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Un aspect al secției de filtrare a apei de la întreprinderea de valorificare 
stufului din Brăila.

noastră la Uzinele metalurgice din Colibași

producția anului viitor?
Ancheta

Măsuri 
pentru asimilarea 

noilor produse
— Uzina noastră, ne-a spus 

inginerul șef, tovarășul A- 
DALBERT 
executa în 
de produse 
măsurile 
buna organizare a procesului 
de fabricație a noilor produ
se : s-au întocmit proiec
te și dispozitive, s-au creat noi 
linii tehnologice etc.

Pentru a ridica tot mai 
mult calitatea produselor noa
stre avem în vedere și cola
borarea cu o serie de institute 
tehnice. Vom acorda de ase
menea, o mai mare atenție ri
dicării calificării cadrelor și în 
special a tinerilor muncitori 
și tehnicieni.

In atenția noastră se află 
de asemenea respectarea rit
mică a planului de colaborare. 
De acest lucru depinde doar 
îndeplinirea ritmică a sarci
nilor de plan, calitatea etc.

Fără îndoială, în aplicarea 
acestor măsuri și a altora pe

BULARCĂ va 
anul viitor o serie 
noi. Au fost luate 
necesare pentru

Sarcinile de pian pentru anul viitor au fost aduse Ia 
cunoștința întreprinderilor cu șase luni înainte de începutul 
anului 1962. Cunoașterea din vreme a acestora dă posi
bilitatea conducerilor întreprinderilor să ia din timp mă
surile tehnico-organizatorice necesare, să întocmească 
planuri de aprovizionare tehnico-materială, să încheie la 
timp contractele de cooperare, să asigure cu alte cuvinte 
toate condițiile ca planul de producție pe 1962 să fie înde
plinit ritmic încă din prima zi a viitorului an. Asemenea 
pregătiri au iost făcute și la Uzinele metalurgice din 
Colibași

In legătură cu pregătirile care se fac pentru sporirea con
tribuției tinerilor la îndeplinirea planului de producție a 
anului viitor, am întreprins ancheta de mai jos.

Noi folosim la prelucrările 
mecanice pe care le executăm 
o serie de dispozitive și scule, 
încă de acum am trecut la 
verificarea S.D.V.-urilor

In legătură cu îndeplinirea 
ritmică a planului de produc
ție aș vrea să fac și o propu
nere. Și anume, aceea ca con
ducerea secției să studieze 
o și mai bună reamplasare a 
mașinilor în ordinea execută
rii operațiilor, a fluxului teh
nologic. Aceasta ar duce la o 
creștere și 
ductivității

mai mare a pro- 
muncii.

care ie vom lua pentru reali
zarea cu succes a planului pe 
1962, o contribuție deosebită 
o va aduce tineretul din uzina 
noastră.

Producjie sporită 
din primele zile
— Brigada de producție a 

tineretului pe care o conduc, 
ne-a spus FLORIN DAVILĂ 
de la sectorul 422, execută fur
cile pentru cutiile de viteză. Ti
nerii, pe lingă eforturile care

le depun pentru îndeplinirea 
și depășirea planului de pro
ducție din acest an, și-au în
dreptat atenția și spre găsi
rea unor soluții noi în vede
rea asigurării cu succes a 
îndeplinirii planului încă din 
primele zile ale anului vii
tor. Ne-am gîndit astfel să or
ganizăm urmărirea zilnică, pe 
bază de grafic, a lucrărilor 
executate de fiecare membru 
din brigadă în parte. Aceasta 
va permite ca, pe baza obser
vațiilor făcute, să realizăm 
ritmic planul de producție.

Forme multiple de 
ridicare a calificării
— Ridicarea calificării muncito

rilor uzinei are un rol deosebit 
de important în asigurarea înde
plinirii în cele mai bune condijii 
a planului pe anul viitor. Tocmai 
de aceea, în uzină s-au și luat 
măsuri pentru organizarea cursu
rilor de ridicare a calificării —

V. DINULESCU
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cînteia
tineretului

Muncitor
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XXII-lea 
Congres 

al P.O. U.S

torul Mihai Huhulea lu- 
crfad la noua mașină

Se extinde forajul 
ia mare

Pentru a spori rezervele de 
țiței, petroliștii din Valea 
Prahovei extind forajul la 
mare adîncime. Sondorii din 
brigada condusă de Ion Banu, 
din sectorul Boldești de exem
plu, au terminat de forat o 
sondă la o adîncime 
2.475 m. Folosind metode 
intate de lucru brigada 
a forat această sondă a 
nomisit materiale în valoare 
de peste 500.000 de lei.

Forajul la mare adîncime 
se extinde și în alte schele 
petroliere din regiunea Plo-

Oameni
Peste 1.000 de oa

meni ai muncii din 
orașul Brașov au 
făcut zilele acestea 
o excursie la Bucu
rești pentru a vizi
ta cel de-al III-lea 
Pavilion de mostre 
de bunuri de con- 

ultimul 
3.000 de 
ingineri, 

de la u- 
tractoare

de 
îne
care 
eco-

iești. Pină in prezent au fost 
forate numeroase sonde la 
adincimi de 2.500 și peste 
3.000 m.

în vederea sporirii viteze
lor de lucru la săparea son
delor, petroliștii din această 
regiune extind forajul cu tur
bina. Datorită creșterii vite
zelor comerciale și reducerii 
consumului specific de mate
riale, brigăzile de foraj plo- 
ieștene au realizat in ultimele 
trei luni economii peste plan 
in valoare de 1.800.000 lei.

(Agerpres)

ai muncii ~in excursii
în- 
re- 
au 

ex-

Concursul „Iubiți cartea 
bt^cura dc tt? ... ,
în riadul elevilor de la șc 
profesională de pe lingă U 
nele de tractoare din T 
Cei înscriși din anul 
trecut își completează 
cărților pentru concurs, 
dintre ei citesc ultimele cărți. 
Printre aceștia se numără 
Gheorghe Căciulă, Constantin 
Alupoaie și alții.

Dar aceasta nu e totul. Ute- 
miștii din anii II și III purtă
tori ai insignei „Prieten al 
cărții" nu se mulțumesc nu
mai să citească acum cît

Brașov, 
școlar 

i lista 
Unii

caută
tragă Ia lectură, la activita
tea din cadrul concursului 
„Iubiți cartea* și pe cei nou 
veniți în anul L Numai în pri
mele două săptămîni de școa
lă — 52 de elevi din anul I au 
și complectat cererile de parti
cipare la concurs. Comitetul 
organizației U.T.M. și-a pro
pus ca numărul de 130 parti
cipant! care au obținut anul 
școlar trecut insigna „Prieten 
al cărții" să fie dublat în 
acest an școlar.

Noua mașină de oxtrudere 
concepută și realizată în 
întreprinderea „Celuloi
dul" are o capacitate de 
producție de 30 de ori mai 
mare decît a vechilor uti
laje. în fotografie, munci

sum. în 
timp, alți 
muncitori, 
tehnicieni 
zinele de
și autocamioane, de 
la Fabrica de postav 
„Partizanul Roșu" 
și Fabrica de pro
duse zaharoase 
„Dezrobirea", de la 
Combinatul chimic

Făgăraș și alte 
treprinderi din 
giunea Brașov 
participat la 
cursiile organizate
de Agenția ONT- 
Carpați în Capitală 
pentru vizitarea Pa
vilionului de mos
tre și a noilor car
tiere bucureștene.

La excursiile or
ganizate de Oficiul 
Național de Turism- 
„Caroați" în Capi
tală; ca și în cele 
mai pitorești re
giuni ale țării, 
participă tot mai 
mulți oameni ai 
muncii. Mai mult

de 60.000 de petro
liști, mineri, meta
lurgiști, colectiviști 
și întovărășiți din 
regiunea Ploiești au 
vizitat în acest an 
Capitala sau locali
tăți de pe Valea 
Prahovei, Valea Ol
tului, Bicazul, lito
ralul. Numeroși pe-

• troliști au luat 
parte și la excursi
ile organizate de 
ONT-Carpați în di
ferite țări, printre 
care Uniunea So
vietică, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Ger
mană, R. P. Unga
ră, R. P. Bulgaria.

Congresul P.C.U.S.
de uriașă însemnătate internațională

Entuziastele mitinguri ale oamenilor muncii din țara noastră

eveniment

ORDINUL
Ministrului Forțelor Armate

ale Republicii Populare Romîne
nr. M. 75

25 octombrie 1961

dusă în 
viteaza 

eroice a 
întregul

București
Tovarăși soldați și gradați, subofițeri și ofițeri !
în condițiile puternicului avînt patriotic în munca pentru 

realizarea mărețului program al desăvîrșirii construcției socia
liste, elaborat de cel de-al III-lea Congres al Partidului Munci
toresc Romîn, poporul nostru sărbătorește astăzi Ziua Forțelor 
Armate ale Republicii Populare Romîne.

Statornicirea zilei de 25 octombrie ca zi a armatei noastre 
populare este legată de amintirea unui eveniment important din 
istoria patriei — 25 octombrie 1944 cînd, prin lupta 
comun de glorioasa armată sovietică eliberatoare și 
armată romînă și ca rezultat al eforturilor și luptei 
maselor populare conduse de P.C.R., a fost eliberat 
teritoriu al patriei noastre din robia fascistă.

în focul luptelor comune împotriva fascismului s-a făurit 
frăția de arme romîno-sovietică, expresie a prieteniei și alian
ței de nezdruncinat dintre poporul romîn și poporul sovietic. 
Veșnic vor rămîne în amintirea poporului romîn 
vitejie și eroism ale ostașilor sovietici și romîni, 
patrioților care nu și-au precupețit sîngele și viața 
berarea patriei noastre de sub jugul fascist.

Creată prin grija partidului și sub conducerea 
noastră populară este continuatoarea glorioaselor 
luptă ale poporului romîn și apărătoarea de nădejde a cuceri
rilor sale revoluționare. Ea stă ferm de strajă libertății și inde
pendenței patriei, fiind gata oricînd ca, împreună cu forțele 
armate ale celorlalte state participante la Tratatul de la Var
șovia, să-și îndeplinească cu cinste nobila misiune de a apăra 
securitatea și integritatea țărilor socialiste și cauza păcii.

Cu prilejul acestei aniversări, salut și felicit întregul perso
nal al Foitelor Armate ale Republicii Populare Romîne, și îi 
urez noi succese în pregătirea de luptă și politică, în întărirea 
continuă a capacității de apărare a patriei noastre.

în cinstea Zilei Forțelor Armate ale Republicii Populare 
Romîne,

faptele de 
ale tuturor 
pentru eli-

sa, armata 
tradiții de

ORDON:

Astăzi 25 octombrie, orele 21,00, în Capitala patriei noastre 
se vor trage, în semn de salut, 21 salve de artilerie.

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, conducătorul înțelept 
al poporului nostru, făuritorul, educatorul și conducătorul For
țelor Armate ale R. P. Romîne !

Trăiască Consiliul de Stat și
Romîne !

Trăiască unitatea și coeziunea < 
socialist!

Trăiască 
apărătoare

Trăiască
Romînă !

Guvernul Republicii Populare

dintre țările puternicului lagăr

Forțele Armate aleForțele Armate ale Republicii Populare 
ale muncii pașnice, creatoare a poporului 

scumpa noastră patrie — Republica

Romîne, 
romîn ! 
Populară

ArmateMinistrul Forțelor 
General de armată 

LEONTIN SALĂJAN

Mîndria de a trăi în epoca triumfului 
comunismului

Ieri, în marea sală de festivi
tăți a Uzinelor „Grivifa Roșie" 
din București a avut loc un en
tuziast miting al oamenilor muncii 
din raionul Grivifa Roșie consa
crat lucrărilor celui de-al XXII-lea 
Congres al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice.

Deschizînd mitingul, tovarășul 
Liviu Constanfinescu, prim secre-

In laboratorul de mecanică al Institutului politehnic din Cluj.

aEX<

WW

tar al Comitetului raional 
partid Grivifa Roșie, a arătat 
laolaltă cu popoarele lumii întregi, 
poporul romîn urmărește cu cea 
mai deplină satisfaefie desfășura
rea lucrărilor celui de-al XXII-lea 
Congres al P.C.U.S., ale cărui do
cumente sînt străbătute de suflul 
puternic al marxism-leninismului 
creator.

Referindu-se la importanfa is
torică mondială a lucrărilor celui 
de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S., 
tovarășul Ion Bănică, muncitor 
fruntaș la Uzinele „Grivifa Roșie", 
a arătat în cuvîntul său că prin 
întregul ’*
program de construire a 
nismului în U.R.S.S. are o excep
țională importanță pentru progre
sul omenirii, pentru apărarea pă
cii în întreaga 
P.C.U.S. — a 
ru| — reflectă 
voința de pace 
tic, hotărîrea lui de a face totul 
pentru apărarea păcii".

Muncitoarea Maria Drăgoi, de 
la Întreprinderea „Dacia" a ară
tat că oamenii muncii din țara

de 
că,

său conținut, mărețul
comu-

lume. „Programul 
subliniat vorbifo- 
în chip strălucit 

a poporului sovie-

noastră găsesc în Rapoartele to
varășului Hrușciov, în lucrările 
Congresului P.C.U.S. un nesecat 
izvor de încredere în viitor, „Sîn- 
tem mîndri — a arătat vorbi
toarea — de a fi contemporanii 
unei asemenea epoci mărețe, mi
nunate, epoca triumfului comu
nismului".

In cadrul mitingului au mai luat 
cuvîntul tovarășii Gh. Dima, di
rectorul Institutului de cercetări, 
transporturi și telecomunicații, Ion 
Stanciu, muncitor fruntaș la Uzi
nele de laminate neferoase Bucu
rești, Victor Dobra, șeful depoului 
C.F.R. București-călători și alții, 
care, în cuvîntările lor, au arătat 
că poporul romîn, angajat în ope
ra de desăvîrșire a construcției 
socialismului în patria noastră, 
vede în imaginea societății co
muniste oglindită în documentele 
celui de-al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S. imaginea propriului său 
viitor de înflorire multilaterală, de 
înaltă bunăstare materială și cul
turală.

In încheiere, participant ii la 
miting au adoptat în unanimitate 
un mesaj de salut către cel de-al 
XXII-lea Congres al P.C.U.S.

