
Cind organizarea și frumosul
Proletari din toate țările, uniți-vă!

cinteia în pag. a 3-a:

fată ți-etalurgice „Unio" -» 
Satu Mare te în- 
tîmpină frumosul. 
Curtea uzinei pare 

o adevărată grădină cu alei,
ronduri de flori, pomi. Ace
eași curățenie și ordine te în- 
tîmpină și în secțiile uzinei. 
Se vede bine că aici lucrea
ză oameni harnici, gospodari 
pricepuți. Pe altfel, aici iniția
tiva tinerilor de la Uzinele de 
autobuze din Capitală: „Pen
tru o bună organizare a locu
lui de muncă, curățenie și ati
tudine civilizată în producție", 
este aplicată la fiecare loc de 
muncă. Despre acestea ne-a 
vorbit mai amănunțit tovară
șul Gheorghe Jula, inginerul 
șef al uzinei.

— Trebuie să -
subliniez încă de 
la început 
economic 
cativ al 
valoroase 
ve, ne-a 
varășul Gheorghe 
Jula. Organizînd 
mai judicios fie
care loc de mun
că, asigurînd o 
nare permanentă cu materiale, 
scule etc.; tinerii; brigăzile de 
producție ale tineretului au 
contribuit la îndeplinirea și 
depășirea ritmică a sarcinilor 
de plan ale uzinei. Deși față 
de anul trecut planul de pro
ducție este mai mare, pînă în 
prezent el a fost depășit cu 5 
la sută. A crescut de aseme
nea, productivitatea jnuncii și 
s-a constatat o îmbunătățire 
vizibilă a calității produselor. 
Că e așa o dovedește numărul 
tot mai mare de scrisori de 
mulțumire care sosesc în uzină 
din partea beneficiarilor.

rolul 
și edu- 
acestei 

inițiati- 
spus to-

In momentul de 
drag să intri în fiecare sector; 
secție sau atelier. La mașina 
fiecărui tînăr se află 2-3 lădi- 
țe în care piesele sînt stivuite 
frumos. în dulapuri sculele și 
dispozitivele sînt așezate 
ordine perfectă. Peste tot, 
secții și ateliere, există 
de acces sau locuri de depozi
tare a pieselor și materialelor 
marcate cu vopsea albă. Acest 
lucru ajută mult la desfășura
rea normală a fluxului tehno
logic, la îndeplinirea ritmică 
a 
3 
ția a 
se puteau monta 70 de ventila
toare lunar. Asta din cauză 
că munca oamenilor era fărâ

în 
în 

căi

sarcinilor de plan. Cu
- 4 luni în urmă în sec

ă-a montaj abia dacă

« In legătură cu îngrijirea 
mașinilor, cu folosirea lor 
plin de către tineri ce ne 
teți spune ?

din 
pu-

în- 
lor

Interviu cu tovarășul Gheorghe Jula, 
inginer șef al Uzinei metalurgice „Unio" 
Satu Mare, în legătură cu aplicarea 

inițiativei tinerilor de la Uzinele 
de autobuze-București

aprovizio-

Lucrările 
Congresului 
al XXII-lea 

al P, C. U. S.

în pag. a 4-a:

Dezvelirea 
la Moscova 

a unui monument 
închinat memoriei 

lui Karl Marx

MuncitorOrgan Central al Uniunii

Anul XVII, seria II nr. 3875

— Majoritatea tinerilor 
grijesc ca pe un bun al 
mașinile. Strungurile, frezele, 
rabotezele, presele sînt mai 
bine întreținute, unse la vre
me, curate. Și acest lucru ne 
bucură. îngrijirea la timp a 
mașinilor; folosirea lor rațio
nală, au Influențat asupra 
creșterii în acest an a indicilor 
de utilizare a mașinilor cu 10 
la sută. Ne-ar bucura însă 
și mai mult dacă n-ar mai 
exista cazuri — puține la nu
măr, ce-i drept — cînd tineri ca 

Zoltan Bodar, Ște
fan Kafity, Ion 
Vekany lasă une
ori mașinile mur
dare, pline de 
ulei. în același 
timp în luna sep
tembrie în secția 
strungărie au fost 
înregistrate mai 
multe ore pier- 
cauza nefolosirii 
de către 

timpului de 
brigăzile vor
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In semn de recunoștință 
față de marele 

învățător
MOSCOVA 30 (Agerpres). = Sub acest titlu ziarul '„Prav

da" din 30 octombrie publică următoarea declarație făcută 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, cu 
prilejul dezvelirii monumentului lui Karl Marx :

Monumentul în cinstea lui Karl Marx, înălțat în inima 
Țării Sovietelor, la Moscova, este un admirabil semn de 
recunoștință față de marele nostru învățător, o expresie a 
devotamentului nemărginit al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice față de nemuritoarea învățătură marxistă.

Este semnificativ faptul că monumentul în cinstea crea
torului comunismului științific este dezvelit în zilele cînd 
Congresul al XXII-lea al marelui partid al lui Lenin adoptă 
noul Program care stabilește calea Uniunii Sovietice spre 
construirea societății comuniste.

mițată, nu exista un flux teh
nologic continuu. Se pierdea 
timp prețios cu transportul pie
selor de la un muncitor la 
altul. în luna septembrie, u- 
zina a primit o comandă nouă 
de 86 de ventilatoare. De data 
aceasta executarea ei a fost 
încredințată celor 4 brigăzi de 
tineret. La început aveam, ce-i 
drept, o oarecare îndoială că 
brigăzile vor putea executa la 
timp toate produsele, dar după 
cîteva zile, am avut certitudi
nea că vor îndeplini această 
sarcină chiar înainte de ter
men. Convingerea ne-a fost în
tărită de faptul că am obser
vat că brigăzile și-au organi
zat foarte bine fiecare loc de 
muncă, ceea ce le-a permis 
să folosească întreg spațiul de 
producție. în afară de asta, 
brigăzile au asigurat desfășu
rarea unui flux tehnologic ra
țional. Toate operațiile se e- 
xecutau acum pe subansamble, 
fiecare tînăr cunoscînd precis 
ce avea de făcut. Aceasta a 
făcut posibil ca ventilatoarele

dute 
din 
tineri 
Iată de ce 
să exercite o influență 
puternică asupra acelor 
care mai obișnuiesc să iro
sească timpul, să-i ajute să 
devină buni gospodari, să-și 
organizeze mai bine munca, să 
folosească la maximum capa
citatea mașinilor, să păstreze 
ordinea și curățenia.

din 
plin 

a
unii 

lucru, 
trebui 

mai 
tineri

x'Continuare în pag. a 2-a)
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— Care este influența educa
tivă pe care a exercitat-o asu
pra tinerilor aplicarea acestei 
inițiative ?

— Am dori să ne dați cîteva 
amănunte în legătură cu a- 
plicarea in uzină a inițiativei 
tinerilor de la Uzinele de au
tobuze din București.

P. PALIU

DARIA KUHTA

Foto; AGERPRES

(Agerpres)

culturăLa Casa de

re- 
re-

Un aspect din Combina
tul pentru industrializarea 

lemnului din Blaj.

TeS. n's’ se na?fe astăzi T 
'nS Interesul

„Maxim Gorki",

timele două săptămîni ale Lunii 
prieteniei romîno-soviefice și în 
zilele Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S.

— în primul rînd, conduce
rea uzinei a sprijinit îndea
proape comitetul U.T.M. în 
organizarea brigăzilor de pro
ducție ale tineretului. Astfel, 
au fost create 31 de brigăzi- 
de producție ale tineretului a- 
colo unde locurile de muncă 
permiteau aceasta, brigăzi în 
care au fost cuprinși peste 300 
de tineri. Pentru ca acestea să 
participe activ la îndeplinirea 
sarcinilor de yi" ele au fost 
îndrumate șt ajutate să aplice 
în mod concret inițiativa 
..pentru o bună organizare a 
locului de muncă, curățenie și 
atitudine civilizată in produc
ție-. în felul acesta, brigăzile 
și-au organizat mai judicios 
fiecare loc de muncă, și-au a-

— Aplicarea inițiativei a dus 
la dezvoltarea spiritului gos
podăresc al tinerilor, i-a for
mat ca buni organizatori ai 
locului de muncă, i-a învățat 
să fie economi, să participe 
activ la îndeplinirea sarcinilor 
de plan. Dar nu numai atît.

a intrarea în Co
rabia, dinspre șo
seaua Caracalului; 
privirile îți sînt 
atrase de ferma 
gospodăriei agri

cole colective „Unirea*. Din 
complexul de clădiri se dis
trag grajdurile încăpătoare, 
crescătoria de păsări, materni
tatea pentru scroafe, pătule 
pentru porumb. Construcțiile, 
frumoase și trainice, străluci
tor de albe, arată că ele au 
fost ridicate de oameni harnici 
și gospodari pricepuți.

Era în primăvara acestui an 
cînd organizația de partid și 
consiliul de conducere al gos
podăriei au hotărît ca, paralel 
cu lucrările agricole de cam
panie, să fie executate și con
strucțiile necesare pentru fer
ma gospodăriei. în planul de 
dezvoltare al gospodăriei era 
prevăzut ca pînă în toamna a- 
cestui an numărul animale
lor proprietate obștească să 
crească cu mult și, de aceea, 
trebuiau asigurate adăpos
turile necesare. în consiliul de 
conducere au fost discutate și 
stabilite amănunțit volumul 
construcțiilor, materialele ne
cesare, termenele de executa
re. Pentru realizarea cu chel
tuieli cît mai mici a construc
țiilor, s-a pus problema folo-

în regiunea București

S-a terminat semănatul
griului și secarei

i
sirii resurselor locale și aju
torarea echipei de construc
tori de către brigăzi, prin ro
tație, pe măsură ce-și îndepli
nesc sarcinile la cîmp.

Comitetul organizației de 
bază U.TAI. a luat în discuție 
modul in care tinerii pot să-și 
aducă aportul la realizarea 
planului de construcții. S-a 
hotărît ca organizația de bază 
U.T.M. să mnhiUzeze pe tineri 
la valorificarea resurselor lo
cale și la efectuarea muncilor 
necalificate de la construcții.

Cu ajutorul tehnicienilor 
sfatului popular, consiliul de 
conducere al G.A.C. a ales, 
din mai multe proiecte, cele a 
căror realizare era economi
coasă. La grajduri, de pildă; 
s-au făcut numai stîlpii din 
cărămidă, iar pereții din chir
pici. S-a calculat că la un 
grajd este nevoie de 22.000 bu
căți chirpici. Aceasta înseamnă 
economisirea unui mare număr 
de cărămizi. Chirpicii se puteau 
confecționa în gospodărie. Pe 
terenul gospodăriei se găsesc; 
de asemenea, din abundență 
nisip, balast, nu trebuia decît 
să încarci căruțele și să le 
transporți pe șantierul de con
strucție. Pentru tavan, în lo
cul ștachetelor de lemn, ur
mau să se folosească bețe de 
salcie.

trainice!
Pe șantierul viitoarei ferme 

era acum forfotă de diminea
ță și pînă seara tîrziu. Se a- 
duceau materialele necesare; 
în gropi se stingea varul. în 
apropiere de fermă a fost gă
sit pămînt bun pentru confec
ționarea chirpidlor. Numeroși 
tineri printre care Florea Gui
nea, Elena Vasilescu, Mareș 
Eugenia, Constantin Bălteanu 
munceau la făcut chirpicii.

De dimineață, spre ostrovul 
de pe Dunăre, porneau con
voaie de căruțe. Fete și băieți 
mergeau după bețele de sal
cie necesare pentru tavan. Ti
nerii le adunau în grămezi 
mari și apoi le încărcau în 
căruțe. Aproape o sută de că
ruțe de bețe au fost adunate și 
transportate peste Dunăre. 
După fasonare, acestea erau 
folosite la amenajarea tavanu
lui. Brigăzile lucrau pe rînd 
în măsura în care își termi
nau munca pe cîmp. Prima a 
început brigada I-a, apoi au 
urmat echipele conduse de 
utemistele Melania Velica, 
Mariana Aipu din brigada 
Vl-a și altele. Mulți dintre cei 
70 de tineri colectiviști care 
și-au adus aportul la ridicarea 
construcției; s-au remarcat 
prin conștiinciozitatea cu care 
au muncit, spiritul de răspun
dere de care au fost animați

atunci cînd s-a pus problema 
încheierii construcțiilor înainte 
de termenul stabilit. Printre 
aceștia sînt Georgeta Scutel- 
nicu, Elena Vasilescu, Ecate- 
rina Datcu și alții. Cele trei 
grajduri cu o capacitate de 100 
capete fiecare au fost gata 
cu două săptămîni înainte de 
termen. Au urmat apoi o ma
ternitate pentru 42 de scroafe, 
puiernița de 3000 de pui, un 
pătul pentru 35 de vagoane 
porumb.

Prin valorificarea resurselor 
locale, prin folosirea judicioa
să a fondurilor gospodăriei 
destinate construcțiilor, pre
cum și a împrumuturilor a- 
cordate de stat, s-a realizat o 
economie la materiale de con
strucții în valoare de 155.000 
lei.

Dar munca nu s-a terminat 
încă. Organizația U.T.M. și-a 
propus să înfrumusețeze fer
ma prin plantarea de pomi 
fructiferi, salcîmi și duzi. în 
jurul ei va fi sădit un gard 
viu.

Tinerii sînt foarte mîndri de 
construcțiile ridicate pentru că 
în acestea e cuprinsă și mun
ca lor, făcută cu dragoste, cu 
entuziasm.

comuna 
Gomeni, regiunea Bucu
rești, însămînțatul griului 

se desfășoară intens.
Foto ; AGERPRESPregătiri pentru producția anului viitor

In întreprinderile industriei 
grele din regiunea Hunedoara 
se fac pregătiri în vederea 
realizării în anul viitor a unei 
producții sporite.

In acest scop la Combinatul 
siderurgic din Hunedoara de 
exemplu, au fost luate nu
meroase măsuri tehnico-orga- 
nizatorice. La secția furnale 
vechi, de exemplu, a fost mon
tată o bandă rulantă în vede
rea îmbunătățirii sistemului de 
alimentare a furnalelor. La o- 
țelăria Martin se lucrează la 
îmbunătățirea sistemului ener
getic, la automatizarea regi
mului termic al unor cuptoare.

Asemenea pregătiri se fac și 
la Uzinele „Victoria" din Ca
lau.

în regiunea București s-a 
terminat semănatul griului și 
secarei pe întreaga suprafață 
planificată. Gospodăriile agri
cole de stat au fost primele 
care au terminat 
crare.

Colectiviștii din 
semănat cu grîu 
suprafață de aproape 430.000 
hectare, cu peste 30.000 hec
tare mai mult decît în anul 
trecut. La însămînțarea griu
lui în timpul optim și în cît 
mai bune condiții agrotehnice 
membrii gospodăriilor agricole 
colective au fost sprijiniți de 
mecanizatorii din stațiunile de 
mașini și 
grăbirea 
organizat 
schimburi la peste 900 de trac
toare, fiind folosite mai bine 
și capacitatea de lucru a ce
lorlalte mașini agricole,

această lu

regiune au 
și secară o

tractoare. Pentru 
semănatului a fost 
lucrul în două

însămînțările de toamnă au 
fost terminate și în gospodă
riile agricole de stat din re
giunea Cluj. Aceste unități au 
semănat grîul și secara pe o 
suprafață mai mare cu 1000 
de hectare decît în toamna 
anului trecut. Mecanizatorii 
din gospodăriile agricole de 
stat ajută acum gospodăriile 
agricole colective și întovără
șirile agricole pentru ca și a- 
cestea să termine cît mai 
grabnic însămînțările.

