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In industria carboniferă

Se extind
Sub semnul prieteniei frățeștiprocedee moderne

dintre poporul rom înde armare

și poporul sovietic
„Frumosul intră în secția noastră 1”. La secția strungărie 
a Uzinelor „Unirea” din Cluj, tînărul Ion Sabău îngrijește 

florile de lîngă mașini.
Foto : N. STELORIAN

„Totul pentru om, 
pentru binele omului"

Acad. prof. Petre Constaniinescu-lași

Instalații și utilaje frigotehnice 
pentru industria alimentară

industriei 
alimentare 
un număr 
mare de 
și utilaje

Dezvoltarea con
tinuă a 
noastre 
necesită 
tot mai 
instalații 
frigotehnice. în ve
derea satisfacerii a- 
cestor necesități, 
Consiliul de Mini
ștri a aprobat în
ceperea lucrărilor 

pro- 
Uzinei 
de la

să se 
o hală 
va cu-

pentru mărirea ca
pacității de 
ducție a 
„Tehnofrig“ 
Cluj.

Urmează 
construiască 
nouă, care
prinde o serie de 
ateliere (de prelu
crări mecanice, a- 
justaj, montaj, pro
be, vopsitorie etc.).

Deschiderea noului an de invățămint

la Universitatea populară de artă plastică

a cecerca festi 
doilea an
Universității populare de artă 
plastică, universitate organi
zată de Uniunea Artiștilor 
Plastici în colaborare cu Con
siliul local al sindicatelor din 
București.

Paralel cu cei aproape 350 
de cursanți care frecventează 
anul II al Universității, în 
acest an s-au înscris alți 550

— în această chestiune a- 
dresați-vă tovarășului inginer.

— Un răspuns competent 
cred că ne poate da aici to
varășul inginer.

— Sînt convins că inginerul 
e în măsură să te informeze.

— Știi ceva ? Hai să-1 între
băm pe inginer...

Pentru cîte lucruri nu pot 
fi căutați inginerii ? Oameni 
care dirijează producția din 
însăși mijlocul ei sînt solici
tați intens. Și nu numai în 
problemele tehnicii în care 
sînt specialiști. De-ar fi nu
mai în această sferă, ar fi pu
țin. Este adevărat că imaginea 
acreditată de zeci de promo
ții ale posesorilor de diplome 
era aceea a omului cu oche
lari de cal care dincolo de să 
zicem, rezistența materialelor, 
„nu vrea să mai știe de ni
mic". Dar cînd era asta ? De 
mult, în orice caz nu în anii 
construirii socialismului, în 
orice caz nu în epoca noastră 
caire numără printre marile 
cuvinte de ordine și pe aceia 
al formării multilaterale, bo
gate a personalității. Acum, 
în fața tînărului intelectual 
devine tot mai evident: pen
tru ca racheta cunoștințelor 
profesionale să se plaseze pe 
orbită, este nevoie de rampa 
de lansare a vastei culturii.

Or, premiza apariției unui 
astfel de inginer se pune din 
perioada studenției. (Ba și 
mai dinainte ; dar să ne oprim 
la anii studiului universitar 
cînd cursurile, tomurile masi
ve. lucrările de control, se- 
minariile, toate înaintează im
placabil spre seziunea de 
examene, așa cum valurile 
rîurilor se apropie necon
tenit de mare). Tocmai în a- 
cești ani se cuvin a fi create 
cele mai trainice punți între

Din activitatea școlilor populare de arfă
în ultimii zece ani, peste 

4.800 oameni ai muncii de la 
uzinele constructoare de trac
toare, autocamioane și utilaj 
petrolier, de la marile combi
nate chimice, fabricile de 
bunuri de consum, gospodări
ile agricole de stat și gospo
dăriile agricole colective din 
regiunea Brașov au absolvit 
cursurile școlilor populare de 
artă din Brașov și Sibiu.

în prezent, aproape 1.000 de 
muncitori din regiune frecven
tează cursurile celor două 
școli populare de artă în sec-

■4

De asemenea se va 
construi o centrală 
termică. Prelucra
rea pieselor în noua 
hală se va face pe 
9 linii de fabrica
ție, 
flux 
dotate 
utilaje 
mare 
tate.

organizate în 
continuu și 
cu mașini și 
moderne de 

productivi-

(Agerpres)

(Agerpres)

mie țr 
dornic

cu înțelepciune

adevărat măreț 
comunismului

(însuflețite mitinguri ale 
oamenilor muncii con
sacrate Congresului al 
XXII-lea. al P.C.U.S.

Citi fi

ri-n intre 
uțille Capi- 
r. îmbogă- 
: de artă 

ținute de 
artă, cer-

sa-și 
leased cunoștințele 
plastică. Prelegerile, 
istorici și critici de 
cetători, arhitecți, artiști plas
tici, vor prezenta principalele 
etape de dezvoltare a artei 
plastice romînești și univer
sale, problemele fundamen
tale ale creației plastice con
temporane. (Agerpres) 

viitorii ingineri pe de o par
te și literatură, artă infor
mație culturală pe de altă 
parte.

Cum stăm cu lipsa de timp, 
argument clasic ? Limitarea 
timpului, condiție obiectivă, se 
dovedește în practică o lamă 
destul de flexibilă acolo unde 
există preocuparea serioasă 
a organizațiilor U.T.M. și aso
ciațiilor studențești pentru lăr
girea continuă a orizontului 
cultural.

★
Politehnica din București.
La sfîrșitul. acestui an uni

versitar, Nicolae Constanti- 
niu va fi la capătul celor 5 
ani de studiu ai Facultății de 
Electronică și va mări numă
rul inginerilor în tehnica nu
cleară. O știință nouă, aproa
pe fără tradiție, dar cu un 
imens cîmp de dezvoltare în 
perspectiva socialismului și 
comunismului, cînd reactoare
le și centralele atomice vor 
furniza energii nemăsurate 
economiei noastre. Tînărul e 
atras însă mai cu seamă de 
folosirea izotopilor în indus
trie și se gîndește ca lucrarea 
de diplomă s-o dea în acest 
domeniu. Anii din urmă i-au 
cerut eforturi intense, pasiu
ne ; privirile ochilor, săi al- 
baștri-cenușii au parcurs mii 
de rînduri descifrând tainele 
unor discipline de o precizie 
severă, ca de pildă, dozimetria 
și protecția contra radiațiilor. 
Dar între un curs și altul, îl 
puteai deseori întîlni la se
diul comitetului U.T.M. ori la 
Asociație, unde avea de sta
bilit direcțiile principale ale 
noului program pregătit de 
brigada artistică de agitație. 
Constantiniu a lucrat în co
lectivele de creație pentru tex
tele brigăzii pe facultate și, 

țiile de muzică, teatru, core
grafie, artă plastică. Cursanții 
sînt ajutați îndeaproape de 
profesori cunoscuți.

La cererea oamenilor mun
cii; școlile populare de artă 
din regiunea Brașov au înfiin
țat secții și în orașele Victo
ria; pe lîngă combinatul chi
mic, la Cisnădie, pe lîngă uzi
nele textile, la Mediaș, Blaj, 
Sf. Gheorghe și Tg. Secuiesc, 
la Bod - și Hălchiu pe lîngă 
gospodăriile agricole colective, 
precum și în marile uzine din 
regiune. (Agerpres)

tineretului
Vizita delegației P. M. R. Ia lucrările Congresului 

al XXII-lea al P. C. II. S., în orașul Electrostal

industria noastră 
a fost dat în 

al 41-lea abataj 
căruia s-au folo- 
metalice în lo-

înlo- 
mă- 
din 

ace-

Recent în 
carboniferă 
exploatare ■ 
la armarea 
sit susțineri 
cui lemnului.

In prezent, lemnul se 
cuieșfe în tot mai mare 
sură și la alte lucrări 
minele de cărbuni. Anul 
sta, de exemplu, în numai 9 
luni au fost annate cu ele
mente prefabricate din beton 
și cu susțineri metalice gale
rii în lungime de aproape 
65 km., depășindu-se cu 17 la 
sută prevederile planului.

Extinzînd procedeele mo
derne de armare, minerii din 
industria carboniferă pun la 
dispoziția economiei națio
nale însemnate cantități de 
material lemnos. In perioada 
1 ianuarie—1 octombrie pa 
întreaga industrie carbonife
ră s-au folosit, în medie, la 
fiecare LOCO de tone de căr
bune extras cu 4 la sută mai 
puțin lemn decît era prevă
zut In acest fel, minerii au 
economisit 10.900 mc de lemn 
de mină, cantitate care, pre- 
hierată în unitățile modeme 
ale economiei forestiere, ca
pătă o valorificare superioară.

Minerii din expoatările trus
turilor „Muntenia”, „Ardealul" 
și „Banatul" și de la întreprin
derea mineră Cîmpulung-Mus- 
cel, au adus cea mai maro 
contribuție la scăderea consu
mului de lemn de mină plani
ficat.

cînd era nevoie, în preajma 
trecerii în revistă a formații
lor universitare, și la elabo
rarea programului pe Institut. 
A găsit timp. Buna pregătire 
pentru lucrarea de control la 
teoria sistemelor automate 
nu-1 împiedica să redacteze 
montajul literar muzical „Vla
dimir Maiakovski — poetul 
genial, marele cetățean, omul”. 
Nici studiul tuburilor, tran- 
zi st orilor și circuitelor electro
nice nu se vădea incompati
bil cu îndeplinirea sarcinilor 
la cenaclul literar al institu
tului.

Rodica Teodorescu nu are 
în urma ej decît un singur an 
de facultate. Abia peste alți 
patru va absolvi — dar și a- 
tuinci ce tânără va fi inginera 
în Electrotehnică. Copilărești 
aproape, trăsăturile i se acordă 
exact cu cuvintele, atunci 
cînd îți vorbește despre bucu
riile vieții studențești. Intre 
acestea enumeră, firesc, răs
punderile și însărcinările ob
ștești ; a ei, concret — mem
bră în comisia culturală pe 
institut. Aceasta începînri de 
acum, anul II ; anul trecut a 
participat la formația artistică 
a brigăzii de agitație. A reci
tat, a cîntat, a jucat roluri 
mărunte, totul cu plăcere, de
plin. fără să pregete timpul și (Continuare în pag. a 2-a)

ȘTEFAN IUREȘ

Oră de curs la Facultatea de mecanică a Institutului politehnic din Cluj

in ultimii 20 
populației o 

siderurgică

MOSCOVA 25 - Corespon
dentul Agerpres Al. Cimpeanu. 
transmite: In cursul zilei de 
miercuri, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, conducătorul 
delegației Partidului Munci
toresc Romin la lucrările celui 
de-a! XXII-lea Congres al 
P.C.US., și tovarășii Emil 
Bodnăraș, Chivu Stoica, Nico
lae Ceaușescu, Leonte Răutu, 
membri ai delegației, au fost 
oaspeții orașului Elektrostal, 
situat la 58 km de Moscova.

O autostradă largă și dreaptă 
duce pină la marginea orașu
lui ce s-a ridicat 
de ani. Mindria 
constituie uzina 
din localitate.

In fața uzinei, delegația a 
fost intîmpinată de Leonid 
Șipovalov, secretarul Comite
tului orășenesc de partid, Mi
hail Koreșnikov, directorul 
uzinei, Igor Prianisnikov, se
cretarul Comitetului de partid 
al întreprinderii, de 
ș: proiectanți.

Mihail Koreșnikov 
tit oaspeților despre 
și prezentul uzinei, 
perspectivele ei de dezvoltare 
tehnică, despre colectivul 
muncitorilor și tehnicienilor — 
un detașament important al 
siderurgiștilor sovietici. La în
treprindere are loc o neîn
cetată perfecționare a utilaju
lui și instalațiilor. Directorul 
a amintit că in urma acestor 
perfecționări uzina va înfăp
tui sarcinile ' ce-i revin din 
planul septenal în numai 3 
ani.

Secretarul comitetului de 
partid a vorbit oaspeților des
pre stăruința pe care o depună 
întregul colectiv pentru a ri
dica considerabil productivita- 

ingineri

a poves- 
trecutul 

despre

energia. Vrea să fie inginer 
bun, iar calificativele de pînă 
acum o îndreptățesc să spere. 
Nu în contradicție, ci în con
cordanță cu această intenție 
se ocupă, cînd și de cîte ori 
trebuie, de controlul unor re
petiții, de îndrumarea unor 
manifestări artistice. Așa vede 
ea lucrurile. După părerea 
noastră, vede bine.

Veți zice, poate : dar asta e 
activitate organizatorică. Și 
ceea ce s-a relatat despre 
munca lui Nicolae Consitanti- 
niu ține tot de domeniul or
ganizării mai mult. Așa este, 
dar totodată nu este chiar așa. 
Căci studenții de la politehni
că învață an de an o disci
plină oare, deși neplanificată 
în programa de învățămînt, 
are o importanță ce nu poate 
scăpa nimănui: practica vie
ții culturale. Nu spectatori, ci 
pairticipanți activi la elabora
rea și desfășurarea manifestă
rilor de ordin cultural.

Iată o manifestare cu tra
diție în institut: concursul „în 
pas cu viața".

în fața comisiei examina
toare se prezintă toată grupa 
studențească. E adevărat 

tea muncii și a cuceri titlul 
de onoare de întreprindere a 
muncii comuniste.

Delegația a vizitat apoi 
întreprinderea. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
dat o înaltă apreciere calității 
producției, tehnicii și măies
triei colectivului de muncitori 
și tehnicieni.

Oaspeții au vizitat apoi 
uzina constructoare de mașini 
grele din același oraș. Produc
ția principală a uzinei o consti
tuie utilajul de laminare, pre
cum și alte utilaje grele. De 
mulți ani întreprinderile li
vrează țării noastre diferite 
instalații pentru industria si
derurgică. Marele laminor 
„650“ de la Hunedoara este o 
creație a muncitorilor și ingi
nerilor de la această uzină.

Primirea călduroasă făcută 
delegației a oglindit în mod 
viu prietenia frățească, indes
tructibilă, dintre poporul ro
min și poporul sovietic.

Cînd membrii delegației s-au 
îndreptat spre secția de reduc-

Tudorache Luca, iruntaș in producție la schela Moreni 
lucrînd la schimbarea tijei pătrate de la gura puțului 

Foto : AGERPRES

Ședința Grupului național romîn 
al Uniunii interparlamentare

Cu prilejul Zilei Forjelor Armafe ale R. P. Romîne

Miercuri la amiază .a avut 
loc la Palatul Marii Adunări 
Naționale ședința Grupului 
național romîn al Uniunii in
terparlamentare, în cadrul că
reia tov. Mihail Ralea, pre
ședintele Comitetului de con
ducere al grupului,

orii și tehnicienii 
nnat cu aplauze

amat

toare mun 
i-au întii 
călduroase.

Grigori Oresnikor, șeful sec
ției, a dat oaspeților expli
cații amănunțite. Tovarășul 
Gheorghiu-Dej s-a oprit in 
fața unei stive de roți din
țate, examinind forma ne
obișnuită a dinților. Reprezen
tanții uzinei au arătat că pen
tru a face ca roțile dințate să 
fie foarte rezistente și să 
poată funcționa la sarcini 
mari le produce după sistemul 
de cuplare al lui Novikov, care 
a fost distins cu premiul Le
nin pentru inovația sa de 
mare însemnătate in industria 
constructoare de mașini.

Pretutindeni in timpul vizi
tei in secții au avut 
festări spontane de prietenie. 
Adresindu-se unui 
muncitori tovarășul 
Gheorghiu-Dej le-a spus :

— Vă felicit, tovarăși, pen
tru minunatul program al

loc mani-

grup de 
Gheorghe

(Continuare tn peg. a 3-a)

în 
de 

de

Barbu Solomon, membru 
comitet, au făcut o dare 
seamă privind activitatea 
legației la lucrările celei de-a
50-a Conferințe a Uniunii in
terparlamentare care a avut 
recent loc la Bruxelles.

unui imn 
închinat 
omului, 

lui, s-au
auzite în 
ideile ce-

semenea 
minunat 
măreției 
fericirii 
făcut 
lume 

lui de al XXII-lea Congres al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

Din fiecare rînd al Rapoar
telor tovarășului Hrușciov, din 
fiecare cuvînt al Programului 
P.C.U.S. aflat în dezbaterea 
Congresului constructorilor co
munismului, răzbate dragostea 
față de om.

