, Postu Ni- 
colae ți Mantale Ion, îi sint

în rate ?

Prietenii

prieteni
ION ONEA 

tehnician

La culesul merelor

J nfre organizația 
U.T.M. din co
muna Crainici, 

unitatea de pionieri de 
la Școala de 7 ani și 
colectivul de muncitori 
ai G.A.S. din Cimpu 
Mare, raionul Baia de 
Aramă, s-a statornicit 
de multă vreme o 
sfrînsă prietenie. Nu 
de puține ori' utemiștii' 
și pionierii, mobilizați 
de organizația U.T.M. 
din comună, au parti
cipat la strîngerea spi
celor de 
miriști, la 
gîndacului

griu de pe 
depistarea 

de Colora-

do și la culesul porum
bului de pe ogoarele 
gospodăriei.

Toamna aurie a po
posit și în livada tină
ră de meri a gospodă
riei agricole de stat. 
Culesul fructelor ru
mene și gustoase ale 
toamnei a constituit 
un nou prilej pentru 
ufemiști și pionieri de 
a-i ajuta pe muncitorii 
gospodăriei. Astfel, 
Intr-una din zile au 
pornit cu toții spre li
vadă. Pe loc, ei au 
organizat o Insuilefită 
întrecere.

Roadele acestei în
treceri s-au văzut la 
sfîrșit. Cînd s-au adu
nat coșurile pline cu 
piere s-a constatat că 
în acea zi, ei au cu
les 1.500 kg mere. 
Cei mai harnici au 
fost utemiștii Seme- 
nescu Elena, 
Leonica, 
precum 
Duralia 
Mandreș 
și alții.

Turcite 
Drăghiei Ion 
și pionierii 

Gheorghe 
Ion, Rize Ion

Era dimineață. Ceața încă 
învăluia intr-o pînză difuză 
Valea Timișului. Pe serpen
tinele largi ale șoselei pă
șeau, cîntînd o melodie sprin
țară, tinerii elevi, membri ai 
brigăzilor de muncă patrioti
că de la Complexul școlar 
Predeal.

S-au oprit lingă cantonul 
nr. 2 — Timiș. Aici a ieșit în 
întîmpinarea elevilor, pădura
rul Gheorghe Bulmez. După o 
discuție scurtă, tinerii au pă
răsit șoseaua asfaltată și au 
pornit pe potecile înguste ale 
pădurii.

Cuxînd au ajuns în punctul 
numit Valea Băii. Aici, tinerii 
s-au răspîndit pe cele 2 ha 
de munte neîmpădurite. Cu- 
rînd munca de semănare a 
semințelor de brad a început, 
în muncă, cîntec și voie bună 
elevii au pornit o pasionantă 
întrecere pentru a eiectua în- 
sămînțări de bună calitate.

pupitrul de 
mașinii de 

(evi.

Maistrul Vasile Sava de la 
Fabrica de țevi sudate din 
București la 
comandă al 

sudat

Foto :

EMIL AVÂDĂNI 
laminorist

tovarăși de muncă și la fel ca 
și el, sînt fruntași în produc
ție. Ei se sfătuiesc în diver
sele probleme de muncă și de 
viață, și nu pregetă să ofere 
unul altuia ajutorul, atunci 
cînd este nevoie.

Sîrguincioși în muncă, mo
dești și simpatici, cei trei prie
teni oferă în permanență, 
atit în fabrică cît și la școala 
medie serală unde sînt elevi, 
un bun exemplu de urmat 
pentru ceilalți tineri.

Pregătiri de iarnă 
în stațiunile 

balneo - climaterice

BRUJAN GH.
învățător

Noul costum de haine
Zntr-una din zilele tre

cute mă aflam in noul 
magazin de confecții 

din orașul Roman. Pe ușa ma
gazinului tocmai intrase un 
grup de trei tineri muncitori, 
care se îndreptau spre secto
rul confecții pentru bărbați.

— Ei, ce zici, îți cumperi ? 
se adresă unul din ei celui 
mai tînăr.

— Păi... am să-mi iau. Doar 
pentru asta v-am adus cu 
mine. Nu știu ce culoare să-mi

aleg ! Costum gri, am. Dease- 
menea și maro. Voi ce spu
neți ? Să-l cumpăr pe acela 
bleumarin...

— Tovarășe — se adresă 
în cele din urmă tinărul, vin- 
zătorului. Dați-mi vă rog cos
tumul acela bleumarin, vreau 
să-l văd.

Vînzătorul binevoitor i-a 
intins costumul cerut.

Tinerii au privit costumul și 
și-au spus părerea. Să-l cum
pere.

dmîna economiei
central al Casei 
și Consemnațiuni 
Capitală a avut 
la amiază o con-

La sediul 
de Economii 
C.E.C. din 
loc miercuri
ferință de presă în legătură cu 
„Săptămîna economiei" care, 
potrivit unei tradiții, se orga
nizează în fiecare an între 23 
și 30 noiembrie. Tov. M. Vie- 
ru, director general adjunct al 
C.E.C. a informat reprezentan
ții presei asupra principalelor 
rezultate înregistrate anul a-

cesta în sporirea depunerilor 
pe librete C.E.C. și a numă
rului depunătorilor.

Pentru creșterea numărului 
de depunători în „Săptămîna 
economiei" se vor organiza 
consfătuiri, conferințe, con
cursuri și manifestări cultu- 
ral-artistice pe tema economi
sirii.

(Agerpres)

pădurii
Sub îndrumarea păduraru

lui Gheorghe Bulmez șl a edu
catorului Dan Baciu, elevii 
muncind cu entuziasm la refa
cerea patrimoniului forestier, 
acumulau noi cunoștințe prac
tice privind lecțiile de științe 
naturale predate la școală.

Peste cîteva ore o supra
față de 2 ha a fost insămîn- 
(ată. întrecerea a cîștigat-o 
brigada utemistă de muncă 
patriotică condusă de Ștefan 
Constantin.

Purtînd cu cinste steagul 
roșu al brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică tinerii s-au 
întors la școală.

Peste cîteva zile îi vom în- 
tîlni din nou pe coastele mun
ților, hotărîți să contribuie 
din plin la refacerea păduri
lor din jurul orașului Predeal.

La Vatra Dornei au fost rea- 
menajate vilele și clubul sta
țiunii, au fost verificate din 
Vreme instalațiile sanitare și 
de încălzire.

Noua secție de hidroterapie 
în curs de construire, va spori 
capacitatea de tratament.

De la începutul anului și 
pînă acum în această stațiu
ne și-ău petrecut concediul 
aproape 6.000 de oameni ai 
muncii — cu peste 1.000 mai 
mulți decît în aceeași perioa
dă a anului trecut.

Pregătirile pentru iarnă 
sînt pe punctul de a fi înche
iate și în stațiune „Victoria- 
1 Mai" din regiunea Crișana. 
Aici au fost renovate băile, 
bazinele comune și sala de 
tratamente cu nămol. A fost 
asigurat combustibilul pentru 
întreaga perioadă de iarnă, iar 
magazinele și depozitele sta
țiunii sînt bine aprovizionate 
cu alimente, legume, zarzava
turi, fructe etc.

(Agerpres)

AGERPRES

VASILE ISPAȘOIU 
activist cultural

Luna prieteniei 
romîn o-so vietice

Manifestări culturale

Teatrului C.C.S. a 
simpozionul „Noul 

al P.C.U.S. — plan 
construire a comu-

Cu prilejul Lunii prieteniei 
romîno-sovietice, în Capitală 
și în țară continuă să aibă 
loc numeroase manifestări.

în sala 
avut loc 
Program 
măreț de
nismului". Au luat cuvîntul: 
acad. prof. PETRE CONSTAN- 
TINESCU-IAȘI, vicepreședin
te al Consiliului general 
A.R.L.U.S., și prof. univ. VA- 
LERIU NOVACU, membru 
corespondent al Academiei R.P. 
Romîne, președintele consi
liului orășenesc A.R.L.U.S. 
București.

Consiliul

romino-so- 
„Comunis- 
de nedes- 
acad. MI-

il A.R.L.U.S. 
și Comitetul Național pentru 
apărarea păcii au organizat 
la Casa prieteniei 
vietice conferința 
mul și pacea sînt 
părțit". A vorbit
HAIL RALEA, vicepreședinte 
al Comitetului național pen
tru apărarea păcii.

în fața a numeroși tineri la 
Casa de cultură a tineretului 
din raionul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, tov. DUMITRU OL- 
TEANU, secretar al Comitetu
lui orășenesc U.T.M. 
rești a conferențiat 
„Dragostea de patrie 
retului sovietic".

Informații
Miercuri, vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne, 
Alexandru Drăghiei, a primit 
în audiență pe noul trimis 
extraordinar și ministru ple
nipotențiar ai 
București, Emile

★

în seara zilei 
brie a avut loc 
de Petrol, Gaze 
din București o 
solidaritate cu 
porului, tineretului și studen
ților din Algeria, la care au 
participat studenți romîni și 
străini care învață în acest 
institut.

Cu prilejul acestei adunări 
au luat cuvîntul tov. Stă- 
nescu Gheorghe — secretarul 
comitetului U.T.M. din Insti
tutul de Petrol, Gaze și Geolo
gie, studentul algerian Melouk 
Abou Bekr, studentul cuban 
Orestes Garcia, studentul su
danez Mamun Mohamedi, stu
dentul vietnamez Tank Van 
Mîi și studentul tunisian Ha
mid Cheik Rouhou.

în încheierea adunării, parti- 
cipanții au adoptat un mesaj 
de solidaritate cu lupta dreap
tă a poporului, tineretului și 
studenților din Algeria, împo
triva colonialismului, care a 
fost adresat Uniunii Generale 
a Studenților Musulmani din 
Algeria.

Elveției 
Bisang.

la

de 
la
Și
adunare de 
lupta po-

1 noiem- 
Institutul 
Geologie

„RAPSODIA UCRAI
NEANA", realizat de cine
aștii de la studioul „A. Dov
jenko" din Kiev, cit și „LU
MEA APLAUDA", creat in 
studioul cinematografic din 
Gruzia, se încadrează incon
testabil in categoria filmelor- 
concert, gen care se bucură de 
o deosebită popularitate in 
rîndurile miilor de spectatori. 

Păstrind in linii mari parti
cularitățile proprii genului — 
aceste două recente 
realizări ale cinema
tografiei sovietice se 
deosebesc prin origi
nala tratare a temei 
și prin varietatea 
mijloacelor de expre
sie folosite de crea
torii lor, de multe 
alte filme asemănă
toare produse pînă acum.

Creatorii filmelor „RAPSO
DIA UCRAINEANĂ" și „LU
MEA APLAUDĂ" — care ru
lează in aceste zile pe ecra
nele Capitalei — au lărgit 
mult tematica creației lor, a- 
firmînd prin mijloace deose
bite aceeași idee de mare 
actualitate și anume că arta 
este un puternic mijloc de 
cunoaștere și înțelegere între 
popoare dar, totodată că ea nu 
se poate dezvolta și 
toată plinătatea de 
capabile capacitățile 
«ie ormeatior de c

Eroina filmului este Oksana 
Marcenko, o tinără colhoznică 
dintr-un sat ucrainean, care 
avea să uimească pe mem
brii juriului marelui concurs 
de canto din Franța, care i-au 
decernat premiul I.

O colhoznică ajunge o mare 
cintăreață de operă — unul 
din miile de cazuri asemănă
toare, atit de frecvente in con
dițiile create intr-un stat so
cialist promovării talentelor

după ce au pus arma pe pian, 
alunecă pe clape făcind să ră
sune, printre ruinele unui fost 
teatru, acordurile tulburătoare 
ale „Sonatei lunii" de Beet
hoven, în timp ce tancurile 
germane se apropie. Sau un 
altul în care răniți și ostași 
privesc un spectacol de balet, 
intr-un oraș de front, admi- 
rind măiestria cu care evolua 
interpreta 
„Peer

lui Solveig din 
Gynt“ de Grieg, fără 

să bănuiască marea 
durere a balerinei 
care aflase cu cîteva 
ore mai înainte de 
moartea soțului ei.

„LUMEA APLAU
DĂ" este mai mult 
un reportaj filmat 
dl turneului 'între
prins prin 20 de țări 

lumii de celebrul arsam- 
de dansuri din Gruzia.

Este deosebit de interesant 
și instructiv faptul că ate~r a 
creatorilor acestui film se con
centrează nu numai asupra re
dării minunatelor dansuri gru
zine, interpretate cu inegala
bilă virtuozitate de celebrii 
dansatori ai acestui ansamblu. 
Ei înfățișează mai cu seamă 
cele mai caracteristice aspecte 
ale țărilor și orașelor vizitate, 
monumentele de artă și lăca
șurile de cultură, intilnirile a-

La casa de educație sani
tară din Tg. Mureș a avut loc 
un simpozion pe tema „Din 
realizările științei medicale 
sovietice".

