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Lucrările Congresului
al XXII-lea al P.C.U.S

MOSCOVA 23 (Agerpres) 
TASS transmite : La 23 oc
tombrie au continuat lucrări
le Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S. în ședința de dimi
neață primul a luat cuvîntul 
Sandzo Nosaka, 
Prezidiului Comitetului 
trai al Partidului 
din Japonia.

în cuvîntul său 
dresat delegaților 
Nosaka și-a exprimat convin
gerea că planul construirii co
munismului în Uniunea Sovie
tică va fi fără îndoială 
făptuit.

Vorbitorul a subliniat 
noul tratat de securitate 
pono-american este un tratat 
agresiv îndreptat împotriva 
lagărului socialist, împotriva 
independenței Japoniei. în le
gătură cu aceasta el a rele
vat importanța luptei pentru

președintele
Cen-

Comunist

de salut a- 
la Congres,

în-

că 
ja-

încheierea unui tratat de pace 
japono-sovietic.

„Vom lupta pentru o Japo
nie democratică și indepen
dentă", a declarat Nosaka.

în numele delegației ameri
cane, Elizabeth Gurley Flynn, 
președinta Comitetului Na
țional al Partidului Comunist 
din S.U.A., a exprimat mul
țumiri profunde „pentru invi
tația frățească și pentru înalta 
cinste de a participa ca invi
tați la acest congres istoric". 
Ea a transmis Congresului un 
salut din partea lui Gus 
Hali, secretar general al P.C. 
din S.U.A., pe care autorită
țile americane l-au împiedicat 
să părăsească țara.

Elizabeth Flynn a con
damnat poziția conducătorilor 
Partidului Muncii din Alba
nia, care, „lansînd atacuri 
împotriva Uniunii Sovietice și

a P.C.U.S., nu fac decît să dea 
apă la moară imperialiștilor".

Reprezentanta P. C. din 
S.U.A. a declarat că este fe
ricită să poată saluta „pe to
varășii cubani, care, în pofi
da amenințărilor proferate de 
imperialiști, au pășit cu curaj 
și hotărîre cei dinții în emis
fera occidentală pe calea cons
truirii socialismului".

Poporul american nu dorește 
să sprijine aventurile militare 
ale imperialiștilor. Păturile 
largi ale poporului american 
sînt conștiente de faptul că 
U.R.S.S. este pentru pace. Po
porul nostru, a subliniat Eli
zabeth Flynn, așteaptă de la 
guvernul său măsuri 
destinderea 
naționale.

Congresul 
dură pe

încordării
pentru 
inter-
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MOSCOVA 22 Corespon
dentul Agerpres transmite : 
Duminică dimineața, delega
ția Partidului Muncitoresc Ro
mîn care participă la lucrări
le Congresului al XXII-lea al 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice — tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Deî, prim- 
secretar al C.C. al PJ4K. con
ducătorul delegației. Emd 
Sodnâras. Micolae Ceausescu. 
Ckriru Stcaca. Io*  Gtaarghe 
Mcarer. membri a: Bucului 
Pelirrc ci CC. al p M a, și

Leonte Răutu, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., au depus o 
coroană de flori la Mausoleul 
Lenin-Stalin.

Pe panglicile coroanei era 
scris în limbile Tomină și 
rusă „Genialului învățător al 
— ic-rr-î’ comuniste mondiale. 
V. L Lenin și discipolului său. 
L V. Stalin. Din partea dele

tes C.C. al PJ-LR. Ia cel
de-ai jul_-lea Czngres al 
PCU-S".

a comunismului și păcii

cu căl- 
Winston, 

membru al delegației P.C. din 
S.U.A., aflat în sală, pe care 
Elizabeth Flynn l-a caracte
rizat ca pe unul dintre cei 
mai eminenți luptători ai 
partidului. Winston, care a 
orbit in închisoare, întruchi
pează spiritul de neclintit al 
partidului nostru, al poporu
lui negru și clasei muncitoa
re, a declarat Flynn.

Referindu-se la prigoana la 
care este supus Partidul Co
munist în S.U.A., Elizabeth 
Flynn a declarat: „Nu vom 
da nici un pas înapoi în lupta 
pentru drepturile democratice 
ale poporului". Ea și-a expri
mat încrederea profundă in 
clasa muncitoare americană, 
glorioasă prin tradițiile sale 
de luptă.

Salutând Congresul al XXII- 
lea în numele delegației Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist din Germania, 
Max Reimann, prim-secretar 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ger
mania, a subliniat că, o dată 
cu adoptarea noului Program 
al P.C.U.S., poporul sovietic 
pășește pe calea construirii 
în practică a comunismului.

Noul Program al P.C.U.S., a

a salutat 
Henry

Moistrul Vasile Bobiș din secția montaj a Uzinelor „Uni
rea" din Cluj este apreciat în uzină pentru ajutorul pe 
care-1 dă muncitorilor elevi care urmează cursurile școlii 

medii serale.
Foto : N. STELORIAN

Metode avansate de lucru

mpretmâ ea în
treaga omenire 
mnnâMare, po
poral nostra și, 
împreună cu eL ti
neretul patriei

noastre urmăresc cu interes 
arzător desfășurarea lucrărilor 
celui de-al XXII-lea Congres 
al P.C.U.S., eveniment de u- 
riașă importanță istorică mon
dială.

în aceste zile, la Kremlin, 
reprezentanții eroicului partid 
care a înfăptuit prima revo
luție socialistă victorioasă, 
dezbat noul Program al 
P.C.U.S. — Manifestul comu
nist al epocii contemporane 
care proclamă în mod solemn: 
„actuala generație a oameni
lor sovietici va trăi în comu
nism !“ Sub ochii noștri încep 
să se transforme din vis în 
realitate năzuințele de milenii 
ale omenirii cu privire la o 
societate care va izbăvi pe 
oameni de inegalitate socială, 
de toate formele asupririi și 
exploatării, de ororile războiu
lui.

Cu adevărat imens este ro
lul pe care-1 are în înaintarea 
omenirii pe calea progresului. 
Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, detașamentul de 
frunte al mișcării comuniste 
internaționale, model de prin
cipialitate și spirit creator în 
rezolvarea celor mai comple
xe probleme ale dezvoltării 
sociale, pildă de slujire plină 
de devotament a cauzei comu
nismului, a cauzei fericirii o- 
menirii muncitoare.

Cu cel mai viu interes 
primit oamenii muncii
țara noastră, ca și întreaga 
opinie publică internațională. 
Raportul de activitate al C.C. 
al P.C.U.S. și Raportul cu pri
vire la Programul partidului, 
prezentate la Congres de to
varășul Nikita Sergheevici 
Hrușciov. Documente străbă
tute de suflul puternic al mar- 
xism-leninismului creator, ge
neralized experiența univer
sal valabilă în esența ei a 
P.C.U.S., experiența mișcării 
comuniste internaționale, ex- 
primînd cerințele obiective ale 
dezvoltării sociale, cele două 
rapoarte conțin o profundă a- 
naliză a celor mai arzătoare 
probleme ale contemporaneită
ții. Ele au o imensă valoare 
teoretică și practică pentru 
cauza construcției comunismu
lui în U.R.S.S., pentru dezvol
tarea sistemului mondial so
cialist, pentru mișcarea comu
nistă și muncitorească inter
națională, pentru forțele păcii 
și progresului din lumea în
treagă.

Documente de excepțională 
însemnătate internațională, ra
poartele reflectă în mod stră
lucit justețea liniei generale, 
înalta principialitate a Parti
dului Comunist a! Uniunii So
vietice, a Comitetului său Cen
tral leninist în frunte cu în
flăcărată! luptător pentru can-

au 
din

u marxlsm-leninismului, to
varășa! N. S. Hrușciov.

Concluzia dominantă ce se 
desprinde din Raportul de ac
tivitate al C.C. al P.C.US, 
din dezbaterile Congresului 
este că viața a confirmat in- 
trutotul justețea hotărârilor 
Congresului al XX-lea al 
P.C.U.S. — congres de excep
țională însemnătate în viața 
poporului sovietic și a întregii 
mișcări comuniste internațio
nale.

Viața, evenimentele din cei 
aproape șase ani care au tre
cut de la Congresul al XX-lea 
al P.C.U.S., au confirmat cu 
deosebită tărie faptul că prin
cipala legitate a vremurilor 
noastre este creșterea impe
tuoasă a forțelor vitale ale 
sistemului mondial socialist. 
Sistemul mondial socialist a 
devenit factorul hotăritor al 
dezvoltării societății omenești. 
Crescînda influență multilate
rală a construcției socialismu
lui și comunismului asupra 
mersului istoriei accelerează 
dezvoltarea întregii omeniri 
pe calea progresului.

Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S. a tras concluzia ine
vitabilității prăbușirii colonia
lismului. Evenimentele perioa
dei ce a trecut au confirmat 
pe deplin, în chip strălucit, a- 
ceastă concluzie. De fapt, sub 
loviturile puternice ale mișcă
rii de eliberare națională, sis
temul colonialist s-a năruit, 
în ultimii șase ani, 28 de state 
și-au cucerit independența po
litică.

în cei șase ani care au tre
cut s-a vădit, de asemenea, cu 
deosebită putere, valabilitatea 
și uriașa forță mobilizatoare a 
tezei Congresului al XX-lea 
al P.C.U.S. că în epoca con
temporană războaiele între 
state nu sînt inevitabile, că 
ele pot fi preîntîmpinate. Așa 
cum se subliniază în Raportul 
de activitate al C.C. al 
P.C.U.S., lupta țărilor socialis
te, a tuturor forțelor iubitoare 
de pace împotriva pregătirii 
unei noi agresiuni și a război- 
iului constituie conținutul 
principal al politicii mondiale 
contemporane. Ca o minunată 
expresie a profundului uma
nism, a dragostei și grijii pro
funde pentru viața și viitorul 
întregii omeniri muncitoare 
răsună cuvintele tovarășului 
Hrușciov : „Faptul că războiul 
a putut fi preîntimpinat și că 
oamenii sovietici, popoarele 
celorlalte țări s-au putut bu
cura de binefacerile vieții paș
nice trebuie considerat drept 
principalul rezultat al . activi
tății partidului, a Comitetului 
său Central pe linia creșterii 
forței statului sovietic, a în
făptuirii politicii externe leni
niste, drept un rezultat al ac
tivității partidelor frățești din 
țările socialiste, al activizării 
forțelor iubitoare de pace din 
„Scînteia tineretului”

(Continuare în pag. a 3-a)

(Continuare in pag. a 4-a)

în ultimele trei 
luni muncitorii din 
cadrul secției de 
turnătorie a uzinei 
constructoare de 
mașini și unelte a- 
gricole „7 Noiem
brie" din Craiova 
au economisit o 
cantitate de metal 
din care s-au tur
nat în plus piesele 
necesare pentru 40 
de tocătoare de nu-

treț. Metalul eco
nomisit provine din 
reducerea 
lor sub 
admis, ca 
extinderii 
cedee avansate 
turnare.

Metode avansate, 
de turnare se uti
lizează pe scară tot 
mai largă și în alte 
întreprinderi indus
triale din regiunea 
Oltenia. La uzine-

rebuturi- 
plafonul 
urmare a 
unor pro- 

de

„Electroputere",
.nulte

le 
bunăoară, 
piese de la mașini
le electrice se ob
țin prin turnarea 
metalului în cochi- 
le sau în forme în
tărite cu bioxid de 
carbon și prin tur
narea centrifugală. 
Ca urmare, în ulti
ma lună procentul 
de rebuturi a fost 
cu 2,5 la sută mai 
mic.

Roman au intrat 
Stelian Ciobotaru 
Ichim.

— Am vrea să
la cunoștință cîteva observa
ții, să facem unele propuneri.

— Vă ascult. Despre ce 
este vorba ?

— Despre calitatea unor 
piese...

Ca in atitea alte 
cei doi tineri, membri 
tului utemist de con
trol, au venit și de 
data aceasta la șe
ful atelierului să dis
cute împreună des
pre lucrurile consta
tate in timpul raidu
lui efectuat, să facă 
propuneri pe linia îmbunătă
țirii calității produselor. Șeful 
atelierului, tovarășul loan 
Popa, îi ascultă cu atenție. 
Colectivul postului utemist de 
control se bucură in atelier 
de apreciere, de prestigiu.

— Sînt tineri care nu lu
crează după planurile de 
operații, i-au spus ei șefului 
atelierului. Din această 
ză unele piese 
manieri. Este

rînduii, 
ai pos-

în permanență legătură cu 
conducerea secției, cu con
trolorii de calitate, ne spune 
responsabilul postului. Astfel 
cunoaștem în orice moment 
problemele principale ale sec
ției, direcțiile în care am 
putea interveni. De multe ori 
temele raidurilor ne sînt su
gerate de către conducerea 
atelierului. Noi executăm pie
se pentru mașini agricole, iar 
calitatea acestora este foarte 
pretențioasă. De aceea în 
planurile noastre ne-am pro-

atelierului a 
deficiența a

lingă mașina

Din activitatea postului utemist 
de control de la atelierul pompe 
al întreprinderii mecanice-Roman

cau- 
necesită re- 
o problemă 

foarte serioasă. Avem și pro
puneri...

— Să vedem-. Șeful atelie
rului citește in jurnalul de se
sizări și propuneri al postului 
și subliniază in semn de a- 
probare : „Unele planuri 
vechi, uzate și nu se pot i 
cifra prea ușor cotele 
scrise".

— Aveți dreptate și 
tează în rubrica dlăturată

se trec propune- 
lua măsuri pen- 
muncitorii să lu- 
planurile de ope- 

vor fi 
iar documentația

slnt 
des- 

in-

no- 
ce-

lei în care 
rile : „Vom 
tru ca toți 
creze după
rații. Planurile vechi 
înlocuite 
tehnică completată".

Cu mai bine de doi ani in 
urmă cînd s-a creat colectivul 
postului utemist de control, 
responsabilul de atunci — in
ginerul Gheorghe Petcu, a 
inițiat un jurnal in care să se 
treacă constatările și propu
nerile făcute. Jurnalul pos
tului cuprinde sinteza fiecărei 
acțiuni, constatările fiecărui 
raid și bineînțeles propunerile 
făcute pentru extinderea ex
perienței înaintate sau pen
tru lichidarea unor deficiențe. 
Șeful atelierului, maiștrii, con
trolorii consultă cu regulari
tate sesizările și propunerile 
postului, arată măsurile care 
se vor lua și datele la care 
acestea vor fi înfăptuite. Ac
tivitatea postului utemist de 
control este bogată și folosi
toare pentru că el nu lucrea
ză la voia întîmplării.

— Ajutați de comitetul 
U.T.M., colectivul postului ține

pus să urmărim îndeaproape 
problemele de care depinde 
îmbunătățirea calității produ
selor buna organizare a lo
cului de muncă, îngrijirea uti
lajului, folosirea timpului de 
lucru etc. In mod frecvent or
ganizăm raiduri. La ele invi
tăm să participe tovarăși din 
biroul U.T.M., din conducerea 
atelierului, muncitori fruntași. 
Ei ne ajută să facem cu ade
vărat o analiză temeinică a 
problemelor pe care le urmă
rim, iar 
vizează 
suri care
sînt deci operative și eficace

Ceea ce mi se pare intere
sant și demn de semnalat 
este faptul că postul nu 
se mărginește numai să 
sizeze 
te. El 
crete, 
tiv la
tineretului, la bunul mers 
producției.
el dovedește că și-a înțeles 
misiunea pentru care □ fost 
creat.

Am răsfoit filele jurnalului 
Sînt aici trecute într-o ordine 
exemplară constatările raidu
rilor, propunerile făcute. Am 
notat doar

propunerile făcute 
principalele neajun- 
trebuie înlăturate.

se- 
problemele constata- 

face propuneri con- 
participă deci efec- 

îmbunătățirea muncii 
al

Procedind astiel

cîteva.

Președintele
Consiliului de Stat,

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
București, 23 octombrie 1961.

Mai sînt cîteva zile și ter
minăm cu muncile în cîmp. 
Am strîns o recoltă bună; la 
toate culturile principale am 
depășit prevederile planului 
de producție. Dar de cînd 
sîntem colectiviști ne-am obiș
nuit să nu ne mai mulțumim 
mîine cu ce am realizat azi. 
Vrem ca în anul viitor să 
obținem mai mult grîu, mai 
mult porumb, mai mult lapte 
etc. Știm din experiență că 
toate acestea vor fi posibile 
numai dacă vom aplica învă
țămintele științei agricole 
înaintate. Și pentru ca să le 
putem aplica, este necesar mai 
întîi să le cunoaștem, să fim 
la curent cu ceea ce este nou 
în acest domeniu.