E. FLORESCU

Imaginea propriului nostru viitor
După terminarea schimbului 

de dimineață, peste 8000 de 
oameni ai muncii din orașul 
Reșița — metalurgiști, side- 
rurgiști, constructori de obiec
tive industriale și de locuințe, 
muncitori, tehnicieni, ingineri 
și funcționari din întreprinde
rile industriale și instituțiile 
orașului, s-au întrunit la mi
tingul consacrat celui de al 
XXII-lea Congres al P.C.V.S. 
Deschizînd mitingul, tovară
șul Ilie Făsui, membru al bi
roului Comitetului regional de 
partid Banat și prim secretar

al Comitetului orășenesc de 
partid Reșița, a subliniat im
portanța istorică a celui de al 
XXII-lea Congres al P.C.V.S. 
„Oamenii muncii din orașul 
Reșița — a arătat vorbitorul -> 
urmăresc cu deosebit interes 
și entuziasm acest eveniment 
de importanță istorică și își 
exprimă totodată hotărîrea de 
a păși mereu umăr la umăr, 
ca frați și tovarăși cu gene-

PAUL BOCȘANU
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De strajă cuceririlor revoluționare La combinatul 
din Lunca Sucevii

n fiecare an, la 25 
Octombrie, sărbă
torind Ziua Forțe
lor Armate ale 
R. P. R., oamenii 
muncii din patria 
manifestă dragos-noastră își 

tea puternică față de militarii 
armatei noastre populare, a- 
părători ai independenței noas
tre de stat și ai cuceririlor 
revoluționare ale poporului 
muncitor.

în același timp, această săr
bătoare prilejuiește trecerea în 
revistă a drumului de luptă 
străbătut de armata populară.

Cu 17 ani în urmă, la 25 oc
tombrie 1944, odată cu elibe
rarea orașelor Cărei și Satu- 
Mare, prin luptele duse de 
Armata Romînă alături de 
glorioasa Armată Sovietică îm
potriva Germaniei hitleriste și 
ca rezultat al eforturilor oa
menilor muncii conduși de 
Partidul Comunist din Romî- 
nia a fost eliberat întregul te
ritoriu al patriei de sub jugul 
fascist. Pentru cinstirea tradi
țiilor eroice făurite de ostașii 
romîni, poporul nostru sărbă
torește această memorabilă 
dată ca Zi a Forțelor Armate 
ale R.P.R.

Este meritul istoric al Parti
dului Comunist din Romînia

ale poporului
și un prilej de mîndrie patrio
tică pentru poporul nostru 
faptul că, la chemarea parti
dului întreaga armată romînă 
a întors armele împotriva 
hitleriștilor. în zilele insurec
ției armate din august 1944, 
unități ale armatei romîne îm
preună cu formațiunile de 
luptă patriotice au acționat cu 
vitejie și eroism pentru dezar
marea, capturarea sau nimi
cirea forțelor hitleriste din 
Capitală și din alte centre ale 
țării. Concomitent cu luptele 
ce se duceau pentru curăți
rea teritoriului țării de cotro
pitorii fasciști, armata romî
nă a zădărnicit atacurile tru
pelor hitleriste care urmăreau 
să stabilească frontul de-a 
lungul munților Carpați. Apoi, 
din luna septembrie 1944, ar
mata romînă a participat la 
operațiile Armatei Sovietice 
îndeplinindu-și cu eroism mi
siunile încredințate.

în timpul celor 260 de zile 
de lupte neîntrerupte duse cot 
la cot cu armata sovietică, 
armata romînă a parcurs peste

General-locotenent 
Marcu Stan

km eliberînd 3831 loca- 
printre care 53 orașe

1.000 
lități 
cauzînd fasciștilor pierderi în
semnate în oameni și mate
riale. în semn de prețuire pen
tru faptele de arme pe care 
le-au săvîrșit în timpul lupte
lor, peste 300.000 de soldați, 
subofițeri și ofițeri romîni au 
fost decorați cu ordine și me
dalii romînești, sovietice și ce
hoslovace, iar divizia de vo
luntari romîni .,Tudor Vladi- 
mirescu-Debrețin" a fost dis
tinsă cu înaltul ordin sovietic 
..Drapelul Roșu".

Ca urmare a faptului că 
armata participa la un război 
drept care corespundea inte
reselor naționale și sociale ale 
poporului muncitor, ea s-a 
bucurat de la începutul lupte
lor împotriva hitleriștilor, de 
aprecierea și sprijinul în-

tregului popor care nu pre
cupețea nici un efort pen
tru aprovizionarea frontului 
cu cele necesare obținerii vic
toriei asupra dușmanului. 
Totodată, victoriile pe care le 
dobîndeau masele muncitoare, 
conduse de partid, în lupta 
pentru instaurarea în țară a 
orînduirii democrat-populare, 
însuflețeau ostașii romîni de 
pe front, îi mobilizau la să- 
vîrșirea de noi fapte de vitejie.

După terminarea războiului, 
în anii construcției pașnice, 
Partidul Muncitoresc Romîn 
s-a ocupat cu atenție de desă
vârșirea procesului de făurire a 
armatei populare. Au avut loc 
schimbări revoluționare în 
ceea ce privește baza socială 
și de clasă a armatei, baza ei 
tehnico-materială, structura 
organizatorică, teoria milita 
ră, concepția ei politico-ideo- 
logică. Preocuparea partidu
lui nostru de a se crea o ar
mată de tip nou, puternică, 
bine înzestrată și instruită 
a fost subliniată în Raportul 
tovarășului Gheorghe Gheor-

ghiu-Dej la primul Congres al 
partidului în care se arăta: 
„...Scut al intereselor poporu
lui și al Republicii Populare 
Romîne, școală a poporului — 
astfel concepem noi misiunea 
armatei în Republica Popu
lară Romînă1*.

înfăptuirea întocmai a aces
tei sarcini a constituit o mare 
realizare a regimului nostru 
democrat-popular.

Armata Republicii Populare 
Romîne a devenit o armată de 
tip nou în care se reflectă pu
ternic trăsăturile caracteris
tice orînduirii democrat-popu- 
rare : alianța clasei muncitoare 
cu țărănimea muncitoare, fră
ția dintre poporul romîn și 
minoritățile naționale, unita
tea moral-politică a oamenilor 
muncii în jurul partidului și 
guvernului.

Ca urmare a impetuoasei 
dezvoltări economice a țării, a 
colaborării frățești cu Uniunea 
Sovietică și celelalte țări so
cialiste, prin grija partidului 
și guvernului — s-a asigurat 
înzestrarea armatei noastre 
populare cu armament și teh
nică de 
prezent armata noastră dis
pune de toate genurile de ar-

Pe șantierul combinatului de 
celuloză din Lunca Sucevii 
lucrările de construcții au in
trat într-o nouă etapă. La fa
brica de saci s-a terminat 
montajul și se execută ulti
mele finisări interioare. In 
celelalte secții ale combinatu
lui ca și la termocentrală se 
lucrează la montajul utilaje
lor. Pină în prezent, în între
gul combinat s-au instalat 
mai bine de jumătate ' din 
utilaje.

In Editura Politică 
A APĂRUT

N. S. HRUȘCIOV
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luptă modernă. în
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Raport prezentat la Con
gresul al XXII-lea al 
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Lucrarea a fost tipa
intr-un tiraj de masă.
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Producții mari pe suprafețe mari Prin eforturi comune,
olectiviștii noștri au 
obținut o experiență 
bună în cultivarea po
rumbului. în anul 1960 
noi am realizat o pro
ducție de porumb cu 366

de kilograme mai mult în medie la 
hectar decît era planificat. în toam
na anului trecut și în iarnă gospo
dăria noastră a primit un mare nu
măr de noi colectiviști. Acest lucru 
a făcut eă extindem culturile pe 
mari suprafețe. Am semănat, de pil
dă, cu porumb 430 de hectare. 
Acum, după ce am strîns recolta, 
am făcut un calcul sumar și am 
constatat ou satisfacție că produc
ția de porumb-boabe este cu aproa
pe 800 kilograme la hectar mai 
mare ca cea de anul trecut. De pe 
uh lot de 61 hectare noi am obți
nut o producție de porumb-boabe 
cu 625 kg. mai măre față de me
dia realizată la hectar în acest an.
De pe un lot semincer de 18 hec
tare am obținut o producție medie 
la hectar mai mare cu 1.075 kg. de
alt media realizată în acest an pe 
întreaga gospodărie. Sporurile a- 
ceetea de producție ne-au adus 
mari avantaje. Acest fapt ne-a dat 
posibilitatea că dăm, la tiua-mun* 
că, mal mulți bani față de preve
derile planului. Pe de altă parte a 
ereecut și cantitatea de porumb re
partizată la ziua muncă (12 kg. 
știuleți, in loc de 8 cît era planifi
cat ; cîte 8 kg. s-au ți împărțit la 
avans).

Produsția mare de porumb-boab» 
obținută în acest an ne-a dat posi
bilitatea să asigurăm sectorului 
zootehnic, în plină dezvoltare, un 
plus de aproape trei vagoane de 
concentrate, adică de porumb- 
boabe. Aceasta înseamnă 36.000 
unități nutritive cu ajutorul cărora 
se poate obține 
proximativ 7.200 kg. carne de porc 
sau peste 70.000

Iată fapte care ne-au sporit in
teresul de a acorda porumbului 
pentru boabe o și mai mare aten
ție în anul care vine. Sub îndruma
rea organizației de partid, consiliul 
de conducere, brigadierii, au și luat 
cîteva măsuri menite să asigure în 
1962 producții mari de porumb. In 
1962 vom cultiva cu porumb 500 de 
hectare. Ne propunem ca media la 
hectar pe gospodărie să fie cu cel 
puțin 400 de kg. porumb-boabe mai 
mare decît cea obținută în acest 
an. Pe o tarla de 100 de hectare, 
neirigate, ne propunem să obținem 
o producție medie de 5.000 kg. po
rumb-boabe. Pentru aceasta, în pri
mul rlnd am reținut și am depozitat 
în condiții bune întreaga cantitate de 
sămînță selecționată necesară cul
tivării celor 500 de hectare. Am tre
cut apoi la fixarea terenului. Tar
laua de 100 de hectare am ales-o 
in apropierea unor perdele natura
le de protecție unde apa se men
ține în sol timp mai îndelungat. în
dată după eliberarea terenului de 
culiuti, noi am încorporat în sol cir
ca 15—20 de tone de gunoi de grajd

o producție de a-

liftl de lapte.

și 250 
Acum 
formă, la adîncimea de peste 30 de 
centimetri.

Acestea s-au făcut pină acum. 
Dar vom mal lua măsuri și în 
continuare. Ne referim în special la 
lotul de 100 hectare de pe care 
ne-am propus să obținem 5.000 de 
kg porumb-boabe la hectar. In pri
măvară vom grăpa terenul pentru 
a distruge buruienile și vom da circa 
150 kg azotat de amoniu la hectar. 
Cînd porumbul va avea 2—3 frunze 
vom face o prașilă mecanică. La 
8—10 zile după aceea, vom mai 
face, printre rînduri, o prașilă me
canică și una manuală. Cînd po
rumbul va fi mai mare vom 
face o prașilă cu tracțiune a- 
nimală și a doua prașilă manuală. 
Ultima prașilă — a treia — manua
lă, va fi executată cînd porumbul 
va începe să lege. Deci în total 6 
prașile, față de 4 cîte am executat 
în acest an și față de cinci prașile 
cît este prevăzut pe celelalte 400 
de hectare ou porumb-boabe. Vom 
lăsa la hectar cite 40.000 fire, față 
de 32.000 cîte am lăsat la hectar 
în acest an. Avem un pămînt bun, 
fertil, și după efatul specialiștilor 
pe care i-am consultat, aceasta este 
densitatea cea mai bună pentru 
gospodăria noastră.

Cine va face toate aceste lucrări ? 
Ne-am gîndit și Ia aceasta. Cerînd 
sfatul organizației de partid, am 
luat hotărîrea ca lotul de 100 de 
hectare să fie repartizat brigăzilor 
de cîmp conduse de brigadierii Io-

kg de superiosfat la hectar, 
tractoarele fac o arătură uni-

niță 
găzi 
producții de porumb de pe loturile 
lucrate de ele și care au o bună 
exțperiență în privința asta. în a- 
ceste brigăzi lucrează mulți tineri. 
De aceea, am găsit foarte bună 
propunerea comitetului organizației 
U.T.M. din gospodărie ca în cadrul 
celor două brigăzi 
cîte o 
începutul 
va face reorganizarea brigăzilor 
și echipelor, noi vom da fot sprijinul 
organizației U.T.M., pentru ca în 
componenta celor două echipe Să 
intre cei mai harnici și mai pricepuți 
tineri.

Cercul agrotehnic ne va sta și el 
în atenție. Pe lîngă celelalte lecții 
se vor preda 6 lecții speGiale 
privind cultura porumbului. Ne-am 
propus, de asemenea, să invităm 
un specialist în cultura porumbului 
cu care să ne sfătuim și de la care 
să primim indicații suplimentare pe 
lîngă cele pe care le cunoaștem 
noi. E în studiu, de asemenea, or
ganizarea unei case-laborator, lăr
girea bibliotecii cu cărți și broșuri 
tehnice, care ne vor ajuta să cu
noaștem mai bine și să punem in 
practică metode avansate privind 
cultura porumbului.

Pricopie și Nicolae Puică, brf- 
care au obținut cele mai mari

să ia ființă 
echipă de tiheret. La 

noului an, cînd se

GRIGORE IVANOV 
președintele G.A.C. „Viață 
Nouă‘‘-Băr cănești, regiu

nea Ploiești
TOMA DRĂGHICI

inginerul agronom, al G.A.C.

AGROTEHNICA 
RECOMANDĂ! ECHIPELE DE TINERET

SE PREGĂTESC

Să sporim fertilitatea solului 
folosind cantități cît mai mari 

dă îngrășăminte naturale

Să efectuam 
adinei de 
suprafețele 

țărilor

la timp arături 
toamnă pe toate 

destinate iftscnr.în- 
de primăvară

Să pregătim o sămînță bună, 
din cele măi productive soiuri

însămînțatul lme- 
temperatura solului

Să începem 
dictt ce 
se menține timp de 3—4 sile 

la 8—10 grade Celsius

chipeie noastre de 
tineret au obținut 
anul acesta o re
coltă bună de po
rumb ; cu peste 
1000 kg boabe mai 

mult la hectar față de plan. 
Noi ne propusesem de fapt 
mai puțin și asta pentru că 
nu ne cunoșteam posibilitățile. 
Recolta aceasta însă ne-a con
vins cît de important este să 
aplici în cultura porumbului 
lucrările agrotehnice exact așa 
cum cere cartea. Noi n-am 
aplicat tot complexul de lu
crări și n-am dat impor
tanța care se cerea, în 1961, 
unora din aceste lucrări. Ne 
dăm acum seama că dacă am 
fi lucrat mai bine producția 
noastră ar fi fost 
mare.

