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Brigada condusă de tînă- 
rul Ion Călâiețu de la 
atelierul mecanic al Uzinei 
de laminate din raionul 

a 
de la începutul 

pină în prezent 
i în valoare de

laminata
Grivița Roșie-București 
realizat 
anului 
economii
38.000 de lei. In același 
inp piesele executate de 
nnerii i— brigcci sUi

N

COM AN EȘTI

Pe șantierul
Combinatului

de industrializare

Construcția Combinatului de in
dustrializare a lemnului din Co- 
mănejfi, începută in primăvara a- 
cesfui an, se desfășoară într-un 
ritm susținut. Constructorii au în
cheiat ultima lună cu o depășire 
de 36 la sută a planului de con
strucții și montaje, situindu-se în 
fruntea întrecerii dintre șantierele 
industriei lemnului. In prezent, ei 
lucrează la ridicarea fabricilor de 
placaje de mobilă curbată și de 
plăci fibrolemnoase. Hala fabricii 
de placaje este acoperită și se 
continuă închiderea pereților ex
teriori pentru a se asigura con
diții bune de lucru și pe timp 
friguros. La Fabrica de mobilă se 
luctează la acoperiș ca și la mon
tarea unei conducte de legătură 
a șantierului cu termocentrala Co- 
mănești prin care vor fi aduși 
aburii necesari încălzirii încăperi
lor pe timp de iarnă.

(Agerpres)

Muncitor

Duminică 22 octombrie 1961

O

s
ti

al XXII-lea al P.C.U.S.
Educarea politică a vii
torilor muncitori - sar
cină importantă a orga
nizației U.T.M. Ședința
Sport.

în pag. 4-a :

Pilda marelui nostru Sa- 
doveanu.
Roade veșnice.
Telegrame externe.

/

Să urgentăm lucrările 
agricole de toamnă 1

Din datele Ministerului Agricul
turii rezultă că pină la 20 octom
brie au fost însămînțate aproape 
60 la sută din terenurile destinate 
culturilor de grîu și secară. In 
regiunea București s-a însămînțal 
80 la sută din terenurile prevă
zute, iar în regiunile Galați, Do- 
brogea, Ploiești, Brașov și Mara
mureș 65—75 la sută.

insămînfările de toamnă
inlirziafe în unele regiuni printre 
care Oltenia, lași, Crișana, 
Suceava.

Recoltarea porumbului și 
Iilor a fost executată pină 
in proporție de 93—95 la
iar a sfeclei de zahăr de 71 la 
sută.

Lucrările agricole de toamnă și 
îndeosebi însămînțările trebuie 
mult urgentate. Ministerul Agricul 
furii recomandă ca în săptămina 
viitoare toate mijloacele care pot 
fi folosite la insămînțări să lu
creze din plin pentru ca această

lucrare să se termine in cel

sini

Cluj,

carto- 
acum 
sută,

din dimineața zilei
21 octombrie

mai 
scurt timp, pe toate suprafețele 
prevăzute și in cit mai bune con
diții agrotehnice. Unitățile agri
cole socialiste care au terminat 
semănatul să ajute cu tactoare și 
celelalte utilaje unitățile rămase 
în urmă pentru ca și acestea 
termine insămînțatul cit mai 
pede.

Paralel cu aces'e lucrări să 
termine recoltarea porumbului

să
re-

se 
si T 

cartofilor, a strugu îlor și fructelor 
și să se intensifice recoltarea, 
transportul și insilozarea sfeclei 
de zahăr.

Este necesa', de asemenea, să 
se folosească cit mai rațional mij
loacele de transport pentru căra
tul recoltei din cimp, iar unitățile 
agricole socialiste să l e sprijinite 
pentru livrarea produselor contrac
tate și a celor cuvenite statului 
pentru plata în natură a lucrărilor 
efectuate de S./A.T.

, (Agerpes)

MOSCOVA 21 (Agerpres).
— TASS transmite : Lucrările 
Congresului al XXII-lea al 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice au continuat la 
21 octombrie cu dezbateri pe 
marginea Raportului de acti
vitate al C.C. al P.C.U.S., Ra
portului cu privire la proiec
tul de Program al P.C.U.S. și 
Raportului de activitate al Co
misiei centrale de revizie.

Primul vorbitor in ședința 
de dimineață a fost Viktor 
Grișin, președintele C.CS. din 
u.rIsb.

Triumful liniei generale a 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice a constituit prin
cipalul rezultat al perioadei 
de după Congresul al XX-lea 
al P.C.US. — a spus vorbito
rul. El a subliniat că eveni
mentele din ultimii ani au 
confirmat justețea liniei parti
dului in domeniul politicii ex
terne. îndreptată spre întări
rea unității țârilor socialiste, 
asigurarea principiilor coexis
tenței pașnice a statelor cu 
sisteme sociale diferite, asigu
rarea păcii in lumea întreagă.

In noul Program al P.C.US.
— a continuat Viktor Grișin
— și-a găsit expresie înțelep
ciunea colectivă a partidului.

Fiecare rind al acestui docu
ment este pătruns de grija 
pentru fericirea și binele po
porului care, nu numai că a 
aprobat în unanimitate Pro
gramul, dar a și trecut la 
realizarea lui.

Viktor Grișin a comunicat 
că la întrecerea pentru mun
ca comunistă în întreprinde
rile Uniunii Sovietice partici
pă peste 20 de milioane de 
oameni. 800 de întreprinderi 
au și fost distinse cu titlul de 
onoare de colective ale muncii 
comuniste. Peste trei milioa
ne de muncitori, ingineri și 
tehnicieni au devenit fruntași 
ai muncii comuniste.

Viktor Grișin a vorbit apoi 
despre legăturile internațio
nale ale sindicatelor sovietice. 
El a subliniat că sindicatele 
cin U.R.S.S. rămin credincioa
se principiilor solidarității pro
letare internaționale, princi
piilor internaționalismului. 
Clasa muncitoare și sindica
tele sovietice — a spus Grișin 
— vor fi întotdeauna de par
tea fraților lor de clasă, de 
partea celor care luptă împo
triva exploatării imperialiste, 
pentru libertate și progres so
cial. Problema asigurării pă
cii este principala proble-

mă care stă în fața clasei 
muncitoare internaționale. El 
a declarat în legătură cu a- 
ceasta că concluzia P.C.U.S. 
cu privire la posibilitatea 
preîntîmpinării războiului în 
epoca actuală însuflețește po
poarele în lupta lor pentru 
pace.

A luat apoi cuvîntul Alek
sandr Ghitalov, șeful unei bri
găzi de tractoriști din colho
zul ucrainean „Congresul al 
XX-lea al P.C.U.S.". Acest 
mecanizator este cunoscut în 
țară ca un om care luptă pen
tru recolte bogate, caută neo
bosit să ușureze la maximum 
munca manuală și, în ultimă 
instanță, s-o elimine în între
gime din producția agricolă.

în brigada lui Ghitalov s-a 
realizat de mult mecanizarea 
complexă în cultivarea plan
telor tehnice. De aceea bri
gada lui obține recolte bogate 
cu un preț de cost redus.

Anul acesta, brigada lui A- 
leksandr Ghitalov a recoltat 
cîte 75 chintale de porumb 
boabe la hectar. Ghitalov a 
amintit că fermierul american 
Garst, pe care mecanizatorul 
sovietic l-a vizitat în 1958 pen
tru a studia experiența aces-

(Continuare în pag. a 3-a)

Ca apa vie din poveste
h ăsasem de 

o parte 
netedă de 
ce duce la 
lia, ți acum 
îndreptam 
st mare ți 
line stepei 
riazitate pe deplin 
ne făcea să grăbim 

pasul ți s* ne întrebăm tot
odată ce fel de oameni vor fi 
aceia pe care aveam să-i în- 
tîlnim in curînd. Dar primele 
noastre cunoștințe n-au fost 
oamenii, ci, mai întîi, locurile 
cu care ei vin zilnic în con
tact. Ogoarele gospodăriei co
lective, ca niște imense fîșii 
de catifea neagră, de-o parte 
șt de alta a șoselei, ulițele 
sistematizate ale satului. Apoi 
am tntQsit casele colectiviști
lor. Case noi, zvelte, lumi
noase. durate din cărămidă ți 
ciment. De-acum. chiar dacă 
nu stătusem încă de vorbă cu 
nici unul din locuitorii satu
lui, puteam spune că deja 
cunoștința se făcuse : cei din 
Pecineaga trebuiau să fie niște 
oameni harnici, buni gospo
dari și, după cum se vede, 
destul de bogați ca să-și poată 
înălța astfel de case, să ducă 
un trai îmbelșugat. Cum au a- 
juns oamenii de aici la aseme
nea belșug ? Care este „secre
tul" bunăstării lor ? Iată ce 
ne-am propus să aflăm după 
aceea.

ZSZ i* 
> O

mult la 
șoseaua 

asfalt 
Mc țiga

ne 
spre 

tnmos, 
dobro-

adică pe vremea ciocoilor și 
chiaburilor, aici la noi, în Pe
cineaga ? Ceea ce era în toată 
Dobrogea : sărăcie lucie și-a- 
tit. Alții, uite, băieții ăștia mai 
tineri n-au mai apucat c-se- 
menea timpuri. Dar eu ți toți 
cei de o seamă eu mine știm 
bine ce a însemnat sărăcia. 
Timpurile alea insă s-au dus 
pe vecie. Oamenii au început 
să muncească liberi. Apoi, as-

tive. Și astfel, datorită ajuto
rului multilateral dat de sta
tul nostru democrat-popular 
datorită hărniciei și priceperii 
colectiviștilor an de an pro
ducțiile au sporit cu cite 200- 
300 kg la hectar. Aceasta în
semna venituri mai mari pen
tru gospodăria lor colectivă, 
pentru fiecare colectivist în 
parte. Și aceasta era cea mai 
bună dovadă pentru cei care

Drumul spre bunăstare 
al colectiviștilor 

din Pecineaga

Un adevărat 
izvor al milioanelor

Tovarășul Dumitru Zota, 
vice-președintele gospodăriei 
colective, și-a frecat ușor 
fruntea cu palma lui asprită 
de muncile din campanie, a- 
poi, privind parcă undeva că
tre anii tinereții sale, ne-a 
spus :

- Ce era mai înainte vreme.

cultind îndemnul partidului, 
am înființat în 1950 gospodă
ria agricolă colectivă. Și co
lectiva a fost, cum să zic eu, 
ca apa vie din poveste. Ea a 
dat viață satului, l-a scos la 
lumină...

Intr-adevăr, gospodăria a- 
gricolă colectivă, ca mare uni
tate agricolă socialistă, a de
venit de multă vreme inima 
satului la Pecineaga. La în
ceput, în 1950, cînd a luat fi
ință număra numai 98 de fa
milii, cîteva sute de hectare 
de pămînt, un număr destul 
de mic de atelaje și cam atît. 
Dar în afară de suprafața a- 
gricolă, de atelaje și cele cî
teva animale de producție, 
oamenii mai aveau ceva : în
crederea nemărginită că a- 
cesta este adevăratul drum 
spre bunăstare, spre belșug, și 
că trebuie să muncească ne
obosiți, cit mai bine, pentru 
a realiza acest lucru. Așa au 
și făcut. Au început să are 
pămîntul cu tractoarele 
S.M.T.-ului, să-l muncească 
după regulile agrotehnice, să-l 
însămînțeze cu grîu și porumb 
din, soiurile cele mai produc-

încă nu te înscriaeaeră în gos
podărie, ei singura cale de 
belșug șf bunăstare este ca
lea gospodăriei colective. Ca 
urmare, cererile de înscriere 
în gospodăria 
înmulțeau tot 
ți in cîțiva 
comună, a fost colectivizată. 
Astfel, gospodăria colectivă 
din Pecineaga numără 606 fa-

colectivă se 
mai mult 

ani întreaga

milii de colectiviști și are o 
suprafață de 4.520 de hectare. 
Numai anul trecut gospodăria 
a contractat cu statul peste 
800.000 kg de grîu, aproape 
740.000 kg de porumb, mai 
mult de 250.000 kg floarea-soa- 
relui primind pentru toate a- 
cestea importante sume de 
bani.

Dar cei din Pecineaga și-au 
dat seama că numai dezvol
tarea sectorului vegetal în 
gospodărie încă nu înseamnă 
totul. Vrmînd cu încredere în
demnul partidului, înțelegînd 
importanța deosebită a hotă- 
ririlor partidului și guvernu
lui cu privire la creșterea 
efectivelor de animale și spo
rirea productivității acestora, 
ei s-au străduit să-și dezvolte 
an de an șeptelul proprietate 
obștească. La început nu a- 
veau decît cîteva vaci cu 
lapte. La îndemnul comuniști
lor, au hotărît în adunările 
generale să cumpere cu banii 
obținuți prin împrumuturile

PETRE GHELMEZ
(Continuare în pag. a 2-a)

Tovaiășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej discutînd în- 
tr-o pauză a Congresului 
cu A. Paladin, președintele 
Academiei de Științe a 

R.S.S. Ucrainene.

Mecanizatoiii de la S.M.T. 
Cefa pregătesc pe ogoa
rele gospodăriei colective 
„Steaua Roșie" din comu
na Mădăraș, regiunea Cri- 
șana un bun pat germina

tiv pentru semințe.
Foto- AGERPRES

„Sintem mindri 
a fi contemporani 
ai măreței epoci

a triumfului comunismului"

Felicia Dinu (mijloc) mun
citoare fruntașă la fabrica 
„Proletarul'1 din Bacău, îm
părtășește din experiența 

ei tinerelor țesătoare. 
Foto : S. NICULESCU

Entuziastele mitinguri ale oamenilor muncii 
consacrate Congresului al XXII-lea al P.C.U.S.

Galați și

Ani de uzină

XXII-lea Congres 
Vorbitorul a sub-

nostru salu- 
și naîndrie 
obținute de 

în toate do-

în orașele Iași,

meroase orașe și sate din întreaga țara se desfășoară în 
aceste zile însuflețite mitinguri ale oamenilor muncii con
sacrate istoricului eveniment. Aceste mitinguri se desfă
șoară sub semnul dragostei și admirației față de glorioșii 
constructori ai comunismului, față de P.C.U.S., sub semnul 
hotărîrii de a muncii cu tot avîntul pentru înfăptuirea în- 
țeleptei politici a Partidului Muncitoresc Romîn de desă- 
vîrșire a construcției socialismului în patria noastră.

Publicăm cîteva din relatările transmise de corespon
denții noștri C. Slavic, T. Oancea și G. Pop cu privire la 
mitingurile ce au avut loc 
Oradea.

îmbătă după-amiază, sute 
de oameni ai muncii 
din orașul Iași au luat 

parte la mitingul organizat în 
cinstea celui de-al XXII-lea 
Congres al P.C.U.S. Mitingul 
s-a desfășurat în aula Biblio
tecii centrale universitare 
„Mihail Eminescu". Cu acest 
prilej tov. Virgil Cazacu, prim 
secretar al Comitetului re
gional de partid Iași, a vorbit 
despre importanța istorică a 
celui de-al ' ~
al P.C.U.S.

upă orele petrecute 
în secții și ateliere, 
pe finerii muncitori 
ai Reșiței îi așteaptă 
casa de cultură, te
renurile de sport, bi

blioteca, cinematografele, , liceul 
seral.

între munca de zi și sporul de 
cunoaștere acumulat în aceste ore 
de seară e o legătură infimă, fi
rească. Efortul de orice natură, 
dublat de un tot mai larg ori
zont cultural, capătă un plus de 
eficiență, duce la o atenuare a 
încordării fizice, la găsirea unor 
noi. resurse de dominare a lucru7 
rilor. Prin cultură, tineretul reși- 
țean își înțelege mai temeinic me
nirea. învățătura a devenit o 
coordonată de zi cu zi a vieții 
sale.