Ni se oferă această posibi
litate prin frecventarea cursu
rilor agrozootehnice de masă 
care se vor deschide în curînd. 
Organizația de bază U.T.M. 
din gospodăria noastră a pri
mit sarcina din partea organi
zației de partid să contribuie 
din plin la buna pregătire a 
acestor cursuri. Am primit in
dicații prețioase în legătură 
cu ceea ce trebuie să facem 
și acum iată ce am realizat 
pînă în prezent și ce ne pro
punem să 
nuare.

Mai întîi 
comitetului 
dărie a stat de vorbă cu cite 
un grup de tineri, demons- 
trîndu-le acestora necesitatea 
de a se înscrie și de a frec
venta cursurile agrozootehni
ce. Ne-am îndreptat atenția 
în mod deosebit asupra mem
brilor echipelor de tineret. 
Le-am arătat, de pildă, că 
pentru anul viitor gospodăria 
colectivă și-a propus să obți-

facem în conti-

fiecare membru al
U.T.M. pe gospo-

nă de pe o suprafață de 341 
hectare o producție de 5.000 
kg porumb boabe la hectar, 
în condiții de neirigare.

Firește, nu este o sarcină 
ușoară, dar le-am demonstrat 
că ea poate fi realizată și 
chiar depășită dacă in tot 
cursul anului i se vor aplica 
porumbului lucrările agroteh
nice corespunzătoare. Le-am 
vorbit tinerilor despre impor
tanța deosebită pe care o are 
obținerea acestei producții, 
atît pentru gospodăria colec
tivă, cit și pentru economia 
națională. Dacă, de exemplu, 
am furaja animalele numai cu 
ceea ce vom recolta în plus de 
pe un hectar față de anul a- 
cesta, vom putea obține apro
ximativ 620 kg de carne sau 
peste 6.000 litri de lapte.

Este un argument convingă
tor. De aceea toți membrii ce
lor patru echipe de tineret 
din cadrul brigăzilor de cîmp 
și-au manifestat dorința să se 
înscrie și să frecventeze cu re
gularitate cursurile agrotehni
ce. Ca să-i ajutăm, l-am rugat 
pe tovarășul inginer ca în pla
nul tematic al cursurilor să 
introducă un ciclu special de 
lecții și demonstrații practice 
despre tehnica culturii, po
rumbului, insistând mai mult 
asupra importanței asigurării 
densității optime și a efec
tuării prașilelor la timp. A- 
ceasta pentru că în anul în 
curs au fost unii tineri, în 
deosebi în brigada a treia, 
care au considerat că fac o 
treabă bună dacă lasă mai 
puține fire la hectar, și au ră
rit mai mult decît trebuia ; 
producția pe acele parcele a 
fost, bineînțeles, mai mică. 
I-am mai propus tovarășului

parte 
sufi-

acestede a face
cerut sfatul or- 
partid, care a 

bună inițiativa

inginer agronom să vorbeas
că in decursul cîtorva lecții 
despre tehnica culturilor iri
gate și, îndeosebi, a porum
bului, aceasta fiind o proble
mă relativ nouă pentru noi, 
pe care cea mai mare 
a tinerilor n-o cunosc 
cient.

Mai înainte 
propuneri am 
ganizației de 
apreciat ca 
noastră.

Nu i-am uitat nici pe tine
rii care lucrează in sectorul 
zootehnic. Avem și aici o echi
pă de tineret ai cărei membri 
vor fi înscriși și vor frecventa 
cursurile pe care le va ține 
tovarășul inginer zootehnist.

Pentru ca ei să poată rea
liza și depăși sarcinile mari 
de producție pentru anul 
viitor (peste 2.000 litri de lap
te pe cap de vacă furajată față 
de 1.500 litri cit am avut pla
nificat în anul acesta) l-am 
rugat pe tovarășul inginer 
zootehnist ca în lecțiile pe

care le va preda să le lămu
rească bine 
tori ce este 
nutritivă, ce 
gestibilă, ce 
și ce rol au 
hrana animalelor, în alcătui
rea unei rații furajere. De ce 
vrem să se insiste mai mult 
asupra acestor probleme ? 
Pentru că cu ocazia analizelor 
activității tinerilor îngrijitori 
de animale, analize pe care 
le-a făcut în anul acesta orga
nizația noastră de bază U.T.M., 
am constatat că unii dintre ei 
nu cunosc încă bine cum se 
face furajarea rațională a va
cilor, nu știu să întocmească 
rațiile alimentare. Și este 
bine știut faptul că producția

tinerilor îngriji- 
aceea o unitate 

este albumina di- 
sint proteinele, 

toate acestea în

ANDREI PETRE
secretarul organizației 

de bază U.T.M. din G.A.C. 
,,Horia, Cloșca și Crișan“

— Căzănești, regiunea 
București

(Continuare în pag. a 2-a)

TELEGRAMA

Excelenței Sale GHEORGHE GHEORGHIU-DE] 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Romîne
București

Doresc sâ adresez Excelenței Voastre în numele poporului 
și guvernului Republicii Indonezia mulțumiri cordiale pentru 
caldele felicitări și urări de bine adresate de Excelența Voastră 
cu ocazia aniversării zilei independenței Republicii Indonezia.

SUKARNO
Președintele Republicii Indonezia

...Dispozitivul pentru opero 
fia eboș a carterului de trans
misie la tractorul UTOS 26 
are joc. Din această pricină 
la alezare, piesele se ovali- 
zează peste limitele admise. 
Postul propune repararea ime
diată a dispozitivului.

Conducerea 
luat măsuri și 
fost remediată.

...Polizorul de
de rectificat caneluri produce 
vibrații puternice care influen- 
_____ țează calitatea pie

selor rectificate.
— Polizorul a fost 

mutat — ne spune 
șeful atelierului. Bă
ieții au avut drep
tate.

...Propunem să se 
reorganizeze de urgență și să 
înceapă să funcționeze cursul 
de ridicare a calificării pro
fesionale.

— Cursul a fost reorgani
zat, precizează jiin nou tova
rășul Popa. A durat 6 luni. 
Mulți tineri printre care Ion 
loniță, Gheorghe Ilioaie, Ilie 
Pintilie și-au îmbunătățit pre
gătirea profesională, unii și-au 
ridicat categoria de încadrare 
tarifară. Ei dau acum numai 
piese de calitate superioară.
Și exemplele pot continua, fie

care dovedind că activitatea 
postului este bogată în con
ținut, că concordă deplin cu 
problemele ridicate de munca 
tinerilor în producție. O pro
blemă care a preocupat mult 
în ultima vreme postul utemist 
de control a fost lucrul după 
planul de operații. De acea
sta depinde în cea mai mare 
măsură obținerea unor piese 
de calitate superioară, cu as
pect corespunzător. Erau mun
citori care lucrînd vreme mai 
îndelungată aceleași piese 
considerau că le știu pe de 
rost și nu mai consultau pla-

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

DECRET
pentru conferirea titlului de „Erou al Muncii
Socialiste din Republica Populară Romînă" 

tovarășului Alexandru Moghioroș
Cu prilejul împlinirii a 50 de ani, pentru îndelungata acti

vitate în mișcarea revoluționară muncitorească și contribuția de 
seamă adusă în făurirea și dezvoltarea statului democrat-popu
lar :

Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne, decre
tează :

1. Se conferă titlul de „Erou al Muncii Socialiste din Repu
blica Populară Romînă11 tovarășului Alexandru Moghioroș.

de la Palatul
Solemnitatea

R. P. Romîne
Luni la amiază, la Palatul 

R. P. Romine, a avut loc so
lemnitatea îtimînării Diplomei 
de Erou al Muncii Socialiste 
din R. P. Romînă și a Meda
liei de Aur „Secera și Cioca
nul", tovarășului Alexandru 
Moghioroș, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, cu prilejul împli
nirii a 50 de ani, pentru în
delungata activitate în mișca
rea revoluționară muncito
rească și contribuția de seamă 
adusă în făurirea și dezvol
tarea statului democrat-popu
lar.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Gheorghe Apostol, 
Petre Borilă, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, Mihai Dalea, 
membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului.

După citirea Decretului de 
decorare, tovarășul Ștefan 
Voitec, vicepreședintă al Ccn-

Tovarășului Alexandru Moghioroș i se înmînează înalta distincție

siliului de Stat, a mmmat to
varășului Alexandru Moghio
roș Diploma de Erou al Mun
cii Socialiste și Medalia de 
Aur „Secera și Ciocanul", a- 
dresîndu-i felicitări în numele 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne.

Luînd apoi cuvîntul, tova
rășul Gheorghe Apostol l-a fe
licitat călduros pe tovarășul 
Alexandru Moghioroș în nu
mele C.C. al P.M.R., al guver
nului și al tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej per
sonal, cu prilejul împlinirii a 
50 de ani de viață și pentru 
conferirea titlului de Erou al 
Muncii Socialiste, urîndu-i 
mulți ani de viață, sănătate 
și succes în lupta pentru în
făptuirea politicii leniniste a 
Partidului Muncitoresc Ro
mîn de construire a socialis
mului și comunismului în pa
tria noastră, pentru bunăsta
rea și fericirea poporului mun
citor.

în răspunsul său, tovarășul 
Alexandru Moghioroș după ce 
a mulțumit din toată inima 
Comitetului Central al Parti
dului, Consiliului de Stat, Gu
vernului Republicii Populare 
Romîne, pentru înalta distinc
ție care i-a fost acordată a 
spus : „Vă asigur, dragi tova
răși, că și de azi înainte îmi 
voi da întreaga capacitate și 
energie cauzei mărețe a parti
dului și poporului și că voi fi 
pînă la capăt un soldat cre
dincios și disciplinat al parti
dului nostru drag".

Tovarășul Alexandru Mo
ghioroș a fost apoi felicitat de 
conducătorii de partid și de 
stat și de toți cei prezenți la 
solemnitate.

(Agerpres)

ÎN EDITURA POLITICĂ
a apărut:

N. S. Hrușciov
RAPORTUL DE 

ACTIVITATE AL C.C. AL 
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într-un tiraj de masă.
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th preajma Zilei Forțelor Armate ale R. P. Rcmîne

Două noi 
victorii

Echipa selecționată de fot
bal (tineret ) a R. P. Romine 
a repurtat duminică la Cluj 
o frumoasă victorie cu 2-1 
(1-1) asupra echipei de tine
ret a R. P. Polone. Scorul a 
fost deschis de echipa romî- 
nă prin aripa stingă Mițaru 
(minutul 32), dar după citeva 
minute oaspeții au egalat prin 
Myga care a transformat o 
lovitură de la 11 m. După 
pauză, inițiativa aparține e- 
chipei noastre care marchea
ză punctul victoriei în minu
tul 37 prin Mițaru.

★
Fotbaliștii de la Steagul 

Roșu Brașov au învins cu 
3-0 (3-0) echipa turcă Fener
bahce Istanbul trecînd pe pri
mul loc al clasamentului 
turneului balcanic interclu- 
buri cu 8 puncte realizate din 
9 tnttlniri.

Măsuri pentru lărgirea sportului de masă
sodația sportivă 
I.O.R. a trăit de 
curînd un eveni
ment de seamă: 
alegerea organe
lor locale ale

UU.F.S. Pregătită din timp, 
cu mult simț de răspundere, 
sub îndrumarea directă a co
mitetului de partid al între
prinderii, conferința de dare 
de seamă șî alegeri de la 
I.O.R. a scos în evidență, în 
primul rînd, dragostea tinere
tului muncitor de aici față de 
activitatea de cultură fizică 
și sport. Modul convingător 
în care marea majoritate a 
participanților la discuții au 
dezbătut principalele aspecte 
ale muncii sportive din între
prinderea noastră ilustrează 
cum nu se poate mai bine in
teresul general față de acest 
domeniu de activitate.

Ramura cea mai mult în
drăgită la noi este turismul. 
Peste 1300 de muncitori au 
participat în ultimele luni la 
cele 20 de ieșiri turistice or
ganizate în diferite regiuni 
ale țării. Ca peste tot, fotba
lul a trezit și în întreprinde
rea noastră multe pasiuni. Ti
nerii fotbaliști ocupă lo
cul I în campionatul oră
șenesc. De mare popularita
te se bucură si sportul po
picelor. Așa se explică lo
cul fruntaș ce îj ocupă e- 
chipa masculină în campiona
tul republican. Fetele nu 
s-au lăsat nici ele mal pre
jos, dovedindu-se adversare 
puternice pentru numeroase 
echipe din Capitală. Cu fru
moase rezultate s-a soldat 
pînă acum activitatea secțiilor 
de volei și șah. O preocupare 
atentă a existat și față de an
grenarea membrilor U.C.F.S. 
în activitatea sportivă de 
masă. Mă refer în primul 
rînd la tradiționalele crosuri 
de masă cît și la întrecerile 
din cadrul Concursului cultu- 
ral-sportiv al tineretului. Con. 
comitent cu activitatea com- 
petițională un evident progres 
s-a realizat și în direcția eon-

Primul concurs republican
de gimnastică

artistică și acrobatică
Studenții de la 

Institutul de Cul
tură Fizică din Ca
pitală au ciștigat 
primul concurs re
publican de gim
nastică artistică și

acrobatică desfă
șurat in sala Di
namo. O frumoasă 
impresie au lă
sat in special Mi- 
haela Filip-Solomo- 

(I.C.F.), cîști-

Intiecarile de iahting ale Cupei „Știința" au reunit duminică 
la start sportivi bine pregătiți. Iată o Imagine de la aceste 

întreceri.
Foto : P. ROMOȘAN

- V O I N T

solidarii organizatorice a aso
ciației noastre sportive. Acest 
fapt este confirmat de spori
rea numai în citeva luni 
a numărului de membri 
U.C.F.S. (de la 416 la 1134), 
în majoritate cu cotizația a- 
chitată la zi- Iată citeva din 
principalele realizări obținute 
de către Asociația sportivă 
I.O.R., relevate cu prilejul 
conferinței de dare de seamă 
și alegeri.

Dar, participants la discu
ții au criticat, pe bună drep
tate, și unele deficiențe în 
munca vechiului consiliu. De

Alegerea noilor organe 
locale U. C« F. S.

reintroducerea 
producție la

de tineri mun-

sigur că el nu s-au rezumat 
doar la atit, ci au făcut tot
odată și propuneri concrete, 
menite să îmbunătățească con
ținutul muncii sportive de la 
noi din întreprindere. Astfel, 
majoritatea participanților au 
cerut insistent 
gimnasticii în 
care pînă nu de mult luau 
parte peste 800 
citori, activitate ce a fost însă 
abandonată. Propuneri intere
sante s-au făcut atît în ceea 
ce privește activitatea sporti
vă de masă cât și în cea de 
performanță. In întreprinderea 
noastră sint. ca peste tot, nu
meroși tineri dornici să prac
tice o anumită ramură de 
sport, să devină campioni de 
cros, campioni ai asociației 
sau purtători ai insignei G.M.A. 
Conferința de alegeri ne-a a- 
jutat să vedem largile per
spective de dezvoltare a cul
turii fizice și sportului în în
treprinderea noastră. Indiscu
tabil, practicarea doar a 
cinci ramuri de sport este 
prea puțin față de posibilită
țile existente la I.O.R. De a- 
ceea am hotărît ca turismului, 
fotbalului, șahului, voleiului 
și popicelor să li se adauge 
în viitor atletismul, handba
lul, îndeosebi cel feminin, ti
rul și, bineînțeles, gimnastica. 
O problemă mult discutată în 

gătoarea concursu
lui de gimnastică 
artistică și Al. Szi- 
lagy (Dinamo), cîș- 
tigător al competi
ției de gimnastică 
acrobatică. 

conferință a fost și este aceea 
a angrenării în activitatea 
sportivă a fetelor. La acest 
capitol sintem deficitari. Pla
nul de măsuri adoptat de con
ferință a stabilit in consecin
ță atragerea pentru început a 
unui număr de 200 tinere 
muncitoare în activitatea spor
tivă.

tn scopul desfășurării unei 
munci de calitate, noul con
siliu ales și-a propus să se 
sprijine în viitor într-o largă 
măsură pe cadrele tehnice e- 
xistente în cadrul asociației. 
Numai cu ajutorul lor califi- 

zice

cut vom putea obține rezul
tate pe măsura condițiilor ce 
sint create astăzi culturii fi- 

și spartului la noi în 
țară. Desigur că nu ne vom 
mulțumi numai cu cadrele e- 
xistente, ci vom asigura și 
pregătirea altora, recrutați din 
rândurile celor mai buni spor
tivi. Întreaga noastră activi
tate ar fi însă necorespunză
toare dacă n-ar fi susținută 
de o temeinică muncă de e- 
ducare a sportivilor. Acest lu
cru, neglijat de vechiul con
siliu, ne-a produs multe greu-

Turneul final al campionatului republican de oină
Cîștigătoare: Echipa Combinatul 
— Poligrafic
Iubitorilor de sport din Ca

pitală, care au înfruntat du
minică ploaia rece de 

toamnă pentru a asista la meciul 
de fotbal Rapid—C.C.A., li s-a
oferit o „deschidere" plăcută. îna
intea partidei de fotbal s-au dis
putat două jocuri de oină, între 
cele mai bune echipe din țară, 
respectiv : Combinatul Poligrafic 
București—Dinamo Săsar și Biru
ința Gherăiești—Avînful Curcani, 
participante la turneul final al 
celei de a X-a ediții a campiona
tului republican.

