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Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
Dragi tovarăși,

Permiteți-mi ca în numele 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
al clasei muncitoare și al în
tregului popor romîn să trans
mit un fierbinte și frățesc 
salut Congresului al XXII-lea 
al Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice, gloriosului 
partid al lui Lenin, și eroicu
lui popor sovietic. (Aplauze).

Raportul de activitate al 
C.C. al P.C.U.S., prezentat la 
Congres de tovarășul Hrușciov, 
înfățișează bilanțul grandios 
al succeselor obținute de po
porul sovietic în toate dome
niile construcției comunismu
lui. Gigantica creștere a pu
terii economice a U.R.S.S., 
dezvoltarea rapidă și multila
terală a industriei, marile 
realizări obținute în zgricul- 
tură, epocalele succese ale ști
inței și termicii sovietice care 
au cucerit prioritatea incon
testabilă in ramuri holăriioa- 
re. continua ridicare a bună-

niște internaționale și expri- 
mînd cerințele legilor obiecti
ve ale dezvoltării sociale, pro
iectul de Program și rapoar
tele prezentate Ia Congres de 
tovarășul Hrușciov analizează 
în mod riguros științific pro
cesul de trecere de la econo
mia socialistă la economia co
munistă, de creare a bazei 
tehnico-materiale a comunis
mului și făurire a relațiilor 
sociale comuniste, de transfor
mare a statului dictaturii pro
letare în stat al întregului po
por, de făurire a conștiinței și 
moralei comuniste a omului 
noii societăți, de dezvoltare 
multilaterală a personalității 
umane.

Proclamînd în mod solemn 
că încă generația actuală de 
oameni sovietici va trăi în co
munism, proiectul de Program 
și rapoartele prezentate la 
Congres desfășoară înaintea 
popoarelor tabloul grandios al 
societății comuniste, care aduce 
deplina satisfacere a cerințelor 
dAicrîAlc șj spirituale ale ce- 
Ier ce mancesc. pacex liberta- 

i.
(Mr k-Oclț» 
ale P.C.U-S-, 
puternic avint

VV e-î V~ VA. A Șl AA 
cjtpaa dat t
forțelor creatoare ale poporu
lui sovietic.

Victoriile repurtate de po
porul sovietic sporesc necon
tenit prestigiul Uniunii Sovie
tice și al întregului lagăr so
cialist, aducînd un aport consi
derabil la creșterea continuă a 
forței de atracție pe care o 
exercită comunismul asupra 
popoarelor lumii

Partidul nostru, ea și întrei
UD"

ia dragoste și 
ască față de 

Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, de încercata sa con
ducere leninistă, in frunte cu 
primul secretar al Comitetului 
Central, înflăcăratul luptător 
pentru cauza marxism-leni
nismului, tovarășul Nikita 
Sergheevici Hrușciov, (Aplau
ze) pentru activitatea uriașă 

care P.C.U.S.
sacră intereselor 
popor și cauzei 
mului și păcii, pentru prin
cipialitatea și intransigen
ța cu care apără puritatea mă
reței noastre învățături împo
triva oricăror abateri sau de
naturări, ținînd sus steagul 
marxism-leninismului și al in
ternaționalismului proletar. (A- 
plauze).

Datorită 
istorice și 
ționale pe 
tot cursul 
dezvoltarea 
mului, Congresele Partidului 
Comunist al Uniumii Sovietice 
sînt evenimente de o însemnă
tate deosebită nu numai pen
tru poporul sovietic, ci și pen
tru întreaga mișcare comunis
tă mondială, pentru întreaga 
omenire.

Un asemenea eveniment l-a 
constituit Congresul al XX-lea, 
alo cărui hotărîri, aprobate cu 
căldură de toate partidele fră
țești, au deschis o etapă nouă 
in mișcarea comunistă inter
națională.

Tezele Congreselor al XX- 
lea și al XXI-lea ale P.C.U.S. 
au fost o călăuză a partidelor 
comuniste și muncitorești în 
elaborarea documentelor pro
gramatice ale mișcării comu
niste și muncitorești — decla
rațiile Consfătuirilor de la 
Msseova din 1957 și 1969.

Congresul al XXII-lea, la 
care avem bucuria să asistăm, 
are o uriașă însemnătate in
ternațională, deoarece lui îi 
revine misiunea de a adepta 
noul Program al P.C.U.S., pro- 
'gramul construirii fazei supe
rioare a comunismului. (A- 
plauze).

Partidul nostru vede în pro
iectul de Program al P.C.U.S. 
un strălucit document al 
marxism-leninismului creator 
— manifestul comunist ai epo
cii contemporane. 
Tovarășul 
cu deplin 
gramul P.C.U.S. 
o nouă etapă 
tarea teoriei 
a lui Marx, 
nin. Din nou, ca de atitea ori 
în glorioasa sa istorie, P.C.U.S., 
mergînd pe căi încă nebătăto
rite de nimeni, croiește prin 
gîndîre și faptă drumuri noi 
pe care vor merge toate po
poarele. (Aplauze).

Generalizin'] experiența uni- 
versal-valabilă în esența ei a 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, a mișcării cornu-

ț

Pî

tovăr 
I Con st

o con- 
propriului 
comunis-

uriașei experiențe 
contribuției excep- 
care a adus-o în 
existentei sale Ia 

marxism-leninis-

(Aplauze).
Hrușciov spunea 

temei că Pro- 
marchează 

în dezvol- 
revoluționare 
Engels, Le-

te* și fericire
Sarcinile cutezătoare fixate 

in vederea unui nou avint gi
gantic al forțelor de producție 
ale U.R.S.S. sint sarcini realis
te, pe măsura forței economi
ce și resurselor colosale ale U- 
niuinii Sovietice, a posibilități
lor nelimitate de progres pe 
care le asigură socialismul și 
comunismul, a înaltei conștiin
țe a poporului sovietic. (A- 
nlauzp)

Se poate întrevedea acum 
eu toată certitudinea cum va 
arata Uniunea Sovietică in ur
mătoarele două decenii, cind 
ea va întrece și va lăsa de
parte în urmă din punct de ve
dere economic cea mai avan
sată țară capitalistă — S.U.A. 
Patria Marelui Octombrie se 
va înfățișa ca o țară cu o eco
nomie la un grad de dezvol
tare fără precedent în istorie, 
cu noi baze industriale și cen
trale energetice uriașe, o agri
cultură de înaltă productivi
tate, un popor bucurîndu-se de 
cel mai înalt nivel de civili
zație din lume.

In lumina perspectivelor 
deschise de Congresul al XXII- 
lea al P.C.U.S. apare și mai 
clară inevitabilitatea istorică 
a pieirii capitalismului și a 
victoriei orânduirii noi, socia
liste și comuniste, plină de ti
nerețe și forțe creatoare.

Nu există comunist, nu exis
tă revoluționar, nu există om 
al muncii pe care să nu-1 entu
ziasmeze obiectivele noului 
Program al P.C.U.S., umplîn- 
du-i inima de mîndrie și însu- 
flețindu-1 și mai mult în lupta 
pentru triumful cauzei noas
tre. (Aplauze prelungite).

Acestea sînt și sentimentele 
cu care au întimpinat proiec
tul de Program oamenii mun
cii din România. Angajat cu 
toate forțele sale în opera de 
construire a socialismului, po
porul nostru vede în imaginea 
societății comuniste trasată de 
proiectul de Program imagi
nea propriului său viitor de 
înflorire multilaterală, de înal
tă bunăstare materială și cul
turală.

Călăuzindu-se după măreața 
învățătură 
experiența 
nist al

leninistă, după 
Partidului Comu- 

Uniunii Sovietice, 
partidul nostru conduce po
porul romîn pe drumul desă
vârșirii construcției socialiste. 
(Aplauze puternice).

Se înfăptuiește cu succes 
planul de șase ani, adoptat de 
Congresul al Ill-lea al P.M.R.; 
toate ramurile economiei na
ționale cunosc o creștere im
petuoasă, dezvoltindu-se pe o 
linie mereu ascendență.

In primii doi ani ai planu
lui șesenal, sarcinile în dome
niul industriei socialiste se 
realizează cu însemnate depă
șiri, anul acesta volumul pro
ducției industriale fiind cu 
peste 1/3 superior celui din 
1959. Această creștere este 
bazată în primul rînd pe ridi
carea continuă a nivelului teh
nic al producției și a produc
tivității muncii.

Se îndeplinesc pas cu pas 
sarcinile stabilite de partid în 
construcția socialistă Ia sate. 
Rezultatele pozitive ale coope
rativizării agriculturii se vă
desc în sporirea continuă a 
producției agricole, vegetale și 
animale, în satisfacerea în 
măsură tot mai mare a cerin
țelor creseînde de aprovizio
nare a oamenilor muncii cu 
produse agro-alimentare și a 
industriei cu materii prime, în

creșterea nivelului de trai 
și de cultură al țărănimii.

Pe baza dezvoltării continue 
a economiei și măririi venitu
lui național crește bunăstarea 
oamenilor muncii, sporesc ve
niturilor lor, mijloace tot mai 
însemnate sînt alocate pentru 
cheltuielile social-culturale ale 
statului. >

Muncind neobosit pentru 
prosperitatea patriei, poporul 
nostru își îndeplinește totoda
tă îndatorirea intemaționalistă 
de a aduce o contribuție cît 
mai mare la întărirea sistemu
lui mondial socialist, la efor
tul comun pentru obținerea 
victoriei socialismului în în
trecerea cu capitalismul.

Datorită relațiilor de colabo
rare statornicite in cadrul la
gărului socialist și, în mod 
deosebit, datorită sprijinului 
internaționalist, frățesc, al U- 
niunii Sovietice, întrajutorin- 
du-se tovărășește și întărind 
necontenit unitatea lagărului 
socialist — țările socialiste vor 
realiza mărețul obiectiv de a 
păși in cadrul aceleiași epoci 
istorice în comunism. (Apla
uze) Aceasta va insemna o 
cucerire imensă nu numai a 
popoarelor noastre, ci și a cau
zei socialismului pe plan mon
dial. (Aplauze).

Forța noastră stă în unita
tea lagărului socialist, în co
eziunea partidelor comuniste 
și muncitorești. Avem cu toții 
satisfacția că, spre binele cau
zei clasei muncitoare și în 
ciuda tuturor prorocirilor și 
uneltirilor reacțitmii imperia
liste, unitatea de vederi și de 
acțiune a comuniștilor din lu
mea întreagă s-a întărit și 
mai mult.

Participarea la acest Con
gres a reprezentanților a 80 de 
partide frățești prilejuiește o 
nouă manifestare a unității 
mișcării comuniste mondiale, 
sub steagul invincibil al marx. 
ism-leninismului. (Aplauze).

Din păcate, poziția adoptată 
de Ia un timp încoace de con
ducerea Partidului Muncii din 
Albania se află în discordanță 
cu spiritul internaționalist de 
care sînt animate celelalte 
partide comuniste și muncito
rești. Conducătorii Partidului 
Muncii din Albania au în
ceput să se îndepărteze de Ia 
linia generală a mișcării co
muniste, exprimată în docu
mentele consfătuirilor din 1957 
și 1960, deși acestea poartă și 
semnătura lor. Prin atitudinea 
lor, ei compromit colaborarea 
frățească cu țările socialiste, 
cu partidele comuniste si 
muncitorești. O astfel de ati
tudine dăunează atît interese
lor unității lagărului socialist, 
cît și ale poporului albanez și 
construirii socialismului în Al
bania. împărtășim pe deplin 
părerea exprimată 
dacă aceste interese 
scumpe conducătorilor 
dului Muncii din Albania, e? 
trebuie să renunțe la concep
țiile lor greșite și să revină pe 
drumul unității cu celelalte 
țări socialiste și partide fră
țești. (Aplauze).

Tovarăși,

aici că 
Ie sînt 
Parti-

Prevederile proiectului 
Program al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice ră
sună în întreaga lume ca o 
măreață chemare la pace și 
prietenie între popoare, pen
tru bunăstarea omului și dez
voltarea comorilor civilizației.

Pentru toate țările socialiste 
constituie un înalt exemplu 
lupta dusă cu o energie nese
cată de Uniunea Sovietică în 
apărarea păcii, spiritul de ini
țiativă pe care îl manifestă 
pentru a determina soluționa
rea problemelor litigioase in
ternaționale, perseverența cu 
care promovează politica le
ninistă a coexistenței pașnice 
între toate statele fără deose
bire de sistem social. Pe bună 
dreptate, Uniunea Sovietică 
este privită de popoare ca 
forța principală și purtătoarea 
de drapel a luptei pentru 
pace. (Aplauze puternice).

în această luptă țara noas
tră merge cu fermitate ală
turi de Uniunea Sovietică. Re
publica Populară Romînă spri
jină inițiativele și propunerile 
constructive ale Uniunii Sovie
tice și militează consecvent 
pentru normalizarea relațiilor 
internaționale și dezvoltarea 
colaborării între toate statele, 
manifestîndu-se ca un factor 
activ de menținere și consoli
dare a păcii. împreună cu 
Uniunea Sovietică și cu cele
lalte țări socialiste, țara noa-

stră va duce și pe viitor, cu 
perseverență, politica de a- 
părare a păcii. (Aplauze pre
lungite).

Politica externă a Uniunii 
Sovietice și a celorlalte țări 
ale lagărului socialist își vă
dește eficacitatea în deplasă
rile continue pe care le de
termină în opinia publică 
mondială, în procesul de izo
lare a ațițătorilor Ia război, în 
creșterea continuă și unirea 
tot mai strânsă a forțelor mon
diale ale păcii. Ea a constrîns 
nu o dată pe imperialiști să 
dea înapoi de Ia dezlănțuirea 
unor aventuri militare și a- 
vem convingerea că așa va fi 
și pe viitor! (Aplauze).

Imperialismul internațional 
încearcă să împingă omenirea 
pe marginea prăpastie! războ
iului. In aceasta își găsește 
expresia politica celor mai re
acționare cercuri ale monopo- 
Iiștilor din S.U.A. și din alte 
țări imperialiste, care intensi
fică cursa înarmărilor și iste
ria războiului rece.

Conștiente de răspunderea 
ce le revine ca reazim al aspi
rațiilor de pace ale omenirii, 
țările socialiste depun în con
tinuare toate eforturile pen
tru a asigura rezolvarea pro
blemelor de importanță vitală 
pentru consolidarea păcii: în
cheierea Tratatului de pace 
german și normalizarea pe a- 
ceastă bază a situației Berli
nului occidental, eliminîndu-se 
astfel principalul focar al pri- 

. mejdiei de război, aflat în 
inima Europei, înfăptuirea de
zarmării totale și generale, li
chidarea imediată și deplină a 
colonialismului și a tuturor 
rămășițelor sale. (Aplauze).

