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Un triumf al științei sovietice 
închinat celei de a 40-a aniversări 

a Revoluției din Octombrie

Lansarea celui de al doilea

SOARELE 
LUI OCTOMBRIE

de CHIVU STOICA
Președintele Consiliului 

de Miniștri al R.P. Romine

Revoluția din Octombrie 
a deschis drumul spre 
înfăptuirea aspirațiilor 

popoarelor

satelit artificial al pămîntului
Comunicatul Agenției TA.SS

Poporul ro- 
mîn salută 
fierbinte cea de 
a 40-a aniver
sare a Marii 
Revoluții So
cialiste din Octombrie, înfăptuită 
sub conducerea partidului bolșevic 
în frunte cu Vladimir Ilici Lenin. 
Această revoluție constituie cea 
mai profundă șl cea mai gran
dioasă transformare socială din 
istoria universală.

Răsturnarea dominației capita
liștilor și moșierilor șl instaura
rea puterii politice a muncitorilor 
și țăranilor pe a șasea parte a 
globului a fost privită în primul 
moment de către clasa muncitoare 
și de ceilalți oameni ai muncii, 
din lumea întreagă și împreună cu 
ei de clasa muncitoare din Romî- 
nia, de oamenii înaintați din tara 
noastră, ca un eveniment care de
pășește cadrul național al Rusiei, 
fiind începutul unei cotituri fun
damentale în dezvoltarea societă
ții. Soarele lui Octombrie a spart 
ceața ce acoperea viitorul popoa
relor și a arătat nu numai teore
tic, ci și în mod practic că înce
putul erei noi socialiste în viața 
omenirii este inevitabil. Din pri
mele zile ale existenței Uniunii So
vietice, cînd imperialismul a în
cercat să sugrume puterea mun
citorilor și țăranilor din Rusia, 
proletariatul din toate țările s-a 
ridicat în apărarea tînărului stat 
sovietic.

Mărețele succese ale Uniunii 
Sovietice în construirea socialis
mului și comunismului, creșterea 
forței ei politice și economice, 
crearea sistemului mondial socia
list care cuprinde un sfert din 
suprafața globului și o treime din, 
populația lumii au produs o uria
șă deplasare în raporturile dintre 
clasele sociale și dintre state.

Rezolvarea unor probleme de 
importanță esențială pentru dez
voltarea societății în condițiile 
orînduirii socialiste exercită o a- 
tracție puternică nu numai asupra 
clasei muncitoare, ci și asupra al
tor largi straturi sociale, determi- 
nînd schimbări profunde în conș
tiința popoarelor, care văd în 
Unipnea Sovietică și în celelalte 
țări socialiste întruchiparea idea
lurilor de libertate socială și na
țională, de progres social.

Noi respingem ideea obtuză Ș» 
vulgară a „exportului revoluției* 
cu care politicienii mărginiți ai 
burgheziei sau ideologii lor ser
vili încearcă să înșele pe oamenii 
de bună credință, dar neexperi- 
mentați din punct de vedere poli
tic. In fiecare țară, revoluția so
cialistă este rodul coacerii con
tradicțiilor interne, al luptei ma-

(Articol apărut In revista „Mej- 
dunarodnaia jizni“ nr. 11 1957).

selor din țara 
respectivă îm 
potriva exploa
tării și asupri
rii. In același 
timp, faptul că

în Uniunea Sovietică au devenit 
realitate idealurile pentru care oa
menii muncii luptă de secole și că 
există experiența victorioasă a 
construirii în U. R. S. S. a unei 
societăți care nu cunoaște ex
ploatarea a contribuit și contri
buie la maturizarea conștiinței 
clasei muncitoare și a tuturor ma
selor exploatate și asuprite ale 
lumii capitaliste, cît și a tuturor 
oamenilor iubitori de pace, dornici 
de libertate și progres social.

Creînd pentru prima oară în lu
me un stat al dictaturii proleta
riatului, ca instrument de cons
truire a societății noi, socialiste. 
Revoluția din Octombrie a dat la 
iveală un nou tip de democrație, 
un tip superior — democrația so
cialistă — dezvăluind caracterul 
fals și ciuntit al democrației bur
gheze. Oamenii muncii din lumea 
întreagă văd astăzi limpede că 
numai în democrația socialistă 
masele populare cele mai largi, 
care fuseseră înainte asuprite, do- 
bîndesc adevărata libertate, ca
pătă posibilitatea unei participări 
reale la conducerea treburilor obș
tești, hotărăsc cu adevărat pro
pria lor soartă.

