
Proletari Bin toate tarile, uniți-văl
cînteia

tineretului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Anul XVII, seria II nr. 3874 4 PAGINI — 20 BANI Duminică 29 octombrie 1961
Peste 89 milioane

lei economii
întreprinderile republicane 

și celelalte unități economice 
din regiunea Ploiești au înde
plinit cu 4 zile înainte de ter
men planul de producție pe 
luna în curs.

Metalurgiștil de la uzinele 
constructoare de utilaj petro
lier, care desfășoară între
cerea sub lozinca „cu ace
leași mașini, o producție spo
rită" au realizat lunar sporuri 
de producție mai mari cu 
circa 10 milioane lei fată de 
media lunară pe anul trecut. 
De asemenea petroliștii din 
rafinării au obținut cu ace
leași instalații și din aceeași 
cantitate de materie primă 
mal multe produse petroliere 
de bună calitate. Preocupîn- 
du-se de economisirea mate
riilor prime oamenii muncii 
din întreprinderile republicane 
și celelalte unități industriale 
ale regiunii au realizat în a- 
cest an, peste plan economii 
în valoare de 89.550.000 lei.

(Agerpres)

ELEVI LA ȘCOALA
BELȘUGULUI

Pregătiri pentru deschiderea invățămiotului 
agrozootehnic de masă

â r.ul acesta la noi in Izbiceni, 
raionul Corabia, satul în
treg s-a unit în marea fa

milie a colectiviștilor. Acum avem 
mii de hectare, în grajduri se 

de bovine, în saivanaflă 847
1.300 de oi. Anual vom îngrășa 
1.600 de 
2.500 de 
obștesc ii 
buie gospodărit cu 
cepere ca să obține.-: 
gate, să creștem ani
se cu producții mari 

lină, fin 
fele pr

crește 
Avutul 

e-

Ucenicii Boantă Cornel și Hanzi Ștefan din anul I al Școlii 
profesionale a grupului școlar Steagul roșu-Brașov, contro

lează prima piesă executată de ei
Foto ; N. STELORIAN

0 nouă centrală telefonică automată

Construirea comunismului -

cauza întregului popor sovietic
Cuvîntarea rostită

rapoartele

că prin 
al activi-

de N. S. Hrușciov la Congresul al XXII-lea al P.C.U.S.

porci și vom 
găini ouătoare.

i continuă creștere 
griji și 
i recolte bo-

«- 
ce lapte, 

carne, lină, fină și semit, nă.
Cerințele producției cer fiecă

rui colectivist să muncească cu 
dragoste pentru creșterea avutu
lui comun, să posede temeinice 
cunoștințe agrozootehnice ca în 
felul acesta să-și aducă întreaga 
confribu/ie la dezvoltarea econo
mică a gospodăriei. Anul acesta, 
organizația de partid și conduce
rea gospodăriei acordă o deose
bită atenție încadrării unui nu
măr cit mai mare de colectiviști 
la cursurile agro-zoofehnice care 
vor fi organizate în timpul iernii 
în gospodăria noastră. Organiza
ția de bază U.T.M. a primit din 
partea organizației de partid sar
cina să se ocupe de mobilizarea 
tinerilor la învățămîntul agrozo
otehnic.

Noi am primit cu toată răspun
derea această sarcină. De altfel, 
așa cum a subliniat plenara C.C. 
al U.T.M., mobilizarea 
nerilor la învățămîntul 
tehnic este o sarcină 
a fiecărei organizații 
adunările generale ale organiza
țiilor de bază U.T.M. pe brigăzi 
s-a discutat cit este de important 
ca ufemiștii să învețe, să-și Însu
șească temeinice cunoștințe agro-

s e

tuturor ti- 
agrozoo- 

de seamă 
U.T.M. In

zoo'ehnice. Despre importanța în- 
vățămîntutui agrozootehnic s-a 
scris la gazeta de perete, iar In 
raidurile sale postul U.T.M. de 
control a avut grijă să reliefeze de 
fiecare dată cît este de impor
tant ca tinerii colectiviști să-și cu. 
noască bine meseria. Membrii co
mitetului U.TM. au stat 
cu tineri brigadieri, șefi 
pe, cu tineri colectiviști 
găzile ce timp ți cu 
de animale. Ca
rdor lua‘e de organizația U.TM. 
a crescut dorința tinerilor de a în
văța, interesul lor pentru însuși
rea cunoștințelor agrotehnice. 
Comitetul U.T.M. are de acum în 
evidență aproape 100 de tineri 
care și-au manifestat dorința de 
a urma cursurile agrozootehnice. 
In momentul cînd vor începe în
scrierile, toți aceștia vor deveni 
cursanți. Dar la aceste cursuri nu 
vor putea fi încadrați toți tinerii 
colectiviști, lată de ce pe ceilalți 
îi vom mobiliza la conferințele cu 
caracter agrotehnic care se țin pe
riodic . la căminul cultural. In fe
lul acesta și acești tineri vor 
avea posibilitatea să-și îmbogă
țească cunoștințele agrotehnice.

Din discuțiile purtate cu tinerii 
am aflat și ce ar trebui să cu
noască ei mai bine. De pildă, ufe- 
mistul Ion Ghidurea, îngrijitor la 
oi, este cunoscut prin pasiunea 
pe care o dovedește la îmbună
tățirea rasei de oi din gospodăria 
noastră. El vrea să cunoască mai

GHEORGHE RAMARU 
secretar al comitetului U.T.M.

din G.A.C. — Izbiceni

de vorbă 
de echi- 
dâl bri- 

ingril 
urmare a TWU-

(Continuare în pag. a 4-a)

Simoătâ a intrat 
în funcțiune în Că
pițele. o nouă cen
trală telefonică au
tomata cu 10.000 de 
linii telefonice, care 
r« deservi partea 
de sud a orașului.

Centrala 
montată cu 
două luni 
de termen, 
colectivele 
prinderilor 
cialitate ale Direc
ției generale de 
Construcții din Mi
nisterul Transpor-

a fost 
peste 

înainte 
de către 

între- 
de spe-

turilor și Telecomu
nicațiilor. Reglajul 
instalațiilor auto
mate a fost efec
tuat de specialiștii 
întreprinderii „Te- 
leconstrucția', în 
colaborare cu per
sonalul de exploa
tare.

Concomitent cu 
montarea centralei 
au fost instalate noi 
cabluri subterane 
în vederea redistri
buirii rețelei și spo
ririi numărului de 
abonați telefonici.

Prin intrarea în 
funcțiune a noii 
centrale se creează 
posibilitatea insta
lării de noi posturi 
telefonice în unele 
raioane ale Capita
lei.

Noua centrală te
lefonică automată 
din București se în
cadrează în lucrări
le ce se execută în 
țara noastră pen
tru dezvoltarea ca
pacității centralelor 
telefonice 
mate.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite : în ședința 
din după-amiaza zilei de 27 
octombrie a Congresului Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, Nikita Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., a 
rostit cuvîntarea de încheiere 
a dezbaterilor la 
prezentate.

El a declarat 
întregul conținut
tății sale, Congresul „a con
firmat fidelitatea neclintită a 
partidului nostru față de linia 
elaborată de Congresul al 
XX-lea. Acum a devenit și 
mai evident că Congresul al 
XX-lea, înlăturând toată zgura 
adunată în perioada cultului 
personalității, a deschis o filă 
nouă în istoria partidului nos
tru, a avut o influență bine
făcătoare asupra dezvoltării 
țării noastre, a întregii miș
cări comuniste și muncitorești 
mondiale".

Subliniind că în centrul a- 
tenției Congresului al XXII- 
lea se află Programul parti
dului — programul construirii 
societății comuniste, Nikita 
Hrușciov a arătat că toți dele
gații care au luat cuvîntul 
de la tribuna congresului 
„și-au exprimat convingerea 
fermă că noul Program va fi 
realizat cu succes, că oamenii 
sovietici sînt gata să depună 
toate eforturile pentru ca al 
treilea program al partidului 
nostru să fie realizat cu tot 
atîta succes ca și primul și al 
doilea program".

„Forța și viabilitatea pro
gramului nostru rezidă în 
munca plină de abnegație a 
oamenilor sovietici", a spus 
Nikita Hrușciov.

„Acum, la Congresul al 
XXII-lea, ne dăm seama și mai 
limpede că construirea comu
nismului a devenit o sarcină 
practică a partidului, cauza 
întregului popor sovietic".

în cursul discutării raportu
lui de activitate a Comitetu
lui Central și a proiectului de 
Program, a spus Nikita 
Hrușciov, s-au pus probleme 
importante legate de perfec
ționarea continuă a conducerii 
economiei naționale. Realiza
rea propunerilor prezentate de 
delegați va contribui, indiscu
tabil, la soluționarea cu succes

a sarcinilor ce stau în fața 
noastră.

La Congres asistă delegații 
ale aproape tuturor partidelor 
comuniste și muncitorești din 
lume.

„Cuvîntările rostite de la 
această tribună de scumpii 
noștri oaspeți, precum și me
sajele de salut ale partidelor 
frățești primite de Congres, re
flectă marea unitate a rîn- 
durilor mișcării comuniste 
mondiale și confirmă o dată 
mai mult că toate partidele 
marxist-leniniste aprobă și 
sprijină politica leninistă a 
partidului nostru", a spus N. S. 
Hrușciov.

Nikita Hrușciov a relevat 
că discursurile rostite la Con
gres de conducătorii partide
lor comuniste și muncitorești 
din țările lagărului socialist au 
arătat că partidele frățești se 
situează în unanimitate pe po
zițiile Declarației din 1957 și 
ale Declarației din 1960.

..Lagărul socialist a de
monstrat o dată mai mult uni
tatea de monolit a rândurilor 
sale, creșterea și coeziunea 
forțelor socialismului mon
dial".

Nikita Hrușciov a declarat: 
„Prezența la Congresul al 
XXII-lea a delegaților a 80 de 
partide marxist-leniniste, cu
vântările pe care le-au rostit 
aici, au reflectat avântul vigu
ros al mișcării internaționale 
comuniste, muncitorești și de 
eliberare națională, fidelitatea 
nestrămutată a comuniștilor 
din toate țările față de prin
cipiile internaționalismului

proletar lăsate nouă moșteni
re de Marx, Engels, Lenin".

Primul secretar al C.C. al 
P.C.U.S. a mulțumit călduros 
reprezentanților partidelor de
mocratice naționale din sta
tele independente africane — 
din Guineea, Ghana, Mali — 
care, deși nu sînt comuniste, 
au acceptat invitația și și-au 
trimis delegații la Congres.

„Toți oamenii sovietici u- 
rează mari succese și prospe
ritate statelor independente 
din Africa, care au pornit sau 
care pornesc pe calea unei 
dezvoltări economice și poli
tice independente".

Subliniind că succesele Uniu
nii Sovietice, ale tuturor ță
rilor socialiste, au o uriașă 
forță de atracție, Nikita 
Hrușciov a spus : „Dîndu-și 
seama de aceasta, imperialiștii 
ar vrea să țină în loc înain
tarea noastră năvalnică. Ast
fel se și explică caracte
rul agresiv al politicii promo
vate de cercurile conducătoa
re din Statele Unite, Anglia, 
Franța, Germania occidentală 
și din celelalte state imperia
liste. Nu interesele păcii și ale 
liniștii oamenilor determină 
politica lor, ci interesul mono- 
poliștilor de a se îmbogăți, de 
a menține dominația imperia
liștilor".

Nikita Hrușciov a subliniat 
din nou că tărăgănarea în con
tinuare a lichidării rămășițe
lor celui de-al doilea război 
mondial în Europa implică 
consecințe serioase pentru 
cauza păcii

El a amintit că, drept răs

puns la propunerile U.R.S.S. 
de a încheia tratatul de pace 
german și de a normaliza pe 
această bază situația în Berli
nul occidental, puterile occi
dentale amenință fățiș să pună 
mîna pe arme. „Amenințînd 
cu războiul, ele vor să ne si
lească să acceptăm menținerea 
pe vecie a drepturilor de ocu
pație ale Americii, Angliei și 
Franței în Berlinul occiden
tal".

în această ordine de idei 
Nikita Hrușciov a remarcat 
că puterile occidentale prezin
tă lucrurile ca și cum aceste 
drepturi le-ar fi necesare 
„pentru asigurarea libertății" 
Berlinului occidental.

„Dar nici Uniunea Sovieti
că, nici Republica Democrată 
Germană, nici celelalte țări 
socialiste, nimeni nu atentea
ză la libertatea Berlinului oc
cidental".

Nikita Hrușciov a subliniat 
că puterile occidentale vor
besc despre „libertate", subîn- 
țelegînd regimul de ocupație 
din Berlinul occidental. „Ei 
vor ca noi, aidoma unor a- 
genți de circulație, să asigu
răm traficul neîntrerupt în 
Berlinul occidental al trans
porturilor lor militare, al 
spionilor și diversioniștilor în 
scopul unor acțiuni subversive 
împotriva noastră și a aliați- 
lor noștri. Drept cine ne iau 
acești domni ? Nu cumva cred 
ei într-adevăr că totul le este 
îngăduit, că ne pot sili să ac
ționăm contrar intereselor 
noastre vitale, contrar intere-

auto-

în pag. a 3-a

Lucrările
Congresului 
al XXII-lea 

al P. C. U. S.

SONDORI
brigadaăieții din

condusă de comu
nistul Nicolae O- 
prea muncesc la 
schela de foraj 
Liliești. La Liliești 

poți găsi aproape 
brigada fiind de 

plecată „pe teren", 
căutați-i la 

cu 
spunea meșterul

însă nu-i 
niciodată, 
mulți ani

— Deocamdată, 
Țintea, sus, pe dealurile 
sonde — ne _ 
Ardeleanu, secretarul organi
zației de partid din schelă. Dar 
să vă duceți azi, că mîine, poi- 
mîine nu-i mai găsiți. Băieții 
ăștia sînt spirt nu alta. Ei nu 
stau mult într-un loc. De la 
pornirea forajului și pînă la 
ultimul centimetru de săpat 
lucrează în ritm continuu, ra
pid, merg pînă la mii de me
tri adîncime, apoi cînd au au
zit gîlgîind petrolul în con
ducte își string uneltele și-o 
iau din loc. în cîțiva ani au 
cutreierat întreaga Vale a Pra
hovei, dînd în exploatare sute

de sonde. Abia reușesc monio- 
rii să ridice turlele că ei se și 
înființează. „Gata ? Faceți-ne 
loc, începem forajul". Și, zi de 
zi, uite, prin telefonul ăsta so
sesc la conducerea schelei veș
tile transmise de ei : „Totu-i 
în regulă. Alte sute de metri 
au fost forați!“. Da, așa e. 
Pînă la 1 octombrie depășise
ră deja cu 1 400 de metri an
gajamentul anual. De aceea e 
interesant să-i cunoașteți. Bri
gada lor e o adevărată școală 
pentru sondori. O școală din 
toate punctele de vedere...

...Am ascultat sfatul tovară
șului secretar de partid și am 
pornit spre Țintea. Pe băieții 
din brigada lui Oprea i-am 
găsit lucrînd la sonda 554, cea 
mai înaltă din schelă. Schim
baseră sapa și tocmai introdu
ceau garnitura de foraj, mon- 
tînd cu iuțeală și fără întreru
pere prăjinile. Cu cîteva zile 
înainte primiseră sarcina să 
execute forarea unei sonde de

la Pavilionul de mostre
ale Industriei bunurilor de con
sum vizitatorii iși exprimă admi
rația, fac propuneri diferite, ajutînd 
activitatea colectivelor care se stră
duiesc să satisfacă tot mai bine o- 
xigonțelo cumpărătorilor.

Cel de al Hl-lea Pavilion de mostre 
este vizitat zilnic de tot imai mulți 
oameni ai muncii din Capitală și 
provincie. Ciira; 454.700 vizitatori, 
pînă ieri dimineață, este con
cludentă. Privind noile produse

Cu aparatul 
de fotografiat

mică adîncime (ceea ce la ei 
înseamnă o treabă pentru care 
nu sînt necesare mai mult de 
2-3 zile !) și, cînd erau aproa
pe gata, iată că în urma ana
lizelor stratului, geologii au 
hotărît adîncirea sondei și tu- 
barea ei pe o mare porțiune. 
Băieții se grăbeau : hotărîseră 
ca și în condițiile schimbării 
planului să nu întîrzie lucra
rea decît cu maximum o zi.

O prăjină, două, trei, pa
tru... Abia acum îți dai sea
ma că tocmai aici, la sondă, 
unde nu există „posturi fixe", 
fiecare om stă totuși la locul 
lui ; de la prăjină la prăjină 
execută unele și aceleași ope
rații, dovedind prin asta buna 
organizare din brigadă. Vasile 
Bunget nu se dezlipește de 
lingă manetele de mînuire a 
granicului, Stelian Beschiru e 
la „mosor", Oancea Ilie și 
Niță Vasile- sînt la „pene", iar 
împreună cu ei, Gheorghe Ma- 
nolache și alții la îmbinat pră
jinile. De jos cîțiva băieți a- 
provizionează brigada, iar un 
alt tînăr nu se desparte nici o 
clipă de pompele și sitele pen
tru noroi. Se vede într-adevăr 
că băieții au la bază o bună 
școală, în primul rînd școala 
disciplinei și a organizării lo
cului de muncă. Din ce poves
tesc ei rezultă că învățătura a- 
ceasta și-au însușit-o chiar în 
cadrul brigăzii.

