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Mare efort nu totul e atenția dirijării sitei, că noi am reu-

Vedere generală a rafinăriei Dărmănești.

Anul XVII, seria II nr. 3876

orbind despre experiența brigăzii noastre în întrecerea pentru obținerea titlului de brigadă fruntașă,aș vrea să mă opresc doar la un singur aspect. Și anume, la felul cum ne-am îndeplinit noi angajamentele privind realizarea de economii.Pornind întrecerea, noi am încetățenit în brigadă obiceiul ca la stabilirea angajamentelor să discutăm cu toții temeinic, să privim de la un capăt la altul locul nostru de muncă, să analizăm fiecare operație în parte, și să ne întrebăm: „aici, oare, ce se poate economisi ?“. Așa am reușit să descoperim nenumărate posibilități de a face economii chiar pe locurile unde lucrăm, posibilități pe care înainte nu le observam.Am să dau în acest sens cîteva exemple. Una din aceste posibilități de a face economii ne-o oferă aparatele de dozare. Normele ne îngăduie să dăm hirtie cu 4 la sută mai groasă decît coeficientul stabilit. Ce ne-am gîndit noi ? 
Ca hîrtia produsă de brigada 
noastră să respecte coeficien
tul cel mai mic de consum. 
Pentru aceasta, am repartizat 
să supravegheze aparatele de 
ryvare pe cel mai priceperi 
rymhr- al brigăzii ocastre. 
tovarășul Ion Musta;â. El su-pravegheazâ ore întregi aparatele de dozare și intervine prompt ori de cite ori situația o cere. Și, sînt luni de zile de cînd hîrtia produsă de brigada noastră nu depășește cu nici un procent coeficientul de consum la materia primă, datorită tocmai grijii pe care o acordăm operației respective, aceasta aducând brigăzii însemnate economii de materie primă.în formarea hîrtieî, un rol important îl joacă sita lungă de 25 de metri și lată de 4 metri, ca și postavul special pe care trece hîrtia, și care lasă să se scurgă apa existen-

ta în hirtie. Fiecare dintre a- ceste site costă circa 12.000 lei. Timpul mediu de funcționare a unei site este de 5-7 zile. Iată, deci, ce sume importante se pot economisi dacă prelungești, fie și numai cu o singură zi, viața sitei cu care lucrezi, sau a postavului. Lucrul acesta depinde într-o bună măsură și de noi: în viteza ei, sita se poate lovi de pereții laterali ai mașinii, se poate agăța și o rupere cît de mică duce la necesitatea înlocuirii ei. Brigada a hotărît ca eu, împreună cu Ion Homori-. ceanu, să supraveghem sitele și postavurile, trebuie depus, și abilitatea Fapt este însă șit ca, printr-o supraveghere și o mînuire atentă, cu precizie, să prelungim viața sitelor nu numai cu o zi-două, cît ne-am angajat, dar — așa cum e cazul la sitele din ultimele luni — chiar cu 7—8 zile. Asta înseamnă zeci de mii de lei economii.In brigadă au apărut și alte inițiative, și asta tocmai fiindcă, gîndind și acționînd în colectiv asupra posibilităților de a face economii, s-a format la noi toți răspunderea pentru Secare leu cheltuit. De pildă, frunte cu Ion Mustață s-au angajat să-și însușească un nou sistem de reparare a sitelor Și în această privință ținut rezultate bune.Dar n-am epuizat
defecte. s-au ob-nici pe

VALERIU IORDACHE 
responsabilul brigăzii de 
producție a tineretului de 
ia moși rus nr. 8, Fabrica 

de hirtie Buțteni
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campanie de tinerii briga- muncii patriotice din raionul Tecuci, regiunea Galați, au adus și aduc un important ajutor la efectuarea la timp a lucrărilor din campanie și in special la strînsul recoltei de porumb. Astfel, numai în cursul săptă- minii care a trecut 800 de tineri muncitori și elevi din orașul și raionul Tecuci au recoltat porumbul de pe o suprafață de peste 50 hectare, au tăiat cocenii de pe 23 hec-

tare și au contribuit la efectuarea altor lucrări agricole din actuala campanie.Pentru elanul cu care au muncit, pentru operativitate, pentru lucrările de calitate pe care le-au efectuat, brigăzile utemiste d® muncă patriotică din raionul și orașul Tecuci au primit mulțumirile colectivelor de muncitori, ingineri și tehnicieni din gospodăriile a- griccle de stat pe care le-au ajutat

Pentru 5000 kg 
porumb-boabe 

la hectar

--------o--------

9 BAIA MARE (de la corespon
dentul nostru). Colectarea fieru
lui vechi și expedierea neîntârzia
tă către oțelăriile patriei consti
tuie o preocupare permanentă a 
organizațiilor U.T.M. din întreprin
derile, școlile și satele regiunii 
Maramureș. Constituiți în brigăzi 
utemiste de muncă patriotică, ti
nerii muncitori, elevi și țărani au 
colectat și predat I.C.M.-ului în 
acest an 3.180 tone metale vechi.

S-au evidențiat în mod deose
bit organizațiile U.T.M. din între
prinderile „Unio", „1 Septem
brie" și școlile medii din orașul 
Satu Mare, Exploatarea minieră 
Baia Sprie etc.

® GALAȚI (de la coresponden
tul nostru). în echipe de cite 2—3 
tineri^ mobilizați de organizațiile 
de bază U.T.M. tinerii de la 
S.M.T. Iculești, G-A-C. din comu
na Giuguleanu sau de la G.A.C. 
din satul Cotu Ciorii, comuna 
;,C. A. Rosetti“ precum și din co
muna Bordei Verde, raionul Fău- 
rei, regiunea Galați, au colectat 
de prin curțile colectiviștilor și de 
pe cimp, 62.000 kg tier vechi.• DEVA (de la corespondentul nostru). Cele 37 brigăzi de muncă patriotică din orașul Orăștie, au colectat anul acesta peste 250 tone de metale vechi pe care le-au predat I.C.M.-ului pentru a fi expediate oțelarilor. Și tinerii de la G.A.C. din Șibot (în sate rezervele de metale vechi sînt mai reduse decît în orașe sau centre industriale) s-au achitat cu cinste de angajamentul luat colectînd 5.000 vechi.Nu același lucru spune despre tinerii șui Cugir. Deși au ei n-au reușit să teze pînă în prezent decît 116 tone din cele 400 tone cit s-au angajat pentru acest an. Condiții pentru îndeplinirea angajamentelor există. Principalul este ca organizațiile U.T.M. să inițieze acțiuni la care să fie mobilizate toate brigăzile de muncă patriotică, iar colectarea metalelor vechi să fie considerată sarcină permanentă.

kg fierse poate din ora- condiții, colec-

T. O AN CE AMirele si mireasacolectiviști

AL P.C.U.S.MOSCOVA 31 (Agerpres). - TASS transmite :In ședința din dimineața din 31 octombrie, Congresul al XXII-lea al P.C.U.S. a ascultat comunicarea lui P. N. De- micev, președintele Comisiei pentru numărătoarea voturilor, cu privire la rezultatele alegerilor în organele centrale ale partidului. Delegații la Congres au întimpinat prin aplauze furtunoase, prelungite, informarea despre alegerea unanimă a membrilor Comitetului Central al P.C.U.S., a membrilor supleanți ai C.C., a membrilor Comisiei Centrale de Revizie.Tovarășul N. S. Hrușciov a subliniat că votul unanim în alegerea organelor centrale ale partidului dovedește încă o dată unitatea și coeziunea de monolit a partidului. în numele tovarășilor aleși, el mulțumește delegaților la Congres pentru înalta lor încredere.Marți după-amiază, sub președinția lui N. S. Hrușciov, a avut loc ședința de închidere

a Congresului al XXII-lea al P.C.U.S.Din partea Comisiei pentru elaborarea rezoluției cu privire la raportul de activitate al Comitetului Central a luat cuvîntul delegatul Leonid Ilicev, care a supus Congresului spre dezbatere și aprobare proiectul de rezoluție.Rezoluția cu privire la raportul de activitate al Comitetului Central a fost adoptată în unanimitate. Rezoluția a- probă în întregime linia politică și activitatea practică a C,C. al P.C.U.S. în domeniul politicii interne și externe.Delegatul Boris Ponoma- riov a supus apoi spre examinare Congresului proiectul de rezoluție cu privire la Programul P.C.U.S. El a amintit că, la 30 iulie proiectul de Program al P.C.U.S. a fost publicat în presă pentru a fi dezbătut de întregul popor. Poporul sovietic, a subliniat Boris Ponomariov, a aprobat în unanimitate noul Program

al P.C.U.S., ca program mar- xist-leninist de luptă pentru crearea primei societăți comuniste din lume.Comisia a examinat toate propunerile și completările la proiectul de Program și supune spre aprobare Congresului proiectul de rezoluție cu pri-. vire la Programul P.C.U.S.în rezoluție se spune : Con-* greșul al XXII-lea al P.C.U.S., , după audierea raportului lui Nikita Hrușciov cu privire la proiectul de Program al P.C.U.S. hotărăște: să fie a- doptat Programul Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.Timp de cîteva minute sala răsună de puternice ovații. Delegații și invitații la Congres se ridică în picioare. Se aud urale.în continuare Congresul al XXII-lea a aprobat în unanimitate noul Statut al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice prezentat spre exami-
(Continuare în pag. a 4-a)Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov

Dragi tovarăși, țumesc încă o dată călduros partidelor marxist-leniniste frățești pentru participarea la lucrările Congresului, pentru bunele lor urări. (Aplauze prelungite).îi asigurăm pe prieteni că și pe viitor partidul leninist va ține sus steagul comunismului, steagul internaționalismului proletar. (Aplauze prelungite).Mulțumim cordial reprezentanților partidelor democratice naționale din statele independente ale Africii pentru caldele saluturi adresate Congresului nostru. (Aplauze furtunoase). Sprijinim și vom sprijini lupta popoarelor pentru libertatea și independența lor, împotriva robiei coloniale. (Aplauze furtunoase).Vom întări prietenia dintre toate popoarele, vom traduce cu consecvență în viață principiul leninist al coexistenței pașnice, vom lupta pentru pace în lumea întreagă. (A- plauze furtunoase).înarmat cu noul Program, poporul nostru își va uni și mai strîns rîndurile în jurul partiduhlî, sub steagul marx- vistn-leninismului. (Aplauze furtunoase, prelungite).Țelurile noastre sînt clare, sarcinile sînt bine precizate.La muncă, tovarăși! Pentru noi victorii ale comunismului 1 (Aplauze furtunoase, prelungite care se transformă în ovații. Toți se ridică în picioare).

tru construirea societății comuniste în țara noastră.Construirea societății comuniste a devenit o sarcină practică a partidului și poporului. (Aplauze).Pentru instaurarea comunismului este nevoie de o bază materială trainică și de un belșug de bunuri materiale și spirituale. Acest lucru nu se poate obține prin descîntece și îndemnuri. Comunismul poate fi construit prin muncă, prin munca a milioane de oameni și numai prin munca lor. (Aplauze prelungite).Tovarăși, pe adresa Congresului au sosit zeci de mii de telegrame și scrisori conținînd saluturi călduroase și urări de activitate rodnică pentru Congresul partidului. Au sosit peste 10.000 de rapoarte din partea unor colective de muncitori, colhoznici, lucrători din sovhozuri, oameni de știință, cultură și artă cu privire la îndeplinirea angajamentelor luate în cinstea Congresului al XXII-lea al partidului.Permiteți-mi ca, în numele delegaților la Congres, să mulțumesc din inimă. tuturor colectivelor, tuturor tovarășilor care au trimis .saluturi Congresului al XXII-lea și să le urez noi și mari succese în muncă. (Aplauze furtunoase).în numele delegaților la Congres, în numele întregului nostru partid și al poporului sovietic permiteți-mi să mul-

Lucrările Congresului al XXII-lea s-au încheiat. Ordinea de zi a fost epuizată. Congresul a adoptat rezoluția cu privire la raportul Comitetului Central, a adoptat noul Program al partidului, Statutul partidului, a aprobat raportul Comisiei Centrale de Revizie și a ales organele conducătoare ale partidului.Se poate spune cu deplin temei că cel de-al XXII-lea Congres marchează una dintre cele mai importante etape în viața partidului și a țării noastre, în lupta pentru triumful comunismului. (Aplauze furtunoase).Calea luptei pentru construirea societății comuniste a fost fundamentată științific de marii dascăli ai clasei muncitoare, Marx, Engels, Lenin. Conducătorul nostru nemuritor, Vladimir Hici Lenin, a creat partidul revoluționar al bolșevicilor care a condus clasa muncitoare, poporul muncitor la victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. După Octombrie, partidul nostru a început să se numească partid ppmunișț- A- ceasta înseamnă că țelul lui este construirea comunismului. Comuniștii, întregul popor muncitor, au avut o încredere fermă în Lenin, în partid. Multora, însă comunismul li se părea pe atunci un vis, un vis atrăgător, dorit, dar foarte îndepărtat.De atunci am străbătut o cale imensă. Poporul sovietic a construit socialismul, a înfăptuit mări în viața economică, politică și pășit pe strucției comuniste.Adoptînd noul Program. Congresul al XXII-lea a proclamat în fața întregii lumi că popoarele Uniunii Sovietice. în frunte cu Partidul Comunist. călăuzindu-se după învățătura marxist-leninistă, ridică sus steagul luptei pen-

Colecfivișfii din Vlăsinești, re
giunea Suceava, au obținut 
în anul acesta o producție 

mare de porumb-boabe. Acum, 
cînd recolta a fost strînsă în pă- 
tule, analizind posibilitățile pe 
care le au, ei au ajuns la conclu
zia că în anul viitor pot să reali
zeze producții mult mai mari. Au 
constatat de pildă că anul acesta, 
de pe un lot de opt hectare, 
unde însămînțările au fost făcute 
la timp, unde s-a asigurat o den
sitate corespunzătoare de plante 
la hectar, unde lucrările de între
ținere s-au efectuat ori de cîte ori 
a fost nevoie, recolta la hectar a 
fost aproape dublă față de me
dia realizată pe gospodărie. De 
aceea și-au propus ca, în anul 
care vine, de pe o suprafață de 
150 ha să obțină cîte 5000 kg po
rumb-boabe la hectar. Pregătirile 
sînt în toi. Mecanizatorii de la 
S.M.T, execută în zilele acestea 
arături adînci. Tinerii colectiviști, 
mobilizați de organizația de bază 
U.T.M., au format un convoi de 
atelaje cu care transportă îngră
șăminte naturale pe cîmp. Pînă 
acum au fost împrăștiate și bă
gate sub brazdă pe loturile des
tinate culturii porumbului aproape 
400 tone de gunoi de grajd. In 
același timp, alte atelaje transpor
tă de la 
mice.