Revoluția din Octombrie, con
struirea noii orînduiri sociale -în 
țara sovietică au arătat că una 
din condițiile hotărîtoare ale răs
turnării capitalismului și con
struirii socialismului este rolul 
conducător al partidului de avan
gardă a clasei muncitoare — par
tidul comunist. îndeplinind pentru 
prima oară acest rol istoric, orga
nized masele muncitoare și con- 
ducîndu-le în revoluție și apoi în 
opera gigantică de construire a 
orînduirii sociale și de stat so
cialiste, Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice și-a cucerit un 
uriaș prestigiu și o uriașă auto
ritate în lumea întreagă, cîști- 
gîndu-și respectul și dragostea 
omenirii progresiste.

Ideologia internaționalismului 
proletar, devenind principiul că
lăuzitor al politicii naționale a 
statului sovietic, socialist, a dus 
la lichidarea înapoierii seculare a 
zeci de popoare, la instaurarea 
unor relații frățești și de deplină 
egalitate între popoarele U.R.S.S., 
la dezvoltarea lor economică și 
culturală.

Politica U.R.S.S. față de toate 
popoarele lumii s-a călăuzit și se 
călăuzește după principiile inter
naționalismului proletar. Omeni
rea nu va uita niciodată cît sîn- 
ge a vărsat poporul sovietic pen-

(Continuare în pag. 3-a)

Cu prilejul celei de-a 40-a ani
versări a Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie, tovarășul dr. 
PETRU GROZA, președintele Pre
zidiului Marii Adunări Naționale a 
R.P. Romine a rostit luni seara la 
posturile noastre de radio, urmă
toarea cuvîntare :

Istoria zbuciumată de veacuri 
a omenirii a cunoscut și va cu
noaște și de acum înainte mari 
cotituri în viata popoarelor, care 
determină pentru timp îndelun
gat noi și noi drumuri spre veș
nicul și supremul țel: viata paș
nică și fericită.

Aceste cotituri sînt și ele de
terminate de anumite legi obiec
tive, de veșnică valoare, ale dez
voltării societății omenești.

Legile acestea, cu toate apa
rentele legate de succesele răsună
toare și trecătoare ale unor con
ducători de oști și țări, tîrîte în 
războaie și aventuri, nu pot fi 
dărîmate.

Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie 1917, în Rusia, este 
rezultatul înfăptuirii aspirațiilor 
popoarelor, care ele însele fac 
istoria.

Dacă pornirea acestor popoare 
pentru dărîmarea îngrădirilor 
care împiedică dezvoltarea lor 
înainte, își găsește conducători 
care se așează pe linia acestor 
năzuinti, deci a dezvoltării isto-

rice, birianița progresului asupra 
reacțîunii din toate vremurile 
este cu astît mai amplă.

Această revoluție a fost dusă 
la biruință prin Iuțpta eroică a 
popoarelor sovietice, prin încor
darea forțelor creatoare ale po
porului „eroul și 
torici* făuritor al 
liste.

Marea Revoluție 
brie și-a avut marii săi condu
cători spirituali și realizatori, 
din avantțgarda proletariatului. 
Partidul Comunist.

Partidul Comunist, înfăptuind 
alianța proletariatului cu țără
nimea muncitoare, a unit sub 
conducerea sa întreaga forță 
creatoare a poporului.

Astăzi popoarele sînt încadra
te cu entuziasm în sărbătorirea 
biruinței socialismului, nu numai 
în tabăra socialismului, în frunte 
cu Uniunea Sovietică, prima țară 
socialistă, dar și în unghiurile 
cele mai îndepărtate ale globului 
pămîntesc.

