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Sărbătorirea celei de a 38-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Raportul prezentat de tovarășul L M. Kaganovici
la ședința solemnă de la Moscova din ziua de 6 noiembrie

Cuvîntarea tovarășului Mirau Constantinescu
la adunarea festivă din București din ziua de 6 noiembrie

I.
Tovarăși! Se poate spune fără a exa

gera că în istoria mondială nu a existat un 
eveniment mai important pentru destinele 
omenirii ca Revoluția din Octombrie. Nici
odată lupta de clasă nu a luat un caracter 
atît de profund, iar valurile acestei lupte 
nu s-au ridicat niciodată la un nivel atît de 
înalt ca în octombrie 1917.

In revoluțiile burgheze masele populare 
Cu ale căror mîini și cu al căror sîrige se 
înfăptuiau aceste revoluții, aveau prea puțin 
de cîștigat de pe urma lor. O formă de ex
ploatare înlocuia pe alta, dar exploatarea în
săși rămînea pentru că rămînea nezdrunci
nată proprietatea privată exploatatoare asu
pra uneltelor și mijloacelor de producție.

Pentru a nimici exploatarea nu este su
ficient să înțelegi că ea nu este echitabilă, 
nu este suficient să protestezi împotriva ei, 
nu este suficient să întocmești planuri de 
transformare socialistă a societății, așa cum 
făceau marii socialiști utopiști. Trebuie smul
să rădăcina exploatării.

Tocmai de aceea marii Marx și Engels au 
subliniat că pentru comuniști „nu este vor
ba de o schimbare a proprietății private, ci 
de nimiciréa èi, nil este vorba de estom
parea contradicțiilor de clasă; ci de nimi
cirea claselor, nu este vorba de îmbunătă
țirea societății existente, ci de întemeierea 
unei societăți noi“.

Astăzi, în ziua celei de a 38-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, 
noi comuniștii și întregul popor sovietic sîn- 
tem mîndri de faptul că am îndeplinit cu 
cinste această învățătură a marilor das
căli ai proletariatului — Marx și Engels. 
(Aplauze).

Sub conducerea Partidului' Bolșevic, a ge
nialului tui conducător Lenin, proletariatul 
și țărănimea muncitoare au nimicit proprie
tatea moșierească și capitalistă și statul res
pectiv, au cucerit puterea sovietică, au trans
format societatea pe o bază principial nouă, 
și au construit cu succes socialismul în 
țara noastră.

Experiența de 38-de. ani a poporului so
vietic de multe, .milioane _ă,.demonstrat. în.. 
practică' superioritatea proprietății obștești 
socialiste față de cea capitalistă care, este 
perimată din punct de vedere istoric./'.

De zeci și sute de ori milioane de în
robiți au încercat să răstoarne pe exploa
tatori, dar au suferit înfrîngeri. Istoria cu
noaște răscoale ale sclavilor și plebeilor în 
lumea antică, răscoale țărănești și alte miș
cări revoluționare, dar toate acestea sufe
reau înfrîngeri,. sîngele curgea pîraie, ele 
n-au fost însă încununate de victorie. Soarta 
grea, bezna, rămîneau-, suferințele poporului 
continuau, dar izbăvirea din sclavie nu se 
obținea, puterea »rămînea în mîinile clasei 
exploatatorilor.

Cauza principală a acestor înfrîngeri 
consta în faptul că oamenii muncii nu au 
avut o adevărată și puternică forță de clasă 
In conducerea mișcării revoluționare.

Numai atunci cînd pe. arena istoriei a apă
rut proletariatul industrial clasa cea mai 
asuprită și mai exploatată dar totodată cea 
mai strîns unită și revoluționară a societă
ții moderne — mișcarea revoluționară a oa
menilor muncii a căpătat în proletariat o 
adevărată forță conducătoare care unește și 
duce după sine păturile împrăștiate și îna
poiate ale populației exploatate.

Anul acesta, cînd popoarele Uplunil So
vietice sărbătoresc cea de a 50-a glorioasă 
aniversare a revoluției ruse din 1905, care 
a fost „repetiția generală“ a Revoluției din 
Octombrie, este deosebit de necesar să se 
sublinieze uriașa însemnătate a învățăturii 
marxist-leniniste despre hegemonia proleta
riatului.

Marele merit al dascălilor clasei munci
toare Marx-Engels-Lenin-Stalin și al parti-, 
dului comuniștilor creat de ei constă în fap
tul că au dus învățătura lor despre rolul 
clasei muncitoare de conducător al tuturor 
oamenilor muncii și al maselor exploatate, 
în primul rînd al țărănimii, la o încheiere lo
gică, la învățătura că „lupta de clasă duce 
în mod necesar la dictatura proletariatului“ 
(Marx). „Marxist éste numai acelă 

•— scria Lenin — care extinde recunoașterea 
luptei de clasă pînă. la recunoașterea dicta
turii proletariatului. In aceasta .constă ma
rea deosebire dintre un marxist și micul (ba 
chiar și marele) burghez de duzină“.

Acesta este lucrul principal în marxism
leninism și fundamental în ReVoluția din 
Octombrie. Munca neobosită a partidului de 
pregătire a proletariatului pentru cucerirea 
puterii, lupta intransigentă împotriva tutu
ror varietăților oportunismului și trădării în 
rîndurile proletariatului, au asigurat ducerea 
revoluției pînă la cucerirea puterii, la die 
tatura proletariatului. Aceasta a consolidat 
cuceririle lui Octombrie și a asigurat con
struirea socialismului și victoria popoarelor 
din marea noastră patrie socialistă.

Iri lupta împotriva dușmanilor dinăuntru 
și din afară ai revoluției, dictatura proleta
riatului, și-a manifestat.prima ei latură — cea 
a violenței. Dictatura proletariatului nu este 
însă numai violență și nu este în princioal 
violență. Aplicînd latura a doua și a treia 
a dictaturii proletariatului, clasa muncitoare 
a folosit puterea sa pentru construirea so
cialismului, pentru atragerea definitivă de 
partea sa a tuturor maselor muncitoare, mai 
cu seamă a țărănimii, a consolidat alianța 
sa cu' țărănimea, alianță care a fost și ra
mine principiul suprem, al dictaturii proleta
riatului.

Dictatura proletară șl-a îndeplinit rolul de 
asemenea și față de toate națiunile și po
poarele asuprite din fosta Rusie, jaristă, asi- 
gurîncfa-le libertatea riațțonâlâ' și făurirea 
unor națiuni nó(,'socialiste.

Aidoma unui fluviu 'bogat în ape, Revo
luția din Octombrie a unit trei torente: pu
ternicul torent al luptei țărănimii împotriva 
moșierilor, lupta națiunilor asuprite; împotri
va „închisorii popoarelor“ — Rusia țaristă 
— cu puternicul torent al revoluției proletare 
aociallsta, 1

In cei 38 de ani al puterii sovietice, pa
tria noastră s-a transformat dintr-o țară 
agrară, slab dezvoltată din punct de vedere 
economic într-un puternic stat socialist in- 
dustrial-colhoznic, într-o țară a științei și a 
culturii înaintate. Patria noastră a devenit 
farul și speranța, popoarelor din lumea în
treagă. (Aplauze furtunoase).

H.
Lenin, genialul strateg al revoluției pro

letare, elaborînd în mod creator comunis
mul științific, în condițiile Revoluției birui
toare din Octombrie, a creat un plan măreț, 
cutezător, fundamentat din punct de vedere 
științific, al construirii comunismului. Isto
ria a arătat că planul lui Lenin s-a dove
dit a fi just.

Partidul conta în primul rînd pe resur
sele interne și pe propriile forțe ale poporu
lui eliberat. Nu se putea conta pe un spri
jin1 din afară : în acea perioadă imperialiștii 
exportau în Rusia Sovietică numai inter
venția, iar banii îi dădeau cu generozitate 
numai pentru contrarevoluție.

Veriga cea mai importantă a planului leni
nist de construire a comunismului l-a con
stituit electrificarea țării. Vestitul plan 
Goelro a fost denumit de Lenin „Al 
doilea program ăl partidului“. „Comunismul 
— șpunea el — înseamnă puterea sovietică 
plus electrificarea întregii țări“. Prin elec
trificarea țării, Lenin, înțelegea crearea ba
zei materiale a comunismului, dezvoltarea 
unei industrii mari și în primul rînd a unei 
industrii grele, pe baza tehnicii înaintate și 
a unei înalte productivități a muncii. De a- 
ceasta era legat, plănui leninist de cooperati
vizare a milioanelor de gospodării mici țără
nești și înfăptuirea revoluției culturale.

Creatorului acestui plan, lui Lenin, nu i-a 
fost dat să vadă, deplina, sa realizare. După 
moartea lui .Lenin, Partidul Bolșevic creat 
de el, sub conducerea credinciosului său to
varăș de luptă, marele Stalin, a tradus cu 
succes în viață planul leninist.

Statul nostru ocupa unul din ultimile 
locuri în ce privește producția de energie 
electrică. In prezent el ocupă al doilea^ loc 
în lume. Producția, de energie electrică în 
al cincilea cincinal, crește cu 84 la sută. In 
anii puterii sovietice au fost construite și 
date în funcțiune peste 300 de centrale elec
trice de capacitate mare și medie, inclusiv 
90 de hidrocentrale.

Numai hidrocentrala de la Kuibîșev va 
produce 11,4 miliarde kilowați-ore de ener
gie electrică, adică de șase ori mai mult 
decît se producea în 1913 în întreaga Rusie 
prerevoluționară. Primele agregate ale hi
drocentralei de la Kuibîșev intră în func
țiune încă anul acesta, în 1955

Noi vom dezvolta în continuare și în pro
porții încă mai mari electrificarea. In cincina
lul viitor se va desfășura construcția și vor 
fi date în funcțiune primele agregate ale 
celei mai mari hidrocentrale din lume — hi
drocentrala de la Bratska de pe rîul Angara.

Este interesant în legătură cu aceasta să 
amintim că în 1920 scriitorul englez H. Wells 
scria : „Lenin, deși neagă ca un marxist or
todox orice „utopii“ în cele din urmă a că
zut însuși în utopia electrică. El sprijină din 
toate puterile planul de organizare în Ru-

Mitingul oamenilor muncii din Capitală cu prilejul zilei de 7 Noiembrie
Poporul romîn a sărbătorit ziua de 7 No

iembrie, cea de a 38-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

Luni dimineața a avut loc pe stadionul 
„Republicii“ mitingul oamenilor muncii din 
Capitală consacrat marii sărbători a întregii 
omeniri progresiste, aniversarea Marelui 
Octombrie.

Cu mult timp înainte de începerea mitin
gului, zeci de mii de oameni au umplut tri
bunele și terenul marelui stadion. Au venit 
la miting mdneitori fruntași în producție, 
tehnicieni, ingineri și funcționari din marile 
întreprinderi și instituții ale Capitalei care 
în întîmpinarea zilei 
de 7 Noiembrie și a 
Congresului partidu
lui, au obținut succese 
de seamă în întrece
rea socialistă pentru 
îndeplinirea . înainte 
de termen a planului 
cincinal.

Flutură steaguri ro
șii și tricolore. Oame
nii muncii poartă por
tretele lui Marx, En- 
gels, Lenin, . Stalin, 
ale conducătorilor Par
tidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și 
Guvernului Sovietic, 
âle conducătorilor par
tidului și guvernului 
.nostru, ale conducăto
rilor partidelor comu
niste și muncitorești.

Din rîndurile mani- 
festanților izbucnesc 
puternic lozinci care 
cheamă la unitatea ce 
lor ce muncesc din în
treaga lume, la luptă 
activă pentru pace, 
prietenie și colaborare 
internațională. Pe sta
dion domnește o vie 
Însuflețire.

Ora 10. Intîmplnați 
cu puternice aplauze 
în tribuna centrală iau 
loc tovarășii: Gh 
Gheorghiu-Dej, dr 
Petru Groza, Chivu 
Stoica, A. A. Epișev, 
ambasadorul U.R.S.S, 
la București, I. Chișl- 

sia a unor stațiuni electrice gigantice. Poate 
fi imaginat oare un proiect mai cutezător, în
tr-o țară uriașă și întinsă, cu păduri nesfîr- 
șite și cu mujici analfabeți, cu o dezvoltare 
infimă a tehnicii și cu o industrie și un co
merț care abia trăiesc?... A-ți închipui in
troducerea acesteia (a electrificării) în Ru
sia, este posibil doar dacă ai o fantezie foar
te bogată. Un asemenea lucru personal 
nu-mi pot închipui“.

Prețuitul autor al unor pasionante romane 
utopice, Wells, era capabil de tot felul de 
fantezii în legătură cu planeta Marte, dar 
s-a dovedit incapabil de a-și imagina viito 
rul pe pămîntul real al Rusiei. Cît de limi
tați apar astăzi acești domni și ce titan al 
gîndirii revoluționare științifice și al măre
țelor cutezări revoluționare, apare azi dea
supra veacurilor genialul Vladimir Ilici 
Lenin, părintele nostru veșnic iubit. (Aplauze 
furtunoase îndelungate).

La toate acestea ar trebui să se gîndească 
în mod serios acei care astăzi privesc de 
sus eforturile poporului chinez și ale guver
nului său de a industrializa șj de a elec- 
trifica țara lor. Sîntem convinși că domnii 
care privesc cu aroganță se vor dovedi tot 
atît de proști profeți ca și aceia care făceau 
ironii la adresa noastră. Marele popor chi
nez, sub conducerea Partidului Comunist, în 
frunte cu tovarășul Mao Țze-dun, va obține 
victoria socialismului, așa cum a obținut-o 
poporul sovietic. (Aplauze furtunoase).

Previziunea lui Lenin s-a înfăptuit. Ceea 
ce se producea în 1920 într-un an întreg, se 
produce în 1955, după cum urmează : ener
gie electrică — în 24 de ore, fontă — în 36 
de ore, cărbune — în 192 de ore, petrol — 
în 480 ore, zahăr — în 168 de ore.

Planul leninist de construire - a comunis
mului a devenit un program de luptă al par
tidului nostru și al poporului sovietic și este 
îndeplinit cu succes. Poporul sovietic întîm- 
pină cea de a 38-a aniversare a lui Octom
brie prin îndeplinirea înainte de termen a 
celui de al 5-lea plan cincinal.

Nivelul producției industriale va repre
zenta în 1955, 184 la sută în comparație cu 
1950 și 318 la sută în comparație eu 1940; 
producția mijloacelor de producție va repre
zenta 189 la sută în comparație cu 1950, 
iar producția articolelor de consum 176 la 
sută.

Făcînd însă bilanțul succeselor, nu trebuie 
să uităm învățătura lui Lenin care a spus 
că „cel mai bun mijloc de a sărbători ani
versarea Marii Revoluții este de a ne con
centra atenția asupra sarcinilor ei nerezol
vate“. Aceste sarcini nerezolvate ne sînt ară
tate într-o serie de hotărîri ale Comitetului 
Central al Partidului și Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

In problemele agriculturii. Comitetul Cen
tral al partidului nostru a criticat de cîteva 
ori, în plenarele sale, pe marginea rapoar
telor tovarășului Hrușciov, lipsurile din agri
cultură și a adoptat o serie de hotărîri im
portante.

In problemele industriei s-a discutat în 
iulie anul acesta raportul tovarășului Bul
ganin și a fost adoptată o amplă hotărîre 
în care au fost arătate principalele lipsuri

(Continuare în pag. 2-a)'

nevschl, acad. M. B. Mitin, redactorul șef al 
ziarului „Pentru pace trainică, pentru de
mocrație populară 1“, Gh. Apostol, Al. Mo- 
ghioroș, general de armată Emil Bodnăraș, 
Miron Constantinescu, C. Pîrvulescu, P. Bo- 
rilă, N. Ceaușescu, D. Coliu, general colo
nel Al. Drăghici, S. Bughici, D. Petrescu, 
Al. Bîrlădeanu, acad. prof. C. I. Parhon, 
acad. prof. Traian Săvulescu, J. Fazecaș, 
Constanța Crăciun, L. Răutu, general colo
nel L. Sălăjan, Sorin Toma, Șt. Voitec, ge
neral locotenent Gh. Pintilie, Liuba Chiși- 
nevsehi, Th. Iordăchescu, FI. Dănălache, prof, 
ing. Șt. Bălan, Cornel Fulger, V. Em. Galan,

•r- Aspect de la mitingul oamenilor muncit din Capitala,

Tovarăși,
împreună cu popoarele Uniunii Sovietice 

și cu oamenii muncii din lumea întreagă, 
poporul romîn sărbătorește astăzi împlini
rea a 38 de ani de la cel mai însemnat eve
niment din istoria omenirii — Marea Re
voluție Socialistă din Octombrie.

Cu aproape patru decenii în urmă, clasa 
muncitoare din Rusia, în fruntea maselor 
muncitoare din această uriașă țară, organi
zate și condusp de gloriosul partid comu
nist, făurit de V. I. Lenin. au înfăptuit 
o cotitură radicală în viața lor și totodată 
în istoria societății omenești. Pentru prima 
oară ele au sfărîmat com[ lect lanțurile ex
ploatării, au instaurat puterea celor ce mun
cesc, și au construit societatea socialistă.

Subliniind că P.C.U.S. și guvernul sovietic 
au d.us din primele zile ale existenței statu
lui socialist o politică fermă de apărare a 
păcii, vorbitorul a arătat că astăzi alături și 
împreună cu marea Uniune Sovietică, acțio
nează în favoarea păcii forțe sociale din ce 
în ce mai mari, în primul rînd țările de de
mocrație populară. In strînsă colaborare prie
tenească, țările lagărului socialist obțin suc
cese tot mai mari în dezvoltarea lor econo
mică și culturală pe drumul nou, socialist. 
Tăria lor crescîndă este de neînfrînt. Nici o 
forță din lume nu va putea să le împiedice 
de a-și urma calea pe care și-au ales-o.

Schimbarea raportului de forțe pe arena 
mondială în favoarea socialismului se face 
tot mai simțită.

In continuare, tov. Miron Constantinescu 
a analizat condițiile internaționale în care 
este sărbătorită anul acesta ziua de 7 Noiem
brie — condiții caracterizate printr-un în
ceput al slăbirii încordării în relațiile in
ternaționale. Vorbitorul a arătat că rezulta
tele Conferinței de la Geneva, la care au 
participat, în fruntea delegației sovietice, to
varășii N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov, 
oglindesc în mod viu creșterea și întărirea 
forțelor progresului, profundele schimbări 
care au loc în conștiința popoarelor.