în lumina documentelor 
Congresului P.C.U.S. apare și 
mai evident, cu strălucire deo
sebită, obiectivul luminos spre 
care țintesc toate eforturile în 
societatea socialistă; făurirea 
unui înalt nivel de satisfacere 
a cerințelor materiale si spiri
tuale ale omului.

Poporul sovietic, care la în
ceputul operei de construire a 
noii orînduiri a trebuit să în
dure blocadă economică, lip
suri și privațiuni de tot felul, 
poate trece azi, bizuindu-se pe 
puternica sa economie națio
nală în plin avint, la realiza
rea sarcinii de importanță is
torică mondială : asigurarea 
celui mai înalt nivel de trai 
iu comparație cu orice tară 
capitalistă. In U.R.S.S. există 
o—i-n toate posibilitățile pen
tru ridicarea rapidă a bună
stării populației și ele vor 
crește dhr an in an pe măsura 
creării bazei tehnico-materia- 
le a comunismului. în 20 de 
ani venitul național se va mări 
de aproximativ 5 ori iar veni
turile reale pe cap de locui
tor de peste 3,5 ori. Corespun
zător cu aceasta va avea foc 
creșterea rapidă a consumului 
popular.

Pină la sfîrșitul primului de
ceniu familiile care mai lo
cuiesc in apartamente neco
respunzătoare vor primi apar
tamente noi. In cursul celor 
două decenii U. R- S. S. va 
deveni țara cu ziua de lucru 
cea mai scurtă. Creșterea con
siderabilă a fondurilor sociale 
de consum va da posibilitatea 
să se asigure, pe socoteala 
societății, întreținerea qratuită 
a copiilor și a persoanelor 
inapte de muncă, folosirea 
gratuită a locuințelor și ser
viciilor comunale, a transpor
turilor comunale, trecerea

zilei Forțelor 
P. Romine, Co-

Cu prilejul 
Armate ale R. 
mitetul Central al Uniunii Ti
neretului Muncitor, a distins 
o unitate militară cu Stea
gul Roșu al Comitetului 
Central U.T.M. pentru cele mai 
bune rezultate obținute în pre
gătirea de luptă și politică in 
anul 1060-1961.

La festivitatea care a avut 
Ioc cu acest prilej au luat 
parte reprezentanți ai Comite
tului Central al U.T.M., ai Mi
nisterului Forțelor Armate ale 
R. P. Romîne și ai organiza
țiilor locale de partid și de 
stat.

Steagul Roșu al Comitetului 
Central al U.T.M. a fost înmî- 
nat unității fruntașe de către 
tov. Constantin Cîrțînă, secre
tar al C.C. al U.T.M.

Cu prilejul zilei Forțelor 
Armate ale R. P. Romîne, C.C. 
al U.T.M. a acordat diploma 
de onoare a C.C. al U.T.M. 
unor organizații U.T.M. din 
unitățile forțelor armate și 
următorilor ofițeri, subofițeri, 
sergenți și soldați fruntași în 
pregătirea do luptă și politică: 

Serg. Susan Viorel ; lt. Onea 
A. Octavian ; lt. Ghiță C. Ma
rin ; cap. Dinca V. Victor ; 
cpt. Stoica F. Gheorghe ; lt. 
maj. Vclicu I. Dumitru ; lt. 
maj. Grama Aurel ; lt. maj. 
Popescu D. Gheorghe ; lt. maj. 
Mihalache Gh. Valeriu; lt.

Oc- 
de 

cu- 
So- 
să-i 
oa-

treptată la alimentație gratui
tă în întreprinderi.

In urma îndeplinirii acestor 
sarcini Uniunea Sovietică va 
iace un mare pas înainte pe 
calea înfăptuirii practice a 
principiului comunist al re
partiției după nevoi. Trecerea 
la repartiția comunistă se va 
încheia după ce principiul co
interesării materiale, al repar
tiției după muncă își va fi 
epuizat toate posibilitățile, a- 
dică atunci cînd va fi creat 
un belșug de bunuri materiale 
și culturale, iar munca se va fi 
transformat pentru toți mem
brii societății în prima nece
sitate vitală.

Numai o orînduire socială 
care are drept deviză lozinca 
partidului : „Totul pentru om, 
pentru binele omului" poate 
Bă-și propună și să realizeze 
sarcini atît de mărețe, atît 
de profund umane.

Mărețele perspective ce se 
deschid poporului sovietic, 
perspectivele largi pe care 
construirea socialismului le 
deschide popoarelor din cele
lalte țări socialiste, arată su
perioritatea incontestabilă a 
economiei socialiste ; scot pu
ternic în evidență imensele 
capacități creatoare pe care 
le generează socialismul, re
sursele și posibilitățile uriașe 
de care dispune modul de pro
ducție socialist.

încă din anii tinereții mele 
am urmărit cu admirație, dra
goste și emoție primii pași, 
primele succese ale primului 
stat ale muncitorilor și țăra
nilor, vlăstarul marelui 
tombrie leninist. In anii 
după eliberarea țării am 
treerat nu odată Uniunea 
vietică, am avut prilejul 
cunosc îndeaproape pe 
menii sovietici care astăzi fău
resc primii în lume comunis
mul. Am deplina certitudine 
că poporul sovietic va înde
plini punct cu punct gran
diosul program pe care-1 tra
sează cel de al XXII-lea Con
gres al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice. Putem afir
ma pătrunși de cea mai înăl
țătoare certitudine că și noul 
program — cel de al Hl-lea 
program al P.C.U.S. — va f> 
îndeplinit așa cum a fost în
deplinit primul program, așa 
cum a fost îndeplinit cel do 
c! doilea program.

Da, vor fi realizate cele mai 
scumpe năzuințe ale omenirii, 
va fi făurită prima societate 
comunistă de pe părnint, so
cietatea celei mai înalte feri
ciri, a celui mai deplin belșug.

Ce puternic imbold însufleti- 
tor găsim fiecare dintre noi in 
tabloul cu 
construirii
U.R.S.S. 1

Conduși
Partidul Muncitoresc Romîn 
noi mergem pe același drum 
pe care pășesc oamenii so
vietici : drumul la capătul că
ruia se află cea mai bună și 
mai dreaptă societate de pe 
pămînt — societatea comu
nistă.

al 
in

de

în pag. 3-a : 
Dragoste 

și admirație față 
de eroicul partid 

al lui Lenin 

în pag. a 4-a :
Lucrările

Congresului 
al XXII-lea 

al P. C. U. S.

Muciea I. Nicolae; It. 
Daraban N. Nicolae ; lt. 

Drelciuc Vasile ; lt. maj.

maj. 
maj. 
maj.
Sascău D. Nicolae ; cpt. Tran
dafir V. Ștefan ; It. Dinet I. 
loan ; lt. maj. Ungureanu Du
mitru ; lt. maj. Pandelescu Ro- 
bică ; lt. Iuga Felician ; cpt. 
Mara Ioan; lt. Enăchescu 
Mircea ; lt. Gambas Constan
tin ; lt. maj. Mureșaaiu V. O- 
vidiu ; It. maj. Georgescu Ște
fan ; lt. maj. Crețu Andrei; 
lt. maj. Niculescu Petre ; lt. 
maj. Văcaru Ion ; lt. maj. Eit- 
col Mihai ; It. maj. Forwalt 
Gavril; lt. maj. Popa Iulian ; 
elev Ghimpu Ion ; elev cap. 
Cismaru D. Vasile ; elev. serg. 
Radu Ioan ; lt. Pătrașcu Va
sile ; elev. cap. Fetică Lucian ; 
It. Luca V. Dumitru ; lt. Naie 
I. Octavian ; It. Savu I. Vic
tor ; lt. Avrumutoaie Dimitrie; 
lt. maj. Ciobanu Constantin ; 
lt. maj. Popovici Nicolae; lt. 
Firu T. Dumitru ; It. Piciu D. 
Constantin ; lt. maj. Moldo- 
veanu Gheorghe ; cap. Blenes 
F. Ion; lt. maj. Calimente 
Ioan ; lt. Eremia Nicolae; lt. 
maj. Badircea I. Florea; lt. 
Ioan P. Constantin.
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Informații

ules de vie la gospodă
ria agricolă colectivă din 
comuna Bălcaci, raionul 
Tîrnăveni. Atmosfera însu
flețită a culesului mai este 
sporită și de faptul că se 
obține aici o producție me
die la struguri de 8.000 

kg. la hectar.

Pentru creșterea 
fertilității solului 
/n aceste zile, pe ogc 

gospodăriei agricole

Mai multă operativitate Foto : AGERPRES

în aula Institutului agro
nomic „Nicolae Bălcescu“ din 
Capitală s-a deschis miercuri 
dimineața expoziția „Construc
ții agrozootehnice în țările 
membre ale Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc 
(C.A.E.R.).

Prin proiecte, fotografii și 
machete sînt prezentate cele 
mai noi și eficiente soluții fo
losite în realizarea construc
țiilor din agricultura țărilor 
membre ale C.A.E.R. Țara 
noastră expune fotografii și 
machete ale unor construcții 
zootehnice, combinate vitico
le, centre de producție, G.A.S., 
și S.M.T. — realizate de pro- 
iectanții și constructorii noș
tri.

La deschiderea expoziției 
au luat parte reprezentanți ai 
conducerii și specialiști 
Ministerul Agriculturii, 
Institutele de cercetări 
cole și din învățămîntul 
col superior, de la Institutul 
de Studii și proiectări agricole.

Expoziția va fi deschisă 
pînă la 2

ti 
noiembrie.

din 
din 

agri- 
agri-

★
Ateneului R. P. Ro- 
avut loc miercuri

In sala 
mine a 
după-amiază sărbătorirea ma
relui compozitor Franz Liszt, 
cu prilejul împlinirii a 150 
de ani de la nașterea sa.

Festivitatea a fost organi
zată de Comitetul național 
pentru apărarea păcii în co
laborare cu Ministerul Invă- 
țămîntului șl Culturii și 
Uniunea Compozitorilor din 
R.P. Romînă, în cadrul mari
lor aniversări culturale reco
mandate de Consiliul Mondial 
al Păcii.

(Agerpres)

Un răspuns 
care nu mulțumește 

nimeniPe
Pe urmele materialelor publicate

/n aceste zile, pe ogoarele 
gospodăriei agricole co
lective din comuna Filimori 

Sîrbu, raionul Tulcea, se desfă
șoară o activitate însuflețită. Se 
însămînțează ultimele suprafețe cu 
griu de toamnă, se fac arături 
adinei, se transportă îngrășăminte 
naturale pe terenurile care se vor 
însămința în primăvară cu po
rumb

La toate aceste lucrări o contri
buție valoroasă o aduc și tinerii 
colectiviști din cele două echipe 
de tineret, conduse de utemiștii 
Gheorghe Rizu și Niculache I. 
Mihai. Mai ales în ceea ce pri
vește transportul gunoiului de 
grajd pe cîmp ei se străduiesc 
să obțină rezultate cît mai bune. 
Folosind din plin fiecare oră bună 
de lucru, tinerii conductori de ate
laje Dumitru Pelivan, Dumitru Con. 
stantin, Pintilie Rizu și alții au trans
portat și împrăștiat pînă în pre
zent aproape 2.000 tone de gunoi 
de grajd pe ogoarele colectivei, 
contribuind astfel și pe această 
cale la obținerea unor producții 
mari de porumb în anul viitor.

P. LUNGU

în răspîndirea experienței bune!

In raionul Botoșani din re
giunea Suceava, 10 gospo
dării colective au terminat 

zilele acestea însămînțările de 
toamnă. Este rezultatul bunei or
ganizări a muncii, folosirii chib
zuite a tuturor forțelor colecti
viștilor, al colaborării rodnice din
tre brigăzile de cîmp ale G.A.C. 
și brigăzile de tractoare. Alături 
de mecanizatori au lucrat intens 
și atelajele proprii ale gospodă
riilor colective, scurtîndu-se astfel 
timpul planificat 
țări. Organizațiile 
din aceste unități 
irul preocupărilor
tuturor tinerilor colectiviști la mun
cile din campanie. La cele mai 
importante posturi de lucru: la 
recoltatul porumbului și tăiatul co. 
cenilor în vederea eliberării tere
nului pentru arături, la condițio-

pentru însămîn- 
de bază U.T.M. 
au avut în cen- 
lor mobilizarea

de exem- 
înfovărășiți 
27 la sută

La

Cursurile postuniversitare pentru pregătirea 
de ingineri economiști

Brigadierii muncii patriotice 
din nou pe ogoare

Tinerii brigadieri ai mun
cii patriotice din satele 
și orașele patriei au 

contribuit și in săptămina 
care a trecut la urgentarea lu
crărilor agricole de toamnă. Pe 
ogoarele gospodăriilor de stat 
sute de tineri elevi, muncitori, 
țărani, organizați în brigăzi 
utemiste de muncă patriotică, 
au recoltat porumb, au tăiat 
coceni, au însilozat diferite nu
trețuri, au cules fructe.

In întreaga țară 
170.000 de brigadieri ai 
cii patriotice au strîns
ta de porumb de pe o supra
față de aproximativ 6.400 hec
tare, au însilozat peste 7.700 
tone de furaje, au tăiat co

peste 
mun- 
recol-

cenii de pe 1.058 de hectare, 
au încărcat ți transportat mai 
mult de 18.000 tone de po
rumb ;: au efectuat o serie de 
alte lucrări specifice actualei 
campanii agricole. Cele mai 
bune rezultate în această pe
rioadă au fost obținute de 
membrii brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică din re
giunile Dobrogea, Galați, Ba
nat, București, Ploiești.

Prin activitatea pe care au 
desfășurat-o, tinerii brigadieri 
au contribuit din plin la strîn- 
gerea la timp și fără pierderi 
a roadelor bogate ale toamnei 
și la urgentarea lucrărilor din 
actuala campanie

narea și tratarea semințelor, la 
transportul îngrășămintelor natu
rale pe cîmp contribuția tineretu
lui s-a făcut simțită din plin.

Există, deci, o experiență bună. 
Din păcafe, ea nu este generali
zată, nu este folosită și în alte 
unități agricole socialiste din ra
ion, unde ritmul lucrărilor agricole 
de toamnă este mult prea scăzut 
față de posibilități.

In comuna Oneaga, 
piu, țăranii muncitori 
au însămînfat de abia
din suprafețele planificate. 
Orășeni-Vale, Orășeni-Deal și în 
alte comune și sate însămînțările 
sînt abia la început, deși timpul 
este destul de înaintat. Această 
rămînere în urmă se datorește în 
cea mai mare măsură folosirii 
insuficiente a forțelor proprii, a 
atelajelor unităților agricole so
cialiste din comunele și satele a- 
mintite. Apoi sînt unii tineri care 
nu participă cu regularitate la 
muncă în acest vîrf de campanie 
cînd

Ar
fiecara ora e prețioasă, 
fi fost util ce comitetul ra- 
U.T.M. Botoșani să ajute mai 
erganizafiile de bază U.T.M.

tinerilor

ionii 
mult 
de a ci, în mobilizarea 
la lucrările agricole, în organiza
rea muncii acestora, împărtășin- 
du-le experiența bună despre 
care am amintit. Este necesar ca 
acest 
acum 
buției 
satele
tarea lucrărilor

Recent, Consiliul de Mi
niștri al R.P. Romîne a adop
tat o Hotărâre cu privire la 
organizarea 
cursurilor
pentru pregătirea de ingineri 
economiști.