Pînă acum însămînțarea 
griului și secarei a fost termi
nată și în G.A.S. din regiunile 
Ploiești, Hunedoara, Crișana, 
Brașov, Mureș-Autonomă Ma
ghiară și Galați. De asemenea 
această lucrare a luat sfîrșit 
și în gospodăriile agricole co
lective din regiunile Suceava; 
Crișana, Maramureș.

(Agerpres)

(Agerpres)
-•-----

Cu planul 
îndeolinit 

înainte de termen
Peste 70 de întreprinderi 

republicane și ale industriei 
locale din regiunea Mureș -> 
Autonomă Maghiară au înde
plinit înainte de termen pla
nul producției globale pe pri
mele 10 luni ale acestui an.

In același timp, colectivele 
întreprinderilor din această 
regiune au depășit angajamen
tul anual de a obține econo
mii suplimentare în valoare de 
aproape 30 milioane lei. Aces
te rezultate au fost obținute 
prin ridicarea productivității 
muncii, prin reducerea consu
mului specific de materii pri
me și materiale auxiliare, pre
cum și prin aplicarea în pro
ducție a unui număr de peste 
1.000 de inovații.

O contribuție de seamă la 
sporirea producției și reduce
rea prețului de cost al produ
selor au adus-o muncitorii, in
ginerii și tehnicienii 
Combinatul chimic 
Marx", întreprinderile 
tiere, termocentrala
Roșie", Fabrica de țiglă și că- 
rămizi-Mureșeni.

(Agerpres)

de la
„Karl 
fores- 

„Steaua Tinerii monteori Crișan Emil și Bukos Iosif de la Uzinele 
„Tehnofiig” din Cluj sînt apieciați pentru succesele obținute 

în muncă
Foto : S. NICULESCU

Noi unități de panificație
se află în construc
ție în satele Cenei, 
Otelec, Uivar și în 
alte localități.

In vederea îmbu
nătățirii continue a 
calității produse
lor, muncitorii din 
întreprinderile de

centrul mi
nier Anina, regiu
nea Banat, a fost 
dată de curînd în 
funcțiune o nouă 
fabrică de pîine, 
înzestrată cu utilaje 
moderne. Noi uni
tăți de panificație

5 

panificație din 
giune folosesc 
țete noi de dozare 
a amestecului de a- 
luat, întăresc con
trolul pe faze de 
fabricație etc.

Se îmbunătățește 
transportul auto

în Capitală au fost puse 
anul acesta în circulație încă 
80 de autobuze moderne de 
mare capacitate și au fost în
ființate noi linii de troleibuze.

La propunerea cetățenilor, 
în regiunea Brașov, au fost 
înființate în acest an 12 noi 
trasee auto pe o distanță de 
aproape 600 de km.

Rețeaua de transport în co
mun s-a dezvoltat simțitor 
anul acesta și în regiunea Ti
mișoara. în oraș au fost în
ființate noi linii de tramvaie 
și troleibuze, iar în regiune 
au fost date în folosință 9 
noi trasee de transport auto 
care fac legătura între locali
tățile mai îndepărtate și cen
trele muncitorești.

(Agerpres)
Micii pictori la lucru.

Foto : N. STELORIAN

a studenților
iiforul nostru comu-

I"
Interesul deosebit 
stîrnit printre studen
ții bucureșteni de 
această temă, care 

urma să fie dezbătută în cadrul 
unui simpozion, a fost confirmat 
de prezența unui mare număr de 
tineri care, într-una din serile tre
cute, s-au adunat la Casa de cul
tură.

Despre perspectivele atît de a- 
propiate ale înfăptuirii visului mă
reț al omenirii — construirea co
munismului — au vorbit prof, univ. 
C. Dinculescu, rectorul Institutului 
politehnic din București și poeții 
Eugen Frunză și Mihu Dragomir.

Un medalion 
două conferințe despre „Cultura 
comunismului — o treaptă supe
rioară în dezvoltarea culturală a 
omenirii" și „Spre cel mai înalt 
nivel de frai din lume", cronici 
ale evenimentelor internaționale, 
prezentarea a numeroase filme 
din cadrul festivalului filmu
lui sovietic, audiții muzicale etc., 
lată cîteva dintre temele și acțiu
nile care completează programul 
de activitate al Casei de cultură 
a studenților din Capitală, în ul-

In fiecare zi, în fiecare seară, 
aici vin zeci și sute de studenți 
din toate instituțiile de învățămînf 
superior bucureșfene. Vin să-și îm
bogățească cunoștințele, să-și cul
tive aptitudinile artistice, să-și pe
treacă într-un mod plăcut orele 
libere.

La Casa de cultură activează 
numeroase formații artistice.

Majoritatea acestor formații ar
tistice au un stagiu îndelungat de 
activitate. Corul, alcătuit din 120 
de persoane, echipa de teatru, cu 
peste 40 de interpreți, orchestre
le, ca și alte formații, au partici
pat la întrecerile artistice studen
țești, fiind distinse deseori cu/if- 
lul de laureat și cu premii.

Axat pe cîntece de tineret, cîn- 
tece închinate partidului, patriei, 
păcii și prieteniei între popoare, 
ca ; „Tineret, mîndria țării", „Te 
cînf partid", „Republică, măreață 
vatră", „Se înalță un cînfec" și 
altele, repertoriul formației corale 
se ya îmbogăți anul acesta cu noi

piese. Coriștii, dirijați de Stelian 
Olaru, vor învăța un cînfec nou 
despre pace, unul închinat tinere
tului sovietic, un cînfec revoluțio
nar etc.

„Oameni care fac" de Al. Voi- 
tin, „Explozie înfîrziată" de Paul 
Everac, o piesă studențească — 
„Din prea multă dragoste" de 
C. Tacev — „Bulevardul împăcă
rii" de A. Baranga — sînt piesele 
cu care echipa de teatru a pre
zentat anul trecut numeroase spec
tacole și cu care a obținut fru
moase succese.

Sub conducerea regizorului Ta- 
deu Arsenie, studenții au făcut 
anul acesta un pas îndrăzneț îna
inte : pun în scenă piesa sovieti
că de mare succes „Poveste din 
Irkutsk". Pentru a da posibilitatea 
unui număr mai mare de studenți 
să joace în această piesă s-a ho
tărî! ca ea să fie realizată cu o 
dublă distribuție. Acest lucru con
tribuie totodată la micșorarea e- 
forturilor pe care ar fi trebuit să 
le facă studenții care ar fi fost 
cuprinși Intr-o singură distribuție. 
Premiera piesei e programată Ja 
începutul junii decembrie.

Și orchestrele de muzică popu
larăți ușoară, șl formația de dan-

pregătesc programe noi 
„noua stagiune".

satori 
pentru

Anul acesta s-a născut o nouă 
formație : colectivul de estradă, al
cătuit din peste 60 de membri; 
Ei pregătesc acum o revistă care 
va oglindi probleme ale vieții și 
activității studenților. Premiera e 
programată către sfîrșitul lunii no
iembrie.

Urmînd tradiția anilor frecufi, 
cînd au prezentat spectacole nu 
numai în institute și facultăți, ci 
și in unități agricole socialiste, 
în cluburi muncitorești, case de 
cultură ale tineretului etc., ca de 
exemplu : la gospodăriile agricole 
de stat Brănești și Slobozia, 
cluburile Uzinei „Republica" 
Uzinelor „Grivița Roșie" 
Casa de cultură a tineretului 
din raionul T. Vladimirescu și al
tele (acestea numai în anul tre
cut), formațiile artistice ale casei 
de cultură și-au propus și în anul 
acesta deplasări. In curînd ele vor 
da spectacole înfr-o gospodărie 
agricolă de stat din regiunea 
București, într-un oraș muncitoresc 
și într-un centru universitar etc.țj 

. ★
Dar, zilnic, la casa de cultură 

sînt prezențl alte zeci și zeci de

la

la

tineri care participă la conferințe 
și simpozioane organizate pe cele 
mai diferite teme, la seri literare, 
întîlniri cu oameni de știință, scrii
tori, actori, la prezentarea unor 
filme în premieră etc.

Ce noufă/i cuprinde planul de 
activitate ai Casei de cultură în 
acest sens l lată una dintre ele : 
organizarea unor reviste literare 
pentru prezentarea noutăților din 
domeniul literaturii. Pe această li
nie, criticul literar Vicu Aîîndra a 
ținut o expunere intitulată „Unele 
probleme ale comediei satirice" 
care, pentru a-și atinge mai de
plin scopul, a fost completată de 
o Întîlnire a studenților cu actori 
care au interpretat roluri în co-. 
mediile prezentate.

De asemenea, s-au inițiat întîl
niri ale studenfilor cu dramaturgi 
și cu actori care au dat viață, pe 
scenă, personajelor din lucrările 
acestora. O asemenea întîlnire a 
avut loc cu scriitorul Al. Mirodan 
și cu artistul emerit Radu Beligan.

Se va organiza un ciclu de con
ferințe. cu teme de morală și efi-

GH. ȘORU

(Continuare în pag, a 2-a)
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Finalele „Cupei Agriculturii"
întreceri pasionante, 

tinerești

Sportivii mureșeni 
au cucerit trofeul 

competiției
Cei mai buni sportivi din sa

tele regiunilor Bacău, lași, 
Suceava și Mureș-Autonomă 

Maghiară, și-au disputat sîmbătă 
și duminică întîietatea participind 
la întrecerile finale ale „Cupei A. 
griculfurii" programată în aceas
tă zonă.

Sportivii mureșeni au fost și 
de astă dată gazde deosebit de 
ospitaliere, pregătind din vreme 
și în cele mai optime condiții ba
zele sportive din comunele Sardul 
Nirajului, Miercurea Niraj, Troița, 
Vargata și Găiești unde aveau să 
se desfășoare întreceri de atletism, 
volei, fotbal, handbal, popice, 
gimnastică și frîntă.

Cele două zile de întreceri au 
confirmat odată în plus, populari
tatea de care se bucură acum 
sportul la sate. Odată cu crește
rea numărului tinerilor tțe-au în
drăgit și practică în mod organi
zat spartul s-au lărgit evident Șt 
disciplinele sportive cunoscute 
la sate.

Atletismul era aproape necu
noscut pînă acum cîțiva ani, în 
satele din regiunea Bacău. Dar 
la actuala ediție a „Cupei Agri
culturii" tinerii atleți din satele 
băcoane au dominat cu autoritate 
toate întrecerile de atletism, unde 
au cucerit majoritatea titlurilor 
de campion. Acest amănunt este 
deosebit de semnificativ în ce pri
vește pătrunderea atletismului în 
satele acestei regiuni.

Handbaliștii suceveni au cuce
rit locurile secunde atîf în între
cerea masculină cît și în cea fe
minină, Un succes mai mult de- 
cît meritoriu dacă avem în vedere 
că handbalul în 11 este foarte tî- 
năr în această regiune unde a- 
ceastă disciplină nu se bucură de 
loc de tradiție.

Și de astă dată sportivii mure
șeni s-au comportat foarte bine, 
cucerind „Cupa Agriculturii" 
(pe această zonă) și primul loc 
în clasamentul întrecerilor.

Spectatorii localnici care au a- 
vut prilejul să urmărească între
cerile celor două zile au aplau
dat cu căldură evoluția tinerilor 
sportivi de la safe.

lată mai sus și citeva imagini 
de la aceste întreceri :

.1) Fotbaliștii băcăuani au cucerit 
primul loc dispunînd în finală de 
formația „Mureșul".

2) Atletism, 3,000 m. încă de la 
primii metri proba s-a anunțai 
deosebit de pasionantă.

Fotoreportaj : V. RANGA

Duminica sportivă

Concurs de motociclism 
la Pitești

Duminică dimineața, numeroși 
piteșteni au asistat la un intere
sant concurs de motociclism. Con
cursul a fost organizat de Asocia
ția sportivă „Voinja“-Pifești în 
cinstea zilei de 7 Noiembrie. Au 
concurat motocicliștii din Pitești și 
Focșani cu mașini de diverse 
tipuri și clase.

Dintre concurenți s-au remarcai 
In mod deosebit Nicolae Ghițău 
(Focșani), Nicolae Ciolpan (Pi
tești), Vaciu Maria (Pitești), Tase 
Eremia (Pitești) și alții.

I. B.

In fotografie : In, fața startului 
înainte de plecare în cursa pentru 
motocicletele clasa 350 m.c.

Fotbal
în cea de-a 9-a etapă a cam

pionatului categoriei A de fotbal, 
echipa Rapid București a suferit o 
neașteptată înfrîngere (0—2) în 
meciul cu Dinamo Bacău disputat 
pe stadionul „23 Augusf". Un joc 
bun a prestat de data aceasta 
echipa C.C.A., învingătoare cu 
6—2 (3—0) In întîlnirea cu Știin
ța Timișoara. Două puncte pre
țioase a obținut în deplasare echi
pa Dinamo București, Fotbaliștii 
dinamoviști au dispus cu 2—1 de 
Metalul Tirgoviște. Derbiul de la 
Cluj : Știința—Progresul București 
s-a încheiat cu victoria la limită a 
gazdelor: 1—0. La Rm. Vilcea, 
Dinamo Pitești a întrecut cu 3—1 
pe U.T. Arad, iar Steagul Roșu 
Brașov jucînd pe teren propriu a 
învins la un scor concludent i 
4—1 pe Minerul Lupeni.

în clasament pe primul Ioc se 
află acum Steagul Roșu Brașov cu 
14 puncte din 9 Intîlniri, urmată 
de Petrolul cu 13 puncte dar cu 
un meci mai puțin. n

Miercuri sînf programate două 
partide restanță. în Capitală, 
C.C.A. va juca cu Dinamo Bucu
rești, la Petroșani Jiul va primi vi
zita echipei Petrolul Ploiești.

Rugbi
Campioana țării noastre la 

rugbi „Grivița Roșie" a de
butat victorioasă în prima 
ediție a „Cupei campionilor 
europeni", întrecînd duminică 
pe stadionul „23 August" din 
Capitală echipa Spartak Pra- 
ga cu scorul de 17—8 (14—0). 
De-a lungul partidei .rugbiștii 
bucureșteni au primit o re
plică dîrză din partea forma
ției pragheze, care s-a prezen

tat la acest joc bine pregăti
tă fizic.

De la feroviari cel mai bun 
a fost Țîbuleac, urmat de Mo- 
raru, Șerban și Irimescu. De 
la oaspeți a jucat foarte bine 
tot pachetul de înaintași.

Meciul retur va avea loc la 
19 noiembrie la Praga.

Hochei
Echipa selecționată de hochei 

pe gheață a R. P. Romîne a re
purtat o frumoasă victorie inter
națională cîștigînd la Gottwaldov 
turneul pentru „Cupa 7 Noiem
brie". In ultimul meci hocheiștii 
romîni au învins cu scorul de 5—2 
(1—1 ; 2—1 ; 2—0) echipa T. J. 
Gotfwaldov. Echipa romînă își va 
continua turneul în R. S. Ceho
slovacă urmînd să susțină viitorul 
joc în orașul Opava.