Cei prezenți in tribunele stadio
nului, printre care unii făceau cu
noștință acum cu acest sport, au 
admirat frumusețea jocului nostru 
național, oină, care datează de 
foarte mulți ani.

Trecînd peste istoricul acestui 
sport, trebuie să arătăm că abia 
în anii regimului nostru democrat- 
popular, cind s-au pus bazele 
unei mișcări sportive de masă, 
oină a fost pusă în drepturile ei. 
In prezent, sportul nostru național 
este practicat de numeroase echi
pe din mediul sătesc și de la 
orașe. Și în această privință, men
ționăm că la actuala ediție a 
campionatului republican s-au în
trecut peste 100 echipe, cuprin- 
zînd circa 1.500 de sportivi. Prin
tre aceștia întîlnim numele co
lectiviștilor Gh. Rusu, Ion Diugan, 
Teodor Seichei din satul Cristești, 
raionul Dej, Ionică Cristea, Vică 
Oprea din satul Boureni, raionul 
Băilești, al muncitorilor forestieri 
din Frasin, Vasile Tanu, Octavian 
Săbleanu, Ivan Drelciuc și alții.

La turneul final al acestei com
petiții, care s-a desfășurat pe sta-

Așa vom începe învățămîntul
agro-zootehnic

(Urmare din pag l-a)

depinde in cea mai mare mă
sură de felul in care sint hră
nite animalele.

Ca și în alți ani. cursanți- 
lor li se va recomanda o bi
bliografie pe care să o studie
ze. Pentru a-i ajuta pe tineri 
în această direcție am luat 
încă de pe acum unele măsuri. 
Împreună cu tițiva membri ai 
comitetului U.T.M. pe gospo
dărie am fost zilele trecute la 
biblioteca comunală și am 
ales de acolo cărți și broșuri 
de specialitate cuprinzînd a- 
proximativ 60 de titluri. 
Le-am adus la gospodărie în 
sala în care se vor ține cursu
rile și le-am dat în primire 
unei utemiste — Lica Dima. 
Împreună cu un activ de co
laboratori ea va organiza o 
vitrină cu aceste cărți și va 
face periodic scurte prezentări 
în fața cursanților. Urmărim 
ca și pe această cale să stimu
lăm gustul tinerilor noștri co
lectiviști pentru studierea li
teraturii de specialitate.

In zilele următoare îi vom 
ajuta pe cei doi tovarăși in

au 
de 
în 
al 
că

tăți. De aceea vom lua cele 
mai eficiente măsuri pentru 
ca sportivii din cadrul între
prinderii noastre să aibă pe 
terenul de sport o ținută e- 
xemplară, disciplinată, iar în 
muncă o contribuție activă.

Multe din lipsurile care 
frînat activitatea sportivă 
la LO.R. își au cauza și 
stilul defectuos de muncă 
vechiului consiliu. Faptul 
membrii acestuia au muncit 
sectar, că unele probleme im
portante au f°st lăsate doar 
în 6eama unui singur om a 
dus la slăbirea activității spor
tive. Iată de ce noul consiliu 
ales este hotărît să lichideze 
această lipsă, să promoveze în 
activitatea sa principiul mun
cii colective.

Noul consiliu al asociației 
sportive I.O.R. este hotărît ca 
în activitatea ce o va desfă
șura să colaboreze îndeaproa
pe cu organizația U.T.M. și 
cu comitetul de întreprindere, 
sub conducerea organizației 
de partid, pentru angrenarea 
tineretului de la noi în prac
ticarea a diferite ramuri de 
sport

Ing. ION RENțEA 
președintele Asociației 

sportive I.O.R.

București - - - - - -
dionul Tineretului, și care s-a 
încheiat pe stadionul „23 August", 
s-au întrecut cele mai bune 8 e- 
chipe din țară. Adică formațiile : 
Avîntul—Frasin, Avîntul—Curcani, 
Biruința—Gherăiești, Dinamo—Să- 
sar, Combinatul Poligrafic Bucu
rești, Victoria Cristești, Drum nou- 
Boureni și Torpedo — campi
oana regiunii Brașov. In cele două 
zile de concurs am putut urmări 
o serie de jocuri viu disputate și 
de un nivel tehnic superior. Mai 
ales sînt de menționat partidele 
dintre echipele C.P.B.—Biruința 
Gherăiești (8—4), CP.B.—Avîntul 
Curcani, (10—7), C.P.B.—Torpedo 
(12—9). Acestea au fost de fapt 
și jocurile decisive pentru pri
mul loc.

Tricourile de campioni republi
cani pe anul 1961 au fost îmbră
cate de componenții echipei Com
binatul Poligrafic București, în rîn- 
dul căreia activează o serie de 
maeștri ai sportului cum sînt : 
muncitorul zincograf Ion Anton, 
Marin Crisfinescu, Al. Ciobanu, 
lancu Costel. Dovedind o bună 
pregătire, echipa C.P.B. a reușit 
să ciștige foafe cele 7 jocuri dis
putate, ocupînd primul loc, cu 21 
de puncte. O comportare bună a 
avut și echipa Biruința-Gherăiești, 
care a constituit revelația acestei 
competiții. Deși a participat pen
tru prima oară la turneul final, 
formația din Gherăiești a obținut 
o serie de victorii de prestigiu, 
întrecînd pe fosta campioană re
publicană Avîntul-Curcani. Locul 
III în turneul final a fost ocupat 
de echipa muncitorilor forestieri 
Avîntul-Frasin.

L. MIREA

gineri (agronom și zootehnist) 
să pună la punct casa labora
tor, să pregătească materialul 
demonstrativ.

Cursurile agrozootehnice vor 
fi, desigur, frecventate de un 
anumit număr de tineri colec
tiviști. Ne vom ocupa însă și 
de ceilalți tineri care nu sint 
cuprinși în această formă de 
invățămînt agricol de masă. 
Ei vor fi îndrumați să parti
cipe la ciclurile de lecții ce 
se vor ține la căminul cultu
ral. In felul acesta toți tinerii 
colectiviști care lucrează în 
sectorul vegetal și în cel zo
otehnic vor învăța.

Comitetul U.T.M. va urmări 
cu regularitate frecvența tine
rilor la lecții și conferințe, se 
va interesa de felul în care 
studiază și își însușesc aceștia 
cunoștințele predate, îi va aju
ta să învețe tit mai bine 
astfel încît să fie în stare să 
aplice în practică cele mai 
noi cuceriri ale științei agri
cole, sporind prin aceasta con
tribuția lor la obținerea unor 
producții din ce în ce mai 
mari.

Vremea nefavorabilă nu 
i-a împiedicat pe sportivii 
participant la primul ciclo- 
cros al sezonului să cuce
rească rezultate aprecia

bile.
Foto : V. RANGA

PE SCURT
Concursul de haltere pentru 

„Cupa 25 octombrie" organi
zat în sala Floreasca, în cins
tea Zilei Forțelor Armate ale 
R. P. Romine, a revenit echi
pei C.C.A. care a totalizat 10 
puncte. Pe locurile următoa
re s-au clasat Victoria — 17 
puncte, Dinamo Obor — 21 
puncte, Electra — 34 puncte și 
Rapid 39 puncte.

★
lntUnirea de fotbal dintre 

echipele de juniori ale R. P. 
Polone și R. P. Romine, dis
putată la Bydgoszcz, s-a sol
dat cu scorul de 2-1 (2-0) în 
favoarea echipei poloneze. 
Juniorii romîni au dominat 
mai mult, însă au fost ine- 
ficaci la poartă. Au marcat 
Buiar (min. 33), Herba (min. 
35) pentru gazde și Hajdu 
(min. 68) pentru echipa noas
tră.

■ir
Echipele selecționate de 

baschet ale R.S.F.S. Ruse 
și-au continuat turneul în 
țara noastră jucând la Brașov 
cu reprezentativele orașului 
Victoriile au revenit oaspeți
lor ; la masculin scorul a fost 
de 61—46 iar la feminin de 
79—29.

*
Duminică s-a disputat tra

diționala cursă atletică de 
fond: Bekorice-Fraga in lun
gime de 19 km. Victoria a 
reveni; 1- Kxstcrvk (Bada 
H vezda) eare a -e* *'  nr 
de 30'46~ 9/191 E a f os-. ar
mat de Hec fDrnamo) ea 
30’50" 2/10 și Zhanal (T. J. 
Gottwaldov (30’54” 6/10.

cesul de producție. Vasile 
Ababi a creat un dispozitiv 
care îmbunătățește mult ca
litatea axului antrenor de la 
șaiba de transmisie de la 
tractorul UTOS 26, reduce 
timpul de execuție și dă 
posibilitatea să se economi
sească sculele. Postul ute
mist de control a urmărit efi
cacitatea dispozitivului și a
propus conducerii atelierului, 
responsabililor de brigăzi, ti
nerilor, extinderea lui la toa
te mașinile unde se lucrează 
piesa respectivă. Vasile Ho
dorogea, Mihai Bîrjoveanu și 
alți doi muncitori folosesc 
acum cu succes acest dispo
zitiv.

— în prezent — ne spune 
responsabilul postului — ne 
ocupăm mai îndeaproape de 
aspectul pieselor. Calitatea 
înseamnă și un finisaj îngrijit.

★
In Semifinalele „Cupei 

R.P.R." la fotbal desfășurate 
duminică echipa Arieșul Tur
da a continuat seria surprize
lor, eliminînd cu 3-0, la Ora
dea, pe U.T. Arad. Echipa 
Arieșul care activează in ca
tegoria B va intîlni în finala 
programată la 12 noiembrie 
echipa Rapid București. Fot
baliștii rapidiști au prestat 
un joc excelent în partida cu 
C.C.A. disputată in Capitală 
terminînd victorioși cu scorul 
de 2-0 (1-0).

(Agerpres)

O fază din meciul de fotbal: Rapid—C.C.A. disputat duminică pe Stadionul „23 August"

Postul utemist de control
(Urmare din pag l-a) 

nurile de operații. La control 
se constata că multe piese 
aveau abateri de cote, tre
buiau deci remaniate. Postul 
a cerut maiștrilor să urmă
rească ca fiecare lucrare să 
se execute numai după pla
nurile de operații, a făcut 
conducerii atelierului propu
nerile de care am amintit mai 
înainte.

O atenție deosebită o acor
dă postul utemist de control 
popularizării experienței îna
intate, a metodelor frunta
șilor. Mulți tineri au fost astfel 
ajutați să învețe din expe
riența lui Ion Ioniță, Vasile 
Eșanu, Dumitru Ciornei etc. 
Postul utemist de control a 
sprijinit tn mod deosebit in
troducerea șl extinderea me
todelor noi de muncă în pro

Batalionul - un batalion ca 
| oricare altul al armatei noa- 
[stre populare — pornit tna- 
linte de căderea inserării, stră- 
bate acum, în noapte, văi ți 
dealuri.

Umăr la umăr, tn mașini, 
ostașii sînt la posturile lor. 
Frigul pătrunde încet, dar 
fără contenire, în trupuri. La 
început nu-l lua nimeni în 
seamă. Dar, cu cit se adin- 
cește noaptea, cu atit se face 
mai simțit.

O mașină se oprește locului. 
I s-a înfundat conducta de 
benzină. In citeva clipe e lua
tă la remorca alteia. Din 
urmă îi ajunge atelierul auto. 
Mîini pricepute înlătură pana. 
Gata !

In frig și în praf, un zimbet 
de-o clipă apare pe fețele 
conducătorilor auto, ale me
canicilor, ale ostașilor. Co
loana lor e întreagă. Și bata
lionul merge mereu înainte.

Noaptea se destramă cu 
pași de melc. Prind să apară 
primele lumini ale zilei. Pale 
de gheață gonesc peste creste 
și peste timpuri. Oamenii de 
la volane sint trași la obraji, 
au cearcăne sub ochi. Undeva, 
în față, pichetul mobil de 
cap — infanteriștii căpitanu
lui Amihălăchioaie - au intil- 
nit „rezistențe inamice" pu
ternice. Plutoanele se desfă
șoară in față și pe flancuri, 
suind dealul în pas viu.

In acest timp, grosul bata
lionului stă pe loc. Pleoapele 
se lasă greu. Somnul apasă 
trupul și capul, ca un munte. 
Dar, dacă ești tare, el nu te 
doboară.

-„Stejarul, Stejarul, sint 
Bradul... Executăm antena 
...recepție".

Asta înseamnă că „rezisten
țele" au fost lichidate și pi
chetul mobil de cap a pomii 
mai departe.

Uruie iar motoarele. Bata
lionul gonește înainte.

.„După amiază, coloana se 
ivește la poalele unui deal 
frămintat, de parcă pămîntul, 
răsufltnd cîndva ca un aluat 
imens, a înțepenit deodată. 
Ici cocoloașele țurțudanelor, 
dincolo maluri rîpoase, vi- 
roage...

Sus, la creste, se află „ad
versarul".

Companiile și plutoanele se 
articulează, se desfășoară și 
atacă. Lanțul de trăgători tă- 
vălugește coasta, care parcă 
nu se mai sfîrșește. Sus, tot 
mai sus, tovarăși !

Plecarea unei delegații 
de oameni de știința și arta 

la Paris
Lun. • pirisa

j îaârepc?nd^ae spre 
Pana o 6»lr<apr de oameni 
de știință și artă care va par
ticipa la manifestările prile
juite de zilele culturii romî- 
nești organizate în Franța în 
cadrul prevederilor Protoco
lului de schimburi culturale, 
științifice și tehnice romîno- 
franceze.

Din delegație fac parte aca
demicienii C. D. Nenițescu, 
Alexandru Graur, Șerban Ți- 
țeica și sculptorul Ion Jalea, 
membru corespondent al Aca
demiei R. P. Romine. Cu dele
gația a mai plecat și maistrul

Locotenentul Milea loan, 
înalt și voinic, își duce pluto
nul pe direcția ordonată. E 
nou la comandă. Fiecare zi 
are ceva nou pentru el, în
seamnă o experiență care-i 
întregește ceea ce a învățat 
la școală, îl îmbogățește ca 
om, ca comandant și educator 
al luptătorilor. Vrea să-și for
meze un pluton fruntaș. Și 
acum, urcînd coasta cu plu
tonul său, sus, mai sus, par
că întruchipează drumul spre 
victorie. Drum greu, drum as
pru, drum al celor ce vor să 
învingă.

Undeva, în lanțul de trăgă
tori, e soldatul Bălan Virgil. 
Șchiopătează. Are ceva la un 
picior. Medicul l-a scutit de 
eforturi însă ostașul vrea să 
fie alături de tovarășii săi. 
Nici nu poate concepe că ar 
putea lipsi de la aplicația tac
tică.

Uite, acum, urcînd dealul 
lung și frămîntat, simte că 
piciorul îl doare în continuare. 
Fiecare pas îl face cu străda
nii mai mari detit ale celor
lalți. Insă e în rînd cu ei. In 
rînd cu tovarășii săi, ce-și fac 
datoria.

Anevoios e suișul și pentru 
mitraliori. Se-ncordează din 
toate puterile lor. Dar iată, nu 
sint singuri, le vin intr-aju
tor pușcașii.

Agitatorul, soldatul fruntaș 
Șandru Constantin, militar cu 
experiență, care Știe ce în
seamnă tovărășia pe timpul 
de luptă, ca oriunde în viață, 
e primul ce le sare în spri
jin. Teodorescu Ion înșfacă și 
el, la rîndu-i, cu o mișcare de 
om puternic, țeava unei mi
traliere și o poartă o bună 
bucată de drum-.

Toți, ca unul, toți în același 
pas...

„Adversarul" e puternic, 
sub „focul" lui, compania se 
culcă la pămînt.