în Hotărîre se subliniază că 
realizările însemnate obținute 
în industria și agricultura noa
stră socialistă, succesele înre
gistrate de știința și tehnica 
noastră modernă, precum și 
sarcinile care stau în fața ca
drelor de ingineri în realiza
rea planurilor economice de 
stat, fac necesară perfecționa
rea pregătirii acestora, prin- 
tr-un volum sporit de cunoș
tințe economice. Aceasta va 
permite cadrelor inginerești să 
contribuie în mai mare măsură 
la realizarea sarcinilor trasate 
de partid și guvern în vederea 
îmbunătățirii organizării între
prinderilor și a producției, in
troducerii tehnicii noi, ridicării 
productivității muncii și redu
cerii prețului de cost, îmbună
tățirii calității produselor, mă
ririi rentabilității unităților 
socialiste.

Pentru a se asigura un nu
măr de cadre inginerești eu 
înaltă calificare, care să cu
noască în profunzime proble
mele economice, tehnice, de or
ganizare și conducere a pro
ducției întreprinderilor socia
liste, Hotărîrea Consiliului de 
Miniștri

și funcționarea 
postuniversitare

rea inginerilor economiști în 
învățămîntul postuniversitar se 
va face prin cursuri de zi, se
rale și fără frecvență începînd 
cu anul școlar 1961/1962. Ad
miterea în învățămîntul post
universitar se va face prin 
concurs.

Candidații ia cursurile post
universitare vor fi propuși 
dintre cele mai capabile cadre 
inginerești din întreprinderi și 
de pe șantiere, din institutele 
de proiectări și de cercetări, 
precum și din direcțiile și ser
viciile tehnice din ministere, 
care au cel puțin 5 ani de 
experiență în producție și care 
au dovedit aptitudini pentru 
conducerea și organizarea pro
ducției din punct de vedere 
tehnic și economic.

Hotărîrea prevede că durata 
cursurilor postuniversitare 
este de 18 luni plus 6 luni 
pentru întocmirea proiectului 
de diplomă — la cursurile de 
zi, și de 2 ani plus 6 luni pen
tru întocmirea proiectului 
diplomă — la învățămîntul 
ral și fără frecvență.

Pe perioada cursurilor, 
clusiv timpul pentru întocmi
rea proiectului de diplomă, 
cursanții beneficiază de sala
riul tarifar de încadrare de la 
întreprindere sau instituție, la 
care se va adăuga media pre
miilor ce le-au primit în pe
rioada ultimului an de activi
tate în producție.

de
se-

in-

Zilele trecute, la redacția 
noastră a sosit o scri
soare. Consiliul U.C.F.S. 

Lugoj răspundea la critica fă
cută de către ziarul „Scânteia 
tineretului" în articolul inti
tulat „înotul — nu numai o 
tradiție ?“ apărut în numărul 
3850.

în articolul sus amintit se 
arăta că cu ani în urmă în 
orașul Lugoj exista o bogată 
activitate sportivă. kUnii îno
tători din oraș ajunseseră 
chiar să se întreacă cu spor
tivi ce practică această disci
plină din marile orașe ale ță
rii. Prin grija organelor lo
cale, orașul a fost dotat cu un 
bazin olimpic care dă posibi
litatea desfășurării unei bo
gate activități de natație, a- 
tragerii a unui mare număr 
de tineri la învățarea și cu
noașterea temeinică a acestui 
sport. Din păcate însă — așa 
cum se menționa în articol — 
înotătorii, din lipsa organi
zării unor competiții locale în 
care să fie atrași, au plecat 
în alte orașe, rămînînd la un 
moment dat doar... baza spor
tivă care a servit în ultimii 
ani numai ca ștrand. De ase
menea, echipa de polo din 
Lugoj, care ajunsese acum cî- 
țiva ani să-și măsoare forțele 
cu cele mai redutabile echi
pe ale țării a ajuns în ultima 
vreme să se autodesf'iințeze 
din lipsă de jucători.

*
Ne-am fi așteptat ca în 

răspunsul sosit la redacție, to
varășii din conducerea U.C.F.S 
local să ne comunice măsurile 
luate, pentru ca natația să de
vină din nou un sport de 
masă accesibil tuturor tineri
lor din oraș. Dar în scrisoa
rea primită ne-au fost trimi
se... scuze ți unele „motive o- 
biective".

Este drept că, tovarășii din 
conducerea U.C.F.S. local s-au 
orientat just atunci cînd au 
înființat un centru de natație 
pentru copii, înotătorii de 
mîine, dar într-un an doar 
atît, e mult prea puțin. încolo, 
scrisoarea trimisă caută să gă
sească alți vinovați. Sînt a- 
mintiți în acest sens antreno
rul de natație Fr. Corbeanu, 
directorul școlii sportive de 
elevi, Isar Liviu, antrenorul 
Blok Ladislau și alții. Fără în
doială că aceștia au manifes
tat deficiențe în munca de re
crutare și pregătire a viitoare
lor cadre de înotători, dar 
•cest lucru »e datorește in 
cea mai mare măsură ți fap
tului că consiliul orășenesc 
U.C.F.S. Lugoj s-a complăcut 
în situația existentă. Semna-

din

de

agricolă.

lucru să se facă cel puțin 
în vederea sporirii confri- 
tinerefului din comunele și 
rămase

tarfi scrisorii nu pierd 
vedere să ne amintească că 
au luat și unele măsuri: 
„Conducerea secției de natație 
(A.S.M.) a fost reorganizată, 
cu ocazia... alegerilor U.C.F.S.“.

în încheierea scrisorii Con
siliul U.C.F.S. Lugoj ne dă și 
un exemplu care într-adevăr 
merită menționat. Este vorba 
de înotătoarea Roshing Hei
de care „deține și azi 13 recor
duri, regionale deși de trei ani 
a abandonat natația". Mai e 
oare nevoie de vreun comen
tariu ? Nu dovedește aceasta 
cu prisosință că în decurs de 
mai mulți ani comisia de na
tație, antrenorii, nu au reușit 
să descopere noi talente care 
să bată, în sfîrșit aceste recor
duri, care sînt totuși regio
nale ?

în ceea ce privește echipa de 
polo, și aici există... scuze. „E- 
chipa a fost descompletată 
deoarece mulți tineri au ple
cat la facultăți. Tinerii recru
tați ulterior nu au mai ajuns 
la nivelul foștilor jucători, . 
fapt care a dus la scăderea 
performanțelor echipei 
polo".

în schimb, Consiliul orășe
nesc U.C.F.S., comisia de nata
ție, antrenorii de aici, au sta
bilit într-adevăr O mare per
formanță : n-au reușit încă să 
ridice din rîndul tinerilor noi 
talente care să egaleze, ba 
chiar să și întreacă pe foștii 
jucători. Cauza principală a 
acestui fapt nu este alta decît 
aceia că în orașul Lugoj jocul 
de polo este practicat doar în- 
tr-o singură asociație, în a că
rei echipă nu pot avea acces 
decît poloiștii consacrați. Dacă 
acest sport ar fi fost extins și 
în celelalte asociații, dacă an
trenorii ar fi contribuit la 
popularizarea acestui sport, 
dacă Consiliul orășenesc 
U.C.F.S. ar fi organizat mai 
multe competiții de masă, s-ar 
fi descoperit fără îndoială nu
meroși tineri jucători de polo 
cu care s-ar fi putut alcătui 
nu numai 
mai multe.
aproape cu 
nesc U.T.M. și organizațiile 
de bază U.T.M. din între
prinderile și instituțiile ora
șului, Consiliul orășenesc 
U.C.F.S. a fi reușit să 
ridice natația la nivelul dorin
țelor tinerilor din acest oraș. 
Cu asemenea măsuri însă, pe 
care ni le comunică scrisoarea 
adresată redacției, natația lu- 
gojană nu va putea nici de 
acum înainte să se ridice pe o 
treaptă superioară, rămîmr.d 
in continuare să trăiască din 
tradiții și amintiri. Ziarul nu 
așteaptă numai un nou răs
puns, ci acțiuni, măsuri con
crete, de popularizare și răs
pândire a acestui sport. Măsuri 
pe care, de altfel le așteaptă 
și tinerii lugojeni.

o echipă, ci mult 
Colaborînd înde- 
comitetul orășe-

în urmă la ur.gen- 
din campanie.

A. CĂRUNȚII

Categoria A 
ia fotbal

Campionatul categorici A de 
fotbal programează duminică 
în Capitală două partide care 
vor avea loc pe stadioane di
ferite. Pe stadionul „23 Au- 
gust“ de Ia ora 15 Rapid 
București va întîini formația 
Dinamo Bacău. In deschidere 
Ia acest joc (ora 13,30) se va 
disputa meciul internațional 
de rugbi: Grivița Roșie-Spar- 
tak Praga contând pentru 
„Cupa campionilor europeni11.

Cel de-al doilea meci se va 
disputa de la ora 15 pe Sta
dionul Republicii între C.C.A. 
și Știința Timișoara.

In țară se vor desfășura ur
mătoarele întilniri: Dinamo 
Pitești- U. T. Arad; Jiul Pe- 
troșani-PetroluI; Steagul Ro
șu Brașov-Minerul Lupeni; 
Știința Cluj-Progresul și Me
talul Tîrgoviște-Dinamo Bucu- 
rești.

★
Miercuri au avut loc două 

meciuri restante din campio
natul categoriei A de fotbal. 
La Cluj, echipa Știința a în- 
tilnit pe Metalul Tîrgoviște. 
Net superioară, formația gazdă 
a cîștigat cu scorul de 6-1 
(4-0). Pe stadionul din Petro
șani, echipa Jiul a terminat 
la egalitate cu Steagul Roșu 
Brașov : 0-0.

★
Stadionul Republicii va găz

dui astăzi în nocturnă de la 
ora 18 întâlnirea restanță de 
fotbal dintre echipele C.C.A. 
și Dinamo Pitești, contînd 
pentru campionatul țării.

PE SCURT
La sfârșitul acestei săptă

mâni se vor desfășura în Ca
pitală două noi întâlniri pen
tru Campionatul categoriei B 
la fotbal. Sîmbătă pe stadio
nul Dinamo, de la ora 15, e* 
chipa Dinamo Obor va juca 
cu Chimia Făgăraș, iar dumi
nică dimineața de la ora 10,30 
pe stadionul Flacăra Roșie 
(fost C.A.M.) echipa bucu- 
reșteană Știința va primi re
plica echipei Farul Constanța.

★
Echipa sindicală 

talul a susținut o 
nire în Finlanda, 

. ceasta în orașul 
selecționata secundă a Clubu
lui sportiv muncitoresc Tul. 
Boxerii romîni au obținut 
victoria cu scorul de 7-0. în 
trei meciuri arbitri au dat de
cizia înainte de limită. Rezul
tate tehnice: C. Ciucă b. p. 
Oling ; A. Olteanu b. ab. Lah- 
tinen ; FI. Pătrașcu b. p. Sa- 
valainen ; I. Dinu b. ab. Pen- 
nelinen; I. Marin b. p. As- 
trand ; L Ivan b. p. Millola și 
M. Ghiorghioni b. ab. Ylikoît- 
kare.

de box Me- 
nouă întîl- 
de data a- 
Vaasa, cu

* -*•- :
Astăzi, cu începere de îa ccz 

19, în sala de festivități a 
Combinatului Poligrafic „Casa 
Scânteii" va avea loc prima 
reuniune de box din cadrul 
„Cupei 7 Noiembrie". La a- 
ceastă tradițională competiție 
participă cei mai valoroși pu- 
giliști bucureșteni reprezentând 
cluburile C. C. A., Dinamo, 
Voința, Flacăra Roșie, Rapid, 
I.T.B., Metalul și altele.

(Agerpres)
GH. NEAGU 

I. ISAIIA

stabllește că pregăti-

SPECTACOLE
Teatre

Cinematograte

I
rodnicăctîvitate

la schimbul de noapte

următoare, 
echipe,

rrie inserase de mult. La se- 
diul gospodăriei agricole 
colective din comuna lanca, 

raionul Făurei, brigadierii, șefii 
de echipă, făceau bilanțul mun
cii din ziua respectivă și stabileau 
sarcinile pentru ziua
Organizați pe brigăzi și 
folosind fiecare clipă bună de 
lucru, organizînd schimbul de 
noapte, colectiviștii din lanca au 
reușit să termine recoltatul po
rumbului într-un timp scurt și, de 
asemenea, prin insăminfările de 
toamnă făcute la timp și în cele 
mai bune condiții, să pună o 
bază serioasă belșugului anului 
viitor. Dar treburile în gospodăria 
colectivă încă nu s-au terminat. 
O activitate tot așa de vie ca și 
pînă acuma, desfășoară brigada 
de mecanizatori, care deservește 
gospodăria colectivă, [a arăturile 
adinei de toamnă. Pentru ca lu-

cîf mai 
cîf

re- 
mai

crul să fie terminat 
pede și în condiții 
bune, munca a fost organizată în 
două schimburi. Astfel, capacita
tea de lucru a tractoarelor este 
folosită mult mai bine.

— Nu este însă totul numai să 
organizezi schimbul de noapte 
și afîf, — le-a spus 
tul llie Gîrbă băieților 
gadă. Principalul este ca 
timp să dea randamentul 
îl dă schimbul de zi.

Pentru aceasta, mecanizatorii au 
hofărît ca fiecare dintre ei care 
predă tractorul pentru schimbul 
următor să-/ predea bine pus la 
punct, adică gresat și gata ali
mentat. De asemenea, au mai ho- 
tărtt ca nici unul să nu înfîrzie 
la schimb. Și, pentru ca arătura 
de noapte să fie tot așa de bună 
ca și cea de zi, fiecare tractorist

comunis- 
din bri- 
și acest 
pe care

care lucrează în schimbul al doi
lea să meargă din timp să recu
noască pe lumină terenul în care 
va lucra.

Tinerii tractoriști Manea Costea 
și Ion Cicașu, care lucrează pe 
același tractor în schimbul de zi 
și de noapte cit și Ion lordache 
sau Radu Popa precum și tova
rășii lor de muncă, îți vor spune 
Că aceste măsuri i-au ajutat mult. 
Bilanțul pe care ți-l vor face zi
lele acestea este scurt dar edifi
cator : din cele 2730 hectare de 
arături adinei pe care ei le au de 
executat în toamna aceasta, oină 
în prezent s-au efectuat deia a- 
proape 2.000 de hectare de ară
tură.

Rusalka, 19,30: Teatrul de 
Operă și Balet al R.P.R. ; în
vierea, 19,30 : Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) ; Ficele, 19,30 : Tea
trul Național „I. L. Caragia- 
le“ (Sala Studio) ; Fînttaa 
Blancluziei, 19,30 : Teatrul „C. 
I. Nottara" (Sala Magheru); 
Băieții veseli, 20 : Teatrul „C. 
I. Nottara“ (Sala Studio); 
Trei generații 19,30: Tea
trul Lucia Sturdza Bulandra 
(Sala „Matei Millo"); Cred în 
tine, 19,30 : Teatrul Lucia 
Sturdza Bulandra (Sala „Fill- 
mon Sîrbu“) ; Flori vii, 19,30: 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești;

P. OANCEA

Fabrica de semiceluloză Palas-Constanța. in fotografie; tînărul Baltă Voicu, urmărește 
cu atenție la pupitrul de comandă generală procesul de fabricație.

Foto : AGERPRES

Festivalul Filmului Sovietic: 
Munca; Cer senin : Patria, E- 
lena Pavel, înfrățirea între 
popoare; Umbre albe: Sala 
Palatului R.P.R., V. Alecsan-

Parcul întreprinderii
— Acesta-i parcul 

nostru ! Și interlo
cutorul, un tînăr 
muncitor, ne ara
tă plin de mândrie 
aleile, rondurile o- 
rînduite estetic, ex- 
plicîndu-ne simplu 
metamorfoza ace
stor locuri. Cîndva, 
într-un trecut nu 
prea îndepărtat, 
aici, pe o suprafa
ță de 10.000 m.p. 
era un 
dentat.
depozita zgura care 
se scotea de la 
turnătorie. Aspec
tul era neplăcut. 
Tinerii din cele 18 
brigăzi de muncă 
patriotică au hotărît 
să schimbe înfăți
șarea acestui 
din incinta 
prinderii.

teren acci- 
Pe el se

teren 
între- 

In cele

9.000 ore de muncă 
voluntară efectuate 
au executat nive
lări de teren, au a- 
menajat alei, ron
duri, au adus pă- 
mînt fertil de la o 
distanță 
1 km.