Filiala Craiova a Uniunii 
scriitorilor din R. P. Romînă 
a organizat miercuri după- 
amiază în sala filialei din lo
calitate un simpozion pe tema 
„Valori ale culturii sovietice", 

în sectoarele Uzinei de 
tractoare din Brașov, sute 
de muncitori și tehnicieni au 
ascultat miercuri după-amiază 
expuneri pe tema „Dezvol
tarea tehnicii în comunism". 
Numeroși muncitori, u 
și tehnicieni care au 
U.R.S.S. sau au studiat 
stitutele de învățămînt 
rior din Moscova au 
despre experiența înaintată a 
constructorilor 
în aplicarea

Asemenea 
pozioane și 
au avut loc 
treprinderi, instituții și cămi
ne culturale din regiunea Bra
șov, la care au participat 
peste 600.000 de oameni ai 
muncii din orașele și satele 
regiunii.

întări în 
care sint 
creatoare 
I. flCMUCl

din popor. Drumul Oksanei 
către culmile măiestriei — ne 
spun creatorii filmului — ar fi 
putut fi simplu și luminos 
dacă... dacă n-ar fi fost răz
boiul.

In orășelul siberian unde a 
fost evacuat conservatorul 
după ocuparea Kievului de 
către fasciști, o profesoară o 
întreba cu îngrijorare pe ta
lentata ei studentă pentru ce 
nu mai studiază cu pasiunea 
de odinioară. In 
mâți ai Oksanei 
imaginile satelor

ochii înlăcri- 
se reflectă 

ucrainene in

tehi b"ÎZltât

în in- 
supe- 

vorbit

cle 
blu

c

Bucu- 
despre 

a tine-

IN FOTOGRAFIILE NOASTRE :

2. „Pentru orice eventualitate, 
să-l frag pe Frățită mai aproape" 
— și-a spus probabil Cojocaru în 
timpul acestei faze, desfășurată la 
poarta lui Voinescu.

Un meci
eciurile de fotbal dintre 

C.C.A. și Dinamo-Bucu
rești au devenit 

ționale în desfășurarea 
pionatelor anuale ale 
goriei A. Iubitorii de 
își amintesc cu 
partidele de un bun nivel 
tehnic, în care membrii celor 
două formații au desfășurat 
toată gama cunoștințelor teh- 
nico-tactice de care dispu
neau, au dat dovadă de voin
ță și în același timp de dis
ciplină, de spirit sportiv. Este 
cazul să amintim, de pildă, 
meciul desfășurat în toamna 
anului trecut, după care pre
sa semnala cu satisfacție jo
cul bun prestat de cele două 
echipe.

Tradiționala întîlnire, des
fășurată ieri, pe stadionul „23 
August" s-a terminat la ega
litate : 1—1. Dar nu aceasta 
interesează în primul rînd. 
Desigur, se va comenta rezul
tatul. se vor aprecia conse
cințele Iui, se va alcătui cla
samentul etc. Zecile de mii 
de spectatori prezenți ieri pe 
stadionul „23 August" din Ca-

tradi- 
cam- 
cate- 

fotbal 
plăcere de 
bun

f. La poarta lui Datcu, Nun- 
weiller III și încă un dinamovist 
pe care nu l-am putut identifica 
(poate antrenorul echipei Dinamo 
își aminteșe faza...), nu urmăresc 
atit să ajungă la minge, cit să-l 
împiedice pe Constantin de a faca 
vreo mișcare.

comunismului 
tehnicii noi.
conferințe, sim- 

alte manifestări 
în numeroase în-

(Agerpres)

♦
Miercuri seara a sosit in 

Capitală, la invitația Ministe
rului Invățămîntului și Cultu
rii, d-1 Jean Piaget, directorul 
Biroului Internațional de edu
cație, profesor de psihologie 
la Sorbona.

★

Un nou lot de peste 60 de 
medici și farmaciști din pro
moția 1961, absolvenți ai In
stitutelor medico-farmaceutice 
din țară, au fost repartizați 
în regiunea Dobrogea. In cir
cumscripțiile sanitare din ora
șele și satele acestei regiuni 
există în prezent de aproape 
două ori mai multe cadre me
dicale cu pregătire superioară 
și medie decît în anul 1945.

Ua O. PttTUSt 

pozitorul P. Maiboroda, prin
cipalii creatori ai „RAPSO
DIEI UCRAINENE", au con
struit filmul în așa fel incit 
prezentarea celor mai bune 
creații ale unor tineri soliști 
ai Teatrului de Operă șl Ba
let din Kiev sau a peisajului 
fermecător și a cîntecelor din 
Ucraina să se îmbine cu rela
tarea unor episoade dramatice 
din anii Marelui Război de 
Apărare a Patriei și să înfăți
șeze astfel rolul educativ 'și 
mobilizator al artei, felul în 
care ea contribuie la apropi
erea și cunoașterea oamenilor 
de pretutindeni.

nzon

IB[B
iii ii ■■iiw. »

Dinamo București 1-1

împotriva
pitală, așteptau, înainte de 
victoria uneia sau alteia din 
echipe, să vadă fotbal. Dorin
ța lor a rămas, din păcate, 
neîndeplinită. Cele două for
mații fruntașe ale fotbalului 
nostru n-au desfășurat jocul 
bun. tehnic, disciplinat pe 
care avem dreptul să-1 pretin
dem de la ele. Partida a fost 
presărată — mai cu seamă 
către sfîrșit — de durități, 
proteste la deciziile arbitrului 
etc Este foarte greu de apre
ciat care dintre jucători au 
fost mai vinovați de înlocui
rea luptei sportive corecte cu 
dorința de a obține victoria 
„cu orice preț". Din acest 
punct de vedere, cele două e- 
chipe au dat dovadă de egali
tate deplină, ca și pe tabela 
de marcai.

Cluburile C.C.A. și Dinamo 
București au mai fost de cu- 
rînd criticate pentru abaterile 
unor jucători. Din desfășura
rea meciului de Ieri, se poate 
trage concluzia că cele două 
cluburi încă nu au înțeles pe 
deplin critica făcută. încă nu 
desfășoară o muncă de educa
ție susținută. Credem că este 
timpul ca atît Federația de 
fotbal, cît și cele două cluburi 
să ia în sfîrșit măsurile care 
se impun pentru a curma oda
tă pentru totdeauna atitudi
nile nejuste de pe terenul de 
sport

Cîteva cuvinte despre ar
bitraj. Credem că M. Cruțescu, 
arbitrul partidei, s-a 
să facă față onorabil 
catei sarcini care i-a 
în conducerea acestui
de dificil. Era însă mult mai 
bine dacă proceda la fiecare 
abatere cu aceeași hotărîre și

străduit 
compli- 
revenit 
joc atît

Pe scurt

tradiției
intransigență ca în minutul 
87, cînd a dictat un „11 me
tri" (perfect îndreptățit) îm
potriva echipei Dinamo. Fap
tul că a lăsat uneori jocul 
prea liber n-a contribuit la 
cursivitatea meciului, la des
fășurarea unui fotbal de cali
tate, ci a permis înmulțirea 
durităților. în plus, este com
plet nejustificat faptul că a 
permis unor jucători să pro
testeze. să-i discute deciziile. 
Să ne amintim că pentru un 
asemenea protest, Constantin 
a fost eliminat din ioc într-un 
meci internațional...

Dinamo-București și C.C.A. 
sînt două formații care cu
prind elemente de valoare și 
care întotdeauna au avut de 
spus un cuvînt greu în cam
pionatul categoriei A. Să spe
răm, împreună cu spectatorii 
și cu numeroșii suporteri ai 
celor două echipe, că pe viitor 
acest cuvînt va fi spus numai 
prin jocuri bune, spectacu
loase, corecte, care să demon
streze valoarea lor adevărată, 
prin jocuri ca cele ce le-au 
adus, de atîtea 
bine meritate.

Hochei
In continuarea turneului pe 

care-1 întreprinde în R. S. 
Cehoslovacă lotul reprezenta
tiv de hochei pe gheață al 
R. P. Romîne a jucat în orașul 
Opava cu formația Slezan 
care cuprindea mai mulți in
ternaționali. Meciul s-a ter
minat la egalitate : 3—3 (1—1; 
1—0; 1—2). Pentru echipa ro- 
nrînă au marcat Ferencz (2), 
Szabo, iar pentru gazde 
pihal (2) și Dolezi.

Sah

Pos-

Con- 
(bul.

ori, aprecieri

★

în cel de-al 
disputat la Petroșani, echipa 
locală Jiul a învins cu 3—1 
(1—0) pe Petrolul Ploiești 
prin punctele marcate de Ga
bor (2) și Ciornoavă. Pentru 
ploieșteni a înscris A. Mun- 
teanu.

în clasament conduce Stea
gul Roșu Brașov cu 14 puncte, 
urmată de Dinamo-București 
cu același număr de puncte și 
Petrolul Ploiești cu 13 puncte.

doilea meci.

Sîmbătă va începe în sala 
siliului regional din Capitală 
6 martie 25) cea de-a 14-a ediție 
a turneului final al campionatului 
republican de șah. La 
participă 20 de șahiști, 
care campionul de anul 
Florin Gheorghiu, maeștrii 
ționali Ciocîltea, Ghifescu, 
maeștrii Gunsberger, Szabo, Soos, 
precum și tinerii Weissman, Geor
gescu, Fischer, care 
la concursurile din

★

Maesfra sovietică 
dașvili conduce în 
datelor la titlul mondial de șah, 
totalizînd după 4 runde, 3 puncte 
și o partidă întreruptă. Campioana 
romînă Alexandra Nicolau a remi
zat în runda a 3-a cu campioana 
Franței, de Silans.

Rugbi
După cum transmite Agen

ția France Presse, echipa re
prezentativă de rugbi a Fran
ței pentru meciul de la Bayo
nne cu selecționata R. P. Ro
mîne, va avea următoarea 
componență : fundaș : Lacaze; 
treisferturi : Darrouy, A. Bo
niface, G. Boniface, Dupuy ; 
mijlocași: Bouquet, Lacroix ; 
linia a III : Marracq, Celaya, 
Crauste-căpitanul echipei ; li
nia a Il-a ; Cassiede, Le Bou- 
ssi; linia a I-a : Domenech, 
Cazals, Ladouar.

turneu 
printre 
trecut 

interna- 
Drimer,

s-au remarcat 
acest an.

Nina Gaprin- 
turneul candi-

<mu» pruvruer ae nemț.. cu 
glasul sugrumat de durere ea 
răspunde; „ințelegeți-mă, nu 
pot cinta acum, mi se opresc 
sunetele în git. Locul meu e 
în altă parte...". O revedem 
apoi pe Oksana la căpătiiul 
răniților, pe estradele impro
vizate în prima linie a f ron
tului, și apoi, mai tîrziu, după 
ce tunurile au amuțit, o regă
sim în clasele conservatorului, 
pe scena Operei din Kiev in
terpretând rolurile principale 
din marele repertoriu 
operă, sau în trenul 
o poartă prin țările 
ropei, către patrie după 
cesul obținut la concursul de 
canto din Franța. Tinăra cîn- 
tăreață e fericită, dar... nu de
plin, fiindcă Anton nu s-a mai 
întors. De unde putea ea să 
știe că iubitul ei, după ce a 
evadat din convoiul de prizo
nieri, a zăcut grav bolnav 
intr-o catedrală, ascuns de un 
organist, după ce apoi a fost 
reținut cîțiva ani „pentru ve
rificări" într-un lagăr ameri
can, se întorcea în patrie, 
călătorind în același tren cu 
care venea și ea. Fericirea ei 
se împlinește abia cînd, după 
atîta dureroasă așteptare, se 
întîlnește cu Anton în gara 
Kiev,

Urmărind soarta celor doi 
eroi, creatorii filmului au fo
losit fiecare prilej potrivit 
pentru 
mediul 
rituale 
talente
Rămâne puternic întipărit în 
mintea spectatorilor episodul 
în care mîinile unui soldat,

de 
care 
Eu- 

suc-

redarea, și prin inter- 
muzicii, a bogăției spi- 
și a multitudinii de 
ale oamenilor sovietici.

șea <frx țsnle A— 
ricii LxztîTUj. Coi un 
al tuturor episoadelor răzbate 
entuziasmul de nedescris cu 
care au fost primiți pretutin
deni, nesfîrșitele aplauze care 
se adresau nu numai „feme
ilor cu mișcări dumnezeiești" 
sau „bărbaților vijelioși care 
nu pot fi întrecuți în virtuo
zitate" — cum scriau ziarele — 
ci poporului sovietic, marelui 
popor constructor al comunis
mului, neobosit luptător pen
tru pace și prietenie între 
toate țările lumii.

„RAPSODIA UCRAINEA
NĂ" — prin dramatica relevare 
a suferințelor omenești și a dis
trugerilor pricinuite unor mari 
valori culturale și artistice ale 
omenirii de către războiul des- 
lănțuit de fasciști — iar „LU
MEA APLAUDA", prin călă
toria interesantă pe care o 
prilejuiește spectatorilor, ală
turi de dansatorii gruzini, prin 
multe țări ale Europei și Ame
rica — sînt filme deosebit de 
instructive pe care le reco
mandăm cu căldură tinerilor 
dornici să-și îmbogățească 
cunoștințele in cele mai vari
ate domenii.