Astfel revoluția din 1917, a că
rei aniversare se serbează acum 
a 40-a oară, a fost și va rămîne 
pe veacuri înainte, neegalată de 
alte cotituri ale istoriei. Ea des
chide larg drum spre un viitor 
mai luminos, nu numai pentru 
popoarele patriei mari a socia-

creatorul is- 
vieții sopia-

din Octom-

(Continuare în pag. 3-a)

O întîlnire de neuitat
ln sala de festivități a Casei de 

cultură a studenților, atmosfera 
Marelui Octombrie era foarte pu
ternică. Freamătul celor c'tteva 
sule de tineri trădau că aceștia 
sînt în așteptarea unor personali
tăți de seamă, Apoi, deodată, au 
izbucnit urale, aplauze și prin 
coridorul viu din mijlocul sălii, 
prin spațiul acela incomod care 
permitea doar să treacă un singur 
om, apărură unul după altul cinci 
bărbați cărunți. Buchete mari de 
crizanteme albe au acoperit bra
țele oaspeților. Timp de aproape 
un sfert de oră era imposibil să 
schimbi un cuvînt în sală : aplau
zele și uralele te asurzeau. Apoi 
oaspeții, un grup al delegației de 
vechi membri ai P.C.U.S., în 
frunte cu A. F. Gorkin, au luat 
loc în prezidiul adunării. Este 
greu de descris emoția tinerilor 
muncitori și studenți care au par
ticipat la această întîlnire. Și era 
legitimă această emoție, această 
caldă manifestație de bun sosit 
dacă ne gîndim că oaspeții erau 
dintre acei oameni care de peste

40 de ani se mîndresc cu titlul 
de membru al P.C.U.S, ’

ln numele tineretului, tov. Yir- 
gil Trofin, prim secretar al C.C. 
al U.T.M. a adresat membrilor de
legației un călduros salut.

A. F. Gorkin s-a adresat tine
rilor prezenți mulțumindu-le pen
tru frumoasa primire făcută. El 
s-a ocupat apoi de înaltele înda
toriri ale tinerilor de a sluji cu 
abnegație poporul și partidul, de 
a-și consacra toate forțele pentru 
înflorirea patriei socialiste.

Apoi a luat cuvîntul A. F. Saș- 
mur care a salutat asistența în 
numele muncitorilor, studenților 
și colhoznicilor din Perm.

ln expunerile lor, iubiții oaspeți 
au subliniat cu multă convingere 
uriașele schimbări sociale sur
venite în Uniunea Sovietică în 
numai 40 de ani de existență. Față 
de putreda Rusie țaristă, U.R.S.S. 
a făcut un salt impresionant.

Înainte de sfîrșitul întîlnirii, în- 
tr-o atmosferă de mare entuziasm, 
A. F. Gorkin a oferit daruri Casei 
de cultură a studenților.

Prezidiul întîlnirii

MOSCOVA 3 (Agerpres). — Transmite următorul COMU
NICAT al Agenției TASS :

ln conformitate cu programul Anului Geofizic International 
pentru cercetarea straturilor superioare ale atmosferei și pen
tru studierea proceselor fizice și a condițiilor de viată in spa
țiul cosmic, la 3 noiembrie a fost lansat în Uniunea Sovietică 
cel de-al doilea satelit artificial al pămintului.

Cel de-al doilea satelit artificial, creat in U.R.S.S., repre
zintă ultimul etaj al rachetei purtătoare avînd dispuse în ea 
Containere cu aparatură științifică.

Pe bordul celui de-al doilea satelit artificial al pămîntului 
sint instalate :

— Aparatură pentru studierea radiației solare de scurtă 
lungime de undă în regiunile ultraviolete și Roentgen a e 
spectrului ;

— Aparatură pentru studierea razelor cosmice ;
— Aparatură pentru studierea temperaturii și presiunii ;
— Un container ermetic, cu un animal pentru experiență 

(cline), cu un sistem de aer condiționat, rezerve dc hrană și 
aparate pentru studierea vieții în condițiile spațiului cosmic:

— Aparatură de măsurat pentru transmiterea pe pămînt a 
datelor măsurătorilor științifice ;

— Două aparate de radio emisie, care funcționează pe frec
vențele dc 40,002 și 20,005 Mh (lungimea de undă fiind de 
aproximativ 7,5 și 15 metri respectiv);

— Sursele necesare de energie electrică;
Greutatea totală a aparaturii sus-menționate, a animalului 

pentru experiență și a surselor de alimentare electrică este de 
508,3 kg.

Potrivit observațiilor efectuate, satelitul a primit o viteză

de rotație pentru orbită de aproximativ 8.000 de metri pe se- 
cundă.