Un fenomen de o excepțională însemnă
tate este ridicarea popoarelor coloniale și 
semicoloniale la luptă curajoasă pentru li
bertate, progres social, independență și pace

Dar chiar în metropole, nu puține [.lanuri 
și manevre ale cercurilor agresive au fost 
spulberate de acțiunile energice, curajoase, 
ale proletariatului și ale maselor largi strînse 
în juru-i

Tn ultimii ani a crescut mai departe rolul 
mișcării partizanilor păcii. Unind într-un 
singur șuvoi uriașe forțe umane, mișcarea 
pentru apărarea păcii exercită o influentă 
tot mai mare asupra vieții internaționale; ea 
a devenit o realitate de care guvernele nu 
pot să nu țină seama in politica lor externă. 
Chiar în S.U.A. acest lucru se face simțit 
tot mai puternic.

Cîștigă tot mai mult teren ideea soluțio
nării problemelor internaționale prin trata
tive în spiritul bunăvoinței și al dorinței 
sincere de a se ajunge la o înțelegere re
ciprocă. Hotărîrile conferinței de la Geneva 
au foăt primite cu adîncă satisfacție de toa
te popoarele lumii.

Uniunea Sovietică și țările lagărului so
cialist au făcut după Geneva noi pași înain
te pe drumul consolidării păcii.

scriitor, Ion Dragomir, muncitor fruntaș la 
uzinele „Mao Țze-dun“.

In tribune au luat loc membri al C.C. al 
P.M.R., membri ai guvernului și ai Prezi
diului Marii Adunări Naționale, reprezen
tanți ai vieții științifice, artistice și culturale, 
conducători ai organizațiilor obștești, acti
viști de partid, militari, reprezentanți ai 
presei romîne și străine, fruntași în întrece
rea socialistă din marile întreprinderi ale 
Capitalei.

Au participat de asemenea numeroși mem
bri ai corpului diplomatic.

Un grup de pionieri urcă în tribună și

De o importanță excepțională în această 
direcție sînt actualele propuneri prezentate 
de delegația sovietică la conferința miniștri
lor Afacerilor Externe ai celor patru mari 
puteri. In legătură cu aceasta vorbitorul a 
analizat prevederile tratatului de securitate 
în Europa, subliniind caracterul profund 
realist și constructiv al acestor prevederi, 
faptul că propunerea sovietică corespunde in
tereselor securității atît a popoarelor din Ră
săritul cît și din Apusul Europei. Ea creează 
premize favorabile pentru rezolvarea pro
blemei dezarmării și pentru împiedicarea 
reînvierii militarismului german, contribuind 
totodată la apropierea, unificarea și dezvolta
rea pașnică a Germaniei.

De mare însemnătate este și propunerea, 
care îmbrățișează cererea R.D. Germane de 
a se crea un consiliu pe întreaga Germa
nie.

De aceeași năzuință nestrămutată de a 
contribui la întărirea încrederii sînt pătrunse 
și propunerile sovietice privind intensificarea 
legăturilor economice și culturale dintre Est 
și Vest.

In legătură cu încercările unor cercuri 
reacționare de a semăna neîncrederea în po
sibilitatea apropierii diferitelor puncte de ve
dere la conferința miniștrilor de externe, 
vorbitorul a subliniat că trebuie ascuțită vi
gilența față de uneltirile acestor cercuri, că 
lupta pentru pace trebuie continuată cu o vi
goare tot mai mare.

Poporul romîn își unește glasul cu al tu
turor popoarelor lumii care cer ca rezulta
tele conferinței de la Geneva să îndreptă
țească încrederea și speranța popoarelor, să 
fie folosite posibilitățile obiective pentru sta
bilirea unei păci trainice.

In continuare vorbitorul a arătat că în 
cei 38 de ani care au trecut de la 
Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, 
poporul sovietic a obținut uriașe succese în 
dezvoltarea economiei naționale și ridica
rea nivelului său de trai material și cultu
ral, înfăptuind societatea socialistă și cons» 
truind acum comunismul în U.R.S.S.

De mare însemnătate sînt realizările do- 
bîndite pe frontul construirii comunismului 
în decursul celui de-al-V-lea plan cincinal, 
care se încheie anul acesta. Și, în acest cin
cinal, Partidul comunist și guvernul Uniunii 
Sovietice au mobilizat eforturile poporului 
sovietic spre dezvoltarea cu prioritate a 
industriei grele — care este temelia teme
liilor dezvoltării tuturor ramurilor econo
miei naționale și chezășia asigurării repro
ducției socialiste lărgite.

Că rezultat, planul cincinal — în ceea ce 
privește volumul total al producției indus
triale — a fost îndeplinit înainte de termen, 
în numai 4 ani și 4 luni.

Anul acesta producția de fontă va fi 
de 33 milioane tone, iar cea de oțel de cca. 
45 milioane tone, extracția de petrol va fi 
de 70 milioane tone, iar cea de cărbune 
de 390 milioane tone. Aceasta înseamnă că 
sarcinile istorice arătate de I. V. Stalin la 
9 februarie 1946 se înfăptuiesc cu succes.

In continuare au fost arătate marile rea
lizări ale U.R.S.S. în domeniul electrificării, 
folosirii pașnice a energiei atomice, precum 
și succesele în dezvoltarea agriculturii.

Au fost construite și puse în funcțiune 
numeroase întreprinderi, a continuat înzes- 

oferă flori conducătorilor partidului și gu
vernului.

Se intonează Imnurile de Stat ale Repu
blicii Populare Romîne și Uniunii Sovietice.

Mitingul este deschis de tov. Florian Dă
nălache, prim secretar al Comitetului oră
șenesc București al P.M.R.

A luat apoi cuvîntul tov. Gh. Apostol, 
membru în Biroul Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului Central al Sindica
telor din R.P.R.

In repetate rîndurl,cuvîntarea a fost sub
liniată cu ovații puternice și aplauze în

delungate. Cei pre- 
zenți au manifestat 
entuziast pentru glori
osul Partid Comunist 
al Uniunii Sovietice, 
pentru marea Uni
une Sovietică, pen
tru Partidul Munci
toresc Romîn și Gu
vernul R.P.R., pentru 
prietenia de nezdrun
cinat dintre poporul 
romîn și popoarele so
vietice.

Au luat apoi cuvîn
tul A. A. Epișev, am
basadorul Uniunii So
vietice la București. 
Cuvîntarea a fost pri
mită cu o puternică 
manifestație de dra
goste și recunoștință 
față de marea Uniune 
Sovietică eliberatoare, 
patria socialismului bi
ruitor, ale cărei stră
lucite victorii în con
struirea comunismu
lui însuflețesc poporul 
nostru muncitor în 
construirea unei vieți 
noi, fericite.

A vorbit apoi Ion 
Dragomir, fruntaș în 
întrecerea socialistă la 
uzinele „Mao Țze- 
dun“ din Capitală.

Mitingul a luat sfîr- 
șit. Pe stadionul „Re
publicii“ răsună acor
durile solemne ale In
ternaționalei.

(Textul cuvtntărilor 
in pag IV-a) 

trarea industriei cu tehnica înaintată; In
dustria constructoare de mașini — pivot al 
industriei grele sovietice — și-a mărit pro
ducția de 2 ori In 1955 față de 1950 și de 
160 ori față de 1913, ceea ce asigură condi
țiile pentru trecerea, într-o serie de între
prinderi și ramuri, la mecanizarea complexă 
și la automatizarea producției. Vorbitorul a 
subliniat apoi puternicul avînt al progresului 
tehnic în U.R.S.S. în urma sarcinilor trasate 
de plenara C.C. al P.C.U.S., din iulie a. c.

Pe scară largă s-a dezvoltat mișcarea ino
vatorilor și raționalizatorilor. Productivitatea 
muncii a crescut în industrie cu 33% în 1954 
față de 1950.

Călăuzit de cerințele legii economice fun
damentale a socialismului, P.C.U.S. și guver
nul sovietic au acordat și acordă o grijă per
manentă ridicării nivelului de trai al poporu
lui sovietic. In 1954, în comparație cu 1950, 
salariul real a crescut cu 37%. Au crescut 
considerabil și veniturile colhoznicilor. 
Grija permanentă a P. C. U. S. și a guver
nului sovietic pentru om își găsește o expre
sie strălucită în sumele mari alocate pentru 
acțiunile social-culturale, pentru îmbunătăți
rea condițiilor de locuit.

Un strălucit avînt a luat dezvoltarea știin
ței și culturii.

Mărețele succese obținute de poporul so
vietic în îndeplinirea celui de-al V-lea plan 
cincinal sînt o dovadă grăitoare a superio
rității orînduirii de stat și sociale sovietice, 
a avîntului creator al oamenilor muncii, con
stituind totodată o puternică contribuție la 
întărirea păcii, democrației și socialismului 
în lumea întreagă.

Tovarăși,
Poporul romîn, sub conducerea Partidului 

Muncitoresc Romîn, înaintează pe calea des
chisă de Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie și, avînd frățescul și multilateralul 
ajutor al Uniunii Sovietice, a obținut în anii 
puterii populare succese însemnate tn toate 
domeniile construcției socialiste.

întregul popor muncitor șl-a încordat 
forțele pentru a înfăptui și depăși ma
rile sarcini ale cincinalului și ale pla
nului de electrificare. O ilustrare vie a 
elanului cu care oamenii muncii muncesc 
pentru realizarea sarcinilor trasate de partid 
și guvern, o constituie, între altele faptul 
că în trimestrul III 1955 planul producției 
globale, pe ansamblul industriei socialiste 
a fost îndeplinit în proporție de 106%.

Este o bucurie pentru întregul nostru 
popor faptul că și-au realizat înainte de 
termen sarcinile prevăzute în planul cinci
nal cele mai importante ramuri industriale: 
petroliferă, a gazului metan, minereului de 
fier, minereurilor neferoase, construcțiilor 
de mașini și a prelucrării metalelor, chi
mică, electrotehnică, poligrafică, exploatării 
și industrializării lemnului, atelierele C.F.R., 
industria lînei, conservelor de legume și 
fructe și altele.

Din datele Direcției centrale de statistică 
rezultă că volumul producției globale indus
triale însumat pe 5 ani va fi atins încă în 
cursul acestei luni, întrucît la 31 octombrie 
1955 reprezenta o îndeplinire de 99% față 
de planul cincinal.

Față de 1938, producția globală reprezin
tă un volum de 2,9 ori mai mare în 1955: 
dar faptul cel mai important este că această 
industrie este în întregime socialistă, este 
proprietatea statului democrat-popular, apar
ține întregului popor muncitor, iar producția 
industrială este repartizată conform intere
selor celor ce muncesc.

Clasa muncitoare, care reprezenta în 1947 
aproape un milion de oameni, a ajuns în 1955 
la circa două milioane.

In continuare vorbitorul a arătat că, deși 
productivitatea muncii crește în industrie. în 
anul 1955 față de 1950 cu peste 40%, totuși 
această creștere este încă insuficientă. înfăp
tuirea sarcinii fundamentale a planurilor de 
stat, industrializarea socialistă a țării, s-a 
desfășurat cu mare intensitate în perioada 
celor 7 ani de la naționalizare ; totuși există 
rămîneri în urmă și gîtuiri în producția in
dustrială, în sectorul I al producției mij
loacelor de producție, la oțel, ciment, celu
loză și hîrtie, precum și în sectorul II a! 
producției bunurilor de consum la filaturi si 
finisaje. Deși în cursul cincinalului s-au fă
cut mari progrese din punct de vedere teh
nic, totuși, față de nivelul tehnicii mondiale, 
există o serioasă rămînere în urmă, a cărei 
lichidare va fi o sarcină capitală în cursul 
celui de-al doilea plan cincinal.

In agricultură, producția prevăzută de cin
cinal pentru 1955 la cereale panificabile și 
porumb, la un loc, a fost simțitor depășită, 
realizîndu-se peste 11 milioane tone cereale. 
O recoltă excepțională s-a obținut la po
rumb.

Sectorul socialist în agricultură a continuat 
să se întărească și în acest an, reprezentînd 
astăzi, peste un sfert din suprafața arabilă 
a țării. Țărănimea muncitoare, convingin- 
du-se treptat de superioritatea agriculturii 
colective, a înființat pînă acum 5.735 de gos
podării colective și întovărășiri, precum și 
2.765 asociații pentru culturile tehnice.

In continuare vorbitorul a subliniat suc
cesele obținute în creșterea animalelor. La 
porcine șeptelul depășește pe cel prevăzut 
în planul cincinal în domeniul circulației 
mărfurilor, anul 1955 e primul an fără car
tele, primul an de comerț desfășurat iar a- 
provizionarea populației se desfășoară din 
ce în ce mai bine.

Unele posturi de radio străine, care în
cearcă să minimalizeze realizările mari ale 
poporului nostru, afirmă în emisiunile lor 
mincinoase că în țara noastră există o mare 
lipsă de bunuri alimentare și de consum, că 
magazinele și piețele stau cu rafturile și 
mesele goale. Oricine se duce în magazinele 
și piețele din orașele și satele țării noastre 
se convinge cît de mincinoase și ridicole sînt 
aceste afirmații. Este o vorbă a poporului

(Continuare tn pag. 3-a)
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ale mersului înainte al eco- 
sînt asigurarea progresului 
bună organizare ă produc-

tn primul rînd să m apo-

(Urmare din pag. t-a) 
care împiedică industria noastră al înainteze 
mai rapid și au fost elaborate măsuri se
rioase de îmbunătățire a activității ei.

Industria noastră, mai ales industria grea, 
pe care âm crescut-o ca pe un copil iubit, 
ca temelie a temeliilor comunismului, a apă
rării și independenței patriei noastre, a în
dreptățit și va îndreptăți cu cinste așteptă
rile noastre.

Dar succesele obținute nu pot să ne satis
facă. Țara noastră e uriașă, nevoile cresc 
tot timpul și din punct de vedere economic 
noi mai rămînem încă în urmă față de prin
cipalele țări capitaliste; de aceea n-avem voie 
sa ne înfumurăm. Trebuie să dezvăluim cu 
îndrăzneală lipsurile pentru a le lichida mai 
repede. Clasa ascendentă nu se teme de cri
tică și autocritică Se teme de critică clasa 
care este în declin.

Lipsuri sînt multe. Acestea sînt tn primul 
rînd încetineala cu care ne însușim și intro
ducem tehnica nouă, tehnologia nouă; folo
sirea necomplectă a rezervelor, a capacită
ților de producție; munca neritmică ; lipsu
rile in repartizarea forțelor de producție.

Există lipsuri serioase și în ceea ce pri
vește calitatea producției industriale.

Sarcina este de a asigura lichidarea eu 
succes a lipsurilor, pe baza hotărîrilor ple
narei din iulie a C.C. al Partidului.

După ce Revoluția din Octombrie a ereat 
noi relații, socialiste de producție, princi
palele probleme 
nomiei noastre 
tehnic și o mai 
ției și a muncii.

Este necesar 
rească producția ăe utilaj modem din 
punct de vedere tehnic, în vederea mecani
zării complexe a lucrărilor grele și a celor 
care necesită un mare volum de muncă, pen
tru a ușura munca oamenilor și a o face mal 
productivă. Acest lucru se referă, de pildă, la 
utilajul pentru turnătorie, pentru foriat șl 
presat, la macarale, la utilajul pentru indus
tria minieră.

A rămîne tn urmă în epoca, actuală a 
dezvoltării impetuoase a științei și tehnicii 
ar însemna a rămîne în urmă în întrecerea 
economică cu capitalismul. Numai în con
dițiile introducerii rapide șl pe scară largă 
a celor mai noi realizări ale științei și teh
nicii naționale și mondiale, vom putea rea
liza acea productivitate a muncii, superioa
ră în comparație cu capitalismul, care este 
necesară pentru victoria comunismului.

In 1955, In țara noastră, ;roductivitatea 
muncii în industrie a crescut de două ori 
fată de 1940 și cu 44 la sută față de 1950. 
Totuși noi nu folosim toate rezervele pen
tru ridicarea productivității muncii.

Principalele cauze sînt, în afară de înzes- 
tr.-'ca insuficientă cu tehnica nouă, lipsu
rile serioase în organizarea productivității 
muncii, insuficienta introducere pe scară 
laryă. a metodelor înaintate de muncă.

Este necesar să fie îmbunătățită însăși or
ganizarea muncii și dezvoltarea continuă a 
întrecerii socialiste. Metodele oamenilor îna
intați, a căror productivitate este de două ori 
mai mare decît a unui muncitor mediu, tre
buie să devină un fenomen de masă. Toate 
acestea se referă nu numai la industrie ci 
și la transporturi și agricultură.

Transporturile noastre — feroviare, mari
time, fluviale, auto — au crescut considerabil 
în anii celui de al 5-lea cincinal; eîe își în
deplinesc planurile. Transportul de mărfuri 
pe căile ferate din anul 1955 depășește cu 
60 la sută pe cel din anul 1950.

Există însă lipsuri serioase în îndeplini
rea planului în ceea ce privește felul încăr
căturilor. Deși capacitatea de trafic a eres- 
cut. ea nu este încă folosită complect, nive
lul tehnic al transporturilor rămîne în 
urma necesităților care cresc rapid.

Principala sarcină a perioadei imediate 
este ca paralel cu îmbunătățirea folosirii ca
pacităților și cu lichidarea unei lipse se
rioase — transporturile neraționale și pe dis
tanțe excesiv de mari — transporturile să fie 
reutilate din punct de vedere tehnic, căiie 
ferate să fie electrificate, automatizarea să 
fie introdusă pe o scară mai mare, să fie dez
voltată producția și să se echipeze transpor
turile cu puternice locomotive moderne, elec
trice și cu motoare Diesel, cu noi tipuri de 
vase maritime și fluviale, cu vagoane și 
autocamioane cu o mare capacitate de încăr
care. Sîntem convinși că lucrătorii din 
transporturi vor obține un nou avînt al 
transporturilor.

Agricultura noastră socialistă întîmpină 
cu noi victorii cea de-a 38-a aniversare a Re
voluției din Octombrie. Țărănimea colhoz
nică muncește cu perseverență la îndeplini
rea sarcinilor puse de partidul comunist.

In ultimii ani partidul a adoptat hotărîri 
Importante și și-a intensificat măsurile în 
vederea avîntului agriculturii și aceste mă
suri și-au și dat roadele.

In comparație cu anul 1950, suprafața ara
bilă din U.R.S.S, a crescut cu 27 la sută, 
dintre care au fost valorificate peste 30 mi
lioane de hectare de pămînturi înțelenite. 
Suprafața însămînțată cu porumb a crescut 
față de 1954 de peste patru ori. Se dezvoltă 
creșterea animalelor.