Forța politicii de pace dusă 
de Uniunea Sovietică și de ce
lelalte țări socialiste constă 
în faptul că ea îmbină efor
turile pentru soluționarea paș
nică, prin tratative, a proble
melor litigioase, cu vigilența 
neslăbită față de uneltirile im
perialiștilor. Cercurile largi 
ale opiniei publice, popoarele 
iubitoare de pace, care urmă
resc eforturile continue ale ță
rilor noastre pentru consolida
rea păcii, apreciază în mod 
just măsurile luate de acestea 
pentru întărirea capacității de 
apărare și asigurarea deplinei 
lor securități, a libertății 
independenței popoarelor.

Cu cită putere a răsunat 
la această înaltă tribună, 
rapoartele prezentate de tova
rășul Hrușciov, apelul la ra
țiune, la luciditate! In nu
mele poporului romîn ne aso
ciem acestui apel ; este de 
mult timpul să se înțeleagă 
că problemele lumii contem
porane pot fi rezolvate numai 
pornindu-se de Ia schimbările 
ireversibile survenite în viața 
omenirii, de la realitățile ra
portului de forțe!

și

de 
în

prinAvem convingerea că 
lupta continuă și tot mai ho
tărâtă a forțelor păcii, prin 
mobilizarea largă a popoarelor 
și cu participarea activă a 
tuturor statelor iubitoare de 
pace poate fi impusă realiza
rea năzuinței arzătoare a în
tregii 
darea 
efect 
cînde 
și păcii asupra forțelor impe
rialismului și agresiunii se 
deschide azi în fața popoare
lor perspectiva excluderii de
finitive a războiului din viața 
societății. (Aplauze).

umanități — salvgar- 
păcii. (Aplauze). Iar ca 
al precumpănirii cres- 
a forțelor socialismului

Dragi tovarăși,

în lumea de azi, în care 
alături de sistemul socialist, 
imperialismul mai stăpinește 
încă o parte întinsă a planetei 
noastre, in care milioane și 
milioane de oameni ai mun
cii se mai află înlănțuiți în 
robia capitalistă, in care bin- 
tuie 
pline de măreție 
sului al XXH-lea 
lui Comunist al 
vietice strălucesc 
putere, asemenea 
luminând perspectivele de mâi
ne ale omenirii, când comu
nismul va triumfa pe plan 
mondial, iar popoarele libere 
și unite, trăind în pace și în
țelegere frățească, își vor con
sacra nestingherite toate ener
giile pentru dezvoltarea civi
lizației și gloria rațiunii 
umane. (Aplauze).

Aceasta va însemna trece
rea de la preistorie la adevă
rata istorie a omenirii !

Partidul
mân, clasa muncitoare 
Republica Populară Romină și 
întregul nostru popor urează 
din toată inima eroicului po
por sovietic și înțeleptului său 
conducător, Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice, succes 
deplin, strălucit, în realizarea 
noului său Program — planul 
grandios al victoriei comunis
mului. (Aplauze prelungite).

Trăiască detașamentul de 
frunte al mișcării comuniste 
internaționale, gloriosul partid 
al lui Lenin — Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice ! 
(Aplauze prelungite).

Trăiască marele popor so
vietic, constructor al comunis
mului I (Aplauze prelungite).

Trăiască unitatea de nezdrun
cinat a lagărului socialist și 
a mișcării comuniste mon
diale ! (Aplauze prelungite).

Trăiască cauza victorioasă a 
marxism-leninismului I (Apla
uze prelungite).

Trăiască pacea în lumea în
treagă 4 (Aplauze puternice, 
prelungite ; asistența se ridică 
în picioare).

războiul rece — ideile 
ale Congre- 
al Partidu- 

Uniunii So- 
cu o mare 

Soarelui,

Muncitoresc Ro
din

I

olecfivișfii din Mădăraș, ra
ionul Safu Mare, acordă o 
deosebită atenție insămîn- 

fării griului. Pentru că pe o parte 
din suprafață s-au executat ară
turi în condiții de secetă, meca
nizatorii de la S.M.T. Ardud au 
efectuat pină acum discuiri repe
tate, iar pentru buna așezare a 
seminței în sol a fost necesară 
tăvălugirea. Odată cu arăturile 
s-au administrat în sol 1000 tone 
de îngrășăminte organice și 
27.000 de kg îngrășăminte mine
rale. Din cele 600 ha rezervate 
însămînțării cu culturi păioase de 
toamnă, pînă la data de 15 oc
tombrie, au fost pregătite pentru 
însămînțări 450 ha din care a- 
proape 400 au și fost însăminjate. 
Mare atenție s-a acordat condi
ționării și tratării întregii cantități 
de sămînță de înaltă productivi
tate. Avîndu-se în vedere că soiu
rile de înaltă productivitate sînt 
pretențioase s-au ales suprafețe 
care au fost cultivate cu plante 
premergătoare bune iar cantita
tea de sămînță a fost calculată 
astfel, îneît să se asigure 600— 
700 boabe germinabile la m.p., 
adîncimea semănăturii fiind de 
6—7 cm. Paralel cu pregătirile tere
nului și însămînțările, nu se negli
jează nici celelalte lucrări de 
toamnă. Porumbul a fost recoltat 
în întregime. Conducerea gospo
dăriei și organizația de partid s-au 
îngrijif de buna desfășurare a di
feritelor lucrări. Tinerii colecti
viști,. mobilizați de organizația 
U.T.M., sînt prezenți în toate ac
țiunile întreprinse pentru însămîn- 
(area păioaselor de toamnă la 
timp și în cele mai bune condi
ții.

so

V. MOINEAGU

Așteaptă ploaia 
timpul treceȘl

su-
4137

7N

In cele 10 co
mune aparți- 
nînd orașului 

Suceava sînt plani
ficate pentru însă
mînțări 5510 ha. 
Pînă în prezent 
s-au efectuat ară
turile pe o 
prafață de
ha. Din suprafața 
planificată s-a însă- 
mînțat însă de abia 
21 la sută. In co
muna Bosanci, de 
exemplu, din cele 
984 ha planificate 
s-au însămînțat a- 
bia 21 ha. La Mi- 
hoveni, din cele 318 
ha planificate s-au 
însămînțat 38, deși 
arăturile s-au făcut 
pe o suprafață de 
230 ha.

In multe comune 
în loc să fie folo
site toate mijloacele 
pentru pregătirea 
terenului și însă- 
mînțare se așteaptă 
să plouă, neținîn- 
du-se seama de in
dicația ca ploaia să 
găsească sămînța în

griului pe 
„Flacăra 

Crețulești, 
regiunea

La însamințatul 
tarlalele G.A.C. 
roșie11 din satul 
raionul Răcari, 

București.
Foto ; AGERPRESpămînt și nu în ma

gazie. Astfel, la în
tovărășirile agricole 
din satele Călugă- 
reni și Prelipca de 
abia a început se
lecționarea sămînței 
necesare. Organiza
țiile U.T.M. din a- 
ceste întovărășiri a- 
gricole n-au orga
nizat. din timp echi
pe de tineri care să 
pregătească sămînța 
pentru a-și aduce 
astfel aportul la în- 
sămînțarea ei în 
timpul optim.

O cauză a rămî- 
nerii în urmă a în- 
sămînțărilor în co
munele ce aparțin 
orașului 
este și 
S.M.T.
luat toate măsurile 
ca tractoarele și se- 
mănătorile să fie 
bine reparate, ast
fel ca odată trimise 
în campanie să lu
creze zilnic cu în
treaga capacitate. 
Astfel, în comuna 
Bosanci trei trac
toare s-au defectat

Suceava 
aceea că 

Salcea n-a

în plină campanie. 
In comuna Scheia, 
S.M.T. Salcia "a tri
mis o semănătoare 
defectă, deși în 
curtea stațiunii se 
odihneau 17 semă
nători bune. Faptul 
că multe tractoare 
și mașini ale S.M.T.- 
ului se defectează 
că nu sînt folosite 
sapele rotative pen
tru pregătirea tere
nurilor, a făcut ca 
și S.M.T. Salcea ca 
și comunele orașu
lui Suceava să fie 
ultimele pe regiune 
la îndeplinirea pla
nului de însămîn- 
țări. Este necesar ca 
organizațiile U.T.M. 
din comunele orașu
lui Suceava și de la 
S.M.T. Salcea să ia 
toate măsurile pen
tru mobilizarea ti
neretului la gră
birea ritmului lu
crărilor pentru în
deplinirea la timp a 
planului de însă- 
mînțări.

Muncitori

A. CĂRUNTU

N. S. Hrușciov printre delegații la Congres.

de studenție
x cum cîteva zile, terminînd 

lucrul, Silvia Bucurescu, tî- 
nără fruntașă in producție 

la Fabrica de medicamente „Ta
bleta" și-a luat rămas bun, cu vă
dită emojie în glas, de la tova
rășele sale de muncă.
„— Pleacă în concediu de odih

nă ? — a întrebat nedumerită o 
nouă venită în secție.
- Dimpotrivă, pleacă într-un 

concediu... de muncă intensă — 
au răspuns fetele din brigadă, 
care o înconjurau cu drag. Se ve
dea că fiecare ar fi dorit să-i facă 
Silviei o urare cît mai caldă, din 
suflet. Dar cum, de obicei, în a- 
semenea ocazii îți lipsesc cuvin
tele, se mulțumeau s-o îmbrăți
șeze și să-i ureze „mult succesl"

Doar o fată, cea mai glumeață 
din brigadă, a adăugat:

— Cind te întorci, peste o lună, 
să te putem prezenta tuturor : 
Silvia Bucurescu, fruntașa noastră 
in muncă și studentă în anul I la 
cursurile serale ale Facultății de 
chimie...

zile, ferminînd
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Emoții asemănătoare cu cele 
prin care trece tînăra fruntașă în 
producție Silvia Bucurescu resimt 
în aceste zile sute și sute de 
muncitori, care, recomandați de 
întreprindere, s-au înscris pentru 
a da examenul de admitere la 
cursurile serale ale institutelor po
litehnice din București, lași, Timi
șoara, Cluj și Brașov, ale Institu
tului de construcții din București 
și ale Institutului de mine din 
Petroșeni.

In toate sectoarele activității 
economice și social-culturale ale 
statului nostru democrat-popular 
sarcinile dezvoltării în perspectivă 
formulează cerința de noi și noi 
cadre cu o calificare tot mai înal
tă. Tinerii aceștia, care au 
calea învățămîntului superior 
ral, se numără printre cei 
răspund chemării partidului
a-și ridica necontenit calificarea 
fără a părăsi locul de muncă.

Desigur, să lucrezi în secți
ile moderne de producție 
ale fabricilor și uzinelor noastre 
și apoi, seara, să urmărești cursu
rile de specialitate ale facultății 
nu e un lucru ușor. Tinerii aceștia 
plini de entuziasm, în majoritate 
fruntași în producție, dornici să-și 
îmbogățească necontenit cunoștin
țele în cadrul unui institut de în- 
văfămînt superior vor izbuti să 
îmbine munca cu învățătura. Co
lectivele de muncă ale fabricilor,

ales 
se

care 
de

AL. CIUCA

(Continuare în pag. a 4-a)



INIȚIATIVĂ
CU CĂMINUL

Căminul cel nou — impunător centru cultural al comunei Negrești.

IN COLABORARE
fruntașii colectivei, mulți tineri, lăudați 
de brigadă ? Pe scenă cei zece interpreți 
se rotesc în ritmul vioi al „Periniței" și 
anunță:

LA CĂMINUL CULTURAL DIN NEGREȘTI-BACĂU

MUNCA ÎNSUFLEȚITĂ,

Călătorule care, grăbit de treburi, go
nești pe panglica de asfalt, nou-nouță, 
dintre Piatra și Tg. Neamț, îți pro
punem să întîrzii — nu prea mult și 
nu fără folos — în așezarea numită Ne
grești. Vei vedea acolo o dovadă grăi
toare a avîntului satului nostru nou, so
cialist, către cultură: clădirea impună
toare a căminului cultural, cu etaj, cu 
sală de spectacole și încăperi bine mo
bilate pentru studiu, pentru repetiții, 
pentru bibliotecă. Totul — de la prima 
cărămidă a zidurilor înalte, și pînă la 
ultimul scaun din sala de spectacole — 
este rodul contribuției țăranilor — tineri 
și virstnici — dintre care o bună parte 
au pornit, cu aproape doi ani în urmă 
pe calea gospodăriei colective ; este tot
odată oglinda bunăstării acestora, a ce
rințelor lor mereu sporite de cultură.Îndată ce treci

PRAGUL CĂMINULUI•••

...te intimpină, mare cit un perete, pa
noul din care afli numele celor care au 
înaintat de curînd cereri de intrare in 
gospodăria colectivă. Cunoscînd apoi mai 
îndeaproape viața comunei, îți poți da 
seama că în zilele acestea preocuparea 
operativă pentru terminarea lucrărilor 
de sezon — arăturile și însămînțarea 
griului de toamnă — se împletește cu do
rința de a păși spre o viață nouă, pe fă
gașul gospodăriei colective.

Privim cu atenție panoul. Printre nu
mele tinerilor și vîrstnicilor amintiți 
pentru faptul că au hotărît de curînd să 
intre în gospodăria colectivă, citim pe 
acelea ale utemiștilor Toader Neculai 
Moraru, Vasile Gh. Lungu și ale altora. 
Ei vor fi printre cei invitați în curînd la 
adunarea generală a gospodăriei colecti
ve unde li se va discuta cererea. Este 
un rezultat concret al activității educa
tive multilaterale desfășurate în Negrești, 
sub conducerea comitetului comunal de 
partid, de către comitetul comunal V.T.M., 
în colaborare cu căminul cultural.