Parcul, 
terminat, 
una din 
celor peste 500 de 
tineri de la între
prinderea metalur
gică de stat din Ro
man, cuprinși în 
brigăzile utemiste 
de muncă patrio
tică. Anul acesta, 
tinerii au înlocuit, 
prin muncă volun
tară, pe o lungime 
de 800 m. gardul 
de scindară de la 
parcul orașului 
(strada Mihai Vi
teaza), cu un gard

de peste

recent 
este doar 
realizările la

no-

metalic, executând 
toate lucrările ne
cesare pentru acea
sta.

Acum, tinerii lu
crează la amenaja
rea străzii Ștefan 
cel Mare pe o lun
gime de circa 1 km. 
Au început deja în
dreptările, iar 
sfîrșitul lunii
iembrie angajamen
tul va fi îndeplinit: 
„toaleta“ străzii va 
fi gata.

Fruntașii muncii 
patriotice ? Sînt 
mulți. Printre ei se 
află Carol Antoniu, 
loan Filipoiu, Ale
xandru Ciobanii, 
loan Ghervase, Con
stantin Postolache 
și mulți alții.

L. CRÎNGUȚ

Politehnica și multilaterala cultură
(Urmare din pag l-a)

îți citești 
satisfacția 

ceea ce 
stimulent 
cu trage- 
organiza-

pleci cu grupa 
în

Prahovei, 
important 
străin de
că ai ținut pasul...

de conferin- 
partea și la

excursie 
rămîne 

e că nu 
noutățile

pe 
de 
ai
11- 
Iei

cei șapte reprezentanți se trag 
la sorți. Dar tocmai pentru că 
nu știi dacă nu vei fi și tu 
unul dintre aceștia, vei lua să 
citești și tu cărțile indicate, 
vei reciti poate unele. Vei a- 
junge sau nu să fii premiat cu 
cărți, ori să 
cîștigătoare 
Valea 
văzut, 
rămas 
terare,
parte la un ciclu 
țe. dar uneori iei 
pregătirea lui.

Asiști bucuros 
lele studențești, 
preciezi munca 
scenă ; ca unul i 
ansamblurilor (pe Institut 15 
la teatru, 160 la cor, 25 la for
mația de orchestră, 45 la bri
gadă, 140 la dansuri etc. plus 
formațiile pe facultăți) ești în

la spectaco- 
știind să a- 
celor de pe 

din membrii

măsură să înțelegi ce înseam
nă efortul artistic.

La cenaclu unde 
încercările, guști 
autorului aplaudat, 
trebuie să fie un 
pentru ca să lucrezi 
re de inimă la buna
re a șezătorii pe care o dați 
în curînd într-o întreprindere, 
într-o gospodărie agricolă co
lectivă sau la Casa studenți
lor.

Și așa mai departe, nimic 
obținut de-a gata, totul prin 
efortul colectiv. Cineva s-a 
agitat pentru biletele cu pre
țuri reduse la spectacolul de 
teatru, cineva — pentru buna 
rînduială a ultimei expoziții 
în incinta Politehnicii. Este 
climatul cel bun, sănătos, pen
tru dezvoltarea dragostei de 
cultură. Viața demonstrează 
că muncind printre flori, la 
creșterea lor. ajungi să cu
noști și să iubești nuanțat fie
care floare.

Să ne întoarcem, spre 
exemplificare, la cunoștințele 
noastre. Nicolae Constantiniu, 
după ce a frecventat asiduu 
concertele Filarmonicii (cu a- 
bonament) a simțit nevoia 
să-și formeze o discotecă pro
prie. înțelegerea Dublului 
concert de Bach va face casă 
bună cu înțelegerea proprie
tăților pe care le are cobaltul 
radioactiv. în 
șitul vacanței 
în toată seria 
rul radioului, 
valului Enescu. Cît despre Ro
dica Teodorescu, în vacanță a 
recitat clasicii noștri. Apoi, 
numeroase opere din litera
tura noastră nouă. Fără obli
gativitatea niciunei bibliogra
fii, le-a citit cu nesaț. încă 
ceva. Rodica este în al șaselea 
an de studierea limbii engleze 
(a urmat și în școala medie). 
Și dacă la facultate învăță să 
opereze în englezește cu ter
men; din electrotehnică, acasă 
a îndrăznit intr-o bună zi să

tabără, la sfîr- 
din anul acesta, 
a fost prizonie- 
adică al Festi-

întindă mina spre „Romeo și 
Julieta" în original. A fost 
greu, arhaismele nu erau pu
ține, dar marele Will i-a în
găduit cu bunăvoință să fo
losească intens dicționarul. 
După care „Nuvelele" lui Jack 
London au fost o lectură 
ușoară.

Nu. sînt pasiuni unilaterale. 
Nicolae Constantiniu te poate 
oricând invita la o discuție 
despre literatura noastră nouă, 
iar Rodica, apreciind ope
ra, discerne catifelările vo
cii lui Ohanezian de la un rol 
la altul. Au părer; proprii în 
probleme de teatru, de film, 
urmăresc și comentează di
versele pagini și 
„Contemporanul", 
ales conștiința că 
meargă mult mai

Desigur, doi studenți din câ
teva mii. 
Pentru ei 
de colegi, 
în timpul
rele instalate

dri, Gh. Doja, Al. Sahia, 23 
August, Popular; Aproape de 
soare: llie Pintilie; învierea : 
Republica, I. C. Frimu, V. 
Roaită, Miorița; Evdochia: 
Magheru, București, Arta; 
Alexandr Nevski: Lumina, 
Unirea, Drumul serii, B. Dela- 
vrancea; El Hakim: M. Gorki; 
Leon Garros își caută priete
nul: Central, I. L. Caragiale ; 
Dama de pică: Victoria; Ciclu 
de filme documentare: Tim
puri Noi; Raidul vărgat: 13 
Septembrie ; Prichindelul: Ti
neretului; Visul spulberat: 
Cultural; Cerul Balticei (am
bele serii) : 8 Martie; Piticul 
vrăjitor: Grivița; Cinci car
tușe: Al. Popov, Olga Bancic; 
Spectatori în ofsaid : Flacăra, 
Donca Sirno, Libertății, A. 
Vlaicu; Lumină Ia fereastră: 
T. Viadimirescu; Familia Mi- 
annard: Moșilor; Ziua unei 
artiste și Din toamnă pînă în 
primăvară: M. Eminescu; A- 
vionui pleacă la ora 9: 8 
Mai; Patru în potop — dimi
neața, Viraj în noapte — după 
amiază ; Volga; Bădăranii: 
N. Bălcescu; Tracul unui ac
tor: C. David, Floreasca; Pes
carii din arhipelag: G. Coș- 
buc; Toată lumea rîde, cîntă 
și dansează: 16 Februarie ; S-ă 
furat un tramvai: G. Bacovia; 
Genevieve : 30 Decembrie.

rubrici din 
și au mai 
trebuie să 

departe.

Dar reprezentativi, 
și pentru miile lor 
deopotrivă, răsună 
pauzei din difuzoa- 

pretutindeni

„Arta interpretativă a lui Dan 
Iordăchesicu se manifestă atît 
în domeniul operei cît și al 
liedului. Ascultați cavatina lui 
Figaro din opera „Bărbierul 
din Seviilia" de Rossini și lie
dul „Dedicație" de Schu
man"...

Pentru ei și pentru miile lor 
de coleg; anunță crainica ase
menea noutăți ca : inaugura
rea ctaeclubului studențesc... 
simpozionul „știința și tehni
ca", „arta și cultura sovieti- 
că".., un ciclu tematic de au
diții din muzica clasică... o 
expoziție cu ultimele apariții 
editoriale...

Noutăți. Pentru ei și pentru 
mii de colegi.

Pentru cei la care se vor 
gîndi, mîine. tinerii muncitori, 
atunci cînd, după sfârșitul o- 
relor de muncă, frămîntati de 
o ideie s-au împărțiți într-o 
dispută, vor exclama cu con
vingere :

— Știi ceva ? Hai să-l 
trebăm pe inginer !

continuă să ruleze 
cu succes 

filmul sovietic

„Cer senin

în-

distins cu Marele 
premiu 

la cel de al doilea 
Festival international 

ai filmului 
de la Moscova—1961

Biletele s-au pus în vîhzare 
pentru foate spectacolele ce 
au loc pînă duminica 29 oc

tombrie, inclusiv.



Miercuri după-amiază, în 
sala Teatrului C.C.S. din Ca
pitală a avut loc adunarea 
festivă consacrată sărbătoririi 
Zilei Forțelor Armate ale 
R.P. Romîne.

în Prezidiul adunării au 
luat loc tovarășii Petre Borilă, 
general de armată Leontin 
Sălăjan, Florian Dănălache, 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.M.R., 
general locotenent Mihai Bur
că, adjunct al ministrului For
țelor Armate, Virgil Trofin,

Adunurea festivă din Capitală
prim-secretar al C.C. al U.T.M., 
Ion Cotoț, secretar al C.C.S., 
general maior Ion Dincă, șe
ful Direcției superioare poli
tice a Armatei, Valeria No- 
vacu, membru corespondent 
al Academiei “
general maior Dumitru Con- 
stantinescu, adjunct al mini
strului Afacerilor Interne, ge
neral colonel în rezervă Ilie 
Crețulescu, Alexandru Nico
lae, muncitor la Uzinele „Gri- 
vița Roșie", colonel Alexan-

R.P. Romîne,

Dănescu, locotenent colo- 
Iosif Minat.

La adunare au luat parte 
membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, generali activi și în 
rezervă, fruntași în muncă din 
întreprinderile și instituțiile 
Capitalei, numeroși ofițeri, 
ostași evidențiați în pregăti
rea de luptă și politică.

Au participat atașați 
tari 
din

dru 
nel

mili- 
ai misiunilor diplomatice 
București.

A fost intonat imnul de 
stat al R.P. Romîne.

Adunarea festivă a fost 
deschisă de tovarășul Florian 
Dănălache.

Apoi a luat cuvîntul gene
ral de armată Leontin Sălă- 
jan, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
ministrul Forțelor Armate ale 
R.P. Romîne.

Cuvîntarea a fost sublinia
tă cu puternice aplauze.

A urmat apoi un program 
artistic.

(Urmare din

Cuvîntarea tov. genera! de armată Leontin Sălăjan
Sărbătorind Ziua Forțelor 

Armate — a spus vorbitorul — 
oamenii muncii și militarii 
din țara noastră își îndreaptă 
cu recunoștință gîndurile spre 
Partidul Muncitoresc Romîn — 
făuritorul și conducătorul ar
matei noastre populare. Vor
bitorul a. arătat că făurirea 
armatei populare romîne este 
rezultatul unei îndelungate 
munci desfășurate de partidul nire 
nostru încă în anii ilegalității.

în condițiile ofensivei elibe
ratoare desfășurate pe teri
toriul Romîniei de către ar
mata sovietică, la 23 August 
1944 a început insurecția ar
mată victorioasă, organizată 
de partid potrivit planului 
elaborat de cadrele de bază 
ale partidului în frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Răspunzînd chemării 
P.C.R., armata romînă a în
tors armele împotriva Germa
niei fasciste, a luptat eroic, 
alături de glorioasa armată 
sovietică eliberatoare, pînă la 
victoria deplină asupra Ger
maniei hltleriste.

în continuare vorbitorul a 
arătat că după ce poporul nos
tru și-a luat soarta în pro
priile sale mîini, apărarea cu
ceririlor revoluționare ale po
porului a pus la ordinea zilei 
sarcina făuririi armatei noi, 
devotată trup și suflet cauzei 
mărețe a clasei muncitoare.

Faptul că la insurecția ar
mată, sub conducerea P.C.R. 
au participat militari ai arma
tei romîne, iar împotriva tru
pelor hitleriste a întors ar
mele întreaga armată romînă 
și că la războiul just antihitle
rist, alături de armata sovie
tică au participat 16 mari uni
tăți romînești, a constituit un 
element fundamentai în înce
perea procesului de transfor
mare a armatei romîne într-o 
armată de tip nou.

Un rol hotărîtor în desfășu
rarea procesului de naștere a 
armatei noi l-a avut influența 
crescândă pe care o exercita 
Partidul Comunist în armată.

Pe baza succeselor obținute 
de poporul romîn In dezvol
tarea econom iei naționale, in 
industrializare* socialistă a 
țării și cu ajutorul Uniunii 
Sovietice, armata noastră s-a 
întărit neîncetat prin înzes
trarea și instruirea ei la un 
nivel corespunzător dezvoltă
rii tehnicii moderne și noilor 
cerințe ale științei și artei mi
litare socialiste.

Armata noastră a arătat vor
bitorul. oglindește viu trăsătu
rile noii noastre orânduiri so
ciale și de stat: alianța mun- 
atorească-țărăneascâ. priete
nia și frăția dintre poporul 
romîn și minoritățile națio
nale, unitatea moraâ-poliucă a 
poporului în jurul partidului 
nostru drag.

Vorbitorul a subliniat rolul 
organizațiilor de partid și 
U.T.M. în formarea unei înalte 
conștiințe politice a militari
lor.

Armata Republicii Populare 
Romîne este legată printr-o 
puternică prietenie și frăție de 
arme cu armata sovietică și 
cu celelalte armate ale țări
lor socialiste frățești.

Poporul nostru — a spus în 
continuare vorbitorul — în
făptuiește cu succes progra
mul desăvârșirii construcției 
socialiste adoptat de Congre
sul al Ill-lea al P.M.R.

Ca urmare a dezvoltării ne
întrerupte a economiei noas
tre socialiste și în primul rînd 
a industriei, la sfîrșitul pla
nului de 6 ani țara noastră va 
fi de două ori mai puternică 
decît în 1959, iar în 1375 de 
26 de ori mai puternică decît 
în 1938. Iată ce grandioase 
perspective ne stau în față, 
spre ce culmi minunate ne 
conduce partidul.

Referindu-se apoi la unele 
probleme ale situației inter
naționale, tovarășul Leontin 
Sălăjan a spus printre altele :

Evoluția evenimentelor pe 
arena mondială demonstrează 
că imperialiștii nu ău renunțat 
la ideia luptei armate împo
triva socialismului.

în prezent însă imperialiștii

nu mai pot să hotărască după 
bunul lor plac soarta omeni
rii.

Tovarășul N. S. Hrușciov 
arăta în raportul prezentat la 
Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. : „Sistemul mondial 
socialist a devenit un scut de 
nădejde care apără nu numai 
popoarele țărilor ce ne sînt 
prietene, ci și întreaga ome- 

împotriva aventurilor 
războinice ale imperialismu
lui".

întreaga omenire își în
dreaptă zilele acestea privirea 
spre Moscova, spre Congresul 
al XXII-lea al P.C.U.S., denu
mit pe bună dreptate Congre
sul constructorilor comunis
mului.

Socialismul își sporește con
tinuu resursele și tăria sa de 
nebiruit, în timp ce sistemul 
mondial capitalist este slăbit 
și subminat tot mai mult de 
racilele sale incurabile.

Puterea economică și milita
ră a lagărului socialist nu a- 
menință pe nimeni. Ea este 
pusă în slujba apărării păcii, 
a preîntîmpinării unui nou 
război.

Deși dispun de o evidentă 
superioritate, Uniunea Sovieti
că și celelalte țări socialiste 
nu numai că nu încearcă să-și 
impună cu forța punctul lor de 
vedere, ci fac tot ce depinde 
de ele pentru a asigura regle
mentarea pașnică, pe calea 
tratativelor, a problemelor in
ternaționale aflate în litigiu.