De aceea vrem ca 
itor. echipele noastre 
ret să obțină o producție de 
cel puțin 5.000 kg de boabe la 
hectar pe teren neirigat. Și 
știm Că vom putea realiza a- 
cest lucru. Asta și pentru că 
ne vom strădui să executăm 
lucrări de cea mai bună cali
tate și pentru că gospodăria, 
în ansamblu, a prevăzut mă
suri speciale pentru realizarea 
unei asemenea producții de 
porumb pe 200 de hectare din 
suprafața destinată la noi a- 
cestei culturi.

Consiliul de conducere a fi
xat aceasta suprafață și a îm
părțit-o în trei tarlale. Pe fie
care din aceste tarlale se vor 
aplica lucrările de arat, îngră
șat, semănat și întreținut ne
cesare solului respectiv Ca să 
poată da producția de 5.000 
kg boabe.

Terenul nostru, al echipelor 
de tineret, va face parte din- 
tr-o tarla care necesită o în- 
grășare intensă. Lucrul cel mai 
important pe care trebuie să-l 
facem noi este ingrășarea te
renului, transportul și incorpo
rarea în sol a gunoiului de 
grajd. Va trebui să transpor
tăm 30 de tone pentru fiecare 
hectar. Asta ne va cere multă 
muncă. Dar noi am hotărît în 
ce fel ne vom organiza. în
dată ce vom termina 
urgente de recoltare 
avea atelajele libere, 
transportul. Am și 
care tineri conductori de ate
laje vor face acest lucru și 
care tineri îi vor ajuta. Ei știu 
și sînt pregătiți. în orice caz 
la începutul iernii vom avea

și mai

anul vi
de tine-

lucrările 
și vom 
începem 

stabilit

Să facem toate lucrările de întreținere la timp și ori de 
cîte ori terenul a prins scoarță sau au apărut buruienile. 
Se știe că o prașilă dată la timp valorează cît o ploaie 

bună.

recolte bogate
embrii gospodăriei 
agricole colective 
„9 Mai" din co
muna Dragalina, 
regiunea București 
au terminat de

recoltat porumbul de pe 
cele 860 de hectare. Acum, 
cînd știuleții din hambare 
arată „pe viu" munca depusă 
de colectiviști de-a lungul 
unui an întreg, ei sint mulțu
miți de rezultatele obținute: 
500-600 kilograme la hectar 
peste plan. Pentru asigurarea 
acestor recolte mari de po
rumb, colectiviștii au avut un 
sprijin prețios din partea me
canizatorilor de la S.M.T. 
Ciulnița. Și, ca niște buni 
gospodari, după terminarea re
coltatului ei se gîndesc la po
sibilitățile pe care le au pen
tru ca în anul viitor să ob
țină producții sporite. Cu cîte
va zile în urmă, într-o discu
ție purtată între colectiviști și 
tinerii mecanizatori, a fost 
stabilit un plan amănunțit de 
măsuri comune în vederea ob
ținerii, în anul viitor, a unei 
producții de 5.000 kilograme 
boabe la hectar pe o supra
față de 500 ha, așa cum pre
vede planul de măsuri al or
ganizației de partid și condu
cerii gospodăriei.

— Problema numărul unu 
este arătura. Trebuie să efec
tuăm arături adînci și totodată

să băgăm și 
sub brazdă — a 
găzii de tractoare, Dobre 
mian.

— Păi, transportul și 
prăștierea îngrășămintelor 
în sarcina noastră, de organi
zație, stabilită încă de la în
ceputul anului — i-a răspuns 
secretarul organizației U.T.M. 
din gospodărie. Așa că noi, ti
nerii, vom organiza convoaie 
de atelaje cu care vom trans
porta gunoiul de grajd: pen
tru fiecare hectar 15-20 tone. 
Avem acum atelajele libere ; 
începem acțiunea.

Președintele, Procopie Brîn- 
zan, privește mulțumit la tî- 
nărul Simion Gheorghe, secre
tarul organizației U.T.M., care 
s-a grăbit să intervină. Trac
toriștii vorbesc apoi despre 
arăturile pe care le vor face, 
despre faptul că vor atașa la 
plug scormonitorul, despre a- 
dincimea la care vor ara. Dis
cuțiile se însuflețesc și, lucru 
important, ele scot la iveală 
un plan de perspectivă care 
cuprinde, rînd pe rînd, toate 
lucrările care se vor face, co
respunzătoare fiecărui ano
timp. Unul din tractoriști in
tervine cu o propunere:

Ar trebui să asigurăm 
multă umiditate în sol 
reținerea zăpezii.
Ne-am gîndit la treaba 
— precizează președinte-

îngrășămintele 
spus șeful bri- 

Da-

im- 
cad

mai 
prin

asta

vînt, 
stea 
că o

gunoiul transportat pe cîmp, 
în platforme, la capătul locu
lui, de unde ne va veni mai 
ușor să-l împrăștiem. în 
primăvară, îl vom încorpora 
în sol odată cu primul dis
cuit. Vrem să avem gunoi de 
grajd bun. bine putrezit, bine 
păstrat. Pentru asta otr să ne 
ajute tinerii îngrijitori de ani
male, care, așa cum s-au an
gajat în adunarea generală a 
organizației U.T.M., se stră
duiesc să facă platforme bune 
în apropierea grajdurilor.

Un lucru la care iar ne-am 
gîndit mai serios este însămîn
țatul. Noi știm că este tot atît 
de important și cînd însămîn- 
țezi. și cum însămînțezi po
rumbul. De aceea am și stabi
lit ca pe semănători, la primă
vară, să lucreze cei mai buni 
tineri din echipă, cei mai 
pricepuțî (Dima Drăgan, Gro- 
su Gheorghe și ailții). Ei vor 
avea grijă să se semene la 
adîncimea care trebuie și să 
se păstreze densitatea reco
mandată. Vom semăna po
rumb dintr-un soi de mare 
productivitate.

Pentru a realiza producția 
pe care ne-am propus-o, vom 
acorda și lucrărilor de între
ținere o atenție deosebită. 
Vom face patru prașile : pri
ma mai adine, apoi celelalte 
din ce în ce mai la suprafață.

Pentru ca toți membrii echi
pelor noastre de tineret să 
cunoască bine agrotehnica cul
turii porumbului, ei vor fi în
drumați să frecventeze cursu
rile agrotehnice din iarnă (a- 
cesta este un obiectiv impor
tant din planul de muncă al 
organizației U.T.M.). în plus, 
vom cere să ni se predea cît 
mai multe 
cu cultura

Muncind
Iul acesta,
vom obține producția de 5.000 
kg porumb-boabe la hectar, 
așa cum neam angajat în 
fața organizației de partid și a 
conducerii gospodăriei.

lecții în legătură 
porumbului.
și învățind în fe- 
sintem convinși că

ȘTEFAN BOGHIAN 
MIRICA VASILE 

șefi ai celor două echipe 
tineret din G.A.C. „8 Martie'de

Slobozia Conache, raionul Galați

le. Zăpada se dă după 
dar noi o s-o facem să 
unde ne convine, pentru 
să amenajăm parazăpezi.

— Și lucrarea asta tot noi 
ne-am propus s-o facem — in
tervine secretarul organizației 
de bază U.T.M. Am și „stu
diat" terenul și am ajuns la 
concluzia că mai ales pe por
țiunile dinspre calea ferată, 
terenul fiind în pantă, zăpada 
e spulberată de vînt.

— Bun, va să zică pînă aici 
merge — remarcă mulțumit 
Dobre Damian. Eu vă sfătuiesc 
să aveți grijă ca să contrac
tați din vreme cu S.M.T.-ul 
toate lucrările necesare pen
tru semănat și întreținere. 
Iată ce vă propunem noi: cum 
se desprimăvărează, discuim 
cu grapa cu discuri, iar înain
te de însămînțat dăm o grapă 
ca să asigurăm un bun pat 
germinativ.

— Asta o facem noi, cu gra
pele noastre — dădu soluția 
careva.

— Ba, eu cred că e mai bine 
să facem o discuire adîncă cu 
grapa trasă de tractor, perpen
dicular pe direcția arăturii — 
a susținut președintele. In fe
lul acesta pamîntul se mărun- 
țește mai bine. Grapa trasă 
de cai e prea ușoară, face lu
crarea prea la suprafață.

Cit privește semănatul, me
canizatorii le-au arătat colec
tiviștilor cum vor face: toată 
suprafața va fi însămînțată 
numai cu semănătoarea de 
porumb, la o distanță de 80 
cm între rînduri. Cînd au 
ajuns la discutarea lucrărilor 
de întreținere, cîțiva au dat 
din umeri: „Ei, lasă că astea 
știm și noi să le facem, că 
doar toată viața am prășit". 
Tractoriștii au Zîmbit, iar 
unul din ei a spus!

— Știți bine că și anul tre
cut am dai trei prașile meca
nice, iar producția — o aveți 
acum în hambare, e bună. 
Noi vrem să executăm și anul 
acesta tot trei prașile însă 
înainte de asta o să facem 
două lucrări cu sapa rotativă: 
distrugem buruienile și în a- 
celași timp afinăm solul. Ră
mâne ca și voi, colectiviștii, să 
faceți la timp lucrările nece
sare : imediat după ce am 
prășit noi. să executați prași
le manuale.

— Se înțelege că așa vom 
face — i-au asigurat colecti
viștii.

în~ aceeași seară au fost 
împărțite sarcinile pentru me
canizatori. brigadieri, tineri 
colectiviști.

C. STĂNESCU

SI TINERE

DE LA SATE!

BOABE IA HECTAR,

• Transportați pe

• Amenajați para

mai mari de ingră-

zăpezi in scopul

șăminte naturale!

asigurării umidită-

cimp cantități cit

în condiții deneirigare:

ții necesare in sol!

ă Uliii Kg

Pentru obținerea 
unei producții de

PESTEooo
LAPTE QE VACĂ
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aproximativ
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PREGĂTIM BELȘUGUL ANULUI VIITOR • însușiți -vă te

a gospodăria agrico
lă colectivă din co
muna Pecineaga, re
giunea Dobrogea, zi
lele acestea de 
toamnă înseamnă 
de toate o acfivi-înainte

deosebit de vie, de bo- 
Pregătirea terenurilor pen* 

însămlnțări, însămințările

mai 
tate 
gafă. 
tru 
propriu-zise, recoltarea culturilor 
fîrzii, toate se fac înfr-un ritm in
tens. Zilnic în pătulele gospodăriei 
agricole colective intră zeci de 
mii de kilograme de știulefi aurii. 
Culesul porumbului se apropie de 
sfîrșif. înfr-una din aceste zile 
„de vîft" am sfat de vorbă cu 
Șerban Crăciun, șeful echipei de 
tineret din brigada a IV-a de 
cîmp a gospodăriei.

Este o vorbă din bătrîni 
care spune : „Toamna se numără 
bobocii". Cum iese echipa de 
tineret cu... ^numărătoarea" în 
toamne aceasta, în ceea ce pri
vește producția de porumb ? — 
am întrebat.

— Destul de bine — ne-a răs
puns șeful de echipă. Cu apro
ximativ 600—700 kg boăbe la 
hectar peste ceea ce ne-am pla
nificat la începutul anului.

—- Am vrea să aflăm mai multe

lucruri in legătură cu munca tine
rilor din echipă pe tarlalele cul
tivate cu porumb, în vederea pre
gătirii acestei producții.

— Este adevărat că pregătirea 
recoltei de-acuma, noi am înce
put-o, de fapt, încă din toamna 
trecută. Atunci, mecanizatorii au 
făcut arături adînci, iar noi am 
îngrășat pamîntul, îndeosebi parce
lele mai sărace, cu gunoi de 
grajd — cîte 15—20 de tone la 
hectar — în așa fel încîf primă
vara, cînd s-a însămînțat porum
bul, locul era deja pregătit cum 
scrie la carte. Gospodăria a asi
gurat, ptin Schimb la baza de re
cepție, sămînfă de soi. Cînd plan
tele au răsărit, ne-am dus să con
trolăm dacă nu au rămas goluri de 
la semănat. Intr-adevăr, mai rămă
seseră și asta ar fi fost In dauna 
densității plantelor la hectar. De 
aceea ne-am dus într-o dimineață 
cu toți membrii echipei la cîmp 
și am completat cu sapa aceste 
goluri, 
fost „în 
prășitul. 
daf, așa 
ducerea 
trei praștie mecanice, iar noi două 
prașile manuale. Ceea ce am ur
mărit mai mult la prașilele ma
nuale (și la cele mecanice, bine-

Apoi, cînd plantele au 
două frunze" am început 

Mecanizatorii aveau de 
cum se stabilise cu con- 

gospodăriei colective,

înfeles) a fost să le facem la 
timp și cît mai bine. învățasem la 
cursurile agrotehnice din iarna 
trecută că o prașilă făcute la timp 
și în bune condițiuni valorează 
pentru un lan de porumb cît o 
ploaie bună.

In timpul prașilelor se porniseră 
ploile. „Să așteptăm pină se face 
vremea frumoasă", propusese
ră unii tineri din echipă. în 
consfătuirile noastre de producție 
le-am arătat însă acestora că n-au 
dreptate, că pe măsură ce trece 
timpul cresc și buruienile, că tre
buie folosită fiecare clipă bună 
de lucru. Așa am făcut. Am pră
șit și în „ferestrele" dintre ploi și 
porumbul a crescut frumos și vi
guros. Intre timp i-am mai dat și 
îngrășăminte chimice și uite așa, 
în toamna aceasta, am obținut o 
recoltă destul de bună.

—* Se vede că membrii echipei 
de tineret au căpătat anul acesta 
o experiență bună, interesantă, în 
ceea ce privește cultura porum
bului. Ce v-afi propus pentru anul 
viitor ?