LUCRURILE ÎNCEP
SĂ SE LĂMUREASCĂ• ••

u

...de îndată ce aflăm că, înfăptuind în
drumările date de comitetul comunal de 
partid, activiștii culturali inițiază ma
nifestări educative al căror conți
nut este legat de preocupările și nă
zuințele tinerilor din comună. Unele din
tre aceste manifestări sint dedicate anu
me tineretului; la altele, tinerii iau parte 
împreună cu virstnicii. Sub o formă sau 
alta, în săptămânile din urmă utemiștii 
din întovărășire au fost deseori oaspeții 
căminului, intr-o seară, nu mică le-a 
fost mirarea cînd pe scena căminului a 
apărut — ca vorbitor, vezi bine — un co
lectivist, tînăr ca și ei, pe nume Gheor
ghe Antohi. Privirea pe care acesta 0 în
drepta spre sală exprima deopotrivă 
emoția celui dinții prilej de a vorbi în 
fața unui mare număr de ascultători și 
siguranța pe care i-o dădeau cunoștin
țele temeinic căpătate în procesul muncii 
colective. Acea primă întîlnire a unui 
tînăr colectivist fruntaș cu tineri înto
vărășiți le-a lăsat acestora o puternică 
amintire. Nu numai pentru că ei șt-au 
dat seama atunci că munca în gospodă
ria colectivă e mult mai bine răsplătită 
prin veniturile pe care le dobîndesc co
lectiviștii harnici, ci și pentru că și-au 
dat seama cite posibilități au acolo ti
nerii — cei ce privesc spre viitor și au 
cutezătoare planuri creatoare — să-și va
lorifice puterea de muncă, inițiativa și 
priceperea. Căci Gheorghe Antohi n-a 
povestit in seara aceea despre o oarecare 
lucrare a pămintul ui care să fi dat, cum 
a dat, o mie de kilograme de grîu în 
plus la hectar, ei despre munca lui pen
tru introducerea noului în producție, 
pentru valorificarea posibilităților supe
rioare pe care le oferi gospodăria colec
tivă, în comparație cu întovărășirea agri
colă și cu gospodăria individuală.

“ Neam de neamul nostru n-a avut șt 
nici n-ar fi putut avea parte în trecut 
de la regimul burghezo-moșieresc de 
grija pe care o au azi partidul și 
guvernul pentru o agricultură înaintată.

■1. A •••■

O acțiune culturală convingătoare : seară de calcul acasă la colectiviști.
Fotografii : S. DODE
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soiuri de grîu nemaicunoscute, de

încredințat munca plină de răs- 
experimenta cultivarea

științifică — a spus Antohi. Iar 
sală îl ascultau cu deosebită 
amestecată cu oarecare mirare 
că tovarășul lor de hîrjoană de pînă mai 
ieri, vorbea azi cu atîta măsură și serio
zitate. __ " 2
intr-o bună zi au sosit la noi, în gospo
dărie, soiuri de grîu nemaicunoscute, de 
înaltă productivitate. Printre cei cărora 
li s-a 
pundere de a 
acestor soiuri în colectiva din Negrești 
m-am numărat și eu.

Și în continuare vorbitorul a descris 
cum a muncit el din toamna anului tre
cut și pînă in vara acestuia pe lotul de
monstrativ semănat cu griu de înaltă 
productivitate. El a descris lucrare cu 
lucrare, felul cum este cultivat griul 
in condițiile gospodăriei colective, cu mij
loace și metode înaintate, astfel incit s-a 
obținut o producție medie cu 1.000 de kg 
mai mare decît producția medie a înto
vărășirii.

— Iată de ce este in stare munca in 
colectiv. Ea ne poate aduce rod îndoit și 
întreit față de acela din intovărășire. ne- 
maivorbind de cel din gospodăria indi
viduală.

Și dacă cu acest gind au plecat de la 
intilnire Toader Neculai Moraru, Vasile 
Gh. Lungu și alții de-o virstă cu ei, aceas
ta înseamnă intr-adevăr eficiența unei 
acțiuni culturale bine gîndite și pregătite 
de comitetul comunal U.T.M. și de con
ducerea căminului cultural.

în ultimele săptămini, tinerii colecti
viști sau întovărășiți din Negrești au 
cules de zor recolta de floarea-soarelui. 
Și aci superioritatea muncii în colectiv 
și-a spus cuvîntul în diferența dintre 
producția la hectar a gospodăriei și cea 
a întovărășirii. Comitetul comunal U.T.M. 
a dat indicații organizației U.T.M. din 
întovărășire să aducă la cunoștința tine
rilor întovărășiți că în curînd se va ține 
la cămin o seară de întrebări și răspun
suri cu tema : „Ce ne învață recolta de 
floarea-soarelui din acest an ?“

Secretara organizației U.T.M. 
intovărășire a avut grijă să aducă la cu
noștința tuturor membrilor organizației 
acțiunea proiectată. Ei au primit vestea 
cu interes, s-au gîndit și au pus între
bări ca de pildă : „Ce metode înaintate 
s-au folosit în gospodăria colectivă la 
cultura florii-soarelui ?" La aceasta și la 
altele încă, tehniciană Maria GSbăroi a 
dat răspunsuri documentate, care au scos 
în evidență avantajele gospodăriei colec
tive, care dă posibilitatea/ aplicării unor 
metode de neconceput în condițiile lucră
rii pământului în gospodăria individuală 
și chiar în întovărășire.

Așa, din discuțiile purtate cu tinerii 
colectiviști sau specialiști în agricultură, 
tinerii întovărășiți au înțeles cum de au 
ajuns colectiviștii din Negrești — deși 
gospodăria lor e tinără — să depășească 
în acest an valoarea planificată, de 33 
de lei, a zilei-muncă. Dar nu numai ast
fel au aflat ei răspuns la întrebarea ce-i 
frămînta : „Cine-i mai Cîștigat ?“

cei din 
atenție, 
pentru

Și iată — continuă colectivistul —

din

...lucrurile

ei vor fi mîine colectiviști 1

spuse devin parcă și mai 
convingătoare. La aceasta S-a gîndit și 
comitetul comunal de partid, care îi aju- 
tă pe țăranii întovărășiți să deslușească 
răspuns la întrebarea : „Cine-i mai cîș- 
tigat?". Astfel, comitetul comunal U.T.M. 
și căminul cultural au fost îndrumați să 
solicite unor colectiviști fruntași găzdui
re pentru interesante manifestări cultu
rale ținute chiar la ei acasă, cu partici
parea unui număr de întovărășiți mai 
ales din vecinătate. Așa s-a întimplat ca 
într-o seară, tineri și virstnici să bată 
la ușa colectivistului fruntaș Gheorghe 
Cojocaru. Mai înainte de asta, ochiului 
lor atent nu scăpaseră unele dovezi ale 
bunăstării gazdelor: casă nouă, finărie 
nouă, ograda cu animale și păsări dove
deau că a colecti
vistului completează veniturile sporite 
dobîndite de la gospodăria colectivă, așa 
cum dă dreptul statutul-model. în casă, 
mobilă bună și fotografii de la copii, 
dintre care și un inginer agronom, proas
păt absolvent al Institutului de la Iași.

în seara aceea, căminul își trimisese 
solia în casa lui Gheorghe Cojocaru, 
transformînd-o pe aceasta, cu voia stă- 
pinului ei, intr-o „filială" a căminului. Pe 
masa dată la perete intre două paturi, 
în fața scaunelor pe care au luat loc 

oaspeții, se afla o tablă, cu creta și bu
retele trebuitoare. A venit și profesorul 
de matematică Mihai Ailincăi; tinerii de 
față avuseseră prilejul să-i asculte lec
țiile, cu ani în urmă, și la școală. 11 as
cultau de astă dată ca activist al cămi
nului cultural. El a condus atunci desfă
șurarea unei seri de calcul. Pe o coloană, 
profesorul a notat cu creta veniturile co
lectivistului Gheorghe Cojocaru ; pe alta 
acelea pe care le-a spus întovărășitul Va
sile lacob, avînd o suprafață arabilă iden
tică aceleia cu care cel dinții a intrat în 
colectivă și același număr de brațe de 
muncă. Diferența — aproximativ opt mii 
de lei — i-a impresionat pe oaspeți, dar 
nu se poate spune că i-a surprins : cer
cetaseră doar, dinainte, cu ochi atent, 
gospodăria colectivistului unde, în seara 
aceea de toamnă, se „mutase", pentru o 
oră, căminul cultural...

De Cîtăva vreme încoace, serile de 
calcul despre avantajele gospodăriei co
lective se țin la Negrești nu atit la că
minul cultural cît acasă la colectiviști, 

calculele, 
cu întovărășiții ale 

servesc de comparație.

Deseori aceștia fac singuri 
împreună chiar 
căror venituri
Așa s-a întimplat cu colectivistul Vasile 
Tapalagă și cu vecinul său, întovărășitul 
Anghel Lămătic : singuri și-au pus în 
balanță veniturile, iar acum nu doar 
unul, ci amîndoi sint colectiviști. Cu cit 
colectiviști ca Gheorghe Cojocaru și Va
sile Tapalagă vor lua mai des cuvintul 
pentru a înfățișa cu cuvintele lor, gos
podărește, ce i-a îndemnat să intre în 
colectivă și cum au fost confirmate de 
viată speranțele și năzuințele lor, cu atit 
mai multe vor fi numele ce se vor putea 
citi pe panoul dedicat celor ce se alătură 
in aceste zile mariî familii a colectiviș
tilor.

...Și vor fi și mai multe cereri noi de in
trare în gospodărie, semnate de tineri în
tovărășiți, dacă în viitor vor fi solicitați 
să ia cuvintul la convorbirile, întîlnirile 
și serile de calcul organizate de cămin 
împreună cu comitetul comunal U.T.M. 
tineri care și-au întemeiat familia sub 
ocrotirea gospodăriei colective. Cite nu 
ar avea de povestit, de pildă, de la tri
buna căminului cultural, soții Marfa și 
Nicolae Irimia! Pentru ei gospodăria 
colectivă, sub semnul căreia și-au unit 
inimile și gîndurile, este familia cea 
mare a cărei bunăstare chezăsuiește și 
fericirea lor personală. O seară de dis
cuții cu asemenea familii de tineri co
lectiviști, avînd tema : „Iată ce perspec
tive luminoase are tineretul în gospodă
ria colectivă", s-ar bucura de auditori a- 
tenți, profund interesați, din rîndul tine
rilor întovărășiți ai comunei Negrești.

UTEMIȘTII CITESC...
...iar biblioteca comunală, cu bogatul 

ei fond de cărți îi are destui de des 
oaspeți. La 650 familii — 758 cititori în

scriși: o realizare destul 
Toader Neculai Moraru s-a 
cartea in mai multe feluri. Mai intii a 
găsit, a luat cu împrumut și a citit a- 
casă cărți ca ..Bărăgan" de V. Em. 
Galan, ..Nunta llonei" de Lucia Deme
trius și alte cărți ce înfățișează drumul 

de bună, 
intîlnit cu

țărănimii noastre spre gospodăria co
lectivă. Mai apoi, cînd organizația
U.T.M. i-a mobilizat pe tineri la strîn- 
gerea recoltei de furaje de pe terenu
rile comunale, printre cei aflați la 
muncă patriotică a poposit și bibliote
cara comunală care a organizat cu acel 
prilej prezentarea și lectura unor frag
mente din broșura „Dăunătorii plantelor 
de nutreț și combaterea lor“, în care se 
arăta că gospodăria colectivă are posi
bilități superioare de asigurare a unei 
baze furajere îndestulătoare pentru un 
șeptel în continuă creștere. Lecturi in 
grup cu tinerii, la locul de muncă, se 
fac la Negrești oriunde și oricînd se i- 
vește prilejul; ei au asistat și la citirea 
unor broșuri care popularizează cele mai 
bune gospodării colective din regiunea 
Bacău.

In programul pe care brigada artistică de agitație îl repetă acum, sint popularizați cei care au făcut cerere de înscriere 
în gospodăria colectivă.

într-o seară tinerii cititori s-au „în- 
tîlnit" cu Mitru Moț, erou de carte cam 
de Virsta lor și... totuși cu o generație 
mai vîrstnic, la procesul literar ținut pe 
marginea romanului „Setea" de directo
rul școlii — tovarășul Lămătic.

Din păcate, cererea mwMor tineri din 
Negrești de « citi și discuta noi cărți 
literare care ti infdțișese mața satului 
cu central ei înaintat, gospodăria colecti
vă, nu a putut fi încă satisfăcută de bi
blioteca comunală. Și aceasta pentru 
bunul motiv că o seamă de lucrări va

loroase despre viața nouă a satului nu 
figurează încă in catalogul bibliotecii 
comunale și nici n-au fost aduse la stan
dul de cărți al cooperativei. Biblioteca 
raională din Piatra Neamț și uniunea ra
ională a cooperativelor de consum n-ar 
fi trebuit să piardă din vedere aprovizio
narea bibliotecilor și librăriilor din satele 
raionului cu asemenea cărți dar nici bi
blioteca comunală (bibliotecară tovarășa 
Veronica Chele) n-ar fi trebuit să aștepte 
în mod pasiv dotarea bibliotecii cu căr
țile de care are mai multă nevoie.

...sute de tineri și virstnici sint numai 
ochi și urechi. Fiindcă e vorba doar, de 
cele mai multe ori, de ei înșiși, perso
naje nenumărate, descrise cu faptele, 
gîndurile și năzuințele lor în fiecare 
program al brigăzii artistice de agita
ție. Oare numai o dată au auzit ei pe 

— Azi voi scoate la mijloc 
Pe fruntași, cu ei să joc. 
Iasă-n mijloc ca pe luncă 
Cei cu spor la zile-muncă.

— Muraru-a muncit cu foc 
Ieși, Ioniță, la mijloc !

— Cojocaru Lică, frate, 
Dă lucru de calitate ; 
Firicel de busuioc,
Ieși, Vasile, la mijloc ’.

— Păi Elisabeta Humă 
Muncește cu spor nu glumă ;

Miere galbenă de stup 
Ieși, Savetă, să te pup.

Au mai auzit in programul brigăzii și 
ghicitori cu tilc care cunoșteau o singu
ră dezlegare: recoltele bogate ale co-

Au fost amintit’ și cinstiți iarăși cei 
care, convinși de rezultatele gospodăriei 
colective au cerut să intre în marea fa
milie a colectiviștilor.

Tinerii au ascultat cu plăcere și bu
curie cuvintul brigăzii și s-au mîndrit 
laolaltă cu toți negreștenii pentru că 
brigada a fost răsplătită cu premiul al 
treilea la finala celui de al VI-lea Con
curs. Regretă însă — și nu numai ei — 
că brigada nu și-a continuat în același 
ritm activitatea după încheierea con
cursului. într-una din serile din urmă 
însă brigada s-a reunit, a luat în discu
ție „puncte" noi în programul ei și a 
reînceput repetițiile. In curînd primul 
program nou, de după concurs, va vedea 
lumina scenei modeste, dar însuflețite a 
căminului cultural.

...aparține comunei Negrești. Și a- 
colo s-au depus cereri în ultimul timp 
pentru intrarea în gospodăria colectivă. 
Toader Neculai Moraru, locuiește în Po
iana. Cum am văzut, vine totuși des la 
căminul din centrul comunei. Iarna va 
fi însă mai greu. Cum se pregătește că
minul pentru ca la iarnă „să vină mai 
aproape" de tînărul viitor colectivist și 
de ceilalți locuitori ai satului Poiana ?