ANA EREMIA

*) „Rapsodia ucraineană" — 
o producție a studioului „A- 
Dovjenko" din Kiev și „Lumea 
aplaudă" — o producție a stu
dioului „Gruzia film".

Cum sînt ajutați tinerii 
învețesă

(Urmare din pag. l-a)

re
ti

ționa, tinerii nu au fost 
partizați în aceste cercuri 
nînd seama de pregătirea lor, 
de nevoile pe care le au.

De asemenea, într-un stadiu 
nu prea avansat se află și ac
țiunea de întocmire a temati
cilor de studiu pentru viitoa
rele cursuri. Deși conducerea 
uzinei a stabilit comisiile care 
să lucreze la întocmirea pro
gramelor analitice, acestea nu 
au fost întocmite decît pentru 
2-3 cercuri. Acest lucru 
îngreunat și de faptul că 
nu se cunosc concret în 
care secție în parte care 
cercurile ce vor funcționa în 
acest an.

Această situație se datorește 
în mare măsură faptului că 
nici conducerea uzinei, nici 
comitetul U.T.M. nu au mai 
controlat felul cum se înde
plinesc măsurile stabilite în 
vederea organizării și deschi
derii cursurilor de ridicare a 
calificării.

La Uzina metalurgică din 
Tîrgoviște există toate condi
țiile ca marea majoritate a ti
nerilor să participe în conti-

este 
încă 
fie- 
sînt

nuare la cursurile de ridicare 
a calificării. Pentru aceasta, 
este necesar să fie urgentată 
acțiunea de redeschidere a a- 
cestor cursuri. Organizațiile 
U.T.M. trebuie să ajute con
ducerile secțiilor, să îndrume 
și să încadreze pe tinerii mun
citori în cadrul cursurilor ți- 
nînd seama de cunoștințele si 

fiecăruia în parte, 
funcționare a acestor 
depinde însă în mare 
de felul în care sînt 

progra-

nevoile 
Buna 
cursuri 
măsură 
întocmite tematicile, 
mele de funcționare a acesto
ra. Ele trebuie să cuprindă 
probleme cît mai strîns lega
te de specificul fiecărui loc de 
muncă, să răspundă necesită
ții cunoașterii noilor utilaje 
moderne cu care este înzes
trată uzina, precum și înar
mării tinerilor muncitori 
noțiuni legate 
produselor care 
fabricație anul

Este necear 
metalurgică 
experiența bună dobîndită în 
funcționarea cursurilor de ri
dicare a calificării să fie con
tinuată, îmbunătățită.

cu 
de asimilarea 
vor intra în 

viitor.
ca la Uzina

din Tîrgoviște,



Pentru continua îmbunătățire
a activității asociațiilor studenților

(Urmare din pag. l-a) 

tivizare. a consolidării conti
nue a gospodăriilor colective, 
a sporirii și mai însemnate a 
producției agricole, vegetale și 
animale. Plenara C. C. al 
P.M.R. a stabilit o seamă de 
măsuri deosebit de importan
te pentru dezvoltarea forțe
lor de producție în agricul
tură, ridicarea continuă a fer
tilității solurilor, sporirea su
prafețelor arabile, extinderea 
irigațiilor, recuperarea tere
nurilor degradate, folosirea 
largă a îngrășămintelor chi
mice, aplicarea unei agroteh
nici diferențiate, extinderea 
mecanizării la un mare nu
măr de lucrări din agricultu
ră, dezvoltarea pomiculturii, 
apiculturii și sericiculturii. Mă
suri deosebit de importante a 
stabilit Plenara pentru pregă
tirea cadrelor necesare dezvol
tării continue a agriculturii și 
pentru îmbunătățirea activi
tății de cercetare știițifică.

Dezvoltarea impetuoasă a tu
turor domeniilor vieții econo
mice și culturale a patriei 
noastre socialiste, progresele 
fără precedent ale științei și 
tehnicii cer studenților să fo
losească din plin anii petre- 
cuți în facultate, acumulind 
cît mai multe cunoștințe teo
retice și practice, Ia un înalt 
nivel. Ei trebuie să țină seama 
că tehnica nu stă pe Ioc, ci se 
află într-o continuă și dinami
că dezvoltare, în virtutea pro
gresului necontenit al științei 
mondiale. Este, așadar, ne
voie de specialiști cu o pregă
tire temeinică și completă, cu 
spirit de inițiativă, avind ca
pacitatea de a ține pasul cu 
progresul științei și tehnicii și 
de a contribui la acest progres. 
Raportînd aceste cerințe la cei 
aflați astăzi pe băncile facul
tăților, apare imperioasă nece
sitatea ca fiecare student să 
dobindească o pregătire funda
mentată pe cele mai noi reali
zări ale științei și tehnicii, pe 
experiența practică cea mai 
înaintată. Este absolut nece
sar ca fiecare student să înțe
leagă și să răspundă cerinței 
de a-și însuși cunoștințele teo
retice in strinsă legătură cu 
practica — proces unic care 
dă conținut, determină orien
tarea și asigură succesul mun
cii celor ce se pregătesc să de
vină specialiști, să slujească 
operei de desăvirșire a con
strucției socialiste in industrie, 
agriculturi și cultură.

Analrrind rezaltaxeie obți
nute Ia învățătură. Plenara 
Consiliului I*. * U a aprecia» 
că este de datoria studenților 
să muncească șt mai bine pen
tru ca pregătirea lor să fie 13 
înălțimea sarcinilor ce le vor 
reveni după absolvire, să țină 
pasul cu exigențele tot mai 
mari pe care producția mate
rială și activitatea spirituală, 
construcția socialistă le pun în 
fața lor — viitori specialiști ai 
tuturor ramurilor economiei și 
culturii.

In lumina hotăririlor Ple
narei C.C. al P.M.R. din 3« 
iunie — 1 iulie 1*51. care a 
analizat mersul îndeplinirii 
Directivelor Congresului al 
in lea al partidului privind 
construirea socialismului la 
sate și dezvoltarea agriculturii, 
sarcini de mare răspundere re
vin studenților institutelor a- 
gronomice. In raportul prezen
tat la Plenară, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
arătat că: „Una din condițiile 
de bază ale dezvoltării agricul
turii este asigurarea ei cu ca
dre bine pregătite din punct de 
vedere teoretic și practic, ca
pabile să aplice în producție 
cuceririle științei și experien
ța înaintată, să organizeze și să 
conducă cu pricepere marile 
gospodării socialiste". An de 
an se îmbunătățește pregăti
rea viitorilor ingineri agrono
mi, crește numărul studenți
lor care, conștienți de menirea 
lor, își însușesc bogate cunoș
tințe teoretice in strinsă legă
tură cu practica agricolă.

Asociațiilor din institutele 
agronomice le revine datoria 
ca în acest an universitar, a- 
nalizind rezultatele muncii lor 
în lumina sarcinilor trasate de 
partid, să ia și să aplice măsuri 
în stare să ducă la creșterea 
nivelului pregătirii studenților 
agronomi, a educării acestora 
în spiritul conștiinciozității 
profesionale, al datoriei patrio
tice de a-și însuși știința ast
fel, incit din primii ani după 
absolvire să poată contribui 
din plin Ia sporirea producției 
agricole, vegetale și animale, 
la crearea soiurilor de plante 
cu înaltă productivitate, la a- 
meliorarea solurilor, la îmbu
nătățirea raselor de animale 
etc.

De o deosebită importanță 
pentru pregătirea viitorilor in
gineri agronomi și zootehniști 
este transpunerea în viață a in
dicației partidului ca institu
tele agronomice să fie organic 
legate de marile unități agri
cole socialiste, ca studenții să 
participe nemijlocit, încă din 
primul an de facultate, la 
toate lucrările ciclului agri
col. Este semnificativă expe
riența pozitivă dobîndită de 
secția de zootehnie de la Insti
tutul agronomic din Cluj, unde 
o bună parte din lucrările 
practice se desfășoară direct 
în producție. Plenara Consiliu
lui U.A.S.R. a sprijinit cu căl
dură măsurile preconizate de 
partid pe linia întăririi legătu
rilor institutelor agronomice 
cu stațiunile agricole experi
mentale și marile gospodării a- 
gricole de stat, ceea ce va de
termina o îmbunătățire sub
stanțială a pregătirii cadrelor 
superioare destinate agricultu
rii. Studenții vor avea posibi
lități depline să participe la 
întregul ciclu agricol, să de
prindă minuirea tractoarelor 
și mașinilor agricole, folosirea 
tehnicii noi. organizarea mo
dernă. științifică a muncii în 
agricultură.

Recent, Plenara C.C. al 
U.TAL, dertătind sarcinile 

care revin tineretului în lumi
na hotărîrilor Plenarei C.C. al 
P.M.R. din 30 iunie — 1 iulie 
a.c., a subliniat necesitatea îm
bunătățirii muncii politico-e
ducative in rindul studenților 
agronomi, in vederea mobili
zării acestora la însușirea mai 
temeinică a cunoștințelor de 
specialitate, în strinsă legătu
ră cu practica înaintată din a- 
gricultură. Plenara Consiliu
lui U.A.S.R. și-a însușit pe de
plin aceste concluzii și sarcini.

Plenara Consiliului U.A.S.R. 
a stabilit că, pentru a-și spori 
contribuția la bunul mers al 
procesului de invățămînt și le
garea teoriei de practică, la 
obținerea de către studenți a 
unor rezultate și mai bune la 
învățătură, asociațiile studen
ților sînt datoare să-și ridice 
întreaga muncă la un nivel 
mai inalt. Asociațiile trebuie 
să desfășoare o largă activitate 
în vederea creșterii simțului 
de răspundere al studenților 
pentru buna lor pregătire teo
retică și practică; să ducă o 
intensă muncă politică, de în
drumare și ajutor pentru ca 
toți studenții să se prezinte te
meinic pregătiți Ia examenele 
din iarnă și vară, promovind 
anul universitar cu rezultate 
bune, după sesiunea din iunie; 
să lupte împotriva pregătirii 
în asalt, împotriva eventuale
lor tendințe de a amina exa
menele de la o sesiune la alta. 
O atenție deosebită să fie a- 
cordată îmbunătățirii muncii 
profesionale in institutele teh
nice, agronomice și pedagogice 
de 3 ani.

Datoria fiecărui student este 
să-și formeze deprinderea de 
a munci organizat, să înțelea
gă că disciplina in studiu este 
una din condițiile principale 
pentru dobîndirea unor cunoș
tințe profunde, temeinice și 
multilaterale, pentru sporirea 
eficacității muncii intelectua
le. In condițiile muncii stu
dențești, a fi disciplinat în 
studiu înseamnă, in primul 
rind, a munci ritmic, a frecven
ta cu regularitate cursurile și 
lucrările practice, seminariile ; 
înseamnă apoi a studia o lar
gă bibliografie de specialitate, 
in mod sistematic, punînd or
dine in studiu, lucrînd pe baza 
unui plan; înseamnă deci, a 
munci cu perseverență.

Pentru îndeplinirea sarcini
lor ce le revin, asociațiile tre
buie să folosească întreaga 
gamă a mijloacelor de care 
dispun: adunările generale, 
consfătuirile profesionale, con
cursurile la diferite discipline, 
gaaetde de perete, agitația po
litică. stafide de radioampli
ficare, cercurile științifice stu
dențești și, mai eu seamă, 
munca directă, nemijlocită a 
întregului lor activ, a delega- 
ților de an și grupă, a studen
ților fruntași în rîndurile ma
sei de studenți.

In organizarea consfătuirilor 
profesionale este nevoie de 
mai multă inițiativă, de mai 
multă pricepere organizatori
că și capacitate de a sesiza 
problemele pe care Ie ridică 
pregătirea profesională a 
studenților intr-o perioadă sau 
alta a anului. Ar fi bineveni
tă extinderea inițiativei Con
siliului U.A.S. din centrul uni
versitar Cluj care a organizat 
consfătuiri privitoare la situa
ția profesională a unor stu
denți slab pregătiți. Aceste 
consfătuiri, la care au parti
cipat studenții in cauză și pă
rinții lor, precum și studenți 
fruntași, au prilejuit o aspră 
judecată împotriva superficia
lității, a lenei și a chiulului, 
în general, pentru influența
rea studenților care sint ne
disciplinați, chiulangii, încal
că regulile buneicuviințe, ale 
conviețuirii în cămine, sînt 
nerespectuoși față de corpul 
didactic, este indicat să fie 
larg folosită judecata colecti
vului de studenți. Comisiile de 
judecată tovărășească oferă, 
în această privință, o expe
riență care este bine să fie 
extinsă.