De-a lungul anilor mulți ti
neri s-au perindat prin briga
dă. Pe cei mai buni i-a trimis 
organizația de partid să ajute 
munca la alte sonde, să întă
rească alte colective : alți ti
neri noi, nepregătiți încă, au 
venit să lucreze în colectivul 
tinerilor sondori. Brigada s-a 
îngrijit de pregătirea fiecăruia 
dintre ei. Pentru aceasta, sub

(Continuare în pag. a 3-a)

îndrumarea organizației de 
partid, comitetul U.T.M. a ho
tărît să mențină în cadrul bri
găzii, „un fond" de oameni pe 
cît posibil stabil, știut fiind că 
numai astfel se poate asigura 
continuitate în munca de pre
gătire a celor tineri. lancu 
Comșa, Mircea Chiru, Petre 
Niță, Nicolae Oprea și alții fac 
parte din acest „fond".

Prin 1959 a venit în brigadă 
Ilie Oancea, absolvent al șco
lii de sondori. Ceva teorie știa 
el, dar îi lipsea încă expe
riența practică a lucrului zil
nic în sondă. Ce au hotărît 
membrii brigăzii ? Mai întîi 
să-1 deprindă pe tînăr cu 
executarea tuturor operațiilor 
necesare în sondă. L-au pus să 
lucreze la „pene" — treabă 
simplă la prima vedere, dar 
care-ți cere multă siguranță și 
știință în aplicarea cu strășni
cie a regulilor de protecție. 
Meșterul Ion Drăghiceanu a 
primit sarcina să-l ajute îndea
proape pe Oancea. Apoi, după 
ce a învățat regulile de pro
tecție în sondă, pentru creș
terea spiritului de răspundere 
brigada l-a trimis pe tînăr să 
lucreze la controlul noroiului. 
Din 5 în 5 minute trebuia efec
tuat acest control, de modul 
cum e executat depinzînd buna 
funcționare a instalației și pre
venirea pericolelor de erupție 
a sondei. Toate acestea i s-au 
explicat lui Oancea pe larg și 
cu răbdare de către ceilalți 
membri ai brigăzii. Curajul și 
l-a format Oancea lucrînd sus 
în turlă, ca podar. Operație cu 
operație, deprindere cu deprin-

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Delegația Partidului Muncitoresc Romîn la Congresul al 
XXH-lea al P.C.U.S. a vizitat în orașul Elektrostal uzina de 
construcții electrometalice și uzina constructoare de utilaj 
greu. în fotografie : tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 

discută cu muncitorii uzinei constructoare de utilaj greu.

Mersul lucrărilor agricole 
de toamnă

Însămînțarea griului și se
carei a fost intensificată în 
întreaga țară. Potrivit datelor 
Ministerului Agriculturii, pînă 
la 26 octombrie au fost însă- 
mînțate 80 la sută din terenu
rile destinate griului și seca
rei. în multe regiuni, gospo
dăriile agricole de stat și gos
podăriile colective au termi
nat această lucrare sau însă- 
mînțează în aceste zile ulti
mele suprafețe prevăzute. 
Aceste unități continuă tot
odată arăturile adînci pentru 
însămînțările de primăvară, 
în întreaga țară au fost arate 
55 la sută din terenurile ce 
vor fi însămânțate în pri
măvara anului viitor.

Rezultatele bune obținute 
în ultima săptămână au dove
dit că regiunile dispun de su
ficiente posibilități pentru 
executarea însămînțărilor în 
termen și în bune condiții 
agrotehnice pe toate terenu
rile prevăzute.

Ministerul Agriculturii reco
mandă ca în cel mult 5-6 zile 
să fie însămânțate toate tere
nurile prevăzute în toamna 
aceasta. Unitățile agricole so
cialiste care au terminat se
mănatul să ajute cu mijloa
cele lor unitățile rămase în 
urmă și să continuie totodată 
transportul îngrășămintelor și 
efectuarea arăturilor adînci 
pentru însămînțările de pri
măvară.

Paralel cu aceste lucrări să 
se continuie culesul porumbu
lui, recoltarea sfeclei de zahăr, 
culesul strugurilor, pentru ca 
și aceste lucrări să ia sfârșit 
în cel mai scurt timp. De 
asemenea, o grijă deosebită 
trebuie acordată în urmă
toarele zile transportului și 
bunei înmagazinați a produ
selor agricole de toamnă.

(Agerpres)

Decorări la Palatul
Marii Adunări Naționale

Sîmbătă la amiază a avut 
loc la Palatul Marii Adunări 
Naționale solemnitatea înmî- 
nării unor decorații.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Avram Bunaciu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, și Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat.

Cu prilejul împlinirii a 70 
de ani, pentru activitate înde
lungată în mișcarea muncito
rească a fost conferit tovară
șului Zaharia Tănase „Ordinul 
Muncii" clasa L

Cu prilejul împlinirii a 70 
de ani, pentru activitate înde
lungată și merite deosebite în 
munca de creație artistică s-a 
conferit „Ordinul Muncii" 
clasa I compozitorului Mihail 
Jora.

Tovarășul Avram Bunaciu 
a felicitat călduros pe cei 
decorați, urîndu-le noi succese 
în activitatea viitoare.

în numele celor decorați a 
mulțumit tovarășul Zaharia 
Tănase.

(Agerpres)

Fiecare cu felul său La noile tipuri de aragaz. Copiii, firește, preferă jucăriile. Aici tînăra vizitatoare exclamă; Peste un kilometru de-a lungul pînâ ieti 33.000 chestionare completate,
de manifestare. ah, parfumurile I standurilor, te obosește puțin. V. CONSTANTINESCU
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* Ați tost vreodată la Tg. Mureș î

Dacă nu, căutați cel dinții prilej și vedeți-1. 
E un oraș care desfată prin frumusețe, cură
țenie, originalitate. Dar aici, în cele ce ur
mează, nu va fi vorba despre acest oraș, ci 
despre mai toate celelalte. De ce ? Pentru că, 
pornind tocmai din Tg. Mureș, 25 de tineri, 
printre mii alții — au umblat prin țară, stră- 
bătînd-o în toate sensurile ; șî pentru că a- 
cești 25 de drumeți s-au întîlnit apoi să facă 
un schimb de impresii. Despre acest schimb 
de impresii este vorba în aceste rînduri.

Nu toți au plecat în același timp. Unii au 
văzut comorile patriei sub soarele verii, alții 
sub hlamida albă a zăpezii. Ocazia călăto-

rfei nu a fost nici ea aceeași. In excursii or
ganizate de comitetele U.T.M. ale întreprinde
rilor, în vacanță sau concedii, în deplasare, 
trimiși de întreprindere. Au mers in grupuri 
mari, cu școala sub conducerea profesorilor, 
unii, sau cite doi-trei prieteni, ori o pereche 
de tineri căsătoriți, plocînd din proprie iniția
tivă, și fiindu-și singuri ghizi, alții. Cu trenul 
sau cu autobuzul. Nu puțini cu motocicleta.

Șl atunci ce era comun călătorilor noștri ? 
înainte de orice, bucuria. Bucuria începea cu 
drumul însuși. loan Cociș, lăcătuș mecanic la 
„Electro-Mureș", și-a început așa destăinui
rile :

— Am un Simson de 250 cm. c., am parcurs 
cu el mii de km de șosele. Ați reținut noua 
frumusețe a drumurilor noastre ? Intîlnești 
peste tot, panoul-semnal : reduceți viteza, 5 
km/o-ă. Drum in construcție. Dacă ești nebun 
după viteză, te încrunți puțin. Iți trece. Peste 
cîteva luni vii iarăși. Ia te uită, frate 1 Pe 
unde era un astfel de panou, acum e pan
glica lucie de asfalt Din Bacău spre Bucu
rești, din Brașov spre Constanța — zbori. Ce 
să spun ? E strașnică trecerea peste viaduc
tul întins ca un arc intre două piepturi de 
munte. Toate culorile pămîntului in fiecare 
parte a drumului. Bîd ochii, nu alta...

Cu numitorul comun al bucuriei, să încer
căm a transcrie ceva din impresiile celor 25 
de colegi și prieteni intru drumeție.

Co a intilnit
Ilona Gall

ara trecută Ilona a

■f ei de clasă. Era în-
' tr'a X-a. De la ore- 

le de studiu, din pa
ginile manualelor cunoștea multe 
din înfăptuirile anilor noștri. Mai 
fusese prin cîteva orașe cînd era 
mică — de vreo două ori la 
Constanța — dar, să-ți spună, că a 
văzut și a cunoscut țara, abia a- 
cum poate.

Și nu e nici o exagerare :■ tre
buie să o auzi vorbind. In dru
meție, noțiunile din manuale 
s-au întregit prin cunoașterea o- 
mului nou, constructor al socialis
mului. Ilona își formulează impre
siile din călătorie în imagini plas
tice, de reportaj cinematografic.

— In Brașov, Uzinele de trac
toare sînt ca un oraș mai mic ; 
cinematograful, palatul culturii — 
cu numeroasele lui săli, cu bogata 
bibliotecă, cantina — adevărat 
restaurant, în care pofta de mîn- 
care e sporită nu numai de felu
rile gustoase, dar și de ospitali
tatea cu care ești servit, parcul, 
cu florile lui multicolore — totul 
îți dă această impresie.

Și fie că-și reamintește de Tul- 
cea, unde a interesaf-o mai mult 
„frigoriferul, modul de funcționa
re", sau de operele de arfă din 
Muzeul „Bruckenthal" de la Si
biu, de cele 7 izvoare de la Băile 
Herculane, sau de Galațiul nou 
„unde rănile războiului dispar cu 
fiecare bloc modern, îmbrăcat în 
haina colorată, vie, fonică", ori 
despre fiecare stațiune de pe lito
ral „șirag de perle în salba nouă 
a țării" — llona reconstituie fil
mul călătoriei prin imagini de în
drăgostit. La Bușteni, la Fabrica de 
hîrtie ș-a interesat de procesul 
care dă naștere caietelor pe care 
scrie. Drumul manualului pe care 
învață l-a reconstituit, de aseme
nea.

— Dacă-mî învelesc cu mai 
multă duioșie manualul de „Știin
țele naturale" de clasa a Xl-a — 
spune llona, e poate și pentru că 
l-am văzut ieșind filă cu filă, sub 
lumina fluorescentă, din moder
nele mașini de la Combinatul 
„Casa Scînfeii" din București.

Poartă în suflet imaginea vie 
a Capitalei dragi și, cu toate că 
„n-a văzut fotul", vorbește cu gla
sul cunoscătorului bucureștean. 
Și despre noua sală a Palatului 
„cu clădirile ca un decor feeric 
dimprejur" și despre Calea Gri- 
viței, și despre munca pe platou
rile de filmare ale Studiourilor de 
filme „Al. Sahia" și „Buftea",

— Aici — spune llona — că
lătoria noastră s-a întregit. Liviu 
Ciulei, cu care ne-am întîlnit, ne-a 
călăuzit pașii în urmă cu ani, în 
istoria tinerei noastre cinemafogra-

și lui Ștefan Tripșa) fier vechi, 
strîns în multe ore de muncă pa
triotică în orașul de pe Mureș.

Acesta e, extrem de succint, 
filmul călătoriei ILONEI GALL și 
al celor 72 de elevi de la școlile 
medii „Bolyai" și „Papiu llarian". 
Sinteza : trecind prin orașe și sate, 
au văzut de-a lungul întregului 
drum înfăptuirile mărețe ale socia
lismului. Multe imagini au fost 
fixate cu ajutorul fotografiilor în 
albumul dedicat excursiei, dar 
mai presus de aceasta imaginile 
au rămas pregnant în conștiințe, 
pentru a nu se mai șterge nici
odată.

Avintu!
industriei

văzut „pe viu

opasuri fn istoria 
mai veche și mai 
nouă a țării a făcut 
Ilona în multe orașe.

La Arad, Muzeul Re
voluției din 1848

i-a vorbit prin exponatele sale 
la fel de grăitor ca lecțiile 
din manual sau paginile 
Camil Petrescu. Și tot în 
cest oraș, un muncitor sau un in
giner, la Fabrica de mașini unelte 
sau Fabrica de vagoane au a- 
jutat-o să înțeleagă nu numai o 
fază a procesului de producție la 
care a participat, ci și condițiile 
grele din trecut, lupta muncitorilor 
conduși de partid, pentru ca mun
ca, viața noastră să fie cea de 
azi. La Turnu Severin, de la ves
titul pod al lui Traian a mers să 
cunoască Uzinele mecanice, ora
șul cu semnele lui noi: „blocu
rile moderne, magazinele în
destulate cu de toate, oamenii 
îmbrăcafi și în zilele de lucru cu 
haine ca-n zi de sărbătoare". Cu 
oțelul a făcut cunoștință pentru 
prima oară la Hunedoara. Mai în- 
tîf a văzut însă orașul,

— Mal corect, însă, orașele — 
ține să precizeze Ilona. Unul 
vechi, cu case îngrămădite și rn- 
necafe în fum, și altul nou, pe 
deal, cu ferestre spre aer, spre 
sănătate,

In trecui, numai Castelul Hunia- 
zilor marca istoric Hunedoara, 

deși există, deși a im- 
prin măreție, llo- 

„pălește în fața

lui
a-

Acum, 
presionaf-o 
na spune că ... 
grandoare! laminoarelor, a oțelu
lui însuși". Și dacă a îndrăgit atîl 
de mult oțelul, e poate și pentru 
că aici I-a cunoscut pe unul din 
vesliții lui făurari — Eroul Mun
cii Socialiste, Ștefan Tripșa. Aici, 
Ilona a văzut fopindu-se în cup
toare fierul vechi. Și, de ce n-am 
spune-o, s-a simțit mîndră că ală
turi de colegii ei, a trimis, nu o 
dată, oțelarilor (și poate, cine știe,

ri unde ar duce, 
drumurile trec pe 
lîngă fabrici. E un 
cuvînt cu înțeles 
prea larg, stator
nicit în limbă nu 

de azi, de ieri, și tocmai de a- 
ceea 
delat 
ani ;

.tatea
seamnă uzina, înseamnă com
binat, înseamnă complex in
dustrial. Este un proces de 
continuă transformare și este 
de ajuns să treacă numai ciți- 
va ani pentru ca sensurile, nu
anțele acestea să se delimi
teze. Este ceea ce i-a impre
sionat pe călătorii noștri în 
drumeția lor ; și au vorbit des
pre aceasta firesc, ca despre 
un fenomen de mare semnifi
cație al acestor timpuri.

BALAZSI JANOS, tehnician 
la Fabrica de mobilă „23 Au
gust”, venea anul acesta pen
tru a treia oară la Gălăuțași. 
Prima vizită o făcuse în 1952, 
cu prilejul unei excursii de 
studiu. Intîlnise 6 făbrîcuță 
de cherestea, fosta proprietate 
a unui moșier. Cîteva gatere 
sub un acoperiș șubred, niște 
hale prost luminate, unde 
funcționau niște mașini vechi, 
obosite. Una din moștenirile 
obișnuite ale trecutului.

După 8 ani, o nouă vizită la 
Gălăuțași. „Sub ochii mei - 
spune Balăzsi — totul era în
noit : mă întîmpina un combi
nat modern, cu mașini a căror 
tehnicitatG atinge cel mai înalt 
nivel, executînd cîte 5—6 ope
rații fără intervenția omului. 
Mai intrasem în multe fabrici 
forestiere, dar încă nu văzusem 
așa ceva. Nu-mi venea să pă
răsesc halele înalte, de mare 
capacitate, strălucind în lu
mina neonului. E tot ce se pu
tea face mai frumos — mi-am 
spus".

Dar în 1961 Balăzsi a trebuit 
să rectifice iar, îmbogățind 
impresia. Venise pentru a 
treia oară la Gălăuțași, în
tr-un schimb de experiență cu 
brigăzile de producție și în 
fața lui apăreau construcții 
noi. Combinatul s-a dezvoltat 
fără întrerupere. încă mai 
mult decît prin ziduri și prin 
mașini, acum noul era prezent 
prin numeroase brigăzi com
plexe, brigăzi de producție ale 
tineretului, prin întrecerea so
cialistă care însuflețea între
gul colectiv. O întrecere so
cialistă desfășurată cu pasiune 
și în care fiecare participant 
(cel puțin 70 la sută — ti
neri) urmărește oră de oră și 
minut cu minut rezultatele 
personale și ale colectivului 
respectiv, grație unei evidențe 
bine pusă la punct. Pentru 
Balăzsi Jănos, combinatul de 
la Gălăuțași reprezintă o uni
tate între conștiința socialistă 
a muncitorului nostru și ca
drul socialist în care se des
fășoară munca sa.

într-un alt punct al țării, 
cu o altă specificitate indus
trială și chiar cu un alt ritm 
al dezvoltării producției, a 
fost REMUS ULCICĂ, lăcătuș 
mecanic la Uzinele de piese 
de schimb pentru industria 
textilă — Tg. Mureș. A fost, a 
văzut și a cunoscut Vlăhița. 
Centru minier și metalurgic. 
Numai cine are idee despre 
condițiile groaznice în care 
erau puși să muncească mun
citorii acestei localități a- 
nonime în trecut, poate apre
cia la justa valoare prezența 
macaralelor, a uneltelor per
fecționate pentru exploatarea 
minereului, a vagonetelor me
canice, a armăturilor trainice, 
căptușind abatajele. Dacă tîr- 
năcopul a fost izgonit, dacă

vagonetul nu mai e împins cu 
mîna, dacă galeria nu se mai 
prăbușește deasupra capetelor, 
aceasta este numai o parte din 
ceea ce s-a făcut pentru om la 
Vlăhița. Printre prietenii pe 
care Remus Ulcică și i-a cîș- 
tigat în această localitate se 
numără mineri, furnaliști, lă
cătuși, strungari, întîlniți în 
serile de la club, oamenii în 
ale căror noi locuințe a fost 
primit, cunoscîndu-le căminu- 
rile îndestulate, oameni ve
seli care muncesc bine, cîștigă 
bine, și sînt convinși că an 
după an își vor putea primi 
mai bine oaspeții, le vor putea 
arăta lucruri noi.