Potrivit calculelor care sînt precizate de observațiile diw 
recte, depărtarea maximă a satelitului de suprafața pămîntului 
depășește 1.500 km.: durata unei rotații a satelitului este do 
aproximativ o oră și 42 de minute ; unghiul de înclinație ai 
orbitei față de planul ecuatorial este aproximativ 65°.

Potrivit datelor măsurătorilor primite de pe bordul sateli
tului, functionarea aparaturii științifice și controlul asupra 
vieții animalului decurg în mod normal.

Deasupra regiunii orașului Moscova cel de-al doilea satelit 
artificial a trecut în ziua de 3 noiembrie de două ori, la ora 
7 și 20 minute și la ora 9,05 minute (ora Moscovei).

Semnalele aparatului de radioemisie de pe satelit pe frec
vența de 20,005 Mh sînt de natura comunicărilor telegrafice^ 
cu durata de aproximativ 0,3 secunde, cu o pauză de aceeași! 
durată.

Aparatul dc radio-emisie cu frecvență de 40,002 Mh func
ționează cu un regim de radiație continuă.

Prin lansarea cu succes a celui de-al doilea satelit artificial 
al pămîntului cu aparate științifice variate și cu un animal 
de experiență, oamenii de știință sovietici lărgesc cercetărila 
asupra straturilor superioare ale atmosferei. Procesele necu
noscute ale fenomenelor naturii care se produc în cosmos, vor 
deveni acum mai accesibile omenirii.

Colectivele institutelor de cercetări științifice, ale birouri
lor de constricții, ale cercetătorilor și întreprinderilor indus
triale, care a lucrat la crearea celui de-al doilea satelit arti
ficial al pămîntului, au consacrat lansarea satelitului cele! 
de-a 40-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie.

Asaltul cerului continuă Radioclubul București 
ne comunică:

Luni dimineața de la aeroportul Băneasa a plecat spre Moscova, 
delegația Partidului Muncitoresc Romîn și a guvernului Republicii 
Populare Romîne care, la invitația Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice și a Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. va participa la sărbătorirea celei de-a 40-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

Delegația este alcătuită din tovarășii Chivu Stoica, membru în 
Biroul Politic al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Romîne, Alexandru Moghioroș, membru în Biroul 
Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
Aicolae Ceausescu, membru în Biroul Politic al C.C. al P.M.R., 
secretar al C.C. al P.M.R., Ștefan Voitec, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R.. vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Grigore Preoteasa, membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., secretar al C.C. al P.M.R. și Leonte Rău tu, 
membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., șeful Di
recției de propagandă și cultură a C.C. al P.M.R.

Intrucît tovarășul Glieorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. 
al P.M.R., care urma să conducă delegația este suferind de gripă 
și conform avizului medicilor nu se poate deplasa, delegația este 
condusă de tovarășul Chivu Stoica.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, membrii delegației au fost 
conduși de tovarășii : Glieorghe Apostol, Em. Bodnăraș, Petre 
Borilă, Alexandru Drăghici, Constantin Pîrvulescu, membri în Bi
roul Politic al C.C. al P.M.R., general colonel Leontin Sălăjan, 
membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., lanoș Fa- 
zecaș și Vladimir Gheorghiu, see retan ai C.C. al P.M.R., Al. Bîrlă- 
deanu și Gherasim Popa, vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, 
de membri ai C.C. al P.M.R. și membri ai guvernului, conducă
tori ai organizațiilor obștești și ai instituțiilor centrale, de nu
meroși activiști de partid, de stat și ai organizațiilor obștești.

Au fost de față A. A. Epișev, ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, șefii altor misiuni diplomatice acreditați în R.P. Ro- 
mînă și membri ai Ambasadei Uniunii Sovietice.

De asemenea au asistat membrii delegației de vechi militanți ai 
P.C.U.S. în frunte cu A. F. Gorkin, conducătorul delegației.

(Agerpres)
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* Ce înseamnă saltul la noul satelit? * Cum se vor realiza stafiile 
cosmice? * Ce sînt astronauții-montori?

secundă. în acest caz. calculele a- jetului de reacție la ieșirea din 
rată că greutatea inițială a rache
tei în cazul primului satelit tre
buie să fie de aproximativ 45 tone, 
în timp ce pentru satelitul al doi
lea greutatea inițială trebuie să 
fie de 270 tone. în ambele cazuri, 
viteza finală maximă va fi de 8 
km. pe secundă.