Muncitorii în bănci — iată o 
imagine mereu proaspătă și reve
latoare.

E individualizarea nuanțată a 
unui scump adevăr : revoluția cul
turală. Aici, în aceste bănci, încep 
poate multe din succesele știin
ței și ale producției de mîin».

ridica viitoare 
fehnice, capa- 
i înaltă măsură 

cerințele

Dintre ei se vor 
cadre științifice și 1 
bile să înțeleagă în 
cerințele producției, 
vieții.

Anii de uzină, împletiți cu anii 
de școală, au în ei ceva funda
mental, de temeinic preludiu.

Reșița de astăzi relevă tot mai 
mult imaginea tînărului muncitor 
care, după orele de serviciu, află 
în sine un elan nou, nesecătuit, 
a tînărului care ascultă cu nesaț 
lecții de istorie și de trigonome
trie, a elevului-muncitor în con
știința căruia comorile culturii în
tipăresc înțelesuri mature.

Pe acest elev îl cheamă Rogo- 
ciu Emil.

11 cheamă Marin Ion.
Sau Șerbănescu Elena...
Sau Jianu Iulian...
Sau Kesek, Dolia, Fitărău...
Numărul lor e de ordinul sute

lor. De toate meseriile : lăcătuși, 
strungari, frezori, oțelari, lamino- 
rișfi, electricieni.

Intr-un scurt interviu cu secre
tarul organizației U.T.M. de la 
„Hala nouă“, am aflat că la ei

învățămînful seral are acum o a- 
devărată tradiție.

Dintre absolvenții anilor frecuți, 
cei mai buni urmează învățămîn- 
tul superior, primind burse de în
treprindere.

Brădiceanu Ion învață la Facul
tatea de metalurgie la București. 
Bădescu Vasile — la Timișoara. 
Și așa mai departe.

In alegerea facultății, cuvîntul 
hotărîtor și l-au spus anii de mun
că în uzină, ca lăcătuși sau strun
gari. Incepînd să pătrundă tainele 
metalurgiei, ei s-au simțit fot mai 
legați de această ramură a teh
nicii. Acum sînt hotărîți să-i în
chine toată priceperea și învăță
tura ce o vor căpăta.

Către aceasta au simțit ei che
mare. încă de pe cînd erau uce
nici la școala profesională. Sau 
de pe cînd au dat examen pentru 
clasa a Vlll-a.

Și poate a mai fost ceva... Pe 
lingă alte îndemnuri, i-a însufle
țit exemplul unui comunist, Daut 
Pavel, fost cîndva muncitor în 
secția lor și — după absolvirea

Politehnicei timișorene — inginer 
în aceeași secție.

Exemplu viu, trezind în mulți 
tineri dorința de a-l urma, tre
zind o puternică dragoste de în
vățătură, voință, perseverență, 
elan.

Cînd elevii de astăzi ai liceului 
seral rezolvă exerciții de trigono
metrie, cînd fac experiențe de 
chimie sau recită „Scrisoarea a 
lll-a“, prin sufletul multora din ei 
aleargă imaginea acestui om încă 
tînăr, iscusit inginer, care îi ajută 
cu solicitudine ori de cîte ori au 
vreo nelămurire...

Dar imaginea aceasta le spune 
cu mult mai mult.

Le spune : fortificați-vă neîntre
rupt cunoștințele, limpeziți-vă adînc 
înțelesul celor 
ți-vă cu atenție 
de a vă hotărî 
mai departe.

Cu liceul seral, puteți fi ade- 
vărați muncitori ai timpului nos
tru : stăpîni pe cultură, pe teh
nică, pe o înaltă concepție de 
viață.

sera! și să fi mai

studiate, asculta- 
înclinațiile înainte 
pentru drumul de

Să ai liceul 
departe strungar, lăcătuș, oțelar, 
electrician, nu înseamnă cîfuși de 
puțin a te opri din drum. In me
seria ta, la locul tău de muncă, 
ajutat de cele învățate, poți săvîrși 
lucruri cu fotul deosebite, care 
altfel nu ar fi fost posibil.

Dacă în sufletul vreunui tînăr 
încolțesc noi aspirații, dacă ală
turi de metalurgie simte pasiune 
pentru altceva, pentru chimie, mu
zică sau literatură, mugurii aceștia 
vor fi priviți cu dragoste, cu în
țelegere. Seraliștii de la „Hala 
nouă“ se mîndresc deopotrivă cu 
colegii plecați |a Politehnică, dar 
și cu cei care studiază chimia, 
științele naturii sau literele.

Unul dintre ei, Telescu Ion, stu
dent 'n anul IU — filologie la 
Cluj, în loc să-și petreacă ultima 
vacanță în cine știe ce stațiune

liniat că poporul 
tă cu bucurie 
succesele mărețe 
oamenii sovietici 
meniile construcției comunis
mului. Proiectul de Program 
al P.C.U.S. este un strălucit 
document al marxism-leninis- 
mului creator, manifestul co
munist al epocii contem
porane.

La miting au mai luat cu
vîntul profesorul universitar 
Ion Șandru, prorector al Uni
versității „Al. I. Cuza“, Ion 
Ionescu, muncitor la Atelie
rele de reparat material ru
lant și țesătoarea Maria Ani- 
ței de la Fabrica „Țesătura". 
Tînăra Maria Aniței a spus 
în cuvîntul ei :

— Imaginea viitorului co
munist pe care o zugrăvește 
proiectul de Program al 
P.C.U.S. ni se înfățișează ca 
o imagine a propriului nostru 
viitor. Sub conducerea partidu
lui nostru drag, vom muncii 
cu și mai multă hotărîre pen
tru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de Congresul al III-lea 
al P.M.R., pentru triumful so
cialismului și comunismului 
în patria noastră.

MIHAI NEGULESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

La Galați, sîmbătă după- 
amiază sute de oameni 
ai muncii au luat parte 

la mitingul organizat în sala 
cinematografului „Mihail E- 
minescu", miting consacrat 
celui de-al XXII-lea Congres 
al P.C.U.S. Cei prezenți au 
ascultat cu interes cuvîntul 
tovarășului Găzdoiu Stan, se
cretar al Comitetului regional 
de partid Galați, despre în
semnătatea istorică a celui 
de-al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S. Vorbitorul a subli
niat că acest Congres are o 
însemnătate deosebită nu nu
mai pentru poporul sovietic.

(Continuare în pag. a 4-a)



Educarea politică a viitorilor muncitori— 
sarcină importantă a organizației U.T.M.

rivesc în jur. Chi
puri de adoles
cenți. Cu 3-4 ani 
în urmă unii din
tre ei mai purtau 
la gît crayata ro

șie de pionier. Acum răsfoiesc 
carnețelele în grabă. Iși iau 
notițe, chibzuiesc. Ei reprezin
tă în cadrul conferinței de a- 
legeri a organizației U.T.M. de 
la Școala de meserii din Pi
tești sutele de utemiști ai șco
lii care i-au trimis să analizeze 
activitatea desfășurată de or
ganizația U.T.M. pentru edu
carea comunistă a tineretului, 
pentru pregătirea viitorilor 
muncitori calificați. Și iată că 
mîinile sa ridică ce- 
rînd înscrierea la cu- 
vînt. Una, două, trei, 
o pădure de mîini. 
Delegații au multe de 
spus. Darea de sea
mă, pregătită din 
timp și cu multă gri
jă, a constituit o se
rioasă bază de dis
cuții,

— Făcînd o analiză temeini
că a activității desfășurate de 
organizația noastră U.T.M. — 
spunea utemista fruntașă la 
învățătură Vasilica Ghiță — 
darea de seamă a ridicat după 
părerea mea o problemă deo
sebit de importantă: munca 
desfășurată de organizația 
U.T-M. pentru cunoașterea și 
însușirea de către elevi a po
liticii partidului nostru. 
Cel de-al III-lea Congres 
al partidului a pus în fața 
întregului nostru popor sar
cina desăvîrșirii măreței o- 
pere de construire a socialis
mului. Prin toate activitățile 
desfășurate în această perioa
dă, organizația U.T.M. ne-a a- 
jutat să cunoaștem și să înțe
legem mai bine sarcinile mari 
trasate de partid, perspecti
vele care se deschid în fata 
poporului nostru, ritmul impe
tuos al dezvoltării și moderni
zării industriei noastre socia
liste pe baza sarcinilor stabi
lite de partid, ne-a ajutat pe 
noi, viitorii muncitori, să în
țelegem că pentru a stăpîni 
tehnica modernă a întreprin
derilor noastre, pentru a con
tribui la dezvoltarea ei, avem 
datoria ca încă de pe acum, 
din școală, să ne însușim cît 
mai bine meseria aleasă, să nu 
precupețim nici un efort pen
tru a învăța cît mai mult.

Cu multă profunzime ute
mista Vasilica Ghiță a sinteti
zat chiar de la început firul 
discuțiilor care aveau să ur
meze în conferința de alegeri 
a organizației U.T.M.

— Așa cum a reieșit din 
darea de seamă — a urmat a- 
poi la cuvînt Marieta Teodo- 
rescu — adunările generale 
U.T.M. care au avut loc în a- 
ceastă perioadă, datorită o- 
rientării bune a comitetului 
U.T.M. în alegerea temelor 
puse în discuție, au adus o 
contribuție importantă la e- 
ducarea comunistă a elevilor, 
ne-au ajutat să cunoaștem și 
mai bine politica partidului 
nostru. Birourile U.T.M. ale 
claselor III D, III E, II D și 
altele au organizat adunări 
generale U.T.M. în care s-a 
discutat despre ,.Sarcinile sta
bilite de cel de-al III-lea Con
gres al partidului pentru dez
voltarea industriei socialiste", 
„Noi ramuri — industriale în 
economia regiunii Argeș", 
„Lupta eroică a comuniștilor 
în anii grei de cruntă ilegali
tate".

—■ Noi, spunea utemistul Ion 
Aldea, am invitat la adunările 
generale comuniști, muncitori 
fruntași din întreprinderile o- 
rașului Pitești, care ne-au vor
bit despre munca și viața lor.

— Pentru noi — a spus Iu- 
liana Georgescu — aceste a- 
dunări au fost un foarte bun 
prilej de cunoaștere a politi
cii partidului, a gloriosului 
său trecut de luptă. Intîlnirile 
cu muncitorii ne-au ajutat să 
înțelegem mai bine sarcinile 
care se pun în fața noastră, 
a viitorilor muncitori.

Apreciind acele adunări care 
au avut o puternică influență 
educativă asupra tinerilor,

participants la conferință au 
criticat și o seamă de lipsuri 
care au făcut ca unele adu
nări să nu-și atingă pe deplin 
scopul propus.

Asemenea adunări pregătite 
în grabă, superficial, s-au ți
nut mai ales în organizațiile 
de bază U.T.M. ale claselor II 
E, I A, B, C și IV B.

In conferință s-a arătat că 
tocmai în aceste clase s-au 
semnalat mai multe rămîneri 
în urmă la învățătură și defi
ciente la practică.

Darea de seamă și apoi vor
bitorii au apreciat că în anul 
care s-a scurs, cu ajutorul or
ganizației de partid, comitetul

Pe marginea conferinței 
pentru darea de seamă și alegeri 

a organizației U.T.M.
de la Școala de meserii * Pitești

U.T.M. s-a ocupat mai mult de 
buna desfășurare a învățămîn- 
tului politic. El nu s-a decla
rat mulțumit numai să asigure 
ținerea regulată a expunerilor, 
a convorbirilor și prezența 
elevilor la cercurile politice. 
Comitetul U.T.M. pe școală 
și-a îndreptat atenția spre 
conținutul învățămîntului po
litic, ajutîndu-i pe cursanții 
celor 30 de cercuri să facă o 
legătură strînsă între proble
mele teoretice dezbătute în 
cercuri și activitatea lor prac
tică. Dar cel mai mult în cu- 
vîntul lor, utemiștii s-au ocu
pat de modul în care comite
tul U.T.M. ar fi trebuit să se 
preocupe de pregătirea și des
chiderea învățămîntului poli
tic U.T.M. din acest an.

— Comitetul U.T.M. a proce
dat bine — spunea profesoara 
utemistă Constanța Partenie — 
aducînd la cunoștința elevilor 
ce se va studia în acest an la 
învățămîntul politic U.T.M. 
Consider însă că numai atît nu 
este suficient. Mobilizînd acti
vul U.T.M. din școală — co
mitetul U.T.M. ar fi trebuit să 
desfășoare o susținută muncă 
de consultare a utemiștilor 
pentru a îmbogăți ciclurile de 
conferințe cu teme noi, care să 
corespundă problemelor speci
fice fiecărei clase în parte. 
Cred că lucrul acesta trebuie 
făcut cît se poate de repede

Mai multă preocupare tre
buie să manifeste comitetul 
U.T.M. și pentru îmbogățirea 
conținutului informărilor po
litice. Anul trecut — s-a spus 
în conferință — la unele clase 
ca III D, III E, II F și D, IV C, 
informările politice au fost

bine pregătite, s-au ținut cu o- 
perativitate, ele contribuind la 
îmbogățirea cunoștințelor po
litice ale elevilor. Dar lucrul 
acesta nu s-a întîmplat în 
toate organizațiile U.T.M. de 
clasă din școală.

— Comitetul U.T.M. — a a- 
rătat Lucia Toroipan — ar fi 
trebuit să înțeleagă că efica
citatea unei bune informări, 
depinde în bună parte de ope
rativitatea cu care este făcu
tă. Experiența noastră de pînă 
acum ne ajută să desprindem 
tocmai această concluzie. Te
mele alese pentru informările 
politice ținute anul trecut au 
fost interesante, dar ce folos 

că unele erau pre
zentate în fața ute
miștilor tîrziu, cînd 
evenimentul respec
tiv era depășit.

Conferința a apre
ciat faptul că comi
tetul U.T.M. s-a preo
cupat ca elevii să-și 
petreacă timpul li

ber în mod plăcut și educa
tiv. S-a arătat că în perioada 
analizată au fost organizate 
vizite la Muzeul regional, la 
Muzeul de Istorie a partidului 
din București și la Muzeul 
Doftana. De asemenea, au fost 
vizitate multe întreprinderi 
din regiune.

Aceste acțiuni au contribuit 
mult la educarea politică a 
elevilor, la familiarizarea lor 
cu viața de uzină, le-au dez
voltat dragostea și interesul 
pentru meseria aleasă, au dus 
la creșterea răspunderii lor 
față de învățătură și practica 
în producție. Ca urmare, la 
sfîrșitul anului școlar trecut, 
din cei 643 elevi au promovat 
fără nici o corijentă 635 de 
elevi, iar în tot cursul anului 
trecut, planul de producție al 
tuturor atelierelor școlii a fost 
îndeplinit și depășit lună de 
lună.

Dar pentru ca în acest an 
școlar să se obțină rezultate 
și mai bune la învățătură și 
practică, s-a subliniat în con
ferință, organizația U.T.M. 
trebuie să intensifice și mai 
mult munca de educare poli
tică a elevilor.

Dezbaterile conferinței de 
alegeri au fost fructuoase, de
legații dovedind grijă și răs
pundere pentru activitatea de 
viitor a organizației U.T.M. 
Propunerile făcute de delegați 
și consemnate în hotărîrea a- 
doptată de conferință, sînt de 
natură să ducă în viitor la îm
bunătățirea muncii politice 
desfășurată de organizația 
U.T.M. în rîndul elevilor.

chimie ținut recent la Mos
cova.