Pentru 
de cîmp
măsură mai mare la obfinerea unor 
producții sporite de porumb, pen
tru ca aceștia să-și însușească te
meinic agrotehnica culturii porum
bului, comitelui organizației de 
bază U.T.M. discută acum cu ei 
pentru a se înscrie și a frecventa cu 
regularitate cursurile agrozooteh
nice din iarna aceasta, la care in
ginerul agronom va preda un 
ciclu special de lecții despre căile 
ob/inerii celor 5000 kg porumb- 
boabe la hectar.

Citiți în pag. a 4-agrandioase transfor-de stat a țării și a drumul larg al con- • Rezoluția Congresului ai XXil-îea ai
P. C. U. S.

cu privire la alegerea 
centrale de conducere

• Comunicat 
organelor 
ale partidului*

gară îngrășăminte chi-

MIHAI CARANFIL

A. CARUNTU

Izbi- 
Dicu.

( Continuare 
în pag. a 2-a)

ca tinerii din brigăzile 
să poată contribui înfr-o

de mireasă o fată cu 
chiar dacă inima lui îi 
ghes în altă parte.
iată că Marin Dicu și 
Baciu se căsătoresc a-

oate tocmai pen-Ăși iru este ano~ .Srff timPul belșugului,

Vă-

TELEGRAMA

In aceste zile de toamnă, pe ogoarele gospodăriei agricole de stat din Ripiceni, tractoriștii din brigada I-a condusă do Ciurdea Ion se străduiesc să termine lucrările de toamnă. In fotograiie : tractoristul Pinghiriac Gheorghe, lucrînd la însămînțatul griului de toamnă.
mișcarea de inovații

al bucuriei pen
tru roadele bogate 
ale pămîntului, 

toamna este și anotimpul nun
ților.

Toamna, nunțile se țin lanț.
Astăzi, duminică 29 octom

brie, au loc multe nunți în 
raionul Corabia. Am telefonat 
în cîteva sate. Trei nunți sînt 
la Izbiceni, patru sau cinci la 
Ștefan cel Mare, una la 
dastra, 22 la Dăbuleni.

Unde să mergem ? La 
ceni, la nunta lui Marin

Mirele și mireasa sînt o pe
reche foarte tînără. El care 
este „mai în vîrstă" are 19 ani. 
Oamenii din jur, , nuntașii, 
spun că s-au luat din dragos-

te, numai și numai din dra
goste. Merită să vorbim puțin 
despre asta, pentru că există 
în limbajul țăranilor de pe 
aici o vorbă despre cei săraci: 
„S-au luat din dragoste". Adi
că atît de mult era căsnicia 
un tîrg pentru avere, încît o 
căsnicie făcută fără acest tîrg, 
fără goana după zestre însem
na sărăcie. Flăcăul dacă era 
sărac și chipeș și voia s-o ducă 
bine în viață era nevoit să-și 
aleagă 
zestre, 
dădea

Dar 
Ileana 
cum numai și numai din dra
goste. Despre zestre nici n-au 
vorbit. Nici părinții n-au avut 
nimic de spus. Au discutat 
doar când și cum vor face 
nunta.

— Dacă voi vă iubiți, lua- 
ți-vă și trăiți liniștiți. E viața 
voastră.

A.șa' se petrec lucrurile a- 
cum. E și aceasta o schimba
re pe care a adus-o în viața 
oamenilor gospodăria colecti
vă. Este ștergerea unei moște
niri triste din trecutul satului.

Despre zestre n-au ce vorbi. 
Zestrea este hărnicia la lucru 
în gospodăria colectivă. Dar 
despre asta vom mai vorbi. 
Intii să petrecem la nuntă.

Au venit toți oaspeții. E du
minică seara. Mai devreme, în 
curte, au fost scoși mireasa și 
mirele în horă. Hora s-a în
tins în toată curtea pentru că 
fiecare a vrut să joace cu tî- 
năra pereche. E un obicei fru
mos. E frumos să vezi în a- 
ceeași horă oameni cu aceleași 

interese, cu aceleași 
perspective, cu a- 
celași fel nou de via
ță. Tuturor gospodă
ria colectivă le oferă 
posibilități egale, mă
sura bunului trai 
fiind stabilită doar 
de hărnicia fiecă
ruia. în munca și

întreprinderea metalurgică de utilaje din Medgidia deține în prezent Steagul de unitate fruntașă pe regiunea Dobrogea în dezvoltarea mișcării de inovații. Anul acesta, meta- lurgiștli de aici au a- plicat peste 80 de inovații care au contribuit la perfecționarea procesului de producție, la creșterea productivității muncii și îmbunătățirea

calității produselor și au adus întreprinderii economii în valoare de circa 3 milioane lei.Mișcarea de inovații a luat în acest an o nouă dezvoltare și în alte întreprinderi din Dobrogea. La uzina de acid sulfuric și super- fosfați de la Năvodari, Șantierul naval maritim Constanța, Trustul de construcții edilitare și hidrotehnice, întreprlp-

derea regională electricitate, unde cabinetele tehnice îndrumă îndeaproape activitatea inovatorilor. Numărul inovatorilor din întreprinderile regiunii este acum cu peste 200 mai mare decît anul trecut. Valoarea economiilor realizate prin aplicarea inovațiilor propuse anul acesta se apropie de 8 milioane lei.(Agerpres)

Tovarășul Walter Ulbricht, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane și tovarășul Otto Grotewohl președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, au trimis tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej și tovarășului Ion Gheorghe Maurer o telegramă de mulțumire pentru felicitările adresate cu ocazia celei de-a XlI-a aniversări a întemeierii Repu-

blicii Democrate Germane. în telegramă se spune :„Populația Republicii Democrate Germane are certitudinea fermă că, în lupta sa grea pentru înfrînarea miiitariștiior și revanșarzilor vest-germani, are în oamenii muncii romîni aliați și prieteni credincioși și de nădejde. Mijlocul cel mai important pentru rezolvarea acestei probleme hotărîtoare pentru menținerea păcii este încheierea Tratatului de pace german, care constituie în a- ceiași timp baza pentru transformarea Berlinului Occidental într-un oraș liber, demilitarizat și neutru’’.



Din viata culturalăa unei comune
după-amiază. O zi obișnuită pentru colectiviștii din comuna Independența, raionul Călărași. Unii înjurul președintelui și al tehnicianului agronom se interesau de sosirea unui nou transport de îngrășăminte chimice. Alții, printre ei. mulți tineri, împreună cu directoarea căminului cultural, cu secretarul sfatului întocmeau planul de desfășurare a „zilei de odihnă”, sărbătoare care trebuia organizată în comuna lor și la care erau invitați colectiviștii din împrejurimi. Se discuta cu aprindere despre manifestările ce trebuiau să aibă loc, despre felul cum avea să decurgă această petrecere.— $i de astă dată va trebui să fim la înălțime, intră în vorbă Vasile Manta, secretarul comitetului comunal U.T.M.Semnificația acestor cuvinte am înțeles-o mai tîrziu cînd am cunoscut îndeaproape viața cultural-educativă din această așezare. De la bun început te impresionează setea de a cunoaște tot mai mult, participarea entuziastă a multor tineri colectiviști la manifestările inițiate la cămin. De reținut că tinerii sînt prezenți în aceeași măsură at.ît în sectoarele de producție ale gospodăriei colective cît și pe scena căminului.Avînd exemplul comuniștilor, fete și flăcăi de curînd leșiți la horă se întrec cu entuziasm pe ogor, răspund cu dragoste la toate chemările organizației U.T.M. ori de cîte ori se pornește vreo acțiune menită să contribuie la consolidarea economico-organiza- torică a gospodăriei colective. Se vede acest lucru și din planul de muncă al căminului cultural. în fiecare zi este organizată cîte o manifestare. O seară literară sau o conferință, un concurs sau o călătorie pe harta raionului stîrnește același interes. Prin 

La Cluj s*a deschis 

Universitatea
■ \ - ,i.z 319/rx'a ii* iVrx-

de cultură muzicală
n afiș cu litere mari, 

larg difuzat pe toate a- 
fișajele Clujului anunța 

deschiderea noului an școlar 
la „Universitatea muncitoreas
că de cultură muzicală".

Care este rostul acestei uni
versități ?

Răspunsul l-am găsit zilele 
trecute în cuvintele prof. Tr. 
Merișescu, de la Conservatorul 
clujean, rostite cu ocazia des
chiderii noului an școlar. Am 
aflat acest răspuns odată cu 
marele număr de iubitori ai 
muzicii din orașul nostru, ti
neri, și virstnici — oameni, cu 
cele mai diverse profesiuni și 
preocupări, deopotrivă chemați 
aici de pornirea sinceră de a 
li se împărtăși frumusețile și 
comorile nepieritoare ale mu
zicii.

Conferințele accesibile ori
cui, prevăzute pe parcursul a 
doi ani — a arătat prof. Meri
șescu — urmăresc să dea 
cursanților un sistem închegat 
de cunoștințe asupra dezvoltă
rii muzicii de-a lungul isto
riei, asupra formelor și genu
rilor ei, cît și asupra unor pro- 

TINERI ȘI TINERE 
DE LA SATE !

îmbogăfiti-vă cunoștințele citind cârji 
politice, beletristice, agro-zootehnice 

și de popularizare a știinfei

REJINEJl! Aceste cărți le puteți 
procura de la:

— librăriile și magazinele cooperației
de consum x

— difuzării de cărți de la sate 
Comandîndu-le LIBRĂRIEI „CARTEA

PRIN POȘTĂ" din București, 
str. Biserica Enei nr. 1b

toate aceste acțiuni se fac cunoscute realizările gospodăriei colective, ale unităților socialiste din agricultură fruntașe, metodele folosite de acestea în lucrarea pămîntului, în creșterea animalelor. Să amintim bunăoară de întîlnirea cu fruntașii Gheorghe Alecu, Marin Șerban, Nicolae Petre, care au împărtășit din propria experiență, aratînd cum își organizează munca, ce metode înaintate folosesc. Urmă- rindu-le expunerile, notîndu-și cu atenție multe din cele relatate, tinerii colectiviști au reușit să-și îmbogățească cunoștințele. Și roadele se văd. Azi gospodăria colectivă din Independența se mîndrește cu tineri ca Dumitru Ioniță, Stan Tudor, Ioana Dragomir, Vasile Enache și alții, care sînt evidențiați de altfel și la panoul de onoare.De același interes se bucură și concursurile gen „Cine știe, cîștiga", care au ca temă diverse aspecte din activitatea gospodăriei colective. Astfel, Ia o ultimă întrecere întrebările adresate participanților s-au referit la metodele folosite de gospodăria colectivă pentru creșterea avutului obștesc. Tinerii s-au pregătit din vreme. Munca lor în gospodărie, strădania de a învăța cît mai mult din experiența înaintată a fruntașilor, studiul cărții științifice, i-au ajutat să dea răspunsuri bune. Concursul a venit astfel în sprijinul dorinței tinerilor de a-și ridica permanent calificarea pentru a contribui cu forțe sporite la creșterea bunăstării, a înfloririi continue a gospodăriei colective.Organizația U.T.M. din comuna Independența sprijină permanent consiliul de conducere al căminului în organizarea unor numeroase manifestări Care să contribuie, la formarea conștiinței socialiste a tinerilor, la îmbogățirea cu- 

bleme de estetică muzicală și 
de teorie a muzicii.

Ca artă care reflectă, prin 
intermediul sunetelor, realita
tea obiectivă, care exprimă în 
forme și cu posibilități proprii 
marile valori umane, muzica 
îi va ajuta pe cursanții Uni
versității să înțeleagă mesajul 
de înfrățire, libertate și feri
cire adresat oamenilor de ma
rii compozitori prin mijlocirea 
muzicii.