Sah
Turneul candidatelor la 

titlul mondial de șah care 
are loc la Vrniacika Banja, a 
continuat cu disputarea parti
delor întrerupte și aminate 
din primele două runde. Vol- 
pert a câștigat la Zatulov- 
skaia dar a pierdut la Zvorî- 
kina, Gaprindașvili a învins-o 
pe Heemskerk, Lazarevici pe 
Nedelkovici. S-a terminat re
miză partida de Silans-Bori- 
senko. Cu același rezultat a 
luat sfîrșit partida amînată 
din prima rundă între șahi- 
stele romînce Polihroniade și 
Nicolau.

In clasament pe primele 
locuri se află Gaprindașvili 
(U.R.S.S.) și Lazarevici (Iugo
slavia) cu cite 2 puncte fie
care. >

[Agerpres)

Bazele sportive 
din comunele 
Basarabi, Po

iana Mare și din o- 
rașul Calafat, regi
unea Oltenia, au 
cunoscut timp de 
două zile o anima
ție deosebită. Aici 
și-au dat întîlnire 
peste 400 de tineri 
și tinere, reprezen- 
tind pe cei mai 
buni sportivi și 
sportive din co
munele și satele 
regiunilor Banat, 
București. Argeș și 
Oltenia. Erau parti- 
cipanții la întrece
rile finale, — zona 
regiunii Oltenia, — 
ale celei de a lll-a 
ediții a competiției 
sportive de masă 
„Cupa Agricultu
rii". Concursurile 
desjășurate la cele 
9 discipline, au o- 
ferit dispute pasio
nante, la capătul 
cărora cei mai buni 
sportivi au urcat 
pe podiumul învin
gătorilor.

Frumos pavoa
zată, baza sportivă 
din comuna Basa
rabi a găzduit me
ciurile de fotbal, 
unde primul loc 
a revenit echipei 
„Tractorul”-S. M. T. 
Riioasa, raionul 
Tr. Măgurele. Alcă
tuită din tineri 
tractoriști, formația 
din raionul Tr. Mă
gurele a reușit să 
întreacă, pe rînd, 
echipele G. Ai C. 
Semlacu, raionul 
Arad (3—2) și „Re- 
colta”-G.A.C. Seaca,

raionul Calafat 
(1-0). Cu mult in
teres au fost urmă
rite și întrecerile de 
ciclism, care s-au 
desfășurat pe dis
tanța de 15 km la 
băieți și 10 km la 
fete. Aici s-a re
marcat în mod deo
sebit tinărul Vasile 
Burlacu, de la 
G.A.S. Sighireanu, 
raionul Lehliu, care 
a reușit să ciștige 
detașat această pa
sionantă întrecere. 
Pe locurile II și III 
s-au clasat Gh. 
Birnstill din co
muna Recaș și Ion 
Lică, G.A.S. Titești, 
raionul Pitești. La 
concursul feminin, 
victoria a revenit 
tinerei Ioana Du- 
dău, din comuna 
Budești, raionul 
Rm. Vilcea. Nu mai 
puțin interesante au 
fost și întrecerile de 
trintă, care au avut 
loc in sala căminu
lui cultural din co
muna Basarabi. Pri
mele locuri au re
venit, în ordinea 
categoriilor, urmă
torilor concurenți : 
Gh. Tisanu, raionul 
Rm. Vilcea, Marin 
Popa, raionul Se- 
garcea, Mihai Po
pescu, raionul Rm. 
Vilcea, Ion Stanciu, 
raionul Găești, Va
lerin Franțescu, ra
ionul Făget și Mi
hai Mlădescu, raio
nul Lugoj.

La întrecerile de 
handbal, disputate 
la baza sportivă din 
comuna Poiana Ma
re, s-a remarcat

echipa „Timpuri 
noi”-G.A.C. Giar- 
mata, raionul Timi
șoara, care a între
cut în finală cu 15-8 
formația Progresul- 
Breasta, raionul 
Craiova. Primul loc 
la jocurile femi
nine a revenit echi
pei Victoria-Celaru, 
raionul Caracal, 
care a dispus, după 
un meci viu dispu
tat, cu 3—2 de for
mația „Știința”- 
Drăgănești Vlașca. 
O frumoasă com
portare a avut și e- 
chipa feminină de 
volei Flacăra-G.A.C. 
Andrășești, raionul 
Slobozia. Luptind 
cu multă ardoare, 
tinerele colectiviste 
din Andrășești au 
întrecut pe compo
nentele echipelor 
Voința-G.A.C. Bet- 
hausen, raionul Fă- I 
get și Recolta- I 
G.A.C. Segarcea, o- I 
cupind, astfel, pri
mul loc. La între
cerile masculine, 
primul loc a revenit 
echipei Inainte-Vîn- 
ju Mare, regi
unea Oltenia, care 
a întrecut in finală 
cu 3—0 formația 
Voința-G.A.C. Je- 
bel, raionul Deta.

Concursurile de 
oină, gimnastică și 
popice au fost cîș- 
tigate de echipele 
Jiul-G.A.C. Gîngio- 
va, raionul Segar
cea, Recolta-G.A.C. 
Coteana, raionul 
Slatina și respec
tiv, Recolta-G.A.C. 
Rășinari, raionul 
Tg. Jiu.

La Casa de cultură 
a studenților

(Urmare din pag. l-a)

că comunistă și altul despre „Ar
hitectura noastră nouă". De ase
menea, urmează să se inițieze 
„magazine științifice", în cadrul 
cărora vor lua cuvîntul personali
tăți științifice din țara noastră pen
tru a prezenta studenților noutăți 
din diferite domenii ale științei j 
seri de întrebări și răspunsuri pe 
diferite probleme ; montaje lite- 
rare-cinematografice, cu prile
jul cărora se va vorbi despre im
portante opere literare care au 
fost transpuse pe peliculă și care 
vor fi urmate de filmele respec
tive. J

în afară de filme In premieră, 
Casa de cultură a luat inițiativa 
să prezinte studenților, In reluare, 
filme de mare succes.

★
îndrumat îndeaproape de Co

mitetul de partid al Centrului uni
versitar București și sprijinit de 
Comitetul U.T.M. și Consiliul aso
ciațiilor studenților din Capitală, 
colectivul Casei de cultură a stu

denților, se străduiește să-și lăr
gească și să-și imbu-fă-ească ne
contenit activitatea.

Rezultatele ar fi însă și ma! 
bune dacă s-ar reuși să se creeze 
un consiliu artistic al Casei de 
cultură, care să nu existe doar pe 
hîrtie, ci care să trăiască, să ac
tiveze. Casa de cultură n-a reu
șit să antreneze pe membrii con
siliului, format din personalități 
artistice importante din Capitală, 
precum și din cadre didactice uni
versitare, la o activitate susținută, 
cu urmări directe in îndrumarea 
muncii formațiilor artistice și a 
întregii activități a casei, ceea ce 
trebuie realizat neaparat în viitor.

De asemenea, Casa de cultură 
trebuie să facă să trăiască și așa 
numitul „sfat al casei", al cărui 
rol este deosebit de important In 
orientarea activității, în înfăptui
rea planului de muncă.

Casa de cultură va deveni ast
fel și mai mult un loc unde stu
denții se vor întîlni cu bucurie, 
petreeîndu-și timpul plăcut șl cu 
folos.

în Capitală și în țară con
tinuă să aibe loc entuziaste 
manifestări închinate Lunii 
prieteniei romîno-sovietice.

Numeroși oameni ai mun
cii au ascultat luni seara, la 
Casa prieteniei romîno-sovie
tice A.R.L.U.S. din Capitală, 
conferința „K. E. Țiolkovski — 
părintele astronauticii moder
ne", ținută de prof. univ. A. 
Stoenescu.

Despre „Colaborarea fră
țească romîno-sovietică" a 
vorbit, în sala teatrului „Lu
cia Sturdza Bulandra", tov.

-----•----- --------

Informații
Luni, însărcinatul cu afa

ceri ad-interim al Turciei la 
București, Zubeyir Aker, a 
oferit o recepție cu prilejul 
sărbătorii naționale a Turciei 
— Ziua proclamării republi
cii.

Au luat parte Dumitru Dia- 
conescu, membru al Consiliu
lui de Stat, Voinea Marinescu, 
ministrul Sănătății și Preve
derilor Sociale, Vasile Dumi
trescu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, Ana Toma, 
adjunct al ministrului Co
merțului, Dionisie Ionescu, șe
ful Ceremonialului de Stat, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și 
Ministerul Comerțului, ofi
țeri superiori, personalități 
ale vieții culturale.

★
La București a avut loc re

cent conferința unui comitet 
al Organizației internaționale 
de standardizare (O.I.S.) care 
a dezbătut probleme privind 
metodele de analiză a calității 
semințelor și fructelor olea
ginoase și derivatelor lor. La 
lucrări au participat specialiști 
din R. S. Cehoslovacă, R. ~ 
Polonă, R. P. Romînă, R. 
Ungară, U.R.S.S., Anglia 
R. *

P. 
P. 
ȘiU.R.S.S.,

F. Germană.
—e— 

Numirea 
ambasadorului 
R. P. Romîne 

în Republica Mali
Printr-un decret al Consi

liului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, tov. Gheor- 
ghe Popescu a fost numit în 
calitate de ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Romîne 
în Republica Mali, cu reșe
dința la Conakry.

deA. Fotache, șeful secției 
propagandă și agitație a Co
mitetului orășenesc București 
al P.M.R.

La Casa de cultură a tine
retului din raionul I. V. Stalin, 
scriitorul Haralamb Zincă a 
ținut conferința „Comsomo- 
liștii în construcția comunis
mului".

★
Numeroși tineri din între

prinderile și instituțiile din 
Hunedoara au asistat la expu
nerea făcută de tov. Anghel 
Rădulescu, secretar al Comi
tetului orășenesc U.T.M. Hu
nedoara, cu tema „Comsomo- 
lul leninist, ajutor de nădej
de al partidului în opera de 
construire a 
în U.R.S.S.".

comunismului

(Agerpres)

Informație
Luni, 39 octombrie 1961, 

prim-vicepreședintele Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Populare Romine, Gheor- 
ghe Apostol, a primit în au
diență pe trimisul extraordi
nar și ministrul plenipoten
țiar al Austriei la București, 
dr. Franz Herbatschek, în le
gătură cu plecarea sa defini
tivă din Republica Populară 
Romînă.

★

Cu același prilej, ministrul 
plenipotențiar al Austriei a 
fost primit luni de tovarășul 
Stefan Voitec, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat al R.P, 
Romine.

Cînd

(Urmare

organizarea și frumosul 
își dau mîna

din pag l-a)

Ea a dezvoltat la tineri dra
gostea pentru frumos, i-a în
zestrat cu calități înaintate : 
sînt respectoși cu tovarășii lor 
de muncă, cu maiștrii, ingine
rii, muncitorii vîrstnici, sînt 
ordonați și disciplinați. In de
sele vizite pe care le fac în 
sectorul IV mecanic îi văd pe 
tinerii din brigada lui Gheor- 
ghe Balaj, Ludovic Kecskes 
sau din alte brigăzi. Locul de 
muncă este bine organizat, 
mașinile sînt îngrijite, curate, 
fiecare mișcare le este ordo
nată, făcută cu folos. Asta-i 
ajută să producă mai mult, 
mai bine. Tinerii din aceste 
brigăzi depășesc planul de 
producție cu 15 la sută în me
die, dau numai piese de bună 
calitate. Lipsurile nemotivate, 
întîrzierile de la serviciu au 
fost aproape lichidate cu to
tul. Și această situație oglin
dește în chipul cel mai expre
siv conștiința socialistă care 
ș-a dezvoltat la tinerii noștri 
muncitori.

— Ce credeți că mai trebuie 
să facă tinerii din uzina dum
neavoastră in legătură cu apli
carea și mai largă a inițiati
vei tinerilor de la Uzinele de 
autobuze din București ?

— Conducerea uzinei apre
ciază rolul brigăzilor de pro-

ducție ale tineretului, capaci
tatea de muncă a acestor co
lective, spiritul lor de organi
zare. De aceea li s-au și încre
dințat sarcini grele. în viitor 
vom proceda la fel. Ar fi bine 
dacă comitetul U.T.M. ar lua 
măsura să creeze noi brigăzi 
în secțiile montaj, vagoane și 
strungărie, de a le ajuta apoi 
să-și organizeze în mod temei
nic munca, să participe activ 
la îndeplinirea sarcinilor de 
plan.

Pentru o mai bună organi
zare a muncii, pentru a asigu
ra un flux tehnologic conti
nuu, conducerea uzinei a luat 
măsura de a scoate liniile de 
decovil și a introduce electro
care. Aceasta va permite ca 
transportul pieselor și aprovi
zionarea cu materiale să se 
facă mai repede, mai ușor. Ti
nerii ne pot ajuta la scoaterea 
acestor linii. De asemenea 
vom amenaja noi spații de 
acces și vom organiza mai 
frumos fiecare loc de muncă.. 
Și aici tinerii ne pot ajuta, 
în sfîrșit, o ultimă sugestie 
organizației U.T.M. : să urmă
rească mai mult felul cum ti
nerii îndeplinesc întocmai nor
mele proceselor tehnologice. 
Este un lucru care are o mare 
influență asupra calității pro
duselor și care, în ultima in
stanță, ține de disciplina 
muncii.

O nouă instituție universitară: Institutul pedagogic din Baia Mare. 
Foto i AGERPRES

In primă audiție —
Simfonia a XlI-a de Șostakovici

rchestra simfoni
că a Radiotelevi- 
ziunii ne oferă în 
viitorul ei con
cert din cadrul 
Lunii prieteniei 

romîno-sovietice, dirijat de 
Iosif Conta, posibilitatea de a 
face cunoștință cu cea mai re
centă, și atît de nerăbdător 
așteptata lucrare a lui Dmitri 
Șostakovici — Simfonia a 
XlI-a. Ea răsună în București 
la numai o lună după prima 
ei audiție în Uniunea Sovie
tică, unde a fost cîntată în 
cinstea și în întîmpinarea ce
lui de al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S. Darul făcut Congre
sului de Șostakovici — așa a 
fost numită noua creație a ma
relui compozitor.

Simfonia a XlI-a se înscrie 
pe linia evocării unor eveni
mente cruciale din viața colec
tivității. Ca și Simfonia a 
Vil-a, ca și Simfonia a Xl-a, 
ea este o grandioasă frescă 
epică.

Ne aflăm în fața unui vast 
poem simfonic a cărui neîn
treruptă acțiune muzicală, des
fășurată ca un torent de e- 
nergie sonoră, ascunde cele 
patru părți, cu secțiunile pro
prii ciclului clasic al simfo
niei. Închinată memoriei lui 
Vladimir Ilici Lenin și pur- 
tînd, înaintea fiecărei părți, 
titluri legate de pregătirea 
memorabilului Octombrie 1917 
(„Petrogradul revoluționar", 
„Razliv", „Aurora", „Zorii o- 
menirii”) simfonia ne apare 
ca o epopee a revoluției. Este 
prima încercare de a întruchi
pa simfonic, în toată plinăta
tea și profunzimea semnifica
ției eh Marea Revoluție So

cialistă. Colosală sarcină! Un 
artist de geniu ca Șostakovici 
nu s-a încumetat s-o înfrunte 
decît ajuns pe culmile expe
rienței de viață și creație.

Simfonia a XlI-a este pro
gramatică în sensul înalt și 
larg al cuvîntului.

Așteptare încordată — a- 
ceasta este atmosfera pe care 
o iradiază tema de debut, in
tonată de coardele grave. Este 
o melodie cu un pronunțat 
parfum rusesc.