Nu e timp de gîndit. De la 
șold se desprind lopețile. Se 
sapă adăposturi.

Apoi iar la atac.
Răsună dealul, răsună văi

le...
Se lasă înserarea. Pe dru

mul de care, trec, cu treburi, 
țăranii de prin partea locu
lui. Privesc cu drag pe ostași 
La tițiva metri de drum, un 
pușcaș-mitralior, soldatul Ce- 

emerit al arte Boris Caragea 
care va participa la vernisajul 
expoziției de artă plastică ro
mi neas că organizată în capita
la Franței.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegației 
au fost conduși de reprezen
tanți ai Ministerului învăță- 
mîntului și Culturii, Ministe
rului Afacerilor Externe, Insti- 
tului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, oa
meni de știință și cultură.

Au fost de față reprezen
tanți ai Legației Franței la 
București.

(Agerpres)

propune...
E vorba doar de marca fabri
cii. De aceea ne-am propus 
să urmărim felul în care ti
nerii respectă procesul tehno
logic, să studiem împreună 
cu maiștrii, ou tinerii docu
mentația tehnică și eventual 
dacă va fi cazul să sesizăm 
unele neajunsuri. Deci, calita
tea continuă să fie principa
lul obiectiv al muncii noastre.

★
Prin activitatea sa susținută, 

prin seriozitatea cu care ridi
că tn fața conducerii atelie
rului problemele principale 
privind calitatea produselor, 
prin propunerile, ajutorul con
cret pe care-1 acordă tineri
lor, postul utemist de control 
din atelierul pompe al între
prinderii mecanice din Roman 
și-a ciștigat aprecierea și 
respectul colectivului. Și a- 
ceasta pe bună dreptate I

V

A —
pot Vasile își rostuiește adă
postul. Deodată se aude stri
gat. Cind se întoarce, îl 
vede pe taică-său. Bătrînul 
este emoționat. „Vasile, tu 
aici, și eu nu știu nimic 
De unde să știe 1 ?

Numai citeva minute au 
stat de vorbă. La plecare, bă
trînul i-a spus fiului: „Să-mi 
porți cinstea și omenia".

Asta a fost tot.
Pușcașul-mitralior a rămas 

mai departe în poziție. Venea 
noaptea. O noapte friguroasă 
Și de neodihnă. Satul lui era 
doar la vreun kilometru ju
mătate. Dar el avea datoria 
să stea pe poziție, la arma 
lui.

In noaptea următoare, com
paniile au pornit iarăși, stră- 
bătînd dealuri și văi. Se-n- 
tețise vîntul, riditind colbul 
ca-ntr-un viscol cenușiu și 
vuind prin păduri. Spre sea
ră au ajuns la rîu. L-au tre
cut repede și au pornit să ia 
pieptiș înălțimile ce străju- 
iau apa. Noaptea a fost frig, 
spre dimineață a început să 
plouă. Au trebuit să respingă 
contraatacul „adversarului" și 
iar s-a încins lupta.

Și au uitat oboseala, au ui
tat somnul, au uitat frigul. Și 
au învins.

Locotenent-colonel 
GH, BEJANCU

k

POȘTA 
REDACȚIEI

VALENTIN OPRESCU—Ti
mișoara.

De un real folos în documen
tarea dumitale îți va fi micul 
atlas de buzunar — Atlasul 
lumii — care va apare în 
curînd în librării. In paginile 
acestui atlas, primul de acest 
gen în țara noastră, vei găsi 
date generale cu privire la 
organizarea de stat, economia 
și demografia întregului glob. 
Pentru o mai ușoară orientare 
țările și localitățile sînt pre
zentate în ordine alfabetică, 
în cadrul continentului res
pectiv.

în afară de text, albumul 
mai conține și 49 de hărți fi
zice și politice în culori, înso
țite de un index alfabetic.

OCTAVIAN MARINESCU— 
Bacău.

Absolvenții institutelor de 
invățămînt superior — cursuri 
de zi — care n-au promovat 
examenul de stat și sînt înca
drați în producție, beneficiază 
de un concediu fără plată de 
cel mult 30 de zile, în vede- 
rea susținerii exaznecuiiâ âe 
stal

MARIANA POPESCU — co
muna Leu, raionul Craiova.

în revistele „Tineretul lu
mii" și „Veac Nou" puteți găsi 
adrese ale tinerilor sovietici 
cu care puteți purta corespon
dență. Unele adrese indică 
chiar și temele preferate pen
tru corespondență ca: litera
tură, filatelie, numismatică^ 
arheologie, pictură etc.

VĂDUVA EMIL — Nehoiu, 
raionul Cislău.

Muncitorii și tehnicienii 
care lucrează în schimbul de 
noapte beneficiază de spor de 
noapte. Acest spor este egal 
cu 15 la sută din dștigul rea
lizat în timpul dt lucrează 
noaptea.

I. BĂRBOSU — Făgăraș.
în urma scrisorii dumnea

voastră, Sfatul popular al ora
șului Făgăraș a dispus con
struirea unui complex pentru 
distracția copiilor care lo
cuiesc în noul cvartal de 
blocuri din strada Filimon Sîr- 
bu. Lucrările acestui complex 
au început și la primăvară ele 
vor fi terminate.

MIHAELA PANAITESCU— 
Cluj.

Galeria națională pune în 
valoare frumusețea artei noas
tre plastice, bogăția conținutu
lui și a semnificațiilor ei, va
loarea ei de document pentru 
definirea unor epoci din is
toria poporului nostru. Ga
leria națională cuprinde cele 
mai de seamă opere ale artei 
romînești, selecționate cu gri
jă, prezentate după criterii 
științifice. Prin prezentarea 
cronologică a lucrărilor, se 
urmărește evoluția fiecărui 
pictor mai de seamă și, odată 
cu acesta, însăși dezvoltarea 
istorică a artei noastre.

BURCHIU AUREL — Uzi
nele .J. C. Frimu“-Sinaia.

Consiliul orășenesc sindical 
Hunedoara ne-a informat că 
vi se va trimite prin poștă 
adeverința de vechime în 
cîmpul muncii pentru perioa
da de timp în care ați lucrat 
la I.C.S. Hunedoara.

Totodată ni s-a mai comu
nicat că neterminarea la timp 
a actului în cauză s-a datorat 
unor omisiuni de d-a te, care au 
fost rectificate cu prilejul 
adresei trimise ulterior de 
către redacție.

VICTOR IANOTESCU — 
Brașov.

La îmbogățirea cunoștințe
lor voastre profesionale, vă 
va fi de un real folos studie
rea broșurilor editate de Insti
tutul de documentare tehnică 
care împărtășește metodele 
de muncă ale fruntașilor. Bu
năoară, studiind metodele de 
muncă ale strungarilor Chiru 
Alexandru de la Uzinele „Va
sile Tudose“ din Colibași și 
Mihălcescu Mircea de la Fa
brica de piese de schimb 
C.F.R. din Galați, veți avea 
multe de învățat în organiza
rea muncii în brigadă.

Vă dorim succes 1
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Cauza invincibilă 
a comunismului și păcii

(Urmare din pag l-a)

toate țările". Împreună cu în
treaga omenire iubitoare de 
pace, poporul și tineretul nos
tru nutresc o profundă recu
noștință față de P.C.UJS, față 
de eroicul popor sovietic, pen
tru aportul lor uriaș la cauza 
apărării păcii.

De o deosebită însemnătate 
sînt concluziile ce se desprind 
din Raportul de activitate al 
P.C.U.S. în legătură cu sarci
nile actuale ale luptei pentru 
preîntimpinarea războiului și 
asigurarea triumfului coexis
tenței pașnice. Creșterea con
tinuă și unirea tot mai strînsă 
a forțelor iubitoare de pace 
î-a silit în repetate rinduri în 
ultimii ani pe imperialiști să 
dea înapoi de la dezlănțuirea 
unor aventuri militare. Fap
tele arată însă că imperialiștii 
nu încetează încercările de a 
împinge lumea în pragul răz
boiului. De aceea țările so
cialiste manifestă vigilență. 
Așa cum a arătat tovarășul 
Hrușciov, față de agresori nu 
trebuie manifestată toleranță, 
ci, ei trebuie înfrinați. întrea
ga omenire iubitoare de pace 
a salutat cu încredere și satis
facție măsurile luate în ulti
mele luni de țările socialiste 
pentru întărirea capacității lor 
de apărare, măsuri luate ca 
răspuns la încordarea provo
cată de imperialiști, măsuri 
menite să-i înfrineze pe aven
turierii care uneltesc un nou 
război.

Cu o uriașă forță mobiliza
toare răsună aprecierea cu
prinsă in documentele Congre
sului al XXII-lea al P.C.U.S. 
cu privire la faptul că in con
dițiile actuale a apărut per
spectiva de a se realiza coexis
tența pașnică in întreaga pe
rioadă îîn decursul căreia tre
buie să-și găsească rezolvarea 
problemele sociale și politice 
care despart in prezent lumea. 
Forța hotărâtoare în lupta 
pentru pace o constituie po
poarele. Ascuțindu-și vigilen
ța, acționînd hotărit și ener
gic, popoarele pot asigura pa
cea.

In fruntea luptei popoare
lor pentru triumful păcii, stau 
partidele comuniste și munci
torești — stegari ai celor mai 
scumpe aspirații ale omenirii 
muncitoare. Participarea la 
Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. a reprezentanților a 
80 de partide comuniste și 
muncitorești prilejuiește o 
nouă manifestare a unității 
mișcării comuniste mondiale 
sub steagul invincibil al marx- 
ism-IeninismnluL La Congres 
a fost criticată eu fermitate 
poziția adoptată de o bneată 
de vreme de conducerea Parti
dului Muncii din Albania, po
ziție care este în discordanță 
cu spiritul internaționalist ce

Ședința Consiliului de
Duminică 22 octombrie 1961 

a avut loc ședința Consiliului 
de conducere al Societății 
pentru răspândirea științei și 
rultuni, care a analizat actxn- 
tatea depusă de aoeecate in 
perioada de la cocferinta pe 
țară a SJLS.C. pârță in pre
zent și a adoptat piacul de 
„.iu.,,; pentru acul 1962. Lu
crările au fost conduse de 
acad. dr. Ștefan S. Nicolau. 
președintele SJLS.C

Ședința Consiliului de con
ducere al SJLS.C. a fost pre
cedată de o analiză a muncii 
de către Prezidiul Consiliului 
de conducere și de o ședință 
de lucru cu președinții și se
cretarii filialelor S.R.S.C. din 
întreaga țară.

La dezbateri au luat parte 
numeroși academicieni, profe
sori universitari, activiști cu 
munci de răspundere din apa
ratul de stat și organizațiile 
de masă, președinți, vicepre
ședinți și secretari ai filialelor 
regionale S.R.S.C. 

animă celelalte partide comu
niste și muncitorești. In ca
drul dezbaterilor Congresului 
s-a subliniat că o astfel de a- 
titudine dăunează atît intere
selor lagărului socialist, cit și 
intereselor poporului albanez 
și ale construirii socialismului 
în Albania. S-a relevat totoda
tă că, dacă aceste interese le 
sînt scumpe conducătorilor 
Partidului Muncii din Alba
nia, atunci ei trebuie să re
nunțe la concepțiile lor greșite 
și să revină pe calea unității 
cu celelalte țări socialiste, cu 
partidele frățești.

Unită, mereu mai puternică, 
marea armată a comuniștilor, 
a marxist-leniniștilor pășește 
in avangarda popoarelor in 
lupta pentru pace și progres 
social, pentru viitorul luminos 
— comunismul.

O deosebită forță însufleți- 
toare are, pentru toți oamenii 
iubitori de pace și progres, ta
bloul strălucitelor succese ale 
oamenilor sovietici în înfăp
tuirea sarcinilor septenalului, 
tablou ce se desprinde din 
Rapoartele tovarășului 
Hrușciov, din dezbaterile Con- 
greșului constructorilor comu
nismului. Actualmente U.R.S.S. 
produce o cincime din întrea
ga producție industrială mon
dială — mai mult decit An
glia, Franța, Italia, Canada, 
Japonia, Belgia și Olanda lua
te la un loc. Se reduce rapid 
decalajul dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. în ce privește nivelul 
producției industriale.

Știința și cultura sovietică 
au atins noi culmi. Crește 
neîncetat bunăstarea poporu
lui sovietic.

Făcînd bilanțul mărețelor 
victorii dobîndite de oamenii 
sovietici, Congresul al XXII- 
lea al P.C.U.S. deschide tot
odată in fața poporului sovie
tic, a întregii omeniri munci
toare perspective de o gran
doare nemaiintîlnită. Din 
proiectul de Program, din Ra
portul cu privire la Pro
gram prezentat de tovarășul 
Hrușciov se desprinde cu cla
ritate tabloul minunat al 
construirii comunismului în 
U.R.S.S., tabloul insuflețitor al 
făuririi primei societăți comu
niste din istoria omenirii. Vor 
trece doar două decenii și 
U.R.S.S. va lăsa mult in urmă 
din punct de vedere economic 
S.U.A., cea mai puternică și 
mai bogată țară capitalistă; 
oamenii sovietici se vor bucu
ra de cel mai înalt nivel de 
trai din lume. In lumina pre
vederilor Programului P.C.U.S. 
apare și mai evident obiecti
vul luminos spre care țintesc 
toate eforturile in societatea 
socialistă.- făurirea unui înalt 
nivel de satisfacere a cerințe
lor materiale și spirituale ale 
omului.

conducere al S.R.S.C.
Relevînd bogata activitate 

desfășurată de societate, par- 
ticipanții au făcut numeroase 
propuneri cu privire la îmbu- I 
cătățirea conferințelor și lec- > 
tilor. antrenarea mai largă a 
gtsiecnal-tății la munca pa
triotică de răspândire a cu- ■ 
noștințelor științifice, pentru « 
a satisface cerințele crescînde i 
ale oamenilor muncii de la 
orașe și sate.

In cuvîntul lor vorbitorii au 
salutat cu entuziasm lucrările 
Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S,, subliniind excepțio
nala lor însemnătate pentru 
istoria întregii omeniri și asi
gurarea păcii în lume.

Planul de muncă al societă
ții pentru anul 1962 prevede 
măsuri menite să ducă la îm
bunătățirea și dezvoltarea ac
tivității de răspîndiire a cu
noștințelor științifice și cultu
rale în rândurile maselor largi 
din țara noastră.

(Agerpres)

Oamenii muncii din întrea
ga lume, popoarele tuturor ță
rilor, salută noul Program al 
P.C.U.S. cu o însuflețire imen
să, cu conștiința că minunatele 
perspective ale poporului so
vietic întruchipează imaginea 
propriului lor viitor, a zilei de 
mîine a întregii omeniri.

Prin întregul său conținut, 
mărețul Program de construire 
a comunismului in U.R.S.S., 
Program aflat în aceste zile în 
dezbaterea celui de-al XXII- 
lea Congres al P.C.U.S. slujește 
cauza păcii, contribuie la 
crearea condițiilor pentru eli
minarea războiului din viața 
societății. Este limpede oricui 
că cel ce-și propune aseme
nea sarcini nemaiîntâlnite în 
domeniul economiei, culturii, 
ridicării bunăstării poporului 
nu poate să dorească războiul. 
Programul construirii comu
nismului este totodată un 
program de importanță istori
că mondială pentru întărirea 
păcii și securității internațio
nale.

împreună cu toate popoare
le, tânăra generație a lumii 
vede și ea un puternic imbold 
insuflețitor în ideile pline de 
măreție ale Congresului 
P.C.U.S., în grandiosul Pro
gram al construirii comunis
mului in U.R.S.S. In noul 
Program, în rapoartele tova
rășului Hrușciov se reflectă 
din nou, cu strălucire, grija și 
dragostea P.C.U.S. pentru ti
neretul sovietic. Deschizînd în 
fața tineretului cel mai larg 
cîmp de muncă creatoare, 
chemind tinăra generație so
vietică să ia cu asalt șantierele 
comunismului, Partidul Comu
nist se preocupă cu dragoste 
de dezvoltarea multilaterală 
a tineretului. Cu deosebită 
grijă se preocupă P.C.U.S. de 
îndrumarea Comsomolului, 
astfel ca acesta să-și aducă pe 
mai departe aportul la edu
carea minunatului tineret so
vietic, constructor al comu
nismului.

Tineretul nostru vede în ti
neretul sovietic o pildă demnă 
de urmat in viață, în muncă. 
Este o preocupare de căpete
nie a tinerei noastre generații, 
educată de partid, să-și însu
șească, asemenea tinerilor so
vietici, înaltele trăsături ale 
moralei comuniste. Experiența 
bogată a Comsomolului în 
educarea comunistă a tinerei 
generații constituie un prețios 
ajutor în munca Uniunii Ti
neretului Muncitor.