Să considerăm o a doua variantă 
în care viteza gazelor la ieșirea 
din ajutajul rachetei este de 
2.350 metri pe secundă. De data 
aceasta, greutatea inițială a rache
tei în cazul primului satelit tre
buie să fie de aproximativ 92 tone, 
în timp ce în cazul celui de al 
doilea satelit greutatea inițială a 
rachetei compuse trebuie să fie 
de 592 tone.

Din exemplele luate se constată 
că greutatea rachetei purtătoare 
depinde în mare măsură atît de

lnainte de a se fi împlinit o 
lună de zile de la lansarea primu
lui satelit artificial al pămîntului, 
in U.R.S.S. a fost lansat cu suc
ces al doilea satelit, de 
mult mai impresionant 
tate, conținut și distanță 
fața pămîntului.

Această nouă realizare 
și tehnicii sovietice depășește prin 
proporțiile ei, cele mai optimiste 
presupuneri făcute în trecut în le
gătură cu etapele succesive de 
elaborare a sateliților artificiali. 
De la 83,6 kg. cit a fost greutatea 
primului satelit s-a trecut la 508,3 
kg. cît este greutatea noului sate
lit, adică s-a realizat un salt apre
ciabil în ceea ce privește greuta
tea ridicată la mare altitudine și 
pusă pe o orbită de satelit artifi
cial al pămîntului.

In cele ce urmează 
ce înseamnă noul salt 
lansării sateliților.

Este evident că, în 
cazuri, cheltuiala de energie ce se 
face pentru ridicarea la mare al
titudine a fiecăruia din cei doi 
sateliți va fi foarte diferită, deși 
viteza finală maximă este aceeași, 
8 km. pe secundă. Cîteva cifre 
rezultate din calcul vor lămuri 
această problemă. Pentru aceasta, 
s-a considerat că se folosește în 
ambele cazuri o rachetă cu trei 
etaje. Să mai admitem că la fie
care etaj în parte, greutatea com
bustibilului reprezintă 75 % din 
greutatea etajului respectiv și că 
viteza gazelor la ieșirea din ajuta
jul rachetei este de 2.500 metri pe
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străjuită 
de lam- 

construc
ția impunătoare a șantierului 
Institutului de fizică atomică
al Academiei R. P. R. Aici se 
află așadar montate primele
mașini ale industriei viitorului, 
ce stau la îndemîna oameni
lor noștri de știință să-i ajute 
pe calea cunoașterii și cuceri
rii energiei atomice.

De la început m-a impre
sionat — plăcut, de bună sea
mă — amabilitatea cu care am 
fost primit și cu care mi s-au 
prezentat datele necesare mate
rialului de față și în același 
timp modestia care stăteaa la 
baza evitării unor 
precise la întrebările ce ținteau 
eforturile personale, meritele in
terlocutorilor mei.

Am discutat pe larg cu tova
rășul conf. univ. Nicolae Marta- 
logu, șeful unui laborator al In
stitutului de fizica atomică, de
spre noul succes obținut de oa
menii noștri de știință, de mun-

La capătul șoselei 
de două rînduri 
pioane se zărește

răspunsuri

citorii, tehnicienii fi inginerii 
de la trusturile Energoconstruc- 
fie fi Electromontaj, care, aju
tați de specialiștii sovietici, au 
terminat lucrările de construc
ție, montaj și încercare ale ci- 
clotronu/ui de 12,5 Mec., una 
dintre cele mai moderne insta
lații de acest gen din lume.

Pentru cei ce nu cunosc amă
nunte despre importanța și ro
lul ciclolronului atomic, comu
nicăm cit.va indicații : forțele 
imense ale nucleului atomic nu 
pol fi învinse decit folosind 
„proiectile- cu energii foarte 
mari. Asemenea proiectile—par
ticule încărcate —■ se pot obține 
cu ajutorul aparatelor de 
lerare, în categoria cărora 
fi ciclotronul.

ln principiu, ciclotronul
stă din două cutii în formă de 
D așezate într-o încăpere vidată 
ți la care se aplică o diferență 
de potențial de frecvență înaltă 
și un cîmp magnetic perpendi
cular, care are rolul de a curba 
traiectoria particulelor.

acce- 
intră

con-

Prin trecerea succesivă a par
ticulelor -e----- ’ •
posibilă _____
lui magnetic, particulele 
pătă energie 
mai mare pînă ce cu ajutorul 
unei diferențe de potențial su
plimentare, fascicolul de parti
cule este deviat și scos afară. In 
felul acesta se pot obține cu ci
clotronul particule încărcate cu 
energii destul de mari.