In centrul preocupărilor a- 
sociațiilor trebuie să stea mun
ca pentru a contribui ca stu
denții, odată cu însușirea unor 
temeinice cunoștințe teoreti
ce, să dobindească încă din 
primul an de studiu profunde 
cunoștințe practice, prin parti
ciparea directă la procesul de 
producție din industrie și agri
cultură, prin cunoașterea ne
mijlocită a vieții. Se știe că 
progresul industriei, al agri
culturii sint indisolubil legate 
de progresul științei, iar dez
voltarea acesteia depinde de le
gătura sa indisolubilă cu mun
ca constructivă a poporului, 
cu practica construcției socia
liste. Participarea directă a 
studenților Ia munca în fa
brici, pe șantiere, pe ogoare 
constituie o latură organică a 
practicii în producție, a pro
cesului de invățămînt, avind 
însemnătate eapitală atît pen
tru îmbogățirea cunoștințelor 
dobîndite la cursuri, pentru 
aprofundarea pregătirii teore
tice, cît și pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste a acesto
ra. Activitatea creatoare, o- 
rientată spre un scop precis, 
îi ajută pe studenți să anali
zeze critic procesul muncii și 
rezultatele lui, le formează ca
pacitatea de a sesiza și rezol
va problemele noi. le stimu
lează spiritul de inițiativă. 
Dezvoltarea intelectuală și 
instruirea studenților, îmbina
te cu munca productivă, le 
creează acestora posibilitatea 
să aprofundeze legătura reală 
dintre idei și fapte, dintre 
teorie și practică, să-și dezvol
te pe un fundament solid con
cepția materialistă despre lu
me. Iată de ce, în formarea 
viitorului specialist, slujitor al 
producției materiale și om de 
știință, este de o însemnătate 
capitală înțelegerea justă a 
sintezei dintre teorie și prac
tică, a unității dialectice din
tre muncă și gîndire, pe care 
Marx a întruchipat-o într-o 
imagine atît de sugestivă: 
„Munca toarnă untdelemn în 

lampa vieții, iar gîndirea o 
aprinde".

Este o importantă datorie 
pentru asociații să sprijine 
rectoratele și decanatele în 
analizarea practicii, să facă 
propuneri de îmbunătățire a 
organizării și conținutului 
praeticii, să stabilească din 
timp legături cu organizațiile 
U.T.M. din întreprinderile în 
care se desfășoară practica 
studenților, să numească pe 
cei mai buni studenți ca res
ponsabili de grupă in practica 
de vară.

Pentru dezvoltarea și moder
nizarea laboratoarelor univer
sitare — important mijloc de 
legare a teoriei cu practica — 
statul face, an de an, investi
ții importante. Datoria studen
ților este să utilizeze la ma
ximum posibilitățile oferite de 
laboratoare pentru buna lor 
pregătire, să învețe minuirea 
aparaturii moderne, să de
prindă transpunerea in prac
tică a cuceririlor gîndirii 
științifice, să devină capabili 
să stăpinească și să dirijeze 
fenomenele din natură în fo
losul construcției socialiste.

Este important ca cercurile 
științifice studențești să aibă 
o mai strinsă legătură cu uni
tățile productive, pentru ca 
tematica lucrărilor să izvo
rască din cerințele reale ale 
procesului de producție. Crite
riul de apreciere a unei lucrări 
științifice să-l constituie veri
ficarea și aplicarea în practi
că a soluțiilor preconizate.

Este necesar ca asociațiile, 
studenții din anii mai mari 
să manifeste deosebită grijă 
față de studenții anilor intîi, 
să le împărtășească din expe
riența studenților fruntași, 
să-i ajute în organizarea stu
diului. Cu ajutorul decana
telor, al corpului didactic să 
fie organizate intilniri cu toți 
studenții anului I in care să 
li se arate pe scurt ce obli
gații au, ce discipline vor stu
dia, ce examene vor susține și 
în ce sesiuni, în ce constă 
practica în producție și care 
este rolul acesteia etc., etc.

Trebuie ridicată pe un plan 
superior educația studenților 
în spiritul dragostei față de 
prefesia aleasă, al datoriei pa
triotice de a deveni buni spe
cialiști și de a merge acolo 
unde cer interesele țării, unde 
pot să-și valorifice cunoștin
țele și aptitudinile cu eel mai 
mare folos pentru construcția 
socialismului.

In fața asociațiilor stă sar
cina ea in noul an universitar 
să intensifice munca pentru 
educarea studenților, să-i aju
te pe aceștia in însușirea a- 
profundată a politicii partidu
lui și a învățăturii marxist- 
leniniste, să antreneze masa 
tineretului studențesc la o 
participare activă la viața po
litică și obștească a țării, să 
dezvolte la studenți patriotis
mul socialist, optimismul, en
tuziasmul și dragostea pentru 
ceea ce este înaintat, dorința 
fierbinte de a fi cit mai folo
sitori construcției socialiste, 
cauzei păcii și progresului so
cial.

O excepțională importanță 
in formarea politică și profe
sională a tinerilor intelectuali 
are însușirea științei marxist- 
leniniste, cunoașterea și însu
șirea politicii Partidului Mun
citoresc Romin, politică pro
fund științifică, urmată cu în
credere de întregul popor și 
căreia ii datorăm toate succe
sele obținute în înflorirea so
cialistă a patriei, în dezvolta
rea fără precedent a indus
triei, agriculturii, invățămin- 
tului, științelor, artei și lite
raturii noastre. Disciplinele 
sociale — filozofia materiaiisi- 
dialectică, economia politică 
marxistă, socialismul științi
fic — sînt o parte insepara
bilă a pregătirii unui intelec
tual înaintat, un neprețuit a- 
jutor atît in viață cît și in 
muncă, atît in interpretarea 
fenomenelor lumii materiale, 
ale dezvoltării sociale, cît și 
în deplina fructificare a ori
cărui proces de creație. De 
aici, necesitatea ca cercurile 
științifice studențești de pe 
lingă catedrele de științe so
ciale să devină mai numeroa
se, să cuprindă un număr mai 
mare de studenți, să lege mai 
bine tematica lucrărilor de 
domeniul construcției socialis
te pentru care se pregătesc 
studenții respectivi, iar comu
nicările lor să aibă loc in pre
zența unui număr cit mai 
mare de studenți, să consti
tuie un mijloc de răspindire 
a științei marxist-leniniste. 
Studenții să fie îndrumați să 
participe la conferințele orga
nizate in institut, să citească 
zilnic presa noastră. De mare 
importanță este să se asigure 
desfășurarea cu regularitate 
și la un nivel ridicat a infor
mărilor politice săptăminale, 
explicarea competentă a sem
nificației evenimentelor de pe 
arena vieții politice interna
ționale, să fie popularizată po
litica internă și externă a sta
tului nostru.

In formarea etică a omului 
societății socialiste, om cu 
înalte calități morale și un 
larg orizont cultural, un loe 
însemnat îl ocupă deprinde
rea de a citi cu pasiune ceea 
ce este mai valoros, mai nou 
in domeniul literaturii filozo
fice și beletristice. Este im
portant să fie bine organizat 
concursul „în pas cu viața" 
— menit să stimuleze intere
sul studenților pentru citirea 
literaturii — să se asigure a- 
cestuia un caracter de masă 
și o desfășurare la un nivel 
ridicat.

Consiliile asociațiilor trebuie 
să-și sporească exigența față 
de orientarea și nivelul edu
cativ al tuturor manifestărilor 
cultural-artistice. să alcătuias
că repertoriile formațiilor de 
teatru, corurilor, orchestrelor, 
brigăzilor artistice cu mult 
spirit de răspundere, ținind 
seamă de obiectivele mari ale 

muncii educative în rindul 
studenților. întreaga muncă 
cultural-educativă a asociații
lor trebuie să fie pătrunsă de 
combativitate și intransigență 
față de orice manifestări ale 
ideologiei și moralei burgheze, 
față de purtătorii acestora. In 
organizarea activităților cul
tural-educative să cerem spri
jinul profesorilor, conferenția
rilor, asistenților, care prin 
experiența lor în munca di
dactică, în educarea atitor ge
nerații de studenți, pot ajuta 
substanțial asociațiile.

Opera de educare, pregătire 
și instruire a studenților tre
buie să însemne formarea a- 
cestora în spiritul moralei co
muniste. Asociațiile să-și adu
că contribuția pentru ca în
vățătura și educația comunis
tă să se contopească intr-un 
tot unitar, ajutind pe fiecare 
student să înțeleagă în mod 
just fenomenele sociale, să se 
comporte potrivit înaltelor 
principii ale moralei comu
niste. Să ajutăm, astfel, la 
procesul complex de educație, 
desfășurat sub conducerea 
partidului, pentru formarea 
omului de tip nou, a intelec
tualului societății socialiste, 
despre care marele Lenin spu
nea că, urmărind in mod con
secvent și conștient un scop, 
trebuie să fie caracterizat de 
„fermitate, perseverență, voin
ță, hotărire și capacitate de a 
încerca de o sută de ori, de a 
îndrepta de o sută de ori și 
de a atinge cu orice preț țe- 
Iul“.

Este necesar ca în noul an 
universitar asociațiile studen
ților, comitetele de cămin să-și 
îmbunătățească și mai mult 
munca educativă în cămine, 
să sprijine studenții in buna 
organizare și folosire a tim
pului petrecut in cămin. Pe a- 
ceastă linie, să fie îmbunătă
țite programele stațiilor de 
radioamplificare și gazetele 
satirice care trebuie să supu
nă dezbaterii colective diferite 
aspecte negative din viața de 
cămin, să critice atitudinile 
înapoiate, să popularizeze e- 
xemplele bune in aplicarea 
autoservirii, cultivînd în 
rîndurile studenților spiritul 
gospodăresc, respectul față de 
regulile conviețuirii în comun, 
grija față de bunurile mate
riale puse la dispoziția lor.

Cuprinderea în asociații a 
tuturor studenților trebuie să 
fie in centrul atenției consilii
lor din institutele și centrele 
universitare. La înscrierea în 
asociații a studenților, consi
liile sint datoare să facă pe 
larg cunoscute statutul, rolul 
și îndatoririle asociațiilor și 
ale membrilor lor.

Asociațiile studenților tre
buie să-și întocmească pen
tru anul acesta un pro
gram concret de activități, 
să organizeze concret munca 
în ani și îndeosebi în grupe 
și să asigure participarea ac
tivă a tuturor membrilor a- 
soeiațiilor la munca politică, 
culturală, sportivă, socială.

Uniunea Tinerelului Munci
tor — organizația unică revo
luționară a tineretului din 
țara noastră — este chemată 
in primul rînd să se ocupe, 
prin organizațiile sale din in
stituțiile de invățămînt supe
rior, de educația comunistă 
a studenților. Organizațiile 
U.T.M. din universități și in
stitute au datoria ca, în noul 
an universitar, să dezvolte și 
mai mult rezultatele pozitive 
obținute in anii trecuți și, pe 
baza sarcinilor stabilite de 
partid, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, să desfă
șoare o intensă muncă politi- 
co-educatîvă în care să cu
prindă întreaga masă a stu
denților, ajutîndu-i pe aceștia 
în îndeplinirea sarcinilor ce 
le revin. Problemele dezbă
tute la Plenara Consiliului 
U.A.S.R., sarcinile profesio
nale, legarea strinsă a invă- 
țămintului superior cu practi
ca construcției socialiste, îm
pletirea pregătirii teoretice 
cu practica, munca educativă 
in rindurile studenților sînt 
totodată și sarcini ale organi
zațiilor U.T.M. din facultăți.

Se desfășoară acum adună
rile de dare de seamă și ale
gere a organelor conducă
toare ale oragnizațiilor U.T.M. 
din instituțiile de invățămînt 
superior — prilej de dezbatere 
temeinică și întărire a între
gii activități politico-educative 
desfășurate în rindurile stu
denților. Concluziile ce se des
prind din dezbaterile Plenarei 
C.C. al U.T.M. din 11—12 oc
tombrie 1961, din documentele 
Conferinței a III-a a U..ANJL 
și dezbaterile recentei plenare 
a Consiliului U.A.S.R. trebuie 
să stea în centrul atenției or
ganizațiilor U.T.M. care au 
datoria să îndrume și să aju
te asociațiile studenților să-și 
îmbunătățească activitatea, să 
o ridice la nivelul importan
telor sarcini ce le-au fost în
credințate de partid.

Muncind sub conducerea or
ganizațiilor de partid, organi
zațiile U.TAf și asociațiile 
să-și sporească in noul an u- 
niversisar contribuția la buna 
pregătire profesională și po
litică a viitorilor specialiști. 
Transpunind in viață hotări- 
rile Plenarei C.C. al P.M.R. 
din 30 iunie—1 iulie 1961, să 
nu precupețim nici un efort 
in munca nobilă de creștere 
a viitorilor intelectuali, sluji
tori devotați ai poporului 
muncitor, gata să meargă a- 
colo unde este mai mare ne
voie de ei, hotărîți să-și dă
ruiască întreaga lor capacitate 
de muncă, cunoștințele și ta
lentul, desăvîrșirii construc
ției socialiste și construirii co
munismului în scumpa noas
tră patrie, Republica Populară 
Romină, servirii devotate a 
cauzei Partidului Muncitoresc 
Romin.