Interesul pentru muzică a 
maselor largi de tineri din ora
șul nostru, prezenți la deschi
derea Universității de cultură 
muzicală, vădește multilatera
litatea preocupărilor tinerei 
generații, profilul etic al omu
lui societății socialiste dornic 
să-și lărgească necontenit ori
zontul gîndirii și cunoașterii 
artistice.GHEORGHE BUȘ 

i'dent. Facultatea de fi- 
lozofie-istorie — Cluj 

noștințelor lor. Printre cele care se bucură de o largă popularitate sînt jurnalele vorbite, serile literare, călătoriile pe glob etc. Așa, de pildă, în cadrul unei călătorii pe glob, se face o succintă trecere în revistă a vieții tineretului din țările lagărului socialist arătîndu-se viața nouă pe care o trăiesc aceștia, posibilitatea de a-și împlini orice vis. Serile literare și recenziile sint deobicei susținute de fruntașii bibliotecii comunale. Astfel, Uța Marchidan, Vasile j Manta au vorbit de curînd ■ despre eroii din „Tînăra gar- i dă" și „Bărăgan". Un accent i deosebit se pune pe alcătui- 1 rea unui program cît mai bo- j gat al „Joii tineretului”. Deo- I sebită valoare educativă au I expunerile pe diferite teme, I simpozioanele, schimburile de I păreri despre cartea citită etc. Dintre expunerile mult apreciate în ultima vreme au fost „Ce înseamnă a fi cult", „Despre prietenie și dragoste", „Să-ți iubești profesiunea” și I altele. Discuțiile ce se poartă după aceste expuneri, sint o- rientate îndeosebi către diferite aspecte din gospodăria colectivă. Astfel, în cadrul acestor convorbiri s-a vorbit despre participarea tineretului la obținerea unor recolte bogate, la înfrumusețarea comunei etc.Aceeași participare entuziastă a tinerilor se face simțită și în cadrul formațiilor artistice. Repertoriul acestora a fost orientat către problemele ce privesc direct procesul de producție din gospodărie. Așa, de pildă, brigada de agitație la ultimul ei program intitulat „I-auzi cum mai cîntă satul" a popularizat pe cei mai vrednici colectiviști, metodele de muncă ale acestora.Am petrecut cîteva ore în mijlocul tinerilor colectiviști din comuna Independența. Le-am cunoscut rezultatele din munca de zi cu zi, fapte din activitatea desfășurată în cadrul căminului cultural. Din fiecare acțiune întreprinsă de ei am reținut dragostea lor pentru gospodăria colectivă, preocuparea permanentă de a participa efectiv la creșterea avuției obștești, a bunăstării tuturor. TR. ROȘIANU

In biblioteca Școlii profe
sionale de la grupul șco

lar profesional „Steagul 
roșu” din Brașov 

Foto : N. STELOR1AN

CinematografeSăritură în zori : M. Gorki : Visai spulberat : A. Vlaicu ; Două vieți (seria î-a) : Patria, I. C. Frimu ; Două vieți (ambele serii) : Gh. Doja, Al. Sa- hia ; La inceputul secolului : Republica : învierea : 8 Martie, 23 August, Volga, Libertății ; Rapsodia ucraineană: Ma- gheru, București. V. Roaită ; Umbre albe ; înfrățirea între popoare, Elena Pavel, Miorița, Drumul serii ; Lumea aplaudă : Lumina ; Balada soldatului : Central ; Cinci cartușe: G. Coșbuc ; Leul șl cîntecul — Un maestru al satirei politice — Otariile — Campionatele de atletism — Lumină în televiziune : Timpuri Noi ; Program special pentru copii : dimineața ; Tracul unui actor : după amiază : 13 Septembrie ; Familia Miannard : Tineretului ; Ciclu de filme peratru copii — dimineața, Război și pace — ambele serii (aupă amiază) : Al. Popov ; Spectatori în ofsaid : Cultural, Unirea, 16 Februarie, Floreasca ; Raidul vărgat; Munca ; Pisica își scoate ghiarele : Grivița ; Patru în potop : C. David, Popular ; Evdochia : Flacăra ; El Hăkim : Arta ; Tracul unui actor : T. Vladimirescu ; Cer senin : Moșilor, N. Bălcescu ; Cerul Balticei : Donca Simo ; Enrico Carusso : M. Eminescu; Genevieve : Ilie Pintilie ; Cîi- nele din mlaștină ; 8 Mai ; Rio Escondido : G. Bacovia ; Leon Garros își caută prietenul : Olga Bancic, 30 Decembrie ; Aproape de soăre : B. Dela- vrancea ; Alexandr Nevski : I. L. Caragiale.

Elevii grupului școlar nr. 4 din București, participă la crosul „Să întimpinăm 7 Noiembrie",
Foto : S. NICULESCU

Astăzi pe stadionul _23 August*

C. C. A. — Dinamo BucureștiIn campionatul categoriei A de fotbal se vor desfășura astăzi două intilniri restanță. Pe stadionul „23 August” de la ora 15 echipa Dinamo București va juca in compania echi-
La sfîrșitul acestei săptă- minî se vor desfășura în Capitală două intilniri contind pentru campionatul categoriei B la fotbal : sîmbătă ora 14.30 stadionul Gloria: Metalul București - Tractorul Brașov; duminică Ora 10 stadion C.A.M. : Flacăra Roșie — C.S.M. Sibiii.

★S-a stabilit ca întilnirile din cadrul celei de-a 10 etape a campionatului cat. A de fotbal programate duminică în Capitală să se desfășoare în cuplaj pe stadi&mul „23 August” după cum urmează: ora 12,45 Progresul — Dinamo Pitești ; ora

Mirele și
(Urmare din pag. l-a)

viața de toate zilele oamenii 
aceștia sînt prinși in același 
ritm și merg mină în mină 
ca în această horă. Au 
același scop: creșterea a- 
verii obștești din care izvo
răște bunul trai al fiecărei fa
milii.

Așa incit acum fondul de 
bază al gospodăriei e mai mare 
de 3.600.000 lei, veniturile din 
acest an au trecut de 3.000.000 
numai prin valorificarea ore
zului și a produselor legumi
cole. Gospodăria a obținut a- 
nul acesta producții mari de 
cereale. Și din zootehnie se 
obțin venituri mari. Valoarea 
zilei muncă e de 32 lei.

Pentru toate aceste lucruri 
au muncit cot la cot cei care 
sînt prinși acum în horă a- 
ceasta de la nunta lui Marin 
Dicu. In hora aceasta au fost 
aduși mirele și mireasa. Deci 
o nouă familie trece alături de 
sutele de familii ale satului și 
merge în același pas cu ele 
spre același țel.

Înăuntru, în casa socrului 
mare, se desfășoară acum nun
ta cu obiceiurile ei vechi. Am 
fost aduse lucrurile miresii și 
așezate frumos într-o încăpe
re. Sînt lucrurile pe care și 
le-a făcut ea pregătindu-se 
pentru viața de familie, de 
cînd lucrează în gospodăria 
colectivă, adică de un an de 
zile. Mobilă nouă, mașină de 
cusut, plapumă, perne, cuver
turi, covoare, prosoape, rochii, 
cearceafuri... 

pei campioane a țării C.C.A. La Petroșani echipa locală Jiul va întilni pe Petrolul Ploiești care s-a înapoiat sîmbătă din turneul întreprins în
U.R.S.S.

SCURT14,30; Dinamo București — Petrolul Ploiești.
★Continuîndu-și turneul în R. S. Cehoslovacă echipa suedeză de fotbal Oergtyte a jucat la Ostrava cu echipa locală Banik. Gazdele au obținut victoria cu scorul de 3-2.
★Echipa sovietică de fotbal Daugava Riga, aflată în turneu în R. P. Polonă, a susținut pînă acum două întîlniri. Fotbaliștii din Riga au învins selecționata Varșoviei cu 2-0 (1-0) și au pierdut cu 0-3 (0-1) meciul cu- Visla.

Oaspeții le privesc și le ad
miră, după datină. Mirele e tot 
timpul foarte vesel, mireasa e 
îmbujorată, și pe lingă ei se 
invîrtesc mereu oamenii care 
alcătuiesc ierarhia tradiționa
lă : socrii, nunul mare, nuna, 
fratele de mină, vorniceii etc. 
etc.

O întreagă suită.
Stau alături de Gheorghe 

Zarcu — președintele gospo
dăriei colective. E oaspete de 
onoare. Zimbește cu capul ple
cat, strivind cu degetul o firi
mitură de piine.

— Mă gîndesc — îmi spune 
el, ridicînd capul — că dacă nu 
era gospodăria colectivă, nunta 
asta n-ar fi avut loc. Ar fi fost 
cu neputință. Cum era să-și 
însoare Gheorghe Dicu fecio
rul cu fata lui Ion Baciu 7 
Dicu era mijlocaș, avea 7 hec
tare de pămînt; Baciu era 
sărac, a fost fierar și nu l-ar 
fi luat în seamă Dicu. El i-ar 
fi căutat lui fecioru-său o mi
reasă cu stare. Ce noroc pe 
„mînjii" ăștia tineri că au pu
tut să se căsătorească, că dra
gostea lor nu s-a înecat în 
durere... Bătrînul Dicu nu mai 
are acuma nimic împotrivă. 
Uite-l că e fericit, și-i mai ride 
și lui mustața... Era un om 
tare închis înainte. Da, da, se 
schimbă și oamenii...

Lăutarii cintau vechiul cin- 
tec al miresii.

„Ce făcui, mă măritai.
Multă dragoste stricai..."
Vezi bine, cîntecul acesta nu 

i se potrivește miresei de as
tăzi. E un cîntec al mireselor 
de altădată. care-și „stricau 
dragostea" pentru că erau ne-

BoxBoxerii romîni au început antrenamentele în vederea ultimei întîlniri internaționale a anului pe care o vor susține la 25 noiembrie la Sofia cu echipa R. P. Bulgaria.Din lot fac parte printre alții C. Ciucă, A. Olteanu, C. Gheorghiu, I. Dinu, V. Mîrza, C. Anton, N. Stoenescu, M. Ni- colau și V. Mariuțan.
★Competiția dotată cu „Cupa 

F. R. Box" continuă săptămina 
aceasta în Capitală. Sîmbătă 
de la ora 19 în sala Combi
natului Poligrafic va avea loc 
meciul dintre echipele I.T.B. și Progresul Brăila, iar dumi
nică de la ora 10 în aceeași 
sală este programată întilnirea 
Flacăra Roșie București — 
C.S.M.S. lași.

AtletismCu prilejul campionatelor de atletism ale R. P. Chineze desfășurate la Pekin, Cen Cia- cîuan a stabilit un nou record al țării sale in proba de 100 m plat realizînd 10”310 (ve chiul record era de 10'4 10). Alte rezultate mai importante : .prăjină Hu Ciun-iun și Ciun I-ciu 4,40 m; 400 m gar-
Un obiectiv important — 

economiile
(Urmare din pag. l-a) departe posibilitățile de a face economii, pe care le-am descoperii la locul nostru de muncă. Iată, de pildă, cineva dintre noi a observat că dacă banda de hîrtie se rupe odată, apoi pentru a o lega din nou ne trebuiau 4 minute. Or, în- tr-un singur minut mașina noastră produce o bandă de hîrtie lungă de 350 metri și lată de 4 metri. în 4 minute de întrerupere, se pierd deci circa 5000 metri pătrați de hîrtie. Este oare asta un fleac?

mireasa — colectiviști
voite adesea să se mărite nu 
cu cine iubeau ci cu cine a- 
vea mai multă avere. Bine că 
din ce a fost atunci n-a rămas 
decit cîntecul. Elena, mireasa 
lui Marin Dicu, e fericită.

— Mulți oameni au trăit ne
fericiți, aici in sat la noi, din 
cauza zestrei — continuă pre
ședintele. Tudor al lui Nicu 
Mușuroi, acum om bătrîn, a 
stricat o dragoste mare care a 
avut-o el in tinerețe, ca să ia 
o fată cu avere. Nistor al lui 
Pastor la fel. Alții nu și-au a- 
runcat ochii la avere. S-au îm
potrivit părinților și s-au însu
rat cu femeia pe care au iu
bit-o. Avem aici un brigadier. 
Stancu Puținelu. A fost săra
cul săracilor pentru că s-a în
surat cu fata pe care a iubit-o, 
cu toate că era chipeș și și-ar 
fi găsit o fată cu avere. Au 
trăit in sărăcie, dar cu mingi- 
ierea că nu și-au călcat în pi
cioare dragostea. Acum tră
iește și el in îndestulare. A 
ciștigat bine la gospodărie. E om harnic. Și-au făcut casă. 
Acum spune: „Îmi pare că 
iau viața de la capăt".

Și chiar așa este. El abia a- 
cum trăiește cum ar trebui. 
Dar de unde să știe „mînjii" 
ăștia toate astea ?

Pentru ei acum e simplu : 
își fac ochiade, își spun vorbe 
dulci, și cînd dragostea a prins 
rădăcini și zic că nu mai pot 
unul fără altul, vin la noi la 
sediu : „Cît avem de primit că 
vrem să facem nuntă !'.

îs alte zile...
In jurul nostru se desfășura 

încontinuu veselia nunții cti 
cîntecele, cu jocurile, cu glu
mele, cu ritualurile ei nă- 

duri Lian Ci-ciuan 52”4/10; 1500 m Iu Fen-fu 3'52”9/10 (record al R. P. Chineze).
★

Atleții sovietici care au fost 
invitați de organizațiile spor
tive din Maroc au participat 
la un concurs în orașul Casa
blanca. Sprinterul N. Politiko 
a ciștigat proba de 100 m plat 
in 10”4/10, iar tînărul Sivlo- 
piasov a ocupat primul loc la 
aruncarea suliței cu 78,71 m.

Hocheiîn campionatul de hochei pe gheață al U.R.S.S.. după etapa a 3-a conduce neînvinsă Lokomotiv Moscova care a întrecut pe Electrostal cu scorul de 6-2 (0-0 ; 3-2 ; 3-0). Alte rezultate înregistrate : Spartak Moscova — S. K. Leningrad 7-7 (3-2 ; 1-3 ; 3-2) ; Daugava Riga — Lijt Leningrad 5-2 (1-1 ; 1-1 ; 3-0). *
Pe stadionul Bislet din Oslo 

s-au disputat două întîlniri 
dintre echipele reprezentative 
de hochei pe gheață ale Nor
vegiei și R. P. Polone. Hoche- 
iștii norvegieni au obținut victoria in primul meci ca 9-4 
(4-1; 3-2 ; 2-1) în timp ce al 
doilea s-a terminat la egali
tate : 3-3 (3-1 ; 0-0 ; 0-2).