Fascicolul scos din ciclotron 
este focalizat cu ajutorul 
lentile magnetice, 
în felul acesta 
centrat.

In afară de 
nice, am aflat 
privind foloasele pe care amin
tita instalație le aduce științei 
noastre. Cu un asemenea apa
rat se poate studia modul de in
teracțiune a particulelor în
cărcate asupra diferitelor sub-

m 
cu

cîmpul electric, 
ajutorul cîmpu-
, ..--L.’j ca-
din ce în ce

unor 
realizîndu'Se 

un fascicol con-

aceste date teh- 
unele amănunte

GH. ANGELESCU

(Continuare în pag. 2-a)

a
eutatea încărcăturii utile necesar 
fi transportată cît și de natura 
mbustibilului. Este interesant de 
ținut că o variație de 150 metri 
■ secundă asupra vitezei gazelor

i
♦

♦ 
♦
♦
♦
♦ 
♦
♦ 
♦

♦

♦

♦

I

ajutaj a făcut ca greutatea inițială 
a rachetei să crească de aproxima
tiv două ori.

Așa dar rezultă că. saltul rea
lizat de la satelitul de 83.6 kg. la 
actualul satelit de 508.3 kg a pu
tut fi obținut fie folosind o a- 
ceeași rachetă compusă însă cu 
combustibili de capacitate calorică 
diferită, fie folosind același com
bustibil însă cu rachete diferite 
în ceea ce privește cantitatea de 
combustibil folosită și deci în ceea 
ce privește greutatea inițială tota
lă a rachetei.

La distanța față de pămînt la

Prof. Ing. IOAN PASCARU

(Continuare în pag. 2-a)

In cadrul radioclubului central 
A.V.S.A.P. s-a.u organizat în cursul 
zilelor de duminică și luni reccp- 
ționarea semnalului celui de al 
doilea satelit artificial al pămîn- 
tului. După cum am fost infor
mați, radioamatorii clubului Gen* 
trai A.V.S.A.P.-București au recep
ționat semnalul noului satelit du
minică între orele 1G.54 pînă Ia 
orele 17,16 precum și în jurul ore
lor 20,24 și 23,40. Dc asemenea nî 
se comunică din Pitești că semna
lul celui de al. doilea satelit a mai 
fost recepționat de tov. Gh. Stăn- 
ciulcscu radioamator cu indicati
vul Y 03.480 între orele 17.03-17,14 
iar scara* de la orele 20.43 la 
20JR.

Radioclubul central A.V.S.A.P. 
are de două ori pe zi legături ca 
radioclubul central din Moscova, 
cînd sînt comunicate datele obți
nute în țara noastră și sînt primite 
noi comunicări în legătură cu dru
mul sateliților artificiali ai pămîn
tului.



0 delegație a oamenilor muncii 
din țara noastră a plecat la Moscova

partidului

parte și
de partid din 

numeroși 
a fost

care 
ute- 

îndru- 
permanent de către co-

Organizațiile U.T.M 
rezervă de cadre a

Activitatea de utemist Iasă în 
viața tînărului urme de neșters, 
influențează asupra formării ca
racterului său, ii imprimă trăsă
turile proprii omului nou, crescut 
de partid. In sufletul său se naș
te astfel dorința de a deveni co
munist, năzuința fierbinte de a 
face parte din rîndurile partidu
lui clasei muncitoare.

în uzina noastră, „Republica41. 
r lucrează muiți tineri și majori

tatea lor fac parte din organiza
ția revoluționară de tineret. Aici 
ei au căpătat zi de zi o educație 
comunistă, un spirit combativ, 
s-au integrat activ în viața poli
tică. La secretarii birourilor or
ganizațiilor de bază de partid 
vin tot mai mulți tineri, care cer 
să fie primiți în rîndurile candi
daților de partid. Acest fapt e re
zultatul unei munci îndelungate 
și răbdătoare pe care organizația 
de partid din uzină o duce in 
mijlocul tineretului.