Oamenii sovietici aprobă hotăririie
Congres al P. C. U. S.istoricului

MOSCOVA 1 (Agerpres). - 
La 31 octombrie, în întreaga 
Uniune Sovietică aii avut loc 
numeroase mitinguri în cadrul 
cărora oamenii muncii și-au 
exprimat deplina aprobare și 
sprijinul față de linia politi
că și activitatea practică a Co
mitetului Central al P.C.U.S.

Corespondenții agenției 
TASS anunță din diferite ora
șe ale țării că la aceste mi
tinguri au fost adoptate rezo
luții în care se aprobă hotărî- 
rile Congresului constructori
lor comunismului care s-a în
cheiat la 31 octombrie la 
Kremlin. Participanții la adu
nări au declarat că nu-și vor 
precupeți forțele pentru trans
punerea în viață a mărețului 
program de construire a co
munismului.

în capitala Ucrainei, Ia 
Kiev, au avut loc numeroase 
mitinguri. La adunarea oame
nilor muncii de la Uzina „To- 
cielektropribor", muncitoarea 
N. Kuhar a declarat:

Congresul a demonstrat u- 
nitatea de monolit a partidu
lui și poporului nostru, uni
tatea partidelor comuniste și 
muncitorești de peste hotare 
în lupta lor pentru viitorul 
fericit al poporului.

La Uzina constructoare de 
mașini din Ural a avut loc 
un miting la care au partici
pat 15.000 de persoane. Luînd 
cuvîntul, șeful de brigadă 
Moiseev a subliniat că in ho- 
tărîrilo Congresului al XXn- 
lea al P.C.U.S. este indicată 
cu precizie calea leninistă pe 
care o va urma poporul so
vietic în construirea celei mai 
drepte societăți de pe pămint.

La numeroase mitinguri ale
-----•-----

Parlamentul 
Cambodgfei respinge 

politica agresivă 
a S. U. A.

PNOM—PENH 1 (Agerpres). 
în seara zilei de 31 octombrie 
a avut loc o ședință specială 
a parlamentului Cambodgiei, 
în cadrul căreia deputății au 
fost informați că Departa
mentul de Stat al S.U.A. a 
protestat pe lingă ambasado
rul cambodgian din Washing
ton împotriva recentei decla
rații a prințului Norodom Sia- 
nuk, în care el a criticat cu 
asprime politica S.U.A. față 
de Cambodgia.

Prințul Norodom Sianuk a 
cerut părerea Parlamentului 
cu privire la măsurile care 
trebuie luate avind în vedere 
pericolul care amenință Cam- 
bodgia.

După dezbateri, parlamen
tul a declarat în unanimitate 
că toate atacurile împotriva 
prințului Norodom Sianuk 
sînt atacuri împotriva națiu
nii Khmer. Parlamentul l-a 
împuternicit pe Norodom Sia
nuk, în calitate de șef al sta
tului și guvernului, să ia toate 
măsurile necesare în cazul 
unei agresiuni împotriva Cam
bodgiei.

fîSZISUȚe sștlȚL Pp scurt
SOFLA. — La 1 noiembrie 

s-a deschis la Sofia cea de-a 
treia sesiune ordinară a Adu
nării Populare a R. P. Bulga
ria. Ordinea de zi a se
siunii cuprinde problemele: 
cu privire la planul eco
nomiei naționale pe anul 
1962, cu privire la buge
tul de stat pe anul 1962, cu 
privire la modificările din Co
dul penal procesual și in Co
dul procesual civil, precum și 
informarea ministrului Aface
rilor Externe in problema si
tuației internaționale.

Rapcrtul eu privire Ia pla
nul de stal al economiei na
ționale pe anul IMS a fost 

S-ta de elevi din clasele supe:ioa:e ale școlilor din capitala Franței au participat recent 
in sala feroviarilor din Paris la o adunare în cadrul căreia s-au pronunțat împotriva 

războiului murdar din Algeria. In fotografie ; un aspect din timpul adunării.

oamenilor muncii s-au adop
tat rezoluții în care este apro
bată și sprijinită linia genera
lă a partidului, în care se cere 
pedepsirea severă a partici- 
panților la grupul fracțianist 
antipartinic.

Partidul și poporul merg pe 
o cale justă, această idee a 
Străbătut declarațiile vorbito
rilor la mitingul de la Fabrica 
de țesături de mătase din Bu- 
hara (Uzbekistan). Muncitorii, 
maiștrii și inginerii au decla
rat că întreaga viață a țării 
in perioada dintre Congresul 
al XX-lea și Congresul al 
XXH-lea ale P.C.U.S. a con
firmat justețea politicii parti
dului, fidelitatea față de linia 
leninistă.

Lucrările Adunării 
Generale a O.N.U.

Reprezentantul R. P. Romine saluta primirea in 0. N. U. a R. P. Mongole
NEW YORK 1 (Agerpres). - 

TASS transmite : — La 31 octom
brie, în fața clădirii O.N.U. a 
avut Ioc festivitatea tnăljării dra
pelului de stat al Republicii Popu
lare Mongole, care a devenit 
membră a O.N.U. La ceremonie 
au participat președintele celei 
de-a XVI-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U., Mongi Slim, șe
ful delegației R. P. Mongole, șefi 
și reprezentanți ai delegațiilor 
multor țări.

fn ședința din 31 octombrie a 
Adunării Generale, Mongi Slim a 
felicitat R. P. Mongolă pentru in
trarea sa in rindurile membrilor 
O.N.U.

Șeful delegației sovietice, V.A. 
Zorin și-a exprimat In cuvintarea 
sa adtnca satisfacție că, tn pofida 
uneltirilor — ale eiankaișistului în 
special — R. P. Mongolă a deve
nit membru cu drepturi depline 
al O.N.U.

NEW YORK 1. Trimișii spe
ciali Agerpres transmit: Lu
înd cuvîntul în ședința de 
marți a Adunării Generale 
printre delegații care au salu
tat primirea R.P. Mongole în 
O.N.U., reprezentantul țării 
noastre Eduard Mezincescu a 
adus calde felicitări delegației 
R. P. Mongole cu ocazia a- 
cestui eveniment.

Republica Populară Romină 
— a spus vorbitorul — între
ține de mulți ani cu R. P. 
Mongolă relații de prietenie și 
colaborare multilaterală, ce se 
dezvoltă continuu în folosul 
reciproc al celor două țări.

Din prima zi a existenței 
sale ca stat independent și 
suveran, R. P. Mongolă duce 
o politică externă de bună ve
cinătate și de colaborare cu 
toate statele. Exprimîndu-și 
deplina sa adeziune la princi
piile cartei, R. P. Mongolă a 
făcut încă din 1946 cererea de 
a fi primită ca membru al 
O.N.U.

Primirea R. P. Mongole în 
rîndurile Organizației Națiuni
lor Unite a reparat una din 

prezentat de Stanko Todorov, 
președintele Comisiei de stat 
a Planificării.

PARIS. — Agenția France 
Presse anunță că Academia de 
științe din Paris a adoptat in 
unanimitate o rezoluție in care 
condamnă plasarea in spațiul 
cosmic a unei centuri de ace 
de cupru, operație efectuată la 
recenta lansare a satelitului 
artificial american de tip 
„Midas'.

HANOI. — Zilele acestea 
s-a deschis la Hanoi expoziția 
„Cultura de masă în R. P. Ro
mină'.

Ca și ceilalți oameni ai 
muncii din diferite întreprin
deri și instituții din Uniunea 
Sovietică, care au participat 
la aceste mitinguri, muncitorii 
acestei fabrici au aprobat ho
tărârea privind mutarea rămă
șițelor pămîntești ale lui Sta
lin din Mausoleul lui Lenin.

Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. a trasat un țel dar 
partidului și întregului popor 
sovietic, a declarat muncitoa
rea T. Moldataeva de la Fa
brica de tricotaje din Alma- 
Ata, care a luat cuvîntul la 
mitingul colectivului fabricii 
Ideile marelui Lenin — a spus 
ea — au luminat lucrările 
congresului de la început și 
pină la sfîrșit.

nedreptățile impuse timp în
delungat acestei organizații și 
a însemnat încă un pas spre 
universalitatea O.N.U.

Guvernul romin a conside
rat întotdeauna că prestigiul 
și eficacitatea O.N.U. vor fi cu 
atît mai mari, cu cît ea va re
flecta mal fidel tabloul lumii 
contemporane. Interesele păcii 
cer ca principiul universalității 
O.N.U. să nu fie sacrificat de 
dragul unor interese politice 
înguste ale anumitor puteri.

Atîta timp însă cît poporul 
chinez va continua să fie lip
sit de drepturile sale legitime

Intervenția reprezentantului R. P. Romîne 
in Comitetul

NEW YORK 1. - Trimisul 
special Agerpres C. Alexan- 
droaie transmite : la 31 octom
brie in Comitetul politic spe
cial au continuat dezbaterile 
in legătură cu politica de 
apartheid a guvernului Afri
cii de Sud.

In fața Comitetului 11 state 
afro-asiatice, printre care 
Ghana, Guineea, Mali, Irak, 
R.A.U. ți altele au prezentat 
un proiect de rezoluție.

în ședința de după-amiază 
a Comitetului, a luat cuvîntul 
Mihail Hașeganu, reprezentan
tul permanent al R.P. Romine 
la O.N.U., care a arătat că 
politica de apartheid a guver-

0 uriașă manifestare a poporului algerian 
pentru libertate și independență

• Poliția și armata colonialista au deschis 
foc asupra manifestanților • 74 de morți 

și peste 200 de răniți
ALGER 1 (Agerpres). — La 

1 noiembrie — Ziua in care 
s-au împlinit 7 ani de la în
ceperea luptei armate a po
porului algerian pentru liber
tatea ți independența patriei 
sale — la chemarea Frontului 
de eliberare națională din Al
geria (F.L.N.) și a guvernului 
provizoriu al Republicii Alge
ria (G.P.R.A.) pe întreg teri- 

. toriul Algeriei au avut loc 
mari mitinguri și manifestații 
patriotice pentru pace în Al
geria, pentru tratative, pentru 
o Algerie independentă.

După cum transmit cores
pondenții agențiilor de presă, 
în principalele orașe — Alger, 
Oran, Constantine, Blida, Si- 
dibel-Abbes, Setif — zeci de 
mii de algerieni purtînd stea
guri cu culorile naționale, alb- 
verde și banderole cu însem
nele F.L.N. au manifestat pe 
străzi scandind: „Trăiască 
Algeria" I „Trăiască Guvernul

Zilele culturii 
romlnești în Franța

PARIS 1 (Agerpres). — Co
respondență specială: In ca
drul zilelor culturii romînești 
în Franța, membrii delegației 
culturale romîne au făcut vi
zite la diferite instituții de 
știință și cultură de la Paris. 
Acad. Al. Graur a făcut o vi
zită secretarului general al 
sindicatului național al edito
rilor din Franța, Du Pouey, 
acad. C. D. Nenițescu a vizi
tat Casa Chimiei din Paris. 
Sculptorul Ion Jalea a făcut 
o vizită directorului Muzeului 
Luvru, Curiei.

La 31 octombrie, acad. C. D. 
Nenițescu a ținut la Institu
tul de Chimie din Paris o 
conferință despre „cercetări 
noi în domeniul ciclobutadie- 
nei". La conferință au partici
pat numeroși oameni de știin
ță francezi, profesori universi
tari etc.

de membru fondator al O.N.U. 
și membru permanent al Con
siliului de Securitate, atîta 
timp cît alte numeroase po
poare vor fi menținute în a- 
fara organizației datorită do
minației coloniale, O.N.U. nu 
va putea fi cu adevărat uni
versală.

In încheiere, permiteți-mi 
domnule președinte, să urez 
delegației R. P. Mongole o ac
tivitate rodnică în cadrul 
O.N.U., pentru progresul cau
zei păcii și cooperării inter
naționale.

politic special
nului Verwoerd îngrijorea
ză profund majoritatea sta
telor membre ale O.N.U. 
M. Hașeganu a subliniat că 
teoriile rasiste ale guvernu
lui sud-african sint o parte 
integrantă a politicii sale co
loniale, iar discriminarea ra
sială pe care o promovează 
este o acțiune politică orga
nizată care împarte societatea 
sud-africană în stipîni albi și 
sclavi negri.

In încheiere, M. Hașeganu 
a subliniat că delegația romî- 
nă se alătură delegațiilor care 
au condamnat și condamnă 
politica de apartheid a guver
nului sud-african

Provizoriu al Republicii Al
geria și Frontul de Eli
berare Națională!", „Tră
iască armata de eliberare 
națională„Pace în Al
geria pe calea tratative
lor „Jos represiunile ra
siste", „Libertate lui Ben
Bella, și tovarășilor săi l" (este
vorba de cei cinci membri ai 
G.P.R.A. întemnițați in Fran
ța — N.R.).