Tensiunea așteptării se pre
face însă îndată în voință de 
luptă: concentrat și dinami
zat, motivul introductiv răsu
nă cu hotărîre la fagoți pentru 
ca, treptat, energia latentă în 
el să se reverse, punînd stă- 
pînire pe întreaga orchestră.

Iureșul pare a nu cunoaște 
obstacole. îl atrage parcă 
magnetic, farul strălucitor al 
unui țel măreț. Acest țel îl su
gerează cea de a doua idee 
muzicală, a cărei generoasă 
cantabilitate contrastează cu 
laconismul crispat al primei 
teme. De o nobilă gravitate, 
ea este melodia avîntului ro
mantic și a încrederii în 
triumful unei cauze înalte. 
Unii comentatori au văzut în 
ea o replică rusă la faimoa
sa „Odă a bucuriei" din fina
lul Simfoniei a IX-a de Î3eet- 
hoven. Intonată la început de 
violoncele și contrabași, ea 
este reluată în forme ampli
ficate de viori și apoi de su
flătorii de lemn, iar trompe
tele și trombonii o fac să ră
sune ca un imn solemn, pre
vestitor de izbînzi.

Și acum, încleștarea! în 
jurul motivului de luptă se 
polarizează toate elementele

tematice expuse pînă acum, 
precum și altele noi, creînd o 
spectaculoasă imagine a cioc
nirii forțelor. înaintarea spre 
victorie pare irezistibilă. O 
mină parcă de la spate pocă- 
nitul ritmic al tobei mici, pro
cedeu des folosit de Șostako
vici cînd intenționează a evoca 
dezlănțuirea vijelioasă a unei 
ofensive. La un moment dat 
atmosfera începe a se potoli 
dar un brusc fortissimo al or
chestrei, reapariția motivului

Avancronică 
muzicală

luptei și persistența neliniști
toare a loviturilor surde ale 
percuției par a ne spune că, 
pînă la victorie, mai este 
drum de străbătut.

Momentan însă încordarea 
dramatică dispare lăsînd să 
se aștearnă liniștea îmbietoare 
la reflexiuni a unui poetic 
peisaj.

Curînd, iată-ne din nou pe 
drumul spre acțiune. Murmu
rul continuu al corzilor, care 
se agită ca valurile unei mări 
în clipele premergătoare fur
tunii, ne fac să așteptăm a- 
propierea unei dezlănțuiri 
grandioase de forță. Sentimen
tul acesta este intensificat de 
semnalele prevestitoare ale 
alămurilor, ale căror acorduri 
apar solemn placate pe mer
sul neliniștit al corzilor. Ca o 
culminație și explicație a a- 
cestor semnale, a sensului pre
vestirii lor e» tema deschiză

toare de luminoase orizonturi 
„a bucuriei".

Creșterea năvalnică a so
norității orchestrale ne poar
tă pe culmile de unde se în
trevăd „Zorii omenirii". Cor
nii rostesc un imn de slavă 
care, în repetarea sa de către 
alămuri și corzi iar apoi 
de către lemne și ală
muri, capătă ceva din so
noritatea grandioasă a orgii. 
Se petrece însă ceva neaștep
tat. In această atmosferă so
lemnă se strecoară o temă su
râzătoare, duioasă și gingașă 
de vals. Există în ea o naivi
tate copilărească sau, cel pu
țin, prospețimea acelui senti
ment pe care imaginea copilă
riei ți-l trezește totdeauna în 
suflet. Reluarea alternativă a 
imnului și valsului par a su
blinia caracterul eroic și tot
odată vibrantul umanism al 
idealului comunist. Din inima 
luptătorului cu voință de o- 
țel se revarsă generos poezia 
și iubirea...

Alăturate acestor elemente, 
principalele idei tematice ale 
simfoniei sînt topite într-un 
fluviu sonor incandescent care 
înaintează — cum ar spune 
Romain Rolland — prin albia 
de granit a gîndirii lucide și 
hotărârii prometeice. Dominan
te sînt tema „bucuriei" și mo
tivul voinței de luptă. Este o 
apoteoză care nu-ți dă senti
mentul de încheiere ci pe cel 
al unor vaste noi orizonturi, 
al unor viitoare bătălii și iz
bînzi.

Aceasta este, succint și 
schematic formulată, acțiunea 
muzicală a simfoniei. „Poves
tind-o", n-am pomenit nimic 
despre cele patru părți tradi

ționale ale ciclului simfonic 
ceea ce, poate îl va fi nedu
merit pe cititorul avancroni
cii, care, bineînțeles, a parcurs 
aceste rînduri înaintea con
certului. Ascultînd însă sim
fonia își va da seama și el 
că muzica lui Șostakovici se 
percepe tocmai ca un șuvoi 
epic pe care este cu neputin
ță să-l segmentezi în părți 
componente. De granițele din
tre cele patru părți, totuși e- 
xistente, îți poți da seama nu
mai cercetind partitura. Sonor 
însă muzica se desfășoară fără 
nici cea mai mică întrerupere 
a suflului simfonic. Această 
cimentare a discursului mu
zical, menită să favorizeze su
gerarea revoluției în neîntre
rupta și dramatica ei desfășu
rare, Șostakovici a încercat-o 
și în Simfonia a Xl-a dar 
deabia aici a realizat-o pe de
plin.

Inovatoare prin o seamă de 
aspecte, Simfonia a XlI-a se 
leagă însă organic de șirul ce
lorlalte simfonii ale compozi
torului.

Este greu de spus ce loc o- 
cupă ea în cadrul muzicii și 
în seria simfoniilor compozi
torului, acum cînd a trecut 
așa puțin timp de la prima ei 
audiție mondială. Credem însă 
că nu greșim spunînd că Sim
fonia a XlI-a de Șostakovici 
este una din acele rare și a- 
devărate capodopere, izvorite 
dintr-o inimă pasionată, o 
minte cugetătoare și un înalt 
simț al răspunderii față de 
epocă, față de public, față de 
muzică.

GEORGE BĂLAN



LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XXII-LEA AL P.C.U.S.
Cu privire h modificările în Statutul 

Partidului Comunist al Uniunii Sovietice
- Raport prezentat de F, R. Kozlov, membru al Prezidiului 

și secretar al C. C. al P. C. U. S.

zilei de 30 octombrie

MOSCOVA 30 (Agerpres). - 
TASS transmite : In ședința 
din dimineața zilei de 28 oc
tombrie a Congresului al 
XXII-lea al P.C.U.S. Frol 
Kozlov, membru al Prezidiu
lui și secretar al C. C. al 
P.C.U.S., a prezentat raportul 
cu privire la modificările în 
Statutul Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice.

Raportorul a constatat că 
„Congresul a aprobat întru 
totul și pe deplin linia poli
tică și activitatea practică a 
C. C. al P.C.U.S. în domeniul 
politicii interne și externe", a 
aprobat în unanimitate noul 
Program al P.C.U.S. — „rod al 
gîndirii creatoare colective a 
întregului partid și a Comite
tului său Central leninist, în 
frunte cu tovarășul Hrușciov".

Discutarea la Congres a pro
blemei modificărilor în Statu
tul P.C.U.S., a spus F. R. 
Kozlov, este cu totul firească.

„Noul Program impune 
partidului și tuturor comuniș
tilor cerințe noi, mai înalte”.

Frol Kozlov a amintit că 
Statutul în vigoare a fost a- 
doptat în 1952 la Congresul al 
XIX-lea al partidului, la care 
Nikita Hrușciov a prezentat 
raportul „Modificări în Statu
tul P. C. (b) al U.R.S.S.".

„Principiile organizatorice 
leniniste fundamentale ale 
structurii și activității parti
dului, întruchipate în statutul 
aflat în vigoare, rămîn imua
bile, a arătat F. Kozlov. Pro
iectul de Statut supus spre 
examinare Congresului al 
XXII-lea dezvoltă aceste 
principii”.

în acești ani P.C.U.S. „a 
crescut sub raport numeric, 
s-a întărit sub raport ideolo
gic și organizatoric. După ce 
a lichidat urmările cultului 
personalității lui Stalin, parti
dul a restabilit pe de-a-ntre- 
gul normele leniniste ale vie
ții de partid și principiul con-

zultat al dezvoltării istorice a 
partidului nostru, al victoriei 
depline și definitive a socia
lismului în U.R.S.S.”.

P.C.U.S. este o parte compo
nentă, de nedespărțit, a mișcă
rii comuniste și muncitorești 
internaționale.

întreaga Iui istorie este .În
deplinirea de către partid, in 
fapt, a datoriei sale interna
ționaliste. față de mișcarea co-

internaponală. P.C-U-Sl contri
buie activ la întărirea unității 
mișcării comuniste interna
ționale, a legaturilor fră
țești cu marea armată a co
muniștilor din toate țările, își 
coordonează acțiunile cu efor
turile celorlalte detașamente 
ale mișcării comuniste mon
diale în lupta comună pentru 
pace, democrație și socialism”. 
F. R. Kozlov a arătat că „în 
condițiile actuale crește nemă
surat de mult rolul fiecărui 
comunist și răspunderea sa 
față de partid și popor, crește 
importanța titlului de membru 
de partid”.

„Partidul își va completa și 
de acum înainte rîndurile cu 
cei mai conștienți și activi 
membri ai societății".

Raportorul a dat citire pri
mului paragraf al proiectului 
de Statut. „Membru al P.C.U.S. 
poate să fie orice cetățean al 
Uniunii Sovietice care recu
noaște Programul și Statutul 
partidului, participă activ la 
construirea comunismului, ac
tivează într-una din organi
zațiile de partid, îndeplinește 
hotărîrile partidului și plătește 
cotizația".

Acest paragraf, a arătat el, 
păstrează pe deplin principiul 
leninist al calității de membru 
de partid. în această formu
lare elementul nou constă în 
definiția că membru de partid 
poate să fie orice cetățean al 
U.R.S.S. care „participă activ 
la construirea comunismului".

în proiectul de Statut al 
P.C.U.S. „se pun pe prim plan 
îndatoririle membrului de 
partid în ceea ce privește 
munca obștească, producția, 
crearea bazei tehnico-mate- 
riale a comunismului”.

Una din cele mai importante 
îndatoriri ale membrului de 
partid, a declarat în continu
are F. R. Kozlov, este „dez
voltarea criticii și autocriticii, 
lupta împotriva atitudinii de 
paradă, a înfumurării, autoli- 
niștirii, birocratismului, a ten
dințelor înguste locale". Pro
iectul de Statut nu proclamă 
numai dreptul membrului de 
partid de a se folosi liber de 
dreptul de a critica pe oricare 
comunist, indiferent de funcția 
ocupată de acesta, ci îi și ga
rantează acest drept.

„Comunistul trebuie să lupte 
împotriva rămășițelor naționa
lismului și șovinismului, să 
contribuie prin vorbă și faptă 
la întărirea prieteniei popoare
lor U.R.S.S., a legăturilor fră
țești ale poporului sovietic cu 
popoarele țărilor lagărului so
cialist, cu proletarii și oamenii 
muncii din toate țările”.

Proiectul de Statut a fost 
completat cu o serie de pre
vederi care trebuie să ridice și 
mai mult răspunderea organi
zațiilor de partid pentru pri
mirea în partid.

„Datorită intensificării vie
ții ideologice în partid, întă
ririi disciplinei de partid, creș

terii nivelului de conștiință al 
comuniștilor, în ultimii ani s-a 
redus simțitor numărul ca
zurilor de excludere din 
P.C.U.S.", a comunicat Frol 
Kozlov.

Pentru a se crea garanții 
împotriva unei aplicări nejus
tificate a măsurii extreme de 
sancțiune pe linie de partid — 
excluderea din partid — și 
a se ridica răspunderea or
ganizațiilor de partid pentru 
soarta comunistului, în pro
iectul de Statut a fost intro
dusă o nouă prevedere: 
„Hotărîrea unei organizații de 
bază cu privire la excluderea 
din partid se consideră adop
tată dacă în favoarea ei vor 
vota nu o simplă majoritate, 
ci cel puțin două treimi din 
membrii de partid prezenți la 
adunare".

In proiectul de Statut este 
promovată consecvent ideea 
extinderii principiilor demo
cratice în viața partidului, „ca 
o condiție hotărîtoare pentru 
ridicarea continuă a activității 
și inițiativei tuturor organiza
țiilor de partid și atragerea tu
turor comuniștilor la o muncă 
de partid vie, creatoare".

„Baza de neclintit a structu
rii organizatorice a partidului 
o constituie principiul leninist 
al centralismului democratic" 
— a subliniat raportorul. „O 
importanță excepțională are 
teza din proiectul de Statut, 
potrivit căreia principiul su
prem al conducerii de către 
partid îl constituie conducerea 
colectivă care ferește partidul, 
toate organele sale, de adop
tarea unor hotărîri și acțiuni 
unilaterale, subiective”.

„Procesul de înnoire a or
ganelor de conducere trebuie 
să devină o normă a vieții de 
partid", a declarat raportorul.

El a subliniat că justețea a- 
cestui sistem este evidentă. 
„In munci de conducere tre
buie să ajungă permanent for
țe noi. activiști care cresc, cu

Totodată proiectul de Statut 
prevede că diferiți activiști ai 
partidului, lucrători de partid, 
in virtutea prestigiului lor 
recunoscut, a Înaltelor lor în
sușiri politice și organizatori
ce, pot fi aleși și pe un. ter
men mai îndelungat în orga
nele conducătoare.

în proiectul de Statut se 
subliniază — a arătat Frol 
Kozlov — că, cu cît este mai 
înaltă funcția de partid pe 
care o ocupă un comunist, cu 
aut mai mare este răspunde
rea sa.

F. R. Kozlov a subliniat că 
„centralismul nu se opune de
mocrației interne de partid. El 
presupune dezvoltarea pe toa
te căile a inițiativei și crea
ției locale, o disciplină înaltă 
și conștientă".

O normă a vieții de partid, 
a continuat raportorul, o con
stituie libertatea de opinii, li
bertatea discutării oricăror 
probleme ale politicii și acti
vității practice a partidului. 
Tocmai în cursul schimbului 
de opinii se elaborează un 
punct de vedere just, unic, 
care este consfințit prin hotă
rîrea de partid, obligatorie 
pentru toți.

„Se înțelege, a arătat rapor
torul, că nu trebuie să se ad
mită ca din capriciul unui 
grup restrîns de oameni lip
siți de orientare și de maturi
tate, partidul să poată fi atras 
în discuții sterile pentru ca a- 
numite elemente antipartinice 
să poată întreprinde acțiuni 
care să ducă la subminarea 
unității partidului".

„în Statut, a spus Frol Koz
lov, se mențin garanții împo
triva încercărilor unei minori
tăți neînsemnate de a-și im
pune voința majorității, pre
cum și împotriva încercărilor 
de a se forma grupări frac- 
ționiste și a încercărilor de 
scindare a partidului".

Grupul antipartinic fracțio- 
nist din care făceau parte Mo
lotov, Kaganovici, Malenkov, 
Voroșilov, Bulganin, Pervuhin, 
Saburov și Șepilov, a declarat 
raportorul, a încercat să opu
nă o rezistență îndîrjită înfăp
tuirii liniei leniniste trasate de 
Congresul al XX-lea al parti
dului.

Particlpanții la acest grup 
au trădat principiile leniniste 
ale vieții de partid. Ei nu au 
ținut seama de faptul că linia 
leninistă a partidului nostru, 
adoptată de Congresul al XX- 
lea, a fost aprobată cu căldu
ră de întregul partid, de în
tregul popor sovietic, de parti
dele marxist-leniniste frățești.