împreună cu celelalte țări 
socialiste, Republica Populară 
Romînă promovează cu con
secvență și fermitate o politi
că externă iubitoare de pace. 
Țara noastră aduce o contribu
ție activă la lupta pentru a- 
părarea păcii în Europa și în 
întreaga lume, pentru zădăr
nicirea planurilor imperialis
mului de a dezlănțui un nou 
război mondial.

După cum se știe, guvernul 
nostru a luat inițiativa și a 
propus unele măsuri menite să 
ducă la îmbunătățire* relații
lor dintre statele balcanice, in
diferent de orânduirea lor so- 
cial-poliucă, la transformarea 
regiunii balcanice intr-o zonă 
fără arme nucleare și rachete.

Propunerile concrete ale gu
vernului romîn, care se bucu
ră de sprijinul unora din gu
vernele balcanice, au fost pri
mite cu viu interes de opinia 
publică și de numeroase per
sonalități ale vieții politice din 
Grecia. In ultimul timp însă, 
guvernul grec a răspuns aces
tor propuneri constructive cu 
o campanie organizată de ațî- 
țare împotriva țărilor socialis
te, insoțită de intense pregă
tiri militare.

Poporul romîn este convins 
că o asemenea politică care 
servește interesele blocului a- 
gresiv N.A.T.O. și nu poporu
lui grec, este sortită eșecului 
și că viitorul aparține rațiunii. 
De aceea, guvernul nostru își 
menține propunerile și va 
continua să acționeze și pe 
viitor pentru a făuri în Bal
cani o zonă a bunei vecină
tăți, a păcii și securității, în 
care să se dezvolte relațiile 
economice și culturale între 
popoarele acestei regiuni, în 
interesul lor reciproc.

R. P. Romînă sprijină ini
țiativele și propunerile con
structive ale Uniunii Sovieti
ce și militează consecvent pen
tru normalizarea relațiilor in
ternaționale și dezvoltarea co
laborării între toate statele, 
manifestîndu-se ca un factor 
activ de menținere și consoli
dare a păcii.

Una din cele mai acute pro
bleme ale vieții internaționale 
— a spus în continuare vorbi
torul — o constituie în momen
tul de față lichidarea rămăși
țelor celui de-al doilea război 
mondial.

Un factor deosebit de pri
mejdios pentru pacea lumii a 
fost creat de imperialiști în 
Berlinul occidental.

Țările socialiste sînt ferm 
hotărîte să pună 
asemenea tendințe 
revanșarde prin 
Tratatului de pace

capăt unor 
agresive și 
încheierea 

cu Germa-

romîn 
sovietic
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nia și normalizarea, pe această 
bază, a situației Berlinului oc
cidental.

Arătînd că drept răspuns la 
propunerile pașnice și realiste 
ale țărilor socialiste, forțele 
imperialiste agresive, în frunte 
cu Statele Unite ale Americii, 
recurg la amenințări cu dez
lănțuirea războiului împotriva 
țărilor socialiste, vorbitorul a 
spus : Limbajul forței și în
cercările de intimidare n-au 
avut nici o dată și nu pot avea 
nici un fel de șanse de succes 
în raporturile cu țările lagăru
lui socialist care dispun de tot 
ce este necesar pentru a da 
riposta cuvenită oricărui agre
sor.

Amintind că consfătuirea 
din septembrie a miniștrilor 
apărării ai statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia 
a elaborat măsurile necesare 
pentru continua întărire a ca
pacității ~ - -
Armate 
spus :

Dacă 
nea, imperialiștii vor cuteza să 
atenteze la securitatea țărilor 
socialiste și să azvîrle ome
nirea într-un război mondial 
nimicitor, atunci acest pas 
nebunesc va fi și ultimul lor 
pas, va fi și sfîrșitul întregu
lui sistem al capitalismului.

Este de sperat că în viața 
internațională rațiunea va 
triumfa și pacea va fi menți
nută. „Avem convingerea, a 
arătat tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Congresul 
al XXII-lea al P.C.U.S.,

COC

de luptă a Forțelor 
Unite, vorbitorul a

totuși, sfidînd rațiu-

Ministrul Forțelor Armate, 
general de armată Leontin Să- 
lăjan a oferit miercuri seara 
un cocteil în saloanele Casei 
Centrale a Armatei cu prilejul 
Zilei Forțelor Armate ale Re
publicii Populare Romîne.

Au luat parte membri ai 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, ad-

că prin lupta continuă și tot 
mai hotărîtă a forțelor păcii, 
prin mobilizarea largă a po
poarelor și cu participarea 
activă a tuturor statelor iubi
toare de pace poate fi impusă 
realizarea năzuinței arzătoare 
întregii umanități — salv
gardarea păcii".

Vigilența este însă și rămî- 
ne o datorie imperioasă a mo
mentului de față. Cu cât va fi 
mai puternic lagărul socialist, 
cu atît există mai multe pre
mize ca forțele agresiunii să 
bată în retragere.

în încheiere tov. Leontin Să- 
lăjan a spus. în această zi mi
litarii armatei populare, strîns 
uniți în jurul Partidului Mun
citoresc Romîn, al Consiliului 
de Stat și Guvernului R. P. 
Romîne, raportează că nu-și 
vor precupeți forțele în mun
ca pentru continua perfecțio
nare a măestriei lor militare, 
pentru a ridica la un nivel tot 
mai înalt capacitatea de luptă 
a marilor unități și unităților, 
astfel încât armata noastră să 
fie în orice moment în măsură 
să-și îndeplinească cu cinste 
nobila misiune ce i-a fost în
credințată : apărarea cuceriri
lor revoluționare ale poporu
lui nostru și, cot la cot cu ce
lelalte armate socialiste fră
țești, a securității întregului 
nostru lagăr socialist și a cau
zei păcii.

Adunări festive consacrate 
sărbătoririi Zilei Forțelor Ar
mate ale R. P. Romîne au 
mai avut loc la Ploiești, Cons
tanța, Cluj și în alte orașe.

T E I L
juneții ministrului Forțelor 
Armate și adjuncții ministru
lui Afacerilor Interne, gene
rali activi și de rezervă, ofi
țeri superiori din Forțele Ar
mate și din Ministerul Aface
rilor Interne.

Au participat atașați mili
tari acreditați la București.

(Agerpres)

partidului pe care îl discută 
acum Congresul. Acesta este 
și programul viitorului nostru. 
Poporul nostru este un prieten 
neclintit al poporului sovietic. 
Vă doresc fericire.

Muncitorii au răspuns cu a- 
plauze puternice la cuvintele 
tovarășului Gheorghe 
ghiu-Dej.

— Vă mulțumim. Și 
tem prieteni sinceri ai . 
lui romîn — a răspuns 
muncitor din grup.

In secția de prese muncito
rii s-au adunat in juni -pe- 
ților. Membrii delega; ei s-au 
oprit in fața unei prese-gi- 
gant. Un lingou de oțel incan
descent, prins intre brațele 
mașinii-colos, scinteia și ge
mea parcă sub puterea de 
3.000 de tone care ii apăsa.

Inginerul Igor Lapuka, șeful 
secției explică:

— Este o comandă nouă, pe 
care am primit-o chiar ieri din 
Romînia. Din lingăul acesta, 
precum și din altele care ur
mează să vină la presă, pro
ducem valuri pentru laminare 
la cald. Comanda va fi înfăp
tuită la timp, încă în trimes
trul acesta vom trimite Romî
niei instalațiile comandate.

La secția mecanică și de a- 
samblare nr. 3, unde se mon
tează in prezent un laminor și 
cîteva instalații mari, mem
brii delegației au fost din nou 
înconjurați de muncitori și 
tehnicieni.

Strungărița Polina Necea- 
eva și montatoarele Zina Fe- 
dova și Palea Samohina au 
ținut să se fotografieze cu 
oaspeții din Romînia.

— Vom avea o amintire din
tre cele mai frumoase — a spus 
Neceaeva, după ce s-a fotogra
fiat.

— Vă felicit — s-a adresat to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej celor din jur. Vă puteți 
mîndri cu uzina voastră. Noi 
primim de la voi utilaje. 
Muncitorii și tehnicienii noștri 
sînt mulțumiți de utilajul pe 
care ni-l furnizați.

— Și cel pe care îl vom 
furniza de acum înainte va fi 
bun — zice un muncitor. Cu 
cît va fi Romînia mai puter
nică cu atît vom fi ți noi cu 
toții mai puternici.

La despărțire tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
exprimat mulțumiri colectivu
lui uzinei pentru primirea 
caldă făcută membrilor dele
gației.

Gheor-

noi sîn- 
poporu- 

un

o 
N 
U economice și financiare

Intervenția reprezentantului
R. P

NEW YORK
— De la trimișii speciali A- 
gerpres la O.N.U. — C. Rădu- 
canu și C. Alexandroaie :

în Comitetul pentru pro
blemele economice și finan
ciare al Organizației Națiu
nilor Unite continuă dezbate
rile generale. în ședința de 
marți a luat cuvîntul 
zentantul R.P. Romîne.
Sin*.

25 (Agerpres).

repre- 
Titus

Romîne
După ce a arătat că coope

rarea economică internaționa
lă reflectă tendințe multiple 
și uneori chiar și contradic
torii izvorîte din existența pe 
glob a celor două sisteme 
social-politice diferite, dele
gatul țării noastre a subliniat 
factorii care influențează fa
vorabil cooperarea internațio
nală, citind printre aceștia, în 
primul rînd, întărirea continuă

In Comitetul Politic: O rușinoasă
infrîngere diplomatică
a puterilor occidentale

intre o 
neconvingătoare ex- 
delegatului american 
Dean, ș: o încercare 
de a se pune la vot

NEW YORK 25 — De la tri
mișii speciali Agerpres C. Ră- 
ducanu și C. Alexandroaie :

Delegațiile occidentale în 
frunte cu cea a Statelor Unite 
continuă să folosească Comi
tetul Politic ca tribună a di
versiunii și «minării ..sine die" 
a discutării principalelor pro
bleme la ordinea zilei. Luni, 
timpul de lucru al Comitetu
lui a fost împărțit 
lungă și 
punere a 
Arthur 
nedibace
o rezoluție diversionistă ela
borată de un grup de opt 
state, din care 6 fac parte din 
grupările agresive N-AT.O. și 
S.E.A.T.O. Puterilor occiden
tale nu le părea suficient fap
tul că au împiedicat prin ma
nevrele lor abordarea cu prio
ritate a problemei dezarmării, 
acum ele au încercat să îm
pingă O.N.U. și Comitetul Po
litic într-un nou impas. Dele
gațiile acestor puteri ar dori 
ca O.N.U. să ia atitudine față 
de măsurile defensive ale 
Uniunii Sovietice determinate 
de interesele securității ei și 
ale întregii omeniri iubitoare 
de pace, 
luni pe 
exprimind

Rezoluția împinsă 
masa Comitetului 
o așa-zisă preocu-

Dragoste și admirație față de eroicul

IMBOLD PUTERNIC
LUPTA NOASTRĂ

Rodul 
înțelepte a

liticii
P. c, u. s.

Jn aceste zile cînd la 
Kremlin își desfășoară 
lucrările cel de al XXII- 

lea Congres al P.C.U.S., con
gresul constructorilor comu
nismului, gîndurile oamenilor 
muncii din orașul Buhuși ca 
și ale tuturor oamenilor mun
cii din patria noastră sînt în
dreptate spre Moscova, capi
tala țării care construiește 
pentru prima oară in lume 
comunismul.

Marți după-amiază peste 600 
de oameni ai muncii de la Fa
brica de postav și din orașul 
Buhuși s-au adunat în sala de 
festivități a fabricii într-un 
entuziast miting consacrat lu
crărilor Congresului construc
torilor comunismului.

Luînd cuvîntul la miting, 
tovarășul Ion Popară, secreta
rul comitetului de partid al 
fabricii de postav a arătat 
marea însemnătate a celui de 
al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S. „Documentele Con
gresului — a arătat vorbitorul 
— sînt o expresie vie a mar- 
xism-leninismului creator. Ele 
arată întregii omeniri drumul 
spre culmile progresului, spre 
viitorul ei luminos : comunis-

Aspect din timpul adunării festive

mul. Citind rapoartele tova
rășului Hrușciov, Programul 
P.C.U.S., fiecare dintre noi are 
în față tabloul concret al pri
mei societăți comuniste din 
istorie".

Vorbind în numele tinerilor 
din Buhuși, tînărul muncitor 
Gheorghe Astănoaiei de la Fa
brica de postav, a subliniat că 
nu există tînăr care asemenea 
tuturor oamenilor muncii să 
nu fie entuziasmat de minuna
tele perspective ce le deschide 
Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. — „Marile succese 
ale constructorilor comunis
mului — a arătat el — ne 
sînt imbold puternic în lupta 
pentru înfăptuirea politcii în
țelepte a Partidului Muncito
resc Romîn, pentru desăvîrși- 
rea construcției socialiste în 
patria noastră".

Profesorul Bogdan Popescu, 
a relevat în cuvîntul său la 
miting faptul că documentele 
Congresului P.C.U.S. răsună în 
întreaga lume ca o chemare 
la pace și prietenie între po
poare.

în 
fost adoptat un mesaj 
care tw...—— -------- —
huși salută Congresul 
structorilor comunismului și 
urează succes în îndeplinirea 
grandiosului Program de fău
rire a primei societăți comu
niste din lume.

încheierea mitingului a 
‘ w J prin

oamenii muncii din Bu- 
con-

PAVEL PINTEA

Sala clubului Uzinei „Indepen
dența" a găzduit marți după-amia
ză însuflefitul miting al oameni
lor muncii din orașul Sibiu con
sacrat lucrărilor celui de-al XXII- 
lea Congres al P.C.U.S .Peste 
1500 de muncitori, tehnicieni, in
gineri și funcționari, activiști de 
partid și de stat, cadre de con
ducere din economie, oameni de 
știință și cultură au participat la 
acest miting.

Luînd cuvîntul, tovarășul Po
pescu loan, secretar al Comitetu
lui orășenesc de partid Sibiu, a 
reliefat însemnătatea istorică inter
națională a Congresului al XXII- 
lea al P.C.U.S. „Trăim zilele — a 
spus printre altele vorbitorul — 
cînd visul cel mai scump al ome
nirii devine realitate. Năzuințele 
de veacuri ale omenirii spre bu
năstare și fericire, prind viață sub 
ochii noștri. Oamenii muncii din 
orașul nostru sînt entuziasmați de 
mărețele perspective deschise de 
Congresul al XXII-lea al P.C.U.S., 
de imaginea societății comuniste 
oglindită în Programul P.C.U.S. 
Ei sînt ferm hotărîți să lupte cu 
toată energia pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de Partidul Mun
citoresc Romîn— adueîndu-și ast
fel contribuția la desăvîrșirea con
strucției socialiste în patria noas
tră și prin aceasta la victoria co
munismului și păcii în lumea în
treagă".

Tovarășul Ion Mețiu, director 
general al Uzinei „Independența" 
a subliniat în cuvîntul său faptul 
că victoriile strălucite ale oame-

nilor sovietici sînt rodul nemijlo
cit el politicii înțelepte a 
P.C.U.S., a Comitetului său Cen
tral leninist în frunte cu tovarășul 
N. S. Hrușciov.

„De o săpfămînă urmărim cu o 
deosebită atenție lucrările celui 
de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S., 
a spus tovarășul loan Cruciat, me
canic de locomotive la Depoul 
C.F.R. Sibiu, deputat în Marea A- 
dunare Națională a R.P.R. Pe noi 
ne bucură din toată inima marile 
victorii obfinute în toate dome
niile de activitate de poporul 
frate sovietic. Din Rapoartele pre
zentate de tovarășul Hrușciov ne 
apare în față imaginea vie și con
cretă a comunismului, așa cum îl 
vor cunoaște primii în lume oa
menii sovietici. Noi, muncitorii ce
feriști ca și ceilalți oameni ai 
muncii din Sibiu, vedem în Pro
gramul P.C.U.S. perspectivele de 
viitor ale țării noastre, „ziua noa
stră de mîine" cum a spus to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
De aceea, strîns uniți în jurul în
cercatului nostru partid, nu vom 
precupeți nici un efort în lupta 
pentru făurirea socialismului și co
munismului în patria noastră".