Fără îndoială că nu 1 Hotărî- rea brigăzii a fost: fiecare la locul său de muncă să fie a- tît de atent îneît numărul de întreruperi să fie cît mai mic. Așa am reușit ca numai în primele 10 zile din luna octombrie să dăm peste plan 20 tone de hîrtie de calitate foarte btmă. A- ceasta înseamnă și o serioasă economie la manoperă.Mai putem adăoga ia aceasta și o altă acțiune a brigăzii noastre. înainte, schimbarea unei site dura în medie 7-8 ore. Zeci de mii de metri
1

strușnice. In jurul mirelui și al 
miresei s-au strîns prietenii 
lor, tovarășii lor din echipă, 
din brigadă.

Tinerei perechi i se fac da
ruri și urări.

Urarea cea mai des auzită 
este aceea de fericire, trai 
bun, copii, bătrinețe liniștită.

Este ceea ce în mod sigur 
poate avea o tînără pereche 
de colectiviști.

Incepînd de mîine Marin 
Dicu va pune temelia unei fa
milii fericite.

Deja pe răbojul lui s-au a- 
dunat zilele-muncă pe care 
le-au făcut el și mireasa, so
cotelile gospodărești.

Va începe să-și construiască 
un grajd și o magazie. Va 
merge la Corabia să-și cum
pere aparat de radio. Mobilă 
are. Poate mai tîrziu are să-și 
facă și altă casă. Deocamdată 
casa bătrinească e destul de 
bună. Cu ce are să primească 
acum la împărțirea veniturilor, 
are alte planuri. Va avea 300 
de zile-muncă. Asta înseamnă 
destul de mult.

De mîine viața de familie 
începe să-și urmeze cursul 
normal. Dicu Marin — cap de 
familie. Sună frumos !

îl privesc așa cum e acum, 
înalt, voinic, mîndru, cu tră
săturile unui om sigur pe pu
terile lui.

Va fi una din familiile de 
nădejde ale colectivei.

Așa gîndește poate și pre
ședintele, care stă lîngă mine 
și nu-l slăbește din ochi pe 
Dicu.

Mîine va trebui să facă 
unele modificări în statisticile 
gospodăriei colective.

----------- fit apărui ---------

Tînărul leninistRevistă editată de C.C. al U.T.M.Octombrie 1961* * * — Plenara lărgită a C.C. al U.T.M. ; * * ’—Pentru continua îmbunătățire a activității organizațiilor U.T.M. de la sate.ÎN AJUTORUL PROPAGANDISTULUIS. STELIAN — Inevitabilitatea istorică a trecerii omenirii de la capitalism la socialism.
VIAȚA U.T.M.F. RISTACHE — Creșterea cadrelor — o sarcină principală ; D. IOANA — Instruirea activului raional; V. ANDREI: Rostul tău în gospodăria colectivă ; A. CARP — Brigada tinerilor crescători de păsări ; G. GRAURE — Blocul de oțel.

ȘCOLI ȘI PIONIERI* * * — Detașamentul de pionieri; * * * — Sfatul unității pornește la muncă.
DIN EXPERIENȚA 
COMSOMOLULUIL. KARPINSKI — Să învățăm să trăim și să muncim în chip comunist.

RĂSPUNDEM LA ÎNTREBĂ
RILE CITITORILOR

CE SA CITIMG. DIMISIANU—Mihai No- vicov : „Din anii studenției” ; I. SAVA — Concursul și festivalul Enescu — mare sărbătoare a muzicii romînești.
Cursuri profesionale 

serale pentru 
muncitori morari 

și brutari
In zece centre școlare si

tuate în regiuni cu industria 
de panificație și morărit mai 
dezvoltate, printre care Bucu
rești, Oltenia, Hunedoara, Ba
cău, Banat, Galați, Ploiești și 
altele au început cursurile șco
lilor profesionale serale care 
pregătesc muncitori calificați 
în meseriile de morar și bru
tar. La aceste școli s-au înscris 
335 de muncitori. Durata stu
diilor este de doi ani. Dimi
neața elevii lucrează în fabri
că, după un program redus și 
seara merg la cursuri unde, în 
afara cunoștințelor de cultură 
generală, își însușesc noțiuni 
de tehnologia industriei moră- 
ritului și panificației, de fizi
că și chimia cerealelor și făi
nurilor, precum și de micro
biologic. Muncitori, maiștri și 
tehnicieni cu experiență îr.de- 
langatc în fabricam pinii n a produselor de paszftoar^ și-as dat caiaml la «tocmirea programei analitice și la elaborarea manualelor pentru aceste cursuri.

de hîrtie, care puteau fi produși în acest timp, se pierdeau. Am hotărît ca prin concentrarea tuturor forțelor brigăzii, printr-o mai bună organizare a locului de muncă, să grăbim ritmul lucrărilor și să reducem acest timp. Și am reușit : astăzi schimbarea unei site se face de către brigada noastră în 2—2,5 ore.Am găsit desigur încă multe alte posibilități de a realiza economii la locul de muncă al fiecăruia dintre membrii brigăzii, și ele sînt folosite în mod curent.Important de reținut este, după părerea mea, ideea că realizarea de economii nu este un lucru întîmplător, o sumă de bani pe care o constați la sfîrșitul lunii, că ai econo- misit-o, ci rezultatul unei acțiuni de la început bine gîndită, bine organizată, cu participarea fiecărui membru al brigăzii pentru descoperirea și valorificarea tuturor posibilităților pe care le avem la locul de muncă,
—®—

Artiști în mijlocul 
petroliștilorArtiștii Teatrului de Stat din Ploiești au fost de curînd oaspeții petroliștilor de la Mo- reni și Boldești, ai minerilor din Filipeștii de Pădure, ai țăranilor muncitori din Sihlea, Smeeni, Ciorăști, Ziduri, Du- mitrești și din alte localități. Prezentarea de spectacole în orașele, centrele muncitorești și în satele regiunii a devenit pentru colectivul teatrului ploieștean un lucru obișnuit. De aceea, piesele din repertoriul său: „Nila”, „Mincinosul", „Siciliana” sînt cunoscute nu numai la Ploiești dar și în multe alte localități ale regiunii. Preocuparea colectivului teatrului pentru educarea artistică a unor mase tot mai largi este ilustrată și de faptul că din numărul de spectacole prezentate de la începutul anului și pînă acum, mai mult de jumătate au avut loc la sate și în diferite centre muncitorești din regiune.Pe lîngă spectacole, artiștii Teatrului de Stat din Ploiești contribuie la ridicarea nivelului cultural-artistic al oamenilor muncii și prin sprijinul acordat formațiilor de teatru de amatori.



Cum organizăm informarea politică a tineretuluiomitetul organizației noastre de bază se străduiește să asigure informarea operativă a utemiștilor, la un nivel corespunzător, a- supra celor mai importante evenimente politice interne și internaționale. Cum procedăm practic ?Cu prilejul fiecărei adunări generale noi pregătim și o informare asupra celor mai însemnate evenimente politice petrecute în răstimpul unei luni. Sarcina pregătirii informărilor este încredințată utemiștilor cu un nivel politic și Ideologic ridicat. Cu cîteva zile înainte de adunare, biroul organizației U.T.M. de secție, împreună cu un membru al comitetului îl ajută pe tovarășul respectiv să definitiveze informarea. După aceea, informarea este supusă aprobării biroului organizației de partid, care ne îndrumă atît asupra conținutului informării cît și asupra formei ei de prezentare. In felul acesta, informările politice prezentate în cadrul adunărilor generale sînt cuprinzătoare, interesante și, de aceea, așteptate de către utemiști. La ultimele adunări generale utemiștii au ascultat informări politice întocmite pe baza materialelor publicate în ziar, cu privire la munca pentru traducerea în viață a sarcinilor trasate de Plenara C.C. al P.M.R. din 30 iunie — 1 iulie a.c., despre vizita delegației de partid și guvernamentale a țării noastre în Uniunea Sovietică. De asemenea, utemiștii au fost informați și cu privire la propunerile U.R.S.S. în legătură cu încheierea Tratatului de pace cu Germania și transformarea Berlinului occidental într-un oraș liber demilitarizat, cu privire la cea de-a XVI-a sesiune a O.N.U. precum și asupra altor evenimente politice la ordinea zilei.Noi nu ne limităm însă doar la adunările generale ci folosim și alte prilejuri pentru a informa tineretul asupra celor mai importante evenimente politice. Astfel, de multe ori în pauzele de masă se fac scurte informări politice, ori se citesc și se comentează unele articole din ziare. Acest lucru se face în grupuri mid de tineri la locul lor de muncă și constituie un mijloc de
7- (j* a atragi»
asupra celor mai impcrtante 
articole publicate, de a-î ajut* 
să-și lămurească anumite ne-

Exerciții cu parașuta în parcul „23 August’ din Capitală
Foto : prof. V. ORZA

------•------

Brigada artistică 
de agitație 
a căminului

— Atențiune ! Atențiune ! 
Aici stația de radioamplifica
re! Dragi colegi, în cadrul emi
siunii de astă-seară transmi
tem următorul program... Și la 
aceste cuvinte, în cele 62 de 
camere ale căminului studen
țesc nr. 6 al Universității 
„C. 1. Parhon", zgomotele în
cetează, privirile se ridică din 
manuale, cărțile se închid cu 
un semn între file. Lucrul a- 
cesta se întîmplă cam de trei 
ori pe săptămînă. Studenții 
cunosc ziua și ora emisiunilor 
locale și se pregătesc să as
culte interesante programe 
cultural-educative la alcătui
rea cărora își aduc și ei con
tribuția. Programul stației e 
deosebit de interesant :

— La punctul I, anunță vo
cea de la microfon, un comen
tariu pe marginea lucrărilor 
celui de al XXII-lea Congres 
al P.C.U.S., la punctul al doi
lea, un ciclu de poezii origina
le ale poeților din facultatea 
noastră închinate Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, 
în încheiere ascultați un scurt 
program din muzica popoare
lor, în interpretarea studenți
lor Melu Lobdă și Călin Va- 
sile...

în față microfonului apar 
cei mai harnici activiști cultu
rali din cămin, membrii bri
găzii artistice de agitație, cu- 
noscuți de studenții căminiști 
prin entuziasmul cu care-și 
dau concursul la fiecare din 
emisiunile stației de radioam
plificare. Poeții Facultății de 
filologie, membri ai cenaclului 
literar „G. Coșbuc" închină 
din inimă cele mai frumoase 
versuri ale lor Congresului al 
XXII-lea al P.C.U.S. și Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

S. CINCĂ 
student 

dumeriri. în prezent tinerii ascultă asemenea informări sau poartă discuții pe marginea lucrărilor celui de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S. Și la joile tineretului obișnuim să facem informări, fie pe marginea unui eveniment mai deosebit, fie trecînd în revistă principalele eve-
Tribuna secretarului 
organizației II. T. M,nimente politice interne și internaționale. Așa, de pildă, la o joie a tineretului s-a vorbit despre acțiunile întreprinse de statul nostru pentru menținerea și consolidarea păcii, altădată s-a vorbit despre superioritatea Uniunii Sovietice în cucerirea spațiului cosmic.Un mare ajutor îl constituie pentru noi faptul că organizația de partid însărcinează adesea membri de partid să vorbească tineretului despre politica partidului nostru de desăvîrșire a construcției socialiste, despre evenimentele

Manifestări în cadrul Lunii prieteniei 
romîno-sovieticeManifestările cultural-artis- tice prilejuite de sărbătorirea tradiționalei Luni a prieteniei romîno-sovietice sînt urmărite cu mult interes de oamenii muncii din patria noastră.La Casa prieteniei romîno- sovietice A.R.L.U.S. din Capitală, ing. Constantin Negoiță, secretar al Consiliului Central A.S.I.T., a ținut conferința „Roade ale colaborării teh- nico-științifice romîno-sovietice".Succesul Filarmonicii de Stat„George Enescu“ peste hotareMarți dimineața, colectivul Filarmonicii de Stat „George Enescu" s-a înapoiat în Capitală, din turneul de trei săp- tămîni pe care l-a întreprins în R. D. Germană, Austria și Franța.