— Gospodăria noastră colec
tivă și-a propus ca în anul 
viilor să obțină de pe o su
prafață de 520 hectare — 5.000 
kilograme porumb boabe la hec
tar, pe teren neirigat. O parte din

tineret. 
îhfîi 

viilor 
care

vom 
aplica 

practică 
dovedit

Ce
vom 
în 

s-au 
pregătirea te- 

densi-

suprafața aceasta va reveni 
echipei de 
face l Mai 
și în anul 
metodele
bune în acest an t 
renului în bune condiții, 
tate optimă a plantelor, prașile la 
timp. Apoi, peste citva timp vor 
începe la noi în gospodărie cursu
rile agrotehnice la care vom mobi
liza permanent pe toți membrii e- 
chipei de tineret. Anul trecut unii 
dintre ei ău mai lipsit de la aceste 
cursuri și cînd a fost vorba, pe 
vară la prașilă, tocmai aceștia nu 
lucrau bine. Apoi, vom căra mai 
mult gunoi de grajd pe locurile 
care se vor însămînfa în primăva
ră

gospodăria noastră au cărat deja 
mai bine de 4.000 tone de gunoi 
de grajd pe aceste loturi și la 
treaba asta am luat parte din plin 
și noi, cei din echipa de tineret. 
De asemenea, pentru ca recolta 
de porumb de la anul să fie cît 
mai bună, noi vom mai da încă o 
prașilă manuală în plus. Anul a- 
cesta am făcut acest lucru numai 
pe cîteva porțiuni din loturile e- 
chipei de tineret și, pe porțiu
nile acestea, știulefi! sînf mai 
mari și mai frumoși. Vrem ca în 
toamna viitoare să avem aseme
nea știulefi de porumb pe fot lo
tul echipei de tineret.

meinic agrotehnica

culturii porumbu

lui, participind cu

toții ia cursurile

agrotehnice din

iarnă și la ciclurile

de conferințe!

cu porumb. Colectiviștii din PETRE GHELMEZ



primul pas
SPRE STUDENȚIE

A început examenul de admitere 
în învățămîntul superior seral

uminică, în cîteva 
centre universita
re s-a prezentat 
tn fața comisiilor 
de concurs pentru 
examenul în învă

țămîntul superior o altă cate
gorie de candidați. Sînt mun
citori, tehnicieni, maiștri care 
lucrează în producție și în 
același timp doresc să-și îmbo
gățească cunoștințele profe
sionale, să obțină o calificare 
superioară; sînt Viitorii stu
denți care vor urma cursurile 
seara, după orele de muncă.

Am pășit în ziua examenu
lui pe coridoarele cufundate 
în liniște ale Institutului de 
construcții din București. Din
colo de ușile pe care bilețele
le atrăgeau atenția celor nea
vizați că este examen, oameni 
mai tineri ți mai vîrstnici aș- 
terneau pe hirtie răspunsul 
lor la prima probă din exa
men : lucrarea scrisă la mate
matică.

Anul acesta a fost înregis
trată o mare afluență de can
didați la examenele pentru 
învățămîntul superior seral. 
Acesta este răspunsul munci
torilor la minunatele condiții 
de studii create de statul nos
tru tuturor celor care doresc 
să-și ridice calificarea, să de
vină specialiști pricepuți, ca
pabili să facă față tuturor ce
rințelor tehnicii moderne. 
Cei care dau astăzi examen, 
și pe care noi i-am întîlnit 
duminică dimineața într-una 
din sălile de curs ale Institu
tului de construcții, sînt în 
viața de toate zilele muncitori 
ș» tehnicieni ai Trustului nr. 1 
de Construcții-Monțaj, Trustu
lui 21-Instalațiî, Direcției ge
nerale de construcții și mon
taj a Sfatului Popular al 
Capitalei, Trustului Construc- 
ții-Montaj Energetic și ai altor 
întreprinderi de construcții și 
instalații din București. Toate 
aceste întreprinderi au reco
mandat pentru învățămîntul 
superior seral pe cei mai buni 
muncitori ai lor 
să se pregătească.

sprijinidu-i
să învețe

WMAHII POffirtNII
Manifestări culturale

tn Capitală și în întreaga 
țară, manifestările din cadrul 
Lunii prieteniei romîno-sovie
tice se bucură de o mare a- 
fluență de cetățeni.

La Casa prieteniei romîno- 
sovietice din București sute de 
femei au asistat la simpozio
nul cu tema ..Femeia sovietică 
— constructoare a comunismu
lui". Au luat cuvîntul Suzana 
C-iden prorector al Institutu
lui politehnic, compozitoa
rea Hilda Jerea și Elena Ior- 
dăchescu. director al între
prinderii ,-Donca Simo‘.

In sala lectoratului central 
al S.R.S.C. a avut loc simpo
zionul „Imaginea viitorului 
nostru luminos". Conferințele : 
„O zi în anul 1980", 
prof. univ.
„Uzina viitorului" 

lîGG'*, ținută de 
Mihai Novicov, 

de prof.

WY-XWt-K-jS.'SSKSS

In timpul unui exercițiu

De strajă cuceririlor revoluționare ale poporului
(Urmare din pag i-a)

patriei,me necesare apărării 
proporțional dezvoltate. Puter
nicele rachete antiaeriene, 
tancurile și artileria reactivă, 
avioanele cu reacție superso
nice, întreaga tehnică din în
zestrare sînt o confirmare 
grăitoare a atenției și grijii pe 
care partidul o acordă înzes
trării armatei.

Partidul nostru a luptat neo
bosit pentru educarea milita
rilor în spiritul ideologiei 
marxist-leniniste, în spiritul 
patriotismului și internaționa
lismului socialist. Întregul pro
ces de pregătire și conducere a 
trupelor s-a desfășurat și se 
desfășoară pe baza principiilor 
științei și artei militare socia
liste.

In întregul proces de pre
gătire de luptă și politică a 
militarilor armatei noastre 
un rol hotărîtor îl au organele 
politice, organizațiile de partid 
și U.T.M. Ele constituie ga- 

‘ continue a
ferme, a 

ranția întăririi 
discipliei militare 
creșterii capacității de luptă 
a forțelor armate pe baza

temeinic, atît pentru 
menul de acum cit și pentru 
viitor, cind vor fi studenți.

★
Deși era zi de duminică, am 

întîlnit la Institutul de con
strucții numeroase cadre di
dactice, In timp ce în sălile 
de curs se desfășura examenul 
de admitere, la rectorat se 
disoutau probleme legate de 
învățămîntul seral. A treia 
serie de studenți seraliști ai 
institutului va fi întîmpinată, 
în curînd, de cadrele didac
tice ale institutului. Condu
cerea institutului a repartizat 
și anul acesta si predea la 
seral .profesori, conferențiari 
și asistenți cu o vastă expe
riență, care au muncit și anii 
trecuți cu studenții seraliști. 
A fost întocmit programul și 
repartizarea sălilor de cursuri. 
Rezultatele 
acum în cei doi ani au fost 
foarte bune - ne spune tov. 
Nicola lorgu, prorector al in
stitutului. Nivelul de pregă
tire al studenților seraliști 
este la fel de bun ca și al ce
lor de la zi. La sfîrșitul anu
lui universitar trecut, actualul 
an 11 — de pildă - a promo
vat în întregime.

Fără îndoială că atenta 
preocupare a institutului față 
de studenții seraliști, sprijinul 
larg primit din partea între
prinderilor și munca sîrguin- 
cioasă a tinerilor muncitori 
studenți va face ca și anul 
acesta Să fie 
tate bune.

obținute rezul-

★
au început săPe culuar

iasă de la proba scrisă primii 
candidați. Pe fețele lor am 
citit satisfacția unui lucru 
bine împlinit. Au terminat 
lucrarea și au prezentat-o 
examinatorilor. Un timp dis
cută doar despre lucrare. 
Apoi gindurile se îndreaptă 
către examenele următoare. 
Și la acest concurs, la fel ca 
la oricare concurs, trebuie să 
reușească cei mai buni dintre 
cei mai buni.

AL. I. VLADIMIR

Și 
de

*

univ. Lazăr Stoicescu, 
„U.R.S.S. peste 20 de ani*', 
conf. univ. Ilie Zaharia, au 
fost viu aplaudate.

O reușită seară literară,O reușită seară literară, în
chinată lucrărilor scriitorilor 
sovietici și romlni, a avut loc 
la Ca3a de cultură maghiară 
..Petofi Șandor".

In 26 comune și sate din ra
ioanele Ploiești. Teleajen și 
Mizil. lectorii filialei S.R-S.C. 
au ținut duminică și luni după 
amiază conferințe pe teme ca 
„Un măreț program de con
struire a comunismului", „Cul
tura comunismului, o treaptă 
superioară în domeniul cultu
rii omenirii* etc. Asemenea 
conferințe au avut loc și la 
cluburile petroliștilor din Tîr- 
goviște, Boldești, Băicoi și Mo- 
reni.

conștiințe politi

lupta pentru obținerea 
noi succese în însuși- 
măiestriei militare, spriji- 
pe comandanți în ridica- 
Continuă a nivelului pregă-

unei înalte
ce a întregului personal. Or
ganele politice, organizațiile
de partid și organizațiile 
U.T.M. luptînd pentru îndepli
nirea sarcinilor trasate de 
partid, mobilizează efectivele 
la 
de 
rea 
nă 
rea 
tirli de luptă și politice a mi
litarilor.

O dovadă a patriotismului 
militarilor noștri o constituie 
și modul în care ei respectă 
și înfăptuiesc cerințele jură- 
mîntului și regulamentelor 
militare. Educați de organiza
țiile de partid și U.T.M., ei 
înțeleg că disciplina și ordi
nea militară fermă este teme
lia puterii de luptă a armatei 
populare, izvorul succeselor în 
pregătirea de luptă și politică.

Principalul factor al tăriei 
armatei noastre populare îl 
constituie conducerea ei de 
către Partidul Muncitoresc 
Romîn.

Partidul cultivă în rîndurile 
militarilor prietenia și frăția

«

obținute pină

I.

Lucrările Adunării Generale

Vedere a noului centru al orașului Bafiau.

Cum pregătiți
• •

PARIS 
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C4 Z 33 3
irt Franța 
ris prin

producția anului viitor?
(Urmare din pag l-a)

ne-a răspuns la întrebare tovară
șul ROTARII ȘTEFAN din serviciul 
personal și învăjămînt al uzinei. 
Recrutarea și repartizarea tinerilor 
pe cursuri o vom face jinînd cont 
de gradul de pregătire al tine
rilor și specificul meseriei. Astfel, 
vom organiza cursuri pentru strun
gari, frezori, turnători, forjori pe 
grade de calificări și care vor 
răspunde necesităjilor producției 
noastre. Pentru buna desfășurare 
a acestora o atenție deosebită a- 
cordăm întocmirii tematicelor. Ele 
vor cuprinde îndeosebi nofiuni 
tehnice legate de noile produse, 
de noile procedee tehnologice 
etc. In cadrul brigăzilor de pro
ducție se vor organiza, de ase
menea, cercuri de studiere a li
teraturii tehnice, se va continua 
apoi prezentarea de diatilme cu 
teme legate de procesul de pro
ducție ca și organizarea de către 
comitetul U.T.M. a concursurilor 
pe tema : „Cine știe meserie, 
ciștigă".

Organizare mai 
bună la locul 

de muncă
ne-a
DU-
pro-

momentul de față, 
tovarășul IO.XESCU

ale 
de 
de 

din

tu 
spus
MITRU, responsabil cu 
ducția și calificarea în comi
tetul U.T.M., multe din cele 
54 de brigăzi de producție 
tineretului aplică la locul 
muncă inițiativa tinerilor 
Ia Uzinele de autobuze
București: ^Pentru o bună 
organizare a locului de mun
că, curățenie și atitudine civi
lizată în producție".

Din păcate această inițiati
vă nu este întotdeauna bine 
înțeleasă și însușită de către 
toate brigăzile. Din această 
cauză se produc unele greutăți 
in desfășurarea procesului de 
producție, pierzindu-se timp 
prețios. Pentru înlăturarea 
neajunsurilor care mai există 
in această direcție, vom lua 
următoarele măsuri:
• in programul de lucru al

de arme cu glorioasa Armată 
Sovietică, precum și cu cele
lalte armate ale țărilor socia
liste frățești. Patriotismul și 
internaționalismul socialist, 
sînt idei care stau la baza 
educației politice a militarilor 
noștri, educație completată cu 
neobosită muncă de populari
zare a cunoștințelor tehnice 
și de răspîndire a culturii. Pe 
drept cuvînt se poate afirma 
că prin grija partidului, ar
mata a devenit o adevărată 
școală de educație patriotică.

Aicortiîndu-se o grijă deose
bită educării politico-ideologi- 
ce, ridicării conștiinței sociaj 
liste a militarilor, în armată 
au fost asigurate condiții op
time pentru desfășurarea acti
vității politice și cultural-ar- 
tistice de masă : cadre de acti
viști, instituții cultural-educa
tive, publicații militare, biblio- 
teci, aparatură cinematografi
că, de radio și televiziune, 
echipe artistice etc.

Astăzi, spre deosebire de tre
cut, tinerii cetățeni, aflați în 
pragul maturității, vin cu dra
gă inimă în armată, ei sînt 
primiți cu dragoste și respect, 

fiecărei brigăzi vor fi cuprin
se sarcinile pentru fiecare 
membru, dezvoitînd prin a- 
ceasta răspunderea fiecăruia 
pentru organizarea mai bună 
a locului de muncă. De ase 
menea, se vor face sohimburi 
de experiență între brigăzi 
privind organizarea locului de 
muncă ;
• vor fi organizate locuri de 

muncă model la punctele de 
lucru mai importante din u- 
zină pentru a demonstra 
avantajele aplicării inițiativei 
tinerilor de la Uzinele de au
tobuze ;

® toate 
de control 
raiduri în 
buna organizare a 
muncă;

• în brigăzile de 
ale tineretului 
lucrului se va face ținind cont 
de calificarea fiecărui tînăr.

posturile utemiste 
din uzină vor face 

secții urmărind 
locului de

producție 
repartizarea

Un puternic factor 
mobilizator

Adunările pentru dările de 
seamă și alegerea organelor 
conducătoare U.T.M. ce se 
desfășoară în uzina noastră 
in prezent ne dau posibilita
tea de a face și o trecere în 
revistă a rezultatelor obținu
te de tineri în întrecerea so
cialistă pentru obținerea ti
tlului de brigadă fruntașă, 
ne-a declarat ION FRÎNCU, 
secretarul comitetului U.T.M. 
din uzină. Pînă în prezent 
din cele 54 de brigăzi de pro
ducție ale tineretului, patru 
au primit titlul de brigadă 
fruntașă.

întrecerea pen‘ru acest 
titlu va continua si în viitoa
rele luni ale anului în curs 
ca și în anul care urmează. 
Tocmai pentru aceasta, orga
nizația U.T.M. și-a propus

Alături de întregul colectiv
plin contribuția la pregătirea încă de pe acum a măsurilor 
care să asigure realizarea ritmică și la toate sortimentele 
a planului de producție pe anul 1962. Fără îndoială că 
în rîndurile de mai sus nu a fost cuprinsă întreaga sferă 
de măsuri ce au fost preconizate. De asemenea nu se 
poate spune că au fost luate toate măsurile, că au fost 
descoperite toate rezervele interne din uzină care să asi
gure încă din primele zile ale anului viitor o desfășurare 
ritmică a îndeplinirii planului de producție.