Plin de înflăcărare pentru 
perspectivele minunate ce se 
deschid mersului omenirii spre 
comunism in lumina documen
telor Congresului al XXII-lea 
al P.C.U.S-, tineretul nostru e 
hotărit să muncească și să 
lupte cu avint sub conducerea 
P.M.R. dezvoltindu-se și că- 
lindu-se ca constructor activ 
al socialismului și comunismu
lui în patria noastră.

Salutând cu bucurie rapoar
tele tovarășului Hrușciov, po
porul nostru, tineretul nostru 
muncitor, văd în aceste docu
mente istorice, in lucrările is
toricului Congres al construc
torilor comunismului, un pu
ternic imbold insuflețitor, in 
munca și lupta pentru desă- 
virșire*  construcției socialiste 
in patria noastră. Ca o expre
sie a gindurilor și sentimente
lor oamenilor muncii din țara 
noastră au răsunat de la tri
buna Congresului cuvintele 
tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej: „Angajat cu 
toate forțele sale în opera de 
construire a socialismului, po
porul nostru vede în imaginea 
societății comuniste trasată de 
proiectul de Program imagi
nea propriului său viitor de 
înflorire multilaterală, de înal
tă bunăstare materială și cul
turală".

Y1 OCTOMBRIE :
• La Moscova a început 

Congresul al XXII-lea al 
Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice. în prima zi 
a lucrărilor, N. S. Hrușciov 
a prezentat Raportul de 
activitate al C. C. al 
P.C.U.S.

• La Paris a lost repri
mată cu sălbăticie o mani- 
lestație pașnică a popula
ției algeriene

18 OCTOMBRIE:
• In cadrul lucrărilor 

Congresului P.C.U.S., N. S. 
Hrușciov a prezentat ra
portul cu privire la noul 
Program al P.C.U.S.
• Regele Laosului a nu

mit pe prințul Suvanna 
Fumma, prim ministru în 
guvernul laoțian de coa
liție.

19 OCTOMBRIE :
• 2.000.000 de japonezi 

au manifestat împotriva 
proiectului de lege ultra- 
reacționar „cu privire la 
interzicerea violențelor po
litice".

20 OCTOMBRIE :
• La cel de al XXII- 

lea Congres al P.C.U.S. 
a luat cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

21 OCTOMBRIE :
• In Republica Domini

cană se desfășoară puter
nice manifestații la care 
participă mii de studenți 
și de oameni ai muncii, 
care s-au transformat în- 
tr-o mișcare de masa împo
triva regimului dictatorial.

Cu neclintită încredere în 
triumful cauzei păcii și comu
nismului poporul nostru pă
șește înainte, neabătut, pe ca
lea indicată de Partidul Mun
citoresc Romîn.

Manifestările consacrate Lu
nii prieteniei romîno-sovietice 
continuă în întreaga țară, 
fiind urmărite cu interes de 
mii și mii de oameni ai mun
cii.

în Capitală, în sala Teatru
lui „C. Nottara“, a avut loc 
duminică dimineața conferin
ța „Colaborarea frățească mul
tilaterală dintre R.P.R. și 
U.R.S.S.", pe care a ținut-o 
tov. Marin Florea Ionescu, vi
cepreședinte al Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S.

La Teatrul Muncitoresc 
C.F.R. Giulești a avut loc pre
miera piesei „Flori vii" de Ni
kolai Pogodin, iar colectivul 
Teatrului pentru tineret și co
pii a prezentat piesa „Doi la 
aritmetică" a scriitoarei Nata
lia Klikova.

Membrii echipei de cazangii pentru remedieri de la Uzinele 
„23 August" condusă de Gheorghe Florea într-una 

din obișnuitele zile de muncă.

Telegrame de condoleanțe 
în legătură cu încetarea din viață 

a lui Mlhail Sadoveanu
Pe adresa Uniunii Scriitori

lor din R. P. Romînă au con
tinuat să sosească telegrame 
de condoleanțe în legătură cu 
încetarea din viață a marelui 
scriitor romîn, Mihail Sado
veanu.

în telegrama adresată de 
D. Skobelțki, președintele Co
mitetului pentru decernarea 
premiilor internaționale Lenin 
„Pentru întărirea păcii între 
popoare", se exprimă profun
da durere în legătură cu 
moartea lui Mihail Sadovea
nu, unul dintre cei mai mari 
scriitori ai contemporaneității, 
care și-a consacrat toate forțe
le și strălucitul talent cauzei 
nobile a luptei pentru ferici
rea omenirii. în persoana lui 
Mihail Sadoveanu am pierdut 
un mare prieten al Uniunii 
Sovietice.

Telegramele adresate de 
uniunile scriitorilor din R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Chineză, R.P.D. Coreea
nă, R.D. Germană, R. P. Polo
nă, R.P. Ungară, R. D. Viet
nam exprimă, de asemenea, 
sentimentele de profundă du

La Casa prieteniei romîno- 
sovietice din Timișoara a avut 
loc o expunere pe tema „Ro
lul automatizării și mecaniză
rii complexe a industriei în 
U.R.S.S.", ținuta de conf. N. 
Budișan, de la Baza de cerce
tări din Timișoara a Acade
miei R.P.R.

La Arad, la căminul cultu
ral „A. S. Pușkin", peste 300 
de oameni ai muncii au luat 
parte la simpozionul intitulat 
„U.R.SJS. pe drumul construi
rii comunismului".

Tot în cadrul Lunii priete
niei, la Lipova a fost organi
zată o reuniune a cadrelor di
dactice, închinată constructori
lor comunismului. Cu acest 
prilej, mai mulți profesori au 
vorbit despre impresiile lor 
de călătorie din U.RS.S.

(Agerpres)

rere în legătură cu încetarea 
din viață a lui Mihail Sado
veanu.

Aceeași durere o împărtă
șesc și scriitorii din R. S. S. 
Ucraineană și RSB. Moldo
venească.

în telegrama adresată de 
Comunitatea Europeană a 
Scriitorilor, semnată de Gian
carlo Vigorelli, se spune: 
„Toți membrii Comunității 
Europene salută opera exem
plară și activitatea marelui 
Sadoveanu*.

Scriitorul sovietic Gheorghi 
Jukov deplînge încetarea din 
viață a marelui scriitor și ce
tățean romîn, Mihail Sado
veanu.

Redacțiile multor ziare și re
viste adresează Uniunii Scrii
torilor din R. P. Romînă con
doleanțe în legătură cu marea 
pierdere. Printre acestea se 
numără redacțiile revistei 
„Inostrannaia Literatura", zia
rului ..Literatumaia Gazeta", 
redacția „Nagyvilag" din Bu
dapesta și editura „Europa" 
din Budapesta.

(Agerpres)

Lansarea cu succes 
de către U.R.S.S. a unei rachete 

tn Pacific
MOSCOVA 23 (Agerpres)__ TASS transmite; La 22 octombrie

In Uniunea Sovietică a lost efectuată lansarea unei rachete 
purtătoare cu mai multe trepte In regiunea părții centrale a 
Oceanului Pacific.

DOTA CE A PARCURS PESTE 12JMXJ DE KM, MACHETA 
PENULTIMEI TREPTE A RACHETEI PURTĂTOARE A ATINS CU 
O ÎNALTA PRECIZIE PUNCTUL FIXAT DREPT ȚINTA.

TOATE SISTEMELE RACHETEI ȘI APARATELE DE MASURAT 
AU FUNCȚIONAT IREPROȘABIL

Ia conformitate cu comunicatul din 14 octombrie 1961 al 
agenției TASS, lansările rachetelor purtătoare In regiunea 
dinainte anunțată vor continua.

Un impresionant marș 
al păcii 

al tineretului italian
Un impresionant 

marș al păcii 
s-a desfășurat 

duminică intre o- 
rașele Ardenza și 
Livomo, cu parti
ciparea a pesie 
20.000 de persoane, 
in majoritate tineri. 
Coloana de mam- 
lesranți. pornită din 
Ardenza avea în 
frunte reptezentanp 
din difer, le orașe 
din centrul Italiei 
ca Florenza. Gro- 
setto, Emrjoli, Pis- 
toia. Prato, Re&gio- 
Emilia, Rimini. Bo
logna. Viareggio, La 
Spezia, Pesaro.

Coloana a fost 
întâmpinată la Li
vorno în fața Aca
demiei navale de o

care scanda: ..Pace 
da. război nu!“.

Partieipanții La 
acest marș al păcii 
au adaptat o mo
țiune în care sînt 
cuprinse obiectivele 
luptei tineretului 
jta,ian pentru pace: 
dezarmare generală 
și totală sub con
trol internațional. 
Hriti «targa bazelor 
militare de pe te
ritorii străine, de
zangajarea Italiei 
de orice politică de 
aventură militară, 
tratative in vede
rea soluționării paș
nice a problemelor 
legate de Germania 
și Berlin, admite
rea în O.N.U. a tu
turor statelor care 
au acest drept.yniilpmg numGTOasâ

Studenții parizieni solidari 
cu algerienii victime 

ale samavolniciei polițienești

Cruntele represiuni aie poliției 
împotriva participanților la 
demonstrațiile pețnxe ale 

oamenilor muncii algerieni, care 
au avut loc ia Paris in zilele de 
17 ți 18 octombrie, stimesc un 
val de proteste in rindurile opi
niei publice franceze. La 21 oc
tombrie 2.000 de studenți de ia 
Universitatea Sorbona, împreună 
cu profesorii lor, au organizat un 
miting de protest împotriva sa
mavolniciei polițienești.

Partieipanții la miting au intim- 
pinat cu aplauze furtunoase pa 
un student algerian care, mulțu
mind colegilor săi francezi pen
tru manifestația de solidaritate, a 
înfierat acțiunile autorităților fran-

------ •------

Se clatină 
„dinastia Trujillo’
CIUDAD TRUJILLO 23 (A- 

gerpres). De șase zile în ca
pitala dominicană continuă 
manifestațiile împotriva gu
vernului Balaguer.

între timp, după cum rela
tează agenția Associated Press, 
devine tot mai evident că do
minația „dinastiei Trujillo^ 
care a guvernat țara timp de 
31 de ani, se apropie de sfîr- 
șit. Generalul Arizmendo Tru
jillo, fratele defunctului „ge
neralisim" Trujillo, a părăsit 
Republica Dominicană cu des
tinația Spania. Un alt frate al 
dictatorului defunct, Hector 
Trujillo, a plecat în direcția 
insulelor Bermude.

A fost adoptat, de 
asemenea, un apei 
către toți tinerii din 
orașele și centrele 
italiene unde se 
află baze militare 
amer-irane chemin- 
du-i la organizarea 
unei mari adunări 
de protest împo
triva prezenței a- 
cestor baze mili
tare.

Un alt marș al 
păcii s-a desfășurat 
duminică pe stră
zile marelui port 
Genova, unde mi: 
de tineri și studenți 
au manifestat pen
tru o politică de 
pace, pentru dezar
mare generală și to
tală.

ceze care împiedică reglementa
rea problemei algeriene.

Atunci cînd unul din vorbitori a 
declarat că atît acjiunile teroriste 
ale elementelor ultracolonialiste 
cît ți samavolniciile poliției pot 
fi caracterizate prinfr-un singur 
cuvînt și anume — fascism, 2.000 
de persoane au exclamat înfr-un 
singur glas : „Fascismul nu va 
trece l“.

ppscurflZTîmi Pe scurt
VIENA. — în seara zilei de 

22 octombrie a avut loc la 
Viena, în sala „Musikverein", 
concertul Filarmonicii de Stat 
„George Enescu" din Bucu
rești sub conducerea maestru
lui George Georgescu, artist 
al poporului al Ii. P. Romine, 
și cu participarea violonistu
lui Ion Voicu, artist emerit al 
R. P. Romine.

Cu prilejul prezenței la Vie
na a orchestrei Filarmonice 
„George Enescu", ministrul 
R. P. Romine la Viena, V. Di- 
mitriu, a oferit o masă la care 
au participat personalități din 
viața muzicală a Vienei, diri
jori și interpreți.

PRAGA. — în interesul în
tăririi capacității de apărare a 
țării guvernul Republicii So
cialiste Cehoslovace a hotărit 
prelungirea serviciului militar 
la un număr necesar de sol
dați care urmau să fie lăsați 
la vatră Ia sfîrsitul anului 
1961.

Zilele culturii 
romînești in Franța

PARIS 23 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Zilele acestea 
presa franceză a anunțat apro
piata deschidere la Paris a zile
lor culturii romînești, organizate 
în Franța potrivit prevederilor pro
tocolului de schimburi culturale, 
științifice și tehnice romîno-fran- 
ceze. Cu acest prilej se va des
chide la Paris o expoziție de artă 
plastică romînească, vor fi pre
zentate filme documentare, vor 
ține conferințe oameni de știință 
din R. P. Romînă. De asemenea, 
orchestra Filarmonica de Stat 
„George Enescu" va concerta la 
Paris și la Strasbourg.

Luni după-amiază a avut loc 
prezentarea specială pentru presă 
și critici de artă a expoziției 
„Arta romînească din secolul al 
XlX-lea și pînă în zilele noastre", 
instalată în mai multe săli ale 
Muzeului Național de Artă Mo
dernă din Paris.

------ •------

Cambodgia a rupt 
relațiile diplomatice 

cu Tailanda
PNOM PENH — La 23 octom- 

brie Parlamentul Cambodgiei 
a aprobat în unanimitate pro
punerea prințului Norodom 
Sianuk, șeful guvernului a- 
cestei țări, de a rupe relațiile 
diplomatice cu Tailanda din 
pricina repetatelor atacuri 
grosolane ale conducătorilor 
latiandezi împotriva politicii 
de neutralitate a Cambodgiei.

PARIS 23 (Agerpres). — Co
respondentul din Pnom Penh 
al agenției France Presse a 
transmis declarația pe oare a 
făcut-o la 22 octombrie prințul 
Norodom Sianuk In legătură 
cu relațule dintre Cambodgia 
și Tailanda.

De trei ani, a declarat No
rodom Sianuk. primul min.is-.ru 
al Tailande: pune la cale pla
nuri de invadare a Cambod
giei și cotropire a provinciilor 
de graniță Koh Kong și Bat- 
tambang și de cotropire par
țială a provinciilor Kompong 
Thorn și Siem Reap.

Sianuk a arătat că in pre
zent Tailanda este foarte pu
ternică din punct de vedere 
militar „Grație Statelor Unite 
care au inundat-o cu arme, 
materiale militare și dolari*.

Sianuk a declarat câ Cam
bodgia nu va permite nimănui 
să-i impună voința și, dacă va 
fi atacată, va „lupta pînă la 
ultimul om'.

VARȘOVIA. - La invitația 
Uniunii Ziariștilor polonezi o 
delegație a Uniunii Ziariștilor 
din R. P. Romînă a făcut timp 
de două săptămini o vizită de 
prietenie în R. P. Polonă.

LA PAZ. — Agențiile ame
ricane de presă anunță că in 
capitala Boliviei au avut loc 
manifestații violente de pro
test împotriva scumpirii pre
țurilor la carburanți și al tari
fele transporturilor. Manifes- 
tanții, avind in frunte grupuri 
de studenți, au stăbătut stră
zile capitalei.

Guvernul a luat severe mă
suri de represiune.

NA MON. — Prințul Suvan- 
na Fumma a trimis prințului 
Boun Oum o nouă telegramă 
invitindu-1 la o a treia întâl
nire a celor trei prinți în Va
lea Uleioarelor, la 23 octom
brie sau cel mai târziu 25 oc
tombrie.

Un Congres istoric

nfresgs viața infer- 
: națională este domi- 
I nată în aceste zile 

de istoricul eveni
ment ce se desfă
șoară la Moscova : 

cel de-al XXII-lea Congres al 
Partidului Comunist al Uniunii So-
vietice, Atenția omenirii este con
centrată asupra Congresului con
structorilor societății comuniste. 
Este suficient să răsfoiești chiar fu
gar ziarele ce apar pe toate con
tinentele pentru a sesiza uriașul 
interes cu care nu numai comu
niștii și oamenii progresiști de 
pretutindeni, ci întreaga lume ur
mărește Congresul P.C.U.S. Nu 
există om cinstit care să nu fie 
entuziasmat de obiectivele noului 
Program al P.C.U.S., considerat 
pe bună dreptate Manifestul co
munist al epocii contemporane.