De la primul concert dat la 
Berlin pînă la ultimul, cel de 

i la Paris, turneul nostru a fost 
I încununat de succes, a declarat 
1 unui redactor al Agenției Ro-

1 Basarab. Qab-a-ea orchestrei 
sin*f jciîcc <î Filarmonicii j bucureștene a fost remarcată de numeroși cronicari muzicali de peste hotare, cei austrieci manifestîndu-și în mod deosebit plăcerea de a fi avut prilejul să cunoască un asemenea ansamblu orchestral. In săptămînalul austriac „Die Furche", Filarmonica din ' București este numită „un an- 

• samblu excelent, plin de tem- 
| perament, cu o înaltă tehnică”, j iar intr-un articol apărut, in

„execuția Filarmonicii din 
București a mers la inima au- 
ditorilor .De-a lungul întregului turneu, orchestra noastră simfonică a avut o comportare demnă de toată lauda; în ciuda faptului că membrii orchestrei au întreprins acest turneu după o perioadă de activitate intensă prilejuită de numeroasele manifestări ale celui de-al II-lea Festival internațional „George Enescu", ei nu au precupețit nici un efort pentru a reprezenta cu cinste muzica romînească și peste hotare.Un turneu minunat, plin de bucurii — a adăugat violonistul Ion VoiCu. Cuvintele elogioase apărute în presa celor trei țări pe care le-am vizitat, la adresa orchestrei noastre, a dirijorilor ei, cu privire la programul executat, vor ră- mîne întipărite adînc în inimile noastre. Astfel ziarul „Berliner Zeitung", referin- du-se la maestrul George Georgescu a scris printre altele : „Sub bagheta acestui dirijor ilustru, partitura poemului simfonic „Till Eulenspie- gel“ a răsunat cu o claritate de cristal" iar în legătură cu interpretarea dată de pianistul Valentin Gheorghiu propriului său concert pentru pian și orchestră ziarul „Național Zeitung" din Berlin relata : „Voința de a pune în valoare multilateral și pe deplin toate posibilitățile sale pianistice îl face pe tînărul pianist să fie 

politice externe. Astfel, tovarășul Constantin Roșioru, secretarul organizației de partid din secția electricitate, a vorbit tinerilor de aici despre vizita tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej în regiunea Iași.Și alți membri de partid au ținut în fața tinerilor expuneri despre evenimentele politice importante din țară și de peste hotare.Tinerii din uzina noastră manifestă un deosebit interes pentru viața politică a țării și cea internațională, citesc cu regularitate ziarele (toți tinerii sînt abonați la diferite ziare și reviste), poartă discuții și cer lămuriri atunci cînd nu înțeleg anumite lucruri. A- cest fapt ne obligă pe noi, organizația U.T.M., să acordăm și în viitor toată atenția pregătirii și expunerii operative a informărilor politice și la un nivel calitativ tot mai bun.
PETRE NICOLAE 

secretarul organizației U.T.M. 
de la Uzina electrică 

Grozăvești

Numeroși studenți și cadre didactice au audiat, la Institutul Politehnic, simpozionul „Realizările Uniunii Sovietice în domeniul mecanizării și construcției de mașini". Au luat cuvîntul profesorii universitari Lazăr Stoicescu și Emil Botez, și Constantin Turcan, candidat în științe tehnice. (Agerpres)

un partener valoros al acestei orchestre". Un alt ziar din R. D. Germană „Der Morgen" releva că „o asemenea culme de însuflețire a sălii ca aceea stîrnită de artiștii Filarmonicii romînești „George Enescu", la primul lor concert, nu am mai văzut Ia Teatrul „Metropol". Satisfacțiilor pe care le-am a- vut în timpul turneului, a încheiat Ion Voicu — li se adaugă acum marea bucurie a revederii cu cei dragi, după cum ușor se poate citi pe chipul fiecăruia dintre noi.La Berlin ca și la Viena, la Paris ca și lă Innsbruck, publicul amator de muzică a făcut o bună primire orchestrei bucureștene — a adăugat pianistul Valentin Gheorghiu. Vienezii au fost de-a dreptul entuziasmați de interpretarea simfoniei I de Brahms; la Paris lucrările compozitorilor romini au lăsat o frumoasă impresie.larmocticii noastre prezentate in cadrul „Zilelor culturii romînești” in capitala Franței, ziarul „Paris Presse l’Ihtran- sigeanf menționa printre altele: „Dacă orchestra Filarmonică din București a vrut să dovedească că este o excelentă orchestră, totul a fost spus; sub conducerea lui George Georgescu s-a dovedit perfecta disciplină a orchestrei, splendida sonoritate a coardelor, seînteierea alămurilor, subtilitatea viorilor și căldura interpretării. Orchestra filarmonică din București nu a uitat că poartă numele lui George Enescu, in- terpretînd Suita I, iar în bis. Rapsodia I-a a acestui muzician, două partituri care mărturisesc virtuozitatea orchestrală a lui Enescu". Despre lucrarea compozitorului Theodor Rogalski „Trei dansuri romînești", un alt ziar francez „Les dernieres nouvelles d’Alsace" remarca printre altele că ea este „străbătută de sevă populară, aparține artei cu puternice rădăcini în solul natal".
★După acest turneu, Filarmonica de Stat „George Enescu", dirijată de Mircea Basa- rab, avînd ca soliști pe Valentin Gheorghiu și» Ion Voicu, își va deschide stagiunea la Uzinele „Grivița Roșie" cu un concert care va cuprinde lucrări prezentate în cadrul turneului.

(Agerpres)

Lucrările Adunării Generale a O. N. U

R. P. Remind a fost propusă 
ca membru nepermanent 

al Consiliului de Securitate
• Manevrele puterilor occidentale e In Adunarea Generală

O. N. U dscufiile continuăa

NEW YORK 31 (Agerpres). 
Trimisul Agerpres transmite : 
Ședința plenară din după-a- 
miaza zilei de 30 octombrie a 
Adunării Generale a O.N.U. a 
fost consacrată intre altele 
alegerii a trei membri neper- 
manenți ai Consiliului de 
Securitate în locul reprezen
tanților Ceylonului, Ecuadoru
lui și Turciei al căror mandat 
expiră la sfîrșitul acestui an.

După cum se știe, membrii 
nepermanenți ai Consiliului 
de Securitate se aleg pe o pe
rioadă de doi ani și conform 
articolului 23 al Cartei O.N.U., 
alegerea trebuie să țină seama 
de aportul adus de țările 
membre la menținerea păcii și securității, cît și de o echi
tabilă repartizare geografică, 
în legătură cu această din ur
mă prevedere a Cartei, se cu
noaște acordul din 1946 inter
venit la Londra între marile 
puteri cu privire la repartiza
rea unui loc în Consiliul de

Pentru consolidarea păcii

în nordul Europei

Nota remisă de guvernul sovietic
guvernului finlandezMOSCOVA 31 (Agerpres). - TASS transmite : După cum s-a mai anunțat într-o notă remisă la 30 octombrie, guvernul sovietic a adresat guvernului Finlandei propunerea „de a organiza consultări cu privire la măsurile pentru asigurarea apărării frontierelor celor două țări împotriva primejdiei unui atac armat din partea Germaniei occidentale și a statelor aliate cu ea, după cum se prevede în tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre U.R.S.S. și Republica Finlanda".„Data și locul tratativelor menționate ar putea fi stabilite pe cale diplomatică", se arată în notă.în notă se subliniază că pătrunderea militariștilor și revanșarzilor . vest-germani în nordul Europei și în bazinul mării Baltice și tendința lor de a folosi această regiune ca un cap de pod pentru noi aventuri militare, afectează direct securitatea Uniunii Sovietice, la fel ca și a Republicii Finlanda.„Germania occidentală se transformă rapid într-o sursă de primejdie de război în Europa, inclusiv în sectorul ei nordic" — se subliniază în notă.„Acum, armata R. F. Germane este principala forță de șoc a N.A.T.O. în Europa și prin efectivul de care dispune depășește armatele oricărui partener european al său".în notă se subliniază că potrivit „dreptului celui mai puternic", generalii și ofițerii Bundeswehrului s-au instalat trainic în statele majore ale N.A.T.O.Camuflîndu-se sub steagul N.A.T.O., clica militaristă vest- germană caută să obțină arma cea mai distrugătoare — arma termonucleară și trebuie adăugat că aceste tendințe periculoase sînt sprijinite întrutotul de guvernul R. F. Germane.în notă se subliniază că toate aceste pregătiri militare, înfăptuite de blocul N.A.T.O. și în primul rînd de militarismul vest german în Europa de nord, se efectuează cu deplina cunoștință și aprobare a guvernului Norvegiei și Danemarcei. Cercurile guvernante 

ale Suediei subapreciază, de

Malta: farsa noii „constituții
La Londra s-a anunțat că 

a fost promulgată o 
nouă „constituție" pen

tru colonia britanică Malta. 
Noua „constituție” nu afec
tează cu nimic interesele colo
nialiștilor englezi. Mica insulă 
(suprafață 316 km pătrați, 
populație 320.000 locuitori)
așezată în inima Mării Medi- 
terane provoacă interesul
colonialiștilor în special prin 
poziția sa strategică. încă din 
1814, cînd Malta a fost acapa
rată prin violență, autoritățile 
engleze au transformat-o în 
una din cele mai importante 
baze militare, ignorînd opozi
ția mereu crescîndă a popula
ției locale.

Incercînd să înăbușe cerin
țele opiniei publice din a- 
ceastă insulă care se pro
nunță cu hotărîre pentru eli
berarea de sub jugul colonial, 
autoritățile britanice recurg la 
tot soiul de diversiuni menite 
să le prelungească dominația 
colonialistă. Acesta este și o- 
biectul noii „constituții”. Teo
retic, constituția vorbește de 
„acordarea 
pline de
pentru locuitorii insulei. în unor puteri de- 

autodeterminare"

Securitate țărilor Europei ră
săritene. Dacă în primii ani 
acest acord a fost respectat, în
cepând din 1351 acordul, cu
noscut sub numele de „gentle
men’s agreement", a fost încălcat in mod sistematic de 
puterile occidentale impuntn- 
du-se in locul cuvenit Europei 
răsăritene țări ca Japonia, 
Turcia, Filipine și altele.

Trebuie subliniat că, res
pectivă cuvîntul dat, U.R.S.S. 
și toate țările socialiste n-au 
ridicat niciodată obiecții îm
potriva candidaților altor re
giuni geografice. Cu toate a- 
cestea, dacă de pildă Europa 
occidentală invocă în sprijinul 
candidatului ei acordul de la 
Londra, cînd este 
Europa răsăriteană 
argumentul absurd 
acord și-a pierdut 
tea.

Anul acesta țările Europei 
răsăritene au prezentat în co
mun candidatura R. P. Romî- 

vorba de 
se aduce 
că acest 
valabilita-

asemenea, pregătirile militare ale R. F. Germane în nordul Europei.în notă se arată că unele organe ale presei finlandeze, purtătoare de cuvînt ale anumitor cercuri, sprijină în mod activ pregătirile militare primejdioase ale țărilor membre ale N.A.T.O.Guvernul sovietic a arătat în repetate rînduri că legăturile politico-militare care se întăresc între țările scandinave membre ale N.A.T.O. și R.F. Germană contribuie la consolidarea pozițiilor cercurilor agresive și revanșarde din Germania occidentală, se spune în notă.„Călăuzindu-se după interesele menținerii păcii în nordul Europei și preocupată de destinele popoarelor din a- ceastâ regiune, Uniunea Sovietică consideră necesar să avertizeze din nou că, legîn- du-și soarta de clica milita- ristâ vest-germană aceste țări riscă să devină fără voia lor complici direcți la realizarea planurilor criminale ale cercurilor militariste de la Bonn și să se vadă atrase într-o aventură — de generali vest-germani.în notă se subliniază că propunerea guvernului sovietic cu privire la încheierea Tratatului de pace german și normalizarea pe această bază a situației Berlinului occidental se bucură de totala înțelegere și de sprijinul mai multor State, și, îndeosebi al R. D. G. care și-a îndeplinit în întregime obligațiile cu privire la stîr- pirea nazismului și militarismului, obligații decurgînd din hotărîrile conferinței de la Potsdam".în notă se subliniază că ți- nînd seama de pregătirile tot mai intense de război ale blocului agresiv al N.A.T.O. și ale Germaniei occidentale, Uniunea Sovietică a și luat o serie.de măsuri eficiente pentru întărirea capacității sale de apărare și a securității aliați- lor săi, călăuzindu-se după o- bligațiile reciproce corespunzătoare prevăzute în Tratatul de la Varșovia.Ambasadorul Finlandei, E. Vuori, a declarat că va transmite imediat guvernului său cuprinsul notei.

practică însă, Malta rămîne o 
colonie condusă de un guver
nator și de un comisar en
glez. Cum stau lucrurile, de 
pildă, în problemele de poli
tică externă și în cele mili
tare ? Malta nu va putea de
cide decît în cadrul unei așa 
numite „colaborări” cu auto
ritățile britanice care își re
zervă dreptul de a hotărî sin
gure, în cazul cînd vor exista 
dezacorduri cu privire la mă
surile ce trebuie adoptate.

„Autonomia internă" se re
duce la iaptul că Malta își va 
putea alege un guvern local 
și o adunare legislativă alcă
tuită din 50 de membri. Gu
vernul se va putea ocupa de 
politica internă însă numai cu 
„limitări.

Ce mai rămîne, așadar, din 
pretinsa „autodeterminare" a 
populației, despre care fac a- 
tîta zarvă colonialiștii englezi? 
Noua constituție a Maltei nu 
este decît o farsă, o tentativă 
de camuilare a dominației co
lonialiste. De altfel ziarele 
britanice recunosc în comen
tariile lor faptul că o aseme
nea constituție nu poate fi de- 
cît „temporară” („Times") și

ne pentru locul ce li se cuvine 
I de 

ani 
de 
să

conform Cartei in Consiliu 
Securitate. în ultimii doi 
acest loc, care revenea 
drept Poloniei, a trebuit 
fie împărțit între Polonia și 
Turcia, ca urmare a presiuni
lor exercitate de S.U.A. asu
pra unor membri ai OtN.U. și 
prin folosirea aliaților S.U.A. 
din cadrul pactelor militare. 
S.U.A. au prezentat in acest an 
Filipinele drept contracandi
dat al țării noastre pentru... 
Europa de răsărit. Este evi
dent că in sprijinul acestei 
candidaturi nu poate fi invo
cat nici un argument dintre 
cele înscrise în Carta O.N.U. 
sau în acordul de la Londra și că singura motivare, care 
pledează pentru Filipine, este 
participarea acestei țări la 
pactul agresiv S.E.A.T.O. și 
serviciile aduse Statelor Unite 
în alte ocazii ca membru al 
Consiliului de Securitate.

întrucât, în cele trei tururi 
de scrutin nici una din cele 
două țări nu a întrunit majo
ritatea de două treimi nece
sară (69 de voturi din 103 
țări), urmează ca în cadrul 
altor ședințe plenare să se reia 
votul. în ceea ce privește ce
lelalte două locuri vacante, 
prin expirarea mandatelor 
Ceylonului și Ecuadorului, au 
fost alese Ghana și Venezuela 
care au întrunit respectiv 88 și 96 de voturi. De asemenea, 
in locul Liberiei in anul 1962 
va funcționa ca membru ne
permanent Irlanda.