Perioada care a mai rămas pînă la sfîrșitul anului, tre
buie să Constituie un bun prilej pentru organizațiile U.T.M. 
de secție, pentru comitetul U.T.M. din uzină, ca paralel cu 
munca tinerilor pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor 
din planul acestui an, să acorde o mai mare atenție mo
bilizării tinerilor la asigurarea măsurilor necesare îndepli
nirii cu succes la toți indicii a planului pe anul 1962.

ad-
Republicii De-

Van

calității 
organi- 
muncă 
fiecare

de activitatea 
de brigăzi pe 
ajuta concret 

programelor de 
important revi- 
de urmărire a

din fiecare secție.

încă de pe acum o serie de 
măsuri care să mobilizeze 
toate brigăzile la îndeplinirea 
planului pe 1962 și care să 
constituie în același timp o- 
biective puternice în organi
zarea întrecerii pentru obți
nerea titlului de brigadă frun
tașă.

In primul rînd, vom acorda 
mai multă atenție stabilirii 
angajamentelor și întocmirii 
programelor de lucru ale bri
găzilor. Acestea vor trebui să 
cuprindă obiective concrete, 
mobilizatoare ca de pildă în
deplinirea planului, realizarea 
de economii, sporirea 
produselor, mai buna 
zare a locului de 
etc. Pentru aceasta 
membru al comitetului U.T.M. 
va răspunde 
unui număr 
care le Va 
la întocmirea 
lucru. Un rol 
ne comisiilor 
întrecerii
Pentru ca fiecare din mem
brii comisiilor să cunoască 
toate problemele legate de 
buna desfășurare a întrecerii 
vom organiza un instructaj 
iar acolo unde vom constata 
neajunsuri vom trece la reor
ganizarea acestora. Printre 
sarcinile care revin comisiilor 
este și aceea ca în fiecare de
cadă a lunii să controleze 
modul în care sînt îndeplinite 
angajamentele din programele 
de lucru ale brigăzilor, în- 
dreptîndu-și atenția îndeosebi 
spre acele obiective unde 
exista pericolul de a nu fi 
deplinite. Aceasta asigură 
primul rînd îndeplinirea 
mică a planului de producție 
și eliminarea lucrului tn asalt 
ceaa ce va duce la o calitate 
tot mai sporită a produselor 
uzinei noastre.

ar 
în- 
în 

rit-

al uzinei, tinerii își aduc din 

zentat filmul artistic „Soții 
A Fu".

*
Marți au sosit în țară, la invi

tația Consiliului General A.R.L.U.S., 
tovarășii Lev Alexeevici Trisveat- 
ski, profesor doctor în științe teh
nice, șef de catedră la Academia 
agricolă Timireazev din Moscova 
și Vladimir Nikolaevici Stepanov, 
profesor universitar la aceeași aca
demie, specialist în cultura po
rumbului. Oaspeții sovietici vor 
ține conferințe în București și în 
alte orașe ale țării, cu prilejul 
Lunii prieteniei romîno-sovietice.

celelalte popoare 
socialiste frățești, 

consecvent pentru 
pașnică, pentru 

problemelor inter-

din dotare, fiind oricînd gata 
de a apăra independența pa
triei și cuceririle revoluționa
re ale poporului muncitor.

Muncind cu elan patriotic 
pentru desăvârșirea construc
ției socialiste, poporul nostru, 
ca și toate 
ale țărilor 
militează 
coexistență 
rezolvarea 
naționale litigioase pe calea 
tratativelor.

Susținînd cu căldură poli
tica externă promovată de 
partid și Guvernul R.P.R., po
porul nostru urmărește cu vi
gilență evoluția situației inter
naționale, străduințele cercu
rilor agresive imperialiste de 
a agrava încordarea în lume 
Guvernul de la Bonn, cu 
concursul nemijlocit al celor 
mai agresive forțe imperia
liste, pretinde fățiș înarma
rea Bundeswehrului cu ra
chete și arma nucleară. Mili- 
tariștii vest-germani, uitînd 
lecțiile istoriei, flutură iar 
ideea revizuirii frontierelor, 
îndeamnă la revanșă.

Poporul romîn sprijină cu

NEW YORK 24 (Agerpres).
— La ședința plenară din ziua 
de 23 octombrie a Adunării 
Generale a O.N.U. a luat cu
vîntul președintele Liberiei. 
Tubman.

Cind am luat cuvîntul ulti
ma dată la Adunarea Gene
rală, in anul 1954, a spus el, 
în sală se aflau reprezentanți 
a numai trei state africane. 
Acum, aici se află reprezen
tanți a 26 de state africane. 
Cred că aceasta constituie cel 
mai elocvent indiciu al schim
bărilor care s-au petrecut în 
lume intr-un termen atît de 
scurt. Tubman a cerut dele
gat ilor să facă totul pentru a 
asigura înfăptuirea Cit mai 
grabnică a rezoluției celei de-a 
15-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. cu privire la li
chidarea totală a colonialis
mului.

După cuvintarea lui Tub
man. Adunarea Generală a a- 
doptat in unanimitate rezolu
ția Comitetului de tutelă in 
problema asasinării primului 
ministru al statului Urundi. 
prințul Rwagasore. Exprimind 
indignarea față de asasinarea 
lui Rwagasore. rezoluția cere 
ca O.N.U. să efectueze o an
chetă asupra împrejurărilor în 
care a fost asasinat și să a- 
sigure pedepsirea celor vino- 
vați de această crimă. Rezo
luția propune ca in acest scop 
să se trimită în Ruanda-Urun- 
di o comisie O.N.U.

NEW YORK 24 (Agerpres).
— La 23 octombrie Comitetul 
special al O.N.U. pentru Afri
ca de sud-vest a adoptat cu 
șase voturi pentru ți trei ab
țineri primul paragraf al unei 
rezoluții prin care se ridică 
Republicii Sud-Africane man
datul asupra Africii de sud- 
vest ți se transferă adminis
trația acestui teritoriu în mii- 
nile O.N.U. Rezoluția cere A- 
dunării Generale să ia in dis
cuție căile și mijloacele me
nite să pună capăt mandătu*_e--

Intensificarea
represiunilor
Coreea de sudA

Ifl
SEUL 24 (Agerpres). — Re

gimul dictatorial din Coreea 
de sud intensifică represiu
nile. Din luna mai de cind a 
acaparat puterea în urma unei 
lovituri de stat — și pînă în 
prezent, junta militară a or
donat arestarea a peste 283.700 
de persoane dintre care doar 
18.807 au fost supuși unei ju
decăți sumare și condamnați 
la detențiune pe diferite ter
mene. în perioada 16 mai 
10 octombrie regimul fascist 
sud-coreean a ordonat ares
tarea a 48.380 persoane nevi
novate. Au fost arestați de a- 
semenea 13.308 tineri și copii 
care vagabondau pe străzi in 
urma gonirii lor de la lucru și 
din școli. Aceștia au fost „ju
decați" de către un tribunal 
militar și trimiși să lucreze la 
construirea de baze militare 
americane. Statistica indică 
faptul că în fiecare zi au fost 
arestate în medie 2.300 de per
soane nevinovate.--- 9---

acestui bloc au 
sută din alegă-

PE SCURT
ULAN BATOR. - Agenția 

Monțame relatează că la 22 
octombrie în Republica Popu
lară Mongolă au avut loc ale
gerile pentru organele locale 
ale puterii. La alegeri au parti
cipat 99,99 la sută din numă
rul total al alegătorilor. In to
tal pentru Huralurile locale de 
deputați ai oamenilor muncii 
au fost aleși 13.728 deputați. 
Toți deputății sînt candidați 
ai blocului membrilor P.P.R.M. 
și al celor fără de partid. Pen
tru candidații 
votat 99,98 la 
tori.

BEIRUT. - 
Presse anunță 
banez, condus 
și-a prezentat

MOSCOVA.
vietic Ari Stemfeld, laureat 
al Premiului internațional de 
stimulare pentru astronautică, 
a fost distins de ministrul E- 
ducației Naționale al Franței 
cu titlul de doctor „Honoris 
causa" al Universității din 
Nancy.

Agenția France 
că guvernul li- 
de Saeb Salam, 
demisia.
— Savantul so-

hotărîre propunerile juste ale 
U.R.S.S. cu privire la lichi
darea rămășițelor celui de-al 
doilea război mondial prin în
cheierea Tratatului de pace 
cu Germania și normalizarea 
pe această cale a situației din 
Berlinul occidental. Poporul 
romîn consideră pe deplin în
temeiate măsurile cuprinse în 
Declarația guvernului sovietic, 
referitoare la hotărîrea U.R.S.S. 
cu privire la reluarea expe
riențelor cu arma nucleară, 
precum și măsurile luate de 
statele socialiste pentru întă
rirea capacității de apărare a 
lagărului socialist.

Ele contribuie la temperarea 
ațîțătorilor la război și la 
salvgardarea păcii lumii.

Cu prilejul zilei de 25 Oc
tombrie, militarii armatei 
noastre își reafirmă hotărîrea 
neclintită de a apăra cu dîr- 
zenie și fermitate, împreună 
cu militarii forțelor armate 
ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, cuce
ririle revoluționare ale po
porului nostru, securitatea la
gărului socialist, pacea în 
lume. 

I

lui acordat Republicii Sud- 
Africane asupra acestei foste 
colonii germane de către Liga 
Națiunilor după primul război 
mondial. După cum se știe gu
vernul rasist sud-african refu
ză să recunoască dreptul 
O.N.U. de a se ocupa de soarta 
populației Africii de sud-vest 
asuprită de rasiștii lui Ver
woerd.

Deschiderea zilelor culturii 
romînești

24. — Corespondentul 
transmite : Deschiderea 
zilelor culturii romîneșfi 
a avut loc marți la Pa- 
inaugurarea expoziției 

„Arta rominească din secolul al 
XlX-lea și pînă in zilele noastre". 

In cuvîntul său, reprezentantul 
Ministerului Afacerilor Externe al 
Franței, Jean Basdevent, a salutat 
prezența la Paris a reprezentanți
lor științei și artei romînești, ex
primi ndu-și în același timp satis
facția că francezii vor avea pri
lejul să admire creația pictorilor 
și sculptorilor romîni, să asculte 
muzicieni romlni, să admire mă
iestrie cineaștilor și să cunoască

Proteste împotriva lansării 
satelitului american „Midas"
LONDRA 24 (Agerpres). — 

Agențiile de presă relatează 
despre noi proteste ale oame
nilor de știință din Occident 
împotriva lansării de către 
S.U.A. a satelitului artificial 
,. Midas" in scopuri militare.

Profesorul A. Thernoe, de la 
Universitatea din Copenhaga, 
a exprimat temerea că cerce
tările radio-astronomice vor 
avea de suferit deoarece cor
donul format de acele de cu
pru lansate de pe satelitul a- 
merican în Cosmos pot deter
mina devierea undelor de ra-

Chombe continuă campania 
de scindare

LEOPOLDVILLE 24 (Agerpres).- 
Chombe continuă să se mențină 
pe vechea sa poziție de a separa 
Katanga de restul Congoului. A- 
gănfiile de presă relatează că 
lleo, ministrul Informațiilor din 
guvernul central congolez, a adus 
la cunoștință reprezentanților pre
sei mesajul trimis de Chombe pri
mului ministru Adoula în care 
cere : recunoașterea „independen
ței" Kafangăi ți stabilirea între 
Katanga și Congo a unei alianțe 
ț,în șwtfmite' domenii“. Guvernul 
republicii, a subliniat lleo, a res
pins cu hotărîre pretențiile sepa-

Congresul P. C. U. S. - 
eveniment de uriașă 

însemnătate internațională 
Imaginea propriului nostru viitor

(Urmare din pag l-a)

rația de oameni sovietici care 
înfăptuiește comunismul44.

„Noi, făurarii de oțel de la 
Reșița, a spus oțelarul Ștefan 
Cir joi, am citit cu profund 
interes Raportul tovarășului 
N. S. Hrușciov cu privire la 
Programul P.C.U.S. și avem 
ferma convingere că oamenii 
sovietici nu-și vor precupeți 
forțele și energia pentru tra
ducerea în viață a Manifes
tului comunist al epocii noas
tre. Sîntem siguri că sarcina 
pusă in fața oțelarilor marei 
țări a socialismului victorios 
de acest document istoric —- 
aceea de a produce 145 mi
lioane tone oțel în 1970 și 250 
milioane tone oțel în 1980 -< 
va fi realizată și depășită44.

Au mai urcat apoi la tri
bună inginerul Aurel Baicu, 
laminatorul Mihai Preotășes- 
cu, lăcătușul Maria Vermeșan, 
electricianul Nicolae Andri- 
țoiu, maistrul constructor Ni
colae Deneș, precum și Mihai

Puternic imbold însuflețitor
Luni după amiază, peste 

2.000 de oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile 
orașului Baia Mare au parti
cipat la marele miting consa
crat lucrărilor celui de-al 
XXII-lea Congres al P.C.U.S., 
miting ce s-a desfășurat în 
sala cinematografului Mine
rul. Deschizînd mitingul, to
varășul Iosif Uglar, prim-se- 
cretar al Comitetului regio
nal de partid Maramureș a 
arătat în cuvîntul său că îm
preună cu întregul nostru po
por oamenii muncii din Baia 
Mare salută cu bucurie și en
tuziasm lucrările celui de-al 
XXII-lea Congres al P.C.U.S., 
uriașele realizări obținute de 
oamenii sovietici, perspective
le grandioase ce se deschid în 
fața poporului sovietic.

Subliniind însemnătatea 
ternațională excepțională 
Rapoartelor prezentate
Congres de tovarășul Hrușciov, 
vorbitorul a spus: „Aceste 
documente de uriașă impor
tanță reflectă justețea liniei 
generale, înalta principialitate 
a P.C.U.S., a Comitetului său 
Central leninist în frunte cu 
neobositul 
cauza 
păcii, 
Hrușciov".

in cuvîntul său, minerul 
Marcu Vasile, de la întreprin
derea minieră din Baia Mare 
a arătat că documentele 

in- 
a 

la

luptător pentru 
comunismului și a 
Nichita Sergheevici

In cursul acestei veri, Comi
tetul special a trimis o misiu
ne care să ancheteze la fața 
locului acuzațiile aduse gu
vernului sud-african în legă
tură cu opresiunea la care este 
supusă populația de culoare, 
dar guvernul Verwoerd i-a re
fuzat intrarea.

în Franța
de la oamenii de știință și cultură 
romlni cit mai multe amănunte 
despre activitatea lor.

A răspuns ministrul R. P. Romi
ne la Paris, Constantin Micuță, care 
a arătat că aceste manifestări au 
loc pe baza Protocolului de schim
buri culturale, științifice șl tehnice 
dintre Franța șl Romlnia. Ministrul 
R. P. Romine la Paris și-a mani
festat convingerea că Expoziția de 
artă plastică și ansamblul mani
festărilor artistice din zilele cultu. 
rii romînești vor Contribui la dez
voltarea prieteniei care leagă po
porul romîn de cel francez.