Este o mare fericire pentru 
noi, a spus F. R. Kozlov, că 
grupul antipartinic a fost fă
cut inofensiv și că am putut, 
urmînd cu strictețe linia leni
nistă, să realizăm transformări 
grandioase în țară, să ridicăm 
la o înălțime fără precedent 
prestigiul partidului nostru și 
al statului sovietic pe arena 
internațională.

Faptele arată, a declarat 
Frol Kozlov, că organizatorii 
grupului antipartinic se mai 
străduiesc pînă în prezent să-și 
apere concepțiile dăunătoare, 
în această privință Molotov 
dă dovadă de un zel deosebit. 
El a mers pînă acolo încît a 
caracterizat chiar și noul Pro
gram al P.C.U.S. ca antirevo
luționar în spiritul său. El, 
Molotov, nu se sinchisește de 
faptul că Programul, în cursul 
discutării lui de către întregul 
popor, a întrunit aprobarea ge
nerală a partidului și poporu

lui, a partidelor marxist-leni
niste frățești, că toțj oamenii 
cinstiți de pe pămînt îl numesc 
Manifestul comunist al marii 
noastre epoci.

„împărtășesc părerea dele
gaților, care au luat aci cuvîn
tul, că pentru toate acțiunile 
lor antipartinice și criminale 
Molotov, Kaganovici, Malen
kov trebuie să fie trași cu se
veritate la răspundere în fața 
partidului și în fața poporu
lui".

F. R. Kozlov s-a oprit în ra
portul său asupra acțiunilor 
conducătorilor Partidului Mun
cii din Albania, care au pășit 
pe calea înrăutățirii conside
rabile a relațiilor cu P.C.U.S., 
cu Uniunea Sovietică, cu alte 
țări socialiste.

„Acțiunile conducătorilor 
Partidului Muncii din Albania, 
în primul rînd ale lui Meh
met Shehu, și Enver Hodja — 
a spus el — arată în mod grăi
tor unde pot duce recidivele 
cultului personalității, încăl
carea principiilor leniniste ale 
conducerii de către partid, in
troducerea în partid și în țară 
a unor rînduieli antidemocra
tice".

„Conducătorii albanezi, a 
continuat Kozlov, au uitat ce 
a însemnat pentru țara lor a- 
jutorul și sprijinul Uniunii 
Sovietice și celorlalte țări so
cialiste. Continuînd să vorbeas
că cu fățărnicie despre prie
tenia sovieto-albaneză, ei în
calcă de fapt această priete
nie, supun represaliilor pe a- 
devărații prieteni ai Uniunii 
Sovietice. Conducătorii alba
nezi au mers atît de departe 
în acțiunile lor încît atacă fă
țiș partidul nostru și Comitetul 
său Central leninist, condu
cerea partidelor frățești din 
țările socialiste. Pe ei înșiși, 
conducătorii Partidului Mun
cii din Albania se prezintă 
însă aproape ca singurii marx- 
iști-leniniști consecvenți".

„Politica dăunătoare a con
ducătorilor albanezi poate duce 
la ruperea Albaniei de lagărul 
socialist, la izolarea politică 
a Partidului Muncii din Alba
nia față de mișcarea comunis
tă internațională. în același 
timp, această cale antileninis- 
tă poate aduce grave preju
dicii cauzei construirii socia
lismului în Albania, care a 
cerut atîtea eforturi și muncă 
din partea eroicului ei popor, 
poate înrăutăți situația aces
tei țări pe arena internațio
nală".

După cum se știe, a subli
niat raportorul, pe istorica De
clarație a Consfătuirii repre
zentanților partidelor comu
niste și muncitorești, care a 
avut loc în noiembrie 1960 la 
Moscova, figurează și semnă
tura Partidului Muncii din 
Albania. Or, toate acțiunile 
întreprinse în ultima vreme de 
conducătorii lui vădesc că „ei 
au început să se îndepărteze 
de la linia generală a mișcării 
comuniste internaționale în 
cele mai importante probleme 
ale contemporaneității, stabi
lită de comun acord".

„Mai mult decît atît, condu
cerea Partidului Muncii din 
Albania a respins repetatele 
demersuri ale C.C. al P.C.U.S., 
ale altor partide frățești avînd 
drept scop înlăturarea princi
palelor divergențe".

,Jtn această situație o con
damnare principială a compor
tării antileniniste a liderilor 
albanezi, chemarea sinceră de 
a căuta căi spre înlăturarea 
divergențelor ivite a consti
tuit unica abordare marxist- 
leninistă justă și serioasă a a- 
cestei probleme", a declarat 
Frol Kozlov.

„Tovarășul N. S. Hrușciov a 
relatat fapte care arată că în 
ultimele zile, chiar în timpul 
lucrărilor Congresului al XXII- 
lea al P.C.U.S., Mehmet She
hu, Enver Hodja și alți condu
cători albanezi au săvîrșit 
acțiuni care dovedesc că alu
necă și mai mult pe pozițiile 
naționalismului și sectarismu
lui, se depărtează și mai mult 
de linia mișcării comuniste in
ternaționale, stabilită de co
mun acord, că au pășit pe ca
lea calomniei fățișe împotriva 
P.C.U.S. și a Comitetului său 

L A. Gagarin în mijlocul delegaților la Congres

Central, pe calea înșelării 
partidului și poporului lor. 
Este o rușine, tovarăși, că con
ducătorii albanezi îi consideră 
drept dușmani ai lor pe toți 
cei care se pronunță azi pen
tru prietenia cu Uniunea So
vietică !“.

„Trebuie să spunem răspi
cat că adevărata unitate a 
partidelor comuniste și mun
citorești frățești este posibilă 
numai pe baza principială a 
marxism-leninismului și nu 
prin trecerea sub tăcere a li
niei vicioase a conducerii al
baneze. A ne situa în cazul de 
față pe poziția trecerii sub tă
cere înseamnă a-i încuraja pe 
acești oameni să-și continue 
acțiunile injuste, antileniniste. 
Partidul nostru nu poate ur
ma această cale".

„Noi comuniștii sovietici, 
vom demasca și de acum îna
inte cu hotârîre pe oricine se 
abate de la leninism, pe revi
zioniști și dogmatici", a spus 
F. R. Kozlov.

în următorul capitol al ra
portului său F. R. Kozlov s-a 
oprit asupra caracterizării 
principalelor îndatoriri ale or
ganizațiilor locale de partid și 
ale organelor lor conducă
toare, așa cum sînt prevăzute 
în proiectul de Statut.

Una dintre cele mai impor
tante dintre aceste îndatoriri, 
a arătat el, este „dezvoltarea 
prin toate mijloacele a pro
ducției industriale și agricole, 
grija pentru ridicarea necon
tenită a bunăstării materiale 
și a nivelului cultural al oa
menilor muncii".

în prezent, în partid există 
aproximativ 300.000 de organi
zații de bază ale partidului, a 
spus F. R. Kozlov. „Capitolul 
din proiectul de Statut cu pri
vire la organizațiile de bază a 
fost în mare măsură modificat 
în lumina sarcinilor trasate 
în Programul P.C.U.S.'.

Frol Kozlov a subliniat că: 
„Partidul își va putea îndeplini 
mărețele sarcini numai cu 
condiția ca el să educe pe toți 
membrii săi și pe toți oame
nii sovietici în spiritul mora
lei comuniste, al înaltei con
științe și principialități, al 
hărniciei și disciplinei, devo
tamentului față de interesele 
obștești. Un rol uriaș în aceas
tă privință va 1 reveni codului 
moral al constructorului co
munismului, formulat în Pro
gramul P.C.U.S. și inclus în 
statut Acest cod va deveni o 
normă de comportare a mem
brului de partid, acel etalon 
în baza căruia comunistul în
suși și organizația de partid 
vor verifica și aprecia calită
țile morale ale tovarășilor lor 
de partid".

F. R. Kozlov a comunicat 
că proiectul de Statut a fost 
dezbătut pe larg în rîndurile 
comuniștilor din Uniunea So
vietică. La această dezbatere 
au luat parte peste 9 milioane 
de comuniști.

Raportorul s-a oprit în con
tinuare asupra diferitelor pro
puneri și observații ale comu
niștilor la proiectul de Statut 
al P.C.U.S.

în partea finală a raportu
lui său, F. R. Kozlov a subli
niat că puternicul avînt al 
energiei creatoare și inițiativei 
pe care oamenii sovietici l-au 
manifestat în zilele pregătirii 
și desfășurării lucrărilor Con
gresului al XXII-lea al 
P.C.U.S., vădește hotărîrea po
porului ca sub conducerea 
partidului, să traducă cu succes 
în viață mărețele planuri pre
văzute de noul Program al 
P.C.U.S.

„Și nu este departe timpul 
cînd, sub conducerea partidu
lui, sub steagul marxism-leni
nismului poporul sovietic va 
construi societatea comunistă, 
cînd se va înfăptui mărețul 
principiu „de la fiecare — 
după capacități, fiecăruia — 
după nevoi", cînd soarele co
munismului va începe să stră
lucească deasupra pămîntului 
nostru. Comunismul va instau
ra pe întreg pămîntul Pacea, 
Munca, Libertatea, Egalitatea, 
Frăția și Fericirea pentru 
toate popoarele".

Ședința din dimineața
MOSCOVA 30 (Agerpres). — TASS transmite : Ședința din di

mineața zilei de 30 octombrie a Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S. a fost prezidată de Nikolai Șvernik. El a comunicat că 
Prezidiul Congresului a primit din partea unor delegați cererea 
de a li se acorda cuvîntul.

Ivan Spiridonov, prim-secre- 
tar al Comitetului regional 
Leningrad al P.C.U.S., a pro
pus, în numele delegației or
ganizației de partid Leningrad, 
ca rămășițele pămîntești ale 
Iul Stalin să fie mutate din 
Mausoleul din Piața Roșie 
într-un alt loc și aceasta cît 
mai curînd. Spiridonov a comu
nicat că această cerere a fost 
prezentată și sprijinită în una
nimitate în cadrul a nu
meroase mitinguri ale oameni
lor muncii din Leningrad.

Prezența în mausoleu a 
trupului lui Stalin alături de 
trupul lui Lenin, a subliniat 
Spiridonov, este incompati
bilă cu fărădelegile comise de 
Stalin în perioada cultului 
personalității lut

în numele comuniștilor din 
Capitală, delegația din Mos
cova sprijină întrutotul pro
punerea organizației Lenin
grad ca sarcofagul cu sicriul 
lui Stalin să fie mutat din 
Mausoleul lui Lenin într-un 
alt loc, a declarat Piotr Demi- 
cev, prim-secretar al Comite
tului orășenesc Moscova al 
P.C.U.S.

El a subliniat că, deși fără
delegile și samavolniciile care 
au dominat în perioada cultu
lui lui Stalin constituie o etapă 
depășită, ele nu pot fi trecute 
sub tăcere. „De acum înainte 
și pentru totdeauna principiile 
leniniste triumfă și vor tri
umfa în întreaga noastră via
ță”.

Piotr Demicev a comuni
cat că în cadrul unor mi
tinguri muncitorii întreprinde
rilor din Moscova au cerut ca 
sarcofagul cu rămășițele pă
mîntești ale lui Stalin să fie 
scos din Mausoleul lui Lenin. 
Propunerea delegației organi
zației de partid și a oamenilor 
muncii din Leningrad, a de
clarat Demicev, este și pro
punerea tuturor comuniștilor 
și oamenilor muncii din Mos
cova.

Propunerea ca rămășițele 
pămîntești ale lui Stalin să fie 
mutate din Mausoleul lui Le- 
nin într-un alt loc, a fost spri
jinită de Ghivi Djavahiș- 
vili, reprezentantul delegației 
partidului Comunist din Gru- 
zia.

Subliniind că situația creată 
în perioada cultului personali
tății lui Stalin a dat naștere 
în țară la ilegalități și sama
volnicie, vorbitorul a spus că, 
datorită acestui fapt, și orga
nizația de partid din Gruzia 
a avut de suferit.

Djavahișvili, președintele 
Consiliului de Miniștri din 
Gruzia, a declarat că organi
zația de partid din Gruzia și 
delegația gruzină la Congres 
aprobă și sprijină pe deplin 
propunerea ca rămășițele pă
mîntești ale lui Stalin să fie 
duse din Mausoleul din Piața 
Roșie în alt loc.

Propunerea ca trupul lui 
Stalin să fie mutat din mau
soleu într-un alt loc a fost 
sprijinită de Dora Lazurkina, 
membră a P.C.U.S. din anul 
1902.

Această veche comunistă, 
care în tinerețe a activat sub 
conducerea lui Lenin, a fost a- 
restată în 1937 ca și numeroși 
alți activiști de frunte ai sta
tului și partidului. Ea a stat 
mult timp în închisoare și în 
deportare.

întreaga situație, întregul 
regim din partid de pe atunci 
nu corespundeau spiritului lui 
Lenin, a subliniat Lazurkina. 
Minunatul nostru Lenin nu 
trebuie să stea alături de un 
om care, deși a avut merite 
față de partid, în ultimii ani 
i-a adus însă multe suferințe 
si Drejudicii, a declarat La
zurkina.

Delegația Partidului Comu
nist din Ucraina sprijină în
trutotul propunerile delegații
lor organizațiilor de partid din 
Leningrad, Moscova și Gruzia, 
a spus Nikolai Podgornii, 
prim-secretar al C.C. al P. C. 
din Ucraina. El a subliniat că 
aceasta este părerea unanimă 
a tuturor comuniștilor din 
Ucraina și a întregului popor 
ucrainean. „Rămășițele pămîn
tești ale lui Stalin nu pot ră- 
mîne în Mausoleul lui Lenin, 
sanctuarul poporului sovietic 
și al tuturor oamenilor muncii 
din lume".

Din însărcinarea delegațiilor 
din Leningrad și Moscova, a 
delegațiilor partidelor comu
niste din Ucraina și Gruzia, N. 
Podgornîl a prezentat un pro

iect de rezoluție a Congresului 
al XXII-lea al P.C.U.S. cu pri
vire la Mausoleul lui Lenin, 
în hotârîre se propune ca 
de-acum înainte Mausoleul din 
Piața Roșie de lîngă zidul 
Kremlinului să fie numit Mau
soleul lui Vladimir Ilici Lenin, 
în rezoluție se consideră 
nepotrivită rămînerea mai de
parte în mausoleu a sicriului 
cu corpul lui Stalin.

Delegații la Congres au a- 
probat în unanimitate această 
rezoluție.

Congresul a continuat apoi 
dezbaterile pe marginea rapor
tului cu privire la modifică
rile în statutul P.C.U.S., pre
zentat de Frol Kozlov.

Alexandr Gheorghiev, prim- 
secretar al Comitetului de ți
nut Altai al P.C.U.S., a decla
rat că organizația pe care o 
reprezintă sprijină în unani
mitate toate prevederile și 
concluziile cuprinse în raport 
și in proiectul noului statut.

El a subliniat că comuniștii 
din ținutul Altai, îndeplinind 
cerințele statutului partidului 
de a fi exemplu personal în 
muncă, s-au aflat în fruntea 
acțiunilor de valorificare a a- 
proape 3.000.000 hectare de pă- 
minturi înțelenite. Comuniștii 
se situează in fruntea luptei 
pentru a pune in slujba po
porului uriașele bogății "ale ți
nutului Altai.