în continuarea ședinței, A- 
dunarea Generală a trecut la 
alegerea a șase din cei 18 
membri ai Consiliului Econo
mic și Social care au mandat 
pe o perioadă de trei ani. Au 
fost aleși S.U.A., Columbia, 
Senegal și Australia ; ceilalți 
doi membri tor fi aleși într-o 
viitoare ședință, candidații ne
întrunind majoritatea 
sară.

nece-
e.

Guvernul congela este hotărit să pună capăt

fărădelegilor lui ChombeLEOPOLDVILLE 31 (A-gerpres). — în ultimele zile trupele impostorului Chombe care, după cum s-a anunțat din așa-zise „motive de sănătate" se află în prezent la Geneva, ău continuat să se de-

■lOișt

-
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britanice

CGxIl” 
promis pentru a mai atenua 
atmosfera explozivă de pe 
insulă” („Dally Telegraph"). 
Este foarte improbabil, recu
noaște chiar ziarul „Scots
man” că această constîtuție se 
va bucura 
populației 
multă vreme cere 
minarea deplină și 
oricărei dominații 
asupra insulei.

Populația Maltei 
libertate reală și ea va bon- 
tinua lupta pentru a o cuceri.

dorește o

GH. PURCAREA

algerian va învinge!
de 
în 

pu-

in schimb ei nu puteau 
nici nu vor putea vreo- 
— să biruie poporul în
de libertate al Algeriei. 
prea mulți la număr

apte ani au trecut 
\ atunci. Șapte ani 
’ care la Paris au fost 

blicate sute de comunicate 
victorioase ale colonialiștilor 
ce vesteau cu lăudăroșenie 
„înfrîngerea" luptătorilor pen
tru libertatea Algeriei. Dar 
dacă colonialiștii puteau re
dacta comunicate după bunul 
plac, - Și 
dată 
setat

Nu
erau patrioții algerieni care 
acum șapte ani, la 1 noiem
brie, au pășit pe drumul greu 
al luptei armate împotriva co
lonialiștilor francezi, pentru 
ca Algeria să devină indepen
dentă. Insă cu fiecare săptă
mână, cu fiecare lună, cu fie
care an, rindurile luptătorilor 
pentru libertatea Algeriei s-au 
îngroșat neîncetat. Acum, ar
mata de eliberare națională a 
poporului algerian este puter
nică, bine organizată, numără 
zeci și sute de mii de oameni. 
La ora aceasta, domnii colo
nialiști au încetat să mai vor
bească batjocoritor despre pa
trioții algerieni a căror „ni
micire" totală o prevedeau — 
odinioară — în cel mai apro
piat viitor. Astăzi, armata co
lonialistă de 600.000 de oameni 
înzestrați cu armament ultra
modern încearcă zadarnic să 
înfrângă un popor hotărit să 
dăruiască cauzei libertății 
sale orice fel de jertfă.

Calvarul poporului algerian 
este zguduitor. Algeria a fost 
transformată 
într-o imensă închisoare, 
tr-un cumplit 
centrare. De abia o statistică a 
viitorului va putea stabili cu 
exactitate numărul algerieni
lor ce au pierit datorită cru
zimii colonialiste. Dar e vor
ba, în orice caz. de sute de mii 
de oameni. Sate întregi au 
fost pîrjolite. Copiii au fost 
uciși la pieptul mamelor nu
mai datorită faptului că s-au 
născut algerieni. Presa progre
sistă apreciază la două milioane numărul algerienilor azvâr
liți în lagăre de concentrare 
ce seamănă destul de bine cu 
cele ale hitleriștilor. înfrînți 
pe câmpurile de luptă, colo
nialiștii își manifestă „vi
tejia" reprimind manifestațiile 
pașnice ale populației algerie
ne.

Poporul francez constată cu 
neliniște că războiul colonia
list dus în Algeria are conse
cințe nefaste pentru țara sa. 
Este vorba pe de o parte de 
grava știrbire adusă prestigiu
lui Franței pe plan mondial. 
Pe de altă parte, în atmosfera 

de colonialiști 
în- 

lagăr de con-

dea la provocări împotriva teritoriului aflat sub controlul guvernului central congolez, încâlcind astfel în mod flagrant acordul privitor la încetarea focului.în timp ce Chombe acuză

Trupele O.N.U. în Katanga nu 
numai că nu se opun fărăde
legilor săvîrșite de mercena
rii Iui Chombe, dar participă 
împreună cu aceștia la repri
marea membrilor tribului Ba- 
luba. Această cîrdășie este 
înfățișată în fotografia noa
stră pe care o reproducem 
dintr-un număr recent al zia

rului ,,Figaro“.

MOSCOVA. — La Moscova a fost tipărită culegerea „Filozofi romîni de seamă ai secolelor XVIII—XIX". Aceasta este o publicație comună a institutelor de filozofie ale A- cademiei de Științe a U.R.S.S. și Academiei R. P. Romîne.în culegere sînt publicate lucrări social-politice și filozofice, fragmente din operele a 32 de gînditori progresiști romîni, printre care Teodor Diamant, Nicolae Bălcescu, Ștefan Michăilescu, Vasile Conta, Nicolae Zubcu-Codrea- nu și alții. Toate materialele sînt publicate pentru prima oară în limba rusă.

mină 
conti- 
chiar 
bote- 
pom-

creată de acest război, se des
chide tot mai mult drum 
acelor forțe negre ce vor să 
împingă Franța în mlaștina 
fascismului.

Realitățile vieții arată 
poporului algerian trebuie 
i se recunoască dreptul la 
dependență deplină și că 
ceastă problemă nu poate 
tratată decît cu reprezentanții 
autentici ai Algeriei luptătoa
re. Orice fel de alte „soluții" 
preconizate de colonialiști cu 
scopul de a-și perpetua domi
nația sînt sortite eșecului. Po
porul algerian nu a luptat 
șapte ani cu arma în 
pentru ca să poarte în 
nuare jugul colonialist, 
dacă acesta este altfel 
zat, chiar dacă cuvinte 
poase despre „autodetermina
re" încearcă să-l camufleze. 
Primul ministru al guvernului 
provizoriu al Republicii Alge
ria, Ben Khedda, vorbind 
luni seara, a declarat: „Evoluția se precizează. Algeria pășește pe calea care mai devreme sau mai tîrziu o va duce la independență. Sîntem gata să reluăm tratativele cu Franța pe o bază serioasă. în același timp, însă, acționăm pentru a întări lupta noastră în toate domeniile — militar, politic și diplomatic".1 noiembrie este sărbătorit 
de către poporul algerian ca 
o „Zi națională de luptă pentru independență". Atmosfera 
sub auspiciile căreia în Alge
ria, ca și în Franța, se sărbă
torește această zi, este încor
dată. întreaga Algerie se află 
sub stare de asediu. La Paris 
au fost aduși 5.000 de. jandarmi 
în plus spre a întări efective
le polițienești. Elementele ul- 
tra-colonialiste își intensifică 
acțiunile teroriste împotriva 
populației pașnice. Dar nimic, 
absolut nimic nu poate să 
frîneze lupta pentru liberta
te a poporului algerian, luptă 
ce se bucură de sprijinul po
porului francez și al. întregii 
omeniri progresiste. Poporul 
nostru, ca și popoarele tuturor 
țărilor socialiste își manifestă 
cu putere solidaritatea cu lup
ta pentru libertate a poporu
lui algerian, exprimîndu-și 
convingerea că această luptă 
va fi încununată de 
deoarece în condițiile 
raport de forțe pe plan mon
dial colonialiștii nu mai pot 
acționa după bunul lor plac.

în vremea noastră, colonia
lismul este sortit pieirii. Lan
țurile colonialiste vor fi rupte și de poporul algerian.

Cauza dreaptă a Algeriei va 
birui!

EUGENIU OBREA
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noului

guvernul central de genocid și își exprima cu perfidie dorința de a „se ajunge la o soluționare pașnică" a situației actuale din Katanga, autoritățile katangheze au trecut la raiduri provocatoare și bombardamente în regiunea de frontieră a Katangăi cu Ka- saiul.Purtătorul de cuvînt al comandamentului O.N.U. în Congo, Norman Ho, a declarat că avioane katangheze de proveniență vest-germană au fost văzute bombardînd regiunea de frontieră Kaniama.
în urma acestei încălcări fățișe a acordului cu privire la încetarea focului, la ordinul guvernului central congolez 500 de soldați ai armatei naționale congoleze au trecut la acțiune.în declarația șa radiodifuzată, Cyrille Adoula, primul ministru al guvernului central congolez, a arătat că „trupele guvernului central au .trecut la acțiune în urma atacurilor elementelor secesioniste dotate cu arme moderne de proveniență străină". El a relevat faptul că actualele operațiuni ale trupelor guvernului central fac parte din acțiunea generală de lichidare a separării ilegale a provinciei Katanga de teritoriul Congoului. „Trupele noastre sînt hotărit? să-și facă datoria pînă la capăt", a spus Adoula. „întreaga lume știe că pînă acum noi am recurs la toate mijloacele pentru o rezolvare pașnică". Referindu-se la situația creată în Katanga, Adoula a arătat că ea a devenit deosebit de gravă.Reține în același timp a- tenția că și de această dată trupele O.N.U. nu iau măsuri împotriva bandelor lui Chombe. La comandamentul O.N.U. se anunță astfel că trupele O.N.U. așteaptă instrucțiuni dacă este cazul să acțione-

PARIS. — în dimineața zilei 
de 31 octombrie la Dijon s-a 
deschis cel de-al 32-lea „fîrg 
alimentar internațional". La tlrg 
expun 100 de întreprinderi spe
cializate în industria alimentară 
din mai multe țări, printre care 
Anglia, Germania occidentală, Ita
lia, Spania, Elveția, Franța și Ro- 
mînia.

PEKIN.—După cum trans
mite din Laos corespondentul 
agenției China Nouă, în dimi
neața zilei de 30 octombrie, 
au plecat Ia Geneva, la con
ferința lărgită pentru Laos 
de la Geneva Șeful delegației 
guvernului
Q. Folsena 
partidului 
Vongvicit.

regal al Laosului 
șî șeful delegației 
Neo Lao Haksat,

serie.de
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ÎNCHIDEREA LUCRĂRILOR CONGRESUL UI AL XXII-LEA AL P. C. 0. S.REZOLUȚIA CONGRESULUIAL XXII-LEA AL P. C. U. S.MOSCOVA 31 (Agerpres). — TASS transmite:La 31 octombrie delegații la Congresul al XXII-lea al P.C.U.S. au adoptat în unanimitate Rezoluția cu privire la Raportul de activitate al Comitetului Central al P.C.U.S.Congresul al XXII-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, se spune în Rezoluție, a aprobat pe deplin linia politică și activitatea practică a Comitetului Central aî P.C.U.S. în domeniul politicii interne și externe. Au fost aprobate, de asemenea, concluziile și propunerile cuprinse în Raportul de activitate al Comitetului Central al P.C.U.S.După cum se arată în Rezoluție, „întreaga desfășurare a evenimentelor confirmă justețea concluziilor teoretice și liniei politice a partidului nostru. A triumfat pe deplin linia Congresului al XX-lea, linie dictată de viața însăși de grija pentru binele poporului, linie pătrunsă de spirit creator revoluționar leninist".Congresul al XXII-lea subliniază în Rezoluția sa că „trăsătura determinantă a situației internaționale contemporane este creșterea continuă a forțelor socialismului, democrației și păcii în lumea întreagă".„Viața a confirmat justețea liniei partidului nostru în domeniul politicii externe, care urmărește preîntâmpinarea războiului și consolidarea păcii. Această linie corespunde intereselor fundamentale ale poporului sovietic și este sprijinită de forțele iubitoare de pace din toate țările".Congresul, se spune în Rezoluție, dă o înaltă apreciere consecvenței, supleței și spiritului de inițiativă manifestate în politica externă și a- probă pe deplin măsurile pe care le înfăptuiește Comitetul Central și guvernul sovietic în vederea întăririi relațiilor politice, economice și culturale cu toate țările.„Faptul că războiul a putut fi preîntîmpinat și că oamenii sovietici, popoarele celorlalte țări s-au putut bucura de binefacerile vieții pașnice, trebuie considerat ca drept principalul rezultat al activității partidului, a Comitetului său Central, pe linia sporirii forței Statului sovietic, a în-: făptuirii politicii externe leniniste, drept un rezultat al activității partidelor frățești din țările socialiste, al activizării forțelor iubitoare de pace din toate țările" — se subliniază în Rezoluție.în Rezoluție se arată că sistemul mondial socialist se dezvoltă cu succes, se consolidează și devine factorul determinant al progresului societății omenești. Congresul a aprobat linia Comitetului Central și a guvernului sovietic de întărire neabătută a colaborării economice, politice și culturale între statele socialiste, bazată pe principiile internaționalismului proletar, e- galității în drepturi și într-a- jutorării tovărășești.Congresul a relevat în mod deosebit activitatea vastă și rodnică a Comitetului Cen-