Deși manifestațiile au avut 
un caracter pașnic, împotriva 
lor au fost trimise puternice 
detașamente ale poliției și 
armatei. La Alger, Oran, Bli
da, Setif și în alte localități 
poliția și armata au deschis 
focul împotriva manifestanți- 
lor.

Potrivit datelor oficiale 
transmise miercuri seara de 
agenția France Presse, în Al
geria au fost omorîți la 1 no
iembrie 74 de algerieni, iar 
peste 200 au fost răniți.

★

PARIS 1 (Corespondentul 
Agerpres transmite: La 1 
noiembrie poporul francez, 
împreună cu poporul algerian, 
a cerut încetarea războiului 
colonialist din Algeria prin 
tratative cu guvernul provizo
riu al Republicii Algeria. Deși 
la Paris și în principalele ora
șe de provincie au fost con
centrate în preajma zilei de 
1 noiembrie — „Ziua Algeriei" 
— numeroase forțe polițienești 
(numai în capitală au fost mo
bilizați 8.000 agenți de poliție, 
20 de companii de securitate, 
35 de escadroane de jandarme
rie), aceste măsuri n-au împie
dicat pe numeroși francezi și 
algerieni care locuiesc în 
Franța să-și manifeste solida
ritatea lor cu lupta dreaptă 
pentru independența poporu
lui algerian.

„Tratative cu guvernul pro
vizoriu al Republicii Algeria!", 
„Libertate fraților, părinților 
și fiilor noștri!“, „Jos măsu
rile rasiale !“ „Trăiască Alge
ria independentă !“ — aceste 
lozinci și drapelele Frontului 
de eliberare națională din 
Algeria puteau fi văzute pe 
străzile suburbiei muncitorești 
a Parisului — Gennevilliers. 
Deasupra suburbiei Nanterre 
au fost înălțate baloane cu cu
lorile drapelului național al
gerian.

Manifestații de solidaritate 
cu lupta poporului algerian au 
avut loc de asemenea la Mar
silia, Metz, Nancy, Thionville 
și în alte orașe.



PROGRAMUL PARTIDULUI COMUNIST 
AL UNIUNII SOVIETICE

(Text prescurtat)
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 31 oc
tombrie Congresul al XXII- 
lea al P.C.U.S. a aprobat în 
unanimitate noul Program al 
Partidului Comunist al JJni- 
unii Sovietice.

în cel de-al treilea Program 
al P.C.U.S. — Programul con
struirii societății comuniste — 
se subliniază că a fost străbă
tut un drum uriaș înainte ca 
„comunismul, care cîndva era 
doar un vis, să devină cea 
mai mare forță a contempo
raneității, o societate care se

Trecerea de la capitalism la comunism — 
calea dezvoltării omenirii

Subliniind inevitabilitatea 
istorică a trecerii de Ia capi
talism la socialism, progra
mul subliniază că „sistemul 
mondial capitalist în ansam
blul lui este copt pentru re
voluția socială a proletaria
tului".

„Tot mai repede se creează 
posibilitatea materială a înlo
cuirii relațiilor de producție 
capitaliste cu relații de pro
ducție comuniste, adică posi
bilitatea materială a revolu
ției sociale care reprezintă țe
lul Partidului comunist, ca 
exponent conștient al mișcării 
de clasă a proletariatului''.

Caracterizînd importanța is
torică mondială a Revoluției 
din Octombrie și a victoriei 
socialismului în U.R.S.S., Pro
gramul P.C.U.S. subliniază: 
experiența U.R.S.S. a dovedit 
că popoarele pot ajunge ia so
cialism „numai prin revoluția 
socialistă și instaurarea dic
taturii proletariatului".

Această experiență a confir
mat în întregime principiile 
fundamentale ale revoluției 
socialiste și ale construcției 
socialiste, principii care au o 
valabilitate generală, în pofi
da anumitor particularități 
determinate de condițiile isto
rice concrete ale construirii 
socialismului în Uniunea So
vietică, care se afla în încer
cuirea capitalistă dușmană.

Experiența U.R.S.S. a dove
dit că numai victoria revolu
ției socialiste creează toate po
sibilitățile și condițiile pentru 
lichidarea oricărei asupriri 
naționale, pentru unirea de 
bună voie a unor națiuni și 
populații libere și egale în 
drepturi in cadrul unui stat 
unic.

Experiența U.R.S.S. a dove
dit că socialismul și pacea 
sînt de nedespărțit. Puterea 
socialismului servește cauza 
păcii.

Experiența U.R.S.S. a con
firmat pe deplin învățătura 
marxist-leninistă despre rolul 
hotăritor al partidului comu
nist în crearea și dezvoltarea 
societății socialiste.

Experiența U.R.S.S. a dove
dit că fidelitatea față de prin
cipiile marxism-leninismului, 
față de principiile internațio
nalismului proletar, înfăptui
rea lor fermă și neabătută, 
apărarea lor împotriva tuturor 
dușmanilor și oportuniștilor 
de orice fel constituie o con
diție necesară a victoriei so
cialismului. A fost confirmată 
justețea istorică a leninismu
lui, a fost dată o lovitură 
zdrobitoare ideologiei social- 
reformismului.

Omenirea a căpătat o socie
tate socialistă existentă în 
realitate, precum și o știință 
a construirii socialismului ve
rificată în practică. Calea lar
gă care duce la socialism a 
fost croită, pe ea vor păși 
mâi devreme sau mai tîrziu 
toate popoarele.

Uniunea Sovietică rezolvă 
sarcinile construcției comunis
te nu de una singură, ci în fa
milia frățească a țărilor so
cialiste.

A apărut o formă nouă de 
organizare politică a societății 
— democrația populară, una 
din formele dictaturii prole
tariatului. S-a format sistemul 
mondial socialist — comunita
te socialistă, economică și po
litică a popoarelor libere și 
suverane.

Succesele țărilor de demo
crație populară au confirmat 
pe deplin că adevăratul pro
gres poate fi asigurat numai 
pe căile socialismului. „A- 
ceastă experiență este unul 
din bunurile cele mai de preț 
ale mișcării revoluționare in
ternaționale".

Sistemul mondial socialist 
constituie un tip nou de re
lații economice și politice în
tre țări. Experiența lui a con
firmat necesitatea unei cit 
mai strînse alianțe între țări
le care se desprind de capita
lism, necesitatea unirii efortu
rilor lor în construirea socia
lismului și comunismului.

Sistemul mondial socialist 
pășește ferm spre victoria ho- 
tărîtoare în întrecerea eco
nomică cu capitalismul- în- 
tr-un viitor foarte apropiat el 

făurește pe vaste întinderi ale 
globului pămîntesc".

„Geniul strălucitor al lui 
Lenin, marele învățător al oa
menilor muncii din lumea în
treagă, al cărui nume va trăi 
în veci, luminează omenirii 
drumul spre comunism.

In Program se spune că „co
munismul îndeplinește misiu
nea istorică a izbăvirii tutu
ror oamenilor de inegalitate 
socială, de toate formele asu
pririi și exploatării, de orori
le războiului și instaurează 
pe pămînt Pacea, Munca, Li- 

va depăși sistemul mondial 
capitalist în ceea ce privește 
volumul global al producției 
industriale și agricole.

„Mărețul edificiu al lumii 
noi, clădit prin munca eroică 
a popoarelor libere, pe întin
deri uriașe ale Europei și A- 
siei, este prototipul societății 
noi, al viitorului întregii o- 
meniri" — se spune în Progra
mul P.C.U.S.

In prezent, capitalismul 
mondial a intrat într-o etapă 
nouă, a treia, a crizei gene
rale.

„Una din particularitățile 
cele mai importante ale aces
tei etape noi constă în faptul 
că ea nu s-a desfășurat în le
gătură cu un război mondial".

Criza generală a capitalis
mului își găsește expresia în: 
desprinderea de capitalism a 
noi și noi țări; slăbirea pozi
țiilor imperialismului în între
cerea economică cu socialis
mul ; destrămarea sistemului 
colonial al imperialismului ; 
agravarea contradicțiilor im
perialismului. o dată cu dez
voltarea capitalismului mono
polist de stat și cu creșterea 
militarismului ; accentuarea 
instabilității interne și a 
putrezirii economiei capitalis
te, care- se manifestă în inca
pacitatea crescîndă a capitalis
mului de a folosi în întregime 
forțele de producție (ritmul 
scăzut de creștere a producției, 
crizele periodice, permanenta 
folosire incompletă a capaci
tăților de producție, șomajul 
cronic) ; amploarea tot mai 
mare a luptei dintre muncă și 
capital; ascuțirea pronunțată 
a contradicțiilor economiei 
capitaliste mondiale; accen
tuarea fără precedent a reac- 
țiunii politice pe toată linia, 
renunțarea la libertățile bur
gheze și instaurarea într-o se
rie de țări a unor regimuri 
fasciste, de tiranie; criza a- 
dîncă a politicii și ideologiei 
burgheze.

Capitalul monopolist ameri
can, se arată în Program, a 
devenit cel mai mare exploa
tator mondial. El îndeplinește 
rolul de jandarm mondial. 
Centrul economic — și, după 
el — și centrul politic și mi
litar — al imperialismului s-a 
mutat din Europa în S.U.A.

„Burghezia monopolistă din 
S.U.A. este reazemul princi
pal al reacțiunii internațio
nale".

S.U.A. — cel mai puternic 
stat capitalist — au depășit 
zenitul și au intrat în faza 
apusului. Și-au pierdut forța 
de altă dată și state imperia
liste ca Marea Britanie, Fran
ța, Germania și Japonia, se a- 
rată în Programul P.C.U.S.

în Program se subliniază 
că contradicția fundamentală 
a lumii contemporane — con
tradicția dintre socialism și 
imperialism—nu înlătură con
tradicțiile profunde care sfîșie 
lumea capitalistă.

„Antagonismul dintre mun
că și capital, contradicțiile 
dintre popor și monopoluri, 
militarismul crescînd, destră
marea sistemului colonial, con
tradicțiile dintre țările impe
rialiste, conflictele și contra
dicțiile dintre tinerele state 
naționale și vechile puteri co
lonialiste și mai ales creșterea 
impetuoasă a socialismului 
mondial surpă și distrug im
perialismul, îl duc la slăbire 
și pieire"

Referindu-se la dezvoltarea 
mișcării revoluționare interna
ționale a clasei muncitoare, 
Programul subliniază că în 
prezent s-au creat în lume 
condiții mai favorabile pentru 
mișcarea muncitorească.

Revoluția proletară din fie
care țară, fiind o parte a re
voluției socialiste mondiale, 
este înfăptuită de clasa mun
citoare, de masele populare 
ale țării respective. „Revo
luția nu se face la comandă. 
Ea nu poate fi impusă din 
afară poporului".

împreună cu celelalte parti
de marxist-leniniste, P.C.U.S. 
consideră că datoria sa interna
țională este să cheme po
poarele din toate țările să îm
piedice exportul imperialist 
de contrarevoluție.

Comuniștii n-au considerat 

bertatea, Egalitatea, Frăția și 
Fericirea tuturor popoarelor".

Primul Program al partidu
lui, adoptat de Congresul al 
II-lea în anul 1903 și cel de-al 
doilea Program, adoptat de 
Congresul al VIII-lea în anul 
1919 au fost îndeplinite. „în 
Uniunea Sovietică socialismul 
a învins pe deplin și defini
tiv".

Noul program, cel de-al 
treilea, sintetizează în mod 
creator practica construcției 
socialismului, ține seama de 
experiența mișcării revoluțio- 

niciodată și nu consideră că 
drumul spre revoluție trece 
în mod necesar prin războaie 
între state. Mărețele scopuri 
ale clasei muncitoare se pot 
înfăptui fără un război mon
dial. Clasa muncitoare și a- 
vangarda ei—partidele marx
ist-leniniste — tind spre în
făptuirea revoluției socialiste 
pe cale pașnică.

în condițiile actuale într-o 
serie de țări capitaliste clasa 
muncitoare, în frunte cu de
tașamentul său de avangardă 
are posibilitatea ca pe baza 
frontului muncitoresc și popu
lar, precum și a altor forme 
posibile de înțelegere și co
laborare politică între diferite 
partide și organizații obștești, 
să unească majoritatea po
porului, să cucerească puterea 
de stat fără război civil și să 
asigure trecerea principale
lor mijloace de producție în 
mîinile poporului.

în condițiile în care clasele 
exploatatoare recurg la vio
lentă împotriva popoarelor, 
trebuie avută în vedere posi
bilitatea trecerii pe cale nepaș
nică la socialism. Leninismul 
ne învață și experiența isto
rică confirmă faptul că de 
bună voie clasele dominante 
nu cedează puterea. în aceste 
condiții gradul de înverșuna
re și formele luptei de clasă 
vor depinde nu atît de prole
tariat, cît de forța de împo
trivire opusă de cercurile 
reacționare voinței majorității 
covîrșitoare a poporului, de 
folosirea violenței de către a- 
ceste cercuri într-o etapă sau 
alta a luptei pentru socialism, 
în fiecare țară posibilitatea 
reală de folosire a unei căi 
sau a alteia de trecere la so
cialism este determinată de 
condițiile istorice concrete.