Apoi participanfii la festivitate 
au vizitat expoziția.

din spațiu și facedio venind
astfel imposibilă cercetarea lor 
de pe Pămînt.

Astronomul australian J. 
Kerr a subliniat că acest cor
don va crea fără îndoială pie
dici în calea observațiilor as
tronomice.

Profesorul G. Righini, direc
torul laboratorului astrofizic 
de la Arcetri (Italia), a decla
rat că el se opune unor ase
menea experiențe, deoarece ele 
constituie un precedent pri
mejdios.

a Katangăi
ratiștilor katanghezi. „Chombe 
continuă campania de scindare a 
Katangăi și de subordonare • ei 
unor puteri străine" — a spus 
lleo care a precizat aceste puteri 
ca fiind Anglia, Franța, Belgia, 
precum și Federația Rhodesiei și 
Niassalandului, care nu încetează 
să acorde ajutor multilateral re
gimului marionetă al lui Chombe. 
lleo a declarat că „dacă
crefarialul O.N.U. nu va lua toate 
măsurile de a pune capăf 
siehii "kafangheze, guvernul cen
tral va face apel la Consiliul de 
Securitate** 1.

Marți dimineață, la Amba
sada R. D. Vietnam a avut 
loc o conferință de presă.

însărcinatul cu afaceri 
interim al 
mocrate Vietnam, Le 
Chat, a vorbit despre situația 
actuală din Vietnamul de 
sud și despre amestecul din 
ce în ce mai accentuat al im
perialismului american în a- 
ceastă țară.

în continuare a fost pre- 

cu demnitatea cuvenită omului 
harnic și cinstit. Ii așteaptă 
încăperi luminoase și curate, 
biblioteci cu mii de volume, 
cluburi unde-și petrec plăcut 
și util timpul liber. Militarii 
au asigurate tot ceea ce le este 
necesar pentru a-și cultiva și 
dezvolta înclinațiile spre li
teratură și artă, spre știință și 
tehnică, spre cultură fizică și
sport. Concursurile anuale pe 
armată ale echipelor artistice 
ostășești de amatori, sparta- 
chiadele militare, concursurile 
de specialitate — sînt numai 
cîteva din manifestările cul- 
tural-artistice și sportive care 
scot în evidența grija care se 
acordă în armata noastră 
populară formării de militari 
multilateral pregătiți din toa
te punctele de vedere. A- 
cestei griji părintești cu care 
sînt înconjurați de partid și 
poporul muncitor, militarii 
armatei noastre îi răspund 
prin îndeplinirea cu cele mai 
bune rezultate a îndatoririlor 
ostășești, prin stăpînirea și 
mînuirea la perfecție a arma
mentului și tehnicii de luptă

se-

sece-

Grubischici, director adjunct 
aî complexului școlar al 
C.M.R., care au dat glas sim- 
țămintelor lor de dragoste și 
mîndrie față de gloriosul 
partid al lui Lenin, față de 
constructorii comunismului.

Participanții la miting au 
ovaționat în repetate rînduri 
pentru P.C.U.S. și P.M.R., pen
tru prietenia, solidaritatea și 
frăția dintre poporul romîn și 
cel sovietic. Ei au hotărît în 
unanimitate să trimită celui 
de al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S. un mesaj de salut în 
care se spune printre altele: 
„Noi vedem în Programul 
P.C.U.S. imaginea însufleți- 
toare a propriei noastre zile 
de mîine, a propriilor noastre 
perspective. De aceea strîns 
uniți în jurul iubitului nostru 
partid vom lupta cu și mai 
mare avînt pentru desăvîr- 
șirea construcției socialismului 
în patria noastră, pentru apro
pierea zilelor comuniste de 
mîine".

Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S. constituie pentru el și 
tovarășii lui de muncă un bo
gat izvor de învățăminte. „Pe 

. mine și pe tovarășii mei de 
muncă a spus vorbitorul — 
perspectivele mărețe înscrise 
în Programul P.C.U.S. ne în
suflețesc și mai mult în lupta 
pe care o ducem, sub condu
cerea partidului, pentru în
florirea patriei, pentru făuri
rea unei vieți fericite și îm
belșugate".

Maistrul topitor Pop Ludo
vic de la Uzinele chimice-me- 
talurgice, profesoara Tatiana 
Pop și alți vorbitori care au 
luat cuvîntul au exprimat dra
gostea și admirația lor față de 
gloriosul P.C.U.S. și eroicul 
popor sovietic care, primul în 
istorie, construiește comunis
mul — visul de aur al ome
nirii. Ei au relevat hotărîrea 
oamenilor muncii din patria 
noastră de a munci cu abne
gații pentru înfăptuirea înțe- 
leptei politici a P.M.R., pen
tru victoria socialismului și 
comunismului în patria noas
tră.

Participanții la miting au 
ovaționat îndelung pentru 
P.C.U.S. și Comitetul său Cen
tral în frunte cu tovarășul 
N. S. Hrușciov, pentru P.M.R. 
și Comitetul său Central în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

V. MOINEAGU



LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XXII-LEA AL P.C.U.S.
Ședința din dimineața zilei de 24 octombrie

MOSCOVA 24 (Agerpres).— 
TASS transmite: La 24 octom
brie au continuat lucrările 
Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S. Primul vorbitor a 
fost Victorio Codovilla, secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ar
gentina.

Codovilla a declarat că pu
terile imperialiste în frunte cu 
S.U.A. intensifică pregătirea 
unui război împotriva țărilor 
socialismului.

în aplauzele întregii asis
tențe el a arătat că popoare
le Americii Latine consideră 
revoluția din Cuba ca propria 
lor revoluție, au apărat-o și o 
vor apăra prin toate mijloa
cele.

în ciuda represiunilor dez
lănțuite de guvernul argenti
nian împotriva comuniștilor și 
celorlalte forțe progresiste, a 
spus Codovilla, valul de greve 
a cuprins întreaga tară. în 
această ordine de idei el a re
levat creșterea combativității 
și conștiinței politice a clasei 
muncitoare din Argentina.

Comuniștii argentinieni îm
preună cu alte partide, cu sin
dicatele și alte forțe democra
tice, dau un imbold și mai pu
ternic mișcării partizanilor 
păcii și luptei pentru dezar
marea generală și totală. „Po
porul argentinian vrea să fie 
liber și luptă pentru liberta
tea sa“.

Relevînd că publicarea Pro
gramului P.C.U.S. a avut un 
ecou viu în rîndurile întregii 
populații a Argentinei și a 
provocat o vădită mare 
bucurie clasei muncitoare, ță
rănimii și intelectualității pro

Socialismul cucerește
necontenit
pe arena

Tim Buck, secretar general 
al Partidului Comunist din 
Canada, a relevat în cuvîntul 
său de salut adresat Con
gresului al XXII-lea al P.C.U.S. 
că datorită realizărilor remar
cabile ale Uniunii Sovietice și 
politicii sale iubitoare de 
pace, socialismul cucerește ne
contenit noi poziții pe arena 
mondială. Imperialismul, a 
spus vorbitorul, va fi nevoit 
și de acum înainte să cedeze 
o poziție după alta, iar criza 
lui generală se va adînci tot 
mai mult.

Comuniștii din Canada, a 
declarat Tim Buck, salută 
noul Program al P.C.U.S. care 
reprezintă un adevărat mani
fest al epocii contemporane.

După cum a subliniat secre
tarul general al P.C. din Ca
nada, comuniștii canadieni sa
lută declarația lui Nikita 
Hrușciov că Uniunea Sovietică 
este gata să accepte orice for
me de control internațional 
asupra dezarmării dacă pu
terile occidentale vor accepta 
programul dezarmării generale 
și totale.

Capitalul imperialist din Ca
nada, a declarat Tim Buck, 
este gata ca la ordinul State
lor Unite ale Americii să 
arunce Canada într-un ncu 
război. însă oamenii muncii 
canadieni se ridică în mod 
hotărât împotriva pregătirilor 
militare. „Nici un război din 
cauza Berlinului" — această 
lozincă este sprijinită de toți 
oamenii muncii din Canada.

Rostind urări la adresa sis
temului mondial al socialis
mului, internaționalismului 
proletar, Tim Buck a în
cheiat cu cuvintele : „înainte 
spre comunism".

Salutînd Congresul al XXII- 
lea al P.C.U.S. în numele' co
muniștilor sirieni, Haled 
Bagdaș, secretarul general al 
C.C. al Partidului Comunist 
din Siria, a declarat că Pro
gramul Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice a suscitat un 
uriaș interes în Siria deoarece 
este un program al păcii și 
triumfului socialismului în în
treaga lume.

Vorbitorul a subliniat că 
patrioții din Siria consideră 
solidaritatea cu Uniunea So
vietică drept criteriu al fideli
tății față de marxism-leninism, 
în această ordine de idei el 
și-a exprimat uimirea față de 
poziția conducerii Partidului 
Muncii din Albania și a arătat 
că conducătorii albanezi peri
clitează realizările poporului 
din Albania.

în continuare, Haled Bagdaș, 
a declarat că poporul sirian 
prin restabilirea independenței 
a repurtat o mare victorie. 
Uniunea Sovietică a fost pri
ma dintre marile puteri care 
a recunoscut Republica Arabă 
Siria și pentru aceasta po-

Tineretul sovietic — participant 
entuziast la construirea 

societății comuniste
Serghei Pavlov, prim-secre- 

tar al C.C. al U.T.C.L. din 
U.R.S.S., și-a consacrat cuvîn
tul său participării tineretului 
sovietic la construirea societă
ții comuniste. El a declarat că 
tinerii sovietici nu-și vor pre
cupeți forțele pentru a justi
fica încrederea și speranțele 
partidului. Comsomolul a par
ticipat activ la valorificarea 
pămînturilor înțelenite. Peste 
700.000 tineri patrioți au ple
cat pe pămînturile înțelenite, 
în ținuturi nelocuite.

Serghei Pavlov a arătat că 
mai mult de 1.200.000 tineri 
din diferite regiuni ale țăț-ii 
au plecat pe șantierele udar- 
nice și, cu participarea lor 
activă, s-au construit înainte 
de termen 70 furnale, cuptoa
re Martin și laminoare, 54 în
treprinderi chimice, 20.000 ki
lometri conducte de gaze și 
căi ferate. La chemarea Com- 
somolului peste 2.500.000 tineri 

gresiste, vorbi toiul a subliniat 
că prin acest Program, 
P.C.U.S. și-a reafirmat rolul 
de avangardă a mișcării co
muniste internaționale.

Victorio Codovilla a spriji
nit critica adusă conducători
lor Partidului Muncii din Al
bania a căror poziție, după 
cum a declarat el, merită a 
fi înfierată.

în cuvin tul său de salut 
Kostas Koliannis, prim secre
tar al C.C. al P.C. din Grecia, 
a declarat că Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S. va ocupa 
un loc de frunte în isteria în
tregii mișcări comuniste in
ternaționale.

Vorbind despre lupta grea 
pe care o duce poporul grec 
împotriva regimului antide
mocratic, sprijinit de imperia
liștii americani și englezi, 
Kostas Koliannis a adus mul
țumiri Uniunii Sovietice și 
acelor organizații din lumea 
întreagă care își manifestă so
lidaritatea cu lupta pentru eli
berarea lui Manolis Glezos și 
a celorlalți luptători pentru 
libertatea și independența 
țării.

„Sîntem întrutotul de acord 
cu modul în care au fost apre
ciate acțiunile conducătorilor 
Partidului Muncii din Albania 
care alunecă de pe pozițiile 
marxism-leninismului și ale 
principiilor internaționalismu
lui proletar".

Conducătorul delegației Parti
dului Comunist din Grecia a 
urat Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice mari succe
se în construirea comunismu
lui, spre binele poporului so
vietic și al întregii omeniri.

noa poziții 
mondială
porul sirian îi exprimă adînca 
sa mulțumire.

Vorbitorul a subliniat că 
poporul sirian dorește o ade
vărată unitate arabă. Comu
niștii sirieni năzuiesc spre uni
rea forțelor naționale împo
triva uneltirilor imperialiști
lor.

După cum a declarat Haled 
Bagdaș, una din principalele 
chezășii ale dezvoltării națio
nale constă în întărirea prie
teniei cu Uniunea Sovietică și 
celelalte țări socialiste.

A luat apoi cuvîntul Saifu- 
lay Diallo, secretar politic al 
Partidului Democrat din Gui
neea, președintele Adunării 
Naționale a Republicii Gui
neea. Delegații acestui partid 
asistă la Congres în calitate 
de invitați. Diallo a relevat 
însemnătatea Congresului al 
XXII-lea al P.C.U.S. pentru 
lupta popoarelor Africii pentru 
libertate și independență.

S. Diallo a vorbit despre 
activitatea Partidului Demo
crat din Guineea care de pe 
pozițiile neutralității pozitive 
luptă intransigent împotriva 
imperialismului și colonialis
mului, militează pentru liber
tatea deplină a popoarelor 
Africii.

Vorbitorul a subliniat că 
poziția neutralității pozitive 
nu înseamnă în nici un caz 
indiferență față de probleme
le păcii și ale războiului. 
Partidul Democrat din Gui
neea. a spus el, nu poate avea 
aceeași atitudine față de for
țele războiului și cele ale 
păcii.

Saifulay Diallo a arătat că 
colaborarea dintre țările so
cialiste și tinerele state din 
Africa este un fenomen firesc. 
Această colaborare, a subli
niat el, nu va putea fi slăbi
tă prin nici un fel de șantaj 
exercitat de imperialiști. Vor
bitorul a mulțumit țărilor so
cialiste pentru ajutorul acor
dat tinerei Republici Guineea.

Africa revoluționară, a spus 
Saifulay Diallo, este conștien
tă că ea se poate bizui pe ță
rile socialiste. Poporul din 
Guineea se alătură întrutotul 
țelurilor nobile ale luptei pen
tru lichidarea deplină a co
lonialismului, pentru pace, 
pentru dezarmarea generală și 
totală pentru coexistența paș
nică, luptă în ale cărei prime 
rânduri se află U.R.S.S. și 
celelalte țări socialiste.

Adresîndu-se Prezidiului 
Congresului, conducătorilor 
partidelor comuniste și mun
citorești, Saifulay Diallo le-a 
transmis salutul prietenesc al 
președintelui Seku Ture.

Cuvintele de salut în limba 
rusă adresate de vorbitor 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice și urările de să
nătate pentru Nikita Hrușciov 
au fost primite cu aplauze 
furtunoase.

au plecat să muncească în a- 
gricultură.