trai în direcția dezvoltării și întăririi colaborării dintre P.C.U.S. și partidele comuniste și muncitorești frățești pe baza marxism-leninismu- lui, în interesul unității și coeziunii mișcării comuniste internaționale.„Congresul — se arată în Rezoluție — respinge cu hotă- rîre ca neîntemeiate și calomnioase atacurile conducătorilor Partidului Muncii din Albania împotriva P.C.U.S. și a Comitetului său Central leninist. Acțiunile conducătorilor albanezi sînt în contradicție cu declarațiile Consfătuirilor reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din 1957 și 1960 și nu pot fi calificate decît ca acțiuni scizioniste, îndreptate spre subminarea prieteniei și unității țărilor socialiste, ca acțiuni care îac jocul imperialismului".Congresul al XXII-lea și-a exprimat speranța că, conducătorii albanezi, dacă le sînt scumpe interesele poporului lor și doresc cu adevărat prietenia cu P.C.U.S., cu toate partidele frățești vor renunța la părerile lor greșite și vor reveni pe calea unității și colaborării cu toate țările socialiste, cu mișcarea comunistă internațională.„întărirea continuă a unității lagărului socialist, sporirea puterii și capacității lui de apărare rămîn una din sarcinile cele mai importante".în rezoluție se spune : „îmbinarea eforturilor îndreptate spre dezvoltarea economiei naționale a fiecărei țări socialiste cu eforturile comune în direcția consolidării și extinderii colaborării economice și a ajutorului reciproc, — aceasta este calea înfloririi continue și a avîntului tuturor țărilor comunității socialiste, a economiei mondiale socialiste.Congresul al XXII-lea a subliniat că „astăzi nu imperialismul, ci socialismul determină orientarea principală a dezvoltării mondiale".S-a confirmat pe deplin concluzia Congresului al XX-lea cu privire la inevitabilitatea adîncirii crizei generale a capitalismului. în ultimii ani au continuat să slăbească pozițiile economice, politice și ideologice ale imperialismului, s-au ascuțit și mai mult principalele lui contradicții, iar lupta revoluționară a cla- _S,eL muncitoare, mișcarea democratică și de eliberare națională a popoarelor au luat o amploare uriașă. Sub loviturile puternice ale mișcării de eliberare națională sistemul colonial de fapt s-a prăbușit.Referindu-se la formele și căile de dezvoltare a revoluției socialiste, Rezoluția subliniază că clasa muncitoare și avangarda ei — partidul marxist-leninist — năzuiesc să înfăptuiască revoluția socialistă pe cale pașnică. în condițiile actuale, „într-o serie de țări capitaliste, clasa muncitoare, în frunte cu detașamentul său înaintat are posibilitatea ca, pe baza frontului muncitoresc și popular, precum și a altor forme posibile de înțelegere și colaborare politică între diferite partide și organizații obștești să unească majoritatea po-
Ședința de închidere

(Urmare din pag. l-a) nare de Comitetul Central al partidului.A luat apoi cuvîntul N. S. Hrușciov. Din însărcinarea Prezidiului C.C. el a informat pe delegații la Congres că a avut loc o Plenară a Comitetului Central care a ales organele de conducere.N. S. Hrușciov a rostit cu- vîntarea de închidere a Congresului, care a fost primită cu puternice și îndelungi a- plauze.

colonialismului și imperialis
mului ! Ura !

Miile de delegați și oaspeți 
la Congres ovaționează cu 
căldură pe reprezentanții 
popoarelor Asiei, Africii, A- 
mericii Latine, care luptă pen
tru libertate și independență.

Oaspeții de peste hotare 
aclamă Uniunea Sovietică, 
mareie Partid al lui Lenin, 
unitatea și înfrățirea popoare
lor în lupta pentru pace și 
un viitor luminos.

porului, să cucerească puterea de stat fără război civil și să asigure trecerea principalelor mijloace de producție în mîi- nile poporului".„Comunismul a devenit forța politică cea mai influentă a epocii noastre", se spune în Rezoluție. în continuare se subliniază :„Lupta intransigentă, consecventă pe două fronturi — împotriva revizionismului ca primejdie principală, și împotriva dogmatismului și sectarismului — are o însemnătate hotărîtoare pentru triumful marxism-leninismului. P.C.U.S. consideră că datoria sa in- ternaționalistă constă în a consolida prin toate mijloacele unitatea de monolit a mișcării comuniste internaționale, în a lupta împotriva tuturor celor care încearcă să slăbească unitatea comuniștilor din toate țările. Este necesar ca și pe viitor să fie demascată teoria și practica revizionismului contemporan care și-a găsit expresia cea mai concentrată în programul Uniunii comuniștilor din Iugoslavia".Problema războiului și a păcii a fost și rămîne problema cea mai arzătoare a contemporaneității. în Rezoluție se subliniază :„în condițiile actuale a a- părut perspectiva realizării coexistenței pașnice pentru întreaga perioadă în cursul căreia trebuie să-și găsească rezolvarea problemele sociale și politice care despart în prezent lumea. Evoluția lucrurilor este de așa natură că încă înainte de victoria deplină a socialismului pe pămînt, în condițiile menținerii capitalismului într-o parte a lumii va apărea posibilitatea reală de a exclude războiul mondial din viața societății".în Rezoluție se arată totodată că, atîta vreme cît se menține imperialismul, va dăinui și terenul pentru războaie de agresiune. Imperialismul internațional, în primul rînd cel american, reprezintă primejdia principală pentru cauza păcii în lumea întreagă. El pregătește crima cea mai cumplită împotriva omenirii — războiul termonuclear mondial.„Congresul consideră oportune, juste și necesare măsurile Comitetului Central și guvernului sovietic pentru întărirea continuă a capacității de apărare a patriei noastre. Atîta timp cît există agresorii imperialiști, trebuie să fim cu ochii în patru, trebuie să ținem uscat praful de pușcă, să perfecționăm apărarea țărilor socialiste, forțele lor armate".După cum se subliniază în Rezoluție, „cauza consolidării păcii cere rezolvarea neîntîr- ziată, pe baza principiilor coexistenței pașnice, a problemelor internaționale fundamentale și în primul rînd : dezarmarea generală și totală sub cel mai strict control internațional ; lichidarea definitivă a jugului colonial în toate formele și manifestările sale ; asigurarea reală a unui ajutor eficient pentru popoarele care și-au cucerit recent independența ; lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial; reglementarea pașnică cu Germania; restabilirea drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze în Organizația Națiunilor Unite; îmbunătățirea substanțială a mecanismului Organizației Națiunilor Unite; dezvoltarea relațiilor constructive între state, a legăturilor economice si culturale între toate țările"...Partidul Comunist al Uniunii Sovietice va face tot ce este necesar pentru a menține și a consolida pacea și prietenia între popoare, în numele triumfului înaltelor idealuri ale progresului social și fericirii popoarelor"Congresul al XXII-lea al

P.C.U.S. consideră necesar ca și de acum înaintesă înfăptuiască neabătut și consecvent principiul coexistenței pașnice a statelor cu orînduiri sociale diferite ca linie generală a politicii externe a Uniunii Sovietice ;să întărească neobosit unitatea țărilor socialismului pe baza colaborării și într-ajuto- rării frățești, să-și aducă contribuția la întărirea puterii sistemului mondial socialist;să dezvolte și să adîncească colaborarea cu toate forțele care luptă pentru pace în întreaga lume ;să întărească solidaritatea proletară cu clasa muncitoare și cu oamenii muncii din întreaga lume, să acorde un sprijin multilateral popoarelor care luptă pentru eliberarea lor de sub jugul imperialist și colonial, pentru întărirea independenței lor ;să dezvolte și mai larg legăturile internaționale constructive, colaborarea economică și comerțul reciproc a- vantajos cu toate țările ;să ducă o politică externă activă și suplă, luptînd pentru reglementarea pe calea tratativelor, a problemelor mondiale la ordinea zilei, să demaște uneltirile și manevrele ațîțătorilor imperialiști la război, să întărească pacea în întreaga lume.După cum se arată în Rezoluție, cea mai importantă trăsătură a perioadei de după Congresul al XX-lea este ritmul accelerat al construcției comuniste. In ultimii șase ani, volumul producției industriale a crescut aproximativ cu 80 la sută. Planul septenal se îndeplinește cu succes. Sporul mediu anual al producției industriale reprezintă de fapt 10 la sută în loc de 8,3 la sută cît se prevăzuse pentru primii trei ani ai septenalului. S-au produs peste prevederile primilor trei ani ai septenalului produse industriale în valoare de circa 19 miliarde de ruble.Congresul a relevat că reîn- zestrarea armatei sovietice cu tehnica racheto-nucleară a fost pe deplin încheiată. „în mîinile poporului nostru, puternica tehnică militară slujește cu nădejde apărarea cuceririlor socialiste, cauza întăririi păcii în lumea întreagă".Se îndeplinește cu succes sarcina de a ajunge din urmă și de a depăși cele mai dez
voltate țări capitaliste în ce 
privește producția pe cap de 
locuitor, se spune în Rezolu
ție. Uniunea Sovietică a depă
șit de pe acum S.U.A. — cea mai dezvoltată țară capitalistă — nu numai în ce privește ritmul, ci și în ce privește sporul anual absolut al producției. în prezent, U.R.S.S., extrage mai mult minereu de fier și cărbune, decît S.U.A., produce mai mult cocs, prefabricate din beton armat, unt, zahăr și o serie de alte articole și produse alimentare decît S.U.A.„îndeplinirea planului septenal va ridica economia Uniunii Sovietice la un nivel de la care nu va mai fi nevoie de mult timp pentru a depăși S.U.A. și în ce privește producția pe cap de locuitor. Aceasta va fi o victorie de importanță istorică mondială a socialismului asupra capitalismului".în Rezoluție se arată că în decurs de cinci ani producția globală a agriculturii sovietice a crescut cu 43 la sută în comparație cu cei cinci ani precedenți. în ultimii ani, statul achiziționează anual peste trei miliarde de puduri de cereale (înainte achiziționa doar aproximativ două miliarde). Crește neîncetat bunăstarea materială a oamenilor muncii.Pe baza creșterii venitului național al U.R.S.S., veniturile reale ale muncitorilor și funcționarilor (calculate pe cap de salariat) au sporit în decurs de cinci ani cu 27 la sută iar ve

niturile colhoznicilor cu 33 la sută.în domeniul politicii interne se trasează, printre altele, următoarele sarcini de cea mai mare importanță :să se asigure îndeplinirea și depășirea sarcinilor planului septenal, ceea ce va avea o importanță hotărîtoare pentru crearea bazei tehnice materiale a comunismului, pentru victoria în întrecerea economică pașnică cu capitalismul;să se obțină pe baza progresului tehnic continuu creșterea prin toate mijloacele a productivității muncii în industrie, construcții, agricultură, transporturi ;să se îmbunătățească consecvent munca organizatorică de conducere a economiei naționale ;să se sporească în anii următori achizițiile de cereale pînă la 4.200 de milioane de puduri, cele de carne, pînă la 13 milioane de tone, iar cele de lapte pînă la 50 de milioane de tone anual;să se asigure creșterea continuă a nivelului de trai al poporului ;să se mențină la înălțimea cuvenită și să se întărească prin toate mijloacele capacitatea de apărare a țării, bastionul păcii în întreaga lume, să se perfecționeze armamentul Armatei Sovietice ;să se dezvolte și să se perfecționeze relațiile sociale socialiste.„Crearea bazei tehnice materiale a comunismului, dezvoltarea relațiilor sociale socialiste, formarea omului societății comuniste, iată cele mai importante sarcini care stau în fața partidului în domeniul politicii interne în perioada construcției desfășurate a comunismului". .Congresul a relevat că „cea mai importantă latură a activității partidului în perioada la care s-a referit raportul de activitate a fost restabilirea și dezvoltarea în continuare a normelor leniniste ale vieții de partid și a principiilor conducerii colective în toate verigile partidului și statului". De o uriașă însemnătate pentru construirea socialismului și comunismului, pentru întreaga mișcare comunistă internațională a fost condamnarea deschisă și curajoasă de către Partid, de către Comitetul lui Central, a cultului per
sonalității lui Stalin.