în planul de măsuri pentru iarnă că
minul cultural, comitetul comunal U.T.M. 
au stăruit să se prevadă acțiuni culturale 
organizate în sat. Vor veni acolo confe
rențiari din centrul comunei și vor pre
zenta expuneri despre rezultatele obți
nute de gospodăria colectivă din Ne
grești în anul 1961. Se vor organiza seri 
de calcul și în casele unor colectiviști 
din satul aparținător. Brigada artistică de 
agitație va pregăti un program dedicat 
trecerii unui număr tot mai mare de în
tovărășiți din Poiana la gospodăria co
lectivă. Biblioteca comunală va da o a- 
tenție deosebită aprovizionării cu cărți 
și ziare a bibliotecilor mobile și bunei 
funcționări a cercurilor de citit din sat. 
Prin toate acestea și prin alte variate 
manifestări, viața culturală a satului Po
iana trebuie să se apropie de nivelul acti
vității ce se desfășoară la căminul cultu
ral din centrul comunei. Utemiștii vor fi 
prezenți în număr mare la manifestările 
culturale din Poiana, mulți luînd chiar 
cuvintul la convorbiri, seri de discuții, 
întîlniri cu tinerii colectiviști, precum și 
cu cei care au făcut cerere de intrare în 
gospodărie, despre : „Ce m-a îndemnat să 
fac cerere de intrare în colectivă".

CULTURAL...
...s-au realizat, după cum se vede, li

nele acțiuni educative, interesante ale 
organizației U.T.M. din Negrești în spri
jinul sporirii numărului tinerilor colec
tiviști. S-a făcut însă totul ? După pă
rerea tinerilor, nu.

Au fost invitați într-o seară la „Joia

tineretului". Nimic de zis, se organizea
ză cu regularitate. Dar de ce oare pro
gramul „Joii" este alcătuit invariabil 
din recenzii de cărți și... dans, ba une
ori — din dans și... atit ?

— Ani cunoaștem mai btne 
«uxeșeie. preocupările uu Gheorghe 8m- 
ou. .jelui xnaactftg ei îs y-1 ~ i âwa 
cotețși vă -v na șptcr. tznera. Ei isartsi n 
ramura creșterii animalelor. Am aflat că, 
citind broșuri și aplicînd metode bune, a 
obținut de la fiecare vacă cu lapte, in 
prima jumătate a acestui an, mai bine de 
1.600 litri lapte. Ce-ar fi să ne vorbească 
despre traiul, lui de tînăr colectivist, des
pre frumusețea muncii în ramura de pro
ducție în care lucrează, despre venitu
rile lui de fruntaș în creșterea animale
lor ? Și ca el mai sînt fruntași cu care 
am vrea să stăm de vorbă pe îndelete. 
După aceea putem și dansa...

Mai departe. Să se organizeze vizite 
ale tinerilor din comuna Negrești în 
gospodăriile colective fruntașe din ra
ion. După cum s-a mai arătat, despre 
aceste gospodării s-a vorbit doar la 
Negrești. Vor să cunoască însă tinerii 
cum trăieșc și muncesc cei de-o virstă 
cu ei de la Șerbești, de la Dochia... Ar fi 
un prilej de drumeție... educativă în zi
lele de iarnă, s-ar putea face atunci 
schimb de programe cultural-artistice 
între gazde și oaspeți, ar fi adevărate 
sărbători ale tinerilor colectiviști și ale 
celor care năzuiesc să intre în gospodă
ria colectivă.

Multe tenie interesante solicită tinerii 
negreșteni. Ei privesc spre viitorul co
munei. Ce perspective de dezvoltare 
stau în fața ei ? Natura nu e prea dar
nică pe acolo. Solul e de categorie infe
rioară celui din alte comune. Și totuși 
gospodăria colectivă a obținut recolte 
bune. Cum ? Îmbunătățind fertilitatea 
solului, folosind intens gunoiul de 
grajd, aplicînd regulile agrotehnice re
comandate pentru solul și clima locală, 
valorificînd terenurile în pantă prin 
plantarea de pomi fructiferi.

Pentru aceasta trebuie cunoștințe, cit 
mai multe cunoștințe. Tinerii doresc să 
urmeze cursurile agrotehnice. Comitetul 
comunal U.T.M. este chemat ca de pe 
acum să mobilizeze tinerii la audierea 
lecțiilor pe aceste teme, pe care le vor 
preda specialiștii în agricultură — lec
tori în învățămîntul agricol de masă din 
Negrești și să pregătească împreună cu 
căminul cultural manifestări în aju
torul tinerilor cursanți. Dar și pînă 
atunci precum și concomitent cu lecții
le cursurilor agrotehnice, ar fi de dorit 
să se inițieze manifestări de genuri ce 
nu și-au găsit încă locul în viața cultu
rală a comunei, cum ar fi de pildă, seri 
tematice cu subiecte ca : „Putem obține 
mai mult pe solul pe care-1 lucrăm", „Ra
muri noi de producție ce pot fi înființate 
în comuna Negrești" etc., discuții pe 
marginea filmelor documentare agricole 
(care deși vin cu regularitate la Negrești 
nu se bucură de suficientă atenție din 
partea conducerii căminului cultural, da
tor să organizeze pe marginea acestor 
filme discuții cu sătenii, seri de întrebări 
și răspunsuri, întîlniri cu specialiștii în 
agricultură și cu fruntașii din gospodăria 
colectivă).

Sînt numai 
na care vine, 
cu comitetul 
Căminul e bine înzestrat, încălzit, lu
minat, curat ca un pahar. Toți utemiștii 
din comună sînt gata nu numai să asis
te la manifestări, ci să și participe activ 
la organizarea și desfășurarea lor,

cîteva sugestii pentru iar- 
Pot ii realizate, împreună 
U.T.M. multe altele încă.

T. GHEORGHIU

V I AT A 
tULTURĂL



Lucrările celui de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S.
Ședinfa din dimineața zilei de 20 octombrie

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 20 octom
brie în sala Congreselor din 
Kremlin au continuat lucră
rile Congresului al XXII-lea 
al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Au continuat dezbaterile pe

Prietema popoarelor U.R.S.S, -

o măreața cucerire
Luînd primul cuvîntul, Veli 

Iusuf Ahundov, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Comunist 
din Azerbaigean, a declarat că 
Azerbaigeanul sovietic va a- 
duce o contribuție de preț la 
crearea bazei tehnico-materia- 
le a comunismului. în urmă
torii 20 de ani, producția in
dustrială în republică va creș
te de peste 17 ori, iar produc
ția agricolă de cinci ori. V. I. 
Ahundov a subliniat că noul 
Program al P.C.U.S., care re
flectă visurile omenirii, arată 
clar calea înfăptuirii acestui 
vis, construirea comunismului. 
Acest program constituie un 
act de acuzare împotriva im
perialismului. Popoarele se 
conving că pentru ele nu exis
tă altă cale deeît calea păcii 
și comunismului.

Comuniștii din Azerbaigean 
împreună cu întregul partid 
aprobă pe deplin linia leni
nistă și activitatea practi
că a Comitetului Central al 
P.C.U.S., trasată de Congresul 
al XX-lea. Această activita-

Arta sovietică slujește 

cu credință cauza 

construirii comunismului
Ekaterlna Furțeva, membră 

a Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
ministrul Culturii al U.R.S.S., 
a declarat că sub ochii actua
lei generații în Uniunea So
vietică a avut loc o mare re
voluție culturală. Aceasta a 
avut loc după cum a prevă
zut Lenin, pe baza puterii 
muncitorești-țârănești și a o- 
rînduirii sovietice. Pe bună 
dreptate, ne putem mîndri nu 
numai cu succesele economiei 
socialiste, ci și cu remarcabi
lele roade ale revoluției cul-

Fuî jeva. Vorbind despre reali
zările jn dcexzuul construct, ei 
culturale. Furțeva a ccrnurt.- 
cat printre aiteie. că în 
U.RSS se editează cărți ți 
reviste in 89 de limbi ale 
popoarelor Uniunii Sovietice și 
în 47 de limbi străine. In pe
rioada 1956—1961 s-au con
struit aproximativ 3.000 de 
cinematografe. Ău crescut 
deosebit de mult cerințele spi
rituale ale populației rurale, 
în localitățile sătești există 
115.000 de cluburi ți peste 
100.000 de bibi ioteci,

E. A. Furțeva a subliniat câ 
o uriașă amploare a luat acti
vitatea artistică de amatori, 
în țară au fost organizate 000 
teatre de artiști amatori, 9 
milioane de oameni activează 
in cercurile de artiști amatori, 
s-au înființat circa 1.000 de 
studiouri cinematografice de 
amatori. Furțeva a denumit 
aceasta un fenomen nou ți ca
racteristic în viața culturală
a țării. ■

Model de dezvoltare creatoare 

a marxism -
. Perioada care a trecut de la 

Congresul al XX-lea ai 
P.C.U.S. a fost caracterizată 
de Leonid Efremov, prim- 
secretar al Comitetului regio
nal Gorki (R.S.F.S.R.) al 
P.C.U.S., ca o măreață perioa
dă în viața Partidului Comu
nist și a Uniunii Sovietice.

El a subliniat că lupta cu
rajoasă și principială a C.C. 
împotriva cultului personali
tății, străin marxism-leninis- 
mului, a avut o importanță 
uriașă. Un mare merit al C.C. 
al P.C.U.S. îl constituie de
mascarea și zdrobirea ideolo- 
gică a grupului fracționist 
antipartinic.

Tocmai datorită triumfului 
liniei leniniste a Congresului 
al XX-lea, a spus în continua
re Efremov, a devenit posibilă 
elaborarea noului Program al 
Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice — unul dintre 
cele m?i mărețe documente 
ale epocii, care constituie un 
model de dezvoltare creatoare 
a marxism-leninismului.

Referindu-se la activitatea 
organizației de partid a regiu
nii Gorki, vorbitorul a subli
niat că comuniștii își orien
tează eforturile, în primul 
rfnd, în direcția dezvoltării e- 
conomiei naționale. După Con
gresul al XX-lea al P.C.U.S., 
în întreprinderile din regiune, 
producția industrială a sporit 
de 1,6 ori. Colectivele uzine
lor creează noi mașini și ma- 
șini-unelte. Constructorii de 
nave din Gorki construiesc 
navele fluviale și maritime 
ale viitorului. în ajunul Con
gresului la Uzina „Krasnoe 
Sormovo" a fost construită 
nava fluvială rapidă cu zba
turi subacvatice „Sputnik" 
pentru 300 de pasageri. Spo
rește producția de automobile. 
Renumita uzină de automo
bile. din Gorki, construită în 
perioada primelor cincinale, 
renaște în prezent.

în cuvîntarea rostită în ca
drul Congresului, Mstislav 
Keldîș, președintele Academiei 
de Științe a U.RiS.S., a decla
rat că oamenii de știință so- 
victici- vor îndeplini sarcinile 
de răspundere trasate de că- 

marginea Raportului Comite
tului Central al P.C.U.S. și a 
Raportului cu privire la pro
iectul de Program al partidu
lui. în ședința de dimineață a 
fost prezentat Raportul Comi
siei de validare.

te este încununată de elabora
rea noului Program al P.C.U.S. 
— operă clasică a comunismu
lui științific;

Relevînd succesele obținute 
de Azerbaigeanul sovietic în 
dezvoltarea economiei și a 
culturii, V. I. Ahundov a spus 
că Republica s-a transformat 
într-un adevărat model pen
tru țările Orientului. După 
Congresul al XX-lea extrac
ția de petrol a crescut aci cu 
22 la sută. în zilele Congresu
lui va intra în funcțiune ter
mocentrala situată în aer liber 
din Ali-Bairamli. Succese
le Azerbaigeanului sînt un re
zultat al prieteniei popoarelor 
U.R.S.S. și al ajutorului multi
lateral acordat poporului azer
baigean din . partea îțitregii fa
milii de multe milioane de 
oameni a Uniunii Sovietice, în 
primul rînd din partea po
porului rus, a declarat V. I. 
Ahundov.

V. I. Ahundov a subliniat că 
prietenia popoarelor U.R.S.S. 
reprezintă o măreață cucerire.

Vorbind despre tirajele în 
care se editează în U.R.S.S. o- 
perele scriitorilor străini, tira
je care provoacă admirație 
peste hotare, E. A. Furțeva a 
declarat că „cei mai de seamă 
artiști ai Apusului și-au găsit 
la noi o a doua patrie".

Ekaterina Furțeva a decla
rat că în următorii 20 de ani 
publicarea operelor de litera
tură beletristică în U.R.S.S. va 
crește de două ori. cărțile vor 
fi editate în 2 800 milioane

_Ne c. ■ . ■ -

Arta sovieucă slujește cu 
credință idealurile nobile ale 
păcii, cauza construirii comu
nismului, a declarat E. A. 
Furțeva. Ea a sublifliat că ar
tiștii sovietici slujesc cauza 
partidului, a poporului -din 
profundă convingere.

După cum a arătat E. A. 
Furțeva, numai pe linia Mi
nisterului Culturii au fost 
stabilite legături culturale 
permanente cu 82 de țări. 
Anul trecut aproximativ 2.000 
de reprezentanți ai culturii 
sovietice au dat spectacole ta 
țările Asiei și Africii. Filmele 
sovietice au pășit cu fermitate 
pe ecranul mondial, ele rulea
ză în 122 de țări.

în ultima parte a cuvîntării 
sale E. A. Furțeva a vorbit 
despre lupta împotriva grupu
lui antipartinic, zdrobit de 
partid.

leninismului
tre proiectul de Program al 
partidului — consolidarea pozi
țiilor înaintate cucerite de 
Uniunea Sovietică în cele mai 
importante ramuri ale științei 
și deținerea locului de frunte 
în știința mondială, în toate 
direcțiile principale.

Mstislav Keldîș a subliniat 
succesele științei sovietice în 
domeniul tehnicii rachetelor, 
întreaga lume — a spus el — 
este uimită de realizările 
noastre în domeniul cuceririi 
spațiului cosmic. Știința so
vietică este prima care a des
chis drumul folosirii pașnice 
a energiei atomice. Prestigiul 
științei sovietice crește din ce 
în ce mai mult în întreaga 
lume.

După cum a subliniat M. 
Keldîș, o importanță uriașă 
pentru dezvoltarea continuă a 
științei o are hotărîrea C.C. 
al P.C.U.S. și a guvernului 
sovietic cu privire la îmbună
tățirea coordonării cercetări
lor științifice în țară și la ac
tivitatea Academiei de Științe 
a U.R.S.S. Această hotărîre se 
traduce în viață, se precizea
ză cele mai importante pro
bleme științifice și tehnice, 
cărora trebuie să li se acorde 
o atenție deosebită.