Avînd permanent în față sar
cina îmbunătățirii compoziției so
ciale a partidului și a creșterii 
rîndurilor sale, trasată de Con
gresul al ll-lea al P.M.R., comi
tetul de partid din uzina noastră 
și-a concentrat in acest domeniu 
activitatea asupra cîtorva proble
me principale și anume: apropie
rea tot mai mult a comuniștilor 
de masa de utemiști și tineri 
pentru a insufla în conștiința lor 
dorința de a se pregăti să devi
nă membri de partid ; munca di
rectă cu comitetul U.T.M. pe uzi
nă și îndrumarea permanentă a 
activității acestuia; îndrumarea 
activității organizațiilor de bază 
U.T.M. din secțiile uzinei în ve
derea atragerii în partid a tine
rilor fruntași în producție, a ino
vatorilor, a tinerilor celor mai 
buni.

Unul din mijloacele importante 
folosite de noi în scopul creșterii 
rîndurilor organizației de partid 
și îmbunătățirii compoziției so
ciale a organizației noastre de 
partid a fost atragerea celor mai 
buni utemiști în activul comitetu
lui de partid. Intr-o 
comitetului, în martie, 
nalizat modul cum se 
ganizațiile de bază 
educația comunistă a 
și cum se preocupă de lărgirea 
activului de partid cu cei mai 
destoinici oameni din rindui 
nemembrilor de partid. Intr-o 
altă plenară s-a analizat munca 
secretarilor birourilor organiza
țiilor de bază U.T.M. în activul 
nostru de partid au fost cuprinși 
numeroși tineri care azi au deve
nit candidați sau chiar membri 
de partid ca Nicolae Ceauș, 
fruntaș în producție (brigada de 
producție în care lucrează a fost 
confirmată de curînd pentru a

plenară a 
noi am a- 
ocupă dr- 
P.M.R. de 
tineretului

19-a Oiră consecutiv brigadă 
fruntașă pe sectorul „Laminor 
6“), Icn Păvălucă, organizator 
de grupă U.T.M., etc. Activul Co
mitetului 
fac 
miști fruntași 
mat 
mitetul de partid fiind antrenat 
în rezolvarea unor probleme de 
seama atît politice cît și tehni- 
co^economice din viața uzinei. 
Lucru! acesta a contribuit direct 
la cultivarea spiritului de răs
pundere, a entuziasmului și în
crederii în partid a tinerilor, la 
maturizarea lor politică, trezin- 
du-le dorința de a deveni comu
niști.

în toată perioada care a trecut 
de la Congresul al 11-Iea ai par
tidului, comitetul de partid din 
uzina noastră a desfășurat o 
susținută activitate de educare a 
tineretului. în acest scop în uzi
nă au avut loc periodic conferin
țe care vorbeau despre trecutul 
de luptă al partidului, întîlniri 

cu comuniști și muncitori căliți 
în focul luptei aspre din trecut 
împotriva exploatării capitaliste. 
Asemenea întîlniri organizate de 
către organizația de partid (an- 
treninu in aceiași timp și orga
nizația U.T.M.) au fost deosebit 
de instructive. Povestirile tova
rășilor Gheorghe Petroiu și 
Gheorghiu Ronea, de pildă, des
pre lupta partidului în ilegalitate 
au trezit în tineri dorința să vi
ziteze în colectiv muzeu'. Dofta- 
na, dorință care li s-a îndeplinit 
chiar în săptămîna aceea. După 
vizita de la Doftana noi am or 
ganizat curînd și vizitarea 
muzeului Lenin-Stalin precum și 
vizionarea unor filme documen
tare și artistice cum ar fi: „Lenin 
în Octombrie*4, „Carnetul de par
tid44, „Rude străine44, etc., La 
toate aceste acțiuni de masă ală
turi de tineri au participat și nu
meroși membri de partid care 
i-au ajutat apoi, în scurte întîl
niri la club, să înțeleagă și să 
pătrundă ideile de bază ale spec
tacolelor văzute.