Vorbitorul a raportat că pă- 
mînturile desțelenite din Altai 
au și dat pînă acum statului 
peste un miliard puduri cere
ale în plus. După valorificarea 
pămînturilor înțelenite, pro
ducția anuală de cereale a ți
nutului a sporit de cinci ori. 
In aplauzele delegaților, Ale
xandr Gheorghiev a. declarat 
că „ Altaiul va produce anual 
cel puțin un miliard puduri 
cereale". El a sprijinit preve
derile din raportul lui Frol 
Kozlov cu privire la introdu
cerea pe scară și mai largă a 
bazelor obștești în activitatea 
de partid.

Nikolai Rodionov, secretar 
al C. C. al Partidului Comu
nist Kazanstan, a arătat că în 
viața partidului și a țării a 
triumfat pe deplin linia leni
nistă a Congresului al XX-lea, 
linia de lichidare a urmărilor 
cultului personalității și de re
stabilire a normelor leniniste 
ale vieții de partid.

Vorbitorul a sprijinit pro
punerea unor delegați cu pri
vire la excluderea lui Molo
tov, Malenkov, Kaganovici din 
rîndurile P.C.U.S. El a decla
rat, de asemenea, că delegația 
Partidului Comunist din Ka- 
zahstan sprijină pe deplin pro
punerea leningrădenilor cu 
privire la scoaterea sarcofăgu- ' 
Iui cu sicriul lui Stalin din 
Mausoleul din Piața Roșie.

Nikolai Rodionov a declarat 
că noul Statut al P.C.U.S., ela
borat pe baza învățăturii leni
niste despre partid, generali
zează experiența construcției 
de partid și ridică știința des
pre partid pe o treaptă nouă. 
Noul Statut, a spus el, reflec
tă marile schimbări care s-au 
produs în țară în ultimii ani. 
El a fost pus în concordanță 
cu noile sarcini ale construc
ției comuniste. în Statut și-a 
găsit oglindire linia spre lăr
girea continuă a democrației 
interne de partid.

Vorbitorul a relevat marea 
însemnătate a bazelor obștești 
în munca de partid. El a co
municat că în Kazahstan au 
luat ființă peste 6.000 de co
misii obștești, în care lucrea
ză mai bine de 25.000 de co
muniști.

N. Rodionov a subliniat că 
principiul reînnoirii sistema
tice a cadrelor de conducere, 
cu menținerea continuității 
conducerii, se bucură de apro
bare generală.

Vorbind despre succesele oa
menilor muncii din regiunea 
Saratov (ILS.FB.R.) în dome
niul îndeplinirii planului sep- 
tenal de dezvoltare a econo
miei naționale, Alexei Șibaev. 
prim-secretar al Comitetului 
regional Saratov al P.C.U.S., a 
relevat creșterea rolului orga
nizatoric al organelor locale 
de partid și al organizațiilor 
de bază.

Vorbitorul s-a referit la 
marile perspective de dezvol
tare a industriei chimice în 
regiunea Saratov pe baza im
portantelor rezerve de gaze 
naturale, subliniind că aceasta 
este una din sarcinile princi
pale ale comuniștilor din re
giune în domeniul înfăptuirii 
sarcinilor economice trasate de 
proiectul noului Program al 
P.C.U.S.

în cuvîntarea sa, Alexei Și
baev a acordat o mare aten
ție problemelor educării ca
drelor de conducere de partid 
și dezvoltării bazelor obștești 
în munca de partid. Vorbito
rul a arătat că atragerea co
muniștilor la activitatea comi
siilor voluntare lărgește și în
tărește și mai mult legăturile 
partidului cu poporul.

Pavel Leonov, prim-secretar 
al Comitetului regional Saha
lin al P.C.U.S., a sprijinit pro
punerea de a se aproba pro
iectul de Statut al Partidului 
cu modificările și adăugirile 
expuse în raportul lui Frol 
Kozlov.

Noul Statut generalizează în 
chip creator principiile con
strucției de partid, stabilește 
în mod clar structura orga
nizatorică a partidului și me
todele activității lui practice.

Vorbitorul a declarat că Sa- 
halinul, în timpul țarismului 
loc de deportare, s-a transfor
mat, sub conducerea partidu
lui comunist, într-o mare re
giune economică, un avanpost 
de nădejde al Uniunii Sovie
tice la frontierele sale răsări
tene. Cărbunele, țițeiul, hîrtia, 

celuloza, din Sahalin se expor
tă în 26 de țări ale lumii.

Pavel Leonov a subliniat 
rolul important al organizații
lor de partid din Sahalin și 
din insulele Kurile în îndepli
nirea sarcinilor planului sep- 
tenal.

Zinovi Serdiuk, prim-vice- 
președinte al Comisiei Con
trolului de Partid de pe lîngă 
C.C. al P.C.U.S., și-a exprimat 
convingerea că rezoluția Con
gresului al XXII-lea cu pri
vire la denumirea pe viitor a 
Mausoleului din Piața Roșie, 
Mausoleul lui Vladimir Ilici 
Lenin, și cu privire la mu
tarea rămășițelor pămîntești 
ale lui Stalin într-un alt loc, 
va fi aprobată în unanimitate 
de toți comuniștii, de toți oa- 
mepii sovietici.

La Congresul al XX-lea al 
Partidului cînd a fost spulbe
rat cultul personalității lui 
Stalin, a spus în continuare 
Z. Serdiuk, Comitetul Central 
încă nu avea cunoștință de 
multe fapte în legătură cu 
participarea lui Molotov, Ka
ganovici și Malenkov la repre
siunile în masă. Vorbitorul a 
declarat că, după părerea sa, 
nu există nici un temei pentru 
a-i menține pe fracționiști în 
rîndurile P.C.U.S.

Noi, comuniștii, a spus Z. 
Serdiuk, sprijinim în unanimi
tate prevederea Statutului 
P.C.U.S. că orice manifestare 
de fracționism și spirit de 
grup, este incompatibilă cu 
calitatea de membru al parti
dului marxist-leninist, cu ră
mînerea în partid. El a subli
niat importanța faptului că în 
Statut sînt formulate limpede 
îndatoririle membrului de 
partid.

Noul Statut al P.C.U.S., a 
spus Z. Serdiuk, va asigura 
întărirea continuă a unității de 
monolit a partidului nostru de 
10.000.000 de membri, va ridi
ca simțul de răspundere al 
fiecărui comunist pentru con
struirea societății comuniste.

Țesătoarea Iulia Vecerova, 
de la Fabrica „Solidamosti" 
din orașul Savino, care repre
zintă organizația de partid 
din Ivanovo (R.S.F.S.R.), a ex
primat Comitetului Central, 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S. și 
lui Nikita Hrușciov personal, 
profunda recunoștință pentru 
grija neobosită față de bună
starea și fericirea poporului 
sovietic.

Vorbind despre progresul 
industriei textile din regiunea 
Ivanovo, ea a comunicat că 
producția anuală de țesături a 
atins două miliarde de me
tri. De la începutul septena- 
lului (1959) s-au produs peste 
plan mai mult de 120 milioa
ne metri țesături.

Iulia Vecerova, care provine 
dintr-o familie cu multe ge
nerații de țesători, a subliniat 
eficacitatea ajutorului reci
proc dintre textiliștii diferi
telor regiuni ale țării. Ară- 
tînd că între textiliștii din 
regiunea Ivanovo și cei din 
Uzbekistan s-a stabilit o strîn- 
să prietenie, Vecerova, în a- 
plauzele delegaților a decla
rat : „Prietenia dintre popoa
rele sovietice este o puternică 
forță în lupta pentru comu
nism".

Congresul a constituit o co
misie pentru examinarea mo
dificărilor și completărilor la 
proiectul de Statut al P.C.U.S., 
sub președinția lui Frol Koz
lov, membru al Prezidiului și 
secretar al Q.C. al P.C.U.S.

Feodor Goriaciov, prim-se
cretar al Comitetului regional 
Novosibirsk al P.C.U.S., care 
a luat apoi cuvîntul, a subli
niat că toți comuniștii și oa
menii muncii din regiune au 
aprobat în unanimitate pro
iectele de Program și de Sta
tut ale partidului, linia politi
că și activitatea practică a 
C.C. al P.C.U.S. El a apreciat 
ca un rezultat de cea mai 
mare importanță al activită
ții Comitetului Central în pe
rioada la care se referă ra
poartele restabilirea și dezvol
tarea continuă a normelor le
niniste ale vieții de partid.

După cum a subliniat Feo
dor Goriaciov, oamenii mun
cii din regiunea Novosibirsk 
consideră just faptul că Con
gresul a spus tot adevărul 
despre urmările cultului per
sonalității lui Stalin precum și 
despre activitatea fracționistă 
a lui Molotov, Kaganovici, 
Malenkov și a celorlalți par
ticipant la grupul antiparti
nic. Toți comuniștii sînt una
nimi în părerea — fracționiș- 
tii trebuie excluși din partid.

Goriaciov a declarat că 
noul Statut al P.C.U.S. spo
rește și mai mult rolul parti
dului ca organizator și inspi
rator al construcției comu
niste.

Vorbitorul a comunicat că 
în regiune au fost elaborate 
planuri de dezvoltare econo
mică continuă a acestei re
giuni. Se prevede ca în viito
rul apropiat să se producă 
anual pînă la 450 milioane 
puduri cereale. Pînă în 1965

Rezoluția Congresului al XXII-lea 
al P.C.U.S. „Cu privire la Mausoleul 

lui Vladimir Ilici Eenin‘*
MOSCOVA 30 (Agerpres). - 

TASS transmite : în ședința 
din dimineața zilei de 30 oo 
tombrie, Congresul al XXII- 
lea al P.C.U.S. a adoptat ur
mătoarea rezoluție „Cu privire 
la Mausoleul lui Vladimir Ilici 
Lenin”.

„Congresul al XXII-lea al 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice hotărăște :

1. — Mausoleul din Piața 
Roșie, de lîngă zidurile Krem
linului, creat pentru eterni
zarea memoriei lui Vladimir 
Ilici Lenin, nemuritorul înte
meietor al partidului comunist 
și al statului sovietic, condu

urmează să se construiască 120 
noi întreprinderi industriale 
și peste 4.000.000 metri pătrați 
de suprafață locativă.

Semion Șcetinin, prim-se
cretar al Comitetului regio
nal Irkutsk al P.C.U.S., a co
municat că în organizațiile de 
partid din regiune, dezbaterea 
proiectelor Programului și 
Statutului P.C.U.S. s-a desfă
șurat foarte activ. Toți oame
nii muncii din regiune spri
jină cu căldură și aprobă li
nia generală leninstă a parti
dului și a Comitetului lui 
Central.

După Congresul al XX-lea 
organizația de partid din Ir
kutsk a crescut din punct de 
vedere numeric cu peste 30 la. 
sută. în prezent ea numără 
peste 82.000 de comuniști.

Vorbind despre noul Statut 
al P.C.U.S., Șcetinin. a subli
niat în mod deosebit preve
derile care vorbesc despre dez
voltarea continuă a democra
ției interne de partid, înnoirea 
sistematică a componenței or
ganelor de partid. El a arătat 
marea însemnătate a bazei 
obștești în activitatea organi
zațiilor de partid și a comu
nicat că în regiune funcțio
nează 1.400 de comisii obștești 
care înfăptuiesc controlul a- 
supra activității organelor 
administrative din întreprin
deri.

Semion Șcetinin a spus că 
după Congresul al XX-lea al 
partidului, producția indus
trială în regiunea Irkutsk a 
crescut de două ori. A sporit, 
de asemenea, producția agri
colă. Totuși, a subliniat vor
bitorul, nivelul de dezvoltare 
al agriculturii nu corespunde 
încă cerințelor crescute. El a 
vorbit despre măsurile care 
sînt luate pentru avîntul con
tinuu al agriculturii. între al
tele, valorificarea pămînturi
lor înțelenite și ridicarea ni
velului agriculturii trebuie să 
asigure în anul viitor recol
tarea a 100 milioane puduri 
cereale.

Sarcina cea mai importantă, 
a spus Șcetinin, este valorifi
carea uriașelor resurse ener
getice din Siberia răsăriteană. 
El a amintit că funcționează 
deja cu succes hidrocentrala 
electrică de la Irkutsk. Acum 
cîteva zile a fost dată în ex
ploatare prima turbină a hi
drocentralei electrice de la 
Bratsk — cea mai mare din 
lume.

Exprimînd punctul de vede
re al delegației organizației 
de partid din Stavropol 
(R.S.F.S.R.), Vasili Gubanov, 
secretar al comitetului de 
partid din colhozul „Pobeda", 
a cerut sancționarea cît mai 
aspră a fracționiștilor. El a 
subliniat că hotărîrea cu pri
vire la scoaterea rămășițelor 
pămîntești ale lui Stalin din 
Mausoleu) lui Vladimir Ilici 
Lenin va fi, fără îndoială, 
aprobată de toți oamenii 
sovietici.

Are o mare importanță, a 
spus Gubanov, extinderea 
drepturilor organizațiilor de 
bază de partid, prevăzută de 
noul Statut al P.C.U.S. El a 
subliniat că crearea unui co
mitet de partid în colhozul 
„Pobeda" și a unor organiza
ții de bază de partid în bri
găzile acestui colhoz au avut 
o influență favorabilă asupra 
întregii munci a colhozului. 
Anul acesta au fost îndepli
nite cu succes pjanurițe de 
vînzâre ’ către stat â'? produc
ției agricole. Venitul colhozu
lui va fi de 2,7 milioane ru
ble.

Prezentînd planul economic 
al colhozului „Pobeda" pentru 
viitorul apropiat, Vasili Gu
banov a spus că începînd chiar 
cu anul 1962 colhozul va vinde 
statului cu 60 la sută mai 
multe cereale decît în anul 
curent. în măsură și mai mare 
vor fi mecanizate toate pro
cesele de producție. De pe 
acum, colhozul are peste 120 
de tractoare—mai multe decît 
stațiunea de mașini și trac
toare care deservea odinioară 
cîteva colhozuri.

S-a dovedit că în zona se
cetoasă în care se află col
hozul crește foarte bine po- 
rumbuL însămînțările de po
rumb se întind în prezent pe 
o suprafață de 6.000 hectare. 
Către sfîrșitul septenalului 
(1965), jumătate din totalul 
însămînțărilor cerealiere ale 
colhozului o va alcătui po
rumbul. Va crește considera
bil producția sectorului creș
terii animalelor; Pînă în anul 
1965 șeptelul de vite cornute 
va număra 6.500 capete.

Scriitorul Vsevolod Kocetov, 
redactorul șef al revistei „Ok- 
teabr", a vorbit despre uria
șul rol al literaturii și artei 
în educarea omului societății 
comuniste.

Scriitorii împărtășesc din 
toată inima părerea că lucrul 
cel mai minunat este munca 
omului și nu există nimic mai 
minunat decît a înfățișa în 
operele de înalt nivel artistic 
pe eroul vremurilor noastre,

(Continuare în pag. a 4-a) 

cătorul și învățătorul oameni
lor muncii din întreaga lume* 
se va numi pe viitor Mausoleul 
lui Vladimir Ilici Lenin,

2. — Se consideră nepotrivită 
menținerea pe viitor în: 
Mausoleu a sarcofagului cu 
sicriul lui I. V. Stalin, întrucît 
gravele încălcări de către Sta
lin a preceptelor leniniste, ă- 
buzul de putere, represiunile 
în masă împotriva unor oa
meni sovietici cinstiți și alte 
acțiuni din perioada cultului 
personalității, fac cu neputință 
rămînerea sicriului cu corpul 
lui în Mausoleul lui V. I, 
Lenin",



A

In semn de recunoștință

fată de marele învățător
Dezvelirea la Moscova a unui monument închinat 

memoriei lui Karl Marx
MOSCOVA 29 (Agerpres).— 

La 29 octombrie a avut loc 
dezvelirea monumentului lui 
Karl Marx, înălțat în centrul 
Moscovei, în scuarul din piața 
Sverdlov, în fața Teatrului 
Mare, pe locul unde la 1 mai 
1920 Lenin a pus piatra funda
mentală a monumentului ce 
urma să fie înălțat în memo
ria conducătorului proletaria
tului lumii.