Principalele legități ale re
voluției socialiste, proprii tu
turor țărilor, sînt comune ; în 
același timp diversitatea 
particularităților și tradițiilor 
naționale istoricește formate 
dă naștere unor condiții spe
cifice ale procesului revoluțio
nar, unei diversități de forme 
și de ritm în care are loc 
venirea la putere a prole
tariatului.

Aceasta condiționează într-o 
serie de țări posibilitatea și 
necesitatea unor trepte de tre
cere în dezvoltarea luptei 
pentru dictatura proletariatu
lui, o varietate a formelor de 
organizare politică a societății 
care construiește socialismul.

Dar trecerea de la capita
lism la socialism nu este po
sibilă decît pe calea revoluției.

Oricît de variate ar fi for
mele puterii de stat noi, popu
lare, în perioada construirii 
socialismului, esența lor este 
aceeași — dictatura proleta
riatului.

în condițiile actuale primej
dia principală în mișcarea co
munistă o constituie revizio
nismul, oportunismul de 
dreapta, ca o reflectare a in
fluenței burgheze. „Ideologia 
revizionismului și-a găsit cea 
mai deplină întruchipare în 
programul Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia".

O altă primejdie o prezintă 
dogmatismul și sectarismul, 
care se află intr-o contradic
ție de neîmpăcat cu dezvolta
rea creatoare a teoriei revo
luționare.

„P.C.U.S. își va îndrepta și 
de acum înainte eforturile în
spre întărirea unității și 
coeziunii rindurilor marii ar
mate a comuniștilor din toate 
țările".

în Program se arată că 
apariția socialismului mar
chează începutul erei de eli
berare a popoarelor asuprite.

„Existența sistemului mon
dial socialist și slăbirea im
perialismului deschid în fața 
popoarelor din țările care s-au 
eliberat perspectiva renașterii 
naționale, a lichidării înapo
ierii și mizeriei lor de veacuri, 
a realizării independenței eco
nomice".

„Condiția esențială pentru 
rezolvarea sarcinilor naționa
le generale o constituie lupta 
consecventă împotriva impe
rialismului".

„Principalul bastion al colo
nialismului contemporan este 

nare din întreaga lume și, ex- 
primînd gîndirea colectivă a 
partidului, definește sarcinile 
principale și etapele princi
pale ale construcției comu
niste.

„Partidul consideră constru
irea comunismului în U.R.S.S. 
drept o măreață sarcină in- 
ternaționalistă a poporului so
vietic, sarcină care corespun
de intereselor întregului sis
tem mondial socialist, intere
selor proletariatului interna
țional, ale întregii omeniri".

imperialismul Statelor Unite 
ale Americii".

Arătînd că in multe țări 
mișcarea de eliberare a popoa
relor trezite la viață se des
fășoară sub steagul naționa
lismului, Programul sublinia
ză că marxiști-leniniștli fac o 
deosebire între naționalismul 
națiunilor asuprite și naționa
lismul națiunilor asupritoare. 
„Naționalismul națiunii asu
prite are un conținut general- 
democratic, îndreptat împo
triva asupririi și comuniștii 
îl sprijină considerindu-1 jus
tificat din punct de vedere 
istoric, într-o anumită etapă".

Perspective largi se des
chid pentru popoarele din ță
rile slab dezvoltate sub raport 
economic pe calea construirii 
și dezvoltării statului de de
mocrație națională, se spune 
în Program. Baza politică a 
statului de democrație națio
nală o constituie blocul tuturor 
forțelor progresiste, patriotice 
care luptă pentru asigurarea 
deplină a independenței națio
nale, pentru o largă democra
ție, pentru ducerea pînă la 
capăt a revoluției antiimperia- 
liste, antifeudale și democra
tice.

„Unirea eforturilor popoa
relor din țările care s-au eli
berat și ale popoarelor din 
statele socialiste în lupta îm
potriva pericolului de război 
este un factor foarte impor
tant al păcii generale".

P.C.U.S. consideră alianța 
frățească cu popoarele care au 
scuturat jugul colonial și semi
colonial ca una din pietrele 
unghiulare ale politicii sale in
ternaționale, se spune în Pro
gram.

în lumea contemporană, se 
spune în Program, se cesfă- 
șcară o luptă înverșunată fc- 
tre cele două ideologii — ideo
logia comunistă și ideologia 
burgheză. Noua epocă istorică 
a adus triumful deplin al 
concepției revoluționare a 
proletariatului. Tot mai mulți 
oameni din țările capitalists 
rup cu concepția burgheză 
despre lume.

Ideologia burgheză trece 
printr-o criză profundă.

Principala armă politică- 
ideologică a imperialismului 
este anticomunismul. Sub 
steagul negru al anticomunis
mului s-au unit astăzi toți 
dușmanii progresului social. 
Anticomunismul oglindește de
gradarea extremă a ideologiei 
burgheze.

Capitalismul monopolist ge
nerează ideologia fascismului 
— ideologia șovinismului și 
rasismului extrem.

Anticomunismul devine prin
cipala armă a reacțiunii în 
lupta împotriva forțelor demo
cratice din țările Asiei, Afri
cii, Americii Latine.

După cum se arată în Pro
gramul P.C.U.S., social-demo- 
crația de dreapta din zilele 
noastre rămîne principalul 
sprijin ideologic și politic al 
burgheziei în mișcarea mun
citorească. „Aripa de dreapta 
a social-democrației a rupt de
finitiv cu marxismul și a opus 
socialismului științific așa- 
zisul socialism democratic".

Experiența istorică a arătat 
falimentul atît al ideologiei 
cît și al politicii social-demo- 
cratismului. „Anticomunismul 
a dus social-refarmismul la 
impas ideologic și politic. A- 
ceasta este una din principa
lele cauze ale crizei social-de- 
mocratismului".

P.CU^. consideră că princi
palul țel al activității sale în 
domeniul politicii externe 
este : să asigure condițiile de 
pMB 0M*n eocstrjirea socie
tății comuniste în U.R.S.S. și 
pentru dezvoltarea sistemului 
mondial sccîaLst și împreună 
cu toate popoarele iubitoare 
de pace să salveze omenirea 
de la un război mondial de 
exterminare.

Subliniind că preHema fun
damentală * contemponneită 
ții este problema războiului și 
păcii, Programul arată că prin 
eforturile unite ale puterni
cului lagăr socialist, ale state
lor nesocialiste iubitoare de 
pace, ale clasei muncitoare 
internaționale și ale tuturor 
forțelor care apără cauza pă
cii, războiul mondial poate fi 
preîntâmpinat. „Lichidarea 
războaielor, instaurarea unei 

păci trainice pe pămînt — iată 
misiunea istorică a comunis
mului".

.Principalul constă în a pre
întâmpina un război termo-nu- 
clear, a nu permite izbucnirea 
lui. Acest lucru îl poate face 
actuala generație".

După cum se subliniază în 
Program, Uniunea Sovietică a 
susținut și va susține în mod 
consecvent politica coexisten
ței pașnice a statelor cu orîn- 
duiri sociale diferite.

„Coexistența pașnică presu
pune : renunțarea la război ca 
mijloc de rezolvare a proble
melor litigioase dintre state’ 
soluționarea acestor proble
me pe calea tratativelor; 
egalitatea în drepturi, în
țelegerea și încrederea recipro
că între state, luarea în con
siderație a intereselor recipro
ce ; neamestecul în treburile

Sarcinile Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice 

în construirea societății comuniste
în partea a doua a Progra

mului „Sarcinile Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice 
in construirea societății comu
niste" se dă următoarea defi
niție a comunismului ;

„Comunismul este o orîn- 
duire socială fără clase, in 
care mijloacele de producție 
sînt proprietate unică a între
gului popor, în care există o 
deplină egalitate socială a tu
turor membrilor societății, în 
care, paralel cu dezvoltarea 
multilaterală a oamenilor, vor 
crește și forțele de producție 
pe baza științei și tehnicii în 
continuă dezvoltare, și în care 
toate izvoarele avuției socia
le vor țîșni impetuos, din plin 
și se va înfăptui mărețul prin
cipiu „de la fiecare — după 
capacități, fiecăruia — după 
nevoi". Comunismul este o 
societate a oamenilor muncii 
liberi și conștienți, societate 
cu un înalt grad de organi
zare, in care se va statornici 
autoadministrarea obștească, 
in care munca pentru binele 
societății va deveni pentru 
toți prima cerință vitală, 
o necesitate Înțeleasă, iar ca
pacitățile fiecăruia vor fi apli
cate cu cel mai mare folos 
pentru popor".

Programul stabilește etipele 
consecutive de letntvace a

In următorul deceniu (1961- 
1970) Uniunea Sovietică, erei nd 
baza tehnică-materiaiă a co
munismului, va întrece în ceea 
ce privește producția pe cap 
de locuitor S.UA.. — cer mai 
puternică și bogată țară a ca
pitalismului ; va crește con
siderabil bunăstarea materia
lă și nivelul cultural-tehnic al 
oamenilor muncii, se va asi
gura tuturor îndestularea ma
terială ; toate colhozurile și 
sovhozurile se vor transforma 
în gospodării de o înaltă pro
ductivitate și rentabilitate; 
vor fi satisfăcute în linii ge
nerale nevoile oamenilor so
vietici în ceea ce privește lo
cuințele confortabile ; va dis
pare munca fizică grea; 
U.R.S.S. va deveni țara cu 
cea mai scurtă zi de muncă.

La sfîrșitul celui de-al doi
lea deceniu (1971-1980) va fi 
creată baza tehnică-materiaiă 
a comunismului, care va asi
gura un belșug de bunuri ma
teriale și culturale pentru în
treaga populație ; societatea 
sovietică va ajunge în pragul 
înfăptuirii principiului repar
tiției după nevoi, va avea loc 
trecerea treptată la proprieta
tea unică a întregului popor. 
Astfel, se spune în Program, 
în U.R.S.S. va fi construită în 
linii mari societatea comunistă.

Construirea societății comu
niste va fi pe deplin încheiată 
în perioada următoare.

P.C.U.S. prevede sporirea 
volumului producției indus
triale în U.R.S.S. : în cursul 
următorilor zece ani — de 
circa două ori și jumătate și 
depășirea nivelului producției 
industriale a S.U.A. ; în de
curs de 20 de ani — de cel 
puțin șase ori, lăsînd cu mult 
în urmă actualul volum glo
bal al producției industriale a 
S.U.A.

Programul trasează sarcina 
asigurării ritmului de crește
re a producției de energie 
electrică care să devanseze 
ritmul de creștere din celelalte 
ramuri. în al doilea deceniu 
electrificarea întregii țări va 
fi în linii mari terminată.

Producția anuală de energie 
electrică trebuie să ajungă la 
sfîrșitul primului deceniu la 
aproximativ 900-1.000 miliar
de, iar la sfîrșitul celui de-al 
doilea deceniu — pînă la 
2.700-3.000 miliarde kilovați- 
oră.

în următorii 20 de ani side
rurgia va ajunge la un nivel 
care va permite să se produ
că anual circa 250 de milioane 
de tone de oțel.

In decursul celor 20 de ani 
va fi înfăptuită în proporții 
ce masă automatizarea com
plexă a producției. treeîndu-se 
tot mai mult la sect- și între
prinderi automate care să a- 
șigure o înaltă tfeeru teh
nico -economică.

Paralel cu dezvoltarea ve
chilor baze metalurgice exis
tente în Ural și Ucraina ~ 
termina construcția cele. de-a 
treia baze metalurgice a tării 
în Siberia, vor fi create doaă 

interne, recunoașterea dreptu
lui fiecărui popor de a rezol
va în mod independent toate 
problemele țării sale ; respec
tarea cu strictețe a suverani
tății și integrității teritoriale a 
tuturor țărilor; dezvoltarea 
colaborării economice și cultu
rale pe baza egalității depline 
și a avantajului reciproc".

„Coexistența pașnică serveș
te drept bază a întrecerii paș
nice între socialism și capita
lism pe plan internațional și 
constituie o formă specifică a 
luptei de clasă dintre aces
tea".

în domeniul relațiilor inter
naționale P.C.U.S. își propune 
printre altele, următoarele 
sarcini:

Folosirea împreună cu ce
lelalte țări socialiste, împreu
nă cu statele și popoarele iu
bitoare de pace a tuturor mij- 

noi baze — în partea centrală 
europeană a U.R.S.S. prin va
lorificarea minereurilor de 
fier din anomalia magnetică 
de la Kursk și din Kazahstan.

Pentru satisfacerea deplină 
a nevoilor întregii populații 
și ale economiei naționale în 
ce privește produsele agricole, 
se trasează sarcina de a se 
spori volumul total al produc
ției agricole în zece ani de 
circa două ori și jumătate, iar 
in 20 de ani — de trei ori și 
jumătate. în primul deceniu, 
Uniunea Sovietică va întrece 
Statele Unite ale Americii în 
ceea ce privește producția pe 
cap de locuitor la principale
le produse agricole.