Vorbitorul s-a referit apoi 
la sarcinile școlii sovietice în 
educarea tinerei generații. El 
a arătat că în ultimii ani s-au 
înmulțit contactele interna
ționale ale tineretului sovie
tic care are acum legături cu 
1.000 organizații de tineret din 
lume.

Tinerii sovietici, a spus Pav
lov, aprobă cu căldură măsu
rile hotărîte ale guvernului 
pentru întărirea capacității de 
apărare a țării. Cei 19 milioa
ne de membri ai Comsomolu- 
lui, întregul tineret sovietic 
sînt trup și suflet devotați 
partidului.

Un eveniment remarcabil al 
epocii contemporane — iată 
cum a caracterizat Nuritdin 
Muhitdinov, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C.U.S., se
cretar al C.C. al P.C.U.S., 
Congresul al XXII-lea al 

Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice.

în continuarea cuvîntului 
său, N. Muhitdinov a subliniat 
că fiecare teză din Programul 
P.C.U.S. „este pătrunsă de uti
lul leninist, de principiile le
niniste, de ideile leniniste".

El a declarat că Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice 
a rezolvat în mod strălucit 
problema relațiilor între na
țiuni, problemă care secole 
de-a rândul a frămîntat ome
nirea. Acest lucru se vede din 
exemplul republicilor națio
nale sovietice, din înflorirea 
economiei lor naționale.

N. Muhitdinov a menționat 
că grupul antipartinic, care 
s-a ridicat împotriva liniei 
Congresului al XX-lea al 
P.C.U.S., se opunea cu înver
șunare creșterii rolului și ex
tinderii drepturilor republici
lor unionale, întăririi suvera
nității lor. Fracționiștii, adepți 
ai metodelor antileniniste, nu 

numai că s-au cramponat de 
ceea ce era vechi, perimat ci 
au manifestat neîncredere și 
față de cadrele republicilor 
naționale. în unele republici, 
folosindu-se de protecția lui 
Malenkov, Kaganovici și Mo
lotov, iar uneori din indica
țiile directe ale acestora, fă
liți de tipul lui Baghirov co
miteau abuzuri și ilegalități.

Condamnarea cultului per
sonalității, zdrobirea grupului 
antipartinic, restabilirea lega
lității revoluționare și lichida
rea metodelor dăunătoare de 
conducere au fost primite de 
națiunile sovietice cu deplină 
aprobare și profundă satisfac
ție, a subliniat N. Muhitdinov.

După cum a arătat Muhit
dinov, în dezvoltarea națiuni
lor și naționalităților din Uni
unea Sovietică un rol de sea
mă l-a avut poporul rus. Me
ritul poporului rus, a spus 
vorbitorul, este că a dat un 
exemplu de profund interna
ționalism și umanism, a dat 
ajutor tuturor națiunilor din 
țară în dezvoltarea economiei 
și culturii.

„Unitatea și coeziunea po
poarelor sovietice este un tri
umf al politicii naționale a 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice", a declarat Mu
hitdinov.

Vorbitorul s-a oprit asupra 
dezvoltării economiei republi
cilor unionale, îndeosebi a re
publicilor cultivatoare de bum
bac. Muhitdinov a relevat că 
anul acesta, în Uniunea So
vietică va fi asigurată cea 
mai mare recoltă de bumbac, 
în următorii 20 de ani pro
ducția de bumbac va crește 
în țară la 10—11 milioane tone, 
în acest fel republicile culti
vatoare de bumbac vor aduce

Literatura
in plina

Scriitorul Mihail Șolohov, 
delegat din partea organiza
ției din Rostov a P.C.U.S. (Fe
derația Rusă) a declarat că „în 
aceste zile remarcabile ale 
Congresului, însăși viața noas
tră, viața poporului sovietic 
are o rezonanță nouă".

Vorbind despre noul Pro
gram al partidului, Șolohov a 
spus : „Unui mare popor îi 
este proprie o cale măreață, 
precum unei nave mari — o 
cursă lungă".

Referindu-se la cei din gru
pul fracționist antipartinic, 
Mihail Șolohov s-a pronunțat 
pentru „o hotărâre aspră, dar 
dreaptă cu privire la rene
gați". El a declarat că „ei 
trebuie să răspundă și vor 
răspunde pentru faptele lor".

Șolohov a consacrat o parte 
considerabilă a cuvîntării sale 
problemelor literaturii. El a 
relevat cu satisfacție că 
pleiadă de scriitori tineri 
realmente talentați devin ma
eștri maturi". Acest lucru se 
referă nu numai la literații 
ruși, ci și la reprezentanții al
tor literaturi naționale. „A- 
cești scriitori trebuie ajutați", 
a spus vorbitorul.

Relevînd că în ultimul timp 
au apărut cărți bune dar că 
ele sînt puține, Șolohov a ex
plicat aceasta prin faptul că 
numeroși scriitori sînt 
de viață.

Vorbitorul a relevat, 
semenea, rămînerea în urmă 
a dramaturgiei sovietice.

Criticii burghezi, a spus Șo
lohov, afirmă că noi scriem 
cu idei preconcepute. Dar ei 
cum ar vrea ? Nu poți scrie 

„o 
Și

rupți

de a-

o uriașă contribuție la crea
rea bazei tehnice-materiale a 
comunismului.

Pe fundalul unității țărilor 
socialiste, a continuat Muhit- 
dinov, comportarea antimarx- 
istă a conducătorilor alba
nezi apare ca o pată murda
ră. Renegarea marxism-leni- 
nismului și a internaționalis
mului proletar n-a adus încă 
nimănui glorie, ea nu va adu
ce glorie nici conducătorilor 
albanezi.

Ocupîndu-se de dezvoltarea 
mișcării de eliberare naționa
lă, Muhitdinov a subliniat că 
țările eliberate de sub jugul 
colonialismului au început să 
joace un rol din ce în ce mai 
mare pe arena internațională. 
Dar rămășițele colonialismului 
n-au fost încă lichidate. Impe
rialismul n-a cedat niciodată 
și nu va ceda de bunăvoie po
zițiile lui politice și econo
mice.

Bastionul principal al colo- 

a-

Tovarâșul Gheorghe Gheorghiu-Dej în mijlocul 
nialismului smt monopolurile 
americane. Ele acționează ca 
organe ale colonialismului co
lectiv, a spus Muhitdinov,
dăugînd că așa-numitul lor 
„ajutor" are un caracter mili
tarist. Acest „ajutor" „seamă
nă cu mierea care ți se oferă 
s-o guști prin sticla borcanu
lui".

Secretarul C. C. al P.C.U.S. 
a subliniat că Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice spri
jină revoluțiile de eliberare 
de pe continentele asiatic și 
african. El a arătat că simpa
tiile oamenilor sovietici sînt 
de partea popoarelor asuprite, 
care luptă.

Muhitdinov a vorbit despre 
colaborarea crescîndă dintre 
U.R.S.S. și țările slab dezvol
tate din punct de vedere eco
nomic. în prezent, U.R.S.S. 
are acorduri de colaborare 
economică cu 22 de astfel de 
țări (în 1954 numai cu 2 țări). 
Uniunea Sovietică acordă spri
jin în construirea a 380 de 
întreprinderi industriale și 
alte obiective în aceste țări. 
Aproximativ 5.000 de specia
liști sovietici acordă un ajutor 
nemijlocit, la fața locului. La 
Universitatea prieteniei po
poarelor „Patrice Lumumba" 
și în alte instituții de învăță- 
mînt superior din U.R.S.S. în
vață peste 4.000 de studenți 
din 72 de țări din Asia, 
frica, America Latină.

Muhitdinov a declarat 
P.C.U.S. consideră alianța 
popoarele care au scuturat ju
gul colonial drept una din 
pietrele unghiulare ale politi
cii sale internaționale. El con
sideră drept datorie inter- 
naționalistă de a ajuta aceste 
popoare.

A-

că 
cu

sovietică 
înflorire

cu indiferență despre oamenii 
pe care îi iubești, a spus Șo
lohov.

El și-a chemat colegii să re
dea în imagini artistice fru
musețea și eroismul muncii 
oamenilor sovietici, să creeze 
opere de înalt nivel artistic 
despre omul sovietic.

Există toate posibilitățile 
pentru ca în decurs de 20 de 
ani, în U.R.S.S. să fie creată 
baza tehnică-materială a co
munismului, a declarat Arvid 
Pelșe, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Leto
nia.

El a subliniat că oamenii 
muncii din Letonia consideră 
sarcinile trasate în noul Pro
gram al P.C.U.S. drept sarcini 
vitale ale lor.

Arătînd că Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice a 
desfășurat o activitate uriașă 
în toate domeniile construcției 
economice și culturale, Arvid 
Pelșe a declarat că pe funda
lul acestor mari victorii apar 
jalnice încercările grupului 
antipartinic de a abate parti
dul de pe calea leninistă. Frac- 
ționiștii au fost aruncați la 
lada de gunoi a istoriei și ar 
fi drept ca acest gunoi să fie 
scos din casa noastră, din 
casa partidului, a spus Pelșe.

Letonia, a arătat în conti
nuare Pelșe, s-a transformat 
în anii puterii sovietice într-o 
republică înfloritoare, cu o 
industrie modernă și cu o a- 
gricultură aflată la un înalt 
nivel de dezvoltare. In timpul 
burgheziei ea nu era dealt o 
anexă agrară a țărilor capita
liste.

în decursul celor 17 ani de 
pace, volumul industriei în 
Letonia a crescut de 12 ori, 
din care producția industriei 
constructoare de mașini și de 
prelucrare a metalelor — de 
80 de ori. în prezent, Letonia 
sovietică obține într-o singură 
lună aceeași cantitate de pro
duse industriale cât în între
gul an 1940.

în aplauzele delegaților și 
invitaților, Arvid Pelșe a de
clarat că oamenii muncii din 
Letonia vor îndeplini planul 
septenal de dezvoltarea a e- 
conomiei naționale a republi
cii în cinci ani.

Ședința din după-amiaza zilei de 24 octombrie
în ședința de după-amiază, 

primul a luat cuvîntul Ebene- 
zer Zefas Quei, șeful delega
ției Partidului popular al con
venției din Republica Ghana, 
președintele Consiliului muni
cipal al orașului Acera.

Sînt fericit de posibilitatea 
ce mi-a fost oferită de a mă a-

ti

: ■a

Ebenezer Zefas 
înmînat lui Nikita 

Ei și-au

cel de-al 
al său.
din Mali a 

de eliberare

unui grup de delegați la Congresul P.C.U.S. 
dresa acestei înalte adunări 
aci, în această clădire înălțată 
în inima Kremlinului, a de
clarat vorbitorul.

Ebenezer Zefas Quei a sub
liniat că membrii delegației 
lui au fost profund impresio
nați de modul atît de demo
cratic în care sînt rezolvate 
problemele la Congresul al 
XXn-lea al partidului.

Noi am văzut cu ochii noș
tri un sistem progresist care 
asigură poporului fericire și 
prosperitate, a adăugat el și 
și-a exprimat speranța că rela
țiile de prietenie între po
poarele Uniunii Sovietice și 
Ghanei se vor dezvolta.

Reprezentantul Partidului 
popular al convenției din Re
publica Ghana a dat citire 
mesajului adresat lui Nikita 
Hrușciov de Kwame Nkru- 
mah, secretarul general al a- 
cestui partid, președintele Re
publicii Ghana. Mesajul cu
prinde sincere urări adresate 
Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S. și exprimă speranța 
că „prietenia dintre partidele 
noastre va crește și se va con
solida și pe viitor spre binele 
popoarelor noastre".

în aplauzele furtunoase ale 
asistenței, 
Quei i-a
Hrușciov mesajul, 
strîns mîna.

A rostit apoi o cuvîntare de 
salut Tidiani Traore, șeful 
delegației Partidului Uniunea 
Sudaneză din Republica Mali, 
membru al Biroului Politic al 
acestui partid, deputat în A- 
dunarea Națională.

Partidele africane, a decla
rat el, sînt mîndre că P.C.U.S. 
ne-a invitat la 
XXII-lea Congres

Reprezentantul 
spus că mișcarea 
națională din țările africane 
care și-au căpătat indepen
dența a obținut succese dato
rită solidarității manifestate 
de Uniunea Sovietică și de ce
lelalte țări socialiste, de for
țele democratice și progresiste 
din întreaga lume.

Tidiani Traore a salutat for
țele democratice din Franța, 
partidul ei comunist care au 
sprijinit poporul din Mali în 
lupta sa împotriva colonialiș
tilor. „Nu am identificat nici
odată pe colonialiștii francez 
cu întregul popor al Franței".

Comunismul este sinonim cu 
libertatea, dreptatea, egalita
tea, sinonim cu fraternitatea 
și demnitatea, a declarat Ti
diani Traore.

El a subliniat că Uniunea 
Sovietică acordă popoarelor A- 
siei și Africii un ajutor dezin
teresat care le sprijină în 
crearea unei economii inde
pendente. Aceste popoare știu 
cine sînt adevărații lor prie
teni și, firește, că printre a- 
cești prieteni se află Uniunea 
Sovietică și celelalte țări so
cialiste, adversari fermi și 
consecvenți ai colonialismului.

Republica Mali, a declarat 
vorbitorul, intenționează ca și 
pe viitor să dezvolte relațiile 
de prietenie și colaborare cu 
Uniunea Sovietică. Partidul 
nostru, a spus el, năzuiește să 
creeze o economie socialistă 
planificată, năzuiește spre 
realizarea unității africane.

Cuvintele de încheiere ale 
lui Tidiani Traore, rostite în 
limba rusă în cinstea păcii și 
prieteniei între popoare au 
fost aplaudate furtunos de în
treaga sală.

Un congres istoric — așa a 
denumit Congresul al XXII- 
lea al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice Emil Loe-

Prim-secretarul Partidului 
Comunist din Letonia a decla
rat că comportarea conducă
torilor albanezi, care au tre
cut pe pozițiile naționalismu
lui activ, este condamnată de 
întreaga mișcare comunistă și 
muncitorească internațională.

Leonid Ilicev, șeful secției 
de propagandă și agitație pen
tru republicile unionale a C.C. 
al P.C.U.S., luînd ultimul cu
vîntul în ședința din dimi
neața zilei de 24 octombrie, a 
vorbit despre felul în care era 
înăbușită gîndirea teoretică 
vie în perioada cultului per
sonalității lui Stalin și a ana- 

vlien, președintele Partidului 
Comunist din Norvegia. Salu
tînd acest Congres, el a subli
niat că lucrările lui sînt urmă
rite cu mult interes în Nor
vegia, nu numai de către co
muniști, ci și de către repre
zentanții tuturor păturilor 
populației.

e.?r

Amintind că norvegienii au 
luptat alături de poporul so
vietic împotriva fascismului 
german, Emil Loevlien a sub
liniat pericolul reînvierii mili
tarismului vest-german.