După ce a enumerat pro
blemele pe care oamenii de 
știință sovietici urmează să le 
rezolve, Vorbitorul a arătat că 
în întrecerea științifică inter
națională care se desfășoară 
în prezent în domeniul stu
dierii proprietăților plasmei și 
a folosirii ei, știința sovietică 
se află pe pozițiile cele mai 
înaintate. El a chemat pe Oa
menii de știință sovietici să 
acorde o atenție deosebită fi
zicii solidului, de ale cărei 
succese depinde dezvoltarea 
continuă a radio-electronicii. 
M. Keldîș a menționat rolul 
important al științei sovietice 
în crearea radio-fizicii cuan
tice, care s-a dezvoltat în ul
tima vreme.

îndeplinirea sarcinilor pre
văzute de proiectul de Pro
gram reclamă unirea strînsă 
a științei cu producția. Oame
nii de știință trebuie să aducă 
o contribuție la automatizarea 

proceselor de producție, a 
spus el.

M. Keldîș a relevat impor
tanța dezvoltării cercetărilor 
teoretice, care vor lua cea mai 
mare amploare în ramurile 
cele mai importante pentru 
progresul tehnic.

„Țelurile spre care ne con
duce partidul sînt mari și no
bile", a declarat președintele 
Academiei de Științe, subli
niind că noul Program al 
P.C.U.S. este un izvor de ins
pirație pentru oamenii de 
știință sovietici, pentru dez
voltarea celei mai înaintate 
științe.

în aceste zile poți constata 
cu o deosebită claritate îna
intarea viguroasă a poporului 
sovietic, progresul lui, te con
vingi încă o dată privind atent 
calea parcursă de țară, cît de 
realist este noul Program 
al partidului, a spus Djabar 
Rasulov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Tadjikistan.

Succesele obținute de Uniu
nea Sovietică după Congresul 
al XX-lea al partidului se văd 
clar în cazul fiecărei republici, 
printre care și a Tadjikistanu- 
lui. Realizările republicii noas
tre, a adăugat el, sînt în pri
mul rînd rezultatul ajutorului 
de neprețuit al poporului rus.

Rasulov a anunțat că în ul
timii șase ani volumul investi
țiilor capitale în economia na
țională a republicii a crescut 
de 2,2 ori în comparație cu 
perioada precedentă de șase 
ani. S-au construit peste 100 
de întreprinderi și secții in
dustriale noi. în această pe
rioadă producția globală a 
crescut de două ori, iar pro
ducția de energie electrică de 
patru ori. A fost organizată 
producția de războaie de țe
sut automate, transformatoa
re și alt utilaj industrial.

Anul acesta a fost obținută 
o recoltă bogată de bumbac și 
pînă acum s-au și vîndut sta
tului cu 130.000 de tone de 
bumbac mai mult deeît la 
aceeași dată a anului trecut.

Raportul Comisiei de validare
Prezentînd raportul Comi

siei de validare, Vitali Titov, 
președintele comisiei, a decla
rat că în prezent în rîndurile 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice se numără 
97160W comuniști.

După Congresul al XX-lea 
numărul membrilor de partid 
a crescut cu aproape 2.500.000 
de oameni.

La Congresul al XXII-lea 
al P.C.U.S. au fost aleși 4.408 
delegați cu vot deliberativ și 
405 delegați cu vot consulta
tiv.

Președintele comisiei de va
lidare a anunțat că printre 
delegații la Congres sînt re
prezentanți a 65 de națiuni și 
naționalități ale Uniunii So
vietice.

în ședința din după-amiaza 
zilei de 20 octombrie a Con
gresului al XXII-lea al 
P.C.U.S., primul vorbitor a 
fost Balîș Ovezov, prim-secre
tar al C.C. al P.C. din Turk
menia.

In anii puterii sovietice, a 
spus Ovezov, ca urmare a în
făptuirii politicii naționale le
niniste, industria și agricultu
ra Turkmeniei s-au dezvoltat 
rapid. In republică crește în
tr-un ritm accelerat industria 
petroliferă, chimică și alte ra
muri industriale. Față de anul 
1913, producția de, bumbac a 
crescut de 5 ori. în prezent, 
Turkmenia produce mult mai 
mult bumbac decât Iranul și 
Afganistanul la un loc. Prin
cipala atenție se acordă culti
vării soiurilor de bumbac cu 
fibra fină.

Vorbitorul a citat date ce 
caracterizează dezvoltarea lar
gă a învățămîntului și culturii 
în Turkmenia. Din punct de 
vedere al numărului de stu- 
denți raportați la 10.000 de

Busola istoriei arată
spre comunism

Delegații și invitații la Con
gres au ascultat cu mare aten
ție cuvîntarea lui Anastas 
Mikoian, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S., prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., care a 
făcut o analiză amănunțită a 
concepțiilor antipartinice ale 
lui Molotov și celorlalți frac- 
ționiști. !

Mikoian a subliniat că 
grupul antipartinic s-a opus 
cu înverșunare restabilirii 
normelor leniniste ale vieții 
de partid, s-a împotrivit reor
ganizării conducerii industriei, 
valorificării pămînturilor în- 
țelenite.

Anastas Mikoian a arătat 
modul în care fraețieniștii, 
cramponîndu-se de vederile 
lor dogmatice conservatoare, 
au încercat să împiedice parti
dul și poporul să înfăptuiască 
noul. Plenara C.C. al P.C.U.S. 
din iunie 1957 a zdrobit 
grupul antipartinic atît din 
punct de vedere ideologic cît 
și pe plan organizatoric. Au 
învins — spiritul inovator și 
principiile leniniste, a subli
niat Mikoian, a învins linia 
■leninistă, a învins Comitetul 
Central leninist în frunte cu 
Nikita Hrușciov. „La Congre
sul al XXII-lea Partidul a 
venit mai unit mai monolit 
ca oricînd".

Anastas Mikoian a consa
crat o mare parte a cuvîn- 

O mare importanță pentru fo
losirea rațională a resurselor 
naturale o va avea construirea 
hidrocentralei de la Nurek. 
Lucrările de irigație înfăptui
te în republică vor permite 
să se sporească de două ori 
producția de bumbac, ridicîn- 
d-o pînă la un milion de tone 
pe an.

Sîntem profund încredințați 
că actuala generație de oa
meni sovietici va trăi în co
munism, că noul Program al 
P.C.U.S. va fi îndeplinit cu 
succes, a declarat Djabar 
Rasulov.

Intr-una din peruzele Congresului, pilotul cosmonaut Gherman Titov, înconjurat de nu
meroși delegați, stă de vorbă cu renumitul fruntaș miner Nikolai Mamai.

Vitali Titov a anunțat că la 
Congres au fost aleși 1391 de 
lucrători din industrie, 748 de 
lucrători din agricultură. Prin
tre delegați se află conducă
tori de colective și fruntași ai 
muncii comuniste, renumiți 
maeștri ai recoltelor bogate.

După cum a arătat V. Titov, 
aproape 73 la sută din numă
rul delegaților au studii supe
rioare, studii superioare ne
terminate sau studii medii. La 
Congres au fost aleși 226 de 
oameni de știință, printre care 
academicieni și membri co
respondenți ai Academiei de 
Științe a U.R.S.S. și ai acade
miilor de ramură,. 139 doctori 
și candidați în științe.

Printre delegați se numără 
42 de vechi bolșevici, care au 

Ședinfa din dupâ-amiaza zilei 
de 20 octombrie

locuitori — a spus el — Turk
menia a depășit multe țări 
capitaliste dezvoltate, inclusiv 
S.U.A.

în cadrul diviziunii socia
liste a muncii, Turkmeniei i 
se acordă și mai departe un 
loc important în producția de 
bumbac, a spus Ovezov. El a 
arătat că în următorii 20 de 
ani, producția acestei culturi 
va sipori în republică de peste 
2,5 ori și va atinge 1.100.000 
tone. Această creștere va fi 
asigurată prin valorificarea 
unor noi pământuri în zona 
canalului Kara-Kum, aflat în 
curs de construcție.

Noul Program al P.C.U.S., a 
declarat Ovezov, ține seama 
de interesele tuturor republi
cilor și popoarelor din Uniu
nea Sovietică. Programul a- 
profundează tezele leniniste 
cu privire la relațiile între 
națiuni. îndeplinirea lui va 
contribui la o și mai strînsă 
apropiere între națiuni și la 
întărirea prieteniei între 
popoare.

tului său analizei unora din 
tezele proiectului noului Pro
gram al P.C.U.S. El a subli
niat că crearea bazei tehnico- 
materiale a comunismului re
prezintă temelia liniei gene
rale a partidului și că acesta 
va traduce cu consecvență în 
viață această linie.

Vorbitorul a relevat în con
tinuare că teoria leninistă des
pre stat a căpătat o nouă'dez
voltare în noul Program. Ana
liza făcută în Program pro
blemei dictaturii proletariatu
lui constituie o contribuție 
importantă lă teoria marxism- 
leninismului. în U.R.S.S., dic
tatura proletariatului a rezol
vat toate sarcinile ce i-au stat 
în față. Statul dictaturii prole
tariatului s-a transformat în
tr-un stat al întregului popor.

Anastas Mikoian a analizat 
apoi problemele mișcării dd 
eliberare națională și ale 
neocoloniallsmului.

în continuarea cuvîntului 
său, A. I. Mikoian' referindu-se 
la conducătorii Partidului 
Muncii din Albania a subli
niat că aceștia se îndepărtea
ză de la pozițiile internaționa
liste, alunecînd pe poziții na
ționaliste.

Ocupîndu-se de problemele 
de politică externă, vrobitorul 
a declarat că „pentru noi 
principalul constă în a asigu
ra condiții de pace in vederea 
construirii comunismului". 

intrat în P.C.U.S. înainte de 
Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie. La Congresul al 
XXII-lea au fost delegate 
1.073, de femei.

Partidul, a declarat V. Ti
tov, a trimis lâ Congres pe cei 
mai buni dintre cei buni. Pes
te 84 la sută; din delegați sînt

Măreț program al păeii
Intîmpinat cu aplauze fur

tunoase de către întreaga asis
tență, Antonin Novotny, șeful 
delegației Partidului Comu
nist, din Cehoslovacia, a de
clarat Că noul Program al 
P.C.U.S. „ne-a întărit convin
gerea că și în Cehoslovacia, 

actuala generație va trăi în 
comunism și ne-a însuflețit la 
îndeplinirea acestei sarcini".

Primul secretar al Comite
tului Central al P.C. din Ce
hoslovacia a declarat că Pro
gramul P.C.U.S., care mar
chează o nouă eră în avîntul 
economic, științific și cultural 
din U.R.S.S., va asigura noi 
victorii fără precedent în în
trecerea pașnică dintre socia
lism și capitalism.

Înrîurirea Programului 
P.C.U.S. asupra mersului dez
voltării internaționale se și 
face simțită — a declarat 
Antonin Novotny, și a adăugat 
că ea a exercitat o' mare in
fluență asupra tuturor forțe
lor care luptă împotriva impe
rialismului, pentru pace.

„Perspectiva construirii co
munismului în Uniunea Sovie-

Amintind eforturile guver
nului sovietic în vederea în
cheierii Tratatului de pace ou 
Germania, A. I. Mikoian a 
spus : „Nu există forță în 
stare să ne împiedice să în
făptuim această reglementare 
pașnică de o necesitate vi
tală".

Pentru Europa, a declarat 
el, este o fericire că în Ger
mania a fost creat un stat 
cum este R.D.G., care întinde 
întregii lumi o mînă a păcii 
și prieteniei.

Cuvintele de încheiere ale 
lui A. I. Mikoian : „Busola is
toriei arată spre comunism", 
au fost ovaționate furtunos 
de asistență.

Perspectivele viitorilor 20 
de ani sînt cu adevărat capti
vante, a declarat Ivan Kebin, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Estonia. 
Nimeni nu poate pune la în
doială faptul că Programul 
grandios pe care îl va adop
ta Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. va fi înfăptuit cu 
succes.

Vorbitorul a subliniat că 
succesele obținute de poporul 
sovietic în înfăptuirea planu
lui septenal arată cît de re-

IJri nou capitol în istoria
Z întregii

'Apariția lui Walter Ulbricht, 
piim-socretar al C.C. al Parti
dului Socialist Unit din Ger
mania, lă tribuna Congresului 
a fost salutată de delegați și 
oaspeți,, cu aplauze prelun
gite.

W. Ulbricht a' transmis 
Congresului P.C.U.S. un salut 
ditf partea P.S.U.G. și a oa
menilor muncii din R.D.G. El 
ă declarat că Congresul al 
XXlI-leâ al P.C.U.S. deschi
de uri nou capitol în istoria 
Uniunii Sovietiee, a mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale, "â întregii ome
niri. Acest congres va adopta 
un program însuflețitor, știin
țific fundamentat, de con
struire a comunismului,' pro
gram care va constitui o bu
solă pentru popoare.

Primul secretar al C.C. al 
P.S.U.G. a arătat că noul Pro
gram al P.G.U.S., care consti-
tuie un adevărat triumf al 
dezvoltării creatoare a mar
xism-leninismului. va atrage 
noi și noi popoare la lupta 
pentru pace și socialism. 

decorați cu ordine și meda
lii ale Uniunii Sovietice. Prin
tre delegați se află 99 Eroi ai 
Uniunii Sovietice, 478 Eroi ai 
Muncii Socialiste, 203 laureați 
ai premiilor Lenin și Stalin.

Congresul a aprobat în u- 
nanimitate raportul Comisiei 
de validare.

tică insuflă poporului nostru o 
încredere fermă în Viitor", a 
spus primul secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia. El a sublinat că 
noul Program al P.C.U.S. este 
un măreț program al păcii.

In aceste zile istorice, a de

clarat Novotny, ne dăm seama 
odată mai mult de rolul pe 
care l-a avut și continuă să-l 
aibă Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S. care a indicat între
gii omeniri o cale largă spre 
asigurarea păcii și progresului.

Novotny a condamnat ac
țiunile scizioniste ale actuali
lor conducători albanezi, în
dreptate împotriva leninismu
lui.

Conducătorul delegației P.C. 
din Cehoslovacia a înmînat 
lui Nikita Hrușciov un mesaj 
de salut adresat Congresului 
de către Partidul Comunist 
din Cehoslovacia și de între
gul popor cehoslovac.

După cuvîntarea lui Anto
nin Novotny ședința de vineri 
dimineață a Congresului al 
XXII-lea al P.C.U.S. a luat 
sfîrșit.

ală este posibilitatea îndeplini
rii programului. De pildă în 
ce privește prevederile septe- 
nalului, industria Estoniei are 
de pe acum un avans de 
un an.