La solemnitatea dezvelirii 
monumentului au participat 
N.S. Hrușciov, alți conducă
tori ai partidului comunist și 
ai guvernului sovietic, repre
zentanți ai partidelor comu
niste și muncitorești din dife
rite țări — delegați la Congre
sul al XXII-lea al P.C.U.S., 
printre care delegația Parti
dului Muncitoresc Romîn, în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, numeroși re
prezentanți ai oamenilor 
muncii din Moscova.

Mulți dintre participanții 
la miting țin bine minte ziua 
de 1 mai 1920, cind în această 
piață din fața Teatrului 
Mare, Lenin a pus piatra fun
damentală a monumentului 
închinat lui Karl Marx. Cu 
acest prilej Lenin rostise în 
fața miilor de locuitori ai Mos
covei o scurtă cuvîntare con
sacrată memoriei lui Marx. 
în mijlocul pieței a fost așe
zat un bloc de granit roșu cu 
inscripția: „Prima piatră a 
monumentului în cinstea ma
relui conducător și dascăl al 
proletariatului — Karl Marx".

Mitingul solemn a fost des
chis de P. N. Demicev, prim- 
secretar al Comitetului oră
șenesc Moscova al P.C.U.S. 
Din împuternicirea Comitetu
lui Central al P.C.U.S. și a 
guvernului sovietic, N. S. 
Hrușciov a dezvelit monu
mentul — înălțat în memoria 
lui Karl Marx, marele con
ducător și dascăl al clasei 
muncitoare din întreaga lume, 
genialul gînditor și revoluțio
nar. A răsunat un ropot de 
aplauze. întreaga asistență a 
intonat „Internaționala".

Urcînd apoi la tribună, N.S. 
Hrușciov a rostit o cuvîntare.

Acest monument, a spus el, 
va fi întotdeauna un simbol 
al fidelității partidului și po
porului nostru față de princi
piile sfinte ale marxismului 
revoluționar, ale internaționa
lismului proletar.

Dezvelind monumentul în
chinat lui Karl Marx, decla
răm cu mîndrie că în aceste 
zile Congresul al XXII-lea al 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice înalță lui Marx- 
Engels-Lenin un nou monu
ment măreț. Acest monument 
este noul Program al partidu
lui nostru, programul con
struirii comunismului.

Lucrările Congresului 
al XXII-lea al P.

Ședința din dimineața
(Urmare din pag. 3-a) 

pe omul muncii, a spus vor
bitorul.

Subliniind că în ultimii ani 
scriitorii sovietici au creat noi 
opere literare valoroase, Vse
volod Kocetov a spus că și de 
acum înainte trebuie promo
vat în literatură tot ce apare 
nou în societatea sovietică.

„Noi scriitorii, vedem sen
sul activității noastre în slu
jirea poporului, în slujirea 
cauzei partidului", a spus vor
bitorul în aplauzele asistenței.

Leonid Efremov, prim-secre
tar al Comitetului regional 
Gorki al P.C.U.S., care a pre
zidat ședința după pauză, a 
declarat că la discuții pe mar
ginea raportului lui Frol 
Kozlov cu privire la modifi
cările în Statutul P.C.U.S., au 
luat cuvîntul 18 persoane. El 
a anunțat că s-a propus pre
zidiului Congresului sistarea 
discuțiilor la raport. Această

Declarația adresată Congresului 
al XXII-lea al P.C.U.S. de K. Voroșilov

MOSCOVA 29 (Agerpres).
— TASS transmite: în edi
țiile de seară ale ziarelor 
„Pravda" și „Izvestia" apăru
te la 28 octombrie, printre 
materialele Congresului al 
XXII-lea al P.C.U.S. — steno
grame ale cuvîntărilor și da
rea de seamă asupra desfășu
rării lucrărilor Congresului — 
se publică Declarația adresată 
Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S. de Kliment Voroși
lov, delegat la Congres, mem
bru al P.C.U.S. din 1903.

„Sînt întrutotul și pe deplin 
de acord cu toate tezele ra
portului de activitate al C.C. 
la Congresul al XXH-lea al 
P.C.U.S. și ale raportului „Cu 
privire la Programul P.C.U.S." 
prezentate la acest Congres de 
către primul secretar al C.C. 
al P.C.U.S. — N. S. Hrușciov"
— se spune în declarație.

„îmi dau seama pe deplin 
de gravitatea greșelii săvîrșite 
de mine cînd am sprijinit ac
țiunile dușmănoase ale mem
brilor grupului antipartinic"
— scrie Voroșilov, arătînd că

Odată cu victoria comunis
mului, a spus N. S. Hrușciov, 
patria noastră se va ridica la 
o asemenea înălțime cosmică 
încît mărețul edificiu al co
munismului va putea fi văzut 
de popoarele tuturor țărilor, 
oriunde s-ar afla ele. „Acesta 
va fi un nou triumf glorios al 
învățăturii marxist-leniniste 
veșnic vie".

Construirea comunismului 
în Uniunea Sovietică va apro
pia timpul cînd pe întreaga 
noastră planetă va fi instau
rată Pacea, Munca, Liberta
tea, Egalitatea, Frăția și Feri
cirea tuturor popoarelor, a 
spus N. S. Hrușciov.

La tribună a urcat apoi 
Walter Ulbricht, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G.

în aceste zile remarcabile, 
cînd Congresul al XXII-lea al 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice a adoptat Mani
festul Comunist al secolului 
XX, a spus el, partidul lui 
Lenin, Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, cinstește 
prin acest monument pe Karl 
Marx, cel mai de seamă om 
de știință german, care îm
preună cu tovarășul său de 
idei Friedrich Engels, a fost 
autorul primului Manifest Co
munist.

Dezvoltînd în mod creator 
învățătura lui Karl Marx în 
perioada imperialismului și 
reyoluției proletare, a conti
nuat Ulbricht, Lenin a făurit 
partidul bolșevicilor care în 
zilele Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie a dus la 
victorie proletariatul, în alian
ță cu țărănimea săracă.

Relevînd că după cucerirea 
puterii de către proletariat, 
poporul sovietic a dus socia
lismul la victorie pe a șasea 
parte a globului pămîntesc, 
Ulbricht a spus în continuare:

Datorită abnegației, forței și 
posibilităților marelui popor 
sovietic, datorită luptei parti
delor comuniste și muncito
rești în multe alte țări, a a- 
părut apoi sistemul mondial 
socialist. Datorită construirii 
cu succes a socialismului în 
Uniunea Sovietică și în cele
lalte țări socialiste, a arătat 
el, în noul Program al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice se trasează înaltul țel 
de a crea într-o perioadă is
torică scurtă baza materială a 
societății comuniste.

Are o profundă semnifica
ție faptul că ne-am întrunit 
la dezvelirea monumentului 
lui Karl Marx tocmai aici la 
Moscova, capitala revoluției 
clasei muncitoare, a declarat 
John Gollan, secretar general 
al Comitetului Executiv al 
Partidului Comunist din Ma
rea Britanie.

Ne-am adunat aici în mo
mentul în care Congresul al

C. IL S.
zilei de 30 octombrie
propunere a fost adoptată în 
unanimitate de Congres.

Raportorul a socotit că nu 
este necesar să rostească cu
vîntul de încheiere.

Leonid Efremov a comuni
cat că pe adresa Congresului 
au sosit contestații asupra 
unor hotărîri cu privire la 
excluderi din partid, asupra 
aplicării unor sancțiuni pe li
nie de partid și asupra altor 
probleme de ordin personal.

Congresul a însărcinat Co
mitetul Central al P.C.U.S. să 
examineze aceste contestații.

Pe adresa Congresului a so
sit un mesaj de salut din par
tea Partidului Unității Po
porului din Haiti.

Apoi, Congresul a luat o 
pauză pînă la ora 17.

La ședința închisă din după- 
masa zilei de 30 octombrie 
Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. a trecut la exami
narea următorului punct de 
pe ordinea de zi — alegerile 
organelor centrale ale partidu
lui.

în raportul de activitate al 
C.C. la Congresul al XXII-lea 
al partidului „este apreciată 
just activitatea fracționistă a 
grupului antipartinic Molotov, 
Kaganovici, Malenkov, Bulga
nin și ceilalți".

Voroșilov arată că este pro
fund conștient de prejudiciul 
uriaș pe care l-ar fi putut 
aduce partidului și țării gru
pul antipartinic. „Condamn 
cu hotărîre activitatea lui 
fracționistă, care urmărea să 
abată partidul de pe drumul 
leninist" — scrie eL

„Sînt pe deplin de acord cu 
marea muncă desfășurată de 
partid pentru restabilirea nor
melor leniniste ale vieții de 
partid și pentru lichidarea în
călcărilor legalității revoluțio
nare din perioada cultului 
personalității și regret pro
fund că în acele împrejurări 
am comis greșeli" — scrie Vo
roșilov.

Kliment Voroșilov explică 
că nu a putut să ia cuvîntul 
la Congres „din motive de 
sănătate".

Conducători ai P.C.U.S. și ai guvernului sovietic, precum și 
membri ai delegațiilor partidelor comuniste și frățești la 
Congresul al XXII-lea al P.C.U.S. în fața monumentului lui 

Karl Marx.

XXII-lea adoptă noul Pro
gram marxist-leninist, Pro
gramul construirii societății 
comuniste, a spus în continu
are Gollan. Noul Program 
este un adevărat manifest co
munist al epocii noastre. El 
va exercita asupra secolului 
al XX-lea aceeași influență 
uriașă pe care a exercitat-o 
Manifestul Comunist al lui 
Marx în secolul în care a 
trăit Marx.

Karl Marx a manifestat un 
interes imens față de mișca
rea muncitorească din Anglia, 
a amintit John Gollan. Marx 
a salutat lupta clasei munci
toare engleze,. primii proletari 
ai industriei contemporane.

Pe mormîntul lui Marx din 
Londra sînt scrise următoa
rele sale cuvinte: „Filozofii 
nu au făcut decît să interpre
teze lumea în diferite moduri; 
important este însă de a o 
schimba". Această frază ex
primă într-o formă concisă 
esența marxismului, a subli
niat John Gollan.

El a declarat: Sub condu
cerea lui Lenin și a marelui 
partid comunist marxist al 
Uniunii Sovietice, poporul so
vietic a schimbat într-adevăr 
lumea. în următorii 20 de ani 
o veți schimba și mai mult, 
în fața întregii omeniri va 
apare în mod palpabil socie
tatea comunistă, făurită de 
dumneavoastră, crearea căreia 
a fost prezisă cu atîta clarvi

Puternicul ecou international 
al Congresului al XXII-lea 

al P. C. U. S.
Congresul al XXII-lea 

ne arată ealea 
spre comunism

PRAGA 30 (Agerpres). — 
Este puțin probabil ca vreun 
eveniment internațional să fi 
intrat atît de puternic în 
viața politică a Cehoslovaciei 
ca Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. La 29 octombrie opi
nia publică din Cehoslovacia 
a acordat o deosebită atenție 
cuvîntării de încheiere a dez
baterilor asupra rapoartelor 
prezentate, rostită de N. S. 
Hrușciov. „Rude Pravo" a pu
blicat textul integral al cuvîn
tării lui N. S. Hrușciov.

La rubrica „Congresul al 
XXII-lea ne arată și nouă 
calea spre societatea comu
nistă", „Rude Pravo" conti
nuă să publice declarații 
ale reprezentanților diferite
lor pături ale opiniei publice 
din R. S. Cehoslovacă.

Noul statut al P.C.U.S. - 
o armă de nădejde 

în lupta pentru 
construirea comunismului

BERLIN 30 (Agerpres). — 
Presa din capitala R.D.G. con
tinuă să publice ca și pînă 
acum informații amănunțite 
despre lucrările Congresului 
al XXII-lea al P.C.U.S. Zia
rul „Neues Deutschland" a 
publicat textul integral al 
cuvîntării rostite de N. S. 
Hrușciov la încheierea dezba
terilor pe marginea rapoarte
lor prezentate Congresului. 
Sub titlul „Noul statut al 
P.C.U.S. — o armă de nă
dejde în lupta pentru con
struirea societății comuniste", 
ziarul „Neus Deutschland" 
publică o expunere a rapor
tului prezentat de F. R. Kozlov 
cu privire la modificările în 
statutul P.C.U.S.

ziune de Marx. în felul a- 
cesta veți demonstra și mai 
viu în fața popoarelor din în
treaga lume forța atotbirui
toare a marxismului.

★
Monumentul lui Marx este 

opera sculptorului Lev Ker
nel și a arhitecților Ruben 
Begunț, Nikolai Kovalciuk, 
Vadim Makarevici și Vladimir 
Margulis. Proiectul monumen
tului a fost găsit cel mai bun 
la marele concurs la care au 
participat cei mai mari ma
eștri ai Uniunii Sovietice. 
Concursul a avut loc între 5 
octombrie 1957 și 15 mai 1958. 
Juriul a examinat 60 de pro
iecte și a decernat în unani
mitate premiul I proiectului 
lui Lev Kerbel, care se distin
ge prin originalitatea soluției 
artistice, prin claritatea formei 
plastice.

Statuia și piedestalul for
mează un singur tot. Chipul 
lui Marx parcă se înalță din 
blocul de granit cenușiu, înalt 
de 8 metri.

La picioarele postamentului 
este sculptată figura alegorică 
a unui muncitor purtînd un 
drapel pe care sînt scrise cu
vintele nemuritoare ale Mani
festului Comunist: „Proletari 
din toate țările, uniți-vă!“.

Mai jos se află următoarea 
inscripție: „Lui Karl Marx 
din partea Partidului comunist 
și a popoarelor Uniunii So
vietice".

Alte ziare au publicat o 
expunere a cuvîntării rostite 
de N. S. Hrușciov, subliniind 
în titluri: „Ideile socialismu
lui au devenit o forță mate
rială", „Congresul al XXII- 
lea — o demonstrație a coeziu
nii", „Cea mai importantă 
problemă a contemporaneității 
— coexistența pașnică".

Programul construcției 
comunismului-program 

al întregii omeniri
PARIS 30 (Agerpres). — 

Cuvîntarea de încheiere a dez
baterilor asupra rapoartelor 
prezentate, rostită de N. S. 
Hrușciov la Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S., reprezin
tă „o expunere însuflețitoare 
a experienței milenare acu
mulate de omenire în năzuin
ța el spre pace și fericire" — 
scrie ziarul „L’Humanite Di- 
manche" în numărul său din 
29 octombrie.

In corespondența sa din 
Moscova Pierre Courtade 
scrie: Deși Congresul nu și-a 
încheiat lucrările, scrie el, to
tuși încă de pe acum se poa
te constata că el va intra în 
istorie ca Congresul construc
torilor comunismului, care a 
continuat și a adîncit linia 
Congresului al XX-lea al 
Partidului.