„Congresul, se spune în Re
zoluție, consideră absolut jus
te și aprobă in mtregrme ma
surile hotânte luate de C.C. 
pentru demascarea și zdrobirea ideologică a grupului antipartinic Molotov, Kaganovici, Malenkov, Bulganin, Pervu- hin, Saburov și Șepilov care li s-a alăturat, grup care a acționat împotriva liniei leniniste trasate de Congresul al XX-lea".în timpul luptei fracționis- te dusă de grupul antipartinic, Voroșilov a făcut greșeli serioase. în cursul plenarei C.C. din iunie (1957), Voroșilov și-a recunoscut greșelile și a condamnat acțiunile frac- ționiste ale grupului antipartinic contribuind prin aceasta într-o anumită măsură, la demascarea renegaților antipartinici.în rezoluție se definesc sarcinile tuturor organizațiilor de partid în domeniul muncii organizatorice și ideologice.Rezoluția se încheie cu următoarele cuvinte :„Partidul Comunist al Uniunii Sovietice va ține sus și pe viitor steagul victorios al marxism-leninismului, își va îndeplini datoria internaționa- listă față de oamenii muncii din toate țările, își va consacra toate forțele luptei pentru interesele poporului, pentru realizarea mărețului țel istoric, construirea societății comuniste.Partidul proclamă solemn : actuala generație a oamenilor sovietici va trăi în comunism !“

Componența Comitetului Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, ales la Congresul 

al XXII-lea al partiduluiMembrii Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice :
Abramov G. G„ Abrasimov P. A., Adjubei 

A. I., Afanasiev S. A., Ahundov V. I., Andro
pov I. V., Aristov A. B„ Bagramian I. H„ 
Basov A. V„ Benediktov I. A„ Beșcev B. P„ 
Biriuzov S. S„ Bodiul I. I., Brejnev L. I., 
Cernîșev V. E„ Cervonenko S. V., Ciuikov 
V. I., Ciuraev V. M„ Daniialov A. D„ Daule- 
nov S„ Dementiev P. V„ Demicev P. N„ De
nisov G. A., Dgai N. A„ Dimșiț V. E„ Dja- 
vahișvili G. D„ Efremov L. N., Efremov M. T„ 
Egorîcev N. G„ Eliutin V. P„ Eniutin G. V„ 
Ermilov V. V., Fedoseev P. N„ Fokin V. A., 
Furțeva E. A„ Gaganova V. I., Gaevoi A. I„ 
Galanșin K. I., Garbuzov V. F„ Gheorghiev 
A. V„ Golikov F. I., Goriacev F. S„ Gorșkov 
S. G„ Greciko A. A., Grișin K. N„ Grișin 
V. V„ Grișmanov I. A„ Gromîko A. A„ Gru- 
șețki I. S„ Hrușciov N. S„ Iakubovski I. I., 
lasnov M. A., Ignatov N. F„ Ignatov N. G„ 
Ilicev L. F„ Iunak I. H„ Ivașcenko O. I., 
Jegalin I. K„ Kalmîkov V. D„ Kalnberzln 
I. E„ Kapitonov I. V„ Kavun V. M„ Kaza- 
neț I. P„ Kebin I. G„ Keldîș M. V„ Kirilenko 
A. P„ Kiselev I. I„ Kiselev T. I., Klimenko 
V. K„ Kojevnikov E. F„ Kokariov A. A„ 
Komiahov V. G„ Konev I. S„ Konovalov 
N. S„ Korîtkov N. G„ Korneiciuk A. E„ Ko- 
rotcenko D. S„ Kosîghin A. N„ Kostousov 
A. I., Kovalenko A. V„ Kozlov F. R„ Krah- 
malev M. K„ Krilov A. G„ Krilov N. I., Ku- 
cerenko V. A., Kuciumov P. S., Kulakov F. D„

Kunaev D. A., Kurbanov R„ Kuusinen O. V., 
Kuznețov V. V., Leașko A. P„ Leseciko M. A., 
Lomako P. F., Lubennikov L. I., Malinovski
R. I., Maneakin S. I., Manukovski N. F„ Ma
zurov K. T„ Mihailov N. A., Mikoian A. I., 
Mjavanadze V. P„ Monașev L. G„ Moskalen
ko K. S„ Muhitdinov N. A., Murîsev A. S.» 
Nasriddinova I. S„ Nikolaeva T. N., Novikov: 
I. T„ Novikov V. N„ Nuriev Z. N„ Ovezov B., 
Organov N. N„ Patolicev N. S„ Pavlov S. P., 
Pegov N. M„ Pelșe A. I., Pisin K. G., Pod- 
gornii N. V., Poleanski D. S., Ponomariov 
B. N„ Popova N. V„ Pospelov P. N„ Pritîțki
S. O., Puzanov A. M„ Rasulov D., Rașidov 
Ș. R„ Reabikov V. M„ Rozenko P. A., Ru
denko R. A„ Rudnev K. N., Rumianțev A. M., 
Satiukov P. A., Senin I. S„ Serdiuk Z. T„ Si- 
nița M. S„ Skriabin V. V., Slavski E. P., 
Smirnov L. V., Snecikus A. I., Sobol N. A., 
Sokolov T. I„ Solomențev M. S„ Soloviov 
L. N„ Spiridonov I. V„ Stepanov S. A., Sur- 
ganov F. A., Suslov M. A„ Șcerbițki V. V., 
Ștetinin S. N„ Șelepin A. N„ Șelest P. E., 
Șevcenko V. V„ Șibaev A. I., Șitikov A. P., 
Șkolnikov A. M„ Șolohov M. A., Șurîghin 
V. A., Șvernik N. M„ Tabeev F. A„ Titov 
F. E„ Titov V. N., Tolstikov V. S„ Tolubeev 
N. P., Ustinov D. F„ Usubaliev T„ Verșinin 
K. A., Volkov A. P., Vorobiov G. I„ Voro
nov F. D„ Voronov G. I., Zaharov M. V., Za- 
robian I. N„ Zaseadko A. F„ Zorin V. A.

în Comitetul Central au fost aleși 175 de 
tovarăși.

Membrii supleanți ai Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Abdurazakov M., Afanasenko E. I., Afana
siev P. I., Annaliev A. A., Antonov A. K„ 
Antonov V. I., Arușanian Ș. M., Bakaev V. G„ 
Batițki P. F., Bazovski V. N., Beisebaev M„ 
Borisov A. F., Borisov S. Z., Bocikariov A. P„ 
Brehov K. I., Bubnovski N. D., Budionnîi 
S. M., Buharov A. S„ Bulgakov A. A., Bu- 
toma B. E., Ceabanenko A. T„ Denisov G. I„ 
Diordița A. F.. Dolâiiuk E. A., Drîghin A. S„ 
Emelianov V. S., Epișev A. A., Eremenko 
A. I., Ermin L. B., Feodorov V. S., Filippov 
V. R., Firiubin N. P., Florentiev L. I., Fran- 
țov G. P., Frolov V. S„ Gavrilov M. A., Ghe- 
rasimov K. M., Ghetman A. L„ Gribaciov 
N. M., Gustov I. S„ Hitrov S. D., Hudaiber- 
dîev N. D., Iskenderov M. A., Isliukov S. M„ 
Ișkov A. A., Iusupov I., Ivașcenko A. V., Ji- 
galin V. F., Juravliova M. I., Kaharov A., 
Kairov I. A., Kalcenko S. V., Kandrenkov 
A. A., Karlov V. A., Kazakov M. I., Kirillin 
V. A., Klauson V. I., Klimov A. P., Kocinian 
A. E., Kolcina O. P., Kolomieț F. S., Konotop 
V. I., Kornieț L. R., Kortunov A. K., Koșe- 
voi P. K„ Koval I. G., Kovanov P. V., Kozi- 
neț N. F., Kozlov V. I., Kozîr P. P„ Krotov 
V. V„ Kumîkin P. N„ Kurașov S. V., Kuz- 
nki A. S- Lavrentiev M. A.. Lecaov P. A-. 
Likova L. P„ Loșenkov F. L, Lctak L K, Mal- 
bahov T. K„ Mamai N. I-, Mambetov B., Mar-

cenko I. T., Mașerov N. M„ Melnikov N. A., 
Menșikov M. A., Miurisep A. A.. Musahanov 
M. M., Nikolaev K. K., Novikov K. A., Ol- 
șanski M. A., Orlov G. M., Osipov G. I., Pa- 
lețkis I. I„ Paion B. E„ Pavlov G. S„ Peive 
I. V., Penkovski V. A., Petuhov B. F„ Pime
nov M. A., Pliev I. A., Polehin M. A., Po- 
ieakov V. I., Poleakov I. E„ Polikarpov D. A., 
Ponomariov M. A., Popov G. I„ Fostovalov 
S. O., Privalov M. M., Psurțev N. D., Pușkin 
G. M., Puzikov S. T., Rodionov N. N„ Rokos- 
sovski K. K., Romanov A. V., Rudakov A. P., 
Rudenko S. I., Saiușeev V. A., Savițki E. î., 
Semionov I. M„ Semionov N. N„ Se- 
mionov V. A., Semiceastnîi V. E., Ser- 
bin I. D., Sizov G. F„ Skacikov S. A., 
Skocilov A. A., Skulkov I. P., Smir
nov A. I., Smirnov N. I., Smirnov N. I., Smir
nov V. A., Sokolovski V. D„ Sotnikov V. P.* 
Stepanov V. P., Strokin N. I., Struev A. I., 
Stucenko -A. T., Sudeț V. A., Surkov A. A., 
Scerbina B. E., Șokin A. I., Șumauskas M. I., 
Tarasov A. M., Tihonov N. A., Tikunov V. S„ 
Timoșenko S. K„ Toka S. K., Tvardovski 
A. T., Varențov S. S., Vatcenko A. F., Voro
nina P. A.. Zaharov M. E-. Zolotuhin G.
Zotov V. P.

C* membri supieanți ai Ccsuietalai Cen
tral au fost aleși 155 de tovarăși.

Membrii Comisiei Centrale de Uevizie 
a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Abdraziakov A. A., Abîzov V. P.. Bagdasa- 
rian O. M„ Bairamov N„ Baskakov S. A„ 
Boikova A. P„ Bugaev E. I., Burkațkaia G. E„ 
Cerednicenko E. T„ Dementieva R. F„ Dja- 
farov S. M., Dmitrin A. G„ Drozdenko V. I., 
Dzoțenidze S„ Egorov A. G„ Elistratov P. M., 
Goriunov D. P„ Gorkin A. F„ Gorodovîkov 
B. B„ Gribkov M. P„ Hrennikov T. N., Jukov 
G. A„ Kabaloev B. E„ Kabkov I. I., Kocetov 
V. A„ Kodița I. S„ Kozlov G..L, Krasovski 
S. A., Kreizer I. G„ Kulatov T., Kulikova
M. V„ Lobanok V. E„ Malin V. N., Martinov
N. Vm Mironov N. R„ Mironova Z. V-,

Morozov P. 1, Moskovski V. P„ Mu
raviova N. A., Orlov M. A„ Paniușkin 
A. S., Pankin I. S„ Pigaliov P. F„ Pod- 
zerko V. A., Popov B. V., Prokofiev A. A., 
Promîslov V. F„ Rahinatov M„ Semionov 
V. S„ Senkin I. I., Serov V. A„ Skripko N. S,. 
Smirnov V. I., Spastin V. I„ Soldatov A. A„ 
Starovski V. N„ Stepakov V. I„ Șaripov I., 
Șikin I. V., Șuiski G. T„ Trofimov A. S., Vi
nogradov S. A., Vladîcenko I. M„ Zagafura- 
nov F. Z„ Zimianin M. V.

în Comisia Centrală de Revizie au fost aleși 
65 de tovarăși.

COMUNICAT 
cu privire Sa Plenara Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii SovieticeMOSCOVA 31 (Agerpres). - TASS transmite : La 31 octombrie 1961 a avut loc plenara Comitetului Central al P.C.U.S., ales de Congresul al XXII-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.
Plenara a ales Prezidiul C.C. al P.C.U.S. în următoarea componență :

MEMBRI AI PREZIDIULUI:

Apoi N. S. Hrușciov a declarat închis Congresul al XXII-lea.Delegații și invitații la Congres intonează imnul clasei muncitoare „Internaționala".Din toate colțurile sălii răsună aclamații : „Pentru Con
gresul al XXII-lea al P.C.U.S. 
— Ura !“ ; „Slavă Partidului 
leninist!“ ; „Trăiască Progra
mul leninist al partidului. 
Ura I; „Pentru partidele 
marxist-Ieniniste frățești — 
Ura 1; „Pentru lagărul socia
list — Ura !“ ; „Trăiască Co
mitetul Central leninist! 
Ura !“ ; „Pentru poporul so
vietic — Ura

Sala scandează : „Leninism- 
comunism !, „Leninism-comu- 
nism. Ura !“ ; „Prietenie între 
popoare!, „Prietenie între 
popoare". „Pace !“ ; „Ura !”.Tovarășul Hrușciov. exclamă:

— Pentru partidele marxist- 
Ieniniste frățești, ura!

Ca tunetul răsună din nou 
ovațiile, se aud aclamații în 
cinstea mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, în 
cinstea marxism-leninismului.

— Trăiască popoarele care 
luptă pentru libertate și inde
pendență, împotriva jugului

N. S. Hrușciov discută cu un 
grup de delegați la cel de-al 
XXII-lea Congres al P.C.U.S.

Brejnev L. I.,Hrușciov N. S.,Kosîghin A. N.,Kozlov F. R„Kuusinen O. V.,Mikoian A. I.,Podgornîi N. V.,Poleanski D. S.,Suslov M. A.,Șvernik N. M.,Voronov G. I.
MEMBRI SUPLEANȚI AI PREZI

DIULUI :Grișin V. V.,Rașidov Ș. R., Mazurov K. T„ Mjavanadze V. P., Șcerbițki V. V.

PLENARA A ALES SECRETARIA
TUL C-C. AL P.C.U.S. în urmă
toarea componență:Hrușciov N. S. — prim secretar al C.C. al P.C.U-S.,Kozlov F. R.,Demicev P. N.,Ilicev L. F.,Kuusinen O. V.,Ponomariov B. N.,Spiridonov I. V.,Suslov M. A.,Șelepin A. N.Plenara l-a ales pe Șvernic N. M., președinte al Comitetului Controlului de Partid de pe lîngă C.C. al P.C.U.S. iar pe Serdiuk Z. T. prim-vicepreședin- te al Comitetului Controlului de Partid.

Din partea Comisiei Centrale de Revizie a P.C.U.S.MOSCOVA 31 (Agerpres). — TASS transmite : Din partea Comisiei Centrale de Revizie a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice :
La 31 octombrie 1961 a avut loc ședința Comisia Centrală de Revizie a ales pe 

Comisiei Centrale de Revizie a Partidului
Comunist al Uniunii Sovietice. Muraviova N. A. președinte al comisiei.

Biroul C. C. al P. C. U. S. pentru R. S. F. S. R.MOSCOVA 31 (Agerpres).Biroul C.C. al P.C.U.S. pentru R.S.F.S.R.
Hrușciov N. S. — președinte.
Voronov G. I. — prim vicepreședinte.
Lomako P. F. — vicepreședinte.

— TASS transmite : Prezidiul C.C. al în P.C.U.S. a confirmat următoarea co mponență :
Membri ai Biroului: Abramov G. G„ Ciu

raev V. M„ Efremov L. N., Iasnov M. A., 
Kirilenko A. P„ Organov N. N„ Poleanski 
D. S„ Romanov A. V.REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii", Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poli grafic „Casa Scînteii' STAS 3452 52.