După cum a declarat I. Ke- 
bin, în viitor nu numai in
dustria dar și agricultura Es
toniei va cunoaște o puterni
că dezvoltare. în anul 1980, în 
republică se vor produce 180 
kg. de came pe cap de locui
tor, de două ori mai mult de- 
cît se produce acum în S.U.A.

Marile succese în dezvolta
rea Estoniei, a spus I. Kebin, 
au devenit posibile datorită 
faptului că trăim în cadrul fa
miliei frățești a popoarelor so
vietice. Prietenia popoarelor 
și internaționalismul proletar 
constituie temelia vieții tutu
ror republicilor sovietice.

Arătînd că socialismul își a- 
firmă superioritatea asupra 
capitalismului în toate dome
niile vieții. I. Kebin a decla
rat : Această superioritate va 
deveni și mai evidentă în 
urma înfăptuirii Programului 
P.C.U.S. Nu există o fericire 
mai mare deeît să participi 
la îndeplinirea Programului 
P.C.U.S., să fii participant la 
construirea edificiului luminos 
al comunismului.

oiticniri
Sîntem întrutotul de acord 

cu modul cum au fost apre
ciate în Raportul Comitetului 
Central al P.C.U.S. acțiunile 
conducătorilor albanezi, a 
spus în continuare Walter Ul
bricht. Conducătorii albanezi 
au încălcat grosolan princi
piile cuprinse în Declarația 
Consfătuirii reprezentanților 
partidelor comuniste și mun
citorești și hotărîrile comune 
ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia. Prin 
aceasta, conducătorii albanezi 
acționează în detrimentul Al
baniei.

Referindu-se la actuala si
tuație internațională, Walter 
Ulbricht a relevat că în pre
zent principalul pericol de 
război vine din partea Ger
maniei occidentale. Berlinul 
occidental, a spus el, poate de
veni un al doilea Sarajevo.

De aceea în fața R. D. Ger
mane, în fața întregului lagăr 
socialist stă sarcina istorică 
de a curma acțiunile agresi
ve ale militariștilor și revan

șarzilor vest-germani. încheie
rea Tratatului de pace cu 
Germania este o sarcină ce 
nu suferă amînare. Acest tra
tat va lega mâinile revanșar
zilor vest-germani și le va tăia 
pofta de aventuri, a declarat 
Walter Ulbricht.

Walter Ulbricht a declarat 
că puterile occidentale tre
buie să arate că sînt gata 
pentru reglementarea proble
mei germane, ele trebuie să 
respecte suveranitatea atît a 
R.D. Germane, cît și a celor
lalte state suverane, în con
formitate cu Carta O.N.U.

R.D. Germană, a subliniat 
Walter Ulbricht, este gata să 
încheie un acord care să pre

Comunismul se transformă 

intr-o realitate concretă 

a zilelor noastre
Delegații și invitații la Con

gres l-au aplaudat călduros 
pe Palmiro Togliatti, secreta
rul general al Partidului Co
munist Italian, care â luat 
apoi cuvîntul.

Togliatti a subliniat că 
Congresul al XX-lea al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice a avut pentru mișca
rea comunistă internațională 
și pentru Partidul Comunist 
Italian o importanță la fel de 
mare ca și pentru P.C.U.S.

Partidul Comunist Italian 
— a spus vorbitorul — aproj 
bă în întregime critica adusă 
conducerii Partidului Muncii 
din Albania care se îndepăr
tează de la principiile inter
naționalismului .

Palmiro Togliatti a analizat 
lupta economică și politică a 
oamenilor muncii din țara sa, 
subliniind că Partidul Comu
nist Italian năzuiește spre 
unitatea forțelor populare și 
democratice. El leagă_ lupta 
pentru pace de lupta împotri
va fascismului și împotriva 
militarismului german. Po
porul italian nu va accepta 
niciodată să fie din nou îm
pins în noi aventuri nebunești 
de dragul reînvierii militaris
mului german.
Conducătorul delegației Parti

dului Comunist Italian a a- 
preciat noul Program al 
P.C.U.S. ca un document fun
damental al gîndirii marxiste.

El a subliniat că comunis
mul se transformă într-o reali
tate concretă, Vie a zilelor 
noastre. „în noul vostru Pro
gram se cristalizează deja tră
săturile concrete ale societății 
noi". El și-a exprimat con
vingerea că scopul pe care și-1 
propune poporul sovietic va fi 
atins.

De partea dv., a declarat 
Togliatti; adresîndu-se delega
ților la Congres, va fi solida
ritatea vie a tuturor forțelor 
progresului, a tuturor popoa
relor Iubitoare de libertate și 
de pace.

A luat apoi cuvîntul tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, conducătorul delegației 
Partidului Muncitoresc Ro
mân, care a fost primit eu vii 
și îndelungate aplauze de că
tre delegații și invitații la 
Congres.In sala istoricului Congres

Corespondență telefonică din Moscova

Azi am ascultat cu mult in
teres datele pe care le-a pre
zentat în fața delegaților Co
misia de validare a Congresu
lui al XXII-lea al P.C.U.S. 
Aci, în sală se află peste 900 
de muncitori și brigadieri din 
întreprinderile Uniunii Sovie
tice, 260 de agronomi și zoo- 
tehnicienî, 226 de savanți, 45 
de oameni de artă. Din dele
gați 478 sînt Eroi ai Muncii 
Socialiste și 203 sînt laureați 
ai premiului Lenin. In sală 
se află 42 de membri de 
partid dinainte de Marea Re
voluție din Octombrie, Prin
tre reprezentanții celor 296.440 
de organizații de partid, ai ze
cilor de naționalități din 
Uniunea Sovietică aci în sală 
se află numeroși tineri mem
bri de partid, fii ai gloriosu
lui Comsomol al Uniunii So
vietice.

In cadrul lucrărilor de azi 
au luat cuvîntul tov. Ecate- 
rîna Furțeva, Anastas Miko
ian, membri ai Prezidiului 
C.C, al P.C.U.S., numeroși de
legați din toate colțurile Uniu
nii Sovietice. Trimișii comu
niștilor au raportat cu mîn- 
drie îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid, depășirea 
însemnatelor angajamente lua
te în cinstea Congresului. 
Delegații au vorbit despre 
faptul că în regiunea Gorki 
producția industriei chimice a 
crescut în ultimii ani cu 40 
la sută, că în viitorul apro
piat productivitatea muncii va 
crește la Uzinele „Krasnoe 
Sormovo" de 2—3 ori, datori
tă creării unor instalații com
plet automatizate, unice în 
lume.

Acad, Keldîș, președintele 
Academiei de Științe a Uniunii 
Sovietice, a arătat în cuvîntul 
său printre altele că diaman
tele sintetice realizate de oa
menii de știință sovietici și 
folosite pe larg în industrie 
sînt cu 40 la sută mai rezis
tente deeît cele naturale, că 

vadă că nici unul din statele 
germane să nu poată primi și 
produce arma atomică.

Vorbitorul a declarat că 
prietenia și alianța dintre 
R.D. Germană și Uniunea So
vietică este o pavăză de nă
dejde a R.D. Germane față 
de atentatele imperialiștilor.

Walter Ulbricht a subliniat 
că cel de-al XXII-lea Con
gres al P.C.U.S. va fi un im
bold puternic în lupta oame
nilor muncii din R.D. Ger
mană pentru triumful socia-i 
lismului. El a transmis Prezi
diului Congresului un mesaj 
de salut din partea C.C. al 
P.S.U.G.

Janos Kadar, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, primit 
cu aplauze puternice, a trans
mis un salut frățesc Congre
sului al XXII-lea al P.C.U.S. 
și întregului popor sovietic. 
Toți comuniștii unguri, a spus 
Kadar, toți ungurii cinstiți 
cărora le sînt scumpe intere
sele socialismului și păcii a- 
probă în întregime linia Con
gresului al XXII-lea al 
P.C.U.S. și rapoartele prezen
tate la Congres.

Subliniind importanța Con
gresului al XX-lea pentru 
mișcarea comunistă și munci
torească internațională, Janos 
Kadar a spus că lupta cura
joasă și principială a Partidu
lui Comunist al Uniunii So
vietice împotriva cultului per
sonalității și a tuturor urmă
rilor dăunătoare ale acestuia, 
are o însemnătate uriașă, că 
această luptă era inevitabilă 
și necesară.

Janos Kadar a declarat că 
este necesar să se ducă 0 luptă 
principială intransigentă îm
potriva concepțiilor greșite 
ale conducătorilor albanezi.

Acum — a spus în conti
nuare J. Kadar — republica 
noastră este mai puternică 
deeît oricînd. Contrarevoluția 
a fost înmormîntată, partidul 
și poporul sînt uniți, oamenii 
muncii înțeleg partidul, îi ur
mează chemarea. Sîntem pro
fund recunoscători fraților so
vietici pentru ajutorul acor
dat poporului ungar într-o pe
rioadă grea.

Mergem pe aceeași cale cu 
Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, pe calea trasată de 
Marx, Engels, Lenin. Sîntem 
convinși, a continuat el, că 
poporul sovietic va îndeplini 
ca și pînă acum programul 
partidului, va înfăptui idealul 
omenirii, va intra în comu
nism.

Janos Kadar a declarat că 
în prezent una din sarcinile 
nemijlocite ale popoarelor este 
de a închide capitolul celui 
d>e-al doilea război mondial.

Cu aceasta ședința de vineri 
după-amiază a Congresului al 
XXII-lea al P.C.U.S. a luat 
sfîrșit. Lucrările Congresului 
continuă sîmbătă.

datorită lor în producție se 
vor obține importante reali
zări, că automatizarea va fi 
aplicată în toate domeniile 
vieții, că în curînd țesăturile 
sintetice sovietice vor avea 
rezistența oțelului. Acad. Kel
dîș a subliniat că nu e prea 
departe timpul cînd stații au
tomate și apoi și rachete con
duse de oameni vor pleca tot 
mai departe în Cosmos,

Toți delegații au aprobat cu 
căldură proiectul Programului 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, care deschide 
minunate perspective poporu
lui sovietic, lumii întregi. 
Astăzi Congresul a fost salu
tat de conducători ai partide
lor comuniste și muncitorești 
frățești, care participă la lu
crările celui de ăl XXII-lea 
Congres al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice. A- 
tunci cînd s-a anunțat că are 
cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar 
al C.C. al P.M.R., conducăto
rul delegației Partidului Mun
citoresc Romîn, întreaga sală 
în picioare a aplaudat pre
lung. Delegații și oaspeții au 
ascultat cu mare atenție cu
vîntul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, care a trans
mis un salut călduros Con
gresului, Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, Comite
tului său Central în frunte cu 
tovarășul N. S. Hrușciov, un 
fierbinte salut întregului po
por sovietic. Cuvîntarea tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a fost subliniată în nu
meroase rînduri de puternice 
aplauze. La sfîrșitul cuvîntării 
delegații și oaspeții, în picioa
re, au ovaționat îndelung.

Lucrările celui de al XXII- 
lea Congres al P.C.U.S. con
tinuă.

AL. STARC

Moscova, 20 octombrie 1961



Un aspect din sala Teatrului de Operă și Balet în timpul mitingului oamenilor muncii din 
(raionul Lenin din Capitală, consacrat lucrărilor Congresului al XXII-Iea al P.C.U.S.

„Cu tot sufletul alături
de Congresul constructorilor

com unism ului“
Ieri la amiază sute de stu

denți, cadre didactice, mem
bri ai colectivului de muncă 
de la Universitatea „C. I. 
Parhon" din Capitală s-au în
trunit în marea aulă a Facul
tății de Științe juridice într-un 
miting consacrat celui de al 
XXII-Iea Congres al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice.

Mitingul a constituit o 
expresie vie a interesului 
uriaș cu care studenții și ca
drele didactice de la Univer
sitatea „C. I. Parhon", ca și 
întregul nostru popor, urmă
resc lucrările istoricului Con
gres de la Moscova. El s-a 
transformat într-o puternică 
manifestare a dragostei și 
admirației față de gloriosul 
P.C.U.S. și eroicul popor so
vietic — constructor al comu
nismului, într-o puternică ma
nifestare a hotărîrii de a 
munci cu avînt pentru înfăp
tuirea înțeleptei politici a 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
pentru desăvîrșirea socialis
mului în patria noastră 
scumpă.

Luînd cuvîntul la miting, 
prof, univ Gheorghe Mi- 
hoc, membru corespondent 
al Academiei R.P.R., prorector

Un puternic 
imbold 

în muncă
deSpațioasa sală de 2.000 

locuri a clubului „Siderurgis- 
tul” din Hunedoara a deve
nit neîncăpătoare ieri după- 
amiază. S-au strîns aici nu
meroși siderurgiști, construc
tori și alți oameni ai muncii 
din orașul Hunedoara pentru 
a-și manifesta entuziasmul 
față de lucrările celui de-al 
XXII-Iea Congres al P.C.U.S.

Mitingul a fost deschis de 
către tov. lacob Ladislau, se
cretar al Comitetului orășe
nesc de partid Hunedoara. El 
a vorbit pe larg despre uria
șa însemnătate internațională 
a Congresului al XXII-Iea al 
P.C.U.S., care va adopta noul 
Program al P.C.U.S. — mani
fest comunist al epocii con
temporane. Tovarășul lacob 
Ladislau a arătat că rapoar
tele prezentate de tovarășul 
Hrușciov sînt bazate pe o 
profundă analiză a celor mai 
arzătoare probleme ale con
temporaneității, străbătute de 
suflul puternic al marxism- 
leninismului creator.

Au luat apoi cuvîntul nu
meroși oameni ai muncii 
prezenți la miting. Ei au 
subliniat că cel de al XXII- 
Iea Congres al P.C.U.S. are 
loc în momentul cînd 
poarele • Uniunii Sovietice 
pășit, sub conducerea 
riosului partid leninist 
construcția desfășurată a 
munismului în patria 
Purțuc Mihai, secretarul 
mitetului U.T.M. de la lami
norul de 800 mm a vorbit 
despre atenția cu care tinere
tul patriei noastre urmărește 
lucrările Congresului al XXII- 
Iea al P.C.U.S., despre admi
rația cu care tinerii privesc 
spre Uniunea Sovietică, unde 
se construiește pentru prima 
dată în istoria omenirii comu
nismul.

Inginerul Constantinescu 
Constantin, șeful secției I-a 
furnale, inginerul G. Moldt 
de la I.C.S.H., profesorul Un
gur Ion de la grupul școlar 
precum și mulți alți vorbi
tori au arătat în cuvîntul 
lor că documentele Con
gresului constructorilor co
munismului din U.R.S.S. con
stituie un 
ca lor 
în fapte 
lui de al
P.M.R., de a-și aduce partea 
lor de contribuție la desăvîr- 
șirea construcției socialiste în 
patria noastră.