Călătorii porniți din Tg. Mu
reș pe drumurile țării fac cu
noștință cu întreprinderi vechi 
și noi, de profiluri diferite, că-

DOR va prinde viață și mîn- 
dria moldoveanului care își 
vede locurile natale transfor- 
mîndu-se ; din pete albe în 
geografia economică a Romî- 
niei, în capitole dense ale in
dustriei socialiste de azi. Ca
pitolele 
minate 
Bîrlad, 
mobilă, 
Iași.
și fabrici transformate ra
dical. Cînd Alexandru Popa, 
muncitor la I.I.S. Mureșul, a 
cunoscut Fabrica de confecții 
și tricotaje din București, una 
dintre cele mai moderne din 
Europa, și-a notat sumar cîteva 
lucruri din biografia ei : „Aici 
era „Apaca". Se lucra în ba
răci mucezi te... se confecționau 
uniforme militare... după fie
care noapte, confecțiile trebu
iau reparate : fuseseră roase 
de șobolani... Astăzi : 
industrial, fabricînd 
variate de la ciorapi 
touri, de la șorțulețe 
la elegante rochii de 
produce și pentru străinătate. 
Complex social cultural — can
tină, club, policlinică. Alexan
dru Popa a văzut toate aces
tea, înregistrînd schimbările 
produse uimit și nu prea : Și 
la el acasă, în Tg. Mureș, în 
propria lui întreprindere, an 
de an socialismul a adus 
schimbări — de la cooperativa 
de confecții din 1948 — la pu
ternica întreprindere indus
trială de stat din 1961.

Da, oriunde ar duce, drumu
rile trec pe lîngă fabrici. Pri- 
vindu-le, cunoscînd muncitorii 
și ceea ce răsare din mîinile 
lor, călătorii noștri și-au sim
țit inimile pline de mîndrie 
pentru hărnicia și îndemîna- 
rea poporului, pentru minuna
tele sale forțe creatoare, cărora 
politica partidului le-a deschis 
zări nemărginite.

poartă titluri ca : la- 
— Roman, rulmenți — 

cauciuc — Borzești, 
antibiotice, țesături — 

Fabrici cu totul noi

un palat 
produse 
la man- 
de copii 

seară; se

vadă că belșugul nu este numai 
o promisiune. Motociclistul s-a 
oprit in comuna Mihail Kogălni- 
ceanu. A intrat în casele oameni
lor, primit cu prietenie, ospătat 
după cuviință. își amintește și azi 
cit de dulce era laptele, cif de 
rumenă pîinea.

— Am văzut în casele colecti
viștilor lucruri care fac viața oa
menilor mai frumoasă și mai plă
cută — mobilă de calitate, radio 
ultimul tip, covoare, lustre, per
dele, obiecte alese nu numai din 
magazinele orașului ci chiar din 
magazinul comunei lor. Am văzut 
noile cămine culturale în care își 
petrec ceasurile de răgaz, dispen
sarele unde-și îngrijesc sănătatea, 
casele de nașteri unde copiii lor 
vin pe lume, școlile noi la care-și 
trimit copiii să învețe. Dobrogea 
anului 1961 mi-a bucurat inima.

Fără să fi făcut vreodată studii 
de specialitate în domeniul geo
grafiei, tovarășa ELISABETA FO
DOR de la I.I.S. Mureșul cunoș- 

și ea vechiul grînar al Romî-

Pe drumurile

tea

rumurile
departe, de foarte 
departe. Vin din 
anii cînd, luptînd 
împotriva exploa
tării și asupririi,

comuniștii despicau pas cu 
pas calea spre lumina de as
tăzi a socialismului.

Intre cei veniți să vadă Dof- 
tana a fost și KOVACS GYU- 
LA, muncitor la Fabrica de 
mobilă „23 August". El, și cei
lalți participanți la excursie 
au privit îndelung ceasul; a- 
cel ceas care arată și astăzi 
minutul prăbușirii temniții. Au 
privit îndelung lanțurile, in
strumentele de tortură ; au in-

Cu această lumină nouă s-a 
întîlnit și SZABO LĂSZLO, 
elev în clasa a X-a, a Școlii me
dii „Unirea". A întîlnit-o în 
munți, printre tăietorii de pă
dure din Lăpușna. Acolo unde 
toporul și țapina prelungeau 
puterea brațelor, au apărut fie- 
răstraiele electrice și funicula- 
rul. Acolo unde numai gazor- 
nița „lumina" adăposturile șu
brede, acum arde lampa lui 
Ilici și oamenii aleg între pro
gramul pe București I și Bucu
rești II în cabanele lor curate 
și trainice.

Dar din lupta 
clasei muncitoare, 
pînă la noi, prin 
de strădanii eroice, _____
de lumină ale culturii socialis
te. In orice direcție au pornit 
tinerii noștri prieteni din Tg. 
Mureș, au cunoscut roadele re
voluției culturale. Vorbind 
despre setea de cultură — tră
sătură tipică a omului nostru

avangărzii 
au ajuns 

40 de ani 
și valurile

ZOLCSÂK— Bărăganul. Pagini din Pa- 
Istrati răscoleau amintirea

niei 
naif 
ciulinilor negri, minați de vînturi- 
le uscate de-a lungul cîmpiei în- 
necafe în praf, covîrșite de mize
rie.., Avea idee despre începu
turile transformării din cartea lui 
V. Em. Galan... Despre preface
rile care au 
apoi multe, 
O curiozitate 
pe Elisabeta 
tinderile Bărăganului colectivi
zat. O realitate inedită, ce n-a 
fost încă răsfrîntă în paginile li
teraturii ; gospodării

continuat, a aflat 
multe alte vești, 

vie a purtat-o 
Fodor prin în-

agricole co-

trat in celule. I-a înnecat în
tunericul greu al celulelor. Dar 
au văzut în Muzeul Doftanei 
foițele de țigară pe care co
muniștii conspectau din opere
le leninismului. Și s-au simțit 
inundați de lumină. Au văzut 
fascicole de dicționar cu aju
torul cărora comuniștii învă
țau limbi străine. Și s-au sim
țit inundați de lumină. Au vă
zut operele de artă lucrate de 
comuniști (minunății lucrate 
mai mult cu sufletul decît cu 
uneltele) și s-au simțit inun
dați de lumină.

nu destul de exact mo
pe realitatea ultimilor 

cînd de fapt în majori- 
cazurilor, fabrică în-

Desen de A. CALISTRAT

pătînd o imagine a diversită
ții procesului de 
zare socialistă a 
sora medicală 
participînd la o 
treprinsă de
U. T. M., a văzut la lloznov 
Șantierul Combinatului de în
grășăminte, CSI ZER MIKLOS 
elev în anul II la o școală pro
fesională a vizitat Fabrica de 
porțelan și sticlă de la Sighi
șoara, în vreme ce HODORJA- 
NI ILDIKO, elevă în clasa a 
Xl-a a Școlii medii „Bolyai", a 
cunoscut fabricile de vagoane și 
de mașini unelte din Arad, iar 
controlorul tehnic de calitate 
de Ia Uzina de piese de 
schimb pentru industria texti
lă — Tg. Mureș, BARANYAI 
ALEXANDRU, a vizitat fabri
cile de tricotaje din Oradea și 
din Cluj. Ce este comun pentru 
toate aceste întreprinderi, de 
profiluri diferite, 
oameni diferiți ? 
privință schimbul 
a fost elocvent: 
muncă demne de 
produce bunurile 
hotărîrea acestui
Roznov, la Sighișoara, la A- 
rad la Oradea, la Cluj — pre
tutindeni — de a produce mai 
mult, mai bun, mai ieftin, de 
a răspunde prin fapte chemă
rilor Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Plecînd din orașul de pe 
Mureș, salutați în mers de co
șurile sutelor de fabrici, au
zind inima lor puternică, tine
rii au înțeles mai bine am
ploarea nemaivăzută pe aceste 
meleaguri a industrializării 
înfăptuite consecvent sub con
ducerea partidului. Fiecare în
treprindere vizitată le-a vor
bit despre ruptura definitivă 
cu trecutul, despre munca paș
nică și constructivă, despre în
crederea în viitorul nostru.

Ce sentiment tonic, să vezi 
pe plaiurile Moldovei răsă
rind, pe locurile unde altădată 
nu se întîmpla nimic, gișanți 
ai industriei noastre socialiste. 
De cîte ori va îmbrăca o bluză 
spumoasă, o rochie de vară sau 
de toamnă, mantoul de ploaie. 
Kosă Ida își va aminti că a 
fost la locul de obîrșie al fi
brelor plastice, că a văzut cu 
încîntare cum alunecă printre 
degetele fine ale muncitoare
lor firele de păianjen ale relo- 
nului de la Săvinești. în com
pozițiile și portretele viitoare 
ale pictorului ZOLCSAK SAN-

industriali- 
țării. Dacă 
KOSA IDA, 
excursie în- 

organizația

văzute de 
In această 

de impresii 
condiții de 
omul care 
materiale, 
om — la

Cunoștință 
cu satul

colectivizat
oate drumurile care 
străbat /ara sînt stră
juite de înfăptuirile 
socialismului.

Chiar cînd trenul 
gonește de-a lungul 

stai la geam, ți nicicîmpiilor, ți
un punct de reper nu-ți fixează 
privirile, chiar și atunci socialis
mul îți oferă una dintre priveliștile 
sale cele mai reprezentative — 
ogoarele nesfîrșiie, înfrățite, din 
care haturile s-au scufundat pen
tru totdeauna. Din călătoriile sale 
prin țară, lăcătușul mecanic de la 
Uzinele metalurgice din Tg. Mu
reș, MAKKAI JĂNOS a cules multe 
impresii. Buchet de amintiri vii, 
colorate, de neuitat din orașe, 
stațiuni de odihnă, din centre a- 
nimafe, zgomotoase. Dar una din 
revelațiile cele mai puternice și 
pe care a ținut s-o mărturirească 
a fost tocmai aceasta, din tren :

— Înțelegeți l Trenul mergea 
în plină viteză și a trecut un timp 
nesfirșit, cînd prin fereastra vago
nului se vedea una și aceeași 
tarla de floarea-soarelui. O minu
năție I

Makkai Jănos străbatea Dobro- 
gea, prima regiune colectivizată a 
țării.

Specialitatea tovarășului SIMION 
VĂSIEȘ, director al Școlii medii 
„Papiu llarian", este geografia. 
Ca profesor, studiase, desigur, 
geografia fizică și economică a 
tuturor regiunilor tării. Avea încă 
proaspete în amintire noțiunile 
referitoare la Dobrogea din ve
chile manuale, din care se des
prindea imaginea unor pămînturi 
aride, goale, pustiite de vînturi 
și arșiță. Veștile despre noua Do- 
broge, colectivizată, îi creaseră 
imaginea unui ținut schimbat din 
temelii, l-a fost 
facerile care au 
te meleaguri în 
lare. *

Și iată-l pe tînărul profesor 
vacanța de vară, sfrăbătînd 
motocicleta Dobrogea. Pe 
diagonală care taie regiunea 
la Vadul Oii la Mangalia — 
nuri nesfîrșife, lanuri de porumb, 
bogate lanuri vestind încă un an 
de belșug pentru colectiviști. 
Foarte curînd călătorul a putut să

dat să vadă pre- 
avut loc pe aces- 
anii puterii popu-

în 
cu 
o 

de 
lă

cu re- 
din J'f

lecfive puternice, bogate, 
surse uriașe. Casele noi 
găneșfi, cu ziduri de cărămidă, 
învelite cu țiglă și tablă. Binefa
cerile energiei electrice — lumina 
în casă, forța motoarelor din ate
lierele gospodăriilor colective.

— Cine și-ar mai face azi co
cioabă din vălătuci, s-o înveleas
că cu stuf și s-o lumineze cu 
opaiț în Bărăganul colectivizat ? 
Nimeni — spune Elisabeta Fodor, 
după călătoria ei prin această re
giune a țării.

De cînd a plecat din sat MA
RIN VASILICOÎU, au trecut cîțiva 
ani buni. Sigur, nu și-a uitat co
muna natală căreia îi zice Juglui 
și se află nu departe de Segar- 
cea. Dar noi preocupări — pe 
primul plan: băiatul a ajuns în 
anul III al Școlii profesionale a 
„Uzinelor de piese de schimb 
pentru industria textilă" tocmai la 
Tg, Mureș. învață, o spune cu 
mîndrie, meseria de lăcătuș me
canic, urnind ca după absolvire 
să muncească la Combinatul de 
la Podari.

Astă vară viitorul muncitor a 
avut o bucurie, cum s-ar spune 
„de-acasă“. S-a nimerit ca tocmai 
în timpul vacanței, deci pe cînd 
Marin se bucura de o bine meri
tată odihnă la 
preună cu alte 
întovărășiți să 
dăria agricolă 
Nou". Jugluienii au pășit intr-ade
văr pe un drum nou ; în ziua 
aceea Marin, ucenicul, și-a văzut 
părinții și neamurile îmbrăcînd 
haina de sărbătoare cea mai alea
să, țucind „hora colectiviștilor" și 
așezîndu-se la masă, să închine 
pentru luminoasa zi de mîine. Ma
rin Vasilicoiu, ucenicul, a văzut 
în 1961 o altă școală decît cea 
în care învățase, un cămin cul
tural în care s-a întîlnit cu vechi 
prieteni la tabla de șah și la masa 
de ping-pong, a fost martorul se
rilor literare ținute la cercurile de 
citit. Pînă și lui, cel plecat de 
acasă i-au apărut semnele sigure 
ale prefacerii satului natal.

Fie că au drumeții prin locuri 
necercetate încă, fie că s-au în
tors pentru cîteva zile în satele de 
baștină, mulți dintre tinerii ex
cursioniști din Tg. Mureș au cunos
cut astfel satul nou, în care socia
lismul își spune hotărîtor cuvîntul.

Ei știu astăzi : pe plaiuri mol
dovene sau în podișul transilvă
nean, în cîmpia Dunării, sau pe 
malurile Crișului, gospodăriile agri
cole colective cuceresc inimile 
țărănimii. Pe drumul către o viață 
înfloritoare, deschis de partid, sa
tele oferă călătorilor prin țară 
priveliștea minunată a înnoirii,

ai săi, aceștia, im- 
zeci de familii de 
întemeieze gospo- 
colectivă „Drum

înApoi, în alte drumuri, 
toate celelalte drumuri prin 
țară, au reîntilnit lumina a- 
ceea, acum împlinită, materia
lizată, vie.

Am întîlnit-o la Bicaz, la 
Hidrocentrala cea mai mare 
din țară. Aproape toți tinerii 
din Tg. Mureș care au schim
bat impresiile de drumeție au 
trecut prin această cetate a 
luminii. ȘTEFAN SZEDERJE- 
SI, secretarul comitetului 
U.T.M. de la Fabrica de mo
bilă „23 August", vorbește cu 
dragoste despre imensa oglin
dă a lacului creat de om la 
Bicaz. Și dacă a gustat bucuria 
unei plimbări cu vaporul pe 
suprafața lacului, îl însoțește 
de atunci bucuria statornică de 
a ști că de aici în Moldova a 
început să sporească lumina, 
că paleteie puternicelor turbi
ne ale hidrocentralei împli
nesc — și ele — visurile co
muniștilor închiși în bezna tu
turor vechilor temniți.

Și PETER KARP, maistru 
la „Electro-Mureș", a vorbit 
despre materializarea acestui 
vis. La Craiova, cîndva, orașul 
celor 300 de familii burgheze, 
strălucind prin misiți și aren
dași, negustori și cămătari — 
s-a ridicat în anii puterii 
populare „Electroputere", uzi
nă simbolică și prin denumire, 
care produce aparatură de 
înaltă tehnicitate. Utilaj im
portat altădată, care duce as
tăzi inscripția „fabricat în 
R.P.R." pînă pe meridianele 
îndepărtatei Asii.

pictorul 
SANDOR amintea :

— Am cunoscut în Deltă pes
carul. După vîslă și năvod, a- 
vea ca . bun prieten cartea. 
L-am cunoscut pe colectivist. 
Era la curent cu filmele cele 
mai bune, ca orășeanul. L-am 
cunoscut pe muncitor. în ban
ca liceului seral stătea lingă 
mulți tineri, și muncitorul 
vîrstnic. Și cînd încerc să a- 
duc pe pînză chipul omului zi
lelor noastre 
toate acestea.

Pe Makkai 
presionat, în 
prin țară, grija pentru lăcașu
rile de cultură. în lașul înnoit, 
alături de fabricile moderne, 
de cvartalele luminoase, sînt 
prezentate vizitatorilor din în
treaga țară Palatul culturii, 
frumosul teatru „Vasile Alec- 
sandri", Bojdeuca lui Creangă, 
„Trei Ierarhi" sau statuia lui 
Ștefan cel Mare.

lașul e un oraș cu veche 
tradiție culturală. Drumul lui 
Baranyai Alexandru a trecut 
însă prin Mediaș. Cîndva aici, 
odată cu căderea serii se stin
gea și viața tîrgului. Acum pe 
Baranyai Alexandru l-au în- 
tîmpinat anunțurile cu neon 
ale cinematografelor în fața 
cărora se solicită „un bilet în 
plus", și bibliotecile din fie
care cartier, cu cititori care-și 
înscriu cărțile pe trei-patru 
fișe.