Lupta pentru pace este sar
cina centrală a comuniștilor 
norvegieni, a declarat Loe
vlien. Poporul norvegian luptă 
cu fermitate pentru ieșirea ță
rii din N.A.T.O.. pentru înche
ierea unor acorduri cu privire 
la încetarea experiențelor și 
interzicerea armei atomice, 
pentru crearea în Europa a 
unei zone de limitare a arma
mentelor.

Vom continua lupta pentru 
menținerea tradiționalei păci 
milenare dintre popoarele rus 
și norvegian, a spus președin
tele Partidului Comunist din 
Norvegia.

Ernest Bumelle, președin
tele Partidului Comunist din 
Belgia, a comparat noul Pro
gram al P.C.U.S. cu „un suflu 
de aer proaspăt, care purifică 
lumea și aduce bucurie mili
oanelor de oameni". Vorbito
rul a declarat cu multă con
vingere că Programul con
struirii comunismului va găsi 
un larg răsunet în rîndurile 
oamenilor muncii din Belgia.

Congresul al XXII-lea dove
dește că milioanele de oameni 
ai muncii din Uniunea Sovie
tică sînt atrași la soluționarea 
sarcinilor de stat

In cuvîntarea sa, Ernest 
Burnelle a vorbit despre lupta 
oamenilor muncii din Belgia 
pentru pace și dezarmare. El 
a subliniat că aceștia se pro
nunță pentru încheierea Tra
tatului de pace cu Germania.

Din hotărârile Congresului al 
XXII-lea al P.C.U.S. vom 
sorbi noi forțe pentru vii
toarele lupte de clasă, a spus 
Burnelle.

Cel mai bun rezultat al pe
rioadei care a trecut de la 
Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S. este noul Program al 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, a spus Rodney 
Arismendi, prim-secretar al 
Comitetului Central al P.C. 
din Uruguay. El a subliniat, 
de asemenea, că activitatea 
practică și teoretică a mișcării 
comuniste și 
mondiale se 
multe privințe 
tul clădit de 
XX-lea al P.C.U.S.

Reprezentantul P.C. 
Uruguay a condamnat poziția 
adoptată de conducătorii Parti
dului Muncii din Albania, care 
s-au situat pe o poziție opusă 
față de cea a tuturor partide
lor comuniste și muncitorești.

Subliniind că în Programul 
P.C.U.S. s-a făcut o analiză a 
mișcării de eliberare națională 
care reprezintă o forță uriașă, 
Rodney Arismendi a declarat 
că în această mișcare se în
cadrează și popoarele Ameri
cii Latine. El a arătat că vic
toria revoluției cubane a mar
cat o etapă nouă în lupta po
poarelor Americii Latine pen
tru independența națională. 
..Lupta de clasă s-a ascuțit 
foarte mult", a spus el.

Acest an, pe care reacțio
narii doreau să-l transforme 
într-un an negru pentru po
porul din Uruguay, a devenit 
un an de mari acțiuni de 
masă de solidaritate cu Cuba, 
pentru stabilirea de relații cu 
țările socialiste.

Arismendi a comunicat că 
în ultimii cinci ani, rîndurile 
Partidului Comunist din Uru
guay au crescut de patru ori. 
Programul de construire a co
munismului. a spus el, ne în-

muncitorești 
întemeiază în 
pe fundamen- 

Congresul al

din

din

cei 
nu 
ce

lizat poziția grupului 
partinic în problemele 
tice.

„în perioada cultului 
nalității, teoria nu prea avea 
trai bun", a constatat Ilicev, 
subliniind că în calea oricărei 
idei proaspete, pornite 
viață, era ridicat un zid.

Vorbitorul a arătat că 
din grupul antipartinic 
numai că împiedicau tot 
era nou în construcția econo
mică, dar s-au dovedit a fi și 
niște dogmatici înapoiați în 
ceea ce privește rezolvarea 
problemelor teoretice.

Căpeteniile grupului fracțio- 

anti- 
teore-

perso-

spo-
1962

tărește convingerea că veacul 
nostru va fi veacul „victoriei 
geniului uman".

A luat în continuare cuvîn
tul Vasili Graciov, președin
tele colhozului din satul Ka- 
linovka, regiunea Kunsk 
(R.S.F.S.R.). El a vorbit dele
gaților la Congres despre mo
dul în care colhoznicii au ob
ținut rezultate bune în 
rirea producției agricole.

Proiectăm ca în anul
să obținem de pe fiecare hec
tar cîte 26 chintale de cereale 
(fără porumb), veniturile arte- 
lului vor 
ne ruble, 
ciov.

Nikolai
Prezidiului 
președintele Comitetului Con
trolului de partid de pe lîngă 
C.C. al P.C.U.S., a caracteri
zat perioada care a trecut 
după Congresul al XX-lea 
P.C.U.S. ca o „perioadă de 
devărat triumf al normelor 
principiilor vieții de partid 
de stat elaborate de Lenin".

El a adăugat că Congresul 
al XXII-lea al P.C.U.S. mar
chează o etapă nouă în dez
voltarea istorică a societății 
sovietice, etapa construcției 
desfășurate a comunismului, 
în noul Program al partidu
lui, a spus Nikolai Șvernik, se 
face o analiză leninistă a si
tuației contemporane și sînt 
precizate căile dezvoltării so
cietății în viitor.

Pentru prima oară visul o- 
mului despre o viață dreaptă 
și fericită, despre comunism, 
este întruchipat într-un Pro
gram care încă în timpul ge
nerației de astăzi va deveni 
realitate, a declarat Șvernik.

Șvernik a subliniat că, ur
mând linia leninistă elaborată 
de Congresul al XX-lea, parti
dul a asigurat îmbunătățirea 
conducerii economiei naționa
le, a extins legăturile cu ma
sele, a luat o serie de măsuri 
pentru continua democratizare 
a societății sovietice, a obținut

Programul P* prezintă
tabloul viu al societății 

comuniste

depăși două milioa- 
a spus Vasili Gra-

Șvernik, membru al
C.C. al P.C.U.S.,

al 
a- 
Și 
Și

anticomunist

Boris Ponomariov, șeful sec
ției internaționale a C.C. al 
P.C.U.S., a subliniat în cuvîn- 
tarea sa că pentru prima dată 
în istoria gîndirii marxiste, în 
proiectul de Program este 
prezentat tabloul viu al socie
tății comuniste care „va de
veni vizibilă în mod concret în 
toată realitatea și frumuse
țea ei".

Subliniind că anticomunis
mul concentrează tot ce este 
mai reacționar în zilele noas
tre, vorbitorul a arătat că as
cuțișul anticomunismului este 
îndreptat împotriva U.R.S.S. 
și celorlalte țări socialiste, îm
potriva mișcării de eliberare 
națională și a tot ce este pro
gresist. Lupta hotărâtă împo
triva anticomunismului este 
una din cele mai importante 
sarcini ale timpului nostru, a 
declarat Boris Ponomariov.

Noul Program al P.C.U.S. 
va da o puternică lovitură an
ticomunismului, el va spulbera 
toate născocirile lui.

B. Ponomariov a constatat 
că „în rîndurile armatei negre 
a anticomuniștilor liderii de 
dreapta ai social-democrației 
dețin un loc rușinos". Vorbind 
despre Proiectul declarației pe 
care Congresul internaționalei 
socialiste convocat la Roma se 
pregătește să o adopte, Pono- 
mariov a arătat că acesta este 
un document al „războiului 
rece", un document care vrea 
să scoată basma curată ca
pitalismul, un document pă
truns de spirit 
și antisovietic.

Ponomariov a 
important pe care 
rile de la Moscova din 1957 
și 1960 l-au avut pentru conso
lidarea unității partidelor co
muniste și muncitorești. în a- 
ceastă ordine de idei, Ponoma
riov a declarat că numai con
ducătorii Partidului Muncii din 
Albania se pronunță împotri
va hotărârilor Congresului al 
XX-lea al P.C.U.S., aprobate 
de toate partidele frățești. 
..Este ridicolă pretenția con
ducătorilor albanezi de a se 
da drept marxiști ortodocși".

Luînd cuvîntul 
lenko, membru 
Prezidiului C.C. 
prim-secretar al 
Regional Sverdlovsk 
P.C.U.S., a arătat că Congre
sul al XXII-lea al P.C.U.S. 
face bilanțul activității orga
nizatorice desfășurate de partid 
după Congresul al XX-lea 
care a constituit un moment 
de cotitură din cele mai im
portante în viața partidului și 
care a jucat un rol deosebit de 
important în dezvoltarea crea
toare a marxism-leninismului.

El a subliniat că victoria 
noii linii a partidului nu a 
fost ușoară. Membrii grupului 
antipartinic fracționist s-au 
opus acestei linii.

Andrei Kirilenko a sprijinit 
părerea exprimată de unii de
legați la congres că Malenkov, 
Kaganovici și Molotov nu-și 
au locul în partidul lui Lenin.

Oamenii muncii din regi
unea centrală a Uralului, a 

relevat rolul 
consfătui-

Andrei Kiri- 
supleant al 
al P.C.U.S., 
Comitetului 

al

nist, a spus Leonid Ilicev, rm 
au înțeles esența antileninistă 
a poziției lor, declarațiile lor 
erau false. Ei nu sânt demni 
de generozitatea manifestată 
de partid față de ei.

Ilicev a subliniat că nu tre
buie confundat prestigiul con
ducătorului cu cultul perso
nalității. Partidul, a spus el, 
face totul pentru a exclude 
posibilitatea reînvierii cultului 
personalității, dar el face și 
va face totul pentru a apăra 
prestigiul conducătorilor care 
își consacră toate forțele po
porului, cauzei victoriei comu
nismului.

trai al

grupul
Kaga- 

alții s-a

ridicarea nivelului de 
oamenilor sovietici.

El a arătat că 
antipartinic Malenkov, 
novici, Molotov și 
opus restabilirii normelor le
niniste ale vieții de partid. 
„Partidul a dat o ripostă ho
tărâtă complotiștilor demni de 
dispreț, care au îndrăznit să 
ridice mînâ asupra unității le
niniste și și-au arătat adevă
ratul lor chip în fața întregu
lui popor sovietic".

Nikolai Șvernik a comunicat 
că în cursul activității pe care 
a desfășurat-o Comitetul Con
trolului de partid în vederea 
reabilitării comuniștilor con
damnați fără temei, comitetul 
a constatat consecințele grele 
ale abuzurilor și ilegalităților 
comise personal de Malenkov, 
Kaganovici, Molotov.

Ei au fost inițiatorii atmos
ferei de suspiciuni și neîncre
dere, a spus Nikolai Șvernik. 
Atunci cînd au deținut posturi 
de conducere, a declarat el, 
Malenkov, Kaganovici, Molo
tov au încălcat în modul cel 
mai grosolan normele leniniste 
ale vieții de partid și legali
tatea revoluționară.

Nikolai Șvernik a prezentat 
unele fapte din activitatea cri
minală a celor care au făcut 
parte din grupul antipartinic. 
Pe baza a numeroase docu
mente, a spus el, Comitetul 
Controlului de partid a stabilit 
că Malenkov. Molotov, Kaga
novici au adus mari prejudicii 
partidului. Ei au întinat o- 
noarea de comunist și nu pot 
rămîne în rîndurile P.C.U.S.

După cum a subliniat N. 
Șvernik, în urma lichidării 
urmărilor cultului personali
tății și datorită restabilirii 
normelor leniniste ale vieții 
de partid, s-au întărit și mai 
mult legăturile partidului cu 
masele. Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice este mai 
unit ca oricînd, el este strâns 
unit în jurul Comitetului 
Central leninist în frunte cu 
tovarășul Hrușciov.

spus Kirilenko, aprobă in una
nimitate noul Program al 
P.C.U.S. — culme a gîndirii 
omenești, triumf al învățăturii 
marxist-leniniste. Vorbitorul a 
subliniat că Uralul urmează 
să aducă o importantă contri
buție la crearea bazei tehnice- 
materiale a comunismului. El 
a expus realizările și perspec
tivele de dezvoltare ale regi
unii Sverdlovsk pe tărîm eco
nomic.

în volumul global al pro
ducției industriale a acestei 
regiuni economice, partea co- 
vîrșitoare revine mijloacelor 
de producție. Aceste 
sînt livrate în 50 de țări ale 
lumii.

Sarcinile planului 
se îndeplinesc cu

produse

ani prece-

a subliniat 
care îl au 
inițiativele

septenal 
succes, a 

spus Kirilenko. De la începutul 
septenalului s-a dat peste plan 
o producție în valoare de sute 
de milioane de ruble.

în decurs de trei ani, în în
treprinderile regiunii Sverd
lovsk au fost create numeroase 
mașini, aparate, dispozitive 
noi, se proiectează mașini-u- 
nelte și agregate și mai per
fecționate. Astfel, productivi
tatea blumingului automat 
care se construiește la Uzina 
„Uralmaș" va depăși de două 
ori productivitatea celor mai 
bune agregate americane de a- 
cest tip.

în decurs de șapte ani, in
vestițiile în economia regiunii 
Sverdlovsk vor reprezenta a- 
proximativ cinci miliarde de 
ruble. O sumă egală a fost 
cheltuită în același scop în de
cursul celor 20 de 
denți.

Andrei Kirilenko 
rolul important pe 
în progresul tehnic 
muncitorilor și inginerilor, în
trecerea pentru munca comu
nistă. în regiune au fost cre
ate birouri de proiectări pe 
baze obștești, în care lucrează 
voluntar în timpul liber peste 
11.000 de oameni.

Grigori Abramov, prim-se
cretar al Comitetului regional 
Moscova al P.C.U.S., care a 
luat ultimul cuvîntul la șe
dința de marți după-amiază a 
Congresului, a declarat că co
muniștii și toți oamenii mun
cii din regiunea Moscova con
sideră noul Program al 
dului drept cauza lor 
și scumpă.

El a subliniat că în 
prinderile din regiunea 
cova se desfășoară pe 
largă întrecerea pentru 
plinirea înainte de termen a 
planurilor de stat. Peste 
600.000 de oameni iau parte Ia 
întrecerea pentru titlul de 
udarnici ai muncii comuniste.

în aplauzele delegaților, 
Abramov a declarat că indus
tria din regiunea Moscova va 
îndeplini cu doi ani înainte 
de termen sarcinile septenalu
lui. Vor fi de asemenea, înde
plinite înainte de termen sar
cinile în ce privește creșterea 
productivității muncii.

Miercuri, Congresul 
XXII-lea al P.C.U.S. își 
continua lucrările.

parti- 
vitală

între- 
Mos- 
scară 
înde-

al 
va
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