Tuturor le este clar în prezent eă porumbul 
are o uriașă însemnătate și un mare viitor tn 
țara noastră, în primul rînd pentru dezvol
tarea creșterii animalelor. Anul acesta, în 
ciuda condițiilor climaterice nefavorabile, în 
special în Kazahstan, recolta a fost tn în
treaga țară mai mare decît anul trecut — 
Îiînă la 1 noiembrie s-a colectat cu 129 mi- 
ioane puduri grîu mai mult decît în 1954.

Totuși noi nu sîntem satisfăcuți de cele 
obținute deoarece nivelul actual al agricul
turii nu satisface nevoile crescînde de ali
mente și de materii prime necesare pentru 
dezvoltarea producției de țesături, de încăl
țăminte și de alte obiecte de larg consum. 
Există încă lipsuri serioase în producerea 
și folosirea mașinilor agricole, în organiza
rea mai economică a muncii și ceea ce este 
mai important — în lupta pentru o recoltă 
bogată la hectar.

Este necesar să depunem toate eforturile 
pentru lichidarea lipsurilor existente. Este 
necesar în primul rînd să ridicăm producția 
la hectar a cerealelor și a culturilor tehnice, 
să asigurăm avîntul creșterii animalelor și 
să îmbunătățim folosirea tehnicii. Lucrul 
acesta va asigura ridicarea bunei stări a col
hoznicilor și totodată satisfacerea nevoilor 
crescînde de materii prime și alimente ale 
țării.

Sîntem convinși că aceste sarcini sînt pe 
măsura puternicei noastre orînduiri colhoz
nice (Aplauze îndelungate).

Partidul nostru și guvernul au manifestat 
în 1955, ca și pînă acum, grija pentru satis
facerea nevoilor materiale și culturale ale 
poporului sovietic. In concordanță cu crește
rea puterii de cumpărare a populației și cu 
reducerea prețurilor a crescut circulația 
mărfurilor în țară. Planul cincinal în ce pri
vește comerțul mărfurilor cu amănuntul a 
fost îndeplinit în patru ani.

O deservire mai bună a populației este în
să împiedicată de lipsurile existente în 
munca organizațiilor comerciale ca de exem
plu studierea insuficientă a cerințelor și ne
voilor oamenilor muncii, precum și întîrzie- 
rile în livrarea mărfurilor către consumatori.

In anul 1955 salariu! real ai muncitorilor 
șl funcționarilor din industrie a crescut cu 
39 la sută în comparație cu anul 1950, și cu 
91 la sută în comparație cu anul 1940, iar 
veniturile țăranilor (pe cap de lucrător) au 
crescut în 1955 cu 50 la sută în comparație 
cu anul 1950 și cu 122 la sută în comparație 
cu anul 1940.

Au crescut de peste trei ori șl jumătate în 
comparație cu anul 1940 alocările statului 
pentru nevoile social-culturale — învăță- 
mînt gratuit șî burse, asistență medicală 
gratuită, trimiterile la odihnă, concediile 
plătite. ,

Partidul șl guvernul nu trec eu vederea 
faptul că în toate aceste probleme noi nu 
am atins încă nivelul de care avem nevoie, 
adică satisfacerea maximă a nevoilor mate- 
rile ale oamenilor sovietici. Dar noi progre
săm în fiecare an și principalul este că tn 
sistemul nostru există toate posibilitățile 
pentru creșterea neîntreruptă a bunei stări 
materiale a poporului. Este necesar ca aceste 
posibilități să devină realitate.

Comitetul Central al partidului și Consi
liul de Miniștri lucrează în permanență pen
tru asigurarea creșterii continue a bunei stări 
materiale a poporului. Aceasta se referă în 
special la problema locuințelor. In decurs de 
cinci ani au fost date în folosință 150 de 
milioane de metri pătrați și totuși la noi si
tuația privitoare la locuințe este încă ne
satisfăcătoare. De aceea una din cele mai 
importante sarcini ale celui de al 6-lea cin
cinal este îmbunătățirea lucrurilor în dome
niul construcției de locuințe. Constructorii 
trebuie să îndeplinească cu cinste această 
sarcină paralel cu celelalte sarcini din dome
niul construcțiilor. Ei trebuie să ieftinească 
și să îmbunătățească calitatea construcțiilor.

Țara noastră întîmpină cea de a 38-a ani
versare a Revoluției din Octombrie cu noi 
succese în domeniul dezvoltării culturale.

Crește rețeaua de școli și numărul elevilor 
din școlile medii și superioare. înflorește 
arta și literatura Țării Sovietice care sțnt 
cea mai strălucită oglindire a creșterii gene
rale a nivelului cultural al poporului.

Ne aflăm în fața unui cincinal nou, >1 
șaselea. Sarcinile statului în ce privește 
conducerea economiei se dezvoltă tot mal 
mult. De aceea munca aparatului de stat 
trebuie să se îmbunătățească.

Unul din mijloacele cele mal Importante 
de îmbunătățire a aparatului de stat este 
legătura permanentă, indisolubilă cu po
porul, cu masele cele mai largi de oameni ai 
muncii, participarea lor la conducerea statu
lui. Un roi important în această privință-îl 
au — și el trebuie să devină și mai mare — 
sindicatele, femeile care ocupă un loc Im
portant în construcția noastră, gloriosul 
nostru tineret care n-a cunoscut capitalismul 
în țara noastră dar care știe bine cum se 
poate construi cu succes socialismul.

Noi trebuie să îmbunătățim și să întărim 
statul nostru în vederea îndeplinirii cu suc
ces atît a sarcinilor interne cît și a celor 
externe. Experiența și practica sa sînt folo
site de țările de democrație populară. Cresc 
legăturile economice și schimbul de mărfuri 
cu aceste țări.

Legăturile și relațiile noastre se bazează 
pe principii noi ale ajutorului reciproc to
vărășesc și ale coordonării planurilor dez
voltării economice, în condițiile respectării 
reciproce a suveranității și egalității în 
drepturi a popoarelor.

Trebuie să îmbunătățim sistemul șl prac
tica coordonării planurilor dezvoltării eco
nomiei naționale. Acest lucru este deosebit 
de important din punctul de vedere al între
cerii țărilor lagărului socialist cu țările la
gărului capitalist. Nu numai Uniunea So
vietică dar toate țările de democrație popu
lară merg ferm pe calea unui nou și puter
nic avînt economic. Se creează și se întă
rește noul sistem al economiei socialiste 
mondiale.

Sîntem convinși că în întrecerea celor 
două sisteme victoria va reveni sistemului 
mai progresist, sistemului economiei socia
liste. Nu ne îndoim că planul leninist de 
construire a socialismului va fi îndeplinit în 
toate țările lagărului socialist (Aplauze în
delungate). 

III.
Rezultatele dezvoltării economiei noastre 

naționale sînt o dovadă strălucită a uriașei 
superiorități a sistemului socialist față de 
cel capitalist, tn dezvoltarea economiei celor 
două sisteme vedem indici diametral opuși.

In comparație cu nivelul anului 1929, luat 
cu 100, indicele producției industriale a lumii 
capitaliste în 1954 era 176, or, indicele pro
ducției industriale a U.R.S.S. în 1954, în 
comparație cu 1929, era 1.785, adică a cres
cut de aproape 18 ori.

Ritmul mediu anual de creștere a produc
ției industriale în Uniunea Sovietică a fost 
în acești ani de peste 5 ori mai mare decît 
ritmul mediu anual de creștere, în același 
interval, în lumea capitalistă; deși se știe 
că din cei 38 de ani creșterea noastră s-a 
petrecut doar în 20 de ani, deoarece 18 ani 
s-au scurs în războaiele care ne-au fost 
impuse și în refacerea care a urmat. Știm că 
în ceea ce privește volumul producției in
dustriale globale ocupăm deocamdată locul 
al doilea tn lume, după S.U.A., că în multe 
privințe rămtnem în urmă față de S.U.A., 
dar sîntem convinși că pe baza ritmului 
nostru de creștere și a lichidării lipsurilor 
existente vom îndeplini porunca lui Lenin 
de a le ajunge din urmă și de a le depăși 
șl din punct de vedere economic, adică în 
ceea ce privește producția pe cap de locuitor,

Economia sovietică socialistă se dezvoltăw 
pe bază de plan, în chip neîntrerupt și fără 
crize, fără șomaj. Statele Unite sînt bogate, 
au o industrie puternică, dar economia capi
talistă se dezvoltă cu întreruperi, trecînd 
prin crize.

In decursul celor 38 de ani sistemul ca
pitalist a trecut prin trei crize mondiale: 
criza din 1920-1921, din 1929-1933 și din 
1937-1938. După cel de al doilea război mon
dial în economia S.U.A. au existat fenomene 
de criză în 1948-1949 și 1953-1954. Ce-i 
drept, aceste fenomene de criză nu au dege
nerat în crize mondiale, dar nici acum nu 
avem motive să vorbim despre o serioasă , 
restabilire a vreunui echilibru oarecare.

Creșterea producției industriale în țările , 
capitaliste după cel de al doilea război 
mondial se explică în primul rînd prin fac
tori cum ar fi militarizarea economiei, fără 
precedent în timp de pace, și cursa înarmă
rilor. Suma totală a cheltuielilor militare 
directe ale țărilor blocului Atlanticului de 
nord (N.A.T.O.) a crescut de la 18,5 mi
liarde dolari în 1949 la 65 miliarde dolari 
în anul 1953, în timp ce înainte de cel de 
al doilea război mondial, aceleași țări, chel
tuiau pentru înarmare numai 3,4 miliarde 
dolari, adică de 20 ori mai puțin decît în 
anul 1953.

Aceste măsuri nu salvează de crize ci le 
adîncesc pe acestea și ascut toate contra
dicțiile în lumea capitalistă, în primul rînd 
contradicțiile de clasă. Nu este întîmplător 
că după cei de al doilea război mondial ni- i 
velul mișcării greviste a fost cu mult su
perior nivelului din anii dinainte de război.

In S.U.A., de pildă, în perioada 1945-1954 
au avut loc 43,7 mii greve, la care au par-

tfcipat 27,3 milioane oameni, ceea ce • dus 1® 
pierderea a 445 milioane zile lucrătoare, față 
de 20.000 de greve la care au participat 9 
milioane de oameni și care au dus 1® pier
derea a 142 milioane zile lucrătoare, în jpc- 
rioada 1930-1939. Mișcarea grevistă a cres
cut și în Anglia, în Franța, în Germania oc
cidentală, Italia și în alte țări.

La sfîrșitul anului 1954 în S.U.A. numărul 
șomerilor totali înregistrați în mod oficial a 
fost de 3.230.000 oameni, iar, potrivit date
lor sindicatelor, de peste 5 milioane de oa
meni, abstracție făcînd de 13,4 milioane de 
oameni care, muncesc o săptămînă de lucru 
incomplectă.

Viața arată că nici un fel de leacuri nu 
pot modifica legile dezvoltării capitalismului.

nu pot înlătura contradicțiile tot mai ascu
țite, inerente capitalismului, mai cu seamă 
în stadiul său imperialist.

De aceea, cercurile cele mai reacționare și 
înveterate ale imperialismului caută o „ie
șire“ pe calea agravării situației internațio
nale, a unor aventuri militare.

Tocmai aceste cercuri au influențat și con
tinuă să influențeze și în prezent intr-o mă
sură sau alta, politica puterilor capitaliste 
occidentale. Tocmai ca urmare a acestui lu
cru s-a creat o situație internațională în
cordată la maximum și plină de pericole în 
decursul anilor 1953-1954.

E suficient să amintim doar cîteva fapte 
din acești doi ani - acordurile de la Paris 
privind remilitarizarea Germaniei occiden
tale și includerea ei în blocul agresiv nord- 
atlantic, crearea grupării agresive S.E.A.T.O. 
în Asia de sud-est; încheierea pactului mili
tar turco-pakistanez care s-a transformat 
în prezent în blocul a cinci țări, incluzînd 
Iranul, Irakul și, oricît ar părea aceasta de 
straniu... Anglia; acordurile militare între 
S.U.A. și Coreea de sud; între S.U.A. și 
clica lui Cian Kai-și care se ascunde .în 
spatele flotei militare americane în insula 
Taiwan, care aparține Republicii Populare 
Chineze, precum și acordul între S.U.A. și 
Japonia privind accelerarea remilitarizării 
Japoniei.

Credincioasă politicii sale de luptă pentru 
pace și coexistență a diferitelor sisteme so- 
cial-politice, Uniunea Sovietică, împreună cu 
marea Republică Populară Chineză, cu Po
lonia, Cehoslovacia, Ungaria, Romînia, Bul
garia, Republica Democrată Germană, Al
bania, Reptiblica Populară Mongolă, Repu
blica Populară Democrată Coreeană și Re
publica Democrată Vietnam au acționat îm
potriva acestor fenomene periculoase pentru 
pace. Au fost întreprinse una după alta o se
rie de măsuri îndreptate spre atenuarea în
cordării internaționale. Toți recunosc în 
prezent că astfel au fost realizate rezultate 
importante. încetarea operațiunilor militare 
în Coreea și terminarea războiului în In- 
dochina au constituit primii pași însemnați 
în această direcție.

Să reamintim cele mal importante măsuri 
ale guvernului sovietic și guvernelor țărilor 
de democrație populară, întreprinse numai 
în cursul ultimului an :Ședința solemnă

MOSCOVA 7 (Agerpres). — TASS trans
mite : Tn ajunul sărbătorii întregului popor 
— cea de a 38-a aniversare a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, capitala 
Uniunii Sovietice — Moscova era învestmîn- 
tată tn roșu și strălucea de mii de lumini. 
Fațadele clădirilor publice sînt pavoazate cu 
portretele lui Marx-Engels-Lenin-Stalin, ale 
conducătorilor Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice și guvernului sovietic, cu pa
nouri cuprinzînd chemările Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniunii So
vietice cu prilejul celei de-a 38-a aniversări 
a Marelui Octombrie.

In seara zilei de 6 noiembrie a avut loc 
la Teatrul Mare al U.R.S.S., ședința solemnă 
a Sovietului de deputați ai oamenilor mun
cii din Moscova, împreună cu reprezentanți 
ai organizațiilor de partid, obștești și ai Ar
matei Sovietice, consacrată sărbătoririi celei 
de a 38-a aniversări a Marii Revoluții din 
Octombrie.

Frontispiciul teatrului este împodobit cu 
16 steaguri roșii și cu stemele republicilor 
unionale — simbolul prieteniei indestructi
bile a popoarelor U.R.S.S. In sală, deasupra 
parterului și lojelor sînt întinse pînze roșii 
pe care sînt scrise chemările cu prilejul săr
bătoririi. Pe fundalul imensei scene, înca
drate de steaguri, se văd portretele înteme
ietorului primului stat socialist din lume — 
V. I. Lenin, și continuatorului operei sale — 
I. V. Stalin. Pe ambele părți strălucesc ci
frele anilor 1917 și 1955. Chemarea .Trăiască

Propunerii® Istoric* ate guvernului ®ovH* 
tic din 10 mai 1953 tn problemele reducerii 
armamentelor, Interzicerii armei atomice șl 
înlăturării pericolului unui nou război;

restabilirea relațiilor prietenești și frățești 
între Uniunea Sovietică și Iugoslavia popu
lară și dezvoltarea continuă cu succes a 
acestor relații în toate domeniile — poli
tic, economic și cultural. Aceasta are o mare 
importanță hu numai pentru relațiile între 
Uniunea Sovietică și Iugoslavia, ci și pentru 
întărirea cauzei păcii, democrației și socia
lismului ;

încheierea tratatului de stat cu Austria;
vizita în Uniunea Sovietică a primului 

ministru al Indiei, Jawaharlal Nehru, și în- 

tărirea relațiilor prietenești între Uniunea 
Sovietică și Republica India);

vizita în Uniunea Sovietică a primului mi
nistru al Birmaniei, U Nu, și întărirea con
tinuă a bunelor relații între Uniunea Sovie
tică și Birmania ;

încheierea tratatului cu privire la dezvolta
rea relațiilor între U.R.S.S. și Republica 
Democrată Germană — state suverane și 
prietene. Stabilirea de relații diplomatice în
tre U.R.S.S. și Republica Federală Germană;

prelungirea cu 20 de ani a valabilității 
tratatului de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală între U.R.S.S. și Finlanda ;

retragerea trupelor sovietice de pe terito
riul bazei maritime militare Port-Arthur, 
precum și lichidarea bazei maritime militar“ 
sovietice Porkkala-Udd.

Acestea nu sînt pur și simplu acțiuni di
plomatice de tip obișnuit, ci acțiuni ade
vărate, importante, ale guvernului sovietic, 
ale partidului nostru leninist și ale Comi
tetului său Central în lupta pentru pace. 
(Aplauze furtunoase).

Masele largi populare, nu numai cele din 
țara noastră, dar și cele aflate departe, 
dincolo de hotarele patriei noastre, aprobă 
fierbinte această politică. Ea este o conti
nuare a politicii Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

Noi am făcut și facem totul în interesul 
păcii firește nu din slăbiciune, așa cum pre
tind trubadurii imperialismului, ci fiind con- 
știenți de forța și puterea noastră crescîndă. 
Nu sfătuim pe nimeni să pună la încercare 
forțele noastre, mai ales pe aceia care le-au 
mai încercat.

Sîntem mai mult decît oricînd convinși 
de puterea de nezdruncinat, mereu crescîndă 
a Uniunii Sovietice și a întregului lagăr al 
păcii, democrației și socialismului. (Aplauze).

Astăzi putem spune că forțele păcii au 
crescut. Forța popoarelor este forța hotărî- 
toare, iar popoarele, inclusiv cele din țările 
imperialiste, nu vor să piară sau să sufere 
pentru interesele militariștilor. Iată de ce 
partea cea mai rezonabilă a burgheziei, sim
țind că politica lor provoacă o împotrivire 
tot mai mare din partea popoarelor, a con
simțit la o anumită destindere a încordării 
internaționale.

Dacă pînă tn ultima vreme nu se puteau . ...... _____ -,________ r,
înscrie la activul puterilor occidentale ac- poarele Indiei, Birmaniei, Afganistanului, cude la Moscova
cea de-a 38-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie", strălucește în li
tere de aur.

In sala teatrului sînt prezenți muncitori 
fruntași din întreprinderile și de pe șantie
rele din Moscova, reprezentanți ai intelec
tualității, ai organizațiilor de partid sovietice 
și obștești, miniștri, deputați ai Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și ai Sovietului Suprem 
al R.S.F.S.R., ostași ai Armatei Sovietice și 
oaspeți din străinătate. In loje se află șefii 
unor ambasade și legații acreditați la Mos
cova.