Drumețind prin țară. în jur
nalul lor de impresii tinerii 
din Tg. Mureș au notat 
alte semne ale luminii 
toare. într-o duminică 
Karp și-a alăturat pașii 
venilor veniți să vadă frumu
sețea pînzelor lui Grigorescu 
în muzeul lor de artă. Intr-o 
seară, croitorul Alexandru 
Popa a admirat un spectacol 
de circ sub cupola azurie a 
noului circ din Capitală. La 
lumina reflectoarelor, pe scena 
unui cămin cultural din Do
brogea, a evoluat echipa de 
teatru din comună, iar printre 
cei care au aplaudat-o era și 
Simion Văsieș, profesor din 
Tg. Mureș.

în kilowați sau în pagini, 
lumina s-a înfățișat călători
lor noștri puternică, omnipre
zentă, biruitoare. Așa au vi
sat-o în întunericul greu 
Doftanelor, comuniștii.

mă gîndesc la

Jănos l-au im- 
drumurile sale

multe 
înnoi-
Peter 
craio-

al

in mers
apul scos pe fereas
tră tresare : trenul a 
încetinit, roțile ță- 
căne pe macazuri ; 
în depărtare se 
vede gara. Cifrele

pe piatra de kilometru scad, iată 
și panoul galben : șoseaua intră 
în oraș.

Bine te-am găsit, orașule ! Ara- 
fă-mi noile tale frumuseți, puterea 
ta industrială nouă, ferestrele șco
lilor noi, zîmbetul oamenilor tăi 
la balcoanele caselor care nu e- 
xistau acum o vară.

Și orașul, într-un elan generos, 
arăta efectiv toate acestea. Baia 
Mare îi arată lui SIMION VĂSIEȘ 
armonia urbană a celor 2500 de 
noi apartamente, cristalul vitrine
lor sclipind în frumuseți egale : 
la lumina soarelui și a neonului. 
Galații îi arată MĂRIEI TOPOR 
mai întîi ceva din ultimele rămă
șițe ale războiului, pentru ca mun
citoarei eleve la școala serală 
să-i fie mai evidentă semnifica
ția magistralei care coboară spre

lată, dar, în relatare sumară, schimbul de 
Impresii. Oameni diferiți, firi deosebite, Și, 
în cadrul tinereții, vîrste. Marin Vasilicoîu 
este încă în anii adolescenței, profesorul Vă- 
sieș sau asistentul Fodor sînt trecuți prin 
multe școli, în frunte cu școala vieții. Karp 
Peter, Balăzsi Janos au umblat prin țară pe 
urma produselor din fabricile la care lu
crează, în timp ce traseul elevelor Florea 
Hortensia, al lui Hodorjăni Iidiko a fost sta
bilit după criteriile lecțiilor de istorie și geo
grafie, 
unitate

Pașii 
liste.

Privirile tuturor : pe frumusețile, bogățiile șl 
sursele de energie ale patriei socialiste.

Gîndurile tuturor : și noi trebuie, prin munca 
noastră, să sporim aceste frumuseți, aceste 
bogății, aceste surse de energie.

La sfîrșitul călătoriei sale, Gall Ilona se 
hotărăște; termin școala medie, apoi intru 
în producție. Muncitoare la fabrica de zahăr, 
unde lucrează șl tata. Măcar pentru cîțiva

Dincolo de toate diferențele, însă, o 
fundamentală.
tuturor : pe pămîntul patriei socia-

Dunăre, bloc lîngă bloc, un ma
gazin după altul, un scuar după 
alt scuar. La lași MAKKAI JANOS 
trebuie să fie încredințat de pre
zența statuii lui Cuza și de clă
direa Sfatului popular că se află 
în aceeași Piață a Unirii pe care 
o mai știuse ; altfel nimic, nici 
unul din blocurile majesiuoase, de 
jur împrejur, țn plină construcție, 
nu i-ar fi putut aminti de cetatea 
de scaun a Moldovei, cu casele 
ei de un cat, suferind de toate 
beteșugurile băfrîneții. Oradea îl 
întreabă pe vizitatorul ei, Baranyai 
Alexandru :

— îți plac balcoanele mele ?
...Și nu este o simplă cochetă

rie, trebuie să rupă intr-un fel tă
cerea, căci controlorul tehnic de 
calitate din Tg. Mureș ii privea 
de nu mai știa cită vreme, vră
jit, mut, fațadele în colorit pastel, 
volumele bine echilibrate a'e con
strucțiilor, florile care subliniază 
pervazurile.

Privind un palat feeric de cris
tal și beton, cu linii aeriene, ce 
o bogată fantezie, în fața căreia 
trenul oprise, călătorii noștri (prea 
mulți ca să mai pomenim pe fie
care) au exclamat :

— Cum, aici e gara Constanța?
Cît despre impresia produsă de 

litoral asupra prietenilor noștri, 
excursioniști sau veniți la odihnă, 
nu mai e cazul să se insiste : „Co
lier de diamante" li se pare o 
expresie săracă în sugestii pentru 
Mamaia, — Eforie, Vasile Roaită 
— Mangalia — în anii aceștia ?

Iar Bucureștiul ? Povestea frezo
rul MÂRKUS LAJOS, cu haz, păța
niile sale de om care, în temeiul 
faptului că urmase pînă în 1954 
școala profesională în Capitală, 
socotea că, de la gară poate să 
nu mai întrebe pe nimeni nimic, 
în drum spre adresa; indicată.

— Pentru ambiția așfa prosteas
că, credeți-mă, am rătăcit destul, 
Unde cunoșteam o străduță, îmi 
taie calea un cvartal de care ha
bar n-aveam. Am o cunoștință în 
Giuleșfi, cartier vechi. Merg în- 
tr-acolo. Mă aflu în Giuleșfi, dar 
vechi, pe naiba I Case, cinema, 
magazine, cînd au răsărit toate ? 
Plec spre centru, acolo totul tre
buie să fie cum a fost, îmi zic. 
Tramvaiul 6 știam că mă lasă în 
spatele Palatului Republicii, cînd 
colo, pe locul stației terminus stă 
blocul-turn. Ca să mă duc la ma
gazinul Victoria, vreau să traver
sez un bulevard, parcă semăna 
cu „6 Martie" 1 dar, imposibil, 
acela avea linie de tramvai, pe 
acesta circulă troleibuzele ; și mă 
întorc de pomană, era același bu
levard, dar de unde să știu eu, 
după 7 ani, cum se schimbă ora
șul ? Ce, la noi în Tg. Mureș, 
unul care știa piața de zarzava
turi chiar în centrul orașului, s-ar 
mai descurca ? Nu cred 
se prefac, se înnoiesc, se

SAagV.ara oe 
drumurile patriei 
noastre, despre o- 
care le-au străbă- 

adîncă mîndrie pen- 
I creator al maselor 

au evocat și sta- 
unde frumu-

rașele pe 
fut. Cu i 
tru geniul 
populare, 
jiunile de odihnă, 
serile naturale, minunile peisajului 
romînesc au fost fericit integrate 
de creațiile omului. Unde totul e 
pus la îndemîna poporului mun
citor, cu grijă infinită pentru să
nătatea lui, pentru viața lui. Amin
tea FODOR FRANCISC, asistent ia 
oftalmologie, președintele Asocia
ției studențești la I.M.F. despre 
expresiile cele mai concrete ale 
acestei griji, cunoscute de toți 
studenții cu care a cutreierat țara, 
în excursii sau în perioade de 
practică. La Gălăuțași, mașinile de 
mare turație se opresc automat 
cînd, imprudent, mîna unui mun
citor se apropie prea mult de an
grenaj. In circumscripția sanitară 
Batoș — aparat Roentgen ! In
tr-un sat, Pănet, personalul medi
cal numără un medic generai, un 
pediatru, 2 moașe, o soră de o- 
crotire, fără a mai socoti ofician- 
ții sanitari. Studenții au fost să 
viziteze circumscripții sanitare 
model la Miercurea Nirajului sau 
la Sîngiorgiu de Pădure. Văzînd 
cu ochii lor uriașul cîmp de ac
tivitate ce se deschide fiecăruia 
au înțeles cît de mult vor cîștiga 
ca medici și ca oameni în -mijlo
cul celor care-i așteaptă.

Și efectiv, în zdrobitoarea ma
joritate a cazurilor, absolvenții 
pleacă să-și facă datoria.

— Cu reprezentanți ai seriilor 
trecute, ne întîlnim anual în ul
tima duminică din luna mai — 
ziua institutului. Ei le. vorbesc stu
denților despre experiența cîști- 
gată, despre felul cum au prins 
rădăcini în satele respective — 
spune Fodor Francisc. Chiar mîine 
dimineața, la ora 10, noi, o serie 
de cadre didactice, plecăm în re
giunile Suceava, Crișana, Maramu
reș, Bacău — acolo unde au cerut 
să profeseze un mare număr de 
absolvenți de-ai noștri — să-i sa
lutăm la începuturile nobilei lor 
activități. Este pentru ei și peniru 
noi o sărbătoare.

învăța mai departe. Numaiani. Apoi voi 
decit.

La Doftana, în fața cimitirului „Trei pruni*' 
Kovâcs Gyula se leagă și el; să muncesc 
mai bine, să învăț mai mult. Trebuie.

25 de tineri, din multe mii, locuind în Tg. 
Mureș. Au străbătut sute de kilometri, după 
care în adîncul conștiințelor s-ar produs mu
tații de calitate. Este logic ? Da, este. Nici
odată înainte de a vedea cu proprii ochi n-ar 
fi avut în conștiință amploarea reală, di
mensiunile uriașe ale prefacerilor țării. După 
ce le-au putut măsura, înțeleg mai adine în
țelepciunea și forța partidului care conduce 
cu mînă sigură desăvîrșirea socialismului în 
patria noastră. Au cunoscut mai bine ce a 
realizat poporul sub conducerea partidului, 
tot ce a adus revoluția socialistă la orașe și 
sate, de la capitala țării pînă în cătunul din 
creierul munților.

Cu un cuvînt, au ascultat îndemnul• „SA 
NE CUNOAȘTEM PATRIA Iar cunoscînd-o, 
au tras singura concluzie cinstită; „SA FIM 
VREDNICI DE EA".

* I

I

FLORICA POPA
ȘTEFAN IUREȘ
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selor păcii și securității gene
rale ?“ — a spus Nikita
Hrușciov.

A sosit de mult timpul ca 
ei să înțeleagă un adevăr 
simplu și anume că astăzi cu 
Uniunea Sovietică, cu întregul 
lagăr socialist, nu se poate 
vorbi decît de pe pozițiile ra
țiunii și nicidecum de pe po
ziții de forță, a declarat 
Nikita Hrușciov. Or, rațiunea 
și dreptatea nu sînt de partea 
lor, ci de partea noastră.

„Politica puterilor occiden
tale în problema germană nu 
este determinată de interesele 
păcii ci în primul rînd de in
teresele forțelor militariste și 
revanșarde din Germania oc
cidentală. Cancelarul Ade
nauer este principalul demon 
al acestei politici".

Subliniind că cercurile mi
litariste, agresive, nu-și as
cund ura față de statul sovie
tic, față de politica sa de 
pace, Nikita Hrușciov a spus : 
„Oricare ar fi sentimentele lor 
față de socialism, ei trebuie 
să renunțe la speranța de a 
impune cîndva țărilor socia
liste rînduielile lor capita
liste".

Nikita Hrușciov a continuat: 
„Astăzi le mai putem spune 
încă o dată: nu vă pierdeți 
mințile domnilor, nu puneți 
la încercare forța și tăria 
orînduirii noastre. Se știe că 
în trecut dușmanii au făcut 
nu o dată astfel de încercări, 
dar este cunoscut tuturor cum 
s-au sfîrșit aceste încercări".

Primul secretar al C.C. al 
P.C.U.S. a declarat din nou că, 
dacă puterile occidentale se 
vor arăta dispuse să regle
menteze problema germană, 
problema termenelor nu va 
mai avea atîta importanță, 
„în acest caz nu vom insista 
asupra semnării Tratatului 
pînă la 31 decembrie. Noi nu 
sîntem superstițioși și consi
derăm că și 31 și 13 pot fi 
date la fel de norocoase. Im
portant nu este o dată sau 
alta, ci soluționarea construc
tivă și cinstită a problemei".

Sîntem gata să ne întilnim 
cu reprezentanții țărilor oc
cidentale. să procedăm ca ei 
la un eeitimb ce păreri pen
tru a preșău tratattne rofemce 
— a apaa M. & Bravăov. Dar, 
a ei, U—~Scvte-
Txă aa poate admzte ca tr>- 
tat.ve£e să be ce dra*d 
tratat •■eăcc. ea. preferind de 
eie, reprejentanț-- țăr_Of OCO- 
dentale să tărăgăneze regle
mentarea pașnică în Europa. 
Dacă cineva își face aseme
nea socoteli, să știe dinainte 
că aceste socoteli nu se vor 
împlini niciodată.

„Iată poziția noastră. Pe a- 
ceastă poziție am stat și vom 
sta cu fermitate", a declarat 
Nikita Hrușciov.

Primul secretar al C.C. al 
P.C.U.S. a subliniat din nou 
că Uniunea Sovietică a fost 
silită să reia experiențele cu 
arma nucleară.

Referindu-se la zarva făcută 
de propaganda burgheză și de 
cei care susțin că aceste expe
riențe ar contraveni princi
piilor moralei, Nikita Hrușciov 
a spus : După război, nici un 
guvern al S.U.A., nici un pre
ședinte american nu a decla
rat că bombardarea orașelor 
Hiroșima și Nagasaki ar fi 
fost o acțiune imorală.

„Ei se călăuzesc după mo
rala imperialistă, potrivit că
reia totul este îngăduit celui 
puternic. Ei au socotit că mo
nopolul asupra armei nucleare 
le va permite să-și instaureze 
dominația asupra lumii în
tregi".

Dar Uniunea Sovietică, a 
continuat Nikita Hrușciov, a 
creat într-un timp scurt o 
puternică armă termonucleară 
și astfel s-a pus capăt mono
polului S.U.A. în acest dome
niu. In prezent, chiar președin
tele Kennedy a fost nevoit să 
recunoască că S.U.A. „se află 
în fața sarcinii grele de a 
ajunge din urmă Uniunea So
vietică în acest domeniu".

Dar, a remarcat N. S. Hruș
ciov, în timp ce președintele 
S.U.A. vorbește despre necesi
tatea de a ajunge din urmă 
U.R.S.S., secretarul de stat 
Rusk continuă să îndemne la 
promovarea unei politici „de 
pe poziții de forță". „Reiese 
astfel că dreapta nu știe ce 
face stînga".

Uniunea Sovietică nici nu 
se gîndește să dicteze altor sta
te voința și condițiile sale — 
a spus Nikita Hrușciov. El a 
adăugat: „în fața amenință
rilor directe și a pericolului 
izbucnirii unui război, Uniu
nea Sovietică a fost silită să 
ia masurile necesare pentru 
întărirea capacității sale de 
apărare, pentru apărarea po
porului sovietic, a popoarelor 
întregii mari comunități a ță
rilor socialiste".

N. S. Hrușciov a subliniat 
că oamenii de știință sovie
tici fac tot ce este necesar 
pentru a reduce la minim 
consecințele dăunătoare ale 
experiențelor nucleare.

„Noi nu putem însă să nu 
efectuăm aceste experiențe în 
timp ce imperialiștii din Sta
tele Unite, Anglia, Franța, 
Germania occidentală se pre
gătesc să nimicească nu nu
mai cuceririle socialiste, ci și 
popoarele țărilor noastre. Or, 
ei nu amenință numai cu in
fectarea atmosferei, dar vor 
să răpească viața a milioane 
de oameni".

N. S. Hrușciov a atras încă 
o dată atenția conducătorilor 
S.U.A., Angliei, Franței, Ger
maniei occidentale și altor 
țări că „cel mai rațional este 
să arunce peste bord politica 
(,de pe poziții de forță" și a

rostită de N. S. Hrușciov
MOSCOV A 28 (Agerpres). TASS transmite: In ședința din 

dimineața de 28 octombrie a Congresului al XXII-lea al P.C.U.S., 
care s-a deschis sub președinția lui Ghennadi Voronov, dele
gații au ascultat raportul lui Frol Kozlov, membru al Prezidiu
lui și secretar al C.C. al P.C.US., „Cu privire la modificările în 
Statutul Partidului Comunist al Uniunii Sovietice".

„războiului rece". „în trebu
rile internaționale trebuie să 
se promoveze o politică realis
tă de coexistență pașnică".

„Coexistența pașnică a sta
telor cu orînduiri sociale și 
politice diferite este cea mai 
importantă problemă a zilelor 
noastre, a declarat N. S. 
Hrușciov.

Unii, a continuat el, ne 
acuză că noi am aprecia în 
mod prea simplu sau atenuat 
situația internațională atunci 
cînd subliniem necesitatea 
coexistenței pașnice în condi
țiile actuale. Ni se spune că 
cei care pun accentul pe 
coexistența pașnică ar mani
festa o anumită subapreciere 
a esenței imperialismului și că 
ar ajunge chiar în contradic
ție cu aprecierea dată de 
Lenin imperialismului.

N. S. Hrușciov a subliniat 
că aprecierea dată de Lenin 
esenței imperialismului își 
menține și acum întreaga va
labilitate. Esența imperialis
mului, caracterul său agresiv 
nu s-au schimbat.