Autorul subliniază că pen
tru a înțelege just importanța 
Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S, pentru istoria ome
nirii nu putem să ne limităm 
numai la unele laturi ale lu
crărilor lui. A vedea în Con
gres numai lupta împotriva 
urmărilor cultului personali
tății lui Stalin sau actul de 
acuzare împotriva grupului 
antipartinic, înseamnă a nu 
înțelege de loc epoca avîntu- 
lui economic, politic și cultu
ral prin care trece în prezent 
Uniunea Sovietică.

Programul construcției co
munismului, subliniază auto
rul, este într-adevăr progra
mul întregii omeniri deoarece 
el propune crearea civilizației 
în care va deveni o realitate 
ceea ce timp de milenii a fost 
o utopie.

Glorioasa 
aniversare 

a Comsomolului 
Z iua de 29 octombrie a 

fost ziua aniversării 
Uniunii Tineretului Co

munist Leninist din U.R.S.S. 
(primul Congres pe întreaga 
Rusie al Uniunilor de tineret 
s-a deschis Ia 29 octombrie 
.1918 la Moscova).

Comsomolul, înființat în anii 
furtunoși ai instaurării puterii 
sovietice, a devenit ajutorul 
credincios al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

Astăzi comsomolul leninist 
grupează în rîndurile sale 
peste 19 milioane de oameni.

De la tribuna Congresului 
al XXII-lea al P.C.U.S., N. S. 
Hrușciov a îndemnat tineretul 
să ajute partidul să pună în 
slujba poporului bogățiile din 
regiunile neexplorate încă. 
Și tineretul sovietic a răspuns 
din nou cu entuziasm la a- 
ceastă chemare a partidului: 
mii de tineri și tinere declară 
în aceste zile că vor să lu
creze în cele mai grele sec
toare, acolo unde este mai 
multă nevoie de ei.

Istoricul comsomolului este 
istoricul slujirii cu credință a 
cauzei partidului comunist. 
Peste 75 de milioane de oa
meni s-au călit în rîndurile 
comsomolului să lupte pentru 
cauza partidului, să transpună 
în viață planurile lui.

„Ne mîndrim că după Con
gresul al XX-lea al P.C.U.S. 
peste 1.500.000 dintre cei mai 
buni comsomoliști au intrat în 
rîndurile marelui partid al lui 
Lenin", a declarat Serghei 
Pavlov, prim-secretar al C.C. 
al Comsomolului, la tribuna 
Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S.

In ajunul congresului în în
treaga țară au avut loc mi
tinguri și adunări ale tinere
tului. 48 de milioane de ti
neri și tinere au adresat scri
sori Congresului al XXII-lea 
al P.C.U.S. în care își iau an
gajamentul să-și consacre 
toate forțele și cunoștințele 
măreței cauze a construirii 
comunismului.

Declarafia
lui Suvanna Fumma

HANOI 30 (Agerpres). - La 
30 octombrie postul de radio 
„Vocea Laosului" a transmis 
declarația prințului Suvanna 
Fumma, primul ministru al 
regatului Laosului, în legătu
ră cu întîlnirea dintre cei trei 
prinți.

în declarație se subliniază 
că încâlcind înțelegerea la 
care s-a ajuns, prințul Boun 
Oum refuză sub diferite pre
texte să ia parte la asemenea 
întîlnire.

Din aceasta rezultă,- a decla
rat prințul Suvanna Fumma. 
că Boun Oum nu vrea să re
zolve în mod cinstit problema 
formării unui guvern de coa
liție. El nu vrea ca Laosul să 
urmeze calea păcii și neutra
lității. Nu vrea o conciliere în
tre laoțieni. Refuzul lui de a 
participa la această întîlnire* 
dovedește, de asemenea, că a- 
supra lui Boun Oum exercită 
presiuni forțe interne și ex
terne.

Suvanna Fumma propune 
lui Boun Oum să-și schimbe

—•—

FRANȚA: Crește 
costul vieții

PARIS 30 (Agerpres). — în 
Franța crește costul vieții. La 
29 octombrie, „Journal Ofi- 
ciel" a publicat un decret cu 
privire la sporirea în medie 
cu 10 la sută a prețurilor la 
tutun și țigări. Presa parizia
nă anunță, de asemenea, că în 
viitorul apropiat vor fi majo
rate prețurile la zahăr.

-----•-----

O nouă manevră 
a lui Chombe 

împotriva unității 
Congoului

GENEVA 30 (Agerpres). — 
„Președintele" impostor al Katan- 
gei, Chombe, a sosit duminică la 
Geneva. El a părăsit în secret Ka
tanga sîmbătă seara la bordul 
unui avion al societății belgiene 
„Sabena". Prima sa oprire în Eu
ropa occidentală a făcut-o la Bru
xelles. Apoi el a plecat la Geneva 
unde, potrivif relatărilor agenției 
France Presse, a fost întîmpinat 
de un belgian. Cel mai mare se
cret a înconjurat sosirea lui 
Chombe, transmite agenția. Bel
gianul care l-a întîmpinat a rămas 
„anonim".

Nu se cunoaște scopul călăto
riei lui Chombe în Europa occi
dentală. Oficial s-a anunțat că el 
a plecat pentru „motive de sănă
tate". Observatorii occidentali 
lasă însă să se înțeleagă că 
Chombe pune Ia cale împreună 
cu stăpînii săi noi manevre împo
triva independenței și unității. 
Congoului.

LANSAREA DE CĂTRE U.R.S.S.
A UNEI NOI RACHETE

ÎN REGIUNEA OCEANULUI PACIFIC
• S-a încheiat programul de cercetări 

științifice stabilit
MOSCOVA 29 (Agerpres). -

Agenția TASS transmite urmă
torul comunicat:

La 28 octombrie a.c. în Uni
unea Sovietică a fost efectu
ată o nouă lansare a unei 
rachete purtătoare cu mai 
multe trepte în regiunea părții 
centrale a Oceanului Paciilc 
pe o distanță de 12.000 de km.

Zborul rachetei a decurs în 
strictă conformitate cu pro
gramul stabilit.

Macheta penultimei trepte a 
atins cu o înaltă precizie su
prafața apei în imediata apro
piere a punctului de cădere 
fixat.

Cu această lansare s-a în
cheiat cu succes programul de 
cercetări științifice stabilit.

grecia.- „Alegeri" sub semnul teroarei
ATENA 30 (Agerpres). — După 

cum scot în evidență corespon
denții de presă alegerile care au 
avut loc în Grecia la 29 octom
brie s-au desfășurat într-o atmos
feră de samavolnicii și abuzuri 
față de partizanii opoziției — așa 
după cum dealtfel s-a desfășurat 
și întreaga campanie electorală — 
și de presiuni și falsificări a voin
ței alegătorilor. Luni seara, la 
Atena au fost date publicității re
zultatele parțiale ale alegerilor 
din 9.605 circumscripții electorale 
din cele 9.752 circumscripții ale 
țării. In ciuda desfășurărilor de 
forțe împotriva opoziției, din cei 
4.332.811 alegători ale căror vo
turi au fost numărate, pentru can
didate Frontului agrar general 
democratic din Grecia — grupa
rea partidelor democrate — au 
votat 651.708 persoane, adică 15 
la sută din totalul alegătorilor.

Potrivit datelor preliminare, 
P.A.M.E. va obține 23 de locuri 
în noul parlament. Printre candi- 
dafii aleși ai P.A.M.E. se afă și 
cunoscutul patriot grec Manolis 
Glezos.

Pentru candidațri celuilalt bloc 
al opoziției, „Uniunea de centru",

atitudinea față de întîlnirea 
celor trei prinți și să vină cît 
mai curînd în Valea Ulcioa- 
relor.

Dacă însă cercurile războini
ce și agresive vor continua să 
pună piedici în calea întîlni- 
rii dintrei cei trei prinți* dacă 
ele vor sabota și vor tărăgă
na formarea unui guvern de 
coaliție, a spus în încheiere 
prințul Suvanna Fumma* de
clar în mod oficial că ei vor 
fi răspunzători față de rege, 
față de patrie și față de po
porul laoțian pentru toate con
secințele ce decurg din a- 
ceasta.

BONN. — Referindu-se la 
cifre oficiale date publicității 
la Bonn, ziarul britanic „Fi
nancial Times” informează că 
în perioada dintre 30 iunie și 
13 octombrie anul acesta re
zervele de devize ale Germa
niei occidentale au scăzut cu 
2.900 milioane mărci vest-ger- 
mane. De asemenea, volumul 
comenzilor mărfurilor destina
te exporturilor a scăzut în 
Germania occidentală cu 7 la 
sută față de valoarea din au
gust 1960.

NEW YORK. -i După cum 
anunță Middleton, corespon
dentul din Londra al ziarului 
„New York Times”, în timpul 
recentei vizite la Bonn a Iui 
Gilpatric, ministru adjunet de 

In decursul lansării rache
telor purtătoare s-au obținut 
date științifice și experimen
tale prețioase, necesare cuce
ririi în continuare a spațiului 
cosmic.

Lansările de rachete purtă
toare cu mai multe trepte des
fășurate cu o înaltă precizie 
pe distanțe mari demonstrează 
noile succese uriașe ale con
strucției de rachete in Uniunea 
Sovietică.

Agenția TASS este împuter
nicită să declare că regiunea 
cuprinsă între coordonatele 
indicate în comunicatul TASS 
din 11 septembrie 1961 este 
liberă începind cu 29 octom
brie 1961 pentru navigația 
maritimă și aeriană.

au votat aproape 1.500.000 alegă
tori, adică 34,3 la sută din totalul 
alegătorilor. Aceasta înseamnă că 
pentru formațiile de opoziție in
clusiv candidații independenți au 
votat peste 50,4 la sută, adică 
mai mult de jumătate dintre ale
gători care și-au exprimat astfel 
voința împotriva politicii de înar
mare, de sărăcie și înăbușire a 
democrației.

In datele preliminare se afir
mă că în favoarea formației gu
vernamentale — E.R.E. — condusă 
de fostul prim-minisfru Karaman
lis au votat 2.145.834 alegători.

Tot potrivit cifrelor preliminare, 
la alegeri au participat doar 4,3 
milioane alegători din numărul to
tal de 5,4 milioane înscriși.

In ciuda faptului că E.R.E. nu 
a obținut majoritatea absolută de 
voturi, candidajii săi — benefi
ciind de prevederile actualei legi 
electorale antidemocratice din 
Grecia, vor deține mai mult de 
jumătate din numărul locurilor în 
parlament.

Nota guvernului 
sovietic adresată 

Finlandei
MOSCOVA 30 (Agerpres) 

TASS transmite: Guvernul 
sovietic a adresat guvernului 
Finlandei propunerea „de a 
organiza consultări cu privire 
la măsurile pentru asigurarea 
apărării frontierelor celor 
două țări împotriva primej
diei unui atac armat din par
tea Germaniei occidentale și a 
țărilor vecine cu ea, după cum 
se prevede în tratatul de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre U.R.S.S. și Re
publica Finlanda". Propunerea 
este cuprinsă în nota guver
nului sovietic adresată guver
nului Finlandei, care a fost 
transmisă la 30 octombrie de 
Andrei Gromîko, ministrul 
Afacerilor Externe, lui E. 
Vuori, ambasadorul Finlandei 
în U.R.S.S.

Război al S.U.A., între repre
zentantul american și minis
trul de Război al Republicii 
Federale Germane, Strauss, s-a 
realizat o înțelegere prin care 
Germania occidentală va cum
păra din Statele Unite arma
ment în valoare de 600 milioa
ne dolari. *,S.U.A.* scrie co
respondentul, au oferit germa
nilor posibilitatea de a alege 
tot ce doresc, oferindu-Ie o 
rețea întreagă de arsenale, 
mijloace de comunicație, ma
teriale și baze de reparații, 
construite de americani în 
Germania după anul 1945”.

WASHINGTON. — Comisia 
pentru energia atomică a a- 
nunțat că la 29 octombrie, la 
poligonul de experiențe din

Zilele 
culturii romînești 

în Franța
Recepjia oferită 

de ministrul R.P. Romîne
PARIS 30 (Agerpres). — Cu 

ocazia „Zilelor 'culturii romînești" 
organizate în Fran/a, Constantin 
Nicufă, ministrul R. P. Romîne. la 
Paris a dat o recepție la care au 
participat: Jean Basdevent, di
rector general al Direcției afaceri
lor culturale din Ministerul de 
Externe francez, Baillou, președin
tele comisiei Est-Vest, Jean Fines, 
șeful serviciului schimburi cultu
rale, personalități din viafa po
litică, numeroși oameni de știință 
și cultură, compozitori și muzico
logi, dirijori, artiști plastici, zia
riști, reprezentanți ai U.N.E.S.C.O. 
și ai altor organisme internaționale 
cu sediul la Paris, ambasadori și 
miniștri acreditați in Franța, pre
cum și alți membri ai corpului di
plomatic.

Jean Basdevent, director gene
ral al Direcției afacerilor culturale 
din Ministerul de externe al Fran-
ței a oferit un prînz în cinstea 
delegației culturale romîne com
pusă din academicienii : C, D. 
Nenițescu, Alexandru Graur, Șer- 
ban Țițeica, și sculptorul Ion Ja
lea, membru corespondent al Aca
demiei Romîne.

La prînz au participat : J. E. 
Dubois, chimist de la Facultatea de 
științe, Damanski, decanul Facul
tății de științe, Andre Aymart, de
canul Facultății de litere, N. Un- 
tersteller, membru al Institutului 
francez și director al Școlii națio
nale superioare.

A fost invitat, de asemenea, 
Constantin Nicu/ă, ministrul R. P. 
Romîne în Franța.

-----O-----

Demisia 
ministrului de hxierne 

al R. F. Germane
BONN 30 (Agerpres). — La 

30 octombrie von Brentano, 
ministrul Afacerilor Externe 
al Germaniei occidentale și-a 
prezentat demisia. Brentano 
și-a anunțat hotărîrea de a 
demisiona printr-o scrisoare 
adresată cancelarului Ade
nauer și președintelui grupu
lui parlamentar al U.C.D.— 
U.C.S., Krone.

Observatorii politici arată 
că demisia lui Brentano a 
fost provocată de criza serioa
să in trataLvele ai'~e

-U.CS, și Parâd-X Uber-de- 
mocrat cu privire Ia crearea 
guvernului de coaliție in R.F. 
Germană. Conducerea P.L.D., 
acceptînd ca partidul liber-de- 
mocrat să participe la un gu
vern în frunte cu cancelarul 
Adenauer, a cerut un singur 
lucru : „Schimbarea condu
cerii" Ministerului Afacerilor 
Externe al Bonnului. Acesta 
a fost motivul principal al 
crizei care a urmat în trata
tivele dintre U.C.D.—U.C.S. și 
P.L.D. Hotărîrea lui Brentano 
arată că Adenauer, care a reu
șit să rămînă în postul de 
cancelar, a hotărît să-l sacri
fice pe ministrul său de 
Externe pentru a obține crea
rea unui guvern de coaliție 
condus de el.

statul Nevada, a fost efectua 
tă o explozie nucleară subtt 
rană.

HANOI. — Societatea de 
Cruce Roșie din R.D. Vietnam 
a oferit 10.000 tone de orez, 
1.000.000 metri de țesături de 
bumbac și 5 tone de medica
mente populației sud-vietna- 
meze care a avut de suferit 
de pe urma inundațiilor. Re- 
ferindu-se la o știre din Viet
namul de sud, Agenția Viet
nameză de Informații trans
mite că inundațiile care au 
avut loc în patru provincii 
sud-vietnameze au distrus 
100.000 de locuințe, apa luînd 
tot avutul a milioane de oa
meni.
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