Colhozurile și sovhozurile, 
prin relațiile lor de producție, 
prin caracterul muncii, prin 
nivelul bunăstării și culturii 
oamenilor muncii, vor deveni 
tot mai mult întreprinderi de 
tip comunist.

în Program se subliniază că 
„lichidarea deosebirilor social- 
ecoaomice și a deosebirilor 
culturale și de trai dintre 
oraș și sat va constitui unul 
din cele mai mărețe rezultate 
ale construirii comunismului.

P.C-U-S. trasează sarcina — 
de a se asigura in Uniunea 
Sovietică cel mai înalt nivel 
de trai ia carry ir; (ie ea crice

Xmtâ pnn z ZLâr.rsâ reir? 
buirii individuale a oameni
lor muncii după cantitatea și 
calitatea muncii, paralel cu 
reducerea prețurilor cu amă
nuntul și cu desființarea im
pozitelor percepute de la 
populație; b) lărgirea fondu
rilor sociale de consum desti
nate satisfacerii nevoilor 
membrilor societății, indife
rent de cantitatea și calitatea 
muncii lor, adică în mod gra
tuit (învățămînt, asistență 
medicală, pensii, întreținerea 
copiilor în instituții pentru 
copii, trecerea la folosirea 
gratuită a serviciilor comuna
le etc.).

In următorii zece ani volu
mul venitului național al 
U.R.S.S. va spori aproape de 
două ori și jumătate, iar în 
20 de ani — aproximativ de 
cinci ori. Veniturile reale pe 
cap de locuitor vor crește în 
20 de ani de peste trei ori și 
jumătate. încă la sfîrșitul pri
mului deceniu nu vor rămîne 
în țară categorii de mun
citori și funcționari cu sala
rii mici. Comerțul sovietic se 
va dezvolta continuu.

In deceniul al doilea vor fi 
create premisele materiale 
pentru trecerea în perioada 
următoare la principiul co
munist al repartiției după 
nevoi.

In următorii 10 ani va fi 
înfăptuită trecerea la ziua de 
lucru de șase ore — cu o zi 
nelucrătoare pe săptămînă — 
sau la săptămînă de lucru de 
35 ore — cu două zile nelu
crătoare, iar la lucrările sub
terane și în industriile cu con
diții de muncă vătămătoare 
— la ziua de lucru de cinci 
ore sau la săptămînă de lucru 
de 30 ore cu 2 zile nelucră
toare, în cel de-al doilea de
ceniu va începe trecerea la 
săptămînă de lucru și mai re
dusă.

Uniunea Sovietică va deveni 
țara cu ziua de lucru cea mai 
scurtă și totodată cea mai 
productivă și cea mai bine re
tribuită din lume.

Paralel cu reducerea zilei 
de lucru se va mări durata 
concediilor anuale plătite ale 
oamenilor muncii .

P.C.U.S. trasează sarcina 
rezolvării celei mai arzătoare 
probleme a ridicării bunăstă
rii poporului sovietic — pro
blema locuințelor.

în decursul primului deceniu, 
în țară va fi lichidată lipsa 
de locuințe. Familiile care 
locuiesc încă în locuințe su
praaglomerate și necorespun
zătoare vor primi apartamente 
noi.

La sfîrșitul celui de-al doi
lea deceniu, fiecare familie, 
inclusiv familiile de tineri că
sătoriți, va avea o locuință

La srirș.tjl perioadei de 
doofaec de ani, in U.R.S.S.

• tahri f torurtirr sociale de

popu- 

toacelor pentru preîntîmpi- 
narea unui război mondial și 
pentru crearea condițiilor care 
să facă posibilă excluderea 
totală a războiului din viața 
societății;

— orientarea spre stabilirea 
unor relații internaționale să
nătoase, lupta pentru lichida
rea tuturor blocurilor milita
re opuse, pentru încetarea 
„războiului rece", a propagă
rii vrajbei și urii între popoa
re, pentru lichidarea tuturor 
bazelor străine aeriene, mari
time, de rachete și altor baze 
militare de pe teritoriul altor 
țări ;

— lupta pentru obținerea de. 
zarmării generale și totale sub 
un strict control internațional;

— întărirea relațiilor de prie
tenie și de strînsă colaborare 
frățească cu statele din Asia, 
Africa, America Latină, care 
luptă pentru obținerea și con-

în Program se arată că a- 
ceasta va da posibilitatea de 
a se asigura pe seama so
cietății : întreținerea gratuită 
a copiilor în instituțiile pen
tru copii și în școlile-intemat 
(la dorința părinților) ; asigu
rarea materială a persoanelor 
inapte de muncă; învățămîn- 
tul gratuit în toate școlile ; a- 
sistența medicală gratuită 
pentru toți cetățenii, inclusiv 
asigurarea cu medicamente și 
tratamentul sanatorial al bol
navilor ; folosirea gratuită a 
locuințelor și a serviciilor co
munale ; folosirea gratuită a 
transporturilor comunale ; fo
losirea gratuită a unor servi
cii social-culturale ; reducerea 
treptată a tarifelor pentru fo
losirea caselor de odihnă, a 
pensiunilor, a bazelor turisti
ce și sportive și în parte, fo
losirea lor gratuită ; asigu
rarea tot mai largă a popu
lației cu ajutoare, înlesniri și 
burse (ajutoare bănești pentru 
mamele singure și pentru 
cele cu mulți copii, burse pen
tru studenți) ; trecerea trep
tată la alimentația publică 
gratuită (prînzuri) în între
prinderi, instituții și pentru 
colhoznicii ocupați în produc
ție.

Programul constată că sta
tul socialist a intrat într-o 
perioadă nouă a dezvoltării 
sale- A început procsul de 
transformare a statului într-o 
organizație a întregului popor 
de oameni ai muncii din so
cietatea socialistă.

în Program se spune : „A- 
sigurînd victoria deplină și 
definitivă a socialismului — 
prima fază a comunismului — 
și trecerea societății la con
struirea desfășurată a comu
nismului, dictatura proletaria
tului și-a îndeplinit misiunea 
istorică și, din punct de ve
dere al sarcinilor dezvoltării 
interne, a încetat să fie nece
sară în U.R.S.S. în etapa 
nouă, contemporană, statul 
care a luat naștere ca stat al 
dictaturii proletariatului, s-a 
transformat în statul întregu
lui popor, organ de exprima
re a intereselor și voinței în
tregului popor".

Ca organizație a întregului 
popor, statul se va menține 
pînă la victoria deplină a co
munismului. O dată cu con
struirea comunismului, cînd 
clasele vor dispărea, clasa 
muncitoare va înceta să-și în
deplinească rolul de condu
cător al societății.

Dezvoltarea vieții de stat 
socialiste va duce treptat la 
transformarea ei în autoad- 
ministrare comunistă obșteas
că, în care vor fi unite sovie
tele, organizațiile sindicale, 
cooperatiste și alte organizații 
de masă ale oamenilor mun
cii.

Partidul consideră necesar 
să se perfecționeze formele de 
reprezentare a poporului și să 
se dezvolte principiile demo
cratice ale sistemului electo
ral sovietic.

In Program se arată că a- 
tîta timp cît se menține im
perialismul, va persista și pe
ricolul războaielor agresive. 
P.C.U.S. consideră apărarea 
patriei socialiste ca o funcție 
dintre cele mai importante ale 
statului socialist. Uniunea 
Sovietică socotește că este da
toria sa internaționalistă de 
a asigura, împreună cu cele
lalte țări socialiste, apărarea 
de nădejde și securitatea în
tregului lagăr socialist.

Din punctul de vedere al 
condițiilor interne, se spune 
în Program, Uniunea Sovieti
că nu mai are nevoie de ar
mată. Dar, întrucît persistă 
pericolul de război din partea 
lagărului imperialist, întrucît 
nu este realizată dezarmarea 
totală și generală, P.C.U.S. 
consideră necesar să mențină 
puterea de apărare a Statului 
sovietic, pregătirea de luptă a 
Forțelor sale Armate la un 
nivel care să asigure zdrobirea 
hotărîtă și totală a oricărui 
inamic ce ar cuteza să aten
teze la securitatea patriei so
vietice.

In domeniul relațiilor națio
nale partidul trasează îndeo
sebi următoarea sarcină :

a) Să se continue dezvol
tarea multilaterală a econo
miei și culturii tuturor ’ națiu- 
rilor și naționalităților sovie
tice, asigurindu-se colaborarea 

solidarea independenței na
ționale, cu toate popoarele și 
statele care se pronunță pen
tru menținerea păcii;

— promovarea unei politici 
consecvente, active de îmbu
nătățire și dezvoltare a rela
țiilor cu toate țările capitalis
te în interesul asigurării pă
cii ;

— sprijinirea prin toate mij
loacele a întăririi solidarității 
de luptă a tuturor detașamen
telor și organizațiilor clasei 
muncitoare internaționale care 
luptă împotriva politicii impe
rialiste de război ;

— promovarea consecventă a 
politicii de unire a tuturor 
forțelor care luptă împotriva 
războiului ;

— menținerea unei înalte vi
gilențe față de cercurile agre
sive care caută să violeze pa
cea.

și într-ajutorai ea frățească tot 
mai strînsă, unirea și apro
pierea lor în toate domeniile 
vieții și, realizîndu-se în
tărirea prin toate mijloacele 
a U.R.S.S., să fie folosite pe 
deplin și perfecționate for
mele vieții de stat naționale a 
popoarelor din U.R.S.S. ;

Partidul va continua să pro
moveze politica de asigurare 
a egalității efective între toa
te națiunile și naționalitățile.

P.C.U.S. consideră că în e- 
tapa actuală, principalul în 
munca ideologică îl constituie 
formarea omului nou al so
cietății comuniste — educarea 
tuturor oamenilor muncii în 
spiritul unei înalte principia
lități și al devotamentului 
față de comunism, al atitudi
nii comuniste față de muncă 
și de gospodăria obștească, 
precum și înlăturarea comple
tă a rămășițelor concepțiilor 
și moravurilor burgheze, dez
voltarea multilaterală, armo
nioasă a personalității umane, 
crearea unei adevărate bogă
ții a culturii spirituale.

In domeniul învățămîntului 
public se pune sarcina de a 
se introduce în decursul pri
mului deceniu învățămîntul 
mediu general și politehnic o- 
bligatoriu de unsprezece ani 
pentru toți copiii de virstâ

clase pentru tinerii ocupați in 
economia națională care nu 
au studii corespunzătoare ; in 
următorul deceniu va fi oferi
tă tuturor posibilitatea de a 
face studii medii complete.

Programul consideră că pen
tru oamenii de știință sovie
tici este o chestiune de onoa
re să consolideze pozițiile 
înaintate cucerite de știința 
sovietică în cele mai impor
tante ramuri ale cunoașterii 
și să dețină locul de frunte în 
știința mondială, în toate di
recțiile principale.

Programul arată că dezvol
tarea culturală în perioada 
construcției desfășurate a so
cietății comuniste va fi etapa 
finală a marii revoluții cultu
rale. în această etapă se va 
asigura crearea tuturor condi
țiilor ideologice și culturale 
necesare pentru victoria co
munismului.

In capitolul „Construirea 
comunismului în U.R.S.S. și 
colaborarea dintre țările so
cialiste" din Program, se a.a- 
tă că dezvoltarea statelor so
cialiste în cadrul sistemului 
mondial unic al socialismului, 
folosirea legităților și avan
tajelor acestui sistem le asi
gură posibilitatea de a scurta 
termenul de construire a so
cialismului, deschid perspecti
va trecerii lor la comunism, 
mai mult sau mai puțin în a- 
celași timp, în limitele acele
iași epoci istorice.

P.C-U.S. consideră construc
ția comunismului în Uniunea 
Sovietică o parte integrantă a 
făuririi societății comuniste de 
către popoarele întregului sis
tem mondial socialist.

Perioada construcției desfă
șurate a comunismului se ca
racterizează prin continua 
creștere a rolului și însemnă
tății partidului comunist ca 
forță conducătoare și îndru
mătoare a societății sovietice, 
se subliniază în Programul 
P.C.U.S.

Principiile leniniste ale vie
ții de partid, se spune în Pro
gram, sînt incompatibile cu 
cultul personalității și cu în
călcările — legate <Je acesta — 
ale principiilor conducerii co
lective, democrației interne 
de partid și legalității socia
liste.

Partidul consideră necesar 
să introducă în practică în
noirea sistematică în anumite 
proporții a componenței tu
turor organelor eligibile ale 
partidului — de la organiza
țiile de bază pînă la Comite
tul Central — asigurînd tot
odată continuitatea conducerii.

In Program se subliniază că 
„poporul este forța hotărîtoa- 
re în construirea comunismu
lui. Partidul există pentru po
por, el vede rațiunea activită
ții sale în slujirea poporu
lui".

Programul se încheie cu cu
vintele : „PARTIDUL PRO
CLAMĂ SOLEMN : ACTUA
LA GENERAȚIE A OAME
NILOR SOVIETICI VA TRAI 
IN COMUNISM !“.
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