Asistența salută eu aplauze furtunoase 
prelungite apariția tn Prezidiu a lui N. A. 
Bulganin, N. S. Hrușciov, L. M. Kagano
vici, G. M. Malenkov, A. I. Mikoian, V. M. 
Molotov, M. G. Pervuhin, M. Z. Saburov,
K. E. Voroșilov, A. B. Aristov, P. N. Pospe- 
lov, D. T. Șepilov.

Ședința a fost deschisă de M. A. Iasnov, 
președintele Comitetului Executiv al Sovie
tului din Moscova.

Raportul cu privire la cea de a 38-a ani
versare a Marii Revoluții din Octombrie a 
fost prezentat de L. M. Kaganovici, mem
bru al Prezidiului Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., care a fost primit cu căldură 
de asistență.

După ședința solemnă a avut loc un mare 
concert ia care și-au dat concursul artiști 
d® ta teatrele din Moscova și din alt® oraș®.

Îfunl ctt de ctt serioase pentru destinderea 
ncordării internaționale, astăzi putem trece 

cu satisfacție la activul guvernelor S.U.A.,
Marii Britanii șl Franței participarea lor efi
cientă și salutară, împreună cu Uniunea 
Sovietică, la conferința de la Geneva a șe
filor guvernelor celor patru puteri, din iu
lie anul acesta. Considerăm că este de da
toria noastră patriotică de a sublinia rolul 
deosebit de remarcabil pentru cauza păcii pe 
care l-a avut la conferința de la Geneva de
legația noastră sovietică, îndeplinind cu 
cinste mandatul poporului nostru. (Aplauze 
prelungite).

Conferința de la Geneva a șefilor guver
nelor celor patru puteri a fost un eveniment 
mare și important în întreaga viață inter
națională. Toți partizanii păcii au primit-o 
cu satisfacție.

Dar, în timp ce Uniunea Sovietică prin 
faptele «ale, după conferința de la Geneva, 
a realizat spiritul Genevei — se poate de 
pildă cita importanta măsură a reducerii 
efectivului armatei cu 640.000 de oameni, 
ceilalți participanți la conferința de la Ge
neva nu numai că nu au făcut pași însem
nați, dar au dat chiar înapoi de Ia spiritul 
Genevei.

Noi am considerat și considerăm că deși 
după conferința de la Geneva s-a creat o at
mosferă mai favorabilă luptei pentru pace, 
acesta nu este totuși un stadiu de existență 
liniștită, în care dușmanii păcii nu pot tur
bura viața pașnică a popoarelor.

In prezent atenția opiniei publice mondiale 
este atrasă de conferința miniștrilor Aface
rilor Externe ai celor patru puteri care are 
loc la Geneva. Guvernul sovietic consideră 
problema securității colective în Europa drept 
o problemă importantă a conferinței de la 
Geneva a celor patru miniștri.

Popoarele europene sînt în drept să insist» 
ca sa fie luate în sfîrșit măsuri reale pentru 
preîntîmpinarea unor noi războaie, pentru 
asigurarea securității tuturor țărilor euro- 
Sene, în primul rînd a acelor care au suferit 

e pe urma invaziei hitleriste. Propunerii® 
sovietice corespund tocmai acestui scop.

Cum au răspuns însă la aceste propuneri 
reprezentanții celor trei puteri occidentale? 
Ori cît ar părea de straniu ei au propus ca 
totul să înceapă prin restabilirea militarismu 
lui tn întreaga Germanie și includerea Ger
maniei unificate, remilitarizate, în blocul 
nord-atlantic îndreptat împotriva Uniunii So
vietice și a țărilor de democrație populară. 
Guvernul sovietic a respins și va respinge a 
semenea propuneri.

întreg poporul sovietic va sprijini în una
nimitate guvernul său și va spune; dacă noi 
și alte popoare din Europa ne-am vărsat sîn- 
gele în Marele Război pentru Apărarea Pa
triei și am zdrobit imperialismul german a- 
ceasta n-a fost pentru a-1 restabili cu pro
priile noastre mîini spre nenorocirea tutu
ror popoarelor, inclusiv a celui german. (A- 
plauze îndelungate).

Noi sîntem pentru restabilirea unității 
Germaniei ca stat iubitor de pace și demo
cratic. Aceasta este poziția fermă a guver
nului sovietic și de la aceasta nu vom da 
înapoi cu nici o iotă.

Noi ne-am declarat de acord să legăm dis
cutarea celor două probleme, dar a lega nu 
înseamnă a subordona problema mai impor
tantă a securității europene problemei ger
mane, așa cum o vor la Geneva reprezentan
ții celor trei puteri occidentale.

In declarația sa în legătură cu conferința 
de la Geneva, guvernul Republicii Democrate 
Germane și-a expus părerile și propunerile 
referitoare la căile de rezolvare a problemei 
germane. Guvernul sovietic sprijină acest 
program. (Aplauze).

Reducerea armamentelor și interzicerea ar
mei atomice constituie în prezent unul din 
dezideratele Cele mai esențiale ale popoare
lor în lupta lor pentru întărirea păcii. Propu
nerile guvernului sovietic sînt cunoscute. Re
prezentanții S.U.A. pretind ca lucrurile să se 
limiteze la stabilirea unui control asupra ar
mamentelor.

Noi sîntem pentru un control asupra de
zarmării și nu pentru un control asupra înar
mării în continuare. Noi nu putem renunța 
la propunerea cu privire la încetarea cursei 
înarmărilor și la interzicerea armei atomice.

Popoarele așteaptă nu cuvinte ci fapte, nu 
declarații despre dezarmare, ci o autentică 
dezarmare și interzicerea armei atomice, 

în lupta noastră pentru 
fi sprijiniți activ de po- 
întreagă. Noi vom fi 
de popoarele din Euro- 

din Asia și Africa care

Sîntem convinși că 
dezarmare noi vom 
poarele din lumea 
sprijiniți nu numai 
pa, ci și de cele 
joacă un rol tot mai mare în’politica mon
dială. (Aplauze).

Revoluția din Octombrie și victoria în cel 
de al doilea război mondial au îndeplinit un 
rol istoric în dezvoltarea mișcării de eliberare 
națională și de eliberare din țările coloniale 
și dependente din Orient.

După cel de al doilea război mondial multe 
țări din Asia și Africa și-au dobîndit pentru 
întîia oară independența. Conferința de la 
Bandung a 29 de țări din Asia și Africa a 
jucat un rol important în lupta pentru tntă 
rirea păcii generale. Uniunea Sovietică, par
tidul nostru au fost întotdeauna de oartea 
popoarelor din aceste țări tn lupta lor pentru 
libertate și independență, le-au acordat șl le 
vor acorda sprijinul lor moral-politic.

Sîntem convinși că apropiata călătorie a 
tovarășilor N. A. Bulganin și N. S. Hruș- 
ciov în marea Indie, în Birmania și Afga
nistan va contribui la continua întărire a 
prieteniei popoarelor Uniunii Sovietice cu po-

★popoarele întregului Orient. (Aplauze înde
lungate).

Experiența dezvoltării relațiilor internațio
nale în 1955 a dovedit că linia Uniunii So
vietice îndreptată spre rezolvarea prin tra
tative a divergențelor între state a fost pe 
deplin justificată. (Aplauze).

In lume există în prezent toate posibilită
țile ca „războiul rece" să înceteze și să fie 
stabilite relații pașnice, trainice, îndelungate. 
Pentru aceasta este necesar ca forțele impe
rialiste reacționare să fie respinse din ce în 
ce mai mult și ca guvernele să asigure în 
mod practic popoarelor pacea.

Bilanțul pe care îl facem în legătură cu 
sărbătorirea celei de-a 38-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie a- 
rată că în lupta pentru pace și coexistența 
celor două sisteme au fost repurtate succese 
serioase. Crește mișcarea partizanilor păcii. 
Se întărește unitatea popoarelor în lupta 
pentru pace.

Totuși, toți aceia cărora le este scumpă 
pacea și prietenia popoarelor știu că n-au 
voie să se legene în iluzii, că lupta pentru 
pace necesită vigilență, demascarea politicii 
agresive, întărirea frontului păcii.

Popoarele și oamenii muncii din toate ță
rile pot fi siguri că statul sovietic creat de 
Revoluția din Octombrie a fost și rămine un 
reazim de nădejde al păcii, prieteniei și fră
ției popoarelor întregii lumi. (Aplauze furtu
noase îndelungate).

IV.
Marea Revoluție Socialistă din Octombrie 
ridicat patria noastră pe plan mondial la 
înălțime uriașă. Ea a înălțat-o în ochii în-

a
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t regii lumi și a transformat-® în forță r»- 

voluțlonară conducătoare, într-un far lumi
nos, care luminează calea omenirii spre crea
rea unei societăți noi, liberă de asuprire, în
robire și exploatare.

Tocmai de aceea Revoluția din Octombrie 
a avut și are o uriașă importanță internațio
nală. Ea a exercitat și continuă să exercite 
o influență tot mai hotăritoare asupra mer
sului evenimentelor mondiale, asupra desti
nelor istorice ale omenirii și în primul rînd 
ale clasei muncitoare. Astăzi sute de milioa
ne de oameni simpli din întreaga lume Jnțe* 
leg pe deplin măreția și importanța istorică 
a Revoluției din Octombrie.

Oamenii sovietici — patrioti care își iu
besc .țara — au fost, sînt și vor fi în același 
timp internaționaliști proletari și de aceea 
legaturile strìnse care unesc poporul sovie
tic de masele largi populare și de clasa 
muncitoare din toate țările lumii nu vor 
putea fi rupte niciodată de nimeni. (Aplauze).

Acest lucru desigur nu înseamnă că sta
tul nostru, creat de Revoluția din Octombrie, 
se amestescă îri treburile Interne ale altor 
state. Colportorii acestor afirmații ar trebui 
să știe că marele nostru învățător Lenin a 
spus despre „exportul revoluției“ : „Există, 
desigur, oameni care cred că într-o țară 
străină revoluția poate să ia naștere la co
mandă... Acești oameni sînt ori niște smin
tiți, ori niște provocatori".

Demascîndu-i pe acei care de pe poziții „de 
stìnga" vorbeau de necesitatea ca noi să 
ducem un „război revoluționar“, Lenin scria 
încă în 1918 că „O asemenea „teorie” ar fi în 
totală contradicție cu marxismul, care a ne
gat "ntotdeauna „stimularea“ revoluțiilor; 
acestea se dezvoltă pe măsură ce se ascut 
și se coc contradicțiile de clasă care dau 
naștere revoluțiilor“.

însuși imperialismul stimulează revoluția. 
Pe măsura ascuțirii contradicțiilor de clasă, 
în sinul fiecărei țări clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare se unesc strîns și se 
formează conducători naționali proprii și 
nu „exportați“ — așa cum prezintă lucru
rile calomniatorii — se organizează și st 
călește în luptă forța înaintată a clasei — 
partidul revoluționar.

Ideile revoluționare nu cunosc frontiere; 
ele călătoresc prin lume fără vize și fără am
prente digitale (animație în sală),

Cînd Marx și Engels au publicat „Mani
festul Partidului Comunist“, nu au existat 
nici radio, nici telefoane și nici avioane. Cu 
toate acestea ideile nemuritoare ale lui 
Marx și Engels au pătruns în toate colturile 
lumii și în conștiința maselor muncitoare 
din toate țările Cu atît mai mult, astăzi, în 
secolul al 20-lea, mărețele idei ale lui Marx, 
Engels, Lenin, Stalin, care au pus stăpî- 
nire pe mase, au învins și vor învinge. 
(Aplauze).

Dacă secolul al 19-lea a fost secolul ca
pitalismului, secolul. al. 20-lea este secolul 
triumfului socialismului și comunismului. 
(Aplauze furtunoase).

Tocmai prin forța acestor idei se explică 
faptul că în octombrie 1917, partidul nostru, 
care număra doar 240.000 de membri, o pică
tură în marea poporului, a condus și a fost 
urmat de milioane de muncitori și țărani 
la asaltul victorios al capitalismului. 
(Aplauze).

Clasa muncitoare și întregul nostru popor 
știu bine cărei forțe inspiratoare și orga
nizatoare ti datorează ei victoria Revoluției 
din Octombrie și toate victoriile lor. Ele 
știu ca această forță este marele, eroicul 
Partid Comunist al bolșevicilor.

Experiența Revoluției noastre a arătat că 
dacă lupta multiseculară a oamenilor 
muncii asupriți și exploatați nu a putut duce 
la victorie fără proletariat, chiar atunci cînd 
exista clasa muncitoare, aceasta s-a întîm- 
plat pentrucă vidoria nu este posibilă fără 
un partid comunist, revoluționar. înarmat cu 
teoria marxist-leninistă înaintată, strtns le
gat de mase

Forța partidului nostru constă în principia
litatea lui, în faptul că el a fost întotdeauna 
alături de muncitori, de oamenii muncii, în 
durerile și în bucuriile lor, că îi învăța pe oa
menii muncii și învăța de la ei. Erau nece
sare o voință de fier, o încredere neclintită, 
bazată pe comunismul științific, în justețea 
cauzei sale, devotamentul cel mai mare față 
de clasa muncitoare și față de întregul po
por, pentru a parcurge în 50 și ceva de ani 
o cale victorioasă atît de glorioasă ca aceea 
parcursă de partidul nostru. (Aplauze).

Tată de ce întregul popor sovietic vor
bește despre partidul nostru cu cuvintele ma
relui Lenin : „Noi ne încredem în el, In el 
vedem înțelepciunea, cinstea și conștiința 
epocii noastre“. (Aplauze)

Dacă ne aducem aminte de soarta grea 
de multe secole a omenirii muncitoare, de 
ceea ce a fost omul simplu, de faptul că se 
considera de la sine înțeles că el este „un om 
mizerabil", care așa a fost creat de dumne
zeu și care trebuie să rămînă așa tn vecii 
vecilor, dacă ne vom uita la ceea ce a de
venit omul nostru sovietic, stăpînul cult și 
civilizat al țării, pătruns de sentimentul dem
nității și de mîndrie pentru patria socialistă 
iubită, va deveni limpede din ce cauză toți 
oamenii simpli iubesc atît de fierbinte și 
stimează marele nostru partid comunist. 
(Aplauze furtunoase).

Partidul pășește în întîmpinarea celui de al 
20-lea Congres al său. întregul popor se 
pregătește să-l întîmpine cum se cuvine. Tn 
întreaga Uniune- Sovietică se desfășoară în
trecerea socialistă a întregului popor în cin
stea celui de al 20-lea Congres al Parti
dului.

Poporul, partidul și Comitetul lui Central 
sînt convinși că hotărîrile Congresului al 
20-lea vor însufleți și vor organiza poporul 
nostru în vederea unor noi și glorioase vic
torii ale comunismului.

Partidul, în frunte cu înțeleptul și călitul 
său Comitet Central, întimpină unit șl sudat 
Congresul.

Unitatea dintre partid și popor, unitatea 
poporului sovietic, alianța frățească cu toate 
țările de democrație populară și prietenia oa
menilor muncii din toate țările, iată forța 
viguroasă care nu se teme de nici un tel 
de dușmani, care va zdrobi toate obstacolele 
în calea spre victoria păcii și socialismu
lui. (Aplauze îndelungate).

Tovarăși I
Revoluția din Octombrie este o expresie 

strălucită, puternică a colosalei energii popu
lare acumulate timp de veacuri, care își ira
diază forța pentru veacuri. Și arUnclnd în 
fiecare an o privire retrospectivă asupra căii 
de luptă parcurse, noi sorbim din această 
sursă adîncă de energie oonulară. de creație 
și înțelepciune, noi forțe de luptă pe mai de
parte, pentru viitor, pentru noi victorii ale 
comunismului.“

Sub steagul Mării Revoluții Socialiste din 
Octombrie, sub steagul lui Marx, Engels, 
Lenin, Stalin, sub conducerea partidului co
munist și a Comitetului lui Central am în
vins și vom învinge, am pășit și vom păși 
înainte pînă la victoria deplină a comunis
mului ! (Aplauze furtunoase, prelungite, care 
se transformă în ovații, se aud aclamațHt 
„Ura". „Trăiască scumpul nostru partid co» 
munist 1“).
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Cuvin tarea tovarășului Miron Constantines cu
(Urmart din pag. l-a)

nostru: „ctinii latră, caravani trece*. In
tr-adevăr, schelălăiturile cățeilor de la aceste 
posturi de radio provoacă cel mult hohote 
de rîs.

In cursul planului cincinal, circulația măr
furilor a crescut an de an. Volumul mărfuri
lor care circulă prin comerțul socialist re
prezintă astăzi peste 80% din total. S-a îm
bunătățit calitatea unor mărfuri produse de 
industria alimentară ți ușoară. Rezervele 
de mărfuri și stocurile pe rețea sînt mai 
mari față de sfîrșitul anului trecut. Desigur, 
mai sînt o seamă de neajunsuri; comerțul 
socialist va trebui să-ți sporească exigența 
față de industrie, iar industria trebuie să 
lupte hotărît pentru îmbunătățirea calității 
și sortimentului mărfurilor, pentru reducerea 
cheltuielilor de producție, deci pentru îm
bunătățirea și ieftinirea mărfurilor.

Vînzările de mărfuri industriale în rețeaua 
sătească a cooperației de consum ating în 
1955 cifra de 7 miliarde lei A crescut și 
volumul mărfurilor achiziționate de coopera
ție de la producătorii agricoli — această 
parte a activității cooperației este însă ră
masă în urmă față de cerințele economiei și 
față de posibilitățile crescînde ale țărănimii 
muncitoare de a vinde mărfuri.

Partidul ți guvernul acordă o foarte mare 
atenție problemei construirii de locuințe pen
tru oamenii muncii. Anul acesta vor fi con
struite de către stat numai în București peste 
1500 de apartamente, în afară de ce îți con
struiesc oamenii muncii din fondurile pro
prii ți cu credite de la stat. Cu toate acestea, 
ritmul de construire a locuințelor e sub ce
rințele oamenilor muncii; industria de cons
trucții n-a reușit încă să construiască lo
cuințe de bună calitate într-un timp scurt.

E însă de remarcat, în legătură cu proble
ma locuințelor, faptul că fată de 1938 cînd 
un muncitor sau un funcționar dădea apro
ximativ 30-40% din salariul său pentru chi
rie, astăzi china reprezintă pînă la 5% din 
salariu. In cursul primului cincinal au cres
cut mereu sumele alocate pentru învățămînt, 
cultură, sănătate, odihnă, sport. Acestea se 
adaugă la salariul real al muncitorilor și 
funcționarilor care a crescut în ultimii 5 ani 
cu peste 25%.