N. S. Hrușciov a subliniat 
că acum imperialismul nu 
mai dispune de, aceleași po
sibilități ca în perioada domi
nației sale absolute. „în pre
zent situația este de așa na
tură încît imperialismul nu 
mai poate dicta tuturor voința 
sa și să promoveze fără pie
dici politica sa agresivă".

în calea tendințelor de aca
parare ale imperialiștilor, de 
împărțire a lumii, de înrobire 
a altor popoare, a declarat 
N. S. Hrușciov, se ridică for
țele invincibile ale sistemu
lui mondial socialist și, în 
primul rînd ale Uniunii Sovie
tice. Aceste forțe pun stavilă 
poftelor sălbatice ale imperia
liștilor.

N. S. Hrușciov a subliniat 
că în epoca noastră forța sis
temului mondial socialist a 
sporit fără precedent. Acest 
sistem este marele reazim al 
păcii în întreaga lume. Prin
cipiul coexistenței pașnice în
tre state cu sisteme sociale 
diferite capătă în condițiile 
actuale o importanță vitală.

„Numai dogmaticii ireme
diabili, care invățînd pe de 
rost formule generale despre 
imperialism. nu înțeleg aceas
ta și ignorează cu ir.căpâținare 
•sr-aja. Pe asecamca poziții 
,— -.--,4 cJ rămlnă ca incâ- 
pârisare Molotov £2 p te 
teapa hs nu isțeăeg «etumbă- 
rJe In s.tua^a ^temațonală, 
fenomenele noi ale vieții, ei se 
tlrasc in coada evenimentelor, 
s-au transformat de mult în- 
tr-o frînă, în balast", a spus 
N. S. Hrușciov.

N. S. Hrușciov, a declarat în 
continuare : „Cuvîntările dele- 
gaților și reprezentanților 
partidelor frățești confirmă în 
mod convingător că Comitetul 
Central al partidului nostru a 
procedat pe deplin just cînd a 
raportat în chip principial și 
deschis congresului despre si
tuația anormală a relațiilor 
sovieto-albaneze".

El a amintit că, din păcate, 
repetatele încercări de a nor
maliza relațiile cu Partidul 
Muncii din Albania, nu au dat 
nici un fel de rezultat. „Co
mitetul Central al partidului 
nostru a manifestat maximum 
de răbdare și a făcut tot ce 
depindea de el pentru a sta
bili relații bune între parti
dele noastre".

Conducătorii Partidului Mun
cii din Albania, a spus N. S. 
Hrușciov, folosesc orice mijloc 
pentru a ascunde poporului 
lor adevărul despre realizările 
partidului nostru, ale poporu
lui nostru. Albania este sin
gura țară din lagărul socialist 
în care nu a fost publicat in
tegral Proiectul Programului 
P.C.U.S.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
conducătorii albanezi ascund 
partidului și poporului lor 
programul P.C.U.S. deoarece 
„ei se tem de adevăr ca de 
foc. Programul partidului este 
un lucru sfînt pentru noi, este 
steaua călăuzitoare în con
struirea comunismului".

„Dacă ei l-ar fi publicat în 
întregime, oamenii muncii din 
Albania ar fi văzut unde este 
calomnie și unde este adevăr, 
ar fi văzut că întreaga activi
tate a partidului nostru, pla
nurile lui corespund interese
lor vitale ale popoarelor, in
clusiv intereselor poporului al
banez — prieten nouă", a de
clarat N. S. Hrușciov.

Marele nostru partid, a con
tinuat N. S. Hrușciov, a fost 
supus nu o dată unor atacuri 
înverșunate și murdare din 
partea unor dușmani direcți 
sau camuflați ai comunismu
lui. Nu ne amintim însă, ca 
cineva să fi trecut vreodată cu 
o viteză atît de amețitoare de 
la mărturisiri și jurăminte de 
prietenie veșnică la calomnii 
antisovietice, deșănțate, așa 
cum au făcut-o conducătorii 
albanezi.

„Probabil că prin aceasta ei 
vor să pregătească terenul 
pentru a-și cîștiga dreptul la 
pomenile imperialiștilor. Im
perialiștii sînt întotdeauna 
dispuși să plătească cei trei
zeci de arginți acelora care 
provoacă sciziune în rîndurile 
comuniștilor. Dar argințli n-au 
adus nici o dată și nimănui 
altceva decît dezonoare și ru
șine".

N. S. Hrușciov a declarat în 
continuare : „Noi împărtășim 
neliniștea prietenilor noștri 
chinezi, apreciem grija lor 
pentru întărirea unității. Dacă 
tovarășii chinezi ar dori să 
depună eforturi în vederea 
normalizării relațiilor dintre 
Partidul Muncii din Albania 
și partidele frățești, este puțin 
probabil ca altcineva să poată 
contribui mai bine la rezol

varea acestei sarcini decît 
Partidul Comunist Chinez. A- 
ceasta ar fi într-adevăr în fo
losul Partidului Muncii din 
Albania, ar corespunde intere
selor întregii comunități a ță
rilor socialiste".

Relevînd în continuare că 
în Partidul Muncii din Alba
nia se manifestă, în forma sa 
cea mai negativă, tot ceea ce 
s-a petrecut în U.R.S.S. în pe
rioada cultului personalității, 
N. S. Hrușciov a declarat: „Nu 
mai este acum pentru nimeni 
un secret faptul că conducă
torii albanezi se mențin la pu
tere prin violență și samavol
nicie". în prezent, în Albania, 
oameni cinstiți sînt urmăriți 
numai pentru că s-au încume
tat să ia poziție de apărare 
a prieteniei sovieto-albaneze. 
Cine se pronunță astăzi pentru 
prietenia cu Uniunea Sovie
tică, cu P.C.U.S., este conside
rat drept dușman de către 
conducătorii albanezi.

Iată de ce conducătorii al
banezi sînt împotriva liniei le
niniste a Congresului al XX-lea 
al partidului. Pentru Shehu, 
Hodja și alții a pune capăt 
cultului personalității ar în
semna de fapt să renunțe la 
posturile de conducere în 
partid și în stat. Or, ei firește, 
nu vor face aceasta nici o dată 
de bună voie, a declarat 
Nikita Hrușciov.

„Dar, a continuat el, noi 
sîntem convinși că va sosi 
timpul cînd comuniștii alba
nezi, poporul albanez, își vor 
spune cuvîntul și atunci con
ducătorii albanezi vor trebui 
să dea socoteală pentru răul 
pe care l-au adus țării lor, 
poporului lor, cauzei con
struirii socialismului în Alba
nia".

Nikîta Hrușciov a spus că 
P.C.U.S. va lupta și de acum 
înainte împotriva oricăror a- 
bateri de la marxism-leninism. 
El a declarat că partidul a cri
ticat și va critica revizionismul 
iugoslav, a criticat și va criti
ca dogmatismul și sectarismul.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. poate fi numit pe 
drept cuvint Congresul unității 
de monolit, al deplinei unani
mități și coeziuni a partidului 
leninist.

„Pe dușmani ti înspăimântă 
unitatea crescândă a rinduri- 
loc no—Ua. K încearcă să spe
culeze faptul că Congresul 
nostru a acordat o mare aten
ție Hi«7irtării consecințelor 
dăunătoare ale cultului perso
nalității, precum și demascării 
definitive a grupului fracțio- 
nist antipartinic. Zadarnice 
sînt însă eforturile dușmanilor 
comunismului, ei nu vor avea 
nimic de cîștigat de pe urma 
acestora".

N. S. Hrușciov a relevat că 
în anumite perioade de acti
vitate a partidului, îndeosebi 
în etapele de cotitură, este po
sibil ca în sinul partidului să 
apară păreri diferite. „Cum 
trebuie să se procedeze față de 
cei care își exprimă o părere 
proprie diferită de a celorlal
ți ? Considerăm că în aseme
nea cazuri nu trebuie să se 
recurgă la represalii ci la me
todele leniniste de convingere 
și lămurire", a spus eL

N. S. Hrușciov a vorbit în 
continuare despre denaturarea 
normelor leniniste ale vieții 
de partid în condițiile cultului 
personalității lui Stalin. Unele 
restrîngeri ale democrație: in
terne de partid și ale demo
crației sovietice, inevitabile în 
condițiile luptei ascuțite împo
triva dușmanilor interni și 
externi, au fost ridicate de 
Stalin la rangul de norme ale 
vieții interne de partid și de 
stat. EI a călcat brutal prin
cipiile leniniste ale conducer.i, 
a admis arbitrariul și abuzul 
de putere.

N. S. Hrușciov a arătat că 
represaliile de masă au În
ceput după asasinarea lui Ki
rov. Au căzut victimă repre
saliilor activiști de frunte de 
perfid și de stat, precum și 
comandanți militari. Se cre
ase o astfel de situație, Incit 
Sergo Ordjcnikidze nu a mai 
putut lucra normal și pentru 
a nu avea ciocniri cu Stalm, 
a nu împărți răspunderea 
pentru abuzurile lui de putere, 
a hotărît să se sinucidă. Tra
gică a fost și soarta lui Alioșa 
Svanidze, fratele primei soții 
a lui Stalin.

„In condițiile cultului per
sonalității, partidul a fost lip
sit de o viață normală Cei 
care uzurpă puterea nu mai 
dau socoteală partidului pen
tru activitatea lor, ei se sus
trag controlului lui. Acesta 
este principalul pericol al cul
tului personalității".

Congresul al XX-lea al 
partidului, a spus N. S. 
Hrușciov, a condamnat cultul 
personalității, a restabilit 
dreptatea și a cerut să se li
chideze denaturările comise 
Grupul antipartinic Molotov. 
Kaganovici, Malenkov și alții 
s-a opus prin toate mijloacele 
aplicării acestor măsuri. Frac- 
ționiștii au încercat să pună 
mina pe conducere, să abată 
partidul de la calea leninistă. 
Ei pregăteau răfuiala cu acei 
care apărau linia trasată de 
Congresul al XX-lea.

Mulți delegați la Congresul 
al XXII-lea au vorbit cu in
dignare despre membrii gru
pului antipartinic.

Această indignare este jus
tificată și lesne de înțeles.

Referindu-se la Voroșilov, 
N. S. Hrușciov a subliniat că 
grupul antipartinic l-a folosit 
în lupta sa împotriva Comite
tului Central.

Tovarășul Voroșilov, a spus 
N. S. Hrușciov, a comis gre
șeli grave, dar consider că 

față de el trebuie să avem o 
altă atitudine decît față de 
ceilalți membri activi ai gru
pului antipartinic, de pildă, 
Molotov, Kaganovici, Malen
kov. în timpul luptei ascuțite 
cu fracționiștii, la începutul 
plenarei din iunie a C.C. 
(1957), Voroșilov a înțeles că 
se alăturase acelora care ac
ționau împotriva partidului, a 
condamnat acțiunile grupului 
antipartinic, și-a recunoscut 
greșelile. în felul acesta, el a 
ajutat într-o oarecare măsură 
Comitetul Centrai. Acest pas 
al lui nu trebuie subapreciat, 
deoarece a fost atunci un spri
jin dat partidului.

Ieșind din grupul antiparti
nic, a spus în continuare N.S. 
Hrușciov, Voroșilov a ajutat 
Comitetul Central în lupta sa 
împotriva fracțicniștilor. Să 
răspundem și noi la această 
acțiune bună in același fel și 
să-i ușurăm situația.

N. S. Hrușciov a arătat că 
Voroșilov a trăit mulți ani, a 
făcut multe lucruri bune pen
tru partid și popor. „Consider 
— a spus el — că fața de to
varășul Voroșilov trebuie să 
procedăm cu atenție, să fim 
mărinimoși. Cred că el con
damnă sincer faptele sale și 
le regretă... Cred că Kliment 
Efremovici va lupta activ îm
preună cu noi pentru cauza 
partidului nostru".

N. S. Hrușciov a declarat în 
continuare: Congresul al
XXII-lea a confirmat cu toa
tă tăria că linia Congresului 
al XX-lea al partidului este 
singura linie justă. Congresul 
al XXII-lea consolidează a- 
ceastă linie justă.

Nikita Hrușciov a arătat 
apoi că în multe cuvântări la 
Congres, adeseori și în presă, 
atunci cînd se vorbește des
pre activitatea Comitetului 
Central al P.C.US, se pune 
un accent deosebit pe persoa
na lui, a lui Hrușciov, se sub
liniază rolul său în legătură 
cu cele mai importante măsuri 
ale partidului și guvernului.

„înțeleg sentimentele bune 
care animă pe acești tovarăși, 
a spus Nikita Hrușciov. în
găduiți-mi insă să subliniez 
cu toată tăria că tot ceea ce 
se spune despre mine trebuie 
atribuit Comitetului Central 
al partidului nostru leninist, 
Prez-diului C.C., deoarece nici 
o măsură importantă, nici o 
acțiune de răspundere nu s-a 
efectuat la noi potrivit indi
cației personale a cuiva, ci 
este rezultatul unor dezbateri 
colective, al unei hotărâri co
lective.

în conducerea colectivă, în 
rezolvarea în mod colectiv a 
tuturor problemelor princi
piale rezidă marea noastră 
forță".

Acționînd cu hotărîre împo
triva tuturor fenomenelor res
pingătoare ale cultului perso
nalității, marxist-leniniștii au 
recunoscut și vor recunoaște 
întotdeauna autoritatea con
ducătorilor.

„Dar ar fi greșit să prezen
tăm separat un conducător sau 
altul, să-l desprindem oare
cum de colectivul de condu
cere, să-l elogiem peste mă
sură. Aceasta contrazice prin
cipiile marxism-leninismului".

„Adevăraților marxiști-leni- 
niști le sînt profund străine 
înclinații ca lauda de sine, cît 
și sublinierea specială, exage
rată a rolului unor personali
tăți. Pentru ei este pur și sim
plu jignitor cînd cineva încear
că cu insistență să-i îndepăr
teze, să-i izoleze de nucleul 
conducător al tovarășilor".

In partea finală a cuvîntă- 
rii sale, N. S. Hrușciov a su
bliniat că primul și cel de-al 
doilea Program al partidului 
au fost îndeplinite cu succes.

Acum am intrat în a treia 
etapă a măreței noastre lupte. 
Adoptăm al treilea Program 
al partidului leninist — Pro
gramul construirii comunis
mului, a spus N. S. Hrușciov.

El a subliniat că „economia 
socialistă a acumulat aseme
nea forțe și atîta energie încît, 
de pe culmile pe care le-am 
atins, putem lansa o chemare 
directă la întrecere economică 
pașnică celei mai puternice 
țări capitaliste — Statele U- 
nite ale Americii.

Acum, a declarat N. S. 
Hrușciov, lupta dintre cele 
două ideologii are un caracter 
cu totul diferit decît la începu
turile marxismului. Ideile so
cialismului științific au pus 
stăpînire pe mase și s-au trans
format într-o mare forță ma
terială. Socialismul acționea
ză în prezent nu numai ca o 
ideie pentru a cărei înfăptui
re partidul a chemat la luptă 
pe oamenii muncii. Socialismul 
a devenit realitate".

„Socialismul nu mai este o 
chestiune de viitor, ci oferă 
încă de pe acum mari bunuri 
materiale și spirituale po
poarelor care au pornit pe ca
lea construirii vieții noi. E- 
xemplul țărilor socialiste devi
ne tot mai atrăgător pentru 
oamenii muncii din toate țări
le. Ideile comunismului se răs- 
pîndesc tot mai larg și mai 
profund, ridicînd sute de mili
oane de oameni la creație is
torică".

N. S. Hrușciov a declarat 
că mișcarea tot mai puterni
că și tot mai rapidă spre co
munism va mătura toate ob
stacolele din calea spre țelul 
scump — construirea celei mai 
drepte societăți de pe pămînt.

N. S. Hrușciov a subliniat 
că există tot ce este necesar 
pentru ca cel de-al III-lea 
Program al partidului să fie 
îndeplinit.

Raportul a fost în repetate 
rînduri subliniat de aplauze 
prelungite. Cu ovații furtu
noase au fost primite cuvin
tele de încheiere : „Nu este 
departe timpul cînd, sub con
ducerea partidului, sub stea
gul marxism-leninismului, po
porul sovietic va fi construit 
societatea comunistă, cînd se 
va înfăptui mărețul principiu 
„de la fiecare — după capaci
tăți, fiecăruia — după nevoi", 
cînd soarele comunismului va 
începe să strălucească deasupra 
pămîntului nostru. Comunis
mul va instaura pe întreg pă- 
mîntul Pacea, Munca, Liber
tatea, Egalitatea, Frăția și Fe
ricirea pentru toate popoare
le".

Apoi Congresul a fost salutat 
de reprezentanți ai partidelor 
comuniste și muncitorești de 
peste hotare.

Hilding Hagberg, președinte
le Partidului Comunist din 
Suedia, a împărtășit bucuria 
stîrnită în rîndurile oamenilor 
muncii din Suedia de victori
ile grandioase ale Uniunii So
vietice, repurtate după istori
cul Congres al XX-lea al 
P.C.U.S. El a declarat că pres
tigiul U.R.S.S. în arena inter
națională a crescut nespus de 
mult.

După cum a subliniat Hil
ding Hagberg, viitorul po
porului suedez este întunecat 
de înarmarea militariștilor 
vest-germani și de încercările 
de a se atrage Suedia în piața 
comună europeană.

Vorbitorul a arătat că co
muniștii se pronunță pentru 
promovarea unei politiei de 
neutralitate de eătre Suedia, 
întrucit linia neutralității co
respunde nu numai interese
lor poporului suedez, ci și 
eauzei păcii în întreaga lume.