LAL ROMULUS

po- 
au 

glo- 
la 

co
lor, 
co-

imbold în mun- 
pentru traducerea.

a sarcinilor ce- 
III-lea Congres al

oamenilor 
celui de-al 
P.C.U.S. aual

în raioanele 
și Gheorghe

★

Mitinguri ale 
muneji consacrate 
XXII-la Congres 
mai avut loc 
V, I. Lenin 
Gheorghiu-Dej din București, 
și în orașele Cluj, Bacău, Ti
mișoara, Tg. Mureș, Pitești și 
Craiova.

Mitingul studenților 
și cadrelor didactice 
de la Universitatea 

„C. I. Parhon"

arâtat

al Universității „C. I. Parhon" 
a scos în evidență emoția și 
bucuria cu care fiecare om 
al muncii din patria noastră 
a primit mărețul tablou al 
construirii societății comu
niste în U.R.S.S., tablou
prezentat în Raportul de acti
vitate al Comitetului Central 
al P.C.U.S., și Raportul cu pri
vire la Programul P.C.U.S., pre
zentate de tovarășul Nikita 
Sergheevici Hrușciov. Sîntem 
mîndri și fericiți — a 
vorbitorul —• de a fi contem
poranii unei astfel de epoci 
mărețe, epoca triumfului co
munismului. In noul Program 
al P.C.U.S. nai vedem un mi
nunat imbold însuflețitor în 
lupta pentru construirea so
cialismului și comunismului 
în țara noastră".

Subliniind imensa însemnă
tate internațională a lucrări
lor Congresului P.C.U.S., prof, 
univ. Eugen Angelescu, mem
bru corespondent al Acade
miei R.P.R., a relevat gri
ja și dragostea față de om 
care răzbat din Documentele 
Congresului, din Programul 
P.C.U.S.

Prof. univ. Teodor Bug- 
nariu, membru corespondent 
al Academiei R.P.R., decanul 
Facultății de filologie, și-a 
consacrat cuvîntul său subli
nierii uriașei însemnătăți a 
Rapoartelor prezentate de to
varășul N. S. Hrușciov pentru 
dezvoltarea teoriei marxist- 
leniniste. Vorbitorul a relevat 
deosebita însemnătate pe 
care o are studierea tezauru
lui experienței revoluționare a 
P.C.U.S. în lupta poporu
lui nostru, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
pentru desăvîrșirea construc
ției socialiste în patria noa
stră, pentru trecerea treptată 
la comunism.

Vorbind în numele studen
ților, Livia Bob, studentă înUriașul răsunet internaționalai Congresului P.C.U.S.

„DISCURS REALIST
PE LIMA PĂCII"

— Trimișii 
C. Răduca-

NEW YORK 20 
speciali Agerpres 
tiu și C. Alexandroaie trans
mit :

De un deosebit interes se 
bucură lucrările Congresului 
P.C.U.S. în rîndurile delegați- 
lop de la sesiunea O.N.U. Iată 
cîteva declarații culese de co
respondenții Agerpres, de la 
principalii reprezentanți ai 
unor țări afro-asiatice.

Reprezentantul permanent 
al Indoneziei la O.N.U., Su- 
kardjo Wirjopranoto, a apre
ciat raportul ca. „un discurs 
realist și tot timpul pe linia 
păcii", iar reprezentantul per
manent al Republicii Niger, 
Saidu Djermakoye, a spus : 
„A fost un discurs foarte im
portant care trebuie studiat 
cu atenție. Pentrn noi cel mai 
important lucru despre care a 
vorbit Hrușciov a fost dezar
marea. Țările africane sînt vi
tal interesate în dezarmare și 
de aceea vor sprijini orice 
propuneri care asigură viito
rul omenirii".

„Noi studiem cu atenție 
discursul. Prima impresie este 
foarte bună. După părerea 
mea, scopul discursului este 
destinderea încordării interna
ționale'^ a subliniat reprezen
tantul permanent al Somaliei, 
Hassan Nur Elmi, în timp ce 
A. B. Perera, membru în de
legația Ceylonului la O.N.U., 
consideră discursul „un docu
ment foarte important al ul
timilor ani, întrucît se ocupă, 
alături de problemele arză
toare contemporane, și de vii
torul omenirii".

sarcini 
Muncito- 
ii demni 
în care

anul III la Facultatea de filo
logie, a exprimat emoția, ad
mirația și entuziasmul cu 
care tineretul studios urmă
rește lucrările Congresului 
P.C.U.S. „Noi, studenții din 
Republica Populară Romînă — 
a arătat vorbitoarea — șiira 
că perspectivele strălucite pe 
care programul construirii 
comunismului le deschide oa
menilor sovietici, sînt și pers
pectivele de viitor ale noa
stre, ale poporului nostru care 
va construi și el comunismul 
în patria sa. Aceasta ne um
ple inimile de bucurie dar în 
același timp și ne dă și senti
mentul unei mari răspunderi. 
Ca viitori specialiști, ne luăm 
angajamentul să ne pregătim 
cit mai temeinic pentru a ne 
aduce din plin aportul la în
făptuirea mărețelor 
trasate de Partidul 
resc Romîn, pentru a 
de epoca minunată 
trăim — epoca triumfului co
munismului".

în încheierea mitingului s-a 
dat citire unui mesaj adresat 
celui de al XXII-Iea Congres 
al P.C.U.S. în mesaj se spune 
printre altele • „Noi cei ce 
muncim pe tărîmul științei și 
culturii, cadrele didactice și 
studenții Universității „C. I. 
Parhon", împreună cu întregul 
nostru popor, luptind sub con
ducerea înțeleaptă a Partidu
lui Muncitoresc Romîn pentru 
desăvîrșirea construcției so
cialiste in patria noastră, sin- 
tem cu tot sufletul alături de 
Congresul constructorilor co
munismului, conștienți de în
semnătatea sa internațională, 
de înriurirea profundă pe 
care o va exercita prin hotă- 
ririle sale asupra întregii evo
luții viitoare a omenirii spre 
comunism".

Minute în șir, participanții 
la miting au ovaționat pen
tru gloriosul Partid Comunist 
al Uniunii Sovietice și Comi
tetul său Central în frunte cu 
N.. S. Hrușciov, pentru eroicul 
nostru Partid Muncitoresc Ro
mîn și Comitetul său Cen
tral în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

E. R.

Mulți delegați remarcă mo
dul cum este tratată proble
ma Berlinului. Iată ce ne-a 
declarat reprezentantul per
manent al Ciprului la O.N.U., 
Zenon Rossides : „Discursul 
deschide calea negocierilor 
iar tratativele deschid calea 
rezolvării problemelor acute. 
Șeful delegației Arabiei Sau- 
dite, Ahmed Shukeiry, a de
clarat că, după ce a citit par
tea din discurs care se ocupă 
de Berlin a ajuns la conclu
zia că acesta este îndreptat 
spre destinderea situației in
ternaționale. „Sper într-o re
glementare pe cale pașnică, 
prin tratative, nu numai a 
problemei Berlinului occiden
tal, ci a întregii probleme ger
mane".

Un bilanț
20 Corespondentul 

transmite : Majori-
PARIS 

Agerpres 
tateu presei franceze și-a con
centrat atenția asupra rapoar
telor prezentate în fața Con
gresului de către N. S. Hruș- 
ciov.

Ziarul „Figaro” consacră a- 
cestor rapoarte un articol pe 
opt coloane în care scoate în 
evidență pasagiile cele mai 
importante din capitolul 
privind situația internațio
nală. De asemenea, în 
tr-un editorial apărut sub ti
tlul revelator „Un pas spre 
destindere” Roger Massip, șef 
al rubricii externe a ziarului, 
scrie in legătură cu declarația 
lui Nikita Hrușciov privitor la

TELEGRAME EXTERNE
Din inițiativa 1T.C, din franța

a lost organizata:

Ziua națională de luptă 
împotriva războiului

Din inițiativa Uniunii Ti
neretului Comunist din 
Franța, la 19 octombrie 

a fost organizată în Franța 
„Ziua națională de luptă împo
triva războiului". La mitingu
rile care au avut loc cu acest 
prilej, tineri din întreaga 
Franță și-au reafirmat hotă- 
rîrea de a nu înceta nici o 
clipă lupta împotriva pregă
tirilor puterilor occidentale de 
a dezlănțui un nou război 
mondial, pentru încetarea 
imediată a războiului colonia
list din Algeria, pentru tra
tative imediate între guvernul 
francez și guvernul provizo
riu al Republicii Algeria,

TOKIO 20 (Agerpres). — 
Peste două milioane de oa
meni ai muncii din Japonia 
au participat la 19 octombrie 
la o nouă etapă a luptei îm
potriva încercărilor reacțiunii 
de a strecura prin parlament 
proiectul de lege ultrareacțio- 
nar „cu privire la interzicerea 
violențelor politice". Acțiunile 
unite din 19 octombrie ale oa
menilor muncii din Japonia au 
fost organizate de „Consiliul 
național de luptă împotriva 
Tratatului de securitate japo- 
no-american, pentru apărarea 
păcii și democrației", care gru
pează cele mai mari organi
zații de masă din țară.

în cursul întregii zile și sea
ra, la Tokio au avut loc mari 
mitinguri ale funcționarilor de 
la instituțiile de stat, cadrelor

Filarmonica de stat „George Enescu“

sia încheiat turneul in R. D. G.
LEIPZIG 20 (Agerpres). — Fi

larmonica de stat „George Enes- 
cu“ și-a încheiat turneul în R.D.G. 
cu cele două concerte care au 
avut loc la Leipzig.

La 18 octombrie, în sala „Kon- 
gresshalle" a avut loc concertul 
dirijat de Mircea Basarab; avînd 
ca solist pe violonistul Ion Voicu. 
Publicul a răsplătit cu aplauze în
delungate măiestria artiștilor ro- 
mîni.

Cel de-al doilea concert-- •-- a

PE SCURT
MOSCOVA, la 20 octom

brie, la invitația Ministerului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
șefii reprezentanțelor diploma
tice și membrii ambasadelor 
au vizitat Expoziția unională 
de artă pe anul 1961, deschisă 
în Sala centrală de expoziții 
din Moscova. Această expozi
ție, la care sînt prezentate 
3.000 de opere de artă, este 
consacrată celui de-al XXII- 
lea Congres al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

RIO DE JANEIRO. — După 
cum anunță agenția United 
Press International, 30.000 de 
funcționari bancari din sta
tele Rio de Janeiro și Guana- 
bara au declarat grevă în spri
jinul cererii lor privind mă
rirea salariilor.

ROMA 20 (Agerpres). 
Presa italiană continuă 
publice la loc de frunte ma
terialele Congresului al XXII- 
lea al P.C.U.S.

Relevînd semnificația inter
națională a traducerii în via
ță a noului Program al 
P.C.U.S., ziarul „La Stampa” 
scrie pe prima pagină: 
„U.R.S.S. va deveni prima pu
tere industrială din lume, iar 
balanța raportului de forțe va 
fi atunci definitiv de partea 
sa. Aceasta va face să dispară 
pentru totdeauna pericolul de 
război. Aceste perspective au 
fost anunțate de Hrușciov în 
ziua doua a celui de-al XXII- 
Iea Congres comunist".

de victorii
problema germană : „Această 
declarație, scrie comentatorul, 
nu poate da decît un ar
gument de greutate tuturor 
acelora care în occident sînt 
favorabili unei conferințe Est- 
Vest asupra Berlinului, și a 
Germaniei în ansamblu”.

In ce privește presa demo
crată, aceasta scoate în evi
dență perspectivele luminoase 
ce se deschid în fața Uniunii 
Sovietice 
Ziarul 
niază că raportul 
Hrușciov prezintă 
de victorie lucidă 
o lecție de morală 
o declarație 
întregii lumi”.

și a poporului său. 
.L’Humanite” subli- 

lui N. S. 
„un bilanț 
și realistă, 
comunistă, 

de pace făcută

auAsemenea mitinguri 
avut loc la Paris și în împre
jurimile sale Yvry și Vitry, 
precum și în orașele Marseil
le, Toulouse, Dijon, Nice și 
Havre. Mitingurile s-au desfă
șurat sub lozincile „Pace în 
Algeria „Dezarmare gene
rală și totală l“, „Jos războiul 
colonialist din Algeria

La mitingul de la Paris, la 
care au luat parte sute de 
tineri din întreprinderile, șco
lile și facultățile capitalei 
franceze, a luat cuvîntul Jac
ques Duclos, membru al Bi
roului Politic 
cez și secretar.
cez.

al P.C. Fran- 
al P.C, Fran-

didactice, muncitorilor și func
ționarilor de la diferite între
prinderi particulare.

Kameda, membru al C.C. al 
Partidului Socialist din Japo
nia și Iosio Siga, membru al 
Prezidiului C.C. al Partidului 
Comunist din Japonia, care 
au luat cuvîntul la mitingul 
din parcul Hibia, au chemat 
pe oamenii muncii să dea o 
ripostă nimicitoare încercări
lor reacțiunii de a atenta la 
drepturile lor. Participanții la 
miting au adoptat în unanimi
tate o rezoluție în care chea
mă pe oamenii muncii să des
fășoare mai larg lupta împo
triva atentatelor reacțiunii în
dreptate asupra mișcării mun
citorești democratice din țară, 
pentru lichidarea proiectului 
de lege reacționar.

înavuf loc la 19 octombrie 1961, 
aceeași sală, sub conducerea mae
strului George Georgescu, solist 
fiind pianistul Valentin Gheorghiu. 
Artiștii romîni au fost ovaționați 
îndelung de iubitorii de muzică 
din Leipzig.

Referindu-se la primul concert 
din orașul Leipzig al filarmonicii 
„George Enescu”, ziarul „Leipzi- 
ger Volkszeitung" din 20 octom
brie publică articolul intitulat: 
„Bogăția de sunete și tempera
ment”, în care subliniază „minu
nata interpretare a filarmonicii, 
sub conducerea energicului Mir
cea Basarab*. Ziarul evidențiază, 
de asemenea, măiestria s 
Ion Voicu. L Ct

best.

deca-

sluj- 
între

a marelui clasic 
romîne în 
înțelegerii

Govora — .Vedere parțiala a uzinei de soda.
Foto ; V. ORZA

FOTBAL
în primul joc al turneului 

pe care-1 întreprinde în 
U.R.S.S., echipa de fotbal Pe
trolul Ploiești a repurtat la 
Erevan o frumoasă victorie 
cu 3-2 (2-1) în fața echipei 
locale Spartak. Punctele echi
pei ploieștene au fost reali
zate de Badea (2) și Zaharia.