Veniturile țărănimii muncitoare au crescut 
și ele considerabil, îndeosebi prin dezvoltarea 
vînzărilor către stat și a relațiilor contrac
tuale cu organizațiile economice ale statului.

Comerțul exterior a crescut în proporție de 
190% față de 1950. 'F

Toate acestea au dus la creșterea venitului 
național al R.P.R. de 2 ori față de 1938. 
Vorbitorul a analizat apoi schimbările im
portante din structura venitului național, a- 
rătînd că distribuirea și redistribuirea veni
tului național se fac aproape în întregime 
conform intereselor poporului muncitor; par
tea provenită din sectorul socialist reprezintă 
peste 70% din venitul național, ceea ce ex
primă în mod evident locul precumpănitor pe 
care l-a cucerit acest sector în economia na
țională ; partea provenită din industrie re
prezintă aproape Jumătate din venitul națio
nal, crescînd relativ ți absolut în raport cu 
partea provenită din agricultură, care a cres
cut și ea.

Experiența țării noastre ca ți a altor țări 
democrat-populare arată că construirea so
cialismului care, în esență, merge pe același 
drum în toate țările, are particularitățile sale 
în ceea ce privește formele, metodele și rit
mul transformărilor socialiste.

In elaborarea politicii sale economice, al 
cărei scop este asigurarea victoriei socia
lismului în întreaga economie, partidul por
nește de la cunoașterea acțiunii legilor eco
nomice obiective, de la studierea atentă a 
modului in care aceste legi acționează, luptă 
între ele și se influențează reciproc în fie
care etapă concretă a perioadei de trecere 
de la capitalism la socialism.

Inspirîndu-se din principiile noii politici 
economiee elaborate ele Lenin, politica eco
nomică a partidului nostru urmărește cons
truirea socialismului prin industrializarea 
socialistă, transformarea socialistă a agri
culturii, atragerea treptată a micii produc
ții de mărfuri pe calea socialismului, folosi
rea pieței, a comerțului, a circulației bani
lor. Esența acestei politici este alianța po
litică și economică dintre clasa muncitoare 
și țărănimea muncitoare, sub conducerea 
clasei muncitoare, eare sprijină masele ță
rănești în opera de construcție socialistă și 
în îngrădirea și eliminarea treptată a rămă
șițelor capitaliste.

In anii regimului democrat-popular s-au 
făcut mari pași înainte și în domeniul dez
voltării învățămîntului, științei, literaturii 
ți artei. Comorile culturii sînt puse astăzi 
la îndemîna celor mai largi mase populare.

Sarcinile dezvoltării economiei și culturii 
țării noastre cer însă îmbunătățirea treptată 
și multilaterală a sistemului nostru de în- 
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vățămînt. O însemnătate deosebită pentru 
îndreptarea tineretului școlar spre producție 
o are Hotărîrea C.C. al P.M.R. și a Consi
liului de Miniștri privitoare la învățămîntul 
profesional și tehnic care dă acestui învăță
mînt un nou caracter, mai legat de practică.

Vorbind despre munca rodnică pe care o 
desfășoară, oamenii de știință vîrstnici și 
tineri, tov. Miron Constantinescu a arătat 
că partidul și guvernul acordă o mare aten
ție și un puternic sprijin material și ideolo
gic cercetărilor în toate domeniile științei. 
Conform hotărîrii guvernului romîn, cu aju
torul U.R.S.S., se va crea în R.P.R. un cen
tru pentru dezvoltarea cercetărilor atomice, 
dotat cu un reactor atomic, un ciclotron și 
alte instalații. însușirea și aplicarea consec
ventă de către oamenii de știință a materia
lismului dialectic — singura concepție știin

țifică despre lume — lupta neîncetată împo
triva influențelor concepției Idealiste, sub 
toate formele ei fățișe sau ascunse, schimbul 
creator de păreri — sînt condiții neapărat 
necesare pentru înflorirea mai departe a 
științei și legarea sa cu practica.

Un factor activ de mare însemnătate în 
lupta partidului și a poporului pentru fău
rirea vieții noi este literatura și arta noa
stră, socialistă în conținut și națională în 
formă, literatură și artă care se află în 
plină dezvoltare și care revalorifică întreaga 
moștenire culturală progresistă.

Poporul nostru se bucură de marile suc
cese obținute în literatură și artă și urmă
rește cu atenție dezvoltarea acestora pe 
drumul realismului socialist. Cerințele sale 
față de creatorii valorilor artistice sînt din 
ce în ce mai mari.

Ocolirea problemelor esențiale și actuale, 
tratarea lor obiectivist, apolitic, platitudinea 
și lipsa de exigență față de măiestria artis
tică sînt străine artei realist-socialiste și dău
nează profund valorii creației artistice, mic- 
șorîndu-i rolul social, educativ. Succese ade
vărate, corespunzătoare exigențelor crescute 
ale poporului, pot obține numai acei scriitori 
și artiști în a căror conștiință și creație pă
trunde profund spiritul de partid, care-și 
însușesc profund ideile partidului revoluțio
nar al clasei muncitoare.

Tovarăși.
Victoriile de însemnătate istorică obținute 

de poporul nostru pe drumul revoluției de
mocrat-populare în plină desfășurare au fost 

posiblle datorită faptului că în fruntea po 
porului se află clasa muncitoare, condusă da 
Partidul Muncitoresc Romîn.

Trăinicia succeselor obținute șl chezășia 
dobîndirii de noi realizări constă în faptul 
că partidul nostru se călăuzește după învă
țătura lui Marx-Engels-Lenin-Stalin, după 
pilda și experiența gloriosului P.C.U.5., 
care a apărat cu intransigență puritatea 
științei marxist-leniniste, a dezvoltat-o și a 
aplicat-o creator.

Partidul clasei muncitoare este singurul 
partid din istoria Romîniei care și-a înte
meiat și-și întemeiază politica sa pe cunoaș
terea fi folosirea legilor obiective ale dez
voltării sociale în interesul poporului mun
citor, singurul partid în stare să organizeze 
și să conducă cu succes masele în lupta pen
tru transformarea socialistă a societății, îm

potriva forțelor sociale care se opun aces
tor transformări.

Sub conducerea partidului s-a făurit a- 
lianța clasei muncitoare cu țărănimea mun
citoare, uriașă forță socială care a izbutit 
să alunge pe moșieri și capitaliști de la pu
tere, să instaureze puterea populară, în frun
te cu clasa muncitoare. Fabricile, minele, 
băncile au devenit proprietate a poporului; 
moșiile au fost împărțite țăranilor munci
tori. Dintr-o semicolonie a capitalului inter
național, patria noastră a devenit un stat 
independent și suveran, o țară cu o econo
mie în plină dezvoltare. Dintr-un popor lip
sit de drepturi și exploatat, poporul nostru 
a devenit liber, stăpîn pe soarta sa, con
structor al unei vieți noi, socialiste.

Clasa muncitoare, clasă conducătoare, 
muncește cu avînt, dobîndind în întrecerea 
socialistă, noi și noi rezultate în cinstea zi
lei de 7 Noiembrie și în întîmpinarea celui 
de-al doilea Congres al partidului. Harnica 
și vrednica țărănime muncitoare, care dă 
țării tot mai multe produse agro-alimentare, 
își îndeplinește cu cinste obligațiile față de 
stat, obține noi succese pe frontul construc
ției socialiste.

Partidul și guvernul aplică cu principiali
tate politica națională marxist-leninistă. Mi
noritățile naționale se bucură de drepturi 
egale cu poporul romîn. In anii puterii popu
lare s-au întărit legăturile frățești între oa
menii muncii romîni, maghiari, sîrbi, ger
mani, evrei etc. Ei luptă cot la cot pentru 
construirea socialismului, pentru înflorirea 
patriei lor comune —- Republica Populară 
Romînă.

Un sprijin puternic al partidului în orien
tarea economiei, în mobolizarea și educarea 
comunistă a oamenilor muncii, sînt sindica
tele, U.T.M. și celelalte organizații de masă.

Rolul conducător al partidului în uriașa 
Operă de construcție a statului, economiei 
și culturii socialiste este rezultatul unui pro
ces istoric în care masele s-au convins, 
prin propria experiență, că între vorbele și 
laptele partidului nostru nu există deosebire, 
că legea supremă în activitatea partidului 
este slujirea cu credință a intereselor po
porului. Ultima plenară a C.C. al P.M.R., 
prin măsurile înțelepte pe care le-a luat, a 
întărit rolul conducător al partidului, a ridi
cat nivelul activității de partid, conducerea 
de către partid a statului, a sindicatelor, a 
vieții obștești.

Prin întărirea partidului și ereșterea ro
lului său conducător se consolidează și sta
tul nostru deoarece „tăria statului de demo
crație populară — arată tov. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — stă în aceea că politica sa 
este determinată de partidul clasei munci
toare“.

Aplicarea fermă a liniei partidului și a 
metodelor partinice de lucru în munca sfatu
rilor populare și a aparatului de stat este 
calea care duce la lichidarea manifestărilor 
de birocratism, la operativitate, la lărgirea 
legăturilor eu masele, la îmbunătățirea acti
vității pe linie de stat.

întărirea statului nostru democrat-popular 
înseamnă creșterea contribuției sale active 
la consolidarea lagărului democrației și so
cialismului și prin aceasta la lupta pentru 
menținerea și apărarea păcii.

In deplină concordanță cu linia trasată 
de partid, exprimînd voința poporului, gu
vernul R.P.R. duce o politică externă de pace, 
de colaborare cu toate țările, pe baza res
pectării reciproce a independenței de stat 
și suveranității naționale. Romînia întă
rește necontenit relațiile sale prietenești cu 
cu marea Uniune Sovietică, cu China popu
lară și celelalte state democrat-populare. 
Guvernul nostru intensifică legăturile co
merciale și culturale cu toate țările și este 
gata să ia măsurile cuvenite pentru a îmbu
nătăți și dezvolta aceste relații.

Este îndeobște cunoscut rolul hotărîtor 
al maselor în făurirea istoriei. Acolo însă 
unde masele construiesc tn mod conștient 
istoria, ca în țara noastră, rolul lor crește 
Imens, iar creațiile lor capătă o trăinicie de 
granit. Adevărul acesta trebuie să fie în
țeles chiar și de aceia care-și închipuie că 
istoria poate fi întoarsă îndărăt. Cursul isto
riei este ireversibil I

Este un drept legitim al poporului romîn, 
care a participat la zdrobirea hitlerismului, 
și contribuie activ la menținerea păcii tn 
Europa, să-și ocupe locul său în O.N.U.

în încheiere, subliniind că poporul romîn, 
strîns unit tn Jurul partidului și guvernului, 
pășește înainte pe drumul luminos deschis 
de Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, 
tov. Miron Constantinescu a spus: Cu 
adîncă recunoștință își îndreaptă poporul 
nostru gîndurile către gloriosul P.C.U.S., că
tre guvernul sovietic, către milioanele de 
constructori ai comunismului. Poporul romîn 
nu va uita niciodată că și-a cueerit liberta
tea cu ajutorul U.R.S.S. Fiecare din noi sim
țim în viața de toate zilele roadele puterni
cului ajutor pe care nl-l dau din toată inima 
popoarele sovietice frățești.

Oamenii muncii știu că dezvoltarea șl în
tărirea continuă a prieteniei de nezdrunci
nat cu marea țară a socialismului este o 
chezășie a independenței noastre naționale, 
o chezășie a mersului nostru înainte spre so
cialism.

în cel 38 de ani de existență a statului 
sovietic, el și-a cucerit dragostea întregii 
omeniri progresiste. Măsurile U.R.S.S. în ve
derea slăbirii încordării internaționale au spo
rit și mai mult simpatia fierbinte a popoare
lor pentru Uniunea Sovietică.

Lumina aprinsă de marele Octombrie 
strălucește tot mai puternic în lume, dezvă
luind cu o claritate din ce tn ce mai intensă 
drumul omenirii spre pace și progres.

Trăiască a 38-a aniversare a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie 1

Trăiască Partidul Comunist al U.R.S.S. 
șl Comitetul său Central 1

Trăiască U.R.S.S., bastionul păcii tn lumeî
Trăiască prietenia de nezdruncinat șl co

laborarea frățească între U.R.S.S. și R.P.R.!
Trăiască scumpa noastră patrie, pe care o 

voim tot mai înfloritoare, puternică și cultă, 
Republica Populară Romînă 1

(Cuvlntarea tovarășului Miron Constanti
nescu a fost tn repetate rînduri subliniată cu 
puternice aplauze de participanții la adu
narea festivă).

———— TELEGRAMĂ
Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice d 

și Consiliului de Miniștri al U. R. S. S.
Oamenii muncii din Capitala Republicii Populare Romine, participanți la adu- ? 

narea festivă cu prilejul celei de a 38-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din > 
Octombrie, trimit Comitetului Central al Partidului Comunist ai Uniunii Sovietice / 
și Guvernului U.R.S.S. un fierbinte și frățesc salut. >

Marea Revoluție Socialistă din Octombrie — înfăptuită de proletariatul din Rusia > 
sub conducerea gloriosului Partid Comunist al Uniunii Sovietice, creat și educat de ? 
geniul lui Lenin — reprezintă o cotitură radicală în istoria omenirii. Prima revoluție ? 
victorioasă a proletariatului a însuflețit și însuflețește oamenii muncii din toate țările > 
în lupta lor pentru lichidarea asupririi și exploatării, pentru libertate și indepen- z 
dență națională, pentru pace și socialism. z

Uriașele realizări ale popoarelor sovietice în cei 38 de ani de la Marea Revo- z 
luțle Socialistă din Octombrie sînt expresia superiorității sistemului socialist față Z 
de sistemul capitalist, a tăriei și invincibilității marii Uniuni Sovietice. Politica de z 
pace și prietenie între popoare, dusă în mod consecvent de Uniunea Sovietică din z 
primul moment al existenței sale, se bucură de adeziunea și sprijinul maseîor celor z 
mai largi din lumea întreagă. Popoarele văd în această politică expresia intereselor z 
lor celor mai vitale, garanția apărării și menținerii păcii în lume. z

Poporul romîn, condus de Partidul Muncitoresc Romîn. călăuzit în întreaga sa z 
activitate de nebiruita învățătură marxist-leninistă și de glorioasa experiență a P.C.U.S, z 
merge pe drumul deschis de Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, obținlnd suc- z 
cese de seamă. Lupta poporului nostru pentru construirea socialismului, pentru Intă- z 
rirea statului democrat-popular, pentru pace, prietenie și colaborare între popoare, z 
este însuflețită de strălucitele înfăptuiri ale popoarelor sovietice. Sub conducerea Par- z 
tidului Muncitoresc Romîn, clasa muncitoare, avînd rolul conducător în frățeasca Z 
alianță cu țărănimea muncitoare, și toți oamenii muncii din orașe și sate, își sporesc z 
necontenit eforturile pentru dezvoltarea industriei socialiste și în primul rînd a indus- Z 
trlei grele, asigurînd pe această bază dezvoltarea agriculturii și a celorlalte sectoare Z 
ale economiei, precum și ridicarea necontenită a nivelului de trai al celor ce muncesc, z

Oamenii muncii din Republica Populară Romînă contribuie activ la întărirea neîn- q 
cetată a forței lagărului democrației și socialismului, care are în frunte puternica Uni- Z 
une Sovietică — bastion invincibil al păcii. J

Cu prilejul celei de a 38-a aniversări a victoriei Marii Revoluții Socialiste din Oc- \ 
tombrie, poporul nostru își exprimă dragostea și recunoștința sa veșnică față de Uni- ? 
unea Sovietică, eliberatoarea noastră, care ne-a deschis drumul spre o viață nouă x 
și ne ajută în mod frățesc în opera de făurire a societății socialiste în patria noastră \ 
scumpă — Republica Populară Romînă. x

Sub înțeleaptă conducere a Partidului Muncitoresc Romîn, pe calea luminată \ 
de atotbiruitoarea învățătură a lui Marx-Engels-Lenin-Stalin, poporul nostru este hotă- \ 
rit să obțină noi victorii în construirea socialismului, în lupta pentru triumful cauzei x 
păcii în lume. <2

Trăiască a 38-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie I x
Trăiască gloriosul Partid Comunist al Uniunii Sovietice și Comitetul său Central I x 
Trăiască Guvernul Uniunii Sovietice 1 <?
Trăiască marea Uniune Sovietică — bastionul de neclintit al păcii șl soclalîs- x 

mulul în întreaga lume! j?
Trăiască prietenia și colaborarea frățească dintre poporul romîn și marele popor \ 

sovietic 1 v

Adunarea festivă din Capitală
Duminică după amiază a avut loc la Tea

trul de Operă și Balet din Capitală adu
narea festivă consacrată celei de a 38-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. Adunarea a fost organizată de Co
mitetul orășenesc București al Partidului 
Muncitoresc Romîn și Sfatul Popular al Ca
pitalei.

Sala, împodobită sărbătorește, este feeric 
luminată. Pe fundalul scenei, drapată în roșu, 
se află un mare medalion înfățișînd pe Le
nin șl Stalin.

Participanții, tn picioare, salută eu aplauze 
puternice sosirea conducătorilor partidului și 
guvernului.

In prezidiul adunării iau loc tovarășii: Gh. 
Gheorghiu-Dej, dr. Petru Groza, Chivu Stoi
ca, A. A. Epișev, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, I. Chișinevschi, acad. M. B. 
Mitin, redactorul șef al ziarului „Pentru pace 
trainică, pentru democrație populară !“, Gh. 
Apostol, Al. Moghioroș, E. Bodnăraș, M. 
Constantinescu, C. Pîrvulescu, P. Borilă, 
acad. prof. C. I. Parhon, acad. prof. Traian 
Săvulescu, N. Ceaușescu, D. Coliu, general 
colonel Al. Drăghici, J. Fazekaș, colonel P. 
P. Voronin, atașatul militar al Uniunii Sovie
tice la București, S. Bughich D. Petrescu, Al. 
Btrlădeanu, Constanța Crăciun, L. Răutu, ge
neral colonel L. Sălăjan, Șt. Voitec, general 
locotenent I. Tutoveanu, Th. Iordăchescu, 
prof. ing. Șt. Bălan, acad. I. Murgulescu, FI. 
Dănălache, V. Cristache, C. Fulger, acad. S. 
Stoilov, Stela Enescu, Aurel Mihale, Valeria 
Matei, muncitoare fruntașă la F.R.B., 
Ștefan Mihai, muncitor fruntaș la Comple
xul C.F.R. Grivița Roșie, Maria Fanache, pre
ședinta gospodăriei agricole colective Roseți, 
regiunea București.