Noul Program al P.C.U.S. va 
da un ajutor de neprețuit 
în lupta noastră, a spus 
președintele P.C. din Suedia. 
Ideile exprimate în acest Pro
gram însuflețesc pe toți oa
menii, le indică drumul de 
viitor.

Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. deschide o eră nouă 
în istoria omenirii, a spus 
Jiraldo Rodrigues, membru al 
conducerii naționale a Parti
dului Comunist din Brazilia.

El a denumit rapoartele lui

fa sala Palatului Congreselor din Kremlin în timpul unei pauze a lucrărilor Con
gresului al XXII-lea al P.C.U.S.
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Ședința din dupâ-amiaza zilei de 28 octombrie
Primul care a luat cuvîntul 

în ședința de după amiază a 
Congresului, a fest Vasili 
Tolstikov, al doilea secretar al 
Comitetului regional Lenin
grad al P.C.U.S. în numele 
celor 350.000 de membri ai or
ganizației de partid Leningrad, 
el s-a pronunțat pentru apro
barea noului Statut al P.C.U.S. 
întrucît acesta ține seama în
trutotul de cerințele Progra
mului și corespunde noilor 
sarcini ale construirii socie
tății comuniste.

Vasili Tolstikov a arătat că 
comuniștii din Leningrad și 
din regiunea Leningrad, ca și 
întregul partid, au întîmpinat 
cu entuziasm proiectul noului 
Statut al P.C.U.S. La adună
rile de partid au luat cuvîn
tul peste 30.000 de comuniști 
care au aprobat în unanimi
tate proiectul. In cursul discu
tării proiectului de Statut au 
fost făcute multe propuneri.

Vorbitorul a subliniat că 
noul Statut al P.C.U.S. „este 
pătruns de la primul pînă la 
ultimul rînd de învățătura 
marxist-leninistă cu privire la 
partid". El stabilește căile per
fecționării continue a demo
crației interne de partid și 
consolidează bazele organiza
torice ale P.C.U.S.

Reprezentantul organizației 
de partid Leningrad s-a refe
rit în cuvîntul său la proble
ma muncii cu cadrele condu
cătoare de partid. El a relevat 
îndeosebi rolul important al 
comisiilor care își desfășoară 
activitatea pe bază de volun
tariat. Aceste comisii acordă un 
important ajutor comitetelor 
raionale și orășenești de 
partid, iar activitatea lor se 
bucură de o înaltă apreciere.

„Comuniștii din forțele ar
mate sprijină întrutotul și pe 
deplin toate tezele noului 
Statut al P.C.U.S. și votează în 
unanimitate pentru ele" — a 
declarat mareșalul Filip Goli
kov, șeful Direcției generale 
politice a armatei și flotei mi
litare sovietice.

El a relevat că pregătirea 

Nikita Hrușciov la Congres și 
Programul P.C.U.S. „minunate 
documente ale gindirii științi
fice marxist-leniniste".

Sintem solidari cu tovarășii 
sovietici, a spus el, care și-au 
reafirmat fidelitatea față de 
Congresul al XX-lea. Acest 
Congres are o importanță isto. 
rică in lupta împotriva cultu
lui personalității și a urmări
lor sale, împotriva revizionis
mului. dogmatismului, pentru 
afirmarea continuă a prin
cipiilor internaționalismului 
proletar.

Sprijinim întrutotul pomția 
P.C.U.S. față de conducătorii 
Partidului Muncii din Albania, 
a declarat Jiraldo Rodrigues.

El a subliniat că recenta 
încercare de lovitură de stat 
din Baazilia a fost inspirată 
de imperialiștii americani.

După cum se știe, această 
tentativă a suferit un eșec. 
Mișcarea democratică din Bra
zilia s-a ridicat pe o treaptă 
nouă. Victoria poporului bra
zilian asupra complotiștilor 
imperialiști constituie, fără 
îndoială, o contribuție la 
cauza păcii.

Jiraldo Rodrigues a dat ci
tire mesajului comuniștilor 
brazilieni adresat Congresului 
al XXII-lea, al P.C.U.S.. sem
nat de Luis Carlos Prestes.

Partidul Comunist și masele 
de oameni ai muncii din 
Sudan, a declarat Ibrahim 
Mustafa, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Sudan, văd în Uniunea So
vietică „forța viitorului lor 
luminos*. Salutînd Congresul 
al XXII-lea, el și-a exprimat 
convingerea că va fi îndepli
nit planul de construire a co
munismului, trasat de Progra
mul P.C.U.S.

Proiectul de Program al 
P.C.U.S. și rapoartele ținute 
de Nikita Hrușciov, a subli
niat Ibrahim Mustafa, consti
tuie „exemple mărețe de 
transpunere creatoare în viață 
a învățăturii marxist-leniniste 
în zilele noastre". Aceste 
documente, a adăugat el, înles
nesc lupta clasei muncitoare 
din întreaga lume pentru 
pace, democrație și socialism.

Reprezentantul P.C. din 
Sudan a criticat pe conducă

în vederea Congresului al 
XXII-lea al P.C.U.S. s-a trans
format, în armata și flota so
vietică, într-o impresionantă 
demonstrație a unității de ne
zdruncinat dintre armată și 
popor, a coeziunii militarilor 
sovietici în jurul Partidului 
Comunist și al Comitetului 
său Central.

în aplauze furtunoase, ma
reșalul Golikov a declarat că 
în lupta pentru linia parti
dului, în lupta împotriva cul
tului personalității, împotriva 
grupului antipartinic, comu
niștii din armată și flotă au 
fost, sînt și vor fi întotdeauna 
un sprijin de neclintit al C.C.

Vorbitorul a subliniat că 
Comitetul Central al P.C.U.S. 
a ajutat la însănătoșirea si
tuației în armată, înlăturîn- 
du-I pe Jukov din funcția de 
ministru al Apărării. în urma 
măsurilor luate de C.C., a cres
cut simțitor rolul organizații
lor de partid și ele s-au întă
rit din punct de vedere ideo
logic și organizatoric. Rîndu
rile organizației de partid în 
armată și flotă s-au înmulțit.

Noul Program și noul Statut 
al P.C.U.S. deschid mari pers
pective muncii de partid în 
armată și flotă, lărgirii demo
crației interne de partid.

Șeful Direcției Generale Po
litice a Armatei Sovietice și a 
flotei maritime militare a ară
tat că una din cele mai impor
tante sarcini ale organizați
ilor de partid din forțele ar
mate este educarea într-un 
mod și mai activ a ostașilor 
sovietici în spiritul tradiții
lor de luptă ale partidului co
munist.

„Armata Sovietică este ar
mata unui înalt nivel de cul
tură spirituală” — a spus el — 
arătînd că în armată funcțio
nează un mare număr de uni
versități serale de marxism-le- 
ninism, cluburi, biblioteci, tea
tre populare de artiști ama
tori, cercuri literare.

Mareșalul Golikov a califi
cat drept „culme a cinismului 
și a profanării memoriei celor 
căzuți” în războiul trecut re

torii Partidului Muncii din 
Albania, a căror îndepărtare 
de la ideile Congresului al 
XX-lea al P.C.U.S. „aduce 
prejudicii intereselor socialis
mului, unității lagărului so
cialist și, în primul rînd, inte
reselor poporului albanez în
suși".

Ibrahim Mustafa a subli
niat că de la întemeierea sa, 
Partidul Comunist din Su
dan, urmează calea „trasată 
de Lenin, călăuzindu-se după 
experiența neprețuită a parti
dului leninist".

Vorbitorul a declarat că 
dobîndirea de către Sudan a 
independenței naționale a de
venit posibilă nu numai ca 
urmare a luptei poporului din 
această țară, ci „în primul 
rînd datorită existenței lagă
rului socialist". El a adăugat 
că colaborarea cu lagărul so
cialist constituie condiția fun
damentală pentru întărirea 
acestei independențe.

Programul P.C.U.S., a subli
niat Ibrahim Mustafa, indică 
popoarelor calea spre dobîn
direa independenței, spre pro
gres.

Oscar Vargas, secretar al 
Comitetului Național al parti
dului „Avangarda populară" 
din Costa Rica, a declarat că 
noul Program al P.C.U.S. re
prezintă pentru costaricani un 
„stimulent însuflețitor și un 
ajutor de neprețuit”. Subli
niind în continuare impor
tanța unității și coeziunii 
țărilor lagărului socialist, a 
partidelor comuniste și mun
citorești, vorbitorul și-a expri
mat regretul în legătură cu 
poziția conducătorilor Partidu
lui Muncii din Albania.

Partidul „Avangarda popu
lară" și poporul din Costa Ri
ca, a spus Oscar Vargas, sînt 
devotate cauzei păcii. El a de
clarat că se apropie ceasul 
cînd țările din America cen
trală, care au cunoscut o în
delungată înapoiere și asupri
re, se vor ridica la o luptă re
voluționară hotărită.

In cuvîntarea sa, Jorge del 
Prado, secretar al C.C. al P.C. 
din Peru, a declarat că Parti
dul Comunist al Uniunii So
vietice și poporul sovietic „au 
dat omenirii cea mai dreaptă 
societate".

Vorbind despre situația grea 
a oamenilor muncii din Peru, 
del Prado a arătat că în țară 
ia amploare mișcarea poporu
lui pentru stabilirea de rela
ții cu țările socialiste, pentru 
efectuarea unei reforme agra

centa declarație a vicepreșe
dintelui S.U.A., Johnson, care, 
referindu-se la revanșarzii 
vest-germani, a spus că pute
rile occidentale — S.U.A., An
glia și Franța — n-au avut 
nici o dată aliați mai buni și 
mai curajoși.

Mareșalul Golikov a arătat 
în continuare că peste 200.000 
de ostași sovietici, trecuți în 
rezervă, au luat drumul șan
tierelor construcției comunis
mului. După reducerea forțe
lor armate multe mii de ofi
țeri au intrat în sfera produc
ției materiale.

Au fost întîmpinate cu a- 
plauze furtunoase cuvintele 
prin care vorbitorul a asigu
rat Congresul că comuniștii 
din armată și flotă vor fi și 
de acum înainte detașament 
de luptă, de nădejde al 
P.C.US., că ei vor face totul 
pentru ca pacea și securitatea 
Uniunii Sovietice să fie de 
neclintit.

Subliniind marea importanță 
a prevederii din Statutul 
P.C.U.S., cu privire la faptul 
că orice manifestare de frac- 
ționism și spirit de grup este 
incompatibilă cu partinitatea 
marxist-leninistă, cu rămî- 
nerea în partid, Salceak Toka, 
prim-secretar al Comitetului 
regional al P.C.U.S. din 
R.S.S.A. Tuvină, a declarat că 
el consideră imposibilă rămî- 
nerea în partid a fracționiști- 
lor din grupul antipartinic.

Istoria a arătat, a spus în 
continuare Toka, că capitalis
mul nu este capabil să rezolve 
problema națională. Această 
problemă este rezolvată pe de
plin numai în socialism și în 
comunism. El a ilustrat aceasta 
prin exemplul R.S.S.A. Tuvine 
care, cu 17 ani în urmă, a 
fost primită în Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste.

In trecutul nu prea îndepăr
tat, ținutul crescătorilor de 
vite nomazi, a cărui populație 
era pe cale de dispariție, s-a 
transformat în mai puțin de 
20 de ani într-o republică so
cialistă sovietică autonomă, 

re și a altor reforme în Inte
resul poporului.

Del Prado a declarat că 
Partidul Comunist din Peru 
manifestă un devotament ne
strămutat față de principiile 
marxism-leninismului și a 
condamnat pe acei care, ase
menea conducătorilor Partidu
lui Muncii din Albania, vor 
6ă submineze unitatea rându
rilor mișcării comuniste și 
muncitorești mondiale.

După cuvîntările reprezen
tanților partidelor frățești, a 
început discutarea raportului 
prezentat de Frol Kozlov, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., cu 
privire la modificările în Sta
tutul Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

După cum a declarat Ivan 
Kazaneț, al doilea secretar al 
C.C. al P.C. din Ucraina, co
muniștii din această republică 
au aprobat în unanimitate pro
iectul de Statut al P.C.U.S. El 
a arătat că în Ucraina, la dis
cutarea proiectului de Statut 
al partidului au luat parte 
283.000 membri de partid.

In proiectul de Statut al 
P.C.U.S., a subliniat I. Kaza
neț, sînt sintetizate în mod 
științific experiența și activi
tatea practică a organizațiilor 
de partid. El a relevat că acest 
document este străbătut, ca 
de un fir roșu, de teza leni
nistă cu privire la democrati
zarea continuă a vieții de 
partid.

Referindu-se la anumite 
prevederi ale Statutului, vor
bitorul a subliniat că princi
piul primenirii sistematice a 
componenței organelor de 
partid se bucură de aproba
rea generală.

Ivan Kazaneț a subliniat 
marea importanță pe care o 
are instituția instructorilor 
voluntari și a diferitelor comi
sii obștești de pe lîngă organi
zațiile de partid.

Noul Statut al P.C.U.S., a 
spus Kazaneț, va contribui la 
ridicarea combativității parti
dului, a tuturor comitetelor și 
organizațiilor de partid, a fie
cărui comunist.

Nikolai Egorîcev, secretar al 
Comitetului orășenesc Mosco
va al P.C.U.S., a declarat că 
proiectul de Statut al parti
dului oglindește noua etapă în 
dezvoltarea Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice. Acest 
proiect relevă și mai mult ro
lul conducător al partidului 
în perioada construcției des
fășurate a comunismului. In 
proiect au căpătat o nouă dez
voltare principiile leniniste ala 
construcției de partid.

Egorîcev a subliniat că o 
mare însemnătate pentru îm
bunătățirea activității organi
zațiilor de partid o are dez
voltarea principiilor obștești 
în munca de partid.

Vorbitorul a arătat că în 
întreprinderile și instituțiile 
din Moscova au fost create 
numeroase comisii care lucrea
ză pe principii obștești, în 
care activează peste 100.000 
de comuniști.

Comisiile obștești activează 
nu numai în organizațiile de 
partid, ci și în sindicate și în 
organizațiile comsomoliste.

Oratorul a subliniat că co
muniștii din Moscova aprobă 
în unanimitate Programul 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice.

El a declarat că organizația 
de partid din Moscova, care 
numără 600.000 de membri, 
condamnă cu hotărîre acțiu
nile scizioniste ale conducăto
rilor Partidului Muncii din 
Albania, care se abat de la 
linia generală stabilită de co
mun acord de. partidele comu
niste și muncitorești și încear
că să schimbe linia politică a 
partidului lor.

în care economia și cultura se 
dezvoltă rapid.

Au apărut sute de întreprin
deri ale industriei carbonifere, 
alimentare, forestiere și alte 
ramuri.

A fost terminată în între
gime colectivizarea gospodării
lor crescătorilor de vite, no
mazii au devenit stabili. Acolo 
unde înainte erau ținuturi 
străbătute de nomazi au apărut 
așezări colhoznice confortabile.

Niciodată în istoria ei Tuva 
nu a avut pîine proprie. în ul
timii ani s-au valorificat peste 
200.000 de hectare de pămân
turi virgine și înțelenite. Anul 
acesta tuvinii au și putut să 
vîndă statului cereale.

Cu numai 30 de ani în urmă 
tuvinii nu aveau o scriere 
proprie. în prezent, în repu
blică, a spus Salceak Toka. se 
înfăptuiește învățămînțul ge
neral de opt ani. Mulți tuvini 
studiază în instituții de învă- 
țămînt superior din Moscova, 
Leningrad și alte mari centre 
ale Uniunii Sovietice. Țuva are 
în prezent o intelectualitate 
națională proprie.

Caracterizînd perspectivele 
dezvoltării economiei naționale 
a Tuvei, Salceak Toka a ară
tat că în republică există ză
căminte de cele mai diferite 
minereuri pentru valorificarea 
cărora este necesar să se con
struiască mari întreprinderi. 
La sfîrșitul septenalului (1965) 
șeptelul oilor cu lînă fină va 
atinge 1.600.000 capete, iar a- 
poi — 3 milioane de capete.

Olga Kolcina, al doilea se
cretar al Comitetului regio
nal Moscova al P.C.U.S., a ca
lificat restabilirea liniei leni
niste a partidului, lichidarea 
cultului personalității și zdro
birea grupului antipartinic 
fracționist drept principalul 
rezultat al ultimei perioade. 
Ea s-a alăturat propunerilor 
făcute de delegații care au 
luat cuvîntul la Congres, în 
legătură cu excluderea din 
partid a lui Molotov, Kagano
vici, Malenkov, „care prin ac-

(Continuare în pag. a 4-a)
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tiunila lor au pătat numele 
sacru de comunist1*.

Modificările. și completările 
ce se propun la Statutul 
P.C.U.S. reflectă cerințele o- 
biective ale dezvoltării isto
ricei a subliniat Kolcina. Ea a 
atras atenția asupra unor pre
vederi importante, după pă
rerea ei, ale Statutului parti
dului cum sînt principiul 
conducerii colectivei ridicarea 
nivelului muncii organiza
toricei primenirea sistematică 
a componenței organelor de 
partid.

Olga Kolcina a sublimat 
marea importanță a atragerii 
pe scară largă pe bază de vo
luntariat a'comuniștilor la ac
tivitatea organelor de partid. 
Ea a arătat că în regiunea 
Moscova, pe lîngă comitetele 
raionale și orășenești de 
partid,- au fost create peste 
4.500 de comisii care se ocupă 
de diferita probleme ale acti
vității de partid. Din aceste 
comisii fac parte 30.000 de co
muniști.