Manifestări culturale

Orașul Constanța devine 
tot mai modern, mai frumos. 
Iată un grup de noi blocuri 
date recent

lîngă Gara Constanța
în Jolosință Consfătuire

Foto : AGERPRES

Ani de uzină
ani de .școală
(Urmare din pag l-a)

In laboratorul de chimie al
Școlii medii nr. 3 

din Brașov 
Foto: O. PLECAN

I. ȘERBU

sau tabără, a venii să muncească 
la „Hala nouă", alături de tatăl 
său, alături de lăcătușii și strun
garii dintre care s-a ridicat. Al
biei Grigore, secretarul utemiștilor 
din secție, spunea simplu și cu 
mîndrie despre el : „A tras tare 
băiatul..." Ceea ce arată 
lologul n-a uitat uneltele 
seria. Și mai arată că va 
profesor sau critic literar.

Acolo unde va fi trimis 
creze, va sădi țn generațiile vii
toare o adîncă dragoste pentru 
munca în uzină, pentru oamenii 
Reșiței, pentru fot ca stă ia te
melia destinului său.

Și poate cei ce astăzi urmează 
școala profesională la Reșița, îl 
vor avea, mai tîrziu, profesor la 
liceul seral...

In sălile 
cultură se 
racteristice 
tea de 
coținut bogat vieții de fiecare zi 
a liceului seral de la Reșița.

In sălile de clasă, luminate pînă 
seara tîrziu, ai impresia că asiști 
la confluența unor energii ce pre
figurează profilul celei mai culte 
generații de muncitori. Prefigu
rează minunate fapte de întrecere, 
de eroism zilnic, muncitoresc, ce 
vor atrage în viitor luarea amin
te a reporterilor.

In relatăriie lor, ser ie acestee, 
cînd tmerii msmertori se i-xJreaprt 
cu nerăodare spre școală ți rt- 
mîn acolo pînă tîrziu, vor fi în
fățișate ca izvoare vii, din care 
împlinirile țîșnesc generos.

între 16 și 21 octombrie a 
avut loc la București a V-a 
consfătuire a secției Economia 
construcțiilor a Comisiei per
manente de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică în 
domeniul construcțiilor a Con
siliului de Ajutor 
Reciproc.

La consfătuire au 
delegați din R.P.
R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. P. Polonă, R. P. Ro- 
mînă, R. P. Ungară și U.R.S.S. 
Ca observator a participat re
prezentantul R. P. Chineze.

Au fost examinate probleme 
privind nivelul și indicii eco
nomici ai construcțiilor din

Economic

luat parte 
Bulgaria,

ca fi- 
și me- 
fi bun

să lo

țările membre ale C.A.E.R. pe 
anul 1960, precum și organi
zarea în continuare a activi
tății în acest domeniu. De a- 
semenea, s-a efectuat un 
schimb de experiență în pro
blemele privind elaborarea 
planurilor pentru o perioadă 
mai îndelungată. Au mai fost 
examinate probleme de îmbu
nătățire a planificării lucrări
lor de construcții și montaj și 
a normării consumului de ma
teriale, precum și probleme 
privind organizarea schimbu
lui de experiență între țările 
membre ale C.A.E.R. în dome
niul stimulării și cointeresării 
materiale în construcții.

acestei 
petrec 
epocii 
învăfătură,

instituții 
evoluții 
noastre.

dă

da 
ca- 
Sa- 
un

în cadrul Lunii prieteniei 
romîno-sovietice a avut Iob 
sîmbătă la Casa Universitari
lor din București o seară a 
prieteniei romîno-sovietice. 
Au luat cuvîntul prof. univ. 
Gh. Mihoc, Miltiade Filipescu, 
Maria Sîrbu, președinta Consi
liului A.R.L.U.S. al Universi
tății „C. I. Parhon“ și prof, 
dr. A. M. Arhanghelski, din 
Leningrad. Și-au dat con
cursul soliști ai Teatrului de 
Operă și Balet, Teatrului Na
țional „I. L. Caragiale" și Fi
larmonicii de Stat „George 
Enescu".

în sala Lectoratului central 
S.R.S.C., colaboratorul știin
țific al Observatorului astro
nomic din Pulkovo, D. E. Sce- 
golev, candidat în științe fi- 
zico-matematice, a ținut o 
conferință despre realizările 
sovietice în domeniul cosmic 
și perspectivele zborului omu
lui în Cosmos.

în sala de conferințe a In
stitutului de endocrinologie 
„C. I. Parhon", conf, univ. 
Isabela Potop a vorbit despre 

Congresului de bio-lucrările

24.000 ha
Nu de 

racal, a 
unui canal magistral Stoie- 
nești-Vișina care, atunci cînd 
va fi terminat, va ajuta la 
irigarea a peste 24.000 ha de 
teren. Irigarea acestor tere
nuri, va duce în anii viitori 
la o creștere considerabilă a 
producției de cereale la ha. 
La construcția acestui canal 
un sprijin prețios îl dau și ti
nerii din orașul și raionul Ca
racal care, mobilizați de or
ganizațiile U.T.M. au reușit^ 
pînă în prezent, să sape și să 
transporte cantitatea de 1.000 
mc pămint aducînd economii

mult, în raionul Ca- 
început construcția

¥
La Casa de cultură a sin

dicatelor din Tg. Mureș a 
avut loc șîmbătă un simpo
zion cu tema „Totul pentru 
om, pentru fericirea omului". 
Au vorbit Dumitru Puni, se
cretar al comitetului regional 
de partid, Szabo Irina, pre
ședinta comitetului regional 
de femei.

★
Tot sîmbătă s-a deschis in 

holul cinematografului „N. 
Bălcescu" din Tg. Mureș expo
ziția cărții sovietice.

. ★
In orașele, cluburile, cămi

nele culturale din regiune au 
fost organizate, în cadrul Lu
nii prieteniei, peste 300 con
ferințe, simpozioane, seri li» 
terare și alte manifestări, la 
care au participat sute de 
mii de oameni ai muncii.

Filmele prezentate în ca
drul Festivalului filmului so
vietic în cele peste 80 cine
matografe au fost vizionate 
de peste 40.000 de persoane.

vor fi irigate
în valoare de aproximativ 
10.000 de lei. La această ac
țiune au participat pînă acum 
950 tineri, organizați în 25 
brigăzi utemiste de muncă pa
triotică.

în întrecerea care a fost or
ganizată între brigăzile ute
miste de muncă patriotică s-a 
evidențiat în mod deosebit 
brigăzile conduse de utemista 
Teodora Buță, Emilia Mihu, 
Speriatu Ion, Dumitru Căldă- 
raru și alții care au obținut 
cele mai bune rezultate.

vAduva carp 
activist al Comitetului 

regional U.T.M. Oltenia

Alegerea organelor 
de conducere ale U. C. F. S. 

din regiunea Oltenia

Semifinalele „Cupei R. P. R" 
la fotbal

Vedere parțială a sectorului 
de pregătire al noii fabrici 

de mobilă din Iași

în asociațiile spor
tive din 12 raioane 
ale regiunii Olte
nia s-au terminat 
adunările de ale
gere a organelor 
de conducere ale 
U.C.F.S. în timpul 
campaniei de ale
gere a consiliilor 
de conducere a 
grupelor și asocia
țiilor sportive, nu
mărul acestora a

crescut cu peste 
10.000 de noi mem
bri și s-au amena
jat 120 de noi baze 
sportive.

Numeroși oameni 
ai muncii de la 
sate au participat 
în această perioadă 
la competiția de 
masă „Cupa Agri
culturii" care a 
reunit la start pe
ste 60.000 de spor
tivi. în unele raioa

ne au fost inițiate 
competiții locale de 
fotbal, atletism, oi
nă, gimnastică.

în prezent, tine
rii sportivi din a- 
sociațiile regiunii 
Oltenia participă la 
crosul „Să întîmpi- 
năm 7 Noiembrie" 
și se pregătesc să 
pornească în tradi
ționala „Ștafetă a 
prieteniei Romîno- 
Sovietice".

Astăzi la București și Ora
dea se desfășoară cele două 
întîlniri semifinale ale „Cupei 
R.P.R." la fotbal. în Capitală 
pe stadionul „23 August" cu

începere de la ora 15 echipa 
C.C.A. va juca în compania 
echipei Rapid. La Oradea, de 
la ora 10 se dispută întîlnirea: 
U.T. Arad-Arieșul Turda.

Campionatul republican de oină
La Stadionul Tineretului din 

Capitală a început sîmbătă fi
nala celui de-al 10-lea cam
pionat republican de oină la 
care participă cele mai bune 
echipe din țară. După prima 
zi sînt neînvinse formațiile 
Combinatului Poligrafic Bucu
rești și Biruința Gherăești (re
giunea Bacău). Iată cîteva re
zultate : Biruința Gherăești-

Victoria Cristești (regiunea 
Cluj) 15-0 ; Combinatul Poli- 
grafic-Avîntul Frasin (regiu
nea Suceava) 12-8 ; Drum Nou 
Boureni (regiunea Oltenia)- 
Victoria Cristești 9-5 ; Avîntul 
Curcani-Dinamo Săsar 20-16; 
Combinatul Poligrafic-Torpe- 
do Brașov 12-9; Biruința 
Gherăești — Avîntul Curcani 
17-5.

Fruntașii noștri
Colectiviștii din comuna De- 

leni, raionul Vaslui dau o 
mare atenție executării lu
crărilor agricole de toamnă 
la timp și în bune condiții. 
Ei au recoltat suprafața de 
300 ha porumb, 200 ha floa- 
rea-soarelui, 60 hectare sfeală 
de zahăr. Imediat pe suprafe
țele eliberate au intrat trac
toarele. Pînă în prezent harni
cii tractoriști au arat 350 hec
tare. La toate aceste lucrări 
cît și la semănatul griului un 
mare ajutor l-au dat membrii 
organizației U.T.M. din comu
nă. Cu tinerii fruntași Con
stantin Popica, secretarul orga
nizației U.T.M., Victor Spiri
don, Neculai Crăciun, Ion 
Spătaru și alți se mîndrește 
gospodăria colectivă.

V VASILIU 
colectivist

Conferința Federației internaționale de aviație
(Urmare din pag l-a) 

acordate de stat și cu banii 
din fondurile gospodăriei co
lective dt mai multe animale 
de producție. Au hotărit, de 
asemenea, să sporească numă
rul vacilor cu lapte din prăsilă 
proprie și in scurt timp gos
podăria colectivă și-a înche
gat un sector zootehnic destul 
de puternic, In prezent în a- 
cest sector colectiviștii din Pe- 
cineaga au 257 vaci cu lapte, 
3000 de pi, 1066, porci, 8400 
păsări și 130 de stupi. Iar dacă 
ar fi să spunem ce înseamnă 
în prezent acest sector pentru 
gospodăria colectivă de aici, 
trebuie să recurgem neapărat 
tot la cifre. Din acest sector 
colectiviștii din Pecineaga au 
obținut anul trecut venituri 
în valoare de 1.025.557 lei, iar 
anul acesta au realizat numai 
pînă în prezent peste 1,188.000 
lei, iar cu laptele de vacă și 
de oaie pe care l-au predat sta
tului prin contractări în acest 
an, numai pînă la sfîrșitul lui 
septembrie, s-ar putea încărca 
o garnitură de tren de 30 de 
vagoane.

Toate aceste venituri au dat 
posibilitate gospodăriei colec
tive ca în fiecare lună să dea 
colectiviștilor avansuri bă
nești.

De fapt cele spuse de noi 
pînă aici mai vorbesc, in afa
ră de hărnicia și priceperea 
oamenilor despre un lucru și 
anume t că sub îndrumarea 
permanentă a organizației de 
partid, colectiviștii din Peci
neaga au înțeles că venitul 
personal, bunăstarea, nu pot 
intra în casele lor decît daeă 
gospodăria colectivă este pu-

Ca apa
ternică, dacă aceasta și-a dez
voltat permanent fondul de 
bază. Și au dovedit aceasta 
prin întreaga lor activitate, 
prin participarea activă la 
muncă, prin strădania fiecă
rui colectivist de a obține pro
ducții sporite atît in sectorul 
vegetal, cît și în cel zooteh
nic, prin hotărîrea tuturor de 
a repartiza în fiecare an pen
tru fondul de bază o parte în
semnată din veniturile reali
zate de colectivă. Toate aces
tea au făcut ca fondul de bază 
să crească de la 86.965 lei in 
anul 1951, la peste 7.000.000 
lei in 1961 (pînă in prezent). 
Ca urmare, valoarea zilei- 
muncă a ajuns acum, în 1961, 
cu 16 lei mai mare față de 
1951.

Orizonturi noi
Dar pentru cei din Pecinea

ga gospodăria colectivă n-a 
însemnat numai belșugul ca
sei și al mesei. Ea a însem
nat ceva mai mult. A însem
nat în viața oamenilor orizon
turi noi, preocupări noi. Asta 
nu numai pentru că oamenii 
de aici au deprins acuma me
serii noi, la care altădată nici 
nu s-ar fi gîndit (mulți dintre 
ei au devenit mecanizatori, 
alții au fost trimiși la școala 
de brigadieri), dar chiar în
deletnicirile de altădată au că
pătat un înțeles nou: agri
cultura însăși a devenit o me
serie frumoasă și pasionantă,

vie din poveste...
care cere multe cunoștințe, 
cere să citești mult, să înveți. 
Și fie că e vorba de Crăciun 
Șerban, șeful uneia dintre e- 
chipele de tineret de la bri
găzile de cîmp, fie că este 
vorba despre Stan M. Neculai, 
ori Elena Ungureanu, membri 
ai echipei de tineret — a cul
tiva griul și porumbul nu 
mai înseamnă pur și simplu a 
arunca semințele în pămint, 
lăsîndu-le să răsară și să 
crească după cum „s-o îndura 
natura", ci cu totul altceva. A 
cultiva griul și porumbul în
seamnă de-acum pentru ei a 
aplica regulile agrotehnice 
(densitatea normală de plante 
la hectar, praștie la timpul 
prescris de carte), a realiza 
producții la care altădată ni
meni din partea locului n-ar 
fi îndrăznit nici cel puțin să 
se gîndească.

Și-apoi dacă stai de vorbă 
acuma cu tînărul Constantin 
Mardare și soția sa, ambii în- 
grijitori-mulgători la vacile 
gospodăriei colective, ori cu 
alții ca ei, vei afla că nici me
seria de crescător de animale 
nu mai înseamnă pentru aceș
tia ceea ce însemna pentru vă
carul satului de altădată. Atît 
Constantin Mardare cît și 
Sandu Dragu cu soția, îți vor 
spune că meseria de crescă
tor de animale este o meserie 
frumoasă și foarte pretențioa
să. O meserie care îți cere să 
cunoști multe lucruri ca la 
carte. Programul de grajd cu 

ore fixe, mulsul vacilor și hră- 
nirea lor după normele zoo
tehnice au devenit de mult 
pentru ei lucruri știute. In a- 
nul acesta numai pînă în pre
zent, ei au realizat o produc
ție de peste 2000 litri de lapte 
pe cap de vacă furajată.

Muncind în gospodăria agri
colă colectivă nu citești însă 
numai cărțile tehnice. Aici 
munca este mai ușoară, se 
face cu multe mașini, ai timp 
mai mult, și citești și cărți de 
literatură. Mergi apoi cu to
varășii tăi de muncă la echi
pa artistică de la căminul cul
tural, la film, la joile tinere
tului.