La adunare iau parte membri ai C.C. al 
P.M.R., ai guvernului și ai Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, înalți demnitari de stat, 
cunoscuți oameni de știință, artă și literatură, 
activiști de partid și ai organizațiilor obștești, 
militari ai Forțelor Armate, reprezentanți ai 
presei romîne și străine, fruntași în produc
ție din întreprinderile Capitalei.

In loji au luat loc membri ai corpului di
plomatic : ambasadorii extraordinari și ple
nipotențiari ai R. P. D. Coreene — Den Em, 
R. D. Germane — W. Eggerath, R. P. Un
gare — L. Pataki, R. P. Bulgaria — S. Pav- 

lov, R. Cehoslovace — J. Sedivy, R. P. P. 
Iugoslavia — N. Vujanovici, R. P. Albania 
— M. Lako, R. P. Chineze —- Ke Bo-nian, 
R. P. Polone — J. Izydorczyk, A. Parodi, 
însărcinatul cu afaceri al Elveției, J. Medoro 
Delfino, însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Argentinei, Salah Saber, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Egiptului, Matti Pyyko, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al Finlandei șl 
alți membri ai corpului diplomatic.

Sînt intonate imnurile de stat ale R.P.R. 
ș4 U.R.S.S.

Adunarea a fost deschisă de prof. ing. Șt. 
Bălan, președintele Comitetului executiv al 
Sfatului Popular al Capitalei.

A luat cuvîntul tov. Miron Constantinescu, 
membru în Biroul Politic al C.C. al P.M.R., 
pr i vicepreședinte al Consiliului de Miniș- 
ti. are a vorbit despre cea de a 38-a aniver
sare a Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie.

Participanții la adunare au manifestat cu 
entuziasm pentru marea Uniune Sovietică, 
care a deschis omenirii drumul spre socia
lism, pentru gloriosul Partid Comunist al 
Uniunii Sovietice. Ei și-au exprimat atașa
mentul de neclintit față de Partidul Munci
toresc Romîn, conducătorul și organizatorul 
construcției socialiste în țara noastră, hotă
rîrea de a munci pentru victoria socialismului 
în Republica Populară Romînă. Cei prezenți 
au manifestat cu căldură pentru pace în în
treaga lume, pentru prietenie și colaborare 
între toate popoarele.

Tov. V. Cristache, prim secretar al Comi
tetului regional București al P.M.R. a dat 
apoi citire mesajului de salut adresat de par
ticipanții la adunare C.C. al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice și Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

In încheierea adunării a avut loc un con
cert festiv la care și-au dat concursul ar
tiștii sovietici: soprana Goar Gasparian, ar
tistă a poporului din R.S.S. Armeană, pia
nistul Iakov Zak, solist al Filarmonicii de 
Stat din Moscova, și violonistul Igor Ois- 
trach, precum și artistul poporului Petre Ște- 
fănescu-Goangă, Ion Dacian, artist emerit 
Irinel Liciu și Gabriel Popescu, soliști ai 
Teatrului de Operă și Balet și soprana Blan- 
che Adelstein.

Concertul s-a bucurat de un mare succes,.
(Agerpres),

La Hunedoara
Dimineață de 7 Noiembrie. Mii de munci

tori de la Combinatul siderurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej“, constructori de la întreprin
derea de construcții siderurgice Hunedoara 
și alți oameni ai muncii s-au adunat în 
piața Libertății pentru a aniversa cel de al 
38-lea Octombrie.

La miting a luat cuvîntul tov. Ștefan 
Boureanu, prim secretar al Comitetului ra
ional P.M.R. Hunedoara, care a arătat în
făptuirile cu care siderurgiștii hunedoreni 
cinstesc această glorioasă aniversare. Oțe- 
larii de la cuptoarele Siemens Martin, lu- 
crînd după metoda oțelarului sovietic Ma- 
tulineț, au elaborat de la începutul lunii oc
tombrie cu 132 mai multe șarje rapide de 
oțel decît tn perioada corespunzătoare a a- 
riulul trecut. Muncitorii oțelăriei speciale, 
care și-au îndeplinit fincinalul cu mult 
înainte de termen, dau' acum oțel special 
în contul lunii martie 1956.

Mitingul siderurgiștilor hunedoreni s-a 
transformat într-o entuziastă manifestare a 
dragostei pentru Uniunea Sovietică, a voin
ței oamenilor muncii din Hunedoara de a 
lupta centru obținerea de noi realizări în 
producție. în cinstea celui .de al 2-lea Con
gres al P.M R.

La Constanța
(De la corespondentul nostru).— La mi

tingul oamenilor muncii din Constanța care 
a avut loc în piața Ovidiu a vorbit tovară
șul Anton Nițescu secretar al comitetului 
regional de partid. „După exemplul oameni
lor sovietici, — a sfus vorbitorul — în a- 
gricultură, ca și în industrie, oamenii mun
cii din regiunea Constanța au obținut mari 
succese, realizînd recolte bogate pe pămîn- 
turile altădată sterpe“. Vorbind despre suc
cesele țăranilor muncitori din regiunea 
Constanța a arătat că peste 38.000 de fa
milii s-au unit în 388 de gospodării colec
tive și întovărășiri agricole. Manifestîndu-Și

adîncul patriotism oamenii muncii din agri
cultură au depășit planul însămînțărilor de 
toamnă cu 60.000 ha., executînd și arături 
adînci de toamnă pe o suprafață de 40.000 ha.

Tovarășul Anton Nițescu a arătat de a- 
semenea că, față de trimestrul trei al anu
lui 1954, anul acesta s-a distribuit oame
nilor muncii prin comerțul socialist cu 17,3 
la sută mai multă pîine albă, cu 54 la sută 
mai multă carne, cu 43,7 la sută mai mult 
ulei, cu 32 la sută mai mult zahăr, etc.

In telegrama de salut trimisă Comitetu
lui Central al P.M.R. oamenii muncii cons- 
tănteni s-au angajat ca în cinstea Congre
sului partidului să lupte pentru obținerea 
de noi succese în toate ramurile de acti
vitate.

La Orașul Stalin
(De la corespondentul nostru). — La 

Orașul Stalin a avut loc ieri, mitingul oa
menilor muncii închinat celei de a 38-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. însuflețirea cu care oamenii muncii 
au sărbătorit această măreață zi e o măr
turie a recunoștinței muncitorilor din orașul 
și regiunea Stalin pentru drumul deschis de 
marele Octombrie

Tovarășul Maxim Bergheanu prim secre
tar al comitetului regional al P.M R., luînd 
cuvîntul a trecut în revistă minunatele rea
lizări obținute de întreprinderile regiunii 
Stalin. Pînă în prezent, în regiune 125 de 
întreprinderi și-au îndeplinit sarcinile ce le 
reveneau din planul cincinal.

Sectorul metalurgic care și-a îndeplinit 
planul cincinal înainte de vreme se situează 
în fruntea luptei pentru a da patriei cît mai 
multe camioane, tractoare și alte mașini 
pentru utilarea întreprinderilor, șantierelor 
și înzestrarea agriculturii noastre.

Participanții la miting au trimis o tele
gramă Comitetului Central al Partidului în 
care s-au angajat ca în cinstea Congresului 
partidului toate întreprinderile regiunii Stâ- 
lin să îndeplinească sarcinile ce le revin 
din planul cincinal.

La lași
(De la corespondentul no^ji)Tn bă

taia vîntului de toamnă steagurile tricolore 
și roșii flutură deasupra capetelor mulțimii 
venită la marele miting închinat zilei de 
7 Noiembrie. De la tribună, tovarășul 
Gheorghiu Dumitru, secretar al comitetului 
regional de partid, trece în revistă realiză
rile obținute de oamenii muncii din orașul 
și regiunea Iași în întîmpinarea zilei de 
7 Noiembrie și a celui de-al doilea Congres 
al partidului.

Inimile studenților tresaltă de bucurie a 
tunci cînd vorbitorul enunță marile reali
zări obținute în domeniul dezvoltării științei, 
culturii și învățămîntului. In orașul Iași, 
anul acesta Institutele de învățămînt supe
rior au luat o dezvoltare tot mai mare. Prin 
grija partidului și guvernului nostru, stu
denților ieșeni 11 se asigură condiții tot mșl 
bune de învățătură și de viață. In cursul 
acestei săptămîni va fi dat în folosință un 
pavilion cu o capacitate de 400 locuri din 
viitorul cămin model al studenților de la 
Institutul Agronomic.

In aplauzele celor prezenți în piață își 
face apoi intrarea purtătorii ștafetei priete
niei romîno-sovietice, care au sosit chiar în 
clipa aceea în orașul Iași purtînd mesajul 
de prietenie și dragoste al tineretului romîn 
către tineretul sovietic.

In sunetele internaționalei, mitingul a 
luat apoi sfîrsit.

La Cluj
(De la corespondentul nostru).-— Mii de 

oameni ai muncii din întreprinderi și insti
tuții, artiști, elevi și studenți din orașul 
Cluj au luat parte la mitingul organizat în 
piața Libertății. In primele rînduri ale par- 
ticipanțllor la miting se află muncitori ai 
întreprinderilor care în cinstea zilei de 7 
Noiembrie și a Congresului partidului au

obținut cele mai bune rezultate în muncă. 
Iată-1 de pildă pe muncitorii uzinelor „Ia- 
noș Herbak“. Muncind cu avînt pentru a 
da celor ce muncesc încălțăminte mai multă, 
mai trainică și mai ieftină ei au reușit să 
obțină pînă acum acumulări socialiste peste 
plan în valoare de 3.224.000 îei.

Tn cadrul mitingului au vorbit despre cea 
de a 38-a aniversare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie în limba romînă to
varășul loan Cosma prim secretar al co
mitetului regional P.M R.. Cluj, iar în limba 
maghiară tov. Ion Benko prim secretar al 
comitetului orășenesc P.M.R. Cluj.

Vorbind despre succesele obținute de oa
menii muncii din orașul și regiunea Cluj 
în cinstea zilei de 7 Noiembrie și a Con
gresului partidului, vorbitorii au arătat că 
datorită Intensificării întrecerilor socialiste 
și aplicării pe scară din ce în ce mai mare 
a metodelor sovietice de muncă un număr 
de 71 de întreprinderi din regiunea Cluj 
și-au îndeplinit cu succes înainte de termen 
planul cincinal.

La Craiova
Tntr-o atmosferă de mare entuziasm au 

sărbătorit ziua de 7 Noiembrie și oamenii 
muncii din orașul Craiova. In piața V. I. 
Lenin pavoazată de sărbătoare a avut loc un 
mare miting la care au participat peste I 
25.000 de oameni ai muncii.

Cu acest prilej a luat cuvîntul tov. Vladi- 
mir Gheorghiu, prim secretar al Comitetului < 
regional de partid. Subliniind însemnătatea I 
internațională a Marii Revoluții Socialiste 1 
din Octombrie, vorbitorul a arătat că oame
nii muncii din regiunea Craiova au închi
nat zilei de 7 Noiembrie realizări deosebite. 
Sărbătorind cea de a 38-a aniversare a Ma
rii Revoluții Socialiste din Octombrie, oa
menii muncii din regiunea Craiova și-au ma
nifestat hotărîrea de a urma calea deschisă 
de această zi, să lupte cu puteri sporite pen
tru victoria socialismului tn țara noastră, 
pentru triumful cauzei păcii în întreaga 
lume.

Recepția oferită de ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București

In seara zilei de 7 noiembrie, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al Uniunii So
vietice la București, A. A. Epișev, a oferit în 
clădirea Ambasadei o recepție cu prilejul 
celei de a 38-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

La recepție au participat tovarășii: Gh. 
Gheorghiu-Dej, dr. Petru Groza, Chivu 
Stoica, I. Chișinevschi, Gh. Apostol, Al. Mo
ghioroș, general de armată Emil Bodnăraș, 
Miron Constantinescu, C, Pîrvulescu, P. Bo
rilă, N. Ceaușescu, D. Coliu, general colonel 
Al. Drăghici, S. Bughici, D. Petrescu, Al. 
Btrlădeanu, acad. prof. C. I. Parhon, acad, 
prof. Tr. Săvulescu, acad. M. Sadoveanu, 
J, Fazekaș, M. Dalea, Constanța Cră
ciun, L. Răutu, general colonel L. Sălă
jan, Sorin Toma, Liuba Chișinevschi, Șt. 
Voitec, Ghizela Vass, M. Mujic, Gh. Vasi- 
lichi, M. Roșianu, general locotenent Gh 
Pintilie, Alexa Augustin, Ion Pas, Emil Popa, 
C. Mateescu, Vasile Vaida, acad. I. Murgu
lescu, Gr. Preoteasa, A. Bunaciu, M. Popescu, 
Al. Sencovici, M. Florescu, M. Suder, D. Si- 
mulescu, C. Popescu, Ion Dumitru, Gh. D. 
Safer, A. Vlădoiu, I. Mineu, O. Berlogea, Gh. 
Cioară, Gherasim Popa, Gh. Diaconescu, Ma
nea Mănescu, N. Bădescu, academicieni, Eroi 
ai Muncii Socialiste, artiști ai poporului, 
maeștri și artiști emeriți, scriitori, ziariști.

La recepție au participat ambasadorii 
extraordinari și plenipotențiari ai: R.P.D. Co
reene — Den Em; R.D. Germane — W. Eg
gerath; R.P. Ungare — L. Pataki; R.P. Bul
garia — S. Pavlov; R. Cehoslovace —• J. 

i Sedivy; R.P.F. Iugoslavia N. Vujanovici;

R.P. Albania — M. Lako; R.P. Chineze —■ 
Ke Bo-nian; R.P. Polone — J. Izydorczyk; 
miniștri plenipotențiari și trimiși extraordi
nari ai : Franței — Pierre Francfort; Marii 
Britanii — Dermot Francis, Mac Dermot; 
Italiei — Francesco Lo Faro, însărcinați cu 
afaceri ai : Belgiei — Joseph de Bruyn; Is
raelului — 2ev Argaman; Elveției — Andre 
Parodi; însărcinați cu afaceri ad-interim ai: 
Turciei — Saffet U. Bettin; Danemarcei — 
A.C.K. Wright; Argentinei — Jose Medoro 
Delfino; Egiptului — Salah Saber; Finlan
dei — Matti PyykS; S.U.A. — H. B. Wells 
și alți membri ai corpului diplomatic.

A participat acad. M. B. Mitin, redactor 
șef al ziarului „Pentru pace trainică, pentru 
democrație populară 1“

In cinstea oaspeților a fost prezentat un 
program artistic la care și-au dat concursul 
artiștii sovietici: violonistul Igor Oistrach, 
laureat al Festivalului Mondial al Tineretu
lui și Studenților de la Budapesta și al Con
cursului internațional de vioară „H. Wieniaw- 
ski" din Poznan — R.P. Polonă, soprana 
Goar Gasparian, artistă a poporului din 
R.S.S. Armeană și pianistul Iakov Zak, lau
reat al Concursurilor unionale și internațio
nale de pian, solist al Filarmonicii din Mos- 
cova.

Recepția a decurs Intr-o atmosfară de cor* 
dialitate și prietenie.

I „Scînteia tineretului1* 
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Mitingul oamenilor muncii din Capitală 
cu prilejul zilei de 7 Noiembrie

Cuvîntarea tovarășului Gh. Apostol
Tovarăși și tovarășe.
Popoarele țărilor lagărului socialist, pro

letariatul din toate țările capitaliste și co
loniale, întreaga omenire progresistă săr
bătoresc astăzi cea de a 38-a aniversare a 
celui mai măreț eveniment din istoria ome
nirii — Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie.

'In numele și din Însărcinarea C.C. al 
P.M.R. și a guvernului R.P R. vă transmit 
un călduros salut și vă felicit cu prilejul 
acestei mărețe zile.

Cu 38 de ani în urmă clasa muncitoare 
din Rusia, în strînsă alianță cu țărănimea 
muncitoare și sub conducerea gloriosului 
partid comunist creat de marele Lenin. a 
doborit puterea capitaliștilor și moșierilor 
și a instaurat pe a șasea parte a globului 
pămintesc puterea muncitorilor și țăranilor. 
Marea Revoluție Socialistă din Octombrie a 
însemnat o cotitură radicală în istoria o- 
menirii, cotitura de la lumea veche capita
listă, la lumea nouă, socialistă.

Poporul sovietic, după ce, prin eforturi 
nemaiîntîlnite, a lichidat urmările dezas
truoase ale războiului hitlerist pustiitor, ob
ține victorii de însemnătate istorică în cons
truirea comunismului. Cel de-al cincilea 
plan cincinal a fost îndeplinit în ceea ce 
privește volumul global al producției in
dustriale la 1 mai 1955, adică în 4 ani și 4 
luni.

Creșterea impetuoasă a industriei și agri
culturii sovietice, dezvoltarea științei, cul
turii și tehnicii sovietice așigură satisfa
cerea tot mai complectă a nevoilor materiale 
și culturale mereu crescînde ale întregii so
cietăți sovietice.

Mărețele succese obținute de poporul so
vietic în toate domeniile construcției co
muniste umplu de mîndrie și de bucurie 
inimile tuturoij celor ce muncesc din lumea 
întreagă, ele dovedesc superioritatea cate
gorică a economiei socialiste față de econo
mia capitalistă.

Statul sovietic a adoptat încă de la naș
terea sa istoricul decret asupra păcii, pro
pus de marele Lenin. De atunci Uniunea 
Sovietică luptă neobosit pentru pace și co
laborare pașnică între state. Prețioasele 
inițiative luate de Uniunea Sovietică în a- 
cest an, apreciate și aprobate de toți oa
menii iubitori de libertate și pace, constituie 
factori de seamă în slăbirea încordării in
ternaționale.

Tovarăși și tovarășe.
Pe calea deschisă de Marele Octombrie 

pășesc astăzi, alături de Uniunea Sovietică, 
China populară și celelalte țări de democra-

Dragi tovarăși și prieteni.
In ziua celei de-a 38-a aniversări a Marii 

Revoluții Socialiste din Octombrie, permi- 
teți-mi să vă transmit dumneavoastră și prin 
dumneavoastră tuturor oamenilor muncii din 
Republica Populară Romînă, un salut frățesc, 
cordial și cele mai bune urări în opera no
bilă de construire a societății socialiste în 
țara voastră.

Răsturnînd puterea moșierilor și capita
liștilor, creînd primul stat sovietic socialist 
din lume, poporul nostru a devenit adevăra
tul stăpîn al soartei sale, Creatorul unei 
vieți noi libere. Revoluția din Octombrie și 
construirea socialismului în țara noastră au 
arătat că rolul hotărîtor în victoria asupra 
lumii vechi, în făurirea societății socialiste, 
aparține maselor largi populare.