Comuniștii au fost și sînt 
inițiatorii multor acțiuni pa
triotice. Astfel, în țară a că
pătat o largă răspîndire miș
carea sub lozinca „Astăzi rea
lizarea inovatorului — mîine 
realizarea întregului colectiv”, 
mișcare ce a luat naștere în 
regiunea Moscova.

Vasilii Cernîșev, prim-secre
tar al Comitetului de ținut 
Primorie al P.C.U.S. (Extre
mul Orient) a declarat că 
noul Statut al partidului Co
munist al Uniunii Sovietice va 
constitui o .puternică armă cu 
ajutorul căreia partidul va 
perfecționa și pe viitor stilul 
și metodele de conducere. Fie
care rînd al Statutului este 
pătruns de grija pentru ridi
carea rolului partidului în 
construcția comunistă.

Vasilii Cernîșev a vorbit des
pre rezultatele și perspectivele 
dezvoltării economiei ținutu
lui Primorie. El a arătat că în 
decurs de cinci ani, producția 
industrială a ținutului a sporit 
cu peste 50 la sută. Dezvolta
rea industriei a devansat con
siderabil cifrele de control ale 
septenalului (1959-1965). Actua
lul ținut Primorie este un ți
nut al noilor construcții. Nu
mai în primii ani ai septena
lului, au fost construite peste 
100 de noi întreprinderi indus
triale.

După cum a subliniat vorbi
torul, se prevede posibilitatea 
sporirii considerabile a pro

După

admiterea

a.

/(V GRECIA: Alegeri parlamentare
sub semnul teroarei

în 0. \. r.
NEW YORK 28 (Agerpres). 

După primirea Republicii 
Populare Mongole în rîndu- 
rile membrilor O.N.U., în 
aplauzele asistenței, delegația 
R.epublicii Populare Mongole, 
condusă de D. Țevegmid, 
prim-locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe al R. P. 
Mongole, și-a ocupat locul în 
sala de ședințe a Adunării Ge
nerale.

Președintele celei
XVI-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U., Mongi Slim, 
a salutat delegația R. P. Mon
gole și a dat cuvintul lui D. 
Țevegmid care 
legaților și în 
gației Uniunii 
tru sprijinul
Mongole in problema repre
zentării ei în O.N.U. El a dat 
asigurări Adunării Generale că 
R. P. Mongolă își va aduce 
contribuția la cauza întăririi 
înțelegerii reciproce dintre 
membrii O.N.U. și va respec
ta cu strictețe Carta O.N.U.

în 
state

de-a

a mulțumit de- 
special dele- 
Sovietice pen- 
acordat R. P.

prezent O.N.U. are 103 
membre.

Militarismul vest-german
primejdie gravă pentru pace

A DELEGAȚIILOR UNIUNII TINERE- 
BELGIA ȘI UNIUNII GENERALE A

DECLARAȚIA COMUNA
TULUI COMUNIST DIN

TINERETULUI DIN OLANDA

o

Reînvierea milita, 
rismului vest- 
german și pre-

tenjiile sale revanșar
de nesăbuite provoacă 
o mare îngrijorare de
oarece aceasta inten
sifică într-o mare mă
sură primejdia de 
război în Europa", se 
spune în declarația 
comună a delegațiilor 
Uniunii Tineretului'Co- 
munist din Belgia și 
Uniunii generale a ti
neretului din Olanda. 
Această declarație pu
blicată 
ziarului belgian 
Drapeau 

ale ale Germaniei oc
cidentale, se arată în 
declarație, rolul ei 
crescînd în N.A.T.O., 
crearea unei armate 
puternice puse sub 
comanda foștilor ge
nerali naziști, ampla
sarea de baze și de
pozite militare pe te
ritoriile țărilor noastre, 
traducerea în via}ă a 
hotărîrij guvernului a- 
merican cu privire la 
înzestrarea 
wehrului cu 
tomice, toate 
reprezintă o 
die gravă pentru pace 
și umbresc viitorul ti
neretului".

Reprezentanții tine
retului din Belgia și 
Olanda cer guverne
lor lor să prezinte o 
propunere privitoare 
la semnarea unui tra
tat de neagresiune în-

Bundes- 
arme a- 

acestea 
primej-în coloanele 

„Le 
Rouge11 a 

fost elaborată după ce 
aceste delegații au 
discutat la Amsterdam 
problemele comune 
care stau în fafa tine
retului celor două 
(ări.

„Pretențiile feritori-

ducției pentru exportul în ță
rile Orientului și în primul 
rînd, a producției industriei 
forestiere și extractive.

Vorbitorul a arătat că în 
Primorie în cursul septenalu
lui vor fi valorificate peste 
500.000 de hectare de pămîn- 
turi înțelenite șj virgine.

Aleksandr Basov, prim-se- 
cretar al Comitetului regional 
de partid Rostov (pe Don), a 
calificat noul Statut al P.C.UK 
drept o mare contribuție la 
învățătura leninistă despre 
partid.

Pentru prima dată în istorie, 
a spus el, sînt definite formele 
și metodele de activitate ale 
partidului în perioada con
strucției desfășurate a comu
nismului. Noul Statut va de
veni o importantă armă a 
partidului în lupta pentru în
făptuirea mărețului Program 
al construirii comunismului.

Vorbitorul a arătat, de ase
menea, că Statutul oglindește 
uriașele transformări care s-au 
petrecut în viața partidului. EI 
a subliniat că perioada de 
după Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S. a confirmat justețea 
liniei politice trasate de acest 
congres.

Aleksandr Basov a sprijinit 
propunerea de a trage în mod 
sever la răspundere, pe linie 
de partid, pe fracționiștii Mo
lotov, Kaganovici, Malenkov.

Congresul a fost în conti
nuare salutat de reprezentanți 
ai partidelor frățești de peste 
hotare.

Paul Verges, prim-secretar 
al Partidului Comunist din 
Reunion, a subliniat necesita
tea întăririi continue a unității 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale. El a con
damnat poziția nejustă a con
ducătorilor Partidului Muncii 
din Albania, care încearcă să 
submineze unitatea partidelor 
frățești. Paul Verges a vorbit 
despre lupta poporului din 
Reunion împotriva jugului co
lonial, pentru eliberarea sa na
țională și socială. în lupta sa 
grea, a spus el, poporul nos
tru soarbe din succesele reali
zate de Uniunea Sovietică în
crederea în victorie. Nici un 
fel de minciuni, nici un fel 
de represiuni nu pot împiedi
ca poporul să afle adevărul 
despre Republicile Sovietice 
din Asia Centrală, care au 
realizat succese remarcabile. 
Paul Verges a arătat că Uniu
nea Sovietică este luptătorul 
cel mai înaintat împotriva 
exploatării coloniale. în legă
tură cu aceasta el a subliniat 
că noul Program al partidului

TELEGRAME EXTERNE

ATENA 28 (Agerpres). La 29 
ocrombrie în Grecia au loc ale
geri parlamentare, pofrivit hofă- 
rîrii guvernului Karamanlis de a 
le organiza cu șase luni înainte 
de termen.

Prin dizolvarea parlamentului, 
fixarea alegerilor înainte de ter
men și instaurarea guvernului de 
tranzi(ie condus de generalul Do- 
vas, reaefiunea greacă grupată în 
jurul partidului lui Karamanlis — 
„Uniunea najională radicală" 
(E.R.E.) — a căutat să-și regru
peze forjele. Ea urmărește să 
continue și pe viitor linia falimen
tară a politicii sale de asuprire 
socială și de ruinare a păturilor 
largi ale poporului, politica de 
pregătire a războiului și de com
plicitate la complotul imperialist 
a| N.A.T.O.

Pentru a-și asigura succesul în 
alegeri partidul E.R.E. a recurs la 
diferite mijloace, ca susțnerea 
sistemului electoral nedemocratic 
în vigoare, manevre de culise în 
vederea creării unei forțe „tam
pon de centru**, teroare sălbatică 
împotriva opoziției democrate.

Sistemul electoral, elabora» de 
partidul guvernamental, 
nit să reducă la maxim» 
zentarea în parlament a 
democrate.

In afară de partidul 
mental E.R.E în alegeri se pre
zintă și Frontul agrar general da- 

este me
an repre- 
i opoziției

g jverna-

I

tre țările membre ale 
N.A.T.O. și ale Trata
tului de la Varșovia, 
să respingă în mod 
oficial pretențiile re
vanșarde ale Germa
niei occidentale, să 
recunoască actualele 
frontiere ale Germa
niei, să recunoască 
Republica Democrată 
Germană și să deschi
dă astfel calea spre 
încheierea Tratatului 
de pace cu cele două 
state germane, acor- 
dind Berlinului occi
dental statutul de oraș 
liber demilitarizat.

în încheierea decla
rației se arafă că tine. 
reful din Belgia și O- 
landa cere dezarma
rea generală și con
trolată și îndeamnă la 
pace și prietenie înfre 
tinerii din întreaga 
lume. 

va deveni o armă puternică în 
lupta poporului din Reunion 
împotriva colonialismului.

Ne bucură amploarea și ca
racterul îndrăzneț al planuri
lor expuse în noul Program al 
P.C.U.S., a spus Hudmundur 
Vigfusson, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidu
lui Socialist Unit diin Islanda. 
Salutând Congresul al XXII- 
lea el și-a exprimat convin
gerea că acest congres va a- 
propia Uniunea Sovietică de 
mărețul țel — construirea so
cietății comuniste.

Muncitorii din Islanda, ca și 
toți oamenii muncii, s-au 
bucurat întotdeauna și se bucu
ră de fiecare victorie a po
porului sovietic, a declarat 
Vigfusson.

Subliniind că Islanda s-a 
aflat timp de șapte veacuri 
sub jugul colonial, Vigfusson a 
constatat că în prezent asupra 
ei planează din nou primejdia, 
în ciuda voinței majorității 
populației, S.U-A. au înființat 
pe pămîntul Islandei baze mi
litare. Poporul islandez, a 
spus vorbitorul, luptă pentru 
lichidarea acestor baze.

Clasa muncitoare trebuie să 
acționeze hotărît pentru a ză
dărnici planurile imperialiști
lor, a subliniat Vigfusson.

Din partea Partidului Co
munist din Salvador, delegații 
la Congres au fost salutați de 
secretarul Comitetului lui Cen
tral, Jose Sanchez Verde. El 
a arătat că Congresul al 
XXII-lea este un grandios e- 
veniment istoric și a subliniat 
importanța lui pentru dezvol
tarea mișcării muncitorești in
ternaționale.

Subliniind că poporul din 
Salvador luptă de peste 30 de 
ani împotriva unei crunte ti
ranii, vorbitorul și-a exprimat 
convingerea că victoria va fi 
obținută. Imperialismul nu 
mai poate dispune de soarta 
popoarelor — a relevat el.

Jose Sanchez Verde a con
damnat poziția conducătorilor 
Partidului Muncii din Alba
nia, care subminează unitatea 
mișcării comuniste mondiale.

în încheierea cuvîntării 
sale, exprimîndu-se în limba 
rusă, vorbitorul a urat po
porului sovietic, în numele 
Partidului Comunist din Sal
vador, cele mai mari succese.

Noul Program al P.C.U.S. a 
avut un larg ecou în America 
Latină, ale cărei popoare sînt 
ciunt exploatate de imperia
liștii americani și de forțele 
tiraniei interne, a declarat 
Juan Ducoudrai, secretar al 
Comitetului Central ai Parti

dreapta). Mar- 
de deputat' in-

politică care se

mocratic (P.A.M.E.) care grupează 
Uniunea democratică de sfînga 
(E.D.A), Partidul national agrar 
și personalități democratice de 
centru — și uniunea de centru, 
recent creată sub conducerea lui 
Papandreu care grupează Uniunea 
democratică a lui Tsirimokos, 
Partidul agrar al lui Balteszis, pe 
liberalii lui Venizelos, Partidul lui 
Stefanopulos, liderul partidului 
progresist (centru 
kezinis și o serie 
dependenfi.

Singura forfă 
prezintă îli alegeri cu un program 
pe linia satisfacerii intereselor ma
selor populare din Grecia este 
Frontul agrar general democratic 
— P.A.M.E. Împotriva P.A.M.E. și 
candidaților săi a fost dezlănfuită 
o ieroare sălbatică care, așa cum 
scrie ziarul „Avghi**, „poate fi 
comparată numai cu abuzurile și 
violentele comise de ocupanți 
hiileriști împotriva cetățenilor 
greci".

In cursul campaniei electorale 
a ieșif în evidentă „farsa electo
rală absurdă și tragică, planul de 
sugrumare a vomjei populare, 
pregă* -ea unei lovituri de stat 
electorate"* („Anexartitos Typos"), 
șî faptul că partidul E.R.E. „își dă 
seama că a pierdut in mare mă
sură sprijinul populafiei" („To Vi- 
ma“). Prigoana împotriva candi- 
daților P.A.M.E. — care au fost 
molestați, bătu}i și schingiuiți nu 
numai de agenții alectorali plătiți 
de reacțtune, ci și de membrii 
politiei — a culminat vineri cu 
asasinarea la Salonic a unui mem
bru’ al PA.M.E., în timp ce acesta 
distribuia manifeste. Teroarea îm
potriva opoziției din Grecia a 
stimit proteste vehemente din 
partea opiniei publice internațio
nale, oglindite și tn presa din di
ferite țări capitaliste.

Dar în ciuda teroarei și perse
cuțiilor, forjele democratice din 
Grecia și-au afirmat cu putere ho- 
tărîrea lor de a lupta pentru re
înnoirea democrajiei, pentru o po
litică de pace, pentru prietenia 
cu popoarele țărilor socialiste.

FRAGA. — După cum anun
ță agenția Ceteka, Organizația 
Internațională a Ziariștilor a 
dat publicității un comunicat 
în care atrage atenția asupia 
încălcării grave a libertății 
presei în Grecia.

PRAGA. — în Editura de 
stat pentru literatură și artă 
din Fraga a apărut zilele a- 
cestea romanul „Enigma Oti- 
liei“ de G. Călinescu, în tra
ducerea Măriei Kavkova și 
„Țara de piatră11 de Geo Bog- 
za, tradus de Eva Strebinge- 

dului socialist-popular domi
nican.

Programul Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, a 
subliniat Ducoudrai, confirmă 
faptul că pacea și fericirea, la 
care visează oamenii, — nu 
sînt o utopie. înfăptuirea a- 
cesitui Program va constitui 
cea mai măreață victorie a 
omenirii în decursul întregii 
sale istorii.

Secretarul C.C. al Partidu
lui socialist-popular domini
can a subliniat că revoluția 
din Cuba reprezintă un far 
pentru popoarele Americii La
tine.

Ultimul, în ședința de seară 
a Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S., a luat cuvântul se
cretarul Comitetului Central 
al Partidului Popular din Pa
nama, Ruben Castelianos.

EU și-a exprimat convinge
rea că Statele Unite ale A- 
mericii vor trebui să se retra
gă din statul Panama. Po
porul panamez, a spus Ruben 
Castelianos, luptă pentru ca 
deasupra zonei canalului să 
fluture steagul panamez, pen
tru ca acest canal să înceteze 
de a mai fi o bază militară și 
să se transforme într-o punte 
a unirii și păcii. Noi am luat 
cunoștință de noul Program 
al P.C.UJS. cu o mare încre
dere în triumful păcii, a de
clarat vorbitorul. Cu cît mai 
mari sînt succesele dezvoltării 
economice ale Uniunii Sovieti
ce, cu atât este mai aproape 
ziua eliberării noastre națio
nale.

Reprezentantul Partidului 
Popular din Panama a subli
niat faptul că actuala poziție 
a Uniunii Sovietice în proble
mele politicii externe nu nu
mai că garantează pacea dar, 
dă și poporului din Panama 
forțe în lupta împotriva im
perialismului.

Ccnfirmînd din nou fidelita
tea partidului reprezentat de 
el, față de principiile interna
ționalismului proletar, Ruben 
Castelianos a condamnat pe 
conducătorii Partidului Mun
cii din Albania a căror pozi
ție „nu corespunde normelor 
de comportare a comuniștilor".

în încheierea cuvântării 
sale, vorbitorul a declarat: 
Actuala generație de oameni 
sovietici va trăi în comunism, 
după cum actuala generație 
din Panama va fi martora 
pierii imperialismului.

Ședința următoare a Con
gresului al XXII-lea al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice se va deschide luni 30 
octombrie la orele 10.

Zilele culturii rominești 
in franța

— Succesul filarmonicii 
de stat „George Enescu" -

PARIS 28 — Corespondentul 
Agerpres transmite: Concer
tul dat vineri seara de orches
tra simfonică a Filarmonicii 
de Stat „George Enescu", în 
cadrul „Zilelor culturii romî- 
nești în Franța", care a fost a- 
plaudat minute în șir de cei 
peste 3.000 de spectatori pre- 
zenți în sala „Pleyel", face o- 
biectul a numeroase cronici și 
declarații.

Cunoscutul compozitor Geor
ges Auric ne-a declarat după 
concert: „Am fost fericit să 
ascult Filarmonica „George E- 
nescu" din București sub con
ducerea prestigiosului ei diri
jor George Georgescu". Este 
un artist remarcabil și nu am 
fost de loc surprins de marele 
succes pe care l-a reușit astă- 
seară maestrul romîn la „Ple- 
yel". în același timp, a arătat 
Aurie, „am numai cuvinte de 
admirație pentru toți excelen
ța membri ai orchestrei, a- 
plaudați cu căldură de publi
cul parizian. Am apreciat, de 
asemenea, a continuat Aurie, 
„talentul puternic și de mare 
sensibilitate romantică al pia
nistului Valentin Gheorghiu, 
care a cucerit repede și cu 
strălucire întreaga sală...".