Se schimbă 
fata satului

ln primul rînd fața satului 
s-a schimbat odată cu apari
ția noilor construcții masive 
ale gospodăriei colective. A- 
ceste construcții noi parcă au 
dat semnalul ca în Pecineaga 
să se înalțe în fiecare an zeci 
și zeci de case noi și frumoa
se cu ferestre mari, pe care 
lumina să intre în voie, răzbu- 
nindu-i parcă prin generozita
tea ei și pe miile de strămoși 
ai celor din Pecineaga, care au 
trăit și au murit în bordeie. 
Numai în ultimii ani, în a- 
ceastă comună colectiviștii 
și-au construit peste 300 de 
case noi. Tineri ca Dumitru 
Țiculescu, Ion Vîlcu, Sandu 

Ciocan ori Gheorghe Filip, în 
alte condițiuni istorice și so
ciale ar fi avut parte de ace
lași bordei întunecos, insalu
bru, caracteristic Dobrogei de 
altădată. Acum, la puțin timp 
după căsătorie, ei și-au înălțat 
fiecare cite o casă nouă, în- 
temeindu-și o familie care 
trăiește bine astăzi, care pri
vește cu toată încrederea ziua 
de mîine.

Cum de au putut colectiviș
tii din Pecineaga să-și ridice 
asemenea case, cum de au pu
tut să ajungă la asemenea bel
șug ? Răspunsul credem că 
l-am dat în cele povestite mai 
sus despre gospodăria colec
tivă.

Dar nu putem să încheiem 
aceste rinduri fără să amintim 
măcar în treacăt că pentru oa
menii din Pecineaga gospodă
ria colectivă a contribuit la in
stalarea luminii electrice în 
sat, la modernizarea drumuri
lor și a șoselei, la construirea 
unui cămin cultural nou cu o 
activitate deosebit de bogată 
și a unei școli mari și lumi
noase în care copiii robilor de 
altădată să învețe slova mi
nunată a cărților.

Cînd am plecat din Peci
neaga, străbătînd din nou 
nesfîrșita stepă dobrogeană 
unde este așezat satul, gîn- 
deam la cuvintele vice-pre- 
ședintelui gospodăriei colec
tive și la profundul lor ade
văr .- „Colectiva a fost, cum 
să zic eu, ca apa vie din po
veste » ea a dat viață satului, 
l-a scos la lumină".

Cea de-a 54-a conferință a 
Federației internaționale de 
aviație (F.A.I.) a reunit la 
Monte Carlo reprezentanții a 
35 de țări. Ca președinte a fost 
reales Jacques Allez (Franța). 
In biroul federației a fost ales

Boxerii romîni învingători în Finlanda
Selecționata sindicală de 

box „Metalul" care se află în 
turneu în Finlanda, a susținut 
vineri la Helsinki o întîlnire 
cu reprezentativa asociației 
sportive Tul. Boxerii romîni 
au cîștigat cu scorul de 6-1. 
Victoriile echipei noastre au

PE SCURT
• Astăzi la Cluj, echipa de fi- 

neref a R, P. Romîne întîlnește 
selecționata de tineret a R. P. 
Polone în timp ce orașul polonez 
Bydgoszcz va găzdui meciul de 
fotbal dintre echipele de juniori 
ale celor două țări.

® Meciul de fotbal Metalul Bucu
rești— C.S.O. Craiova (categoria B, 
seria ll-a) disputat ieri în Capi
tală, s-a terminat cu scorul de 3—0 
în favoarea jucătorilor craioveni.

® Prezidiul central al Uniunii 
asociațiilor și organizațiilor spor
tive din U.R.S.S. a acordat titlul 
de maestru emerit al sportului 
halterofilului R. Plukfelder, cam
pion mondial, și baschetbalistului 
V. Zubkov, căpitanul echipei 
T.S.K.A., cîștigătoarea „Cupei cam
pionilor europeni".

® Echipa selecționată masculină 
de volei a R- P. Ungare, jucînd 
sub denumirea de. reprezentativa 

printre alții V. Kokinaki 
(U.R.S.S.) Delegatul U.R.S.S. a 
propus comisiei sportive a 
F.A.I. să se organizeze cu re
gularitate campionatele mon
diale de parașutism și plano
rism.

fost obținute de C. Ciueă, A. 
Olteanu, F. Pătrașcu, I. Dinu, 
I. Ivan și M. Ghiorghioni.

Următoarea întîlnire a echi
pei romîne va avea loc în 
orașul Vaasa, la 22 octombrie, 
cu o selecționată locală.

orașului Budapesta, a inttlnit se
lecționata orașului Șanhai. Volei
baliștii chinezi au obținut victoria 
cu scorul de 3—2. Aceasta este 
prima înfrîngere suferită de volei
baliștii maghiari din cele 6 întîl
niri susținute pînă acum în R. P. 
Chineză.

• Echipa suedeză de fotbal 
„Hammarby" și-a continuat tur
neu! In U.R.S.S., țucînd la Lenin
grad cu echipa Admiralteeț. Gaz
dele au obținut victoria cu sco
rul de 3—1.

• Jucătorii cehoslovaci so pre
gătesc în vederea campionatelor 
internaționale de tenis de masă 
ale Scandinaviei, de la Stockholm. 
Lotul echipei este alcătuit din 
Miko, Stanek, Polakovic și An
dreadis. După desfășurarea cam
pionatelor, echipa cehoslovacă va 
susține la Stockholm o dublă în
tîlnire cu echipa Suediei.

Lugoj. La pescuit în apele 
Timișului.

Foto : ADRIAN B.



LUCRĂRILE congresului AL XXII-LEA AL P.C.U.S.
(Urmare din pag- l-a) 

tuia în cultivarea porumbului, 
nU a obținut mai mult de 64 
de chintale porumb boabe la 
hectar.

După cum a arătat Ghita- 
lov, colhozul în care lucrează 
el încheie cu succes cel de-al 
3-lea an al septenalului. Mem
brii artelului și-au îndeplinit 
angajamentele luate în cins

O contrsbuție remarcabilă 

ia tezaurul 

marKÎsmJemnisniuluî
Mihail Suslov, secretar al 

C.C. al P.C.U.S., care a luat 
cuvîntul la dezbateri, a decla
rat că al XXII-lea Congres al 
partidului va intra în istorie 
ca un măreț eveniment. 
P.C.U.S. — a spus el — s-a 
prezentat la acest Congres și 
mai puternic, fiind și mai a- 
propiat și mai scump poporu
lui sovietic, strîns unit în ju
rul Comitetului Central în 
frunte cu eminentul leninist, 
Nikita Hrușciov.

După cum a relevat Suslov, 
în primii ani care au urmat 
Congresului al XX-lea, parti
dul a dus o luptă principială 
împotriva opoziției înverșu
nate a grupului antipartinic 
care a încercat să abată parti
dul de pe calea leninistă, să-l 
reîntoarcă la vremurile cultu
lui personalității. în politica 
externă, grupul antipartinic, 
mai cu seamă Molotov, s-a 
opus prin toate mijloacele 
•transpunerii în viață a liniei 
coexistenței pașnice. Partidul 
a zdrobit și a măturat din 
calea sa pe acești jalnici frac- 
ționiști.

Mihail Suslov a subliniat că 
proiectul noului Program al 
P.C.U.S. este un important do
cument politic și teoretic al 
epocii contemporane. însem
nătatea mondială a noului 
Program ccnstă în aceea că 
el stabilește căile și mijloa
cele pentru construirea socie
tății comuniste.

Secretarul C.C. al P.C.U.S. 
a caracterizat noul Program 
ca fiind „o contribuție remar
cabilă la tezaurul marxism-le
ninismului, o realizare științi
fică a partidului și a Comite
tului său Central". Noi și noi 
milioane de oameni vor păși 
sub steagurile marxtsm-lem- 
aiwwlus — a spus eL

în ccotppe care oa=e- 

<roca: cc de--! prceecxi 
ce Pncas ai »»-
nu — a coHu-aaț X na-j
Iov — atrace atenția te(*ul 
că in Albania proiectul de 
Program a fo6t publicat intr-o 
formă ciuntită și denaturată. 
Acest act neprietenesc al con
ducătorilor albanezi nu este 
întâmplător. Amplificând la 
maximum cultul personalită
ții, călcând în picioare normele 
vieții de partid, conducătorii 
albanezi nu vor să se impace 
cu restabilirea principiilor le
niniste ale vieții de partid, cu 
critica cultului personalității. 
Suslov a subliniat că acțiunile 
conducătorilor albanezi dău
nează cauzei construirii socia
lismului în Albania însăși.

Referindu-se la reacțiile pro
vocate de proiectul de Pro
gram al P.C.U.S. în lumea 
imperialistă și în tabăra so- 
cial-democraților, Suslov a de
clarat : „Oricât s-ar strădui 
dușmanii comunismului, nimic 
nu poate stăvili înaintarea 
ideilor victorioase ale comu
nismului''.

Criticînd pe social-demoera- 
ții de dreapta — a spus 
Suslov — noi vrem să ajutăm 
consolidarea forțelor sănătoa
se din partidele socâal-demo- 
crate, să aducem aceste forțe 
pe drumul cel bun.

Mihail Suslov s-a ocupat, de 
asemenea, de probleme teore
tice, în special de problema 
rolului statului în perioada 
construirii desfășurate a co
munismului. El a apreciat ca 
antimarxistă concepția revizio
niștilor iugoslavi în probleme
le statului.

Secretarul C.C. al P.C.U.S. a 
vorbit apoi despre sarcinile în 
domeniul muncii ideologice. El

Unitatea șs coeziunea lagărului 
socialist constituie chezășia

victoriei
Conducătorul delegației 

Partidului Muncii din Coreea, 
Kim Ir Sen, întâmpinat cu vii 
aplauze, a declarat că proiec
tul noului Program al P.C.U.S. 
reprezintă un remarcabil do
cument marxist-leninist în 

Muncitorii de la uzina „V. 1. Lenin" din Moscova citesc în timpul pauzei de piîni în ziare materialele Congresului al XXII-lea al P.C.U.S.

tea Congresului al XXII-lea 
al partidului : s-au recoltat de 
pe fiecare hectar cîte 27,5 
chintale de cereale (fără po
rumb) și s-au obținut nume
roase alte produse.

Sîntem ferm convinși — a 
declarat în încheiere Aleksandr 
Ghitalov — că mărețul Pro
gram al construirii comunis
mului în țara noastră va fi în
deplinit.

a declarat în încheiere: Pro
gramul nostru este realist și 
el va fi înfăptuit. Secolul nos
tru este secolul marșului tri
umfal al comunismului. Nu 
este departe timpul cînd toate 
popoarele vor merge pe a- 
ceastă cale. Comunismul este 
ziua de mâine a întregii ome
niri.

întimpinat cu aplauze pre
lungite a luat apoi cuvîntul 
Todor Jivkov, conducătorul 
delegației Partidului Comu
nist Bulgar.

Astăzi — a spus el — gîn- 
durile și simțămintele a mi
lioane de luptători pentru un 
viitor luminos sânt îndreptate 
spre Moscova, spre Kremlin. 
El a transmis Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, 
poporului Uniunii Sovietice un 
salut și urări de succes din 
partea comuniștilor din Bul
garia și a întregului popor 
bulgar.

Partidele și popoarele fră
țești simt tot mai adine, a 
spus Jivkov, rezultatele bine
făcătoare ale liniei leniniste a 
Congresului al XX-lea al 
P.C.U.S., rezultatele lichidării 
cultului personalității — străin 
marxism-leninismului. Acest 
Congres, după cum a dove
dit-o în mod incontestabil 
viața, a ridicat pe o treaptă 
și mai înaltă mișcarea comu
nistă și muncitorească inter
națională.

Todor Jivkov a apreciat 
Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. ca fiind excepțional 
de important, istoric și a sub
liniat însemnătatea sa pentru 
evoluția continuă a omenirii 
pe calea păcii, socialismului și 
comunismului.

Noul Program al P.C.U.S., a 
spus vorbitorul, este „un nou 
și măreț manifest al comu- 
nișaior din lumea intreagă**. 
Act,? ~ a eonducene a Pamdu- 
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ninistă in toate domeniile con
struirii comunismului. Urmă- 
toarele două decenii vor fi 
marcate în U.R.S.S. prin noi 
victorii ale comunismului.

Comuniștii bulgari, a decla
rat Todor Jivkov. consideră 
Programul P.C.U.S. ca un pro
gram de acțiuni al propriului 
lor partid, deoarece el reflectă 
interesele și aspirațiile vitale 
ale poporului bulgar. Șeful 
delegației Partidului Comunist 
Bulgar a arătat că planul de 
perspectivă pentru dezvoltarea 
economiei naționale a Bul
gariei pe următorii 20 de ani 
prevede desăvârșirea construi
rii socialismului și trecerea la 
construirea societății comu
niste.

Temelia tuturor succeselor 
noastre, a subliniat Jivkov, 
rezidă în prietenia frățească 
de nezdruncinat dintre po
porul bulgar și popoarele Uni
unii Sovietice.

Todor Jivkov a declarat că 
Partidul Comunist Bulgar și 
Comitetul său Central con
damnă cu hotărîre linia poli
tică greșită și orientarea aven
turistă a conducerii Partidu
lui Muncii din Albania. El a 
adăugat că acțiunile greșite 
ale conducătorilor albanezi 
dup la izolarea Albaniei de 
mișcarea comunistă interna
țională.

„In orice condiții și împre
jurai’! partidul lui Gheorghi 
Dimitrov va merge umăr la 
umăr cu voi, cu partidul ma
relui Lenin" — a declarat 
Jivkov.

noastre
care sînt înfățișate limpede 
căile concrete ale construcției 
comuniste în U.R.S.S.

Proiectul de Program al 
P.C.U.S. nu numai că stabi
lește țelurile și sarcinile luptei 
poporului sovietic, dar oglin-

dește tot odată idealurile și 
aspirațiile întregii omeniri, a 
spus Kim Ir Sen, adăugind 
că „popoarele din lumea în
treagă văd în proiectul de 
Program viitorul luminos al 
comunismului și sânt pătrunse 
de o încredere și mai mare în 
victoria socialismului și comu
nismului". ,

Subliniind că în lumea con
temporană încheierea Tratatu
lui de pace german este pro
blema cea mai urgentă, Kim 
Ir Sen a declarat: Partidul 
Muncii din Coreea și poporul 
coreean sprijină întrutotul 
propunerile Uniunii Sovietice 
și ale Republicii Democrate 
Germane cu privire la înche

Aspect din sala Congresului.

ierea Tratatului de pace cu 
Germania și la normalizarea 
situației în Berlinul occiden
tal Sprijinim pe deplin și 
fără rezerve măsurile între
prinse de guvernul sovietic 
per.rru securitatea țării sale 
și a întregului lagăr socialist 
in teta amenințării imperia- 
liste.

Kim Ir Sen a declarat apoi : 
Trupele americane trebuie să 
plece din Coreea de sud, iar 
problema coreeană trebuie să 
fie rezolvată de poporul co
reean însuși fără vreun ames
tec din afară. Partidul și 
poporul nostru, a spus el, vor 
lupta și de acum înainte pen
tru unificarea pașnică a Co
reei și pentru victoria socialis
mului în țară.

După cum a relevat Kim Ir 
Sen, unitatea și coeziunea la
gărului socialist „este chezășia 
victoriei noastre, a cauzei 
noastre comune". El a arătat

Ședința din după-amiaza zilei de 21 octombrie
La reluarea ședinței în 

cursul după-amezii, primul a 
luat cuvîntul Bias Roca, 
membru al conducerii Uniu
nii Organizațiilor revoluționa
re integrate din Cuba. Dele
gații și invitații la Congres au 
întimpinat apariția lui Bias 
Roca cu ovații furtunoase. 
N. S. Hrușciov l-a salutat cu 
cuvintele „Viva Cuba !“.