în cadrul mitingului a mai luat 
cuvîntul și tovarășa Schuster Her
mine, fricoferă la Fabrica „7 No
iembrie" precum și profesoara 
Toader Ana. Ele au exprimat dra
gostea și admirația oamenilor 
muncii din țara noastră față de 
poporul sovietic — constructor al 
comunismului.

CONSTANTIN HOOIOTA

Minunatul viitor comunist

minunat prilej 
dragostei și 
de gloriosul 
constructorii

Mitingul consacrat desfășu
rării lucrărilor celui de-al 
XXII-lea Congres al P.C.U.S., 
miting care a avut loc în sala 
Teatrului de Stat din Constan
ța și la care au participat pe
ste 600 de oameni ai muncii a 
constituit un
de manifestare a 
admirației față 
P.C.U.S., față de 
comunismului.

Mitingul a fost deschis de 
tovarășul Constantin Mîndrea- 
nu, secretar al Comitetului re
gional de partid Dobrogea. A 
luat apoi cuvîntul tovarășul 
Ilie lonescu, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de 
partid Constanța care a su
bliniat uriașa însemnătate is
torică a Congresului al XXII- 
lea al P.C.U.S. pentru cauza 
construcției comunismului în 
U.R.S.S., pentru dezvoltarea 
sistemului mondial socialist, 
pentru mișcarea comunistă și 
muncitorească, pentru forțele 
păcii și progresului din lumea 
întreagă. „Poporul romîn, care

sub conducerea P.M.R., mun
cește cu însuflețire pentru de- 
săvîrșirea 
liste — a 
salută cu 
istoricului 
din inimă de marile victorii 
ale poporului frate sovietic 
și-i urează succes deplin în 
construcția luminosului viitor 
comunist în care vede oglin
direa propriilor sale aspirații 
spre culmile cele mai înalte 
ale progresului".

Despre interesul arzător cu 
care sînt urmărite lucrările 
celui de al XXII-lea Congres 
al P.C.U.S. a vorbit apoi mun
citorul Ion Munteanu de la 
secția mecanizate a D.R.N.C. 
El a scos în evidență faptul 
că el și tovarășii săi de mun
că sînt profund impresionați 
de grija P.C.UÂ pentru binele 
și fericirea omului. „In lumi
na Rapoartelor tovarășului 
Hrușciov se vede din nou. cum 
nu se poate mai convingător 
— a spus vorbitorul — că în
treaga politică a P.C.U3. •

construcției socia- 
arătat vorbitorul — 
entuziasm lucrările 
Congres, se bucură

pătrunsă de măreața idee a 
comunismului. „Totul pentru 
om, pentru binele omului".

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Popescu Nicolae, inginer șef Ia 
U.S.A.S. Năvodari a vorbit 
despre adînca satisfacție și 
bucurie cu care comuniștii și 
toți cei ce muncesc în această 
mare uzină — rod al colabo
rării și ajutorului primit din 
partea poporului 
privesc 
deschid 
lorlalte 
întregii 
prin construcția 
lui în U.R.S.S.

Strungarul fruntaș Stanciu 
Oprea de la Șantierul Naval 
Constanța a arătat în cuvîntul 
său că el și tovarășii săi de 
muncă, asemenea întregului 
nostru popor, văd în mărețul 
program al construcției comu
niste în U.RS.S. un mare 
imbold 
pentru 
trasate

sovietic — 
se 

sovietic, ce- 
socialiste și 
muncitoare 

comunismu-

perspectivele ce 
poporului 
popoare 
omeniri

I U.R.S.S.
însuflețitor în lupta 

îndeplinirea sarcinilor 
de P.M.R.

G. MIHAESCU

pare pentru experiențele nu
cleare întreprinse de Uniunea 
Sovietică, dar ferindu-se de 
cea mai mică referire la pre
gătirile agresive ale puterilor 
occidentale și experiențele or
ganizate de Statele Unite, a 
întimpinat riposta cuvenită, 
pricinuindu-se o rușinoasă în- 
frîngere diplomatică inițiato
rilor acestei rezoluții, puterile 
occidentale

Așa cum a arătat, în numele 
delegației romîne, Eduard Me- 
zincescu. intervenind în repe
tate rinduri împotriva încercă
rilor președintelui Comitetului 
de a strecura rezoluția la vot, 
Comitetul politic a fost pus în 
situația inadmisibilă de a a- 
runca pe fereastră orice re
guli de desfășurare a discuții
lor sale numai pentru 
pe placul inspiratorilor 
text diversionist

Demonstrația asupra 
sistenței formale și de 
acestei rezoluții, 
delegații Romîniei. Poloniei și 
Bielorusiei, a obligat pe auto
rii ei să bată în retragere.

Reluind dezbaterile de luni, 
„New York Times" constată că 
prin redactarea sa „textul a 
determinat lipsa de sprijin al 
tuturor țărilor afro-asiatice".

Așa cum a arătat delegatul 
romîn, dezbaterile de pînă a- 
cum din Comitetul Politic a- 
rată că singura resursă a dele
gațiilor occidentale a rămas 
ceea ce se numește în limba
jul Congresului Statelor Unite 
„tactica filibusterului", adică a 
discuțiilor fără sfîrșit și fără 
rezultat, în speranța că aceasta 
va amîna abordarea unor pro
bleme principale, care așteaptă 
și pot să fie rezolvate.

a face 
acestui

incon- 
fond a 

făcută de

a economiei țărilor socialiste. 
Economia țărilor socialiste, 
arăta delegatul romîn, repre
zintă elementul stabil care 
exercită o acțiune pozitivă a- 
supra situației economice mon
diale. Alături de aceasta in
fluențează pozitiv, de aseme
nea, eforturile tinerelor stat* 
pentru întărirea independen
ței lor economice.

Referindu-se la problema 
modului de ajutorare a țărilor 
slab dezvoltate, reprezentantul 
romîn a condamnat practica 
actuală folosită de unele țări 
exportatoare de capital, care 
condiționează acordarea asis
tenței lor financiare de accep
tarea intereselor lor politice, 
în legătură cu aceasta sînt 
semnificative presiunile exer
citate de Statele Unite față 
de o serie de țări neutre, după 
ce acestea au semnat decla
rația statelor neangajate de la 
Belgrad.

în continuare delegatul ro
mîn a arătat că nici un pro
gram al O.N.-U. pentru ajuto
rarea țărilor slab dezvoltate, 
orice nume ar purta acest 
program, nu va fi de vreun 
folos dacă nu vor fi înlătura
te cauzele care frînează pro- 
gresul acestor țări. Trebuie să 
înceteze, a subliniat delega
tul romîn, jaful colonialist șl 
neocolonialist, să fie redat po
poarelor bogățiile naturale și 
resursele acaparate de mono
polurile internaționale, să fie 
lichidate acordurile bazate pe 
inegalitatea economică, iar în 
comerțul exterior să se întro
neze principiile egalității și 
avantajelor reciproce.

Delegatul romîn a subliniat 
că adoptarea de către Comi
tetul nr. 2 a unei declara
ții de colaborare economică 
internațională ar constitui un 
mare progres în acest dome
niu.

Delegatul romîn 
apoi în revistă o 
succese importante 
nomiei naționale a 
mine.

Subliniind importanța schim
bului de experiență teinico- 
științifică pentru dezvoltarea 
țărilor rămase în urmă din 
punct de vedere economic, de
legatul R.P. Romîne a arătat 
în încheierea cuvîntării sale 
că R. P. Romînă susține 
ideea convocării, în 1963, 
a unei conferințe internațio
nale privind aplicarea științei 
și tehnicii în favoarea țărilor 
slab dezvoltate.

a trecut 
serie 

ale 
R.P.

de
eco-
Ro-

GRECIA

ATENA 25 (Agerpres). — 
In ciuda terorii polițienești, în 
seara zilei de 24 octombrie 
100.000 de atenieni s-au adu
nat la un miting electoral al 
Frontului agrar general demo
cratic din Grecia (P.A.M.E.), 
care s-a transformat într-o 
demonstrație emoționantă a 
sprijinului pe care poporul îl 
acordă cauzei păcii, democra
ției și progresului. „Nu — ba
zelor militare din Grecia 
„Democrație !“, „Amnistie!”, 
„Fascismul nu va trece !“, „Li
bertate lui Glezos !" — aceste 
lozinci au răsunat timp de cî- 
teva ore în piețele și străzile 
centrale ale capitalei Greciei.

La miting au luat cuvîntul 
I. Passalidis, președintele 
EDA, Iliu și Kitsikis, lideri ai 
partidului, precum și Arghyro-

poulos, candidat al P.A.M.E. Ei 
s-au pronunțat pentru o poli
tică de pace, prietenie și cola
borare cu toate țările, pentru 
transformarea Balcanilor în- 
tr-o zonă a păcii, împotriva 
bazelor morții pe teritoriul 
Greciei, pentru amnistie gene
rală și adoptarea de măsuri în 
vederea ridicării nivelului de 
trai al oamenilor muncii din 
Grecia.

Passalidis, a demascat pla
nul reacțiunii din Grecia care 
încearcă prin teroare deșănța
tă să înăbușe voința poporului 
grec și să salveze regimul 
reacționar din Grecia.

Passalidis a făcut apel la a- 
tenieni să voteze pentru 
P.A.M.E. spre a asigura astfel 
formarea unui guvern de co
laborare democratică.

Puternice demonstrații 
studențești la Teheran

La 24 octombrie 
a avut loc la 
Teheran o pu

ternică demonstrație 
antiguvernamentală a 
studenților 
Demonstrația a 
prilejuită de o adu
nare consacrată 
versării Organizației 
Națiunilor Unite care 
a avut loc în clădirea

iranieni, 
fost

ani-

universității. La adu
nare a luat parte pri
mul ministru Amini. 
Demonstranții au con
damna/ politica an
tipopulară a guvernu
lui Amini care încalcă 
principiile Cartei 
O.N.U. Ei au cerut 
organizarea în cel

mai scurt timp a ale
gerilor parlamentare.

Mașina primului mi
nistru a fost blocată 
da demonstranfi. Au
toritățile au luat im
portante măsuri poli
țienești pentru a puna 
capăt demonstrației și 
a preveni alte demon
strații similare.

ifv scurfîdVWTTL Pe scurt
BERLIN. — La Teatrul Me

tropol din Berlin a avut loc 
la 23 octombrie un concert al 
orchestrei simfonice din Ber
linul democrat, dirijată de 
Paul Doerrie, cu concursul 
violonistului romîn Ștefan 
Ruha. Frumoasa interpretare 
de către violonistul romîn a 
Concertului pentru vioară și 
orchestră 
Barthold; 
public cu 
aplauze.

nute în șir spectatorii au a- 
plaudat pe maestrul George 
Georgescu, pe Ion Voicu și in- 
treg ansamblul.

de Mendelssohn- 
a fost răsplătită de 
vii și îndelungate

Filarmonica de
Enescu" și-a

23 octombrie 
care l-a între-

la
pe
Austria susținind un 

ta orașul Innsbruck.

PARIS. — în cadrul Zile
lor culturii romînești în Fran
ța, la 25 octombrie a avut loc 
in marea sală a Palatului 
U.N.E.S.C.O. din Paris o pro
iecție de filme documentare 
romînești, la oare a asistat 
un public foarte numeros. Au 
fost prezentate cu acest prilej 
filmele: „Actualități romî
nești", „Siliciul", „Lumină și 
piatră", „Grădina celor cinci 
continente" și „Istoria unui 
tablou".

VIENA. — 
Stat „George 
încheiat 
turneul 
prins în 
concert
Ca și la Viena, concertul pre
zentat la Innsbruck s-a bucu
rat de un strălucit succes. Mi-

CAIRO. — La 23 octombrie, 
ambasadorul R. P. Romîne la 
Cairo, Constantin Stănescu, a 
oferit un cocteil cu ocazia ple
cării sale definitive din R.A.Ua

R.A.Ua


LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XXII-LEA AL P.C.U.S.
Ședința din dimineața

MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS transmite : La 25 octom
brie au continuat lucrările Congresului al XXII-lea al P.C.U.S. 
In cadrul ședinței au luat cuvîntul reprezentanți ai partidelor 
comuniste și muncitorești.

Jesus Faria, secretar gene
ral al C.C. al P. G. din Vene- 
zuela, a declarat că poporul 
țării sale luptă împotriva im
perialiștilor din S.U.A. care 
storc profituri uriașe din Ve
nezuela. Protestul furtunos al 
locuitorilor din Caracas îm
potriva fostului vicepreședin
te Nixon; în timpul călătoriei 
acestuia prin țările Americii 
Latine; a dat o lovitură mo
rală imperialismului ameri
can.

Poporul Venezuelei; a spus 
vorbitorul; consideră revolu
ția cubană ca propria sa 
cauză. Partidul nostru întă
rește solidaritatea cu poporul 
cuban. Revoluția cubană și 
succesele Uniunii Sovietice 
stimulează lupta popoarelor

O noua
in dezvoltarea omenirii

Congresul al XXII-lea al 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice deschide o epo
că nouă în dezvoltarea ome
nirii, a spus Kiiud Jespersen, 
președintele Partidului Comu
nist din Danemarca.

Salutînd congresul; el a 
arătat că în centrul atenției 
Partidului Comunist din Da
nemarca se află lupta pentru 
pace; pentru ieșirea țării din 
N.A.T.O.; pentru încheierea 
Tratatului de pace german și 
recunoașterea Republicii De
mocrate Germane.

Kpud Jespersen a caracte
rizat politica guvernului da
nez drept o politică de sinu
cidere națională.

Lupta pentru o Danemarcă 
liberă, democratică și neutră 
este baza politicii comuniști
lor danezi, a spus Knud Jes
persen.

Noul Program al P.C.U.S., a 
arătat Jespersen, va însufleți 
clasa muncitoare din Dane
marca în lupta ei pentru so
cialism.

Hotărîrile Congresului al 
XXII-lea vor duce la o nouă 
întărire a pozițiilor Uniunii 
Sovietice, lagărului socialist și 
întregii mișcări comuniste și 
muncitorești internaționale, a 
declarat Paul de Groot, se
cretarul general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist din Olanda. El a sub
liniat : „Acesta este un spri
jin puternic acordat luptei 
noastre".

Paul de Groot a arătat că 
programul construirii comu
nismului în Uniunea Sovietică 
este studiat cu atenție de pă
turile largi ale . oamenilor 
muncii din Olanda. Acest pro
gram este „un far pentru toți 
comuniștii, pentru toți cei 
care luptă pentru o societate 
nouă care să aducă fericire tu
turor".

Conducătorul delegației 
Partidului Comunist din Olan
da a condamnat poziția con
ducătorilor Partidului Muncii 
din Albania. El a subliniat 
că linia generală și activitatea 
practică a Partidului Comu
nist din Uniunea Sovietică 
sînt „un reazim trainic și de 
nădejde pentru coeziunea în
tregii mișcări comuniste și 
muncitorești internaționale, 
pentru lupta împotriva piedi
cilor și greșelilor care s'tinje- 
nesc această coeziune".

„Principalul document poli
tic și ideologic al epocii noa
stre", astfel a numit Progra
mul P.C.U.S. Gilberto Vieira, 
secretai- politic al Comitetu

P* €♦ IL $♦ — avangarda 
a mișcării comuniste 

și muncitorești internaționale
Nikola Șaui, secretar al C.C. 

al Partidului Comunist din 
Liban, a condamnat pozi
ția conducătorilor Partidului 
Muncii din Albania, subliniind 
că această poziție contravine 
marxism-leninismului.