într-un articol semnat de 
Claude Samuel, ziarul „Paris 
Presse l’Intransigeant", la ru
brica „Marile concerte", scrie 
că „dacă orchestra Filarmoni
că din București a vrut să ne 
dovedească că este o orchestră 
excelentă, ea a reușit acest lu
cru".

★
Posturile de radio franceze 

au înregistrat în întregime 
concertul de vineri seara al Fi
larmonicii de stat „George E- 
nescu". Concertul va fi retrans
mis in ziua de 17 noiembrie.

★
Simbătă dimineața membrii 

orchestrei Filarmonicii de Stat 
„George Enescu", au depus o 
coroană de flori la mormîntul 
lui George Enescu de la Cimi
tirul „Pere Lachaise din Pa
ris". La solemnitate a fost 
prezent ministrul R. P. Romine 
la Paris, Constantin Nicuță.

rova. Editura „Scriitorul 
slovac11 a scos de sub tipar o 
culegere de versuri ale poetu
lui Mihai Beniuc.

MADRID. — Sub presiunea 
opiniei publice franceze, care 
cere pedepsirea elementelor 
fasciste ultracolonialiste, gu
vernul francez a adresat un 
demers autorităților franchis- 
te pentru a lua măsuri restric
tive împotriva căpeteniilor ul
tracolonialiste fugite în Spa
nia.

Campionatul 
categoriei A 

de fotbal
Etapa de astăzi a campiona

tului categoriei A de fotbal 
programează în Capitală două 
întîlniri. Pe stadionul „23 Au
gust11 de la ora 15 va avea loc 
jocul dintre echipele Rapid 
București și Dinamo Bacău, 
în deschidere se va desfășura 
partida de rugbi: Grivița Ro
șie—Spartak Praga contînd 
pentru „Cupa campionilor eu
ropeni11. Al doilea meci : 
C.C.A.—Știința Timișoara se va 
disputa de la ora 19, în noc
turnă, pe stadionul Republicii.

în țară sînt programate 4 
întîlniri : Știința Cluj-Progre- 
sul București; Metalul Tîrgo- 
viște-Dinamo București; Stea
gul Roșu Brașov-Minerul Lu- 
peni și Dinamo Pitești-U. T. A- 
rad (acest meci va avea loc la 
Rm. Vîleea).

Repriza a doua a întîlnirii 
de Ia Cluj : Știința-Progresul 
va fi transmisă la radio de la 
ora 16, pe programul I.

(Agerpres)

—•— -----
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bine cum se face insămînfarea ar
tificială la oi pentru a se obține 
oi cu lină fină si semifină. Ute- 
miștii Gheorghe Baracu. Stan 
Căpraru vor să-și lămurească mai 
bine problemele leqate de hră- 
nirea ji furajarea vacilor de lapte. 
Mai mulți tineri din brigăzile de 
cîmp, printre care Marin Hortacu, 
Ion Aspra, Constantin Baciu se 
interesează de agrotehnica po
rumbului. încă din timpul verii 
noi am observat însă că sînt unii 
tineri colectiviști care nu acordă 
toată atenția îngrijirii culturilor 
prășitoare. De aceea, se impune 
includerea unei asemenea teme 
în programul cursurilor, Tinerilor 
trebuie să li se explice științific 
de ce este importantă respectarea 
adîncimii și a timpului optim la 
prașilă, de ce trebuie lăsată o a- 
numită densitate pe ogor și nu 
alta. Anul viitor, în gospodăria 
noastră se va extinde cultura po
rumbului, vor fi introduse în cul
tură noi soiuri de porumb de

in regiunea București

Adunări de alegeri 
în asociațiile sportive

Alegerile consiliilor de con
ducere ale grupelor și asocia
țiilor sportive din regiunea 
București au luat sfîrșit. Cei 
peste 157.000 de membri ai 
U.C.F.S. din cea mai mare re
giune a țării au ales în or
ganele de conducere pe cei 
mai buni sportivi muncitori, 
țărani colectiviști; fruntași din 
S.M.T.-uri, G.A.S.-uri etc. Cu 
prilejul alegerilor au devenit 
noi membri ai U.C.F.S. 6173 
de tineri și vîrstnici. Pentru 
îndrumarea activității sporti
ve au fost aleși 7788 de acti
viști voluntari.

în ultimele luni, în satele și 
comunele regiunii București 
au avut loc numeroase com
petiții sportive de masă. O fru
moasă duminică sportivă or
ganizată în satul Gostilele (ra

Turneul mondial de șah
Cel de-al cincilea turneu al 

candidatelor la titlul mondial 
de șah a început vineri în ora
șul iugoslav Vrniacika Banja.

înaintea primei runde s-a 
stabilit prin tragere la sorți 
următoarea ordine a concu

NICULESCU

SONDORII
(Urmare din pag l-a)

dere Oancea și le-a însușit 
astfel în cadrul brigăzii, lu- 
crînd alături de ceilalți mun
citori. Mulți tineri s-au pregă
tit astfel. Constantin Amărică, 
Gheorghe Manolache, Stelian 
Beschiru, iată numai trei ti
neri formați în cadrul brigăzii.

Unul dintre cei mai noi son
dori este în prezent tînărul 
Vasile Niță. Fratele său, Pe
tre Niță, și el membru al bri
găzii, l-a adus din comuna na- 

I talâ. Nu mai lucrase niciodată 
I într-o sondă și nici măcar cu

noștință despre sondorie nu a- 
■ vea. Brigada a hotărît deci că 
l pentru el este necesară nu nu

mai specializarea practică pen
tru fiecare operație executată 
în sondă, dar și însușirea unor 
cunoștințe teoretice.

— Ne-am hotărît să folosim 
pentru aceasta instructajele 
teoretice care se fac în briga
dă în fiecare zi, spunea res
ponsabilul brigăzii. Ne-am o- 
bișnuit ca zilnic, înainte de în
ceperea lucrului, să stabilim ce 
operații avem de executat în 
ziua respectivă, modul cum 
trebuie ele îndeplinite, proce
deele cele mai indicate. în le
gătură cu aceste operații în
treaga brigadă studiază partea 
teoretică adecvată din instruc
țiunile pentru sondori. Studiul 
zilnic i-a folosit astfel lui Va
sile Niță. In plus, Vasile Bun- 
get, care este și sondor-șef,

mare productivitate. De pe lo
turi mari intenționăm să obținem 
5.000 de kg boabe de porumb la 
hectar pe terenuri neirigate. Ținînd 
seama de continua dezvoltare a 
creșterii animalelor în gospodă
rie se vor cultiva suprafețe spo
rite cu furaje care să asigure ani
malelor masă verde pentru în
treaga perioadă de pășunat. Or
ganizația U.T.M. a trimis să lu
creze în sectorul zootehnic 8 ti
neri ca îngrijitori de viței, mulgă
tori etc. Tinerii îngrijitori de ani
male vor să-și lămurească multe 
probleme legate de hrănirea și 
îngrijirea rațională a animalelor, 
alăptarea vițeilor, îmbunătățirea 
rasei de oi, pentru a se obține 
lînă lină și semi-fină. Toate aceste 
probleme noi le-am discutat cu 
inginerul agronom, cu inginerul 
zootehnist pentru a vedea în ce 
fel vor putea ele să le fie predate 
mai pe înțeles și mai temeinic 
tinerilor.

Deschiderea cursurilor necesită 
și alte pregătiri. Noi am mobili
zat tinerii la amenajarea labora- 

ionul Lehliu), a reunit la star
tul întrecerilor de atletism, 
ciclism, volei și fotbal spor
tivi din 14 asociații sportive. 
Tot în raionul Lehliu, în sa
tul Nucet, pe noua bază spor
tivă dată în folosință în preaj
ma alegerilor, s-au disputat 
concursuri de atletism, fotbal 
și ciclism

A crescut, de asemenea, nu
mărul bazelor sportive în ul
timele trei luni. în comuna 
Depărați sportivii din acest 
loc au acum la dispoziție o 
bază sportivă împrejmuită cu 
gard, iar terenul de fotbal se 
prezintă în foarte bune con
diții. Noi terenuri de volei, 
handbal, fotbal, oină s-au mai 
amenajat la Balein, Bolintinu 
din Vale, Urziceni și alte co
mune.

rentelor în tabelul turneului:
1. Hundsuren (R. P. Mongolă);
2. Rinder (R. F. Germană);
3. Nedelkovici (Iugoslavia);
4. Polihroniade (R. P. Romî- 
nă); 5. Gresser (S.U.A.) ; 6. Si- 
lans (Franța); 7. Konarkows- 
ka (R. P. Polonă); 8. Heems-
kerk (Olanda); 9. Volpert 
(U.R.S.S.); 10. Zatulovskaia
(U. R. S. S.); 11. Zvorîkina
(U.R.S.S.); 12. Gaprindașvili 
(U. R. S. S.); 13 Borisenko
(U.R.S.S.); 14 Line (S.U.A.);
15. Nicolau (R. P. Romînă);
16. Lazarevici (Iugoslavia ; 17. 
Karakas (R. P. Ungară). A 18-a 
calificată, maestru chiliană 
Karasco de Budinici, nu a 
fost trecută în tabel deoarece 
nu se știe dacă va mai parti
cipa la turneu.

Sîmbătă au continuat să 
aibe loc în întreaga țară nu
meroase manifestări cultural- 
artistice prilejuite de sărbăto
rirea tradiționalei Luni a prie
teniei romîno-sovietice.

Numeroși tineri bucureșteni 
au participat, la Casa priete
niei romîno-sovietice, la o 
seară a prieteniei dedicată ti
neretului sovietic. A vorbit 
tov. Sora Marin, secretar al 
Comitetului orășenesc U.T.M. 
București.

TIMIȘOARA -» în conti
nuarea vizitei în regiunea Ti
mișoara, prof. L. A. Trisvieat- 
ski, de la Academia agricolă 
„Timireazev~ din Moscova, 
care se află ir. țara noastră eu 
prilejul Lzvi prieteniei ro- 
rrdw-torience. c fiem o expu
nere, la căminul cultural din 

s-a angajat să-l ajute pe Niță 
mai îndeaproape.

Astăzi, lui Niță i-a mai ră
mas o singură misiune de în
deplinit : aceea de podar.

— Acum nu mi-e teamă, 
spune Niță. M-am obișnuit cu 
sonda. O să învăț cum trebuie 
sondoria !

In pauza de prînz și-au 
scos pachetele cu mîncare și, 
în timp ce stăteau la masă, 
unii își aruncau privirile pe 
ziarele proaspăt sosite, alții 
discutau despre faptul că în 
curînd vor rămîne mai puțini. 
Asta fiindcă zilele următoare 
unul dintre membrii brigăzii, 
Gheorghe Manolache, care a 
ridicat de curînd la Brno turla 
4 LD expusă la Tîrgul inter
național din Cehoslovacia, 
pleacă în cadrul altei brigăzi, 
unde va lucra tot la foraj.

— Mă voi întîlni acolo cu 
alți doi foști membri ai brigă
zii, spunea Manolache. Cu si
guranță că vor fi bucuroși să 
audă vești de la băieți fiindcă 
tot în colectivul nostru s-au 
pregătit și lor, ca și nouă ce
lorlalți, brigada ne-a devenit 
dragă, ne amintim de ea ori
unde ne-am afla.

— Iar noi cei care rămînem 
aici, adăuga Oprea, avem, oda
tă cu plecarea lui Manolache, 
o datorie nouă : în locul lui va 
sosi în brigadă un alt tînăr pe 
care va trebui să-l pregătim 
ca și pe ceilalți. Brigada tre
buie să facă din nou dovada 
capacităților sale educative.

torului gospodăriei. In ultimul timp 
acesta a fost utilat cu diferite 
aparate, printre care și un micro
scop. Tinerii vor putea să vadă 
structura interioară a plantelor. In 
laborator se află diferite planșe, 
grafice, tabele comparative, mos
tre de pe loturile demonstrative. 
Unele lecții vor fi însoțite de pro
iecții cu diafilme. De pildă, cînd 
se va vorbi despre cultura porum
bului, finerii vor putea să vadă în
treaga perioadă de creștere a 
porumbului, de la însămînțări și 
pînă la recoltare datorită proiec
tării unui diafilm. De asemenea, 
organizația de bază U.T.M. s-a în
grijit ca tinerii cursanți să aibă 
la îndemînă materialul bibliogra
fic necesar pentru studiu.

Acum, noi așteptăm deschide
rea cursurilor agrozootehnice, 
dar socotim că munca noastră nu 
s-a terminat cu aceasta. Vom 
căuta și pe mai departe să dez
voltăm dragostea tinerilor pentru 
studiu, dorința lor de a-și însuși 
și a pune în practică agrotehnica 
înaintată.

Primirea
Ia Comitetul Central 

al Partidului
Muncitoresc Romîn 

a delegației 
de activiști ai P.S.U.G.

La 27 octombrie tovarășul 
Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.M.R., a primit delegația 
de activiști ai P.S.U.G. condu
să de tovarășul Paul Roscher, 
prim-secretar al Comitetului 
regional de partid Gera, care 
ne vizitează țara în cadrul 
unui schimb de delegații pen
tru studierea experienței mun
cii de partid.

La primire au mai partici
pat tovarășii P. Lupu, S. Bu- 
ghîci, membri ai C.C. al 
P.M.R., c. Lăzărescu, membru 
supleant al C.C. al P.M.R.

Plecarea 
din țara noastră 

a delegației 
de activiști 
ai P. S. II. G.

La 28 octombrie a.c. a 
părăsit Capitala, îndreptîn- 
du-se spre patrie, delegația 
de activiști ai P.S.U.G. 
condusă de tovarășul Paul 
Roscher, prim-secretar al Co
mitetului Regional de partid 
Gera, care ne-a vizitat țara 
în cadrul unui schimb de 
delegații pentru studierea ex
perienței muncii de partid.

La aeroportul Băneasa, 
delegația a fost condusă de 
tovarășii Simion Bughici. Ion 
Cotoț, membri ai C.C. al 
P.M.R., Constantin Lăzărescu, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R., și de activiști de 
partid.

Au fost de față tovarășul 
Wilhelm Bick, ambasadorul 
R. D. Germane la București 
și colaboratori ai Ambasadei.

(Agerpres)

Ortișoara, despre „Tehnologia 
păstrării produselor agricole".

TG. MUREȘ. - La Tg. Mu
reș a avut loc o ședință festivă 
consacrată celei de-a 250-a a- 
niversări a nașterii lui Lo- 
monsov. Au vorbit conf. dr. 
P. Soos, conf. dr. L. Balogh, 
prof. dr. Ioan Spielmann.

IAȘI. — Filiala din Iași a 
Academiei R. P. Romine a or
ganizat un simpozion cu tema 
„Mari figuri de pedagogi și 
psihologi sovietici". Au vorbit 
prof. univ. Ștefan Bîrsănescu 
și Vasile Pavelcu de la Uni
versitatea „Alexandru loan 
Cuza".

Informații
tov\ Cori^hu MănescuT mi

nistrul Afacerilor Externe, 
care a condus delegația R. P. 
Romîne la cea de-a XVI-a se
siune a Adunării generale a 
Organizației Națiunilor Unite 
la New York.

La sosire, a fost întâmpinat 
de : loan Constant Manoliu, 
ministrul Justiției, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat al R. P. Române, 
Dionisie Ionescu, șeful Cere
monialului de Stat al R.P.R., 
de adjuncții ministrului Afa
cerilor Externe și funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe.

A fost de față dl. F. T. 
Merrill. însărcinat cu afaceri 
ad-interim al S.U.A. la Bucu
rești.

★
Timp de patru zile, la In

stitutul politehnic din Brașov 
a avut loc un colocviu știin
țific care a dezbătut proble
me legate de unele descoperiri 
și cercetări din domeniul me
canicii fluidelor.

La lucrările colocviului, or
ganizat de Academia R.P. Ro
mîne și filiala Societății de 
științe matematice și fizice din 
Brașov, au participat acade
micieni, membri corespon
denți ai Academiei, cadre di
dactice din învățămîntul su
perior de specialitate, precum 
și oameni de știință din R.P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. P. Polonă, 
R. P. Ungară, Uniunea Sovie
tică, Italia și Iugoslavia.

(Agerpres)

-----•------

Cinematografe
Festivalul Filmului Sovietic: 

Munca, Cer senin : Patria, E- 
lena Pavel, înfrățirea între po
poare ; Două vieți — ambele 
serii : Sala Palatului R.P.R. ; 
Umbre albe : V. Alecsandri, 
Gh. Doja, Al. Sahia, 23 Au
gust ; Aproape de soare: Ilie 
Pintilie ; Rapsodia ucrainea
nă : București ; Lumea aplau
dă : Lumina ; învierea ; Repu
blica, I. C. Frimu, V. Roaită, 
Miorița ; Evdochia : Magheru, 
Arta ; Alexacidr Nevski : U- 
nirea, 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 ; Cbrul Balticei (am
bele serii) ; 8 Martie ; Piticul 
vrăjitor : Grivița ; Cinci car
tușe : Al. Popov, Olga Bancic; 
Spectatori în ofsaid : Flacăra, 
Donca Simo, Libertății, A. 
Vlaicu ; Lumină la fereastră : 
T. Vladimirescu ; Familia 
Miannard : Moșilor ; Ziua unei 
artiste și Din toamnă pînă in 
primăvară : M. Eminescu :
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