în cuvîntul său de salut, 
Bias Roca a subliniat că revo
luția cubană patriotică, demo
cratică și socialistă și dezvol
tarea ei rapidă și cu succes 
reprezintă o strălucită apli
care în practică a tezei cu
prinse în Proiectul de Pro
gram al P.C.U.S. cu privire la 
caracterul epocii actuale, al 
cărui conținut îl constituie 
trecerea de la capitalism la 
socialism.

Vorbind despre transformă
rile înfăptuite în Cuba, vor
bitorul a declarat că revolu
ția din Cuba a condus poporul 
cuban pe calea construirii so
cialismului. Poporul Cubei a 
putut să-și mențină suverani
tatea și independența recent 
cucerite, a putut să-și desfă
șoare revoluția nu numai da
torită unității și luptei sale, 
ci și datorită solidarității oa
menilor muncii din lumea în
treagă, datorită țărilor socia
liste și în primul rînd Uniu
nii Sovietice care i-au acor- 

că P.C.U.S. este avangarda 
unanim recunoscută a miș
cării comuniste și muncito
rești internaționale. întărirea 
coeziunii cu P.C.U.S. este da
toria tuturor comuniștilor. 
Prietenia partidelor și po
poarelor noastre este veșnică 
și de nezdruncinat — a decla
rat Kim Ir Sen.

Primit cu putemiee aplauze 
a luat apoi cuvîntul Ho Și 
Min, conducătorul delegației 
Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam. El a vorbit 
despre lupta poporului vietna
mez împotriva colonialiștilor, 
pentru eliberarea națională și 
socială. în prezent, a spus Ho

Și Min, in Vietnamul de nord 
poporul își dedică toate forțe
le construcției socialismului. 
Datorită ajutorului prietenesc 
al Uniunii Sovietice, al Chinei 
Populare și al altor țări so
cialiste, Republica Democrată 
Vietnam a obținut mari 
succese.

Ho Și Min a dat citire salu
tului adresat celui de-al XXII- 
lea Congres al P.C.U.S. de Co
mitetul Central al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, 
în care se subliniază excepțio
nala însemnătate a Congresu
lui P.C.U.S. pentru mișcarea 
comunistă și muncitorească.

Noul Program al P.C.UJS., 
se spune în mesajul de salut, 
dezvoltă în mod creator marx- 
ism-leninismul și îmbogățește 
tezaurul comunismului științi
fic eu idei noi.

Partidul celor ce Muncesc 
din Vietnam, împreună cu ce
lelalte partide frățești va 

dat un ajutor frățesc și dezin- 
fprpcflt

Blas ’Roca a vorbit cu re
cunoștință despre marele aju
tor multilateral acordat Cu
bei de către țările socialiste.

Revoluția cubană va mai 
avea să facă față unor noi în
cercări dar Cuba este convin
să că datorită solidarității po
poarelor ea va învinge, va în
frunta orice încercări și va 
continua să pășească înainte.

Bias Roca a denumit impe
rialismul nord-american duș
manul nr. 1 al revoluției ca
bane. Imperialiștii amerieani 
și agenții lor, a spus el, pun 
la cale noi provocări împo
triva țării noastre. Vorbind 
despre baza militară a S.U.A. 
de la Guantanamo, Blas Roca 
a declarat că Cuba va reintra 
în posesia acestui teritoriu și 
americanii vor trebui să plece 
de acolo, dar că acest lucru 
se va face nu prin violență, ci 
pe baza dreptului internațio
nal.

în aplauzele întregii săli 
Bias Roca a exclamat: „Po
porul cuban stă de strajă re
voluției sale. Un popor care 
este gata să-și dea viața pen
tru o cauză dreaptă, nu poate 
să fie înfrînt. Cuba va re
zista".

Ne bizuim pe solidaritatea 
voastră, tovarăși sovietici, a 

lupta pentru întărirea unității 
lagărului socialist și a mișcării 
comuniste internaționale.

în mesajul de salut se ex

Oamenii sovietici au deschis

tuturor popoarelor drumul larg

spre socialism
Jumjaghlin Țedenbal, condu

cătorul delegației Partidului 
Popular Revoluționar Mongol 
întimpinat cu aplauze prelun
gite, a subliniat că uriașa a- 
tenție cu care sînt urmărite 

în întreaga lume lucrările 
Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S. se explică prin aceea 
că la Congres se discută pro
blema celei mai raționale 
orinduiri a vieții sociale — 
societatea comunistă.

în noul Program al P.C.US., 
a spus Țedenbal, este sinteti
zată experiența Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice și 
a întregii mișcări comuniste 
internaționale. Aceasta, a a- 
dăugat el, este cea mai impor
tanță trăsătură a Programu
lui P.C.U.S. — cel mai măreț 
document al epocii.

„Unitatea frățească și co
laborarea popoarelor comuni
tății mondiale socialiste co
respunde celor mai înalte in
terese ale fiecărei țări" — a 
spus J. Țedenbal. El a subli
niat în legătură cu aceasta că 
linia greșită a conducătorilor 
Partidului Muncii din Albania 
„aduce prejudicii cauzei noas
tre și în primul rind poporu
lui albanez".

Perspectivele construcției 
comunismului în U.R.S.S., a 
continuat șeful delegației 
Partidului Popular Revoluțio- 

spus Bias Roca. Revoluția cu
bană este invincibilă.

Șeful delegației organizați
ilor revoluționare integrate 
din Cuba a declarat că pro
iectul de Program al P.C.U.S. 
însuflețește poporul cuban 
care soarbe din el forțe pen
tru a continua lupta.

„Sprijinim cu hotărîre pozi
ția expusă de N. S. Hrușciov 
față de acțiunile nejuste 
ale conducătorilor Partidului 
Muncii din Albania, a decla
rat în continuare șeful dele
gației cubane.

Bias Roca și-a exprimat 
convingerea fermă că poporul

Viitorul aparține popoarelor
în numele celor două mi

lioane de comuniști și al cla
sei muncitoare din Indonezia, 
D. N. Aidit, președintele C.C. 
al P.O. din Indonezia, a 
transmis Congresului al XXII- 
lea al P.C-U.S. un salut pro
letar.

El a relevat că comuniștii și 
toți oamenii muncii din Indo
nezia sînt întotdeauna entu
ziasmați de succesele poporu
lui sovietic. „Nu încape nici 
o îndoială că poporul sovietic 
va îndeplini noul Program al 
P.C.U.S. și că în U.R.S.S. co
munismul va fi eonștruit".

Aidit a subliniat că în pre
zent pentru popoare s-a creat 

primă convingerea că sarci
nile formulate în noul Pro
gram al P.C.U.S. vor fi înde
plinite cu succes.

ți comunism
nar Mongol. întăresc și mai 
mult încrederea oamenilor 
muncii din toate țările în vic
toria definitivă a comunismu
lui în lumea întreagă. El a 
spus : Programul P.C.U.S. va 

fi arma ideologică a popoare
lor în lupta lor pentru viito
rul luminos.

Vorbind despre succesele 
Republicii Populare Mongole 
în construirea socialismului, 
Țedenbal a arătat că în pre
zent, în fața poporului mongol 
stă sarcina desăvârșirii con
strucției socialismului, ridi
cării economiei țării sale la 
nivelul statelor înaintate.

J. Țedenbal a subliniat în
semnătatea ajutorului frățesc, 
dezinteresat pe care țările so
cialiste și, în primul rînd Uni
unea Sovietică, îl acordă Mon
goliei. ..

Ne mândrim, a spus Țeden
bal, că oamenii sovietici au 
deschis tuturor popoarelor 
drumul larg spre socialism și 
croiesc drumul spre comu
nism. „Generațiile viitoare vă 
vor cinsti întotdeauna pe voi, 
deschizători de drum ai co
munismului", a declarat Țe
denbal în încheierea cuvân
tării lui de salut.

Cu aceasta a luat sfîrșit șe
dința de dimineață a Con
gresului.

sovietic va traduce în viață 
noul Program al partidului.

Emoționantă a fost clipa 
cînd s-a predat Prezidiului 
Congresului steagul național 
al Republicii Cuba. Delegații 
și invitații la congres au sa
lutat cu o uriașă însuflețire 
urările lui N. S. Hrușciov: 
„Trăiască Cuba revoluționa
ră !“, „Trăiască poporul re
voluționar al Cubei !“, „Tră
iască Fidel Castro, conducăto
rul revoluției cubane!“, „Tră
iască delegația poporului cu
ban în frunte cu tovarășul 
Bias Roca!“.

o situație internațională fa
vorabilă. Desigur, că aeeastă 
situație — a adăugat el — nu e 
favorabilă pentru imperialiști 
și pentru dușmanii popoare
lor, Pentru ei situația se în
răutățește.

Poporul indonezian, a spus 
în continuare Aidit, respinge 
internaționalizarea Irianului 
de vest și este ferm hotărît 
să elibereze pământul indone
zian de colonialiști. „în aceas
tă luptă nu șîntem singuri. 
Sîntem convinși că oamenii 
muncii din toate țările, in
clusiv oamenii muneii din 
Olanda, vor sprijini revendi
carea Indoneziei.

După cum a arătat Aidit, în 
prezent relațiile dintre Indo
nezia și Uniunea Sovietică 
„înfloresc rapid ca florile pri
măvara". Primăvara prieteniei 
dintre Indonezia și Uniunea 
Sovietică va fi veșnică deoa
rece „or cum ar fi timpul, 
primăvara rămîne întotdeau
na primăvară".

Nici calomniile antisovieti- 
ce, nici uneltirile imperialiști
lor nu sînt în stare să rupă 
prietenia pe care președintele 
Sukamo a denumit-o „priete
nia tovarășilor de luptă", a 
declarat Aidit.

El a subliniat că unitatea 
partidelor marxist-leniniste de 
pe cele cinci continente se în
tărește zi de zi. „Imperialiștii 
să se cutremure în fața aces
tei unități. Viitorul aparține 
popoarelor".

Hotărârile Congresului al 
XXII-lea al P.C.U.S. - Con- 

greșul constructorilor comu
nismului — vor avea o uriașă 
importanță pentru mișcarea 
comunistă și muncitorească 
internațională — a declarat 
Ajoi Gosh, secretar general 
al Consiliului Național al 
Partidului Comunist din In
dia.

A. Gosh a transmis Congre
sului un salut din partea 
Partidului Comunist din In
dia. El a declarat că succe
sele obținute de Uniunea So
vietică nu lasă nici o umbră 
de îndoială asupra faptului că 
sarcinile trasate în noul Pro
gram al P.C.U.S. vor fi înde
plinite.

Vorbitorul a arătat că Pro
gramul P.C.U.S. are o impor
tanță istorică mondială și se 
situează pe același plan cu 
celebrul Manifest Comunist. 
„Programul P. C. U. S. este 
steaua călăuzitoare a întregii 
omeniri".

Relevînd că cercurile impe
rialiste urzesc planuri de a- 
gresiune, Ajoi Gosh a decla
rat : Partidul Comunist din 
India și păturile înaintate ale 
poporului indian sînt pe de
plin conștiente cît de nece
sare au fost măsurile adopta
te de guvernul sovietic pentru 
întărirea securității

Poporul indian, a spus 
Gosh, vede în poporul sovie
tic un prieten sincer, care a- 
cordă Indiei ajutor în re
construcția economiei națio
nale. între India și U.R.S.S. 
s-au statornicit relații de 
strînsă colaborare.

„Vom depune eforturi pen
tru ca aceste relații de prie
tenie și colaborare să se dez
volte și pe viitor" — a decla
rat A. Gosh.

Construirea societății 

comuniste a devenit 
o sarcina nemijlocita

Alexei Kosîghin, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și-a consacrat cuvîntarea sar
cinilor în domeniul construc
ției economice. El a subliniat 
că Uniunea Sovietică a atins 
în prezent un nivel de dez
voltare cînd construirea so
cietății comuniste a devenit o 
sarcină nemijlocită.

A. Kosîghin a relevat că, 
creînd baza tehnică materia
lă a comunismului, Uniunea 
Sovietică nu copiază structu
ra economică a celor mai dez
voltate țări capitaliste. „Noi 
creăm structura noastră pro
prie".

în U.R.S.S. peste o cincime 
din venitul național este folo
sită pentru construcția capita
lă, a arătat vorbitorul. A. Ko
sîghin a declarat că U.R.S.S. 
întrece S.U.A. în ce privește 
ritmul de creștere al volumu
lui investițiilor. Totodată însă, 
a menționat el, ritmul cons
trucției capitale nu corespun
de încă cerințelor actuale.

în continuare, A. Kosîghin a 
abordat probleme ale proiec
tării construcțiilor industriale. 
El a relatat că se introduce un 
nou sistem de planificare al 
construcției capitale, care va 
fi oglindit în planurile pe anul 
1962.

Vorbitorul a acordat atenție 
faptului că înfăptuirea sarci
nilor de dezvoltare a econo
miei naționale cer perfecțio
narea continuă a conducerii 
economice, folosirea cea mai 
rațională a resurselor mate
riale. „Este necesară și pe 
viitor perfecționarea organi
zării producției în industrie, 
folosirea mai bună a rezerve
lor".

Partidul comunist conduce 
în permanență și consecvent 
treburile în așa fel îneît ni
velul de trai al poporului so
vietic să fie cel mai ridicat 
din lume, a declarat A. Kosî
ghin, subliniind că proiectul 
de Program al P.C.U.S. des
chide perspective largi pentru 
dezvoltarea economică și ridi
carea bunăstării materiale a 
poporului.

Menționînd că investițiile în 
industria ușoară sînt în pre
zent mai mari decît cele pre
văzute prin planul septenal, 
A. Kosîghin a comunicat că 
aproximativ în anul 1970 în 
U.R.Ș.S. producția pe cap de 
locuitor de mărfuri de con
sum popular va întrece nive
lul celor mai dezvoltate țări 
capitaliste, inclusiv S.U.A.

„Pentru partidul comunist 
nu este nimic mai presus de
cît interesele poporului". Parti
dul există pentru popor și 
consideră că aceasta constituie 
sensul activității sale.

Alexei Kosîghin a subliniat 
că P.C.U.S. păzește întotdea
una cu mare atenție unitatea 
rîndurilor sale. în această or
dine de idei el a relevat rolul 
important pe care l-a jucat 
zdrobirea grupului antiparti
nic. Membrii acestui grup, a 
spus vorbitorul, contaminați 
de cultul personalității, înă
bușeau orice inițiativă, adu
când prin acțiunile lor grave 
prejudicii statului și poporu
lui. „Cultul personalității nu 
trebuie să-și găsească loc în 
construcția c°munistă“,

A. Kosîghin a criticat cu 
asprime abaterile de la marx
ism-leninism care au loc în 
Partidul Muncii din Albania. 
Partidul nostru, a declarat el, 
va lupta și pe viitor cu toată 
intransigența împotriva orică

Din fiecare rînd al noului 
Program al partidului se des
prinde o profundă încredere 
în popor, în geniul său crea
tor, constructiv, a spuș Maria 
Rojneva. Ea a relatat delega- 
ților la congres cum trăiesc 
și cum muncesc lucrătorii de 
la fabrica de stofe fine din 
Kupava de lingă Moscova.