Partidul nostru, a spus 
Șaui, sprijină pe deplin apre
cierea dată de Nikita Hruș- 
ciov acțiunilor conducătorilor 
albanezi. Considerăm că a- 
ceste acțiuni aduc prejudicii 
unității mișcării comuniste 
mondiale și cauzei construirii 
socialismului în Albania.

Nikola Șaui a salutat Parti
dul Comunist al Uniunii So
vietice ca avangardă a miș
cării comuniste și muncito
rești internaționale. El a sub
liniat că noul Program al 
P.C.U.S. va influența destine
le întregii lumi, luminînd ca
lea popoarelor spre indepen
dența națională.

Comuniștii din Liban, a de
clarat Nikola Șaui, luptă cu 
fermitate pentru menținerea 
păcii în Orientul Arab. Ei se 
pronunță pentru menținerea 
neutralității țării lor, împo
triva vizitelor flotei a 6-a a- 
mericane în apele libaneze.

„Noi sîntem pentru solidari
tatea arabă deplină, pentru în
tărirea prieteniei cu Uniunea 
Sovietică și țările lagărului so
cialist"; a spus Șaui.

Victoria poporului Sirian, a 
subliniat Nikola Șaui, consti
tuie un eveniment de mare 
însemnătate și pentru Liban, 
întrucît partidele comuniste 
sirian și libanez au dus și duc 
întotdeauna o luptă comună 
împotriva tiraniei; pentru in
dependența țărilor noastre.

Delegații au continuat apoi 
dezbaterile pe marginea Ra
portului de activitate al C.C., 
Proiectului de Program și Ra
portului de activitate al Comi
siei centrale de revizie. Primul 
care a luat cuvîntul a fost 
Vasili Smirnov, montor la 
Șantierele navale „Baltika" 
din Leningrad. 

asuprite împotriva asupritori
lor”.

Este regretabil, a spus Je
sus Faria, că în această pe
rioadă a triumfului mondial 
al comunismului conducătorii 
Partidului Muncii din Alba
nia se abat de la principiile 
internaționalismului proletar. 
Noi respectăm suveranitatea 
fiecărui partid, dar ne situăm 
pe principiile internaționalis
mului proletar. Conducătorii 
albanezi incalcă principiile 
Consfătuirii reprezentanților 
partidelor comuniste și mun
citorești din 1960.

Jesus Faria a subliniat 
că îndeplinirea programului 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice va fi o lovitură 
mortală dată imperialismului.

lui Central al Partidului Co
munist din 'Columbia.

Partidul Comunist din Co
lumbia, a spus el, apără cu 
hotărîre unitatea mișcării co
muniste pe baza principiilor 
marxism-leninismului și apli
că principiile cuprinse în De
clarația partidelor comuniste 
și muncitorești din 1960.

;,De aceea, considerăm 
nedemn jocul perfid al condu
cătorilor Partidului Muncii din 
Albania, care au aprobat nu
mai formal această declarație, 
iar practic acționează împotri
va ei, ducînd o campanie de 
calomnii împotriva Comitetu
lui Central leninist al P.C.U.S."; 
a declarat Vieira.

Vieira a subliniat că Con
gresul al XXII-lea al P.C.U.S. 
marchează începutul unei noi 
și rodnice etape în mișcarea 
comunistă și muncitorească 
internațională.

Caracterizând situația poli
tică din Columbia și vorbind 
despre situația grea a oame
nilor muncii, Gilberto Vieira 
a declarat că „numai calea 
socialistă asigură avîntul rapid 
al economiei și culturii".

Vieira a spus că revoluția 
cubană este „avangarda revo
luției noastre" și că poporul 
Columbiei nu se va lăsa atras 
în acțiunile agresive împotri
va Cubei.

„Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. și noul Program al 
partidului vor lumina ca niș
te faruri lupta oamenilor 
muncii din întreaga lume pen
tru pace și o viață fericită",■ 
a declarat Lawrence Sharkey; 
secretarul general al C.C. al 
Partidului Comunist din Aus
tralia.

însuflețiți de acest pro
gram, a subliniat el, vom păși 
cu curaj și încredere înainte, 
spre noi victorii. Comuniștii 
din Australia consideră ca 
sarcină a lor lupta pentru des
prinderea Australiei din blocul 
militar în care a fost atrasă 
de guvernul Menzies.

Lawrence Sharkey a subli
niat că la apropiatele alegeri 
parlamentare comuniștii aus
tralieni vor căuta să obțină în
frângerea politicii guvernului 
Menzies.

Comuniștii din Australia, a 
spus vorbitorul, înțeleg că 
Uniunea Sovietică a fost ne
voită să ia măsuri în vederea 
întăririi apărării din cauza 
intensificării cursei înarmări
lor pe care o desfășoară pu
terile imperialiste ca răspuns 
la propunerea U.R.S.S. de a se 
lichida rămășițele războiului 
mondial.

El a comunicat că muncito
rii de la aceste șantiere au 
inițiat întrecerea pentru în
deplinirea în 5 ani a sarcini
lor septenalului cu privire la 
creșterea productivității mun
cii. Această sarcină va fi, fără 
îndoială, îndeplinită, a subli
niat Smirnov.

La șantierele „Baltika" miș
carea pentru munca comunis
tă a devenit o mișcare de ma
să. Membrii brigăzilor de 
muncă comunistă consideră de 
datoria lor nu numai să mun
cească bine. In întrecerea pen
tru munca comunistă se edu
că omul nou, omul zilelor co
muniste de mîine.

Vasili Smirnov a mai comu
nicat că șantierele „Baltika" 
au trecut la construirea unei 
noi serii de petroliere. El a 
amintit că muncitorii de la 
aceste șantiere au și construit 
o serie de petroliere de mare 
tonaj între care „Pekin", „Var
șovia" și altele.

Smirnov a dat asigurări 
Congresului că inimile mun
citorilor de la șantierele „Bal
tika", precum și ale muncito
rilor de la celelalte întreprin
deri din Leningrad, au fost, 
sînt și vor fi întotdeauna ală
turi de Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Ivan Bodiul, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Comu
nist din R.S.S. Moldovenească 
a spus că adincirea democra
tizării vieții sociale în Uniu
nea Sovietică, atragerea ma
selor largi de oameni ai mun
cii la conducerea țării consti
tuie una dintre cele mai im
portante realizări din ultima 
perioadă.

Subliniind că în prezent au 
devenit cunoscute noi fapte in 
legătură cu acțiunile crimina
le ale grupului antipartinic, 
Bodiul a declarat că pentru 
Molotov, Malenkov și Kagano- 
vici nu este Ioc în partid.

Ivan Bodiul, care anul tre
cut a vizitat Albania, a ară
tat că a văzut acolo mașini

zilei de 25
și utilaj tehnic din U.R.S.S., 
Cehoslovacia și alte țări so
cialiste. Acolo lucrează specia
liști din aceste țări, ajutînd 
albanezilor. Nu trebuie să se 
uite, a subliniat Bodiul, că 
prietenia dintre poporul alba
nez și popoarele lagărului so
cialist a fost întărită prin sîn- 
gele vărsat în lupta împotriva 
fascismului.

Cu atît mai mult nu putem 
trece sub tăcere greșelile con
ducătorilor Albaniei, a decla
rat Bodiul. Datoria noastră in- 
temaționalistă este să ajutăm 
pe conducătorii Albaniei să-și 
îndrepte greșelile și să nu în
găduim ruperea Albaniei de 
lagărul socialist

Vorbitorul s-a referit apoi la 
realizările R.S.S. Moldovenești 
în construcția economică și 
culturală. De la începutul sep
tenalului (1959) producția de 
energie electrică a crescut cu 
50 la sută iar producția indus
triei constructoare de mașini 
și de prelucrare a metalului 
s-a dublat aproape. în ajunul 
deschiderii Congresului al 
XXII-lea a fost montat pri
mul tractor moldovenesc.

Ivan Bodiul a comunicat că 
în agricultura republicii se fo
losesc în prezent peste 20.000 
de tractoare și 6.000 de com
bine. în decurs de doi ani s-au 
construit la sate 50.000 de case 
— fiecare a zecea familie s-a 
mutat în casă nouă.

Viktor Kroțov, directorul 
uzinei de mașini grele din

Congresul al XXIB.Iea al P.C.IJA. 
va arata saatregsi lumi 

singura cale justa 
spre un viitor luminos

Zia Nuriev, prim-secretar al 
Comitetului regional al 
P.C.U.S. din R.S.S.A. Bașkiră, 
a declarat că Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S. va deține 
un loc remarcabil în istoria

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și membrii delegației R. P. Romîne discutînd cu delegația R.S.S. Moldovenească 
la Congresul al XXII-lea al P.C.U.S,

Ședința din după-amiaza zilei de 25 octombrie
în ședința de după-amiază 

a Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S., prezidată de Arvid 
Felșe, primul care a luat cu
vîntul a fost Peter Keineman, 
secretar general al C. C. al 
Partidului Comunist din Cey
lon. Analizînd evenimentele 
din ultimii șase ani el a sub
liniat că nici un om cinstit 
nu se poate îndoi că Congre
sul al XX-lea al P.C.U.S. a 
constituit un moment de coti
tură nu numai în istoria Par
tidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, ci șj a întregii miș
cări comuniste și muncitorești 
internaționale.

Hotărîrile Congresului al 
al XX-lea, a adăugat Keine
man, au fost de un deosebit 
ajutor pentru tinerele partide 
comuniste, create după cel 
de-al doilea războj mondial.

P.C.U.S. și guvernul U.R.S.S., 
a relevat Keineman, depun 
eforturi permanente pentru 
consolidarea păcii și acorda
rea de ajutor economic sta
telor care și-au cucerit recent 
independența. Vorbitorul a 
declarat că „marea familie so
cialistă a popoarelor sovietice 
este un prieten credincios și 
de nădejde al Ceylonului".

Referindu-se la situația din 
Partidul Muncii din Albania, 
Peter Keineman a calificat 
poziția conducătorilor lui ca 
„incompatibilă cu internațio
nalismul proletar". El și-a 
exprimat speranța că Partidul 
Muncii din Albania „va reflec

Activitatea €♦ U» $♦ 
spre binele păcii 

iau lumea întreagă
Salutînd Congresul în nu

mele Partidului Comunist din 
Mexic, Martinez Verdugo, 
prim-.=ecretar al Comitetului 
Central al P.C. din Mexic, și-a 
exprimat aprobarea față de

octombrie
Ural (una din cele mai mari 
din U.R.S.S.), a relatat că 
după Congresul al XX-Iea al 
P.C.U.S. la această întreprin
dere s-a pus la punct produc
ția a 53 noi tipuri de utilaj 
pentru laminoare, furnale, lu
crări de foraj în industria pe
trolieră etc.

La această uzină este în 
curs de construcție un blu- 
ming automat cu o capacitate 
de șase milioane tone de lami
nate pe an. Pînă la sfîrșitul 
septenalului se prevede utila
rea cu astfel de bluminguri a 
patru uzine metalurgice. S-a 
terminat proiectarea utilajului 
pentru un furnal cu un vo
lum de 2.700 m.c.

Uzina de mașini grele din 
Ural se află în prezent în re
construcție. în decurs de trei 
ani capacitatea întreprinderii 
se va dubla. Viktor Krotov a 
arătat că Institutul de Cerce
tări științifice în domeniul 
construcției de mașini grele 
de pe lingă uzină are un rol 
important în perfecționarea 
tehnologiei, în îmbunătățirea 
organizării și utilării tehnice a 
uzinei.

Directorul uzinei a criticat 
lipsurile din munca instituții
lor de planificare în aprovi
zionarea tehnică materială a 
întreprinderii. El a subliniat 
că se impune realizarea cît 
mai grabnică a unei largi coo
perări și specializări în indus
trie.

Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice. El va arăta în
tregii omeniri singura c>ale 
justă spre un viitor luminos.

Vorbitorul a subliniat că 
uriașele succese obținute de 

ta serios la toate aceste pro
bleme".

Comuniștii din Ceylon sînt 
convinși că noul Program al 
P.C.U.S. și trecerea cu succes 
a Uniunii Sovietice de la so
cialism la comunism vor de
monstra că dezvoltarea socie
tății trebuie să se desfășoare 
numai pe calea necapitalistă.

în tot cursul zilei de 
miercuri au luat cuvîntul nu
meroși reprezentanți ai par
tidelor comuniste din diferite 
țări care asistă la Congres.

Aii Yata, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist 
din Maroc, a declarat că po
porul marocan a obținut anu
mite succese în lupta pentru 
eliberarea națională. El a spus 
că curățirea teritoriului Maro
cului de trupele franceze re
prezintă „o mare victorie" și a 
subliniat că lupta pentru li
chidarea bazelor militare a- 
mericane din Maroc constituie 
una din sarcinile la ordinea 
zilei.

După ce a subliniat însem
nătatea Congresului al XX- 
lea al P.C.U.S., Aii Yata a ex
clamat : „Cît de mult s-au în
șelat pesimiștii și panicarzii 
care au crezut că dezvăluirea 
greșelilor va dăuna mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale !“.

Viitorul apropiat va arăta, 
a declarat Aii Yata, că dacă 
actualii conducători albanezi 
nu se vor situa pe poeiții jus
te, ei vor avea obișnuita soar
tă a renegaților.

activitatea P.C.U.S. spre bine
le păcii în lumea întreagă.

Salutăm, a declarat el, aju
torul mărinimos acordat de 
Uniunea Sovietică mișcării de 
eliberare națională a popoare

Uniunea Sovietică după Con
gresul al XX-lea constituie o 
dovadă incontestabilă a jus
teței liniei politice și activită
ții practice a partidului. „A- 
ceste succese constituie un 
act de acuzare împotriva gru
pului antipartinic, care a în
cercat să abată partidul de pe 
calea leninistă".

Zia Nuriev a declarat că 
delegația organizației de partid 
din R.S.S.A. Bașkiră sprijină 
pe deplin propunerile ca Mo
lotov, Malenkov și Kagano- 
vici să fie excluși din P.C.U.S.

Referindu-se la dezvoltarea 
economiei naționale a R.S.S.A. 
Bașkiră, Zia Nuriev a subli
niat că industria petrolieră și 
petrochimică, ramura princi
pală a economiei republicii se 
dezvoltă rapid. Extracția de 
țiței crește în ritm vertiginos.

Vorbitorul a arătat că 
R.S.S.A. Bașkiră deține pri
mul loc în U.R.S.S. în ce pri
vește rezervele de țiței. Aici 
există posibilitatea organizării 
forării la adîncimi foarte 
mari.

Poporul bașkir, datorează 
toate succesele sale înțeleptei 
politici naționale leniniste, a 
subliniat Nuriev. Aceste succe
se au devenit posibile datorită 
ajutorului acordat de toate po
poarele țării, și în primul rînd 
de poporul rus.

Alecsandr Kolcik, șeful unei 
brigăzi de muncă comunistă 
de la o mină din Donbas (U- 
craina), a vorbit delegaților la 
Congres despre introducerea 
unor noi metode de muncă în 
întreprinderile acestui bazin 
carbonifer. El a comunicat 
printre altele, că la mina unde 
lucrează au fost create bri
găzi complexe. Această orga
nizare a muncii a permis bri
găzii lui Kolcik să sporească 
extracția medie zilnică de căr
bune de la 408 la 465 tone. A 
crescut considerabil producti
vitatea muncii combinelor, a 
fost redus prețul de cost al 
cărbunelui obținut.

în munca sa, a spus Kolcik, 
brigada își propune <si obiec
tiv principal ridicarea produc
tivității muncii, deoarece a- 
ceasta este calea spre asigu

lor înrobite, precum și ajuto
rul acordat unor țări care, 
așa cum este cazul Cubei, își 
apără suveranitatea și inde
pendența împotriva agresiunii 
imperialiste.

Martinez Verdugo a spus că 
noul Program al P. C. U. S. 
„este arma noastră în lupta 
pentru socialism". însuflețiți 
de acest program noi detașa
mente de oameni ai muncii 
vor intra în rîndurile luptăto
rilor pentru un viitor mai bun.