Revoluția din Octombrie are o însemnă
tate uriașă nu numai pentru popoarele tării 
noastre, ci și pentru popoarele din lumea 
întreagă.

Victoria revoluției în Rusia a însemnat o 
cotitură radicală în istoria omenirii. Salvei? 
tunurilor de pe crucișătorul „Aurora“ au a- 
nunțat începutul unei ere noi — era socialis
mului. Principiile proclamate de revoluția 
socialistă au devenit o forță gigantică, care 
ridică noi și noi milioane de oameni din 
toată lumea în lupta plină de abnegație pen
tru libertate și progres.

Revoluția din Octombrie a ridicat stindar
dul păcii și a arătat popoarelor calea ieșirii 
din război. Primul decret al Puterii Sovietice 
a fost decretul asupra păcii. De atunci lupta 
pentru pace a devenit esența întregii politici 
externe a statului nostru socialist.

In zilele noastre, lup ta consecventă și 
neabătută pentru pace o desfășoară între
gul lagăr de 900 de milioane, al țărilor de
mocrației și socialismului, cu sprijinul activ 
al unor cercuri din ce în ce mai largi din 
toate țările lumii. Lupta consecventă și dîrză 
a forțelor păcii în frunte cu marile popoare 
ale Uniunii Sovietice și R.P. Chineze a dus 
în ultima vreme la anumite rezultate pozitive.

Conferința de la Geneva a șefilor de 
guverne ale celor patru puteri a contribuit la 
întărirea încrederii în relațiile dintre state, 
la slăbirea încordării în situația internațio

Cuvîntarea tovarășului Ion Dragomir
Tovarăși,
A intrat în tradiția noastră, a oamenilor 

muncii din R.P R., să întîmpinăm în fiecare 
an aniversarea Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie cu noi succese pe frontul 
construcției socialiste. Cu acest prilej ne 
manifestăm încă odată dragostea și recu
noștința față de Uniunea Sovietică.

Conduși de Partidul Muncitoresc Romîn, 
sub steagul Marelui Octombrie, oamenii 
muncii din țara noastră au obținut cuceri
rea lor cea mai de preț: regimul democrat- 
popular, la temelia căruia stă alianța clasei 
muncitoare cu țărănimea muncitoare sub 
conducerea clasei muncitoare.

Politica partidului și a guvernului nostru 
corespunde intereselor și năzuințelor celor 
mai scumpe ale poporului muncitor. De

Ștafeta prieteniei
Ieri ultimii purtători ai ștafetei „Priete

niei romîno-sovietice“ au predat la Ungheni 
mesajul tineretului și sportivilor din R.P.R. 
solilor tineretului sovietic.

Maeștrii sportului Dinu Cristea. Constan
tin Dumitrescu, sportivul Ion Bădici și alții 
au alcătuit ultimul schimb al ștafetei.

Cu ocazia mitingului care a avut 
loc pe peronul gării Ungheni mesajul 
a fost citit de sportivul Ion Bădici. 
A luat de asemenea cuvîntul tov. I. 
Vaida, vicepreședinte al C.C.F.S. A răspuns 
din partea C.C. al P.C. al R.S.S. Moldove
nești, tov. P. Crangă. 

ție populară. Prietenia de nezdruncinat și 
colaborarea frățească unesc toate țările pu
ternicului lagăr al socialismului.

In scumpa noastră patrie, poporul romîn 
și minoritățile naționale, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn, au obținut 
succese importante în lupta pentru construi
rea socialismului

In fabrici și uzine, pe ogoare, în institu
ții de stat și organizații economice, se des
fășoară larg întrecerea socialistă și patrio
tica pentru a întîmpina cel de-al doilea 
Congres al P.M.R cu noi succese în lupta 
pentru construirea socialismului

Partidul cheamă muncitorii, inginerii și 
tehnicienii să intensifice lupta pentru creș
terea productivității muncii, reducerea pre
țului de cost, să folosească cu grijă și cit 
mai deplin utilajele și suprafețele de pro
ducție existente, să îmbunătățească calitatea 
produselor. Aceasta este calea sigură a dez
voltării și înfloririi economiei naționa'e, a 
creșterii puterii de cumpărare a leului și deci 
a salariilor, a ridicării la un nivel mai înalt 
a vieții materiale și culturale a poporului 
muncitor.

Partidul și guvernul cheamă țăranii mun
citori cu gospodării individuale, membrii 
gospodăriilor colective și ai întovărășirilor 
agricole, lucrătorii din G.A.S și S.M.T. să 
lupte neobosit pentru creșterea producției a- 
gricole, să-și îndeplinească la timp și in
tegral îndatoririle către stat.

Pe măsura creșterii producției, a producti
vității muncii și a reducerii prețului de cost 
in industrie și agricultură, se îmbunătățește 
continuu nivelul de trai al maselor munci
toare de la orașe și sate.

O sarcină de mare însemnătate a partidu
lui nostru este munca susținută pentru trans
formarea socialistă a agriculturii. Organi
zațiile de partid, organele de stat șî organi
zațiile de masă sînt chemate să intensifice 
munca politică și organizatorică în rîndurile 
țărănimii muncitoare, pentru ca — pe baza 
liberului consimțămînt — să se formeze noi 
întovărășiri și gospodării colective cale si
gură spre o viață îmbelșugată și fericită a 
țărănimii muncitoare.

Partidul nostru consideră ca o datorie 
sfîntă întărirea mai departe a alianței din
tre clasa muncitoare și țărănimea munci
toare, alianță care constituie temelia de 
granit a regimului democrat-popular, cheză
șia construirii victorioase a socialismului.

Partidul și guvernul cheamă oamenii de 
știință, ai culturii și artei să lupte pentru 
dezvoltarea și perfecționarea tehnicii și a 
tehnologiei, pentru introducerea în procesul 
de țroducție a realizărilor științei, pentru 

Cuvîntarea tovarășului A. Epișev
nală, la întărirea ideii coexistenței pașnice 
a statelor cu diferite orînduiri economico- 
sociale. A apărut „spiritul Genevei“ — spi
ritul colaborării internaționale în numele 
păcii și securității popoarelor. La Geneva 
politica „de pe poziții de forță" și a „războiu
lui rece“ a fost lăsată la o parte.

Măsurile concrete ale Uniunii Sovietice 
și țărilor de democrație populară, cunoscute 
întregii lumi, care au urmat conferinței de 
la Geneva, constituie un exemplu elocvent 
al dezvoltării rodnice a „spiritului Genevei“, 
spiritul colaborării între state în interesul 
păcii.

Totuși, trebuie spus că tendința spre des
tinderea mai departe a încordării interna
ționale nu a devenit, din păcate, pînă as 
tăzi, generală. Declarațiile fățișe ale unei 
serii de personalități din anumite țări de
monstrează că, anumite cercuri ate acestor 
state n-au renunțat încă la iluzii dăunătoare 
și continuă să considere că este cu putință 
atingerea scopurilor pe care și le-au pronus 
cu ajutorul politicii „de pe poziții de forță“, 
deși toată lumea știe de mult că această 
politică a suferit un eșec.

Popoarele lumii întregi cer ca la confe
rința miniștrilor de Externe ai celor patru 
puteri care are loc acum la Geneva toți par- 
ticipanții să manifeste hotărîrea necesară de 
a găsi soluții reciproc acceptabile. care să 
corespundă intereselor slăbirii încordării in
ternaționale, întăririi cauzei păcii și securi
tății popoarelor.

Propunerile concrete ale delegației sovie
tice la această conferință confirmă încăodată 
politica de pace pe care o promovează 
U.R.S.S. și au drept scop asigurarea secu
rității generale în Europa, reglementarea 
problemei germane și dezvoltarea contac
telor dintre Est și Vest în interesul popoa
relor din toate țările.

Despre politica externă iubitoare de pace 
a Uniunii Sovietice vorbește de asemenea 
uriașa amploare a construcției economice 
și culturale din țara noastră, măsurile con
secvente ale partidului comunist și ale gu
vernului sovietic, în direcția ridicării con
tinue a bunei stări materiale a oamenilor 
sovietici.

Urmînd calea deschisă de Marele Octom- 

aceea poporul nostru luptă cu însuflețire 
pentru a o înfăptui.

Realizările poporului nostru n-ar H fost 
posibile fără ajutorul frățesc, dezinteresat pe 
care l-am primit și-l primim mereu din par
tea marii Uniuni Sovietice.

Marile noastre drepturi și libertăți cuce
rite în focul luptei revoluționare ne sînt 
scumpe ca lumina ochilor. Noi, muncitorii, 
nu vom îngădui nimănui să pună, măcar în 
discuție, problema reîntoarcerii regimului 
burghezo-moșieresc, urît de oamenii muncii. 
Poporul nostru, împreună cu celelalte po
poare ale lagărului socialist, va ști să dea 
răspunsul cuvenit oricăror încercări de a i 
se impune o altă soartă decît cea pe care 
și-a ales-o.

Oamenii muncii din țara noastră sînt hotă- 
rîți să lupte, sub conducerea partidului, pen
tru a obține noi succese în construirea vieții

Angelica Rozeanu campioană internațională a R. P. F. Iugoslavia
In seara zilei de 6 noiembrie s-au în

cheiat la Belgrad campionatele internațio
nale de tenis de masă.

Reprezentanta țării noastre, campioana lu
mii, Angelica Rozeanu, a avut din nou o 
comportare excepțională, cîștigînd cu o mare 
superioritate proba de simplu femei. După 
ce în semifinale a întrecut pe Gizi Far- 
kaș (R. P. Ungară) cu 3—1, ea a învins în 
finale pe Eva Koczian (R.P. Ungară) cu 
3-1 (21-18, 21-19, 13—21, 21—8), impre- 
sionînd prin siguranța cu care a jucat în 
momentele decisive.

Cu mare succes a participat la acest tur

un înalt nivel ideologic al literaturii șl ar
tei, pentru răspîndirea largă a culturii în 
mase.

Sarcinile mari care stau în fața poporu
lui romîn și a minorităților naționale cer 
întărirea continuă a statului democrat-popu
lar, instrumentul principal al construirii so
cialismului. Partidul și guvernul cheamă 
lucrătorii din ministere și instituții să îm
bunătățească activitatea aparatului nostru 
de stat, să stîrpească birocratismul, să lupte 
pentru întărirea disciplinei de stat și res
pectarea strictă a legalității populare.

Să muncim și mai departe pentru conso
lidarea colaborării frățești între poporul ro
mîn și minoritățile naționale, luotînd cu 
hotărîre împotriva oricăror manifestări de 
naționalism și șovinism, pentru educarea 
oamenilor muncii în spiritul ideologiei fră
ției între popoare și al dragostei nemărgi
nite față de scumpa noastră patrie Repu
blica Populară Romînă 1

Desfășurînd cu entuziasm o vastă operă 
de progres economic, cultural și' social, po
porul nostru este țrotund atașat cauzei păcii 
și își dă întreaga sa contribuție la dezvol
tarea relațiilor dintre state, la asigurarea 
unei păci durabile. Poporul romîn urmărește 
cu deosebit interes desfășurarea lucrărilor 
conferinței de la Geneva de la care așteaptă 
să facă noi pași pe calea înfăptuirii unei 
păci trainice și colaborării între toate sta
tele.

La cea de-a 38-a aniversare a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, poporul 
nostru își manifestă cu putere sentimentele 
sale de dragoste și recunoștință față de 
marele popor sovietic, care, sub conducerea 
gloriosului său partid comunist, a deschis 
întregii omeniri calea spre o viață liberă, 
pașnică și fericită. întregul nostru popor sa
lută călduros popoarele marii Uniuni Sovie
tice, dorindu-le din toată inima noi succese 
In marea operă de construire a comunismu
lui în U.R.S.S. și a apărării păcii în lumea 
întreagă.

Trăiască cea de-a 38-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie I

Trăiască Marea Uniune Sovietică, bastio
nul de neclintit al păcii din întreaga lume!

Trăiască Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, marea forță însuflețitoare și con
ducătoare a poporului sovietic In lupta pen
tru construirea comunismului 1

Trăiască prietenia de nezdruncinat între 
poporul romîn și poporul sovietic I

Sub steagul lui Marx-Engels-Lenin-Stalin, 
sub conducerea scumrului nostru partid. 
Partidul Muncitoresc Romîn, înainte spre 
victoria socialismului în patria noastră I 

brie, în cei 11 ani care s-au scurs de la eli
berarea sa, poporul romîn a dobîndit mari 
succese în dezvoltarea industriei și agricul
turii, în construcția culturală, în opera de 
ridicare a bunei stări materiale și în întărirea 
statului democrat-popular, liber și indepen
dent.

Sub conducerea încercatei lor avangărzi — 
Partidul Muncitoresc Romîn — și a guver
nului lor, oamenii muncii din Romîma merg 
hotărît înainte pe drumul progresului și în
floririi, construind cu succes bazele socialis
mului în țara lor.

Astăzi, sărbătorind împreună cu dumnea
voastră a 38-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, subliniind în a- 
ceastă zi prietenia romîno-sovietică, care se 
întărește mereu, aș vrea să amintesc cuvin
tele tovarășului Hrușciov, rostite de el la 22 
august a c. la București: „Oamenii muncii 
din Romînia pot fi siguri că poporul sovietic 
a fost, este și va fi un prieten credincios, 
de nădejde al poporului romîn și îi va acor
da un ajutor și sprijin multilateral în lupta 
pentru construirea socialismului, pentru în
tărirea continuă a statului democrat-popu
lar“.

întărirea continuă a prieteniei frățești șf a 
colaborării reciproce între țările noastre, în
tre toate țările lagărului democratic va con
tribui la înaintarea noastră pe drumul con
struirii unei vieți noi, fericite și libere. Prie
tenia aceasta se cimentează sub steagul in
ternaționalismului proletar, steagul luptei 
pentru pace, progres și fericirea tuturor oa
menilor.

Tovarăși I
Permiteți-mi să urez poporului romîn prie

ten noi succese în opera sa măreață — con
struirea societății socialiste, în lupta pen
tru pace și securitate internațională.

Trăiască a 38-a aniversare a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie I *»

Trăiască poporul romîn frate, care con
struiește cu succes, sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Romîn, noua societate so
cialistă 1

Să se întărească și să înflorească priete
nia de nezdruncinat dintre popoarele romîn 
și sovietic I 

noi, în apărarea păcii. Noi, muncitorii, spri
jinim cu toate forțele politica Uniunii Sovie
tice de apărare a păcii, pentru că ea cores
punde intereselor oamenilor muncii atît din 
țara noastră cît și din întreaga lume.

Noi, muncitorii, inginerii, tehnicienii și 
funcționarii uzinelor „Mao Tze-dun“, ne an
gajăm să adăugăm noi succese la cele ob
ținute în întîmpinarea celei de-a 38-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. Muncind mai bine, desfășurînd 
tot mai larg steagul întrecerii socialiste, să 
întîmpinăm cu cinste cel de-al doilea Con
gres al partidului nostru iubit 1 Noi ne an
gajăm ca la 23 decembrie 1955 să lucrăm 
în contul zilei de 10 aprilie 1956, primul an 
al celui de al doilea cincinal al Republicii 
noastre, să realizăm 60 autobuse și să dăm 
scumpei noastre patrii acumulări peste plan 
în valoare de 1.214.000 lei.

neu campionul R.P.R. Matei Gantner. De- 
monstrînd o înaltă tehnică el a repurtat vic
torii de seamă împotriva unora dintre cei 
mai buni jucători ai lumii. După victoria 
asujra iugoslavului Harangozo, jucătorul 
romîn l-a eliminat în sferturile de finală 
pe cehoslovacul Tereba cu 3—0 pentru ca în 
semi finală să învi. gă pe fostul campion al 
lumii, englezul Johnny Leach cu 3—1 
(21—18, 21—15, 15—21, 21—19). In finală, 
Gantner a fost întrecut de maghiarul 
Szepesy dar numai după o luptă foarte 
strînsă cu 2—3 (20—22, 21—19, 20—22,
21—18, 18—?1).

Parada militară și demonstrația oamenilor muncii din Moscova 
cu prilejul zilei de 7 Noiembrie

MOSCOVA 7 (Agerpres). — TASS trans
mite : La 7 Noiembrie, în Piața Roșie din 
Moscova a avut loc tradițională paradă mi
litară cu prilejul celei de a 38-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

In tribunele situate de-a lungul zidurilor 
Kremlinului se află mii de oaspeți — mun
citori din uzine și fabrici, oameni de știință 
și artă, colhoznici, deputați ai Sovietelor Su
preme ale U.R.S.S. și R.S.F.S.R., miniștrii,

Tovarăși soldați și matrozi, sergenți și 
cartnici!

Tovarăși ofițeri, generali și amirali I
Oameni ai muncii din Uniunea Sovietică 1 
Scumpii noștri oaspeți de peste hotare I
In numele și din, însărcinarea guvernului 

sovietic și a Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice vă salut 
și vă felicit cu prilejul celei de-a 38-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie ’

Oamenii muncii din patria noastră întîm- 
pină această sărbătoare a întregului popor 
cu noi succese în dezvoltarea economiei, 
științei și culturii socialiste. Muncitorii, in
ginerii și tehnicienii din industria noastră, 
după ce au îndeplinit in patru ani și patru 
luni cel de al cincilea plan cincinal în ceea 
ce privește volumul producției industriale, 
sporesc producția peste plan. Traducînd în 
viață hotărîrile plenarei din iulie a Comitetu
lui Central al Partidului, ei luptă cu perseve
rență pentru accelerarea progresului tehnic și 
îmbunătățirea organizării producției, pentru 
ridicarea productivității muncii. Preocuf In- 
du-se de înflorirea continuă a marii noastre 
patrii, lucrătorii din industria socialistă iau 
parte activă la discutarea proiectului celui 
de al șaselea plan cincinal în întreprinderile 
lor. scot la iveală și pun în acțiune noi re
zerve interne pentru un avînt continuu și 
puternic al producției.

Țărănimea colhoznică, lucrătorii de la sta
țiunile de mașini și tractoare și din sovhozuri 
nu-și precupețesc forțele și munca pentru a 
îndeplini înainte de termen măsurile trasate 
de partid și guvern în domeniul avîntului 
continuu al agriculturii. încă în acest an, în 
ciuda condițiilor atmosferice neprielnice din- 
tr-o serie de regiuni răsăritene, țara va ob
ține cereale și alte produse agricole într-o

Fanfara anunță începerea parăzii. Prin 
fața mausoleului și a tribunelor din Kremlin 
trec în pas de paradă elevi ai Academiilor 
militare. Tribunele aplaudă batalioanele de 
ofițeri — floarea și mîndria forțelor ar
mate ale poporului sovietic. Trec în pas ca
dențat elevii marinari de la Școala maritimă 
militară superioară de geniu, trec grănicerii 
care păzesc cu vigilență frontierele țării so
vietice. Cei prezenți în tribune întîmpină cu

Participant!! la demonstrația festivă sînt 
salutați de N. A. Bulganin, N. S. Hrușciov,
L. M. Kaganovici, G. M. Malenkov, A. I. 
Mikoian, V. M. Molotov, G. M. Pervuhin,
M. Z. Saburov, K. E. Voroșilov aflațl în tri
buna Mausoleului.