în decurs de 6-7 ani, în în
treprindere s-a dublat produc
ția de țesături. Acesta este 
meritul colectivului întreprin
derii, în rîndul căruia inițiati
va creatoare cunoaște o lar
gă dezvoltare. Aici au apărut 
inițiative patriotice cum sînt 
întrecerea pentru o producție 
suplimentară din materii pri
me economisite, instruirea pe 
scară largă și planificată a 
muncitorilor. Și nu este în- 
tîmplător că în fabrică pro
ductivitatea muncii a și de
pășit nivelul stabilit pentru 
sfârșitul septenalului (1965). 
Nu de mult, fabrica din Ku
pava a devenit o întreprinde
re a muncii comuniste.

în viața textiliștilor au apă
rut tot mai mult elemente co
muniste. De pildă, probleme
le cu privire la angajarea în 
serviciu și la desfacerea con
tractului de muncă se re
zolvă nemijlocit în cadrul 
brigăzilor, de mult s-a renun
țat la ceasurile de pontaj, sa
lariile sînt plătite fără casier.

Textiliștii din Kupava apro
bă cu căldură noul Program 
al partidului, a spus Maria 
Rojneva. în acest Program ei 
văd o întruchipare vie a tu
turor năzuințelor lor: „Doar 
noi și dv., tovarăși delegați* 
vom trăi în comunism".

ror denaturări ale marxism- 
leninismului.

A luat apoi cuvintul G. I. 
Vorobiov, prim-secretar al Co
mitetului de partid din ținu
tul Krasnodar.

El a subliniat că oamenii 
muncii din Kuban luptă cu 
perseverență pentru dezvol
tarea continuă a industriei și 
agriculturii ținutului. în ulti
mii cinci ani volumul produc
ției industriale din Kuban a- 
proape ș-a dublat. Extracția 
de gaze s-a mărit în acești 
ani de 13 ori.

în ținut a sporit considera
bil producția agricolă. Anul 
acesta, în pofida secetei, până 
la 15 octombrie au fost văr
sate în hambarele patriei 116 
milioane puduri cereale — cu 
35 milioane puduri mai mult 
decît pînă la aceeași dată a 
anului trecut.

Mărețele perspective ale 
construirii comunismului în 
U.R.S.S., schițate în noul Pro
gram al P.C.UJȘ., însuflețesc 
poporul sovietic, îl inspiră la 
noi fapte nobile, a declarat 
Iakov Zarobian, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Comu
nist din Armenia.

I. Zarobian a caracterizat 
succesele obținute de Armenia 
sovietică în construcția eco
nomică și culturală. El a ară
tat că în 1961 volumul pro
ducției industriale va spori de 
70 de ori față de nivelul din 
1913. în anii puterii sovietice 
Armenia s-a transformat în- 
tr-o republică înfloritoare cu 
o industrie care a atins un 
înalt nivel de dezvoltare și 
cu o agricultură mecanizată. 
Produsele industriei se expor
tă în 37 de țări.

După cum a relevat Iakov 
Zarobian în prezent în Ar
menia sovietică se produce 
mai multă energie electrică 
pe eaP de locuitor decît în 
Italia, Japonia, Danemarca și 
în alte țări capitaliste. în ceea 
ce privește producția de ener
gie electrică Armenia și-a 
depășit vecinii: Turcia de 15 
ori, Iranul de 32 de ori.

Poporul armean a obținut 
aceste succese în familia na
țiunilor socialiste, datorită a- 
jutorului tuturor popoarelor 
Tării Sovietice și în primul 
rînd datorită ajutorului po
porului rus, a spus Zarobian.

Referindu-se la perspective
le dezvoltării economiei națio
nale a Armeniei I. Zarobian 
a anunțat că în cursul urmă
torilor 20 de ani volumul pro
ducției industriale în republi
că va crește de 13 ori, pro
ducția de produse agricole de 
3,5 ori, venitul național va 
crește de 12 ori.

Iakov Zarobian a subliniat 
excepționala importanță a ho
tărârilor Congresului al XX- 
lea al P.C.U.S. pentru restabi
lirea normelor leniniste ale 
vieții de partid și pentru li
chidarea urmărilor cultului 
personalității. El a subliniat 
că lupta împotriva grupului 
antipartinic a fost o luptă pen
tru puritatea marxism-le
ninismului.

I, Zarobian a arătat că Ma
lenkov este vinovat de perse
cutarea cadrelor de partid nu 
numai din Leningrad și Bie- 
lorusia, ci Și din Armenia.

El s-a raliat opiniei antevor
bitorilor săi că Malenkov nu 
este demn de a fi membru al 
P.C.U.S.

Cu cuvîntarea rostită de I. 
Zarobian a luat șfîrșit ședința 
de după-amiază a Congresului.

Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. își va continua lu
crările luni 23 octombrie.



Funeraliile marelui scriitor 
Mihail Sadoveanu

Sîmbătă, 21 octombrie, ce
tățenii Capitalei au condus pe 
ultimul său drum pe marele 
nostru scriitor, Mihail Sado
veanu.

începînd de dimineață, mii 
de bucureșteni au continuat să 
treacă prin fața catafalcului 
așezat în holul Ateneului R.P. 
Romine, aducînd ultimul lor 
salut strălucitului om de cul
tură și cetățean de seamă al 
patriei noastre.

Răsună grav acordurile mar
șurilor funebre. La catafalc 
fac de gardă membri ai Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, 
academicieni și alți oameni 
de știință, artă și cultură, mun
citori, studenți, elevi.

Se schimbă ultima gardă. 
Catafalcul este străjuit de to
varășii Gheorghe Apostol, 
Petre Borilă, Alexandru Mo- 
ghioroș, Dumitru Coliu, Ște
fan Voitec, Mihai Dalea.

La ora 11, sicriul cu corpul 
neînsuflețit al lui Mihail Sa
doveanu, purtat pe umeri de 
academicieni, și alte persona
lități de frunte ale vieții cul
turale și științifice, este scos 
din holul îndoliat al Ateneu
lui R. P. Române și așezat pe 
carul mortuar.

începe mitingul de doliu. 
Sînt prezenți conducători ai 
partidului și ai statului nos
tru, conducători ai instituțiilor 
centrale și organizațiilor de 
masă, academicieni și alți oa
meni de știință, artă și cultură, 
reprezentanți ai oamenilor 
muncii din marile întreprin
deri bucureștene, membrii fa
miliei defunctului.

în larga piață a Palatului 
R. P. Romîne, pe străzile în
vecinate clădirii Ateneului o 
mulțime tăcută de admiratori

ROADE
VEȘNICE
Inima noastră sîngeră lingă 

inima țării, la moartea unuia 
din cei mai de seamă fii ai 
binecuvîntatului nostru pă- 
mînt.

Căci dacă măreața forță 
creatoare care a fost Mihail 
Sadoveanu de mult deveni
se mit și legendă, de mult 
se-mprăștiase și se contopise 
cu suflarea codrilor și respi
rația apelor romînești, demult 
exista pe un plan superior și 
se mișca majestuos, multipli
cată la nesfîrșit în veșnicele 
făpturi pe care le plăzmuise, 
omul Mihail Sadoveanu, cu 
masiva și calma lui bunătate, 
cu vorba dulce, înțeleaptă și 
rară, cu zîmbet blajin și 
scurte, albastre fulgerări în 
privirea atotpătrunzătoare, cu 
pasul egal și elastic de dru
meț și de vînător, omul unic 
în nobila lui alcătuire umană, 
a fost pînă ieri aici lîngă noi 
și n-o să-l mai avem.

N-o să mai încercăm acel 
complex și înălțător senti
ment, atît de greu de expri
mat, pe care simpla lui pre
zență fizică o stîrnea în sufle
tul nostru și care s-ar fi pu
tut traduce cam așa : „E chiar 
Sadoveanu, acesta e Sadovea
nu. Aceștia sînt ochii lui care 
au cercetat cronicele și hri
soavele de demult și cronica 
vie a zilelor noastre, ochii 
care-au citit slovă cu slovă 
imensa carte a naturii și a is
toriei romînești, acesta e zîm- 
betul lui ușor melancolic în 
care s-au filtrat străvechile 
suferințe și străvechea înțelep
ciune a poporului nostru. Și 
asta e mîna lui care a scris 
Frații Jderi și Baltagul, și 
Zodia Cancerului și Nada Flo
rilor, și Nicoară Potcoavă, și 
Mitrea Cocor, și celelalte, ce
lelalte toate“.

Nu ne venea să credem că-1 
avem în fața ochilor noștri ; 
ni se părea că neprețuitul pri
vilegiu de a-i fi contemporani 
are în sine ceva miraculos ; ni 
se părea că un simbol, un 
grandios monument a prins 
carne și viață și ne-a ieșit în 
cale, ca împreună cu noi, cu 
toate generațiile de truditori 
în cîmpul artei romînești, să 
salute soarele ce vine de la 
răsărit, aurora comunistă, fe
ricirea umană.

Cînd privirea lui ne atin
gea, parcă o mină masivă și 
bună s-ar fi lăsat mîngîietoa- 
re peste creștetul nostru.

Oricîți ani să fi avut, fie
care din noi ne simțeam în 
acele clipe un tînăr învățăcel, 
sugrumat de emoție.

Atare clipe nu vom mai 
trăi. Și inima noastră sîngeră. 
Dar nu ca atunci cînd destinul 
lovește besmetic, cînd stihiile 
urlă și scutură floarea...

E în lacrima noastră o lu
mină și-o împăcare. E o du
rere care nu țipă.

Căci săvârșirea lui dintre cei 
vii a fost ca trecerea lentă și 
majestuoasă a unei nave din
colo de zare, în nețărmurire. 
Viața lui a fost încărcată de 
roade ce nu se vor trece, atîta 
vreme cît poporul nostru 
va exista, și dincolo poate, 
în cel mai îndepărtat viitor, 
atunci când țările și popoarele 
se vor înfățișa atît de deose
bit față de ceea ce noi putem 
astăzi cunoaște.

Roadele vieții lui Mihail 
Sadoveanu vor exista și vor 
hrăni cu nepieritoarea lor 
substanță, cu nepieritoarele 
lor miresme, sufletul omului, 
atîta vreme cît pe pămînt și 
pe alte planete, omul va trăi 
și va împleti firul vrăjit al 
artei cu firul vieții sale...

MARIA BANUȘ 

ai celui mai mare artist al 
prozei romînești au luat parte 
cu pietate la desfășurarea mi
tingului de doliu.

In fața Ateneului o compa
nie de onoare cu drapelul în
doliat prezintă onorul,

Luînd cuvântul, tovarășul 
Ștefan Voitec, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, a spus:

Cu profundă durere ne des
părțim astăzi de marele scriitor 
al poporului romîn — Mihail Sa
doveanu — creator al unei vaste 
și nepieritoare opere literare, 
strălucit cărturar, patriot înflăcărat, 
exemplu de artist cetăjean.

Opera sa literară, izvorîtă din- 
tr-o adîncă cunoaștere a vieții re
flectă, într-o formă de înaltă mă
iestrie artistică, trecutul de sufe
rințe și frămînfări ale maselor 
populare, năzuințele lor spre li
bertate și progres social.

Neîntrecut cîntăreț al frumuse
ților țării, maestru al limbii lite
rare, Mihail Sadoveanu a găsit 
drumul spre sufletul poporului, 
care i-a îndrăgit opera.

l-a fost dat lui Mihail Sadovea
nu marea fericire de a trăi — în 
zilele de după eliberarea patriei 
— epopeea luptei maselor largi 
populare pentru construirea so
cietății noi, socialiste.

Iubind poporul, simțind alături 
de el ritmul înnoitor al vieții pe 
care acesta și-o făurea, crezînd 
din toată inima — așa cum măr
turisea el însuși : „înfr-o litera
tură care face pe om mai eroic, 
mai generos, mai fericit", Mihail 
Sadoveanu și-a încununat opera 
cu o seamă de creații, care se 
numără printre cele mai reprezen
tative ale noii noastre literaturi 
realist-socialiste.

Marele scriitor a fost în ace
lași timp un însuflețit militant pe 
tărîm obștesc și în viața de stat, 
un neobosit luptător pentru cauza 
păcii, a socialismului și prieteniei 
între popoare.

Pentru întreaga sa activitate de 
strălucit creator în domeniul lite- 
rilor, de patriot luminat și demo
crat convins, poporul l-a încon
jurat cu respect și dragoste, ale- 
gîndu-l în funcții de mari răspun
deri în sfatul nostru democrat- 
popular, în organizațiile obștești.

Prețuindu-i bogata activitate 
artistică și cetățenească, Partidul 
Muncitoresc Romîn și Conducerea 
de stat l-au distins cu ordine și 
medalii ; i-au acordat înaltul titlu 
de Erou a| Muncii Socialiste.

Tradusă în zeci de limbi, răs- 
pîndită în milioane de exemplare, 
opera sa pătrunsă de un cald 
umanism, a găsi) un larg ecou în 
inimile popoarelor din multe țări 
ale lumii.

Susjinînd și făcînd larg cunos
cută politica externă de pace și 
coexistență pașnică a Partidului 
Muncitoresc Romîn și a guvernu
lui țării, Mihail Sadoveanu a par
ticipat neobosit la activitatea Con
siliului Mondial al Păcii. El a fost, 
de asemenea, membru în Comite
tul pentru decernarea premiilor 
internaționale Lenin „Pentru întă
rirea păcii între popoare".

Ca semn a| prețuirii operei saie 
literare și a activității sale nobile 
în mișcarea internațională pentru 
pace, i s-au acordat Medalia de 
Aur a Consiliului Mondial al Pă
cii și Premiul Internațional Lenin 
„Pentru întărirea păcii între po
poare".

in marile' lupte desfășurate de 
masele populare, sub conducerea 
partidului, pentru instaurarea re
gimului democrat-popular și con
struirea socialismului, Mihail Sa
doveanu a fost prezent cu scrisul, 
cuvîntul, cu fapta sa.

In urmă cu 10 ani, cînd parti
dul sărbătorea trei decenii de la 
întemeierea lui, Mihail Sadoveanu 
spunea : „Un urmaș al generații
lor suferinței aduce omagiul său 
de recunoștință oștenilor îndrăz
neți ai Revoluției, comuniștilor cari 
au început, acum 30 ani, opera 
lor de bine și Partidului Munci
toresc Romîn care săvîrșește fapta 
cea mare, de pace și iubire".

în numele Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
al Consiliului de Stat și al Gu
vernului Republicii Populare Ro
mîne, aduc un ultim salut lui Mi
hail Sadoveanu, marele scriitor, 
fiu devotat al poporului romîn.

Neștearsă va rămîne în inimile 
noastre, amintirea sa luminoasă.

Adio, scump tovarăș și prieteni

A vorbit apoi acad. Ata- 
nase Joja, președintele Aca
demiei R. P. Romîne. Unul 
dintre cei mai mari scriitori 
contemporani ai literaturii 
universale — a spus el — ce
tățean de seamă al patriei 
noastre, ne-a părăsit, dar el 
ne-a lăsat moștenire o operă

Pilda marelui nostru Sadoveanu
La 19 octombrie s-a sfîrșit 

din viață cel mai mare artist 
al prozei romînești, — munte
le cel înalt și alb al litera
turii noastre, — maestrul Mi
hail Sadoveanu.

Cu puțin înainte de a îm
plini venerabila etate de 81 de 
ani, inima sa a încetat să mai 
bată.

De aproape 60 de ani, Mihail 
Sadoveanu strălucește cu sta
tornicie pe cerul literelor ro
mînești, dovedindu-se a fi lu
minătoare stea de întîia mă
rime. Sînt 60 de ani de cînd 
Sadoveanu, mereu proaspăt 
încărcat cu neprețuite odoare, 
ne îmbracă palatul silințelor 
literare cu măiestrite neste
mate.