Toți patrioții din America 
Latină, a declarat vorbitorul, 
își dau seama că apărarea in
dependenței Cubei este de cea 
mai mare importanță pentru 
apărarea suveranității pro
priei lor țări. „Apărînd Cuba, 
Uniunea Sovietică apără lup
ta de eliberare națională a tu
turor popoarelor din America 
Latină".

Martinez Verdugo a declarat 
că sprijină măsurile luate de 
guvernul sovietic pentru întă
rirea apărării țării, subliniind 
că aceste măsuri „se înfăptu
iesc în vederea menținerii 
păcii".

Partidul Comunist din Me
xic, a declarat el, este solidar 
cu chemarea adresată condu
cerii Partidului Muncii din 
Albania de a reveni pe calea 
colaborării frățești și a unității 
cu întreaga mișcare comunistă 
internațională.

Ezekias Papaioannu, secretar 
general al Partidului progre
sist al oamenilor muncii din 
Cipru, a subliniat că viitorul 
poporului sovietic așa cum este 
schițat în proiectul de Pro
gram al P.C.U.S., apare stră
lucitor și măreț. „Va fi o lume 
minunată cum nu a cunoscut 
încă omenirea". El a felicitat 
P.C.U.S. și poporul sovietic 
pentru strălucitele victorii re
purtate în toate domeniile de 
activitate.

Ezekias Papaioannu a de
clarat că lupta pe care o des
fășoară poporul cipriot este o 

rarea unui ritm rapid de dez
voltare a economiei naționale.

Aleksandr Kolcik a subli
niat că brigada sa de mineri 
năzuiește să aplice principiile 
comuniste în muncă și în viața 
de zi cu zi.

Asistența a întîmpinat cu 
aplauze pe Fiodor Petrov, 
membru al Partidului Comu
nist din anul 1896. Acest ve
teran al revoluției a declarat 
că raportul de activitate al 
Comitetului Central prezentat 
Congresului al XXII-lea este 
un imn de slavă al cauzei le
niniste.

Fiodor Petrov și-a exprimat 
convingerea că congresul va 
aproba cu deosebită satisfac
ție activitatea Comitetului 
Central, îndreptată spre resta
bilirea normelor leniniste ale 
vieții de partid.

Aprobînd zdrobirea ideolo
gică a grupului fracționist an
tipartinic, Petrov a amintit că 
Lenin a poruncit să se men
țină unitatea și puritatea mo
rală a partidului.

Sînt convins, a spus vorbi
torul, că exprim părerea tu
turor delegaților la congres, a 
întregului partid, propunînd 
ca activitatea- Comitetului 
Central în perioada dintre 
Congresul al XX-lea și Con
gresul -al XXII-lea să fie a- 
probată.

Noului Program al P.C.U.S., 
a declarat Fiodor Petrov îi re
vine să îndeplinească același 
rol ca și „Manifestul comu
nist1. Acest Program va lu
mina ca o făclie vie calea pă
cii, muncii, libertății, egalității 
și fericirii tuturor popoarelor.

Subliniind că repetatele ho- 
tărîri cu privire la elaborarea 
noului Program al partidului 
nu au fost îndeplinite timp 
de mulți ani, Petrov a subli
niat că aceasta a fost conse
cința directă a cultului perso
nalității lui Stalin.

Fiodor Petrov a propus să 
se înceapă alcătuirea unei 
..Enciclopedii mondiale a co
munismului" lucrare cum nu 
a cunoscut încă istoria. După 
părerea lui, această enciclo
pedie trebuie să fie rodul co
laborării marxiștilor din toate 
țările.

luptă antiimperiâlistă de eli
berare națională. In etapa 
actuală, a spus el, lupta noas
tră este îndreptată în primul 
rînd împotriva imperialismu
lui, pentru deplina indepen
dență a Ciprului.

E. Papaioannu s-a declarat 
întrutotul de acord cu decla
rația lui N. S. Hrușciov cu 
privire la poziția conducători
lor albanezi. Papaioannu a a- 
rătat că această poziție este 
inacceptabilă, ea slujește nu
mai interesele imperialismu
lui și ale reacțiunii.

Salutînd Congresul, Pedro 
Saad, secretar general al C.C. 
al Partidului Comunist din E- 
cuador, a arătat că noul Pro
gram al P.C.U.S. dă popoare
lor lumii speranța că pacea va 
fi menținută.

Cetățenii Ecuadorului, a spus 
Pedro Saad, resping politica 
de subjugare dusă de imperia
liștii americani, și sprijină 
glorioasa revoluție cubană. 
„Rusia, Cuba, Ecuador 1“ — a- 
ceasta este lozinca sub care se 
desfășoară puternicele demon
strații antiimperialiste ale oa
menilor muncii.

Pedro Saad a subliniat că 
vizita vicepreședintelui Ecua
dorului în Uniunea Sovietică 
a trezit în popor speranța că 
țara va promova o politică in
dependentă.

P. Saad a declarat: „Con
damnăm denaturările marx
ism-leninismului de către con
ducătorii Partidului Muncii 
din Albania. Acțiunile lor con
stituie o încălcare a principii
lor unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale".

Reza Radmaneș, prim-secre
tar al C.C. al Partidului 
Popular din Iran, a subliniat 
că Programul P.C.U.S. deschi
de un capitol strălucit în via
ța mișcării comuniste și mun
citorești internaționale. „Tre
buie să păzim ca lumina ochi
lor unitatea acestei mișcări".

Radmaneș a condamnat po

ziția conducerii Partidului 
Muncii din Albania. Această 
poziție, a spus el, slăbește le
găturile internaționale ale co
muniștilor.

Vorbitorul a declarat că îm
potriva intereselor naționale 
șahul și clica lui au atras Ira
nul în pactul C.E.N.T.O. și în 
tratatul bilateral irano-ameri- 
can. După cum reiese din pla
nul secret care a devenit to
tuși public, șahul și clica lui 
nu se dau înapoi nici chiar 
de la a arunca Iranul în foc. 
Un plan mai canibalic nici nu 
poate fi imaginat; a spus el.

De pe acum este evident fa
limentul clicii guvernamentale 
din Iran; a declarat primul 
secretar al C.C. al Partidului 
Popular din Iran. Această 
țară se află în pragul unui 
nou avînt al mișcării revolu
ționare.

Partidul Popular se pronun
ță pentru ieșirea Iranului din 
pactele agresive, pentru crea
rea unui guvern național.

Considerăm de asemenea, a 
spus Reza Radmaneș, că sta
bilirea prieteniei cu U.R.S.S. 
este o chezășie pentru conso
lidarea independenței naționa
le a Iranului.

„Nici o forță nu va putea 
slăbi dragostea noastră pentru 
Uniunea Sovietică", a spus el.

Ivan Kairov, președintele 
Prezidiului Academiei de Ști
ințe Pedagogice a R.S.F.S.R., 
și-a consacrat cuvîntarea pro

Politica externă a U. S. $♦
este pătrunsă de înaltele 

idealuri ale păcii
Ministrul Afacerilor Externe 

al U.R.S.S., Andrei Gromîko, a 
subliniat în cuvîntarea sa că 
politica externă a statului so
vietic este pătrunsă de înaltele 
idealuri ale păcii. Ea este pusă 
în întregime în slujba țelului 
care va fi atins încă în cursul 
actualei generații a oamenilor 
sovietici — crearea în U.R.S.S. 
a societății comuniste.

Ministrul Afacerilor Exter
ne a declarat că primejdia 
războiului ar fi fost mult mai 
mare decît este astăzi sau 
poate că omenirea ar fi fost 
lovită deja de o catastrofă mi
litară dacă Uniunea Sovietică, 
întregul lagăr socialist iubitor 
de pace, cu forța și cu resur
sele lui inepuizabile, n-ar sta 
de strajă păcii.

„Niciodată încă politica ex
ternă a Uniunii Sovietice nu 
și-a demonstrat cu atîta forță 
superioritatea față de politica 
lagărului imperialist, ca în pe
rioada ce a trecut de la Con
gresul al XX-lea al P.C.U.S. 
în ale cărui hotărîri istorice 
și-a găsit expresia linia leni
nistă, orientarea leninistă".

Gromîko a subliniat că peste 
40 de state neutre dețin astăzi 
în problemele fundamentale 
ale vieții internaționale, po
ziții care în esență coincid cu 
pozițiile UJLSK-, cu politica 
externă a țârilor socialiste. 
poxzoviEd ca și UJLS-S. linia 
păcii și a colaborării pașnice.

,,Nu poți ascunde adevărul 
despre prăpastia adîncă care 
desparte politica noastră de 
politica puterilor blocului a- 
gresiv al N.A.T.O." — a decla
rat Andrei Gromîko.

El a subliniat că secretul 
succeselor obținute de Uniu
nea Sovietică în treburile in
ternaționale constă în fidelita
tea ei față de cauza păcii; în 
fermitatea și hotărîrea de a 
merge pînă Ia capăt atunci 
cînd trebuie apărată o cauză 
justă și înfrînate forțele agre
siunii,- în suplețea politicii și 
în dorința de a ține seama de 
interesele partenerilor la tra
tative; atunci cînd aceștia cau
tă într-adevăr să ajungă la în
țelegere.

Se poate spune fără exage
rare că întâlnirea de la Viena 
dintre N. S. Hrușciov și J. 
Kennedy „reprezintă unul din 
cele mai remarcabile eveni
mente ale timpurilor noastre", 
în cursul acestei întâlniri; a

O etapa nouă 
m dezvoltarea creatoare 
a marxism-lemmsmului

Pavel Satiukov, redactor șef 
al ziarului „Pravda”, a subli
niat că Programul P.C.U.S. 
marchează o etapă nouă în 
dezvoltarea creatoare a mar
xism-leninismului. întregul 
popor sovietic, întreaga miș
care comunistă internațională 
îl întîmpină ca pe un Pro
gram al comunismului, un 
program al păcii și muncii 
creatoare.

Pavel Satiukov a subliniat 
că în prezent Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice este 
mai unit, mai monolit ca ori
când.

Critica cultului personalită
ții, lichidarea consecințelor 
acestuia, zdrobirea grupului 
antipartinic au curățit calea 
pentru o înaintare mai rapidă 
a Uniunii Sovietice pe calea 
spre comunism, a declarat el.

După cum a arătat Satiu
kov, ideologul grupului anti
partinic a fost Molotov. Molo
tov se laudă că a lucrat cu 
Lenin,, a spus Satiukov. E 
drept, el a lucrat cu Lenin, 
însă Lenin arăta că Molotov 
este înclinat spre birocratism, 
în legătură cu aceasta, Satiu
kov a dat citire unei scrisori 
adresate de Lenin lui Molo
tov în anul 1922 în care Lenin 
critica metodele birocratice 
de lucru ale lui Molotov. 
Molotov a fost și rămîne un 
om care încurcă lucrurile în 
politica internă și internațio
nală, a declarat Satiukov.

Satiukov a arătat că în oc
tombrie anul acesta, în ajunul 

blemelor educației omului so
cietății comuniste. El a subli
niat că în ultimii ani au fost 
obținute succese recunoscute 
în dezvoltarea școlii sovietice 
și a științei pedagogice.

în noul program al partidu
lui, a spus Kairov, sînt puse 
cu profunzime problemele 
educației tinerei generații. La 
baza întregii munci educative 
în școala sovietică, a declarat 
el; trebuie să fie pus codul 
moral al omului societății co
muniste, formulat în Progra
mul P.C.U.S. Una din sarcinile 
centrale este dezvoltarea la 
copii a atitudinii comuniste 
față de muncă.

Școala viitorului va fi școa- 
la-internat, a spus Kairov. 
După Congresul al XX-lea au 
fost create circa 2.000 de a- 
semenea școli’ unde sînt edu
cați o jumătate de milion de 
copii.

Participarea elevilor la bri
găzile lor de producție are o 
mare importanță în munca 
educativă. Anul trecut din ele 
făceau parte aproximativ 
400.000 de elevi.

Ivan Kairov a subliniat că 
știința pedagogică sovietică de
ține poziții-înaintate în știința 
pedagogică mondială în pro
bleme de cea mai mare im
portanță ca educarea la tînăra 
generație a unor înalte trăsă
turi morale, a dragostei de 
muncă.

spus Gromîko, interesele sta
tului sovietic și ale întregu
lui lagăr socialist, interesele 
tuturor celor care doresc să 
ridice o barieră sigură în calea 
dezlănțuirii unor războaie a- 
gresive în Europa, interesele 
păcii între popoare au fost a- 
părate cu o pasiune, insistență 
și pricepere revoluționară 
demne de partidul nemurito
rului Lenin, demne de poporul 
nostru.

„Situația în lume continuă 
să rămînă încordată și nestabi
lă" — a constatat ministrul A- 
facerilor Externe al U.R.S.S.

în această ordine de idei el 
s-a oprit asupra problemei 
germane, subliniind că a în
cheia Tratatul de pace cu Ger
mania înseamnă a zădărnici 
politica revanșei. Prin încheie
rea Tratatului de pace cu am
bele state germane nimeni nu 
are de pierdut, iar de cîștigat 
au toți, a spus Gromîko.

El a declarat că popoarele 
condamnă astăzi politica 
S.U.A. îndreptată spre reîn
vierea militarismului în Ger
mania occidentală.

Gromîko a spus : „Dacă re
vanșarzii vest-germani ar în
cerca să ridice mîna asupra 
Uniunii Sovietice și a priete
nilor ei, în cimitirul în care

șinii ei de război și să îngroa
pe cenușa acelora care au pus 
această mașină în funcțiune".

Gromîko a subliniat că în 
politica sa externă, statul so
vietic este călăuzit de atașa
mentul față de cauza întăririi 
păcii și nu de un sentiment de 
răzbunare.

Sîntem pentru 'dezvoltarea 
unor relații de prietenie cu An
glia și Franța, a 'declarat Gro
mîko. Concomitent cu marea 
atenție pe care țara noastră a 
acordat-o și o acordă îmbu
nătățirii și dezvoltării rela
țiilor cu statele mari ale Eu
ropei, ea acordă o deosebită 
importanță relațiilor 'dintre 
cei doi giganți — U.R.S.S. și 
S.U.A'.

Gromîko și-a exprimat con
vingerea că toate popoarele 
ar primi cu satisfacție reîn
vierea în politica externă a 
S.U.A. a bunelor tradiții ale 
lui Roosevelt în domeniul dez
voltării relațiilor sovieto-ame- 
ricane.

congresului partidului, Molo
tov a trimis Comitetului Cen
tral al P.C.U.S. o scrisoare, 
cuprinzînd atacuri împotriva 
Comitetului Central și împotri
va noului proiect de Program 
al partidului.

Molotov a mers pînă acolo 
încît a calificat proiectul de 
Program drept ^antirevoluțio
nar". El acuză Programul de 
pacifism și revizionism.

Partidul nostru, a declarat 
Satiukov în aplauzele aproba
toare ale delegaților la con
gres, respinge cu indignare a- 
ceste atacuri calomnioase îm
potriva partidului și Comite
tului lui Central, împotriva 
Programului P.C.U.S. Molotov, 
care a luat calea luptei frac- 
ționiste, nu-și are locul în rîn
durile partidului.

Pavel Satiukov a sprijinit 
propunerea unor delegați cu 
privire la excluderea lui Ka- 
ganovici și Malenkov din 
P.C.U.S. El a declarat că nici 
Șepilov, care s-a alăturat 
grupului antipartinic, nu este 
demn de a rămîne în rîndurile 
P.C.U.S.

întregul popor sovietic spri
jină cu căldură linia leninistă 
a partidului. Nu există forță 
care să poate abate partidul 
de pe calea leninistă, a spus 
Pavel Satiukov.

După cuvîntarea lui Satiu
kov a luat sfîrșit ședința din 
după-amiaza zilei de 25 octom
brie a Congresului al XXII-lea 
al P.C.U.S.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scânteii", Tel. 17.60.10, Tiparul : Combinatul Poli grafic „Casa Scânteii' STAS 3452 52.