★
Semifinalele „Cupei R.P.R." 

la fotbal se vor desfășura du
minică. In Capitală, pe stadio
nul „23 August" de la ora 15 
echipa C.C.A. va juca în 
compania echipei Rapid Bucu
rești, iar la Oradea, cu înce
pere de Ia ora 10 se întilnesc 
echipele U.T. Arad și Arieșul 
Turda.

de 
au

GIMNASTICĂ
Echipele selecționate 

gimnașțică ale U.R.S.S. 
cîștigat întîlnirile susținute la
Tokio cu reprezentativele Ja
poniei. La masculin scorul a 
fost de 289—288 iar la feminin 
de 194,30—186,80 puncte, 
clasamentele individuale 
primele locuri s-au clasat 
tînina și Stolbov.

în 
pe 

ba

BASCHET
Aseară, în sala Dinamo, 

echipele selecționate de bas
chet ale R.S.F.S. Ruse au ju
cat în compania reprezenta
tivelor R.P. Romîne. Victo
riile au fost împărțite: la 
masculin a cîștigat echipa ro
mînă cu scorul de 80-67, iar 
la feminin oaspetele cu 49-37.

MIHAIL SADOVEANU

Un ultim omagiu marelui scriitor
Vineri dimineața, sicriul cu 

corpul neînsuflețit al marelui 
scriitor al poporului nostru, 
Mihail Sadoveanu, a fost de
pus în holul Ateneului R.P. 
Romîne. în spatele catafalcu
lui, pe un panou îndoliat se 
afla tabloul cu chipul maes
trului iubit și venerat. Pe per
nițe de catifea vișinie erau 
rînduite în fața catafalcului, 
ordinele și medaliile- pe care 
Mihail Sadoveanu Je-a primit 
pentru marile sale merite ar
tistice și cetățenești. Jur îm
prejur se aflau numeroase co
roane și jerbe de flori.

în tot cursul Zilei, miî și 
mii de bucureșteni s-au pe
rindat prin fața catafalcului 
pentru a aduce un ultim orna-

.A

în Aula Academiei R.P. Ro
mîne a avut loc vineri după- 
amiază o adunare de doliu în 
memoria marelui nostru scri
itor, academicianul Mihail Sa- 
doveanu.

în prezidiul adunării au luat 
loc academicienii Atanase 
Joja, președintele Academiei 
R. P. Romîne, Ilie Murgules- 
cu, ministrul învățămîntului 
și Culturii, Iorgu Iordan și 
Gh. Ionescu-Sisești, vicepre
ședinți ai Academiei R. P. 
Romîne, Zaharia Stancu, se
cretar al Uniunii Scriitorilor, 
Horia Hulubei, vicepreședinte 
al Comitetului național pen
tru apărarea păcii, prof. univ. 
Jean Livescu, rectorul Univer
sității „C. I. Parhon" și alții.

Adunarea a fost deschisă de 
acad. A. Joja.

în numele Prezidiului Aca
demiei R. P. Romîne, acad. 
Iorgu Iordan a evocat perso
nalitatea marelui scriitor Mi
hail Sadoveanu, exprimînd 
profunda durere pentru pier
derea celui mai mare artist al 
prozei romînești și a unuia 
dintre ctitorii Academiei R. P. 
Romîne. Atașamentul lui față 
de vorbirea maselor a fost 
urmarea logică a atașamentu
lui lui spontan și natural față 
de popor. Din cea mai fragedă 
copilărie a venit în contact cu 
masele și s-a identificat cu 
suferințele și aspirațiile lor. 
Vorbitorul a relevat apoi neo
bosita muncă pe tărîm obștesc 
pentru cauza păcii și priete
niei între popoare dusă 
dispărut.

A luat apoi cuvîntul 
univ. Jean Livescu care 
bit despre dragostea pe care 
Mihail Sadoveanu a manifes
tat-o de-a lungul întregii sale 
vieți față de tineretul studios, 
față de cei care aspirau spre 
lumir

de cel

prof.
a vor-

(Urmare din pag l-a)

de 
îndrumat comisiile de 

și sprijinire a tinerilor 
învăfămînful seral, să-i 
pe cei mai activi și 

pregătiți ingineri în ve

uzinelor, șantierelor de construc
ții, minelor în care lucrează vii
torii studenți înțeleg să-i sprijine 
cu dragoste, cu simt de răspun
dere.

In multe întreprinderi mari, care 
trimit numeroși muncitori la exa
menele de admitere în învăfămîn- 
tul superior seral, — cum sînt 
Uzinele „23 August" din Bucu
rești, Uzinele „Steagul roșu" din 
Brașov etc. — organizațiile 
partid au 
recrutare 
înscriși la 
antreneze 
mai bine 
derea îndrumării studiului viitori
lor studenți din învăfămînful supe
rior seral. Mulți dintre inginerii 
tineri, care în aceste zile îi medi
tează pe muncitorii care vor de
veni studenți la cursurile serale 
ale facultăților tehnice, și-au luat 
angajamentul să-i sprijine în con
tinuare pe munciforii-sfudenji pen
tru înțelegerea diferitelor proble
me dificile pe care le ridică 
cursurile de specialitate.

Și în institutele tehnice de în- 
vățămînt superior cu secții serale 
se fac intense pregătiri pentru ca 
îmbinarea între munca de studiu 
a noilor studenți și problemele 
lor de muncă profesională să fie 
cîf mai armonioasă, mai rodnică.

Am asistat de curînd la o dis
cuție asupra acestei probleme 
purtată de un grup de cadre di
dactice — profesori, conferențiari, 

giu celui care a fost un stră
lucit om de cultură, patriot 
luminat și democrat con
vins. în acordurile marșurilor 
funebre, academicieni și mulți 
alți oameni de știință, artă și 
cultură, muncitori din între
prinderile Capitalei, studenți, 
elevi, într-un șir neîntrerupt, 
au venit să-și ia rămas bun 
de Ia cel mai mare artist al 
prozei romînești.

La catafalcul său au făcut 
de gardă reprezentanți ai con
ducerii Ministerului învăță- 
mîntului și Culturii, ai Acade
miei R.P. Romîne, Comitetu
lui național pentru apărarea 
păcii, Uniunii Scriitorilor din 
R.P. Romînă, fruntași ai vie
ții noastre culturale.

Adunări de doliu

Sadoveanu a de-

și al omului din popor, scriito
rul cetățean, care a iubit din 
totdeauna lumina, dreptatea, 
adevărul și demnitatea uma
nă, care a urît tirania, opre
siunea, întunericul forțelor so
ciale perimate — a spus mai 
departe vorbitorul — a deve
nit în anii de după Eliberare 
un fruntaș al luptei pentru so
cialism în țara noastră.

Mihail
monstrat că literatura este o 
realitate menită să slujească 
poporul — a spus printre alte
le, în cuvîntul său, scriitorul 
Eugen Jebeleanu. Vor trece 
decenii, vor trece veacuri și 
opera lui Sadoveanu va dăi
nui. Generațiile viitoare ne 
vor invidia pe cei care am 
avut norocul de a fi contem
porani cu Mihail Sadoveanu — 
a încheiat el.

Luînd apoi cuvîntul, stu
dentul Mircea Martin, de la 
Facultatea de filologie, a spus:

Marea energie și însuflețire 
pe care le-a pus în slujba luptei 
neîntrerupte pentru trans
formarea socialistă a țării, și 
cărțile, cărțile sale au relevat 
conștiinței noastre o mare 
prezență contemporană care 
ne-a copleșit și ne-a cucerit 
în același timp.

A mai luat cuvîntul Ilin 
Stancu, cercetător la Institutul 
de istorie literară și folclor.

în memoria marelui nostru 
scriitor dispărut, adunarea a 
păstrat apoi 
reculegere.

un moment de

★
cadre didactice,Numeroase 

reprezentanți ai institutelor de 
artă și cultură, muncitori din 
Iași — orașul în care strălu
citul scriitor al poporului ro- 
mîn Mihail Sadoveanu a trăit 
și creat timp îndelungat — 
s-au adunat vineri după-amia- 

lectori și asistenfi — de Ia Institu
tul politehnic din București, „Va 
trebui să cunoaștem mai profund 
viața întreprinderilor, din care pro
vin muncitorii-sfudenți, probleme
le lor de producție — tehnice și 
economice — pentru a putea 
lega cît mai mult conținutul, pre
dării de munca tinerilor care 
seara urmează cursurile facultăți
lor noastre“ — susțineau în unani
mitate participanții la discuție.

„Predarea la seral ridică pro
bleme metodice specifice — atră
geau pe bună dreptate atenția 
cîfiva dintre cei mai experimen
tați profesori. In această privință 
cursurile de pregătire organizate 
în facultățile institutului nostru au 
constituit nu numai un sprijin con
cret acordat tinerilor muncitori 
care vor da examenul de admi
tere în secțiile serale, Ci și o ve
rificare suplimentară a felului în 
care predăm. în .curînd, cînd se 
vor deschide cursurile universita
re serale, va trebui să folosim ast
fel de metode de predare încît 
muncitorii-studenți să poată pleca 
din amfiteatre și, mai ales, din 
sălile de seminar și din labora
toare, cu cunoștințe clare, care 
să nu necesite mult timp pentru 
a fi temeinic și pe deplin însu
șite".

O parte însemnată a noii ge
nerații de intelectuali se va ridica 
din rîndul acestor tineri care se 
pregătesc să urmeze cursurile se
rale ale facultăților, fără a părăsi 
producția. Tuturor acestora le 
urăm -succes !

Au fost depuse coroane de 
flori din partea Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn, Consiliului de 
Stat, Consiliului de Miniștri, 
Ministerului învățămîntului și 
Culturii, Consiliului Central 
al Sindicatelor, Comitetului 
Central al Uniunii Tineretu
lui Muncitor și Consiliului 
Uniunii asociațiilor studenți
lor, Comitetului național pen
tru apărarea_păcii, Consiliului 
General / 
miei R.P.
Scriitorilor din R.P. Romînă, 
Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R. și Comitetului 
Executiv al Sfatului Popular 
al Capitalei, revistei „Viața 
romînească” și altor instituții.

A.R.L.U.S., Acade- 
. Romîne, Uniunii 

i.

doliu, pentru a aduce un ultim 
omagiu celui dispărut.

Luînd cuvîntul, prof. univ. 
Ion Creangă, rectorul Univer
sității „Al. I. Cuza", a ilustrat 
viața lui Mihail Sadoveanu ca 
scriitor și cetățean de deose
bită valoare.

Apoi, acad. Vasile Mîrza, 
președintele Filialei Iași a A- 
cademiei R. P. Romîne, a vor
bit despre remarcabila activi
tate dusă de marele scriitor 
după 23 August 1944, cînd a 
intrat în primele rînduri ale 
luptătorilor pentru cauza po
porului, pentru socialism și 
pace.

în cuvîntul său, scriitoarea 
Otilia Cazimir a evocat mo
mente din viața lui Mihail 
Sadoveanu în orașul Iași, epi
soade din rodnica activitate a 
maestrului la revistele „Viața 
romînească", „însemnări ieșe
ne", „însemnări literare”, 
precum și ca director al Tea
trului Național din Iași.

Colectivista Elena Caminic 
de la gospodăria agricolă co
lectivă „Drumul belșugului" 
din comuna Aroneanu a arătat 
că prin dispariția marelui 
scriitor, țărănimea noastră, 
care a pornit pe calea socia
lismului, calea fericirii ade
vărate, a pierdut un prieten 
devotat.

Au mai luat cuvîntul conf. 
univ. Petre Mîlcomete, secre
tar al Comitetului regional 
Iași de luptă pentru pace, și 
studentul Valerian Ciobotaru.

★
In amfiteatrul Institutului 

de medicină din Timișoara a 
avut loc o adunare de doliu în 
memoria lui Mihail Sadovea
nu, la care au luat parte nu
meroși oameni de știință, artă 
și cultură, cadre didactice, oa
meni ai muncii din întreprin- 

gional Banat de luptă pentru 
pace, a vorbit despre activita
tea neobosită 
al literaturii 
ba păcii și 
popoare.

Au mai luat cuvîntul 
nul Facultății de filologie din 
Timișoara, loan Stoica, lăcă
tușul Mircea Vizitiu de la 
Depoul C.F.R. Timișoara, stu
denta Dorina Daju.

Tînărul poet timișorean Da
mian Ureche a citit versuri 
proprii în care aduce un o- 
magiu fierbinte marelui scri
itor Mihail Sadoveanu.

★
O adunare de doliu pentru 

cinstirea memoriei lui Mihail 
Sadoveanu a avut loc și în 
sala mare a Casei universita
rilor din Cluj.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de acad. Constantin 
Daicoviciu, rectorul Universi
tății î;Babeș-Bolyai“j care a 
evocat personalitatea marelui 
dispărut.

Acad. Ion Agîrbiceanu a 
arătat că prin încetarea din 
viață a maestrului Sadoveanu, 
care timp de 6 decenii a fă
cut să vibreze prin scrierile 
sale inima poporului nostru, 
am suferit o grea pierdere.

Opera lui Mihail Sadoveanu 
este mult prețuită de popu
lația maghiară, nenumărate 
din operele sale fiind traduse 
în această limbă — a spus în 
cuvîntul său prof. univ. Csehi 
Gyula, de la Universitatea 
,,Babeș-Bolyai“.

în continuare acad. prof. 
Emil Pop a vorbit despre acti
vitatea lui Mihail Sadoveanu 
ca academician, artist și ce
tățean de seamă al țării.

Au mai luat cuvîntul ziaris
tul Al. Căprariu, muncitorul 
Maier Vasile și studenta Livia 
Croitoru.

(Agerpres)-- •--
Informații

în cadrul Lunii prieteniei 
romîno-sovietice a avut loc vi
neri după-amiază, la Casa 
prieteniei romîno = sovietice 
A.R.L.U.S., o manifestare con
sacrată aniversării a 250 de 
ani de la nașterea marelui om 
de știință rus M. ,V. Lomono
sov — aniversare recomanda
tă de Consiliul mondial al 
păcii, printre marile aniver
sări culturale din anul acesta:

★
_ Pianistul sovietic Igor Ju- 

kov, oaspete al țării noastre; 
a fost vineri seara solistul 
concertului extraordinar dat 
de Filarmonica de stat „Mol
dova'’ din Iași. Programul 
concertului a cuprins lucrări 
de Haendel, Brahms; Wagner, 
C. Bobescu.

★
Vineri după-amiază a avut 

loc o adunare a femeilor din 
Capitală consacrată lucrărilor 
sesiunii Consiliului F.D.I.F., 
ținute între 4 și 8 octombrie 
la Budapesta.

(Agerpres)
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