A fost și va rămîne Mihail 
Sadoveanu un scriitor care de 
la întîia cunoștință își câștiga 
și-și va câștiga pururi simpa
tia și dragostea, avînd darul 
de a nu le mai pierde nicio
dată.

L-a cunoscut și l-a iubit o 
lume, mii și răsmii de oameni 
cari, cetindu-i cele peste 120 
de cărți au prins, încă de mult 
tare, să priceapă că nu era 
chip de trăit din pricina 

vastă, în care înalta măiestrie 
artistică dă un relief excep
țional sentimentelor de dra
goste pentru cei obidiți în tre
cut, pentru cei ce astăzi sînt 
ziditorii societății socialiste. 
Maestrul Mihail Sadoveanu a 
plecat, dar prin opera sa el 
este prezent printre noi și va 
continua să fie prezent în me
moria și simțirea generațiilor 
ce vor urma, fiindcă, în ima
gini strălucitoare, într-o limbă 
inegalată, el a exprimat fon
dul de sentimente, de idei a- 
supra lumii și de năzuință 
spre o viață mai bună a po
porului nostru.

Membru fondator al Acade
miei Republicii Populare Ro
mîne și vreme îndelungată vi
cepreședinte al acesteia, Mi
hail Sadoveanu a adus o con
tribuție importantă la înche
garea acestui înalt for de 
știință și cultură, la crearea 
spiritului nou care animă cer
cetarea științifică indisolubil 
legată de procesul construirii 
socialismului. Academia R. P. 
Romîne se înclină cu profund 
respect în fața memoriei lui 
Mihail Sadoveanu, mare scrii
tor, luptător neobosit pentru 
progres și pace; ea resimte 
mîndria legitimă de a fi fost 
ilustrată de geniul lui.

Ministrul învățămîntului și 
Culturii, Hie Murgulescu, a 
vorbit apoi despre personalita
tea multilaterală a lui Mihail 
Sadoveanu, una din prezențele 
culturale cele mai vii ale tim
pului nostru. Operele sale — 
a spus printre altele vorbito
rul — au dezvoltat la gene
rațiile tinere, timp de peste 
o jumătate de veac, gustul 
pentru cartea bună, interesul 
pentru istoria frământată a po
porului nostru, prețuirea oa
menilor muncii de pe ogoare 
și dragostea față de frumuse
țile peisajului românesc, lim
ba baladelor Și a cronicarilor, 
graiul viu al poporului.

Mihail Sadoveanu a fost un 
educator al tineretului nu nu
mai prin minunatele sale o- 
pere literare. El a fost și un 
mult prețuit autor de manuale 
școlare. Nu există bibliotecă 
ori librărie, nu există manu
ale de limbă romînă în care 
pagini din opera literară a 
maestrului Mihail Sadoveanu 
să nu ocupe un loc de seamă.

Luptător înfocat pentru pro
gres și pace, Mihail Sadoveanu 
a militat activ pentru nobila 
cauză a prieteniei dintre țara 
noastră și Marea Țară a socia
lismului victorios — Uniunea 
Sovietică.

Despre activitatea lui Mi
hail Sadoveanu ca militant de 
frunte al luptei pentru cauza 
păcii și prieteniei între po
poare a vorbit în continuare 
acad. Horia Hulubei, vicepre
ședinte al Comitetului Națio
nal pentru Apărarea Păcii. în
treaga activitate a puternicei 
sale personalități — a spus el 
- rămîne o pildă veșnic vie 
pentru noi și generațiile vii
toare. Cu adîncă înțelegere a 
mersului istoriei, Mihail Sado
veanu și-a dat întotdeauna a- 
deziunea la marile acțiuni și 
manifestări menite să bareze 
calea războiului, a militat 
neobosit pentru mobilizarea 
maselor largi în lupta pentru 
pace și înțelegere între po
poare. Cuvîntările sale înflăcă
rate în apărarea păcii, nu nu
mai că se încadrează în vasta 
sa operă literară, ci constituie 
totodată pasionate chemări 
pentru realizarea celor mai 
nobile idealuri ale omenirii. 
Glasul maestrului literaturii 
romîne s-a ridicat împotriva 
cursei înarmărilor, împotriva 
provocărilor și agresiunilor 
imperialiste, a fost alături de 
forțele care militează pentru o 
lume fără arme, fără războaie, 
pentru dezarmare generală și 
totală.

înaltul Premiu Internațional 
Lenin „Pentru întărirea păcii 
între popoare”, care alături 
de Medalia de Aur a Consiliu
lui Mondial al Păcii, i-au fost 
acordate, au consfințit impor
tanta contribuție adusă de 
Mihail Sadoveanu în lupta 
pentru întărirea păcii între 
popoare.

Omagiul adus lui Mihail Sa
doveanu de către cei cărora 
le-a fost dascăl și coleg, și-a 
găsit expresie în cuvintele 
acad. Zaharia Stancu, secretar 
al Uniunii Scriitorilor. De pe 
urma minții lui luminate, a 
sufletului său neasemuit de 
bogat, ca însăși natura patriei 
sale pe care a cunoscut-o și 

ciocoilor, de răul celor, „cu 
carnea de lapte crescută pe 
puf".

îl știu cei cărora le-a ali
nat durerile înăbușite, cei săr
mani de la sapa de altădată; 
și l-au iubit, îl iubesc pentru 
că era dumnealui ca zămislit 
din legendă. Era un om cît 
muntele cel mare al Ceahlău
lui, purta o pălărie cit roata 
carului și umbla printre țăra
nii plugari poftindu-le la toți 
„bună-ziua" și „noroc bun", 
întrebîndu-i de uitate istorii, 
de nevoi, de scăderi, de nă
dejdi învîlvorate și de toate 
celelalte cite au vibrat apoi, 
au plâns și au înălțat cîntări 
pe coardele de aur ale lirei 
sale.

Pentru tot ceea ce a dăruit 
pe vecie poporului din care 
s-a ridicat și pentru dobînzile 
de stimă și recunoștință ce i 
se cuvin, încă nu-s socotitori 
să cuteze a socoti.

A trăit o bună, o foarte 
bună bucată de vreme în Mol
dova și, mai intr-ales, la Iași, 
în cetatea de scaun a lui 
Creangă și Eminescu. Cunos- 
cînd îndeaproape Moldova cea 
pricăjită și lașul lăsat în pa

iubit-o ca nimeni altul — a 
spus Vorbitorul — de pe urma 
mîinilor lui harnice^ tezaurul 
literaturii noastre s-a îmbogă
țit cu peste 100 de scrieri de o 
neprețuită valoare. Uriașa lui 
operă, epopee emoționantă și 
cronică a suferințelor poporu
lui pînă în clipa eliberării sale, 
izvorăște masivă, monumen
tală din deplina cunoaștere a 
sufletului acestui popor, din 
permanenta veghe a scriitoru
lui, cu inima lipită de inima 
poporului său, cu urechea a- 
țintită la cîntecele lui de dor 
și de nădejde. După eliberarea 
patriei noastre de sub jugul 
fascist, întinerit cu tinerețea 
unanimă ce ne înconjoară, as
cultând chemarea partidului 
comuniștilor, la vîrsta patriar
hilor și a gloriei, s-a încadrat 
în plutonul scriitorilor com
batanți, dînd el cel dintîi 
exemplu de îndrăzneală crea
toare pe drumul unei litera
turi noi, înnobilate de mărețe 
sarcini : construirea socialis
mului în țara noastră, apăra
rea păcii în lumea întreagă.

în numele scriitorilor sovie
tici a luat cuvîntul scriitorul 
Sergheî Mihalkov, secretar al 
Uniunii Scriitorilor din 
R.S.F.S. Rusă. El a spus : 
în aceste clipe de adîncă 
durere, scriitorii Uniunii So
vietice se înclină cu pie
tate în fața corpului ne
însuflețit al scumpului lor 
prieten și confrate, care 
plecat pentru totodeauna din
tre noi, ne-a lăsat în nenumă
rate volume ale operei sale 
minunate - inima lui curată 
și sufletul lui drept.

Scriitorii Uniunii Sovietice 
m-au însărcinat să transmit, 
poporului romîn imensa lor 
recunoștință pentru faptul că 
a dăruit lumii pe Mihail Sa
doveanu.

Durerea pe care o încercăm 
prin această grea pierdere — 
a arătat în cuvîntul său 
strungarul Mihail Gavrilescu 
de la Atelierele Centrale I.T.B. 
— este cu atît mai mare, cu 
cît, prin încetarea din viață a 
lui Mihail Sadoveanu, pierdem 
nu numai un scriitor de va
loare universală ci și un mare 
patriot. Citind opera lui Sa
doveanu de pînă la eliberarea 
țării de sub jugul fascist, oa
menii muncii din patria noas
tră simt dragostea nețărmurită 
a marelui scriitor pentru lu
mea celor exploatați și ura sa 
împotriva exploatatorilor.

în persoana lui Mihail Sa
doveanu pierdem un militant 
de seamă pentru idealurile 
cele mai înaintate ale societății 
noastre.

Marelui scriitor dispărut, iu
bitor al țărănimii noastre 
muncitoare, i-a adus de ase
menea un ultim omagiu colec
tivistul Nicolae Nedea de la 
gospodăria agricolă colectivă 
..Congresul al III-lea al 
P.M.R.” din comuna Afumați. 
Prin scrierile sale și prin acti
vitatea sa obștească — a spus 
el, Mihail Sadoveanu a fost 
din tinerețe alături de poporul 
muncitor, alături de cei asu

Telegrame de condoleanțe
Pe adresa Comitetului Nafional 

pentru Apărarea Păcii din R. P. 
Romînă și a Uniunii Scriitorilor au 
sosit numeroase telegrame de 
condoleanțe prin care reprezen
tanți de frunte ai Consiliului Mon
dial al Păcii, diferite organizații 
naționale ale partizanilor păcii și 
personalități marcante din via(a 
culturală din diferite țări își ex
primă profundul lor regret cu 
prilejul încetării din viață a ma- 
reiui scriitor romîn, Mihail Sado
veanu.

In telegrame se subliniază va
loroasa contribuție pe care a 
adus-o Mihail Sadoveanu ca scri
itor de seamă la îmbogățirea te
zaurului literaturii mondiale, pre
cum și lupta sa neobosită pentru 
triumful ideilor păcii în lumea în
treagă.

In telegrama trimisă Comitetu
lui Național al Păcii din R.P.R. de 
J. D. Bernal, președintele Execu
tiv al Prezidiului Consiliului Mon
dial al Păcii, se spune : „In nu
mele Consiliului Mondial al Păcii 
îmi exprim cel mai adine regret 
atlînd despre moartea lui Mihail 
Sadoveanu, care, ca președinte al 
Comitetului dv., fimp de mulți ani, 
a adus o remarcabilă contribuție 
cauzei păcii".

„Amintirea luminoasă a remar
cabilului fiu al poporului frate 
romîn, Mihail Sadoveanu — se 
spune în telegrama trimisă de

ragină, Sadoveanu, ca scriitor 
și ca cetățean, s-a gîndit nu 
numai la trecuta istorie a ce
lor obidiți, dar și la viitorul 
celor umiliți. Exponent de 
seamă al forțelor patriotice 
care, — după eliberarea națio
nală a țării din august ’944, 
au inițiat și au desăvîrșit apoi 
opera de reconstrucție mate
rială și morală a patriei, M. 
Sadoveanu spunea, în anii 
1945, cu ocazia deschiderii 
cursurilor la universitatea ie
șeană întoarsă atunci din pri
begie : „...lașul tinereții noas
tre va î-eînflori. Tineretul nou 
al acestei lumi primenite, ti
neretul ieșit din catastrofă cu 
ochii încă umbriți de specta
cole crincene, va primi în 
sufletele lui îndemnul unei 
datorii de a răscumpăra ru
șinea trecutului... lașul gene
ros, lașul tinereții noastre își 
sună chemările ca în legendă. 
Clopotele acestei chemări, ale 
acestei lumi care și-a onorat 
trecerea primei vieți, se adre
sează celor din urmă sosiți, 
celei din urmă primăveri".

Purtător neobosit al acestui 
nobil îndemn, M. Sadoveanu 
a oferit celor mai tineri — și 
de la Iași și din întreaga 

priți înțelegîndu-Ie suferințele, 
împărtășindu-le nădejdile și 
lupta.

Mihail Sadoveanu a văzut 
limpede că socialismul va a- 
duce fericire și la orașe șl la 
sate.

în numele tineretului, stu
dentul Aurel Ivan de la Fa
cultatea de filologie a Univer
sității „C. I. Parhon” a spus: 
Cu nemărginită durere condu
cem astăzi pe ultimul său 
drum pe veneratul maestru al 
literaturii romînești.

Scrierile maestrului ne-au 
fermecat anii copilăriei, ne-au 
fost călăuză în anii de școală, 
și la fiecare nouă lectură, ni 
se par mai pline de învăță
minte și de înțelepciune. Ima
ginea lui Mihail Sadoveanu va 
rămîne veșnic întipărită în 
inimile și sufletele noastre.

Mitingul de doliu a luat 
sfîrșit. In sunetele marșului 
funebru, cortegiul funerar 
pornește, îndreptîndu-se spre 
cimitirul Bellu. In fruntea 
cortegiului este purtat un 
mare portret al maestrului 
Mihail Sadoveanu. Tineri 
muncitori și tinere în pitorești 
costume naționale de pe 
plaiurile pe care a știut atît 
de bine să le cînte în operele 
sale marele rapsod duceau co
roane de flori. Pe perne pur
purii erau purtate ordinele și 
medaliile cu care a fost distins 
cel dispărut. Carul mortuar 
pe care se află sicriu! încon
jurat de flori, pornește încet, 
urmat de membrii familiei 
defunctului, de prieteni apro- 
piați. în urma carului funebru 
se află tovarășul Ștefan Voi
tec, membri ai C.C. al P.M.R., 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai unor 
instituții centrale și organiza
ții obștești, fruntași ai vieții 
culturale. Trec ostașii compa
niei de onoare purtînd dra
pelul îndoliat.

De-a lungul străzilor pe 
care le-a străbătut cortegiul 
funerar pînă la cimitirul 
Bellu, se aflau mii de cetățeni, 
veniți să-și ia ultimul rămas 
bun de la Mihail Sadoveanu.

La cimitirul Bellu, în fața 
criptei deschise, a Vorbit scri
itorul V. Em. Galan : „11 știm 
pe Mihail Sadoveanu toți, ci
titori și scriitori, a spus el. 
A fost — printre noi, scriitorii 
- maestru al tuturor și mare 
exemplu de urmat. Așa și ră
mîne - prin opera lui, prin 
tot ce ne-a dat, fiecăruia. 
Opera Iui Mihail Sadoveanu e 
contopită de mult cu viața 
mare și veșnică a poporului — 
care le duce cu sine peste 
veacuri. Scump maestru, nu te 
vom uita niciodată !”

în acordurile solemne ale 
Imnului de Stat al R. P. Ro
mîne, sicriul este coborît în 
cripta aflată între mormintele 
lui Mihail Emlnescu, G. 
Coșbuc și Ion Luca Caragiale.

în semn de omagiu adus 
memoriei celui dispărut se 
trag salve de arme.

Lespedea de marmură a 
mormîntului poartă inscripția: 
„ Mihail Sadoveanu — 1880- 
1961”.

Nikolai Tihonov și Mihail Kotov, 
în numele Comitetului Sovietic 
pentru Apărarea Păcii — care și-a 
consacra) toate puterile sale, 
marele său talent, luptei pentru 
fericirea oamenilor, va trăi în ini
mile noastre".