Jn țara noastră, ca și pretutin
deni in lume, lucrările Congresu-
lui P.C.U.S. au sfîrnif un puternic 
ecou. Rapoartele prezentate de 
către tovarășul N. S. Hrușciov — 
Raportul de activitate al C.C. al 
P.C.U.S. și Raportul cu privire Ia 
Programul partidului — au fost 
primite cu un interes arzător. 
Aceste două rapoarte analizează 
cele mai importante probleme ale 
contemporaneității, fiind strălucite 
documente ale marxism-leninis- 
mului creator. In fața tuturor po
poarelor este înfățișat tabloul 
grandios al societății comuniste, 
societate în care va trăi actuala 
generație de oameni sovietici. 
Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 

Dej, vorbind de la tribuna Con
gresului, arăta că „ideile pline de 
măreție ale Congresului al XXII- 
lea al Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice strălucesc cu o mare 
putere, asemeni soarelui, luminînd 
perspectivele de mîine ale ome
nirii, cînd comunismul va triumfa 
pe plan mondial, iar popoarele 
libere și unite, trăind în pace și 
înțelegere frățească, își vor con
sacra nestingherite toate energiile 
pentru dezvoltarea civilizației și 
gloria rațiunii umane".

în aceste zile, coloanele presei 
de pretutindeni cuprind numeroa
se comentarii referitoare la Con
gresul P.C.U.S. Caracteristică pen
tru majoritatea acestor comentarii 
este admirația față de mărețele 
realizări ale popoarelor sovietice 
și convingerea că ceea ce-și pro
pun în prezent oamenii sovietici 
se va realiza întocmai. Ziarul 
„TIMES OF INDIA" scria : „Da la 
Manifestul Comunist încoace n-a 
mai existat un document comu
nist mai însutlețitor. Nici posibi
litatea de înfăptuire a programu
lui nu poate fi pusă la îndoială . 
Ziarul finlandez „MAAKANSA" 
sublinia într-un editorial : „Ra
poartele primului ministru Hrușciov 
emană vigoare, ele promit un 
viitor care va lăsa în mod inevi
tabil în urmă puterile occidentale". 
Este interesant că pînă și publi
cațiile burgheze, care în urmă cu 
cîfeva decenii vorbeau despre 
planurile sovietice ca fiind „uto
pii", în prezent nu mai îndrăz
nesc să pună sub semnul întrebării 
înfăptuirea prevederilor noului 
Program al P.C.U.S, Este — de 
pildă — cazul ziarului britanic 
„ECONOMIST" care atunci cînd a 
fost adoptat al doilea Program al 
P.C.U.S. afirma că bolșevismul 

ar fi... pe ducă. Astăzi, „ECONO
MIST" nu-și mai poate permite a- 
semenea ridicole profeții, infirma
te dealtfel de întreaga evoluție 
a istoriei. Acum, ziarul britanic 
trebuie să recunoască, referindu-se 
la noul Program al P.C.U.S. că 
„promisiunile acestui manifest nu 
par de domeniul fanteziei".

Cu atenție deosebită au fost 
urmărite precizările din documen
tele Congresului P.C.U.S. referi
toare la politica externă a Uni
unii Sovietice. Tovarășul N. S. 
Hrușciov a reafirmat hotărîrea fer
mă a Uniunii Sovietice de a apli
ca cu aceeași consecvență princi
piul coexistenței pașnice a state
lor cu orînduiri sociale diferite, 
cuvintele sale răsunind ca o che
mare la apărarea păcii în lume, ca 
un mesaj pașnic — un apel la 
rațiune și luciditate. Șeful guver
nului sovietic a exprimat poziția 
categorică a Uniunii Sovietice în 
ceea ce privește lupta pentru de
zarmarea generală și totală, pen
tru lichidarea rămășițelor celui 
de-al doilea război mondial, pen
tru încheierea Tratatului de pace 
german și normalizarea situației 
din Berlinul occidental, pentru o 
îmbunătățire esențială a mecanis
mului O.N.U., pentru lichidarea 
definitivă a asupririi coloniale în 
toate formele și manifestările ei. 
Au sfîrnif un larg interes sublinie
rile făcute de către N. S. Hrușciov 
în legătură cu problema germană. 
Guvernul sovietic, ca și pînă acum 
insistă pentru o reglementare cît 
mai rapidă a problemei germane. 
Dar, dacă puterile occidentale vor 
manifesta dorința ca această pro
blemă să-și găsească o reglemen
tare pașnică, atunci chestiunea 
termenelor semnării Tratatului de 
pace cu Germania nu vor mai 
avea atîta importanță. „Principalul 
este să rezolvăm problema^ lichi
dării rămășițelor celui de al doilea 
război mondial și să semnăm Tra
tatul de pace cu Germania" — a 
spus N. S. Hrușciov.

Cele spuse de conducătorul gu
vernului sovietic la tribuna Con
gresului, atît în problema germa
nă, cît și în celelalte probleme 
acute ale vieții internaționale s-au 

bucurat de o primire caldă în 
toată lumea. Ziarul francez „COM
BAT" arăta că raportul lui N. S. 
Hrușciov „aduce un element de 
destindere și perspective pentru 
tratative". Conducătorul delega
ției Arabiei Saudite la O.N.U. re
leva că recentele declarații ale 
tovarășului Hrușciov „sînt de na
tură să contribuie la slăbirea 
încordării internaționale". Nenu
mărate asemenea ecouri am putea 
cita. Ele vădesc 
ternic al politicii 
apărare a păcii.

Popoarele lumii 
pline de încredere 
greșului al XXII-lea al P.C.U.S., e- 
veniment istoric cu ample reper-

a

răsunetul pu- 
sovietice de

întregi salută 
lucrările Con-

cusiuni asupra întregii evoluții 
vieții internaționale.

Frâmîntâri
în „familia**  atlantică

n Occident s-a scris 
mult și se mai scrie 
încă despre diver
gențele dintre pu
terile 
privind

occidentale 
abordarea 

problemei germane. O întimplare 
în aparență neînsemnată a făcut 
să iasă la iveală proporțiile a- 
cestor divergențe. La 19 octom
brie un grup de experți occiden
tali trebuia să se întrunească spre 
a stabili o „politică comună*.  în 
ceasul din urmă, conferința a tre
buit să fie contramandată, deoa
rece guvernul francez a refuzat să 
mai participe. Departamentele di
plomatice occidentale s-au aflat 
într-o poziție dificilă. Deși au 
încercat să atenueze impresia pro
dusă, ele nu au putut să nege 
existența unor divergențe. Chiar 
și Dean Rusk a trebuit să de
clare în legătură cu aceasta: 
„Nu vreau să creez aparența că 
aceste divergențe nu au existat. 
Au existat unele divergențe în 
legătură cu data și caracterul con
tactelor cu Uniunea Sovietică". 
Ziarul „NEW YORK HERALD TRI
BUNE" scria alarmat despre „pră
pastia dintre aliați", iar agenția 

,,REUTER" remarca „înmulțirea 
știrilor despre divergențe între 
aliații occidentali asupra modului 
de abordare a problemei Berli- 
nului".

Izvorul acestor frămintărj tre
buie găsit în încercările unor 
cercuri conducătoare din Occi
dent de a frîna orice tendință 
spre destindere, de a împiedica 
o abordare realistă, pașnică < 
problemei germane. Rolul princi
pal în această direcție îl are 
Bonnul, secondat de guvernul 
francez și de influente cercuri din 
S.U.A. și Anglia. La Bonn se 
respinge categoric ideea oricăror 
negocieri Est-Vesf, altfel decit de 
pe o poziție de dictat. Moștenind 
trufia fi impertinența prusaco-hit- 
leristă, actualii guvernanți vest- 
germani refuzi si recunoască rea
litatea internaționali și se leagini 
în iluzii ce pot fi deosebit de 
primejdioase pentru pacea lumii. 
La Bonn, chiar și simplul fapt al 
unor contacte preliminare sovieto- 
americane a declanșat o zgomo
toasă campanie împotriva tratati
velor, o revărsare de calomnii și 
amenințări nerușinate. Presiunile 
Bonnului asupra guvernului S.U.A. 
au devenit fățișe, atît de grosola
ne incit și Casa Albă s-a văzut 
pusă într-o poziție jenantă.

Revanșarzii de la Bonn au însă 
sprijinitori influenfi în S.U.A. care 
se opun oricărei revizuiri a politi
cii externe americane în proble
ma germană. Ziarul „NEW YORK 
POST" semnala : „Este de-a bine- 
lea surprinzătoare sincronizarea 
dintre știrile care vin de la Bonn 
și diferitele zvonuri puse în circu
lație în S.U.A în legătură cu e- 
șecul oricăror negocieri". Se re
marcă tentativa unor oficialități a- 
mericane de a folosi manifestările 
de rigiditate ale Germaniei occi
dentale drept pretext pentru blo
carea oricăror pregătiri în vederea 
tratativelor Esf-Vest. Zarva de la 
Bonn se dovedește, astfel, a nu fi 
străină de anumite intenții ale 
unor cercuri conducătoare ameri
cane ce nu sînt interesate în 
promovarea negocierilor ca solu
ție a problemei germane.

Dar în cercuri tot mai largi din 

S.U.A. își croiesc drum aprecieri 
realiste cu privire la evoluția pro
blemei germane. Merită citate cî- 
teva afirmații dintr-un amplu ar
ticol publicat de Walter Lippmann 
în „NEW YORK HERALD TRI
BUNE". Cunoscutul publicist ame
rican scrie: „Aliații occidentali 
sinf datori să încerce să găsească 
o soluție de negociere asupra că
reia să poată fi de acord. Aceasta 
nu va li ușor de realizat deoarece 
în Germania occidentală sau în 
Franța și în această țară (e vorba 
de S.U.A. — n.n.) sînt oponenți 
puternici înverșunați față de orice 
negocieri. Este pe deplin posibil 
ca intransigenții să aibă cîșfig de 
cauză în sensul ca Bonnul și Pari
sul să fie în stare să impună un 
veto asupra Washingtonului și 
Londrei". Considerăm interesant 
și totodată semnificativ pentru sta
rea de spirit din S.U.A, un edito
rial publicat la 20 octombrie de 
ziarul american „NEW YORK TI
MES". Ziarul scrie t „Teama de 
negocieri din Statele Unite este 
lipsită de rațiune și obstrucția la 
adresa tratativelor din partea Ger
maniei occidentale și Franței este, 
de asemenea, irațională... O solu
ție satisfăcătoare în problema Ber
linului și a Germaniei occidentale 
poete fi găsită numai pe calea 
tratativelor".

în timp ce problema germană 
reprezintă un „cap de afiș" al 
vieții internaționale, la Bonn au 
luat sfîrfit, după o lună de tlrgu- 
ieli, tratativele privind formarea 
noului guvern vesf-german. Relată
rile destul de limitate ce ne-au 
parvenit indică o capitulare a 
partidului liber-democrat în fața 
lui Adenauer. Faptul acesta a de
terminat serioase Irămintări în ca
drul partidului, soldate cu demi
sia unor marcante personalități. 
Dincolo de aceste aspecte, reține 
atenția fizionomia programului vi
itorului guvern. Este un program 
revanșard, militarist, care ignorea
ză actualele caracteristici ale si
tuației Internaționale. Politica ex
ternă a Bonnului este clădită pe 
nisipul pozițiilor „de forță". Ea 
nu promite nimic bun promotori
lor ei.

Alegerile din Grecia

n Grecia campania 
electorală se apro
pie de sfîrșit. Dumi. 
nică, alegătorii vor 
veni în fața urnelor. 
Presa greacă semna

lează însă cu îngrijorare acțiunile 
abuzive întreprinse de autorități 
cu scopul de a împiedica libera 
exprimare a voinții populare și de 
a asigura prin mijloace antidemo
cratice o majoritate partidului gu
vernamental E.R.E.

Ziarul „ANEXARTITOS TYPOS" 
înfățișa astfel prigoana la care 
sînt supuși candidafii opoziției : 
„Candidații sînt prinși, bătuți și 
tîrifi în nesimțire pe străzi. „Necu- 
noscuți" distrug cauciucurile ma
șinilor candidaților. Grupuri de 
huligani îi pindesc și aruncă în 
ei cu pietre. Cetățenii sînt urmă
riți, arestați și trimiși în fața tribu
nalelor militare sau în deportare... 
Cetățenii care salută pe candida- 
ții opoziției sini duși la secția de 
poliție, unde sînt bătuți...**.

Aceste atacuri sînt săvîrșite nu 
numai împotriva candidaților Fron
tului agrar general democratic din 
Grecia, ci chiar și împotriva unor 
candidați ai partidelor de centru. 
Papandreu, liderul „Uniunii de 
centru" a declarat că acțiunile 
autorităților urmăresc „înăbușirea 
exprimării libere a voinței alegă
torilor și încalcă constituția". Ziare 
burgheze ca „ELEFTHERIA", „AT- 
HINAIKI", „TA NEA" și altele au 
denunțat actele de o violență fără 
precedent săvîrșite împotriva opo
ziției.

Ziarul „ANEXARTITOS TYPOS" 
relevă în concluzia unui articol 
publicat în aceste zile că „ma
joritatea democratică este atît de 
zdrobitoare în țara noastră (Gre
cia, n.r.) și atît de arzătoare este 
dorința pentru o schimbare de
mocratică Incit nici o forță nu va 
salva casta guvernamentală de Ia 
Infrîngere, chiar dacă oamenii re
gimului corupției vor minji ur
nele eu singe".

EUGENIU OBREA
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spus vorbitorul, îi însuflețește 
pe muncitori și toate forțele 
iubitoare de pace la lupta îm
potriva militarismului și im
perialismului german, pentru 
încheierea Tratatului de pace 
cu cele două state germane, 
la lupta pentru transformarea 
Berlinului occidental într-un 
oraș liber, demilitarizat.

„Viața — a declarat Rei
mann — a confirmat și con
firmă că P.C.U.S. este avan
garda partidelor comuniste și 
muncitorești, dascălul nos
tru".

După ce a subliniat că 
coeziunea partidelor comu
niste și muncitorești este che
zășia victoriei păcii și socia
lismului în lumea întreagă,

Un exemplu 
față de

Dolores Ibarruri, președinta 
Partidului Comunist din Spa
nia, a salutat Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S. în nu
mele Partidului Comunist din 
Spania și al oamenilor muncii 
spanioli, „care văd în Uniu
nea Sovietică viitorul Spaniei 
libere, independente, socia
liste".

Ibarruri a subliniat că re
marcabilele succese ale po
porului sovietic obținute în 
ultimii ani sînt inseparabile 
de hotărîrile Congresului al 
XX-lea al P.C.U.S. Ea a ca
racterizat aceste hotărîri drept 
un exemplu de fidelitate față 
de leninism.

Dolores Ibarruri a criticat 
poziția conducătorilor Parti
dului Muncii din Albania, 
„poziție incompatibilă cu titlul 
de comuniști". Ea a declarat 
că dacă această poziție nu va 
fi îndreptată în mod cinstit 
și sincer, cuceririle micului, 
dar curajosului popor albanez, 
vor fi „amenințate de nă
ruire".

D. Ibarruri a numit noul 
Program al P.C.U.S. „un cîn- 
tec al vieții și al speranței 
proletariatului mondial". A- 
cest Program „este nu numai 
stindardul vostru, ci și al 
nostru. El are aceeași însem
nătate ca și Manifestul Co
munist".

Dolores Ibarruri a vorbit 
cu multă înflăcărare despre 
eroicul popor spaniol care a 
dat multe -jertfe în lupta îm
potriva fascismului.

Arătînd că Franco și clica 
lui au transformat Spania în- 
tr-o bază strategică america
nă, Ibarruri a declarat: Vom 
căuta să împiedicăm pe a- 
gresorii imperialiști să folo
sească țara noastră ca tram
bulină atomică. Aceasta este 
promisiunea pe care o facem 
Congresului al XXII-lea și 
noi, comuniștii spanioli, ne 
vom îndeplini datoria față de 
mișcarea comunistă interna
țională.

Salutînd Congresul în nu
mele Partidului Comunist din 
Finlanda, Viile Pessi, secretar 
general al partidului, a subli
niat că noul Program al 
P.C.U.S. oglindește legitățile 
căii de dezvoltare pe care 
pășește mișcarea comunistă 
internațională.