In Piața pavoazată de sărbătoare pășesc 
coloanele sportivilor — puternica tînără ge
nerație a constructorilor comunismului. In 
toate culorile curcubeului strălucesc steagu
rile de mătase ale asociațiilor sportive.

Pe pînze roșii figurează chemările înflă
cărate ale Comitetului Central al Partidu
lui Comunist cu prilejul celei de a 38-a ani
versări a Marelui Octombrie. Trece o arcă 
împodobită cu flori aprinse de toamnă. Pe 
ea stă scris : „Glorie partidului nostru 1“. 
Deasupra coloanelor se înalță portretele con
ducătorilor partidului comunist și guvernu
lui sovietic. Bulganin, Hrușciov, Kaganovici, 
Kiricenko, Malenkov, Mikoian, Molotov, Per
vuhin, Saburov, Suslov, Voroșilov.

Oamenii muncii din raionul Lenin poartă 
înaintea coloanei lor un basorelief al lui 
Lenin — întemeietorul partidului comunist 
și al primului stat socialist din lume.

In avangarda coloanei oamenilor muncii 
din raionul Molotov este purtat un panou 
înfățișînd centrala hidroelectrică de la Kui- 
bîșev. In tribune răsună aplauze. In ajunul 
marii sărbători, pe malurile mărețului fluviu

Agențiile de p
NEW YORK. La 4 noiembrie, Comitetul 

Politic al O.N.U. a terminat discuția ge
nerală în problema acțiunii radiației atomice.

Printre alții a luat cuvîntul V. V. Kuzne- 
țov, reprezentantul Uniunii Sovietice care 
susținînd mai multe amendamente la proiec
tul de rezoluție al S.U.A., Angliei și altor 
țări a propus lărgirea numărului statelor care 
vor trimite oamenii lor de știință ca repre
zentanți în comitetul științific și ca în rîndul 
acestor state să fie incluse Republica Popu
lară Chineză și Romînia. El a arătat că, dacă 
Republica Populară Chineză va fi lipsită de 
posibilitatea de a participa la lucrările aces
tui comitet în acest caz Organizația Națiu
nilor Unite nu va putea beneficia de cunoș
tințele și experiența oamenilor de știință din 
R. P. Chineză. Delegația sovietică propune ca 
din comitet să facă parte și Romînia. Oame
nii de știință ai acestei țări desfășoară cer
cetări importante în domeniul radiației ra
dioactive și colaborarea lor în comitet ar fi 
foarte utilă.

CAIRO. In urma Invitației primite din 
partea guvernului egiptean, la 6 noiembrie a 
sosit la Cairo Heinricn Rau. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și ministrul Comerțu
lui Exterior și Intergerman al Republicii De
mocrate Germane. Pe aeroportul din Cairo, 
Rau a fost întîmpinat de Gamal Salem, vi
cepreședinte al Consiliului de Miniștri și 
ministrul Căilor de Comunicații și al Tele
comunicațiilor al Egiptului, Muhammed Abu 
Nuser, ministrul Comerțului Interior și al 
Industriei, El-Kasuni, ministrul Finanțelor și 
al Economiei.

LONDRA. La 6 noiembrie, ministrul Afa
cerilor Externe al Marii Britanii. Mac Mil- 
lan, care a sosit sîmbătă la Londra venind 
de la Geneva, a avut o întrevedere cu pri
mul ministru Eden, căruia i-a expus desfă
șurarea de pînă acum a conferinței de la 
Geneva a miniștrilor Afacerilor Externe ai 
celor patru puteri. Agențiile americane de 
presă relatează că în cadrul acestei întreve
deri au fost de asemenea discutate proble
me privind evoluția situației internaționale.

NICOSIA. Agenția France Presse relatea
ză că în noaptea de 6 spre 7 noiembrie, tru
pele britanice au întreprins o vastă „opera
ție de cercetare“ în regiunea muntoasă din 
nord-estul insulei Cipru. Aceasta este cea de 
a doua acțiune de represiune întreprinsă în 
această regiune a insulei în mai puțin de o 
săptămînă.

PARIS. La 5 noiembrie, la Congresul par
tidului radicalilor și radical-socialiștilor, 
Pierre Mendes-France a fost ales vicepreșe
dinte al acestui partid (în funcția de pre- 

delegații din străinătate. In Piață se află 
membri ai corpului diplomatic șl atașați mi
litari.

La orele zece dimineața urcă la tribuna 
mausoleului Iul Lenin și Stalin conducătorii 
Partidului Comunist și guvernului sovietic. 
Oaspeții prezenți la paradă îi salută cu a- 
plauze prelungite.

Parada este primită de GheorghI Jukov, 

Cuvîntarea lui G. K. Jukov
cantitate considerabil mai mare decît anul 
trecut.

Poporul nostru întîmpină cel de-al 20-lea 
Congres al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice. Străduindu-se să întîmpine în mod 
demn congresul, oamenii muncii de la orașe 
și sate desfășoară și mai larg întrecerea so
cialistă a întregului popor, își sporesc suc
cesele în toate ramurile construcției econo
mice și culturale.

In domeniul politicii externe, guvernul so
vietic, călăuzindu-se de orincipiile leniniste 
ale coexistenței pașnice dintre state cu sis
teme social-economice diferite continuă să 
lupte neobosit și consecvent pentru cauza 
păcii în lumea întreagă.

Propunerile sovietice cu privire la redu
cerea generală a armamentelor și interzice
rea armei atomice, reglementarea problemei 
austriace, normalizarea și dezvoltarea relații
lor prietenești între U.R.S.S. și Iugoslavia 
au contribuit la crearea unei atmosfere priel
nice pentru conferința de la Geneva a șefi
lor guvernelor celor patru puteri.

Manifestarea la această conferință a bu
năvoinței și dorinței de a reglementa pe cale 
pașnică problemele nerezolvate, au dus la o 
oarecare slăbire a încordării internaționale, 
lucru primit cu mare satisfacție de poporul 
sovietic și popoarele iubitoare de pace din 
toate țările.

Reducerea efectivului forțelor noastre ar
mate. efectuată de Uniunea Sovietică, lichi
darea bazei militare din regiunea Porkkala- 
Udd, activitatea intensă depusă de guvernul 
sovietic pentru dezvoltarea de relații priete
nești cu celelalte țări — toate acestea sînt 
o mărturie că statul nostru năzuiește să în
tărească colaborarea pașnică și încrederea re
ciprocă dintre toate statele nu prin vorbe 
ci prin fapte.

Acest țel nobil îl urmăresc propunerile gu-

Parada militară
căldură pe cel mal tineri participant! la 
paradă — elevii școlii „Suvorov“ și elevii 
Școlii de marină „Nahimov“ din Leningrad.

O deosebită impresie produce asupra invi- 
taților la paradă trecerea unităților motori
zate de infanterie și de parașutiști, marșul 
artileriei. Artileria antiaeriană este urmată 
de tunuri antitanc, tunuri cu reacție de di
ferite calibre. Cu un zgomot puternic străbat 
Piața Roșie tractoare cu șenile ducînd în 

Demonstrația oamenilor muncii din Moscova
rus, oamenii sovietici au dobîndit o nouă 
victorie asupra forțelor elementare ale na
turi, zăgăzuind Volga în fața dealurilor Ji
gnii.

De la un capăt la celălalt al pieței fîlfîie 
steaguri de culoarea cerului pe care sînt fri- 
scrise cuvintele sfinte „Pace lumii“.

înaintează o coloană purtînd un panou 
pictat artistic care înfățișează muncitori so
vietici și chinezi. Ei își strîng cu putere mîi- 
nile, Dedesubt stă scris: „Prietenie veșnică“.

Sărbătorind măreața aniversare, oamenii 
.sovietici, demonstrează unitatea frățească și 
prietenia cordială cu popoarele din China, 
Polonia, Cehoslovacia, Ungaria, Bulgaria, 
Romînia, Albania, Republica Populară Mon
golă, Republica Populară Democrată Core
eană, Republica Democrată .Vietnam, Repu
blica Democrată Germană.

In rîndul demonstranților se află nume
roși tineri viguroși, plini de viață și de în
credere în ziua lor de mîine. Pășesc tineri 
muncitori, studenți ai instituțiilor de învă- 
țămînt superior, elevi ai școlilor medii teh
nice. Printre studenți se află reprezentanți a 
zeci de popoare de peste hotare — chinezi 
și polonezi, coreeni și germani, albanezi și 
romîni, care studiază în U.R.S.S.

In această zi de sărbătoare, locuitorii 
Moscovei transmit un salut popoarelor din

resă comunica:
ședințe al partidului a fost ales Edouard 
Herriot). Delegații au discutat rezoluția 
prezentată de comisia pentru politica gene
rală, în care se cere ca deputății și sena
torii radicali să lupte pentru adoptarea sis
temului electoral majoritar pe arondismente. 
Acest sistem antidemocratic exclude posibi
litatea repartizării echitabile a mandatelor 
în parlament în raport cu numărul de vo
turi întrunit de partide. Ultimul punct al re
zoluției prevede ca miniștrii radicali să de
misioneze din guvern dacă nu va fi înfăp
tuită o asemenea reformă electorală. Nume
roși delegați, printre care și Mendes-France. 
s-au pronunțat împotriva ultimului punct. 
După încheierea discuțiilor, rezoluția a fost 
adoptată fără acest punct.

STOCKHOLM. La 6 noiembrie, primul mi
nistru al Uniunii Birmane, U Nu, a sosit 
în vizită oficială la Stockholm.

PARIS. In urma întrevederilor care au 
avut loc la 5 noiembrie la Celle Saint-Cloud, 
în apropierea Parisului, între ministrul fran
cez al Afacerilor Externe, Pinay, și sultanal 
Marocului, Ben Yussef, a fost dat publici
tății un comunicat expunînd în linii gene
rale acordul la care s-a ajuns pentru reve
nirea pe tron a sultanului Ben Yussef (care 
fusese înlăturat printr-o lovitură de stat de 
către autoritățile franceze în 1953).

PARIS. După cum relatează coresponden
ții agențiilor occidentale de presă, forțele 
militare franceze din Algeria continuă să 
desfășoare pe scară largă acțiuni reoresive 
încercînd să frîngă mișcarea de eliberare 
națională a populației algeriene. Astfel, a- 
genția France Presse anunță că în ziua de 
6 noiembrie forțele militare franceze „au 
desfășurat o vie activitate“.

PEKIN. După cum anunță ziarele din 
Tokio, la 5 noiembrie a avut loc în capitala 
Japoniei un mare miting în cadrul căruia 
peste 10.000 de persoane, printre care mem
bri ai Dietei și reprezentanți ai organiza
țiilor de masă, au protestat împotriva in
tenției guvernului Hatoyama de a aduce 
Constituției Japoniei anumite modificări 
care să permită remiiitarizarea țării. Intr-un 
mesaj adresat Chinei, adoptat de partici- 
panții la miting, se spune că în trecut între 
China și Japonia au existat relații frățești 
și că toți japonezii cărora le este scumpă 
pacea doresc ca între cele două țări să fie 
cît mai grabnic stabilite relații de priete
nie. Acest mesaj va fi transmis poporului 
chinez de deputatul socialist Tețu Katayama, 
fost prim-ministru, care va pleca în R. P. 
Chineză în fruntea unei delegații a Fede
rației naționale pentru apărarea Constitu
ției.

mareșal al Uniunii Sovietice, ministrul AoS» 
Sării al U.R.S.S.

împreună cu comandantul parăzii, Kirin 
Moskalenko, mareșal al Uniunii Sovietice 
el trece în revistă trupele aliniate în Piață 
șî pe străzile învecinate. Fellcitînd pe par
ticipant la paradă cu prilejul sărbătorii, 
mareșalul Jukov urcă la tribuna m.ausqleuluf 
și rostește o cuvîntare.

vernului sovietic cu privire la asigurarea se
curității colective în Europa și reglementa
rea problemei germane pe o bază pașnică 
și democratică.

întărind cauza păcii, poporul sovietic nu 
uită că în unele țări capitaliste există forțe 
reacționare care tind, nu spre slăbirea, ci 
spre intensificarea încordării internaționale, 
încearcă să submineze cauza păcii. Interesele 
securității patriei noastre și, ale colaborării 
pașnice a tuturor popoarelor cer oamenilor 
sovietici să manifeste o vigilență perma
nentă și o grijă tot mai mare pentru întă
rirea continuă a statului sovietic și a capa
cității sale de apărare.

Poporul sovietic poate fi sigur că efectivul 
forțelor noastre armate își va ridica și pe 
viitor cu perseverență capacitatea sa de lup
tă, își va însuși tehnica modernă de luptă, 
va apăra cu nădejde interesele de stat ale 
patriei noastre socialiste și munca pașnică 
a oamenilor sovietici.

Tovarăși ! Statul sovietic intră în cel de al 
39-lea an al existenței sale în plină înflorire 
a forțelor sale creatoare. Alianța leninistă 
dintre muncitori și țărani, prietenia dintre 
popoarele patriei noastre mulitraționale n-au 
fost niclcînd atît de trainicdica în prezent. 
Se întărește colaborarea frățească a poporu
lui sovietic cu marele popor chinez, cu toate 
țările puternicului lagăr socialist.

Sub conducerea încercată a Partidului Co
munist, sub steagul lui Mprx-Engels-Lenin- 
Stalin, popoarele marii Uniuni Sovietice pă
șesc cu încredere înainte pe calea construirii 
comunismului în țara noastră. ,

Trăiască eroicul popor sovietic și vitezele 
sale forțe armate I

Trăiască guvernul nostru sovietici
Trăiască Partidul Comunist al Uniunii So

vietice I
Ura I 

urma lor tunuri automate, artileria cu bă
taie lungă.

La paradă Ia parte șl aviația. Ca un ful
ger au trecut deasupra Pieții avioane cu 
reacție. ,

Parada militară din Piața Roșie a arătat 
în mod grăitor că forțele armate sovietice în
cununate de gloria victoriilor stau de strajă 
păcii și securității marii țări a Sovietelor.

Republica Populară Federativă Iugoslavia. 
Pe multe pînze sînt înscrise cuvintele „Să 
se întărească și să înflorească prietenia fră
țească și colaborarea între popoarele Uniunii 
Sovietice și Iugoslaviei 1“

In semn de solidaritate Internațională cu 
oamenii muncii din țările capitaliste care 
luptă pentru, pace și . democrație,. demons
tranții poartă portrete ale conducătorilor 
partidelor comuniste din Franța, Italia, Spa
nia, India, Brazilia, S.U.A., Marea Britanie.

In Piața Roșie răsună puternice urale în 
cinstea prieteniei și colaborării popoarelor 
Angliei. Statelor Unite ale Amerlcii și Uniu
nii Sovietice în lupta lor pentru slăbirea în
cordării internaționale, pentru coexistența 
pașnică a statelor și asigurarea unei păci 
trainice în întreaga lume.

Numeroase pancarte se înalță deasupra 
coloanelor. Pe acestea sînt înscrise cuvinte 
exprîmînd dorința oamenilor sovietici de a 
întări prietenia și colaborarea cu popoarele 
Franței și Italiei, cu oamenii muncii din Re
publica Federală Germană.

Demonstrația de sărbătoare a oamenilor 
muncii din Moscova a demonstrat întregii 
lumi unitatea de nezdruncinat a partidului 
comunist și a poporului sovietic, voința de 
neînfrînt a oamenilor sovietici de a întări 
puterea patriei lor socialiste, de a apăra și 
întări pacea în întreaga lume.

Tratativele dintre președintele 
Tito și ]. F. Du'les

BELGRAD 7 (Agerpres). — După cum 
transmite agenția Tanjug, la 6 noiembrie pe 
insula Brioni au avut loc tratative între pre
ședintele R. P. F. Iugoslavia, Tito, și secre
tarul de stat al S.U.A., Dulles.

In comunicatul dat publicității în seara 
zilei de 6 noiembrie cu privire la încheierea 
tratativelor dintre președintele R.P.F. Iu
goslavia, Tito, și secretarul de stat al S.U.A., 
Dulles, se subliniază că s-a realizat un acord 
într-o serie .de probleme și mai ales în pro
blema posibilității și necesității d.e a se con
tinua eforturile în scopul îmbunătățirii rela
țiilor internaționale și lărgirii colaborării 
prietenești dintre cele două țări.

In comunicat se subliniază în continuare 
că tratativele au confirmat din nou utilita
tea contactelor persoiiale pentru clarificarea 
părerilor reciproce și pentru sprijinirea cauzei 
păcii și colaborării internaționale.

In comunicat se subliniază că a avut loc 
un schimb de păreri asupra situației inter
naționale și în problemele care interesează 
cele două țări și că la conferința sa de 
presă secretarul de stat Dulles a tratat pro
blemele discutate.

BELGRAD 7 (Agerpres^. — După cum a- 
nunță din Brioni corespondentul agenției 
Tanjug, la 6 noiembrie, după tratativele cu 
președintele R.P.F. Iugoslavia, Tito, secre
tarul de stat al Statelor Unite, Dulles, a 
declarat la o conferință de presă că în tim
pul tratativelor au fost examinate cele mai 
importante probleme internaționale curente. 
Printre altele principala temă a tratativelor 
au fost informațiile pe care dl. Dulles le-a 
prezentat președintelui Tito în legătură cu 
desfășurarea conferinței de la Geneva și în 
special în problemele securității europene și 
Germania.

Dulles a adăugat că a dorit să cunoască 
părerea președintelui Tito asupra posibilită
ții de rezolvare a acestor probleme.

S-a discutat de asemenea situația în Orien
tul Apropiat mai ales ținînd seama de faptul 
că președintele Tito pregătindu-se să facă 
o călătorie în Egipt va putea cu acest prilej 
să comunice premierului egiptean, Nasser, 
părerea lor comună. *

Dulles a declarat în continuare că s-a dis
cutat de asemenea situația din țările Euro
pei răsăritene și problema Independenței a- 
cestor țări, adăugind că s-a ajuns la un 
punct de vedere comun că aceste țări au 
dreptnl la independență fără nici un fel de 
amestec din afară, precum și dreptul de a-și 
rezolva ele însele problemele care le pri
vesc.
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