In telegrama trimisă de Prezi
diul Comitetului Polonez de luptă 
pentru pace se spune: „Mihail 
Sadoveanu și-a consacrat remarca
bilul său talent de scriitor și for
țele sale creatoare de luptător 
unei activități neobosite pentru 
binele poporului romîn și devo
tamentul său sincer pentru cauza 
consolidării păcii și colaborării 
pașnice între popoare".

S-au mai primit telegrame din 
partea lui Viktor Cihikvadze, se
cretar al Consiliului Mondial al 
Păcii, a lui Go Mo-jo, președin
tele Comitetului Popular Chinez 
pentru Apărarea Păcii, și din 
partea Comitetului Național Bulgar 
pentru Apărarea Păcii.

în telegrama de condoleanțe 
primită din partea Uniunii Scriito
rilor din U.R.S.S. se subliniază că 
prin operele sale Mihail Sado
veanu a adus o mare contribuție 
la literatura mondială, la lupta 
pentru pace în lume.

Scriitorii sovietici Konstantin 
Fedin, Leonid Leonov, Mihail Șo- 
lohov, Vsevolod Ivanov și Kon
stantin Simonov au trimis tele
grame personale de condoleanțe.

țară — propriul său exemplu. 
La masiva sa operă de faimă 
atunci, el a adăugat altele 
puse în slujba noului, în sluj
ba viitorului. Alături de el, 
cel care a vestit că „lumina 
vine de la răsărit", s-au gru
pat și condeile „celor din ur
mă sosiți", ale tinerilor con
structori ai patriei noastre so
cialiste.

Desfășurând, alături de tru
da scriitoricească, și o vastă 
activitate obștească în calitate 
de deputat în Marea Adunare 
Națională, de vicepreședinte 
al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, de președinte al 
Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii din R.P.R., ca 
vicepreședinte al Prezidiului 
Academiei R.P.R., și ca pre
ședinte al Uniunii Scriitorilor, 
Mihail Sadoveanu a fost și 
rămîne o pildă pentru noi toți.

Nețărmurită e stima și fără 
de margini iubirea pe care 
oamenii din deosebitele părți 
ale țării le nutresc față de Sa
doveanu. Pe fruntea lui, po
porul a așezat cununa de flori 
a întâietății.

Pentru bogatul său efort ar
tistic și cetățenesc la zidirea 
societății noastre socialiste a

Puternicul ecou international
al lucrărilor Congresului P.C.U.S.

Proiectul de Program 
al P.C. U.S. deschide noi 

perspective spre un 
belșug economic

DELHI 21 (Agerpres). — Pro
fesorul dr. B. N. Ganguli de 
la Universitatea din Delhi, cu
noscut economist al Indiei, a 
declarat într-o convorbire cu 
un corespondent al agenției 
TASS că proiectul de Program 
al Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice, care se dis
cută în prezent la Congresul 
al XXII-lea al P.C.U.S., des
chide noi perspective în calea 
spre un belșug economic. „Vi
sul cu privire la crearea unui 
belșug de mărfuri și cu privire 
la transformarea muncii din- 
tr-o obligație neplăcută într-o 
operă creatoare plăcută, a spus 
dr. B. N. Ganguli, își găsește 
oglindirea în Programul parti
dului drept țel care poate și 
trebuie atins. Această abor
dare nu este de domeniul uto
piei. Ea trebuie considerată ca 
avînd o bază științifică și 
realistă".

0 dovadă a torței 
și siguranței 

Uniunii sovietice
HAGA 21 (Agerpres). — 

TASS transmite : „Cuvîntările 
lui N. S. Hrușciov la cel de-'al 
XXII-lea Congres al P.C.U.S. 
constituie o dovadă a forței și 
siguranței primei și celei maiȘapte ani de luptă eroică a poporului algerian

PRAGA 21 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
C.T.K., Secretariatul Federa
ției Sindicale Mondiale a dat 
publicității un apel în legă
tură cu împlinirea la 1 no
iembrie 1961 a șapte ani de 
luptă eroică a oamenilor 
muncii și a întregului popor 
din Algeria pentru indepen
dența lor.

F.S.M. salută lupta cu
rajoasă pe care o duc oame
nii muncii algerieni împreună 
cu întregul popor pentru in
dependența fi integritatea te
ritorială a țării «ale.

F.S.M cheamă pe toți oa
menii muncii din lume să 
transforme ziua de 1 noiem
brie 1961 în zi de solidaritate 
internațională cu oamenii 
muncii algerieni.

-----•-----
Ocupanții americani 

au împiedecat 
construirea la Osaka 
a orășelului olimpic 

japonez
TOKIO 21 (Agerpres). — 

TASS transmite: Generalii a- 
mericani au refuzat să cedeze 
guvernului japonez teritoriul 
ocupat în prezent de baza mi
litară Osaka pentru desfășu
rarea jocurilor olimpice care 
vor avea loc în anul 1964. Or
ganizatorii jocurilor olimpice 
au fost nevoiți să accepte pro
punerea americanilor de a fo
losi pentru construirea orășe
lului olimpic o regiune din 
Tokio mai puțin potrivită.

Trebuie menționat că guver
nul japonez nu a insistat prea 
mult asupra planului său ini
țial de a construi orășelul o- 
limpic la Osaka întrucit, după 
cum subliniază ziarul „Asa- 
hi“, „dacă orășelul olimpic s-ar 
fi construit la Osaka, unde se 
află o bază americană, spor
tivii din toate țările lumii .r 
fi văzut cu proprii lor ochi că 
după aproape două decenii 
de la încheierea războiului 
trupele americane se mai află 
încă in Japonia1*.

fost distins cu înaltul titlu de 
Erou al Muncii Socialiste și 
decorat cu Ordinul „Steaua 
Republicii Populare Romîne 
clasa I", Ordinul „23 August" 
clasa I și alte distincții. De 
asemenea, i s-a decernat Me
dalia de aur a Consiliului 
Mondial al Păcii și Premiul 
de Stat al Republicii Populare 
Romîne, clasa I.

Ca o încununare a vieții și 
a întregii lui opere i s-a acor
dat Premiul internațional Le
nin „Pentru întărirea păcii 
între popoare".

De la întîiele sale scrieri și 
pînă în clipa morții, Mihail 
Sadoveanu ne-a oferit perma
nent, tuturora, minunatul e- 
xemplu al unui mare scriitor 
patriot, legat prin toate fibre
le de poporul său. lașul lui 
drag, aflat azi în impetuoasă 
înnoire. Moldova cea dulce la 
care a ținut și pe care a cîn- 
tat-o ca pe o iubită, întreaga 
noastră țară căreia, fericit, i-a 
prevestit uimitoare prefaceri 
socialiste, îi vor păstra veșnic 
toată buna și strălucita sa 
aducere aminte.

ION ISTRATI 

puternice țări a socialismului 
care construiește viitorul în
tregii omeniri", a declarat în- 
tr-o convorbire cu un cores
pondent TASS cunoscutul scrii
tor progresist și activist de 
frunte pe tărîm obștesc din O- 
landa, Theun de Vries.

Forța, siguranța și claritatea 
sarcinilor de viitor al cărui 
tablou l-a prezentat în mod 
convingător in numele parti
dului N. S. Hrușciov, a decla
rat Theun de Vries, arată că 
se apropie sfîrșitul lumii ve
chi — lumea urei de clasă, 
exploatării, colonialismului și 
fărădelegilor.

Toți oamenii sovietici 
vor beneficia de locuințe 

gratuite
ACCRA 21 (Agerpres). — 

Ziarele din Ghana continuă să 
publice materiale în legătură

„Sîntem mîndri a fi contemporani 
ai măreței epoci 

a triumfului comunismului"
(Urmare din pag l-a) 

ci și pentru întreaga mișcare 
comunistă mondială, pentru 
întreaga omenire. Victoriile 
pe care poporul sovietic le-a 
obținut în construcția comu
nistă sporesc necontenit pres
tigiul U.R.S.S. și al întregului 
lagăr socialist și contribuie în 
mod considerabil la creșterea 
continuă a forței de atracție 
pe care comunismul o exer
cită asupra popoarelor lumii. 
Astăzi apare mai clar ca ori- 
cînd inevitabilitatea istorică 
a pieirii capitalismului și a 
victoriei orînduirii noi socia
liste și comuniste.

Numeroși oameni ai muncii 
din orașul Galați au luat apoi 
cuvîntul exprimînd dragostea 
lor față de glorioasele popoare 
sovietice și transmițînd un 
fierbinte salut Congresului 
constructorilor comunismului. 
Mircea Mihălceanu, șeful unei 
brigăzi de tineret de la Uzina 
mecanică din Galați, a subli
niat în cuvîntul său aproba
rea fierbinte de care se bucu
ră politica statului sovietic 
de apărare fermă a păcii. în
treaga omenire — sublinia 
vorbitorul - știe că Uniunea 
Sovietică este un bastion de 
neînvins al păcii.

Participanții la miting au 
adoptat în unanimitate un 
mesaj adresat celui de-al 
XXII-lea Congres al P.C.U.S.

Intr-o atmosferă entuzia
stă s-a desfășurat sîm
bătă după-amiază în 

sala Teatrului de stat din O- 
radea un miting al oamenilor 
muncii cu ocazia celui de-al 
XXII-lea Congres al P.C.U.S.

Tov. Staicu Tilivia, secretar 
al Comitetului regional de

Tineretul japonez nu vrea 
să servească intereselor 

militariștilor
TOKIO 21 (Agerpres), — 

TASS transmite : In Japonia 
nu constituie pentru nimeni 
un secret faptul că tinerii ja
ponezi nu vor să servească în 
așa-numitele „forțe de auto
apărare", forțe armate pe 
care cercurile guvernante din 
țară le restabilesc încâlcind 
constituția,

Ținînd seama de aceasta 
militarii japonezi care visea
ză la puterea de odinioară au 
elaborat o serie de măsuri 
pentru atragerea tinerilor în 
rîndurile armatei.

La 19 octombrie ziarul 
„Asahi Evening News" rela
ta despre un nou truc folosit 
de autoritățile militare japo
neze în scopul recrutării tine
rilor japonezi. Conducerea 
„forțelor de autoapărare" a

Puternice demonstrații 
antiguvernamentale 

în Republica Dominicană
CIUDAD TRUJILLO 21 (A- 

gerpres). Situația juntei dicta
toriale din Republica Domi
nicană se înrăutățește cu re
peziciune. După cum transmi
te agenția U.P.I, la 20 octom
brie in capitala țării, Ciudad 
Trujillo, s-au produs cele mai 
grave incidente din cele cinci 
zile de demonstrații antigu
vernamentale la care au luat 
parte mii de studenți și locui
tori ai orașului.

Corespondentul din San 
Juan (Porto Bice) al agenției 
Prensa Latina relatează că 
potrivit știrilor sosite în acest 
oraș din Republica Dominica
nă, tinerii dominicani au pus 
stăpînire pe mai multe străzi 
din centrul capitalei pe care 
le-au declarat „teritoriu liber". 
Aici ei s-au baricadat și au 
rezistat atacurilor poliției fiind 
înarmați cu bucăți de fier, 
pietre, lemne și alte obiecte. 
Poliția a deschis focul. Se 
semnalează 4 morți șl nume

cu cel de-al XXII-lea Congres 
al P.C.U.S. Sub un titlu cu li
tere mari „în U.R.S.S. produc
ția de mărfuri de larg consum 
va crește în decurs de 20 de 
ani de cinci ori", ziarul „Eve
ning News" publică la loc de 
frunte o expunere a raportu
lui lui N. S. Hrușciov cu pri
vire la Programul P.C.U.S.

„Evening News” subliniază 
în special că toți oamenii so
vietici vor beneficia de locu
ințe gratuite, de servicii co
munale și de medicamente 
gratuite.

Ziarul „Ghana Times” conti
nuă de asemenea să acorde o 
mare atenție materialelor 
Congresului. Sub titlul „Au 
început dezbaterile pe margi
nea rapoartelor prezentate de 
premierul sovietic", ziarul pu
blică la loc de frunte informa
ții despre cuvîntările rostite 
de delegații la Congres pe 
marginea rapoartelor lui N. S.. 
Hrușciov.

partid Crișana, a arătat că 
oamenii muncii din regiunea 
Crișana urmăresc cu un deo
sebit interes lucrările Con
gresului constructorilor comu
nismului. Proclamînd în mod 
solemn că încă actuala gene
rație de oameni sovietici va 
trăi în comunism, proiectul 
de Program al P.C.U.S. înfă
țișează omenirii întregi ta
bloul minunat al societății co
muniste care aduce deplina 
satisfacere a cerințelor mate
riale și spirituale ale celor 
ce muncesc, pacea, libertatea 
și fericirea omenirii.

Numeroși oameni ai muncii 
au urcat la tribună spre a 
da glas simțămintelor lor 
de dragoste și de mîndrie 
față de gloriosul P.C.U.S., 
față de popoarele frățești ale 
Uniunii Sovietice. Tînărul 
Aurel Toma, muncitor la 
Complexul C.F.R. Oradea a 
spus :

— Sîntem mîndri a fi 
contemporani ai unei astfel 
de epoci mărețe, epoca victo
riei comunismului. Sîntem 
hotărîți să muncim sub con
ducerea partidului nostru iu
bit pentru victoria deplină a 
socialismului in patria noa
stră. pentru întărirea lagăru
lui socialist, forță de nein~ns.

Mitingurile consacrate celui 
de-al XXII-lea Congres a'. 
P.C.U.S. s-au desfășurat în- 
tr-ox atmosferă de puternic 
entuziasm, participanții ova- 
ționînd îndelung gloriosul 
Partid Comunist al Uniunii 
Sovietice și Comitetul său 
Central în frunte cu N. S. 
Hrușciov, eroicul Partid Mun
citoresc Romîn și Comitetul 
său Central în frunte cu tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

hotărît să recurgă la ajutorul 
poliției pentru a recruta in 
armată pe tinerii șomeri. După 
cum informează ziarul, un 
ofițer de la una din unitățile 
militare japoneze încartiruite 
la baza de la Tatikava l-a vi
zitat pe șeful poliției din re
giunea Musasino (în suburbia 
orașului Tokio) și l-a rugat 
să-i întocmească o listă cu ti
nerii șomeri în vîrstă de 18- 
25 de ani. Șeful secției de po
liție a ordonat subalternilor 
lui să viziteze aproximativ 200 
de tineri șomeri din această 
regiune, propunîndu-le să in
tre în rîndurile „forțelor de 
autoapărare". >

Din relatările aceluiași ziar, 
reiese că nici vînătoarea de 
șomeri nu a avut rezultatul 
dorit de autoritățile militare.

roși răniți în rîndurile mani- 
festanților. Aceeași agenție 
transmite că tot la 20 octom
brie s-a aflat că un grup de 
marinari dominicani au pus 
stăpînire pe o parte a plăjii 
orașului Santiago de los Ca
balleros, al doilea oraș ca mă
rime din Republica Dominica
nă. pe care au declarat-o „te
ritoriu liber al Republicii", 
împotriva acestui grup au fost 

'trimise unități ale armatei și 
poliției.

în fața valului mîniei po
pulare familia dictatorului 
dominican Trujillo se pregă
tește să fugă din tară. Citind 
declarația unui purtător de 
cuvint a! Departamentului de 
Stat al S.U.A. agenția Asso
ciated Press anunță că guver
nul Statelor Unite a hotărît 
să acorde vize de intrare în 
țară lui Hector și Arismendi 
Trujillo, frați ai fostului dic
tator Rafael Trujillo, care 
după cum se știe, a fost ucis 
în urmă cu cîteva luni.
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