„împărtășim părerea că con
ducătorii Partidului Muncii 
din Albania au adoptat o

Expresie strălucită a victoriilor 
remarcabile obținute 

de poporul sovietic
Dmitri Poleanski, membru 

al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.S.F.S.R., a spus că 
raportul de activitate prezen
tat de Comitetul Central Con
gresului al XXII-lea este o 
expresie strălucită a victorii
lor remarcabile obținute de 
poporul sovietic, a justeței li
niei leniniste urmată de parti
dul Comunist și de Uniunea 
Sovietică. El a subliniat că 
construirea societății comunis

Concert in cinstea 
participanților 

la Congres
MOSCOVA 22 Coresponden

tul Agerpres transmite: Du
minică seara, în Palatul Con
greselor din Kremlin a avut 
loc un concert în cinstea 
participanților la Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S.

Acesta este primul concert 
care se prezintă pe cea mai 
mare scenă din Moscova. Con
certul s-a deschis cu „Uvertu
ra festivă" de D. Șostakovici, 
compusă în cinstea Congre
sului al XXII-lea al partidu
lui.

Alături de maeștri ai artei 
din Uniunea Sovietică, cunos- 
cuți în U.R.S.S. și străinătate, 
la concert și-au dat concursul 
tineri muzicieni și artiști a- 
matori.

La concert au asistat condu
cători ăi partidului și statu
lui sovietic și delegați la Con
gresul al XXII-lea al P.C.U.S. 
Au fost de asemenea prezenți 
reprezentanți ai partidelor 
frățești care participă la lu
crările Congresului, printre 
care membrii delegației Parti
dului Muncitoresc Romîn, 
conduse de tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej.

Concertul s-a bucurat de un 
deosebit succes.

Max Reimann a condamnat 
poziția conducătorilor Parti
dului Muncii din Albania, 
care încalcă grosolan princi
piile mișcării comuniste inter
naționale.

Referindu-se la pregătirea 
de către cercurile guvernante 
din Germania occidentală a 
unui nou război, Reimann a 
declarat: „Socotim o datorie 
sfîntă a noastră de a pune ca
păt uneltirilor militariștilor și 
revanșarzilor vest-germani".

în lupta grea împotriva mi
litarismului și imperialismului 
noi sorbim forțe și încredere 
din succesele puternicului 
sistem mondial socialist, a 
declarat Reimann.

Prim-seoretarul Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Germania i-a înmînat lui 
Hrușciov un mesaj de salut.

de f idelitate
leninism
poziție străină marxism-leni- 
nismului", a spus V. Pessi.

Programul P.C.U.S., a subli
niat el, constituie un ajutor 
imens pentru partidele comu
niste din țările capitaliste în 
lupta lor împotriva campaniei 
de ațîțare anticomunistă.

Viile Pessi și-a exprimat 
convingerea că hotărîrile Con
gresului al XXII-lea al P.C.U.S. 
vor servi întregii mișcări co
muniste mondiale, tuturor oa
menilor muncii.

Nu ne vom precupeți efortu
rile pentru a îndeplini hotărî
rile care vor fi adoptate de 
Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S., am avut întotdeauna 
și avem încredere în partidul 
nostru comunist, a spus în 
cuvîntul său Valentina Gaga- 
Dova, șefă de brigadă la Com
binatul de bumbac din orașul 
Vîșni Volociok (regiunea Kali
nin, R.S.F.S.R.) cunoscută in 
întreaga țară ca inovatoare în 
producție.

în numele lucrătorilor com
binatului de bumbac Valenti
na Gaganova a înmînat lui 
N. S. Hrușciov un raport cu 
privire la realizările în mun
că cu care a fost întîmpinat 
Congresul. în întrecerea în 
cinstea Congresului, de la 
începutul anului 1961 între
prinderea a dat peste plan 
2.500.000 metri de țesături fi
nite produse a căror valoare 
depășește un milion ruble.

Gaganova a arătat că pro
iectul de Program al P.C.U.S. 
a dat naștere unui mare avînt 
creator în rîndurile oameni
lor muncii din regiunea Ka
linin. „Sîntem bucuroși să 
muncim pentru fericirea oa
menilor sovietici, pentru co
munism". Considerăm noul 
Program al partidului drept 
cauza noastră scumpă, cauza 
noastră vitală, a spus ea.

Oamenii sovietici, a subli
niat Gaganova, aprobă cu 
căldură acțiunile întreprinse 
de Comitetul Central al 
P. C. U. S. pentru zdrobirea 
grupului antipartinic. „Oame
nii sovietici înfierează grupul 
antipartinic și pe toți partici- 
panții la acest grup".

Poporul nostru, a spus în 
încheiere Valentina Gagano
va, aprobă cu căldură linia 
politicii externe expusă în 
proiectul de Program al 
P.C.U.S. „Deasupra lumii să 
zboare rachetele științei și nu 
rachetele războiului!“.

te în U.R.S.S. a devenit o sar
cină reală.

Arătînd că oamenii muncii 
din R.S.F.S.R. vor aduce o im
portantă contribuție la reali
zarea programului partidului, 
Dmitri Poleanski s-a oprit 
asupra unor probleme ale 
construcției economice și de 
stat.

Perspective minunate se 
deschid dezvoltării electrifică
rii. în Rusia vor fi construite 
peste 300 mari centrale elec
trice. Producția de energie 
electrică va crește de 10 ori.

în Federația Rusă, a relevat 
D. Poleanski, extracția de pe
trol va spori de peste 4 ori, 
cea de gaze — de 14 ori, iar 
producția de oțel — de 4 ori.

Siderurgia republicii va în
trece de aproape 2 ori nivelul 
actual al industriei siderurgice 
a S.U.A.

Subliniind că sarcinile pla
nului septenal sînt îndeplinite 
cu succes, D. Poleanski a cri
ticat totodată unele lipsuri 
din activitatea organelor de 
planificare ale republicii.

D. Poleanski a arătat că 
respectarea riguroasă a disci
plinei de stat, regimul de eco
nomii, folosirea mai bună a 
mașinilor, utilajului și supra
fețelor de producție, introdu
cerea pe scară largă a tehnicii 
noi și a automatizării sînt 
probleme importante, a căror 
rezolvare trebuie să asigure o 
funcționare și mai bună a 
instituțiilor și întreprinderilor 
de stat.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Federației Ruse a 
subliniat necesitatea de a se 
valorifica mai bine pămîntu
rile din republică și de a spori 
producția agricolă. în legătură 
cu aceasta el a declarat că 
trebuie să se renunțe la siste
mul de agricultură cu ierburi 
perene și să fie valorificate 
noi întinderi mari de pămînt. 
Anul viitor semănăturile de 
culturi cerealiere din R.S.F.S.R. 
vor fi extinse cu 6 milioane 
hectare.

Există perspectiva obținerii 
a 12 miliarde de puduri ce
reale pe an, adică de 1,5 ori 

mai mult decît produce în 
prezent agricultura întregii 
țări.

D. Poleanski a criticat acti
vitatea grupului fracționist 
antipartinic, în special a lui 
Molotov și Voroșilov.

Vorbitorul a declarat că 
aprecierea cuprinsă în Rapor
tul de activitate al Comitetu
lui Central al partidului în 
legătură cu atitudinea condu
cătorilor albanezi exprimă pă
rerea întregului partid, a în
tregului popor sovietic.

Antanas Snecikus, prim-se- 
cretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Lituania, s-a ocupat în cuvîn
tul său de marile succese ob
ținute de poporul lituanian. 
El a declarat că Lituania s-a 
apropiat considerabil de nive
lul celor mai dezvoltate repu
blici sovietice. Volumul pro
ducției industriale a crescut 
de aproape 12 ori față de anul

Delegați din Ucraina sovietică la Congres ; de la stînga la dreapta — Vasili Gregorașciuk, 
Maria Mikitei, Nadejda Nadranciuk

Ședința din după-amiaza zilei de 23 octombrie
în ședința de după-amiază 

Congresul a fost salutat de 
Larbi Buhali, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Comunist 
din Algeria.

Vorbind despre lupta pen
tru libertate a poporului al- 
gerian, Buhali a declarat că 
poporul Algeriei va dobîndi 
independența. în activitatea 
sa, Partidul Comunist din Al
geria se călăuzește întotdeau
na după uriașa experiență a 
gloriosului partid al lui Lenin. 
La fel cum am aprobat hotă
rîrile Congreselor al XX-lea 
și XXI-lea ale P.C.U.S., care 
ne-au fost de mare ajutor pe 
tărîm ideologic, a spus Buhali, 
tot așa declarăm că ne soli
darizăm cu tezele expuse în 
rapoartele lui N. S. Hrușciov.

Noul Program al Partidu
lui Comunist al Uniunii So
vietice, a declarat vorbitorul, 
arată că societatea comunistă 
va asigura tot ce este necesar 
pentru fericirea întregii ome
niri. Către asemenea perspec
tive se îndreaptă aspirațiile 
oamenilor muncii din Algeria, 
a subliniat eL

Comuniștii din Algeria au 
văzut întotdeauna și continuă 
să vadă în Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice avangar
da încercată a mișcării comu
niste internaționale. Recu
noașterea acestui fapt este o 
expresie a coeziunii și unității 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale — a spus 
Buhali. El și-a încheiat cu- 
vîntarea spunînd în limba 
rusă :

„Vă urăm succese și mai 
mari în munca constructivă, 
în lupta voastră pentru pace".

Buhali a transmis Prezidiu
lui mesajul de salut adresat 
Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S. de Comitetul Central 
al Partidului Comunist din 
Algeria.

O perspectiva măreață pentru 
toate popoarele lumii

Niciodată încă popoarele nu 
au avut o perspectivă atît de 
clară ca în prezent, a declarat 
John Gollan, secretar general 
al Comitetului Executiv al 
Partidului Comunist din Ma
rea Britanie. El a subliniat 
că Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. marchează începutul 
unei ere noi. Salutînd Congre
sul, John Gollan a arătat că 
acesta are o mare însemnăta
te și pentru poporul englez.

întreaga politică a guver
nului conservator care a legat 
Anglia de N.A.T.O., a spus el, 
reprezintă o trădare a intere
selor Angliei.

Gollan a relevat că această 
politică este în criză. Si politi
ca partidului laburist dă fali
ment. în Anglia crește miș
carea atît împotriva politicii 
conservatorilor, cit și împotri
va politicii laburiștilor.

Numai partidul nostru, a de
clarat vorbitorul, a elaborat 
programul construirii unui 
adevărat socialism în Anglia, 
program care oglindește inte
resele tuturor păturilor de oa
meni ai muncii.

John Gollan a subliniat că 
comuniștii din Anglia sînt 
ferm hotărîți să lupte pentru 
pace în lumea întreagă. El 
și-a încheiat cuvîntarea de sa
lut, exclamînd: „Trăiască 
prietenia anglo-sovietică !”. 

1940. în primii ani ai septe- 
nalului, volumul producției 
industriale a crescut cu a- 
proape 44 la sută, ceea ce re
prezintă de două ori mai mult 
decît s-a prevăzut.

în prezent, în Lituania nu
mărul celor care urmează 
școli superioare și școli tehni
ce medii este de cinci ori mai 
mare decît în 1940.

A. Snecikus a declarat că 
poporul lituanian s-a convins 
din proprie experiență de 
uriașa importanță a prieteniei 
cu poporul rus și cu celelalte 
popoare ale Uniunii Sovietice. 
Această prietenie, a subliniat 
el, constituie chezășia dezvol
tării rapide a economiei Li
tuaniei și poporul lituanian o 
va întări continuu.

Vorbitorul a încredințat 
Congresul că comuniștii, toți 
oamenii muncii din Lituania 
sovietică nu-și vor precupeți 
eforturile pentru a transpune

Luis Corvalan, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Co
munist din Chile, a subliniat în 
cuvîntarea sa că istoria a în
credințat Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice rolul de 
avangardă care arată tuturor 
oamenilor muncii calea spre 
un viitor luminos.

Nu am cuvinte, a spus el, 
pentru a-mi exprima admira
ția față de perspectivele pe 
care le deschide Congresul al 
XXII-lea și cel de-al treilea 
Program al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice. Căile 
spre viitor deschise de revolu
ția din Octombrie 1917. de
vin tot mai largi, tot mai lu
minoase. Cinste și glorie parti
dului lui Lenin, care a pro
clamat lozinca cea mai uma
nitară : „Totul pentru om".

Secretarul general al Parti
dului Comunist din Chile a re
levat în continuare importan
ta uriașă pentru cauza păcii și 
socialismului a hotărîrilor 
Congresului al XX-lea al 
P.C.U.S.

De aceea, a spus el, regre
tăm că conducătorii albanezi 
se situează pe o poziție greșită 
și ne exprimăm speranța că ei 
vor păși pe calea justă.

Luis Corvalan a declarat în 
continuare : Tot ce se întîm- 
plă în America Latină se poa
te exprima printr-un singur 
cuvînt: „Cuba". El a relevat 
că imperialiștii americani ur
zesc noi provocări împotriva 
Cubei. Dar. a subliniat el, po
poarele Americii Latine nu 
stau cu mîinile încrucișate. 
Dacă imperialiștii vor încerca 
din nou să sugrume Cuba, 
pretutindeni va izbucni fla
căra Sierrei Maestra.

în încheiere Luis Corvalan 
a vorbit despre larga luptă 
grevistă a oamenilor muncii 
din Chile și a declarat : „Pri
vim cu încredere viitorul".

Salam Adil, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Comu
nist din Irak, a numit Con
gresul al XXII-lea al P.C.U.S. 
— Congresul constructorilor 
comunismului. Oamenii mun
cii din Irak, a spus el, urează 
oamenilor sovietici succese în 
îndeplinirea noului Program 
al P.C.U.S.

Salam Adil a arătat că ac
țiunile conducătorilor Parti
dului Muncii din Albania 
constituie o opoziție naționa
listă la internaționalismul pro
letar. El a subliniat că această 
opoziție nu are nimic comun 
cu marxism-leninismul.

Considerăm noul Program al 
P.C.U.S. ca un document de 
cea mai mare importanță in
ternațională, a spus Adil. A- 
cest program și noul statut al 
P.C.U.S. sînt documente care 
dezvoltă în mod creator teoria 
marxist-leninistă. Ele , vor 
exercita o uriașă influență a- 
supra mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Adoptarea noului Program 
al P.C.U.S. marchează începu
tul unei ere noi. a spus Alvaro 
Cunhal, secretar general al 
Partidului Comunist din Por
tugalia. El a subliniat că no
țiunile de comunism și pace 
sînt indisolubil legate între 
ele. 

în viață noul Program al 
partidului.

Turdakun Usubaliev, prim- 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Kirghizia, a relevat, citind 
exemplul acestei republici, 
uriașele posibilități pe care le 
au republicile naționale ale 
Uniunii Sovietice în dezvolta
rea economiei și culturii.

Kirghizia a fost una din cele 
mai înapoiate regiuni perife
rice ale Rusiei țariste, iar în 
prezent ea exportă utilaj in
dustrial modern în 25 de țări, 
a spus T. Usubaliev. în ce 
privește ritmul dezvoltării e- 
conomice Kirghizia a întrecut 
multe țări capitaliste puternic 
dezvoltate.

Acum 40 de ani, poporul 
kirghiz nu a avut o scriere 
proprie. în prezent, la fiecare 
10.000 de locuitori ai republi
cii sînt 81 de studenți, adică

Construirea comunismului în 
Uniunea Sovietică, a subliniat 
Cunhal, va fi cea mai măreață 
înfăptuire din cîte au fost să- 
vîrșite vreodată de omenire.

Condamnînd poziția condu
cătorilor albanezi, secretarul 
general al Partidului Comu-

Programul luminează
calea spre

Congresul al XXII-lea al
P.C.U.S. deschide perspective
le victoriei comunismului în 
întreaga lume, a spus Johann 
Koplenig, președintele Parti
dului Comunist din Austria. 
Acum, <ând asupra omenirii 
planează primejdia unui război 
atomic, a subliniat el, noul 
Program al P.C.U.S. însufle
țește popoarele în lupta lor 
împotriva uneltirilor ațîțăto- 
rilor la un nou război.

Comuniștii din Austria, a 
arătat Koplenig, luptă pentru 
consolidarea neutralității țării 
lor, pentru prietenia cu po
poarele Uniunii Sovietice.

Imperialismul și militaris
mul vest-german reprezintă o 
primejdie și pentru Austria, 
întărirea militarismului vest- 
german încurajează forțele re- 
acțiunii austriece. Lupta dirză 
a Uniunii Sovietice pentru în
cheierea Tratatului de pace 
cu Germania și pentru regle
mentarea problemei Berlinu
lui occidental corespunde in
tereselor țării noastre, a de
clarat Johann Koplenig.

Subliniind că Congresul 
al XX-lea al P.C.U.S. a 
adus noi și mari succese 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale, Johann 
Koplenig a declarat că este 
necesar să se ia atitudine îm
potriva acțiunilor conducători
lor Partidului Muncii din Al
bania, care aduc prejudicii u- 
nității acestei mișcări.

Președintele Partidului Co
munist din Austria, a apreciat 
noul Program al P.C.U.S. ca 
programul cel mai cutezător 
din istoria omenirii.

S-a dat apoi cuvîntul lui 
Vasili Kavun, președintele col
hozului „Stalin" din regiunea 
Vjnnița (Ucraina). în ultimii 
ani această gospodărie a du
blat producția de cereale, a 
sporit simțitor productivitatea 
la hectar, a fost un exemplu 
de folosire rațională a fiecă
rui hectar de pămînt.

într-o scrisoare adresată re
cent conducătorilor colhozului, 
Nikita Hrușciov a subliniat că 
experiența acestui colhoz pre
zintă interes nu numai pen
tru Ucraina, ci și pentru în
treaga Uniune Sovietică.

Vasili Kavun a vorbit la 
Congres despre modul în care 
comuniștii și toți colhoznicii 
artelului „Stalin" luptă pentru 
sporirea producției, despre 
modul în care crește bunăsta
rea țăranilor.

El a arătat că în prezent 
se elaborează, cu participarea 
colhoznicilor, un plan de dez
voltare a gospodăriei pe zece 
ani. între altele, planul pre
vede . sporirea fondurilor indi
vizibile ale colhozului de la 
2,9 milioane ruble la 8 mili
oane ruble.
Nikolai Ignatov, membru al 
Prezidiului C. C. al P.C.U.S., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., care 
a luat apoi cuvîntul, a decla
rat că bilanțul drumului 
parcurs după cel de-al XX-lea 

mai mult decît în Franța, 
Belgia și Italia.

Planul de perspectivă al 
dezvoltării continue a econo
miei naționale a Kirghiziei 
prevede creșterea volumului 
producției industriale de apro
ximativ 10 ori. Va fi creată o 
puternică bază energetică. Se 
prevede construirea mai mul
tor hidrocentrale mari.

în 20 de ani producția de 
carne și lînă va crește de 3,5 
ori, iar cea de lapte — de 
peste 4 ori.

Comuniștii din Kirghizia și 
toți oamenii muncii din repu
blică, a declarat T. Usubaliev, 
aprobă în unanimitate linia 
politică și activitatea practică 
a Comitetului Central al 
P.C.U.S. Vorbitorul a subliniat 
că oamenii muncii din Kir
ghizia consideră că cea mai 
importantă sarcină a lor este 
să întărească și să dezvolte 
continuu prietenia, relațiile 
economice și culturale cu toate 
popoarele Uniunii Sovietice și 
în primul rînd cu poporul 
rus.

In ședința de dimineață, 
ultimul a luat cuvîntul Aleksei 
Șcitikov, prim-secretar al Co
mitetului de ținut Habarovsk 
al P.C.U.S. El a declarat că 
oamenii muncii din acest ți
nut văd în proiectul noului 
Program al partidului expre
sia intereselor lor vitale, a as
pirațiilor și speranțelor lor.

După ce a arătat succesele 
ținutului Habarovsk în în
deplinirea sarcinilor planu
lui septenal, vorbitorul a 
prezentat marile perspective 
care se deschid în fața aces
tei regiuni a Uniunii Sovietice 
în următorii 20 de ani. El a 
relevat că Orientul îndepărtat 
unde abia s-a pășit la valori
ficarea nemăsuratelor bogății 
naturale, va lua o dezvoltare 
impetuoasă.

Aleksei Șcitikov a arătat, de 
asemenea, că ținutul Haba
rovsk are mari rezerve de mi
nereuri de metale feroase și 
neferoase, precum și de huilă. 
Există mari posibilități pentru 
dezvoltarea industriei de ce
luloză și hîrtie, pe baza uria
șelor rezerve de material 
lemnos.

Cu aceasta a luat sfîrșit șe
dința de dimineață a Congre
sului.

nist din Portugalia a declarat 
că partidele comuniste și mun
citorești trebuie să întărească 
permanent fidelitatea față de 
internaționalismul proletar, 
unitatea, coeziunea în jurul 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice.

comunism
Congres al P.C.U.S. demon
strează fără putință de tăgadă 
justețea liniei generale leni
niste a partidului elaborată de 
acest congres.

El a subliniat ca o mare 
realizare faptul că Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
împreună cu partidele din ce
lelalte țări socialiste și împre
ună cu toate forțele iubitoare 
de pace, a asigurat poporului 
sovietic și popoarelor din alte 
țări posibilitatea unei munci 
pașnice.

Congresul al XXII-lea al 
partidului, a spus Ignatov, 
este un eveniment dintre cele 
mai mărețe din viața P.C.U.S. 
și a poporului sovietic. El 
deschide o epocă nouă în 
care, pentru prima oară în 
istoria popoarelor, va fi con
struită societatea cea mai 
dreaptă - societatea comu
nistă.

Programul P.C.U.S., exercită

Cu încredere deplină în triumful 
ideilor comunismului

Mitinguri ale oamenilor muncii din Brașov 
și Suceava consacrate Congresului P.C.U.S.

Sute de oameni ai mun
cii din Brașov au luat 
parte la un miting con

sacrat celui de-al XXII-lea 
Congres al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice. Mi
tingul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă entuziastă numeroșii 
participanți manifestînd cu 
căldură pentru poporul frate 
sovietic, constructor al comu
nismului, pentru prietenia po
poarelor noastre. Cu acest pri
lej a vorbit tov. Nicolae Popa, 
secretar al comitetului regional 
de partid Brașov. Vorbitorul 
a subliniat că cel de-al 
XXII-lea Congres al P.C.U.S. 
este un eveniment de însemnă
tate istorică pentru întreaga 
mișcare comunistă și muncito
rească internațională, pentru 
întreaga omenire. Marile suc
cese obținute de poporul so
vietic în construirea comunis
mului dovedesc forța de neîn
vins a marxism-leninismului 
justețea politicii Partidului 
■Comunist al Uniunii Sovietice. 
Sub ochii noștri în Uniunea 
Sovietică prind viață cele mai 
mărețe năzuinți ale omenirii. 
Vorbitorul a subliniat în con
tinuare că noul Program al 
P.C.U.S. este un document al 
marxism-leninismului creator, 
manifestul comunist al epocii 
contemporane.

Numeroși oameni ai muncii 
au luat cuvîntul la acest mi
ting. Textilista Maria Făgără- 
șanu, vorbind de la tribună, 
a subliniat că în noul Program 
al P.C.U.S. își găsește o înaltă 
expresie grija pentru fericirea 

o uriașă forță de atracție asu
pra oamenilor muncii din lu
mea întreagă, asupra popoare
lor care luptă pentru elibe
rarea lor de sub imperialism 
și jugul colonial. Aidoma unei 
stele călăuzitoare, el indică 
tuturor popoarelor calea spre 
pace și fericire.

Nikolai Ignatov a vorbit 
apoi despre deosebita însem
nătate a măsurilor luate de 
Comitetul Central al partidu
lui în domeniul ridicării con
tinue a agriculturii. Ignatov a 
apreciat valorificarea pămîn- 
turilor înțelenite ca o măreață 
faptă de eroism a poporului 
sovietic și a subliniat că în 
anul trecut pământurile desțe
lenite au deținut rolul prin
cipal în creșterea achizițiilor 
de cereale și de furaje ale sta
tului. „Pămînturile desțele
nite răsplătesc bine munca și 
cheltuielile de producție ne
cesitate pentru valorificarea 
lor".

Referindu-se la perspecti
vele dezvoltării agriculturii, 
Ignatov a subliniat că într-un 
răstimp de 20 de ani produc
ția de cereale în țară se va ri
dica la 18-19 miliarde puduri 
anual, iar producția animalie
ră va spori de patru ori.

Sarcinile trasate de Progra
mul partidului vor fi îndepli
nite, a declarat Nikolai Igna
tov.

El a arătat că, transpunînd 
în viață linia generală a Con-

De strajă muncii pașnice 
a poporului sovietic

Ultimul care a luat cuvîntul 
în ședința din după-amiaza zi
lei de 23 octombrie a fost ma
reșalul Rodion Malinovski, 
ministrul Apărării al U.R.S.S. 
El a declarat că forțele armate 
sovietice au atins în prezent 
un înalt nivel de înzestrare, 
structura lor organizatorică și 
pregătirea lor de luptă cores
pund întrutotul cerințelor Co
mitetului Central al P.C.U.S. 
și actualei situații din lume.

Mareșalul Malinovski a vor
bit despre situația diferitelor 
genuri de arme ale forțelor 
armate sovietice. Referindu-se 
la apărarea antiaeriană și an- 
tirachetă, el a subliniat în mod 
deosebit faptul că „a fost so
luționată cu succes problema 
distrugerii rachetelor în zbor".

Salutîndu-i pe delegații la 
Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. în numele efectivului 
Forțelor Armate sovietice, ma
reșalul Malinovski a declarat 
că comuniștii din forțele ar
mate, toți militarii aprobă, 
împreună cu poporul sovietic, 
politica Partidului Comunist, 
planurile lui de construire a 
societății comuniste.

Vorbitorul a subliniat că im
perialiștii încing la maximum 
situația internațională. Refe- 
rindu-se la măsurile pe care 
guvernul sovietic este nevoit 
să le ia pentru întărirea apără
rii, Malinovski a spus : Nu in
tenționăm să atacăm pe nime
ni. Dar declarăm că vom dis
truge pe orice agresor care va 
aprinde vîlvătaia unui război 
mondial.

Dacă n-ar fi preîntâmpinat, 
un viitor război mondial ar 
căpăta un caracter nemaipo
menit de distrugător, a spus 
mareșalul Malinovski. El a 
subliniat că, deși într-un viitor 
război polul hotărîtor apar
ține trupelor de rachete, 
„considerăm că victoria defi
nitivă asupra agresorului poate 
fi obținută numai ca rezultat 
al acțiunilor comune ale tu
turor forțelor armate".

în aplauzele furtunoase ale 
întregii săli, Malinovski a 
spus : „Sîntem profund con
vinși că într-un asemenea 
război, dacă el ne va fi impus, 
va învinge lagărul socialist, 
iar capitalismul va fi nimicit 
pentru totdeauna".

omului, Întregul Program este 
străbătut de o idee măreață, 
— totul pentru binele omului.

Inginerul Mihai Dumitru a 
arătat în cuvîntul său că suc
cesele poporului sovietic ca și 
ale celorlalte popoare din la
gărul socialist, dovedesc supe
rioritatea socialismului asupra 
capitalismului. Viitorul apar
ține comunismului. Comunis
mul este ziua de mîine a în
tregii omeniri.

Vorbitorii au subliniat în 
cuvîntul lor că oamenii mun
cii din patria noastră sînt 
hotărîți ca sub conducerea 
partidului să muncească cu și 
mai mult avînt pentru trium
ful cauzei socialismului și 
comunismului.

In încheiere participanțiî la 
miting au adoptat în unanimi
tate un mesaj de salut către 
cel de-al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S.

IOAN FLESCHIN

/ntr-o atmosferă de pu
ternic entuziasm a avut 
loc în după amiaza zilei 

de 23 octombrie, un miting al 
oamenilor muncii din ora
șul Suceava consacrat Congre
sului al XXII-lea al P.C.U.S.

In cadrul mitingului a vor
bit tovarășul Filaret Cora, 
prim-secretar al comitetului 
orășenesc de partid Suceava. 
Vorbitorul a subliniat perspec
tivele grandioase pe care le 
deschide în fața oamenilor so
vietici construcția comunistă. 
Noul Program al P.C.U.S. în
fățișează întregii omeniri ta- 

gresului al XX-lea, partidul a 
dus o luptă ascuțită și princi
pială împotriva grupului an
tipartinic care urmărea să-l 
abată de pe calea leninistă și 
să-l readucă la vremurile cul
tului personalității.

Totodată, Ignatov a subliniat 
că Molotov a fost și rămîne 
un dogmatic iremediabil atît 
în problemele de politică in
ternă, cît și în problemele de 
politică externă.

Nikolai Ignatov a sprijinit 
propunerile delegaților la 
Congres care au cerut ca Mo
lotov, Kaganovici și Malenkov 
să fie excluși din rîndurile 
P.C.U.S.

Linia leninistă a partidului 
elaborată la Congresul al XX- 
lea al P.C.U.S., a spus în con
tinuare Ignatov, a fost spriji
nită de toate partidele comu
niste și muncitorești. Dar, a 
adăugat el, acum s-a dovedit 
că conducătorii Partidului 
Muncii din Albania nu au fost 
sinceri. în prezent ei calom
niază P.C.U.S., Comitetul lui 
Central și alte partide frățești. 
Ei se abat de la linia stabilită 
de comun acord, se abat de la 
internaționalism și alunecă pe 
panta naționalismului.

Nikolai Ignatov a declarat 
că P.C.U.S. va apăra cu dîrze- 
nie învățătura marxist-leni
nistă, calea sa leninistă. Noul 
Program al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice va 
lumina ca un far această cale.

Amenințările imperialiștilor 
nu ne sperie, a declarat ma
reșalul Malinovski.

Arătînd că militarii sovie
tici aprobă cu căldură efortu
rile guvernului sovietic în di
recția încheierii Tratatului de 
pace cu Germania, Malinovski 
a declarat că în același timp 
„sîntem gata să îndeplinim 
orice misiune care va fi încre
dințată forțelor armate".

Ministrul Apărării a rapor
tat delegaților la congres că 
s-a efectuat o reorganizare ra
dicală a forțelor armate. In 
linii generale etapa reorgani
zării lor a fost terminată, pu
terea forțelor armate a cres
cut nemăsurat de mult.

Raportînd despre capacita
tea de luptă a armatei și flo
tei, mareșalul Malinovski a 
spus că a fost creat un nou 
gen de forțe armate - trupele 
de rachete nucleare cu desti
nație strategică, care se află 
în permanentă capacitate de 
luptă. „Ele sînt capabile să 
dea lovituri nimicitoare agre
sorului".

Mareșalul Malinovski a de
clarat că comuniștii din ca
drul forțelor armate aprobă 
în unanimitate zdrobirea gru
pului antipartinic.

El a subliniat rolul impor
tant pe care fl au in rîața ar
mate: și Cotei botărirtle parn- 
dului cu privire la torțele ar
mate.

Sîntem o țară pașnică, a 
spus Malinovski, nu amenin
țăm pe nimeni. Sînt însă prea 
proaspete în memoria poporu
lui nostru nenorocirile războ
iului. De aceea, sîntem ne- 
voiți să ținem uscat praful de 
pușcă.

Delegații și oaspeții la con
gres au salutat în picioare cu
vintele de încheiere ale ma
reșalului Malinovski care a 
dat asigurări Congresului al 
XXII-lea că forțele armate ale 
U.R.S.S., sub conducerea 
Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice, bizuindu-se pe 
sprijinul poporului, își vor în
deplini și pe viitor datoria lor 
militară sfîntă.

Următoarea ședință a Con
gresului al XXII-lea al 
P.C.U.S. va avea loc la 24 oc
tombrie.

bloul măreț al societății co
muniste. Vorbitorul a relevat 
în expunerea sa consecventa 
politică de pace a Uniunii So
vietice și a întregului lagăr 
socialist. Popoarele de pretu
tindeni văd în Uniunea Sovie
tică bastionul de neînvins al 
păcii, garanția sigură a zădăr
nicirii uneltirilor imperialiste. 
Politica externă sovietică este 
o politică bazată pe principiile 
coexistenței pașnice.

Numeroși oameni ai muncii 
au luat apoi cuvîntul. Tov. 
Nicolae Bucura, director al 
C.I.L. Suceava a relevat pers
pectivele deschise economiei 
sovietice de prevederile pro
gramului P.C.U.S. In 20 de ani 
Uniunea Sovietică va dispune 
de industria cea mai puter
nică și mai modernă din lume.

Au mai vorbit tov. Constan
tin Duduță, inginer agronom, 
Alexandrina Ionescu profe
soară, Constantin Negru, mun
citor la fabrica de încălță
minte „Străduința" etc. Vorbi
torii au salutat istoricul Con
gres al constructorilor comu
nismului și au exprimat hotă- 
rîrea de a munci cu abnegație, 
sub conducerea partidului nos
tru iubit, pentru victoria so
cialismului și comunismului în 
patria noastră.

In repetate rinduri au răsu
nat lozinci ce exprimau dra
gostea și admirația față de 
poporul sovietic, față de 
P.C.U.S., atașamentul deplin 
față de Partidul Muncitoresc 
Romîn.

NICOLAE ZAMFIRESCU
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