în munca de pregătire a ute- 
miștilor pentru a deveni candi
dați de partid, comitetul de par
tid, prin birourile organizațiilor 
de bază a însărcinat comuniștii 
care să se ocupe îndeaproape de 
educația unui utemist. Astfel, în 
cadrul organizației de bază nr. 
5 comunistul Ion Digu a avut 
sarcina să se ocupe de tînărul 
Constantin Lică ; comunistul Du
mitru lancu de utemistul Ion Bă
nică. în cadrul organizației de 
bază nr. 2 tovarășul Gheorghe 
Petcu s-a ocupat de utemistul 
Fiarta Nistor; tovarășul Gheor
ghe Vanea de tînărul Marin Tă- 
nase. Comuniștii s-au ocupat de

îndrumarea și educarea tinerilor 
nu numai în procesul de produc
ție ci și în afara uzinei, au mers 
împreună la teatru, la filme, une
ori și-au făcut chiar și vizite re
ciproce acasă, în familie. Și așa, 
cu timpul, s-a închegat între ei 
o prietenie puternică și sinceră. 
Tinerii au văzut în comuniști pe 
oamenii cu înalte idealuri de 

viață, cinstiți și hotărîți în ac
țiuni.

Toți utemiștii care au fost con
firmați candidați de partid s-au 
achitat cu cinste dc sarcinile 
avute. Mu Iți dintre ei după ce 
și-au terminat stagiul de candi
datură au primit diferite munci 
de răspundere. Așa, tînărul Ni- 
colae Burdușan este astăzi preșe
dinte al comitetului sindical de 
secție, Grigore Pavel, Nicolae 
Ganea și alții au fost aleși mem
bri în biroul organizației de bază 
de partid.

Folosind aceste mijloace rin- 
durile organizației de partid din 
uzină au crescut simțitor. Pină 
in prezent din numărul total al 
candidaților de partid 60 la sută 
sînt proveniți din organizația 
U.T.M. iar marea lor majoritate 
sînt muncitori direct productivi. 
Nu putem însă vorbi despre aces- 

rezultate fără să arătăm ro- 
important pe care l-a avuî 

educarea tinerilor învățămin- 
polific de partid și U.T.M. 

contribuție de seamă au a-

te 
Iul 
în 
tul 
O 
dus-o aici propagandiștii. In re
crutarea propagandiștilor noi am 
ținut seamă de faptul că însuși
rea învățăturii revoluționare a 
partidului depinde în mare mă
sură de conducătorul cercului, 
de pasiunea, de înflăcărarea sa, 
de temeinica sa pregătire poli
tică și ideologică, de metodele 
sale de muncă. Propagandistul 
este figura centrală in învăță- 
mîntul politic și noi am ales 
pentru a conduce cercurile politi
ce de partid și ale U.T.M. pe cei 
mai buni membri și candidați 
de partid.

Conducînd în mod activ orga
nizația U.T.M. organizația de 
partid din uzina noastră ajută !a 
educația tinerilor în spirit leni
nist, crește tineri demni' de a 
intra în rîndurile partidului. A- 
cești tineri plini de dinamism, 
de entuziasm creator, în care 
clocotește dragostea de viață și 
de muncă, reprezintă piloni pu
ternici în construirea socialismu
lui.

PETRE MOȚ
locțiitor al secretarului comitetu

lui de partid de la uzinele 
„Republica“-București

Campania de construcții de locuințe a luat un mare avînt in Capitala.
Numai in cursul anului 1956 Trustul 3 Construcții a terminat jn cartierul Floreasca 8 blocuri 

cu un total de 226 apartamente pe care le-a dat în folosință.
De la începutul acestui an și pînă in prezent s-au construit 11 blocuri cu un total de 227 

apartamente.
Pînă la sfîrșitul acestui an se vor da în folosință încă 7 blocuri cu un total de 204 apar

tamente. 5 4 . .. .
în cinstea celei de-a 40-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, muncitorii și 

inginerii Trustului 3 Construcții vor da in folosință cu 30 zile înainte de termen două blocuri 
de locuințe cu un total de 39 ap artamente.

In foto : Noile blocuri în construcție.

hr oA; t t, Pe urmele campaniei
AGRICOLE DE TOAMNA

ÎN RAIONUL GĂEȘTI

I în raionul Găești din regiunea Pitești planul de însămînțări 
era realizat în ziua de 30 octombrie în proporție de 93,5 la 
sută. Situația aceasta bună o confirmă terenul : în foarte multe 
locuri pămîntul este acoperit cu haina verde a griului proas
păt răsărit.

Pentru exemplificări, prezentăm aspecte din cîteva unități 
agricole.

Față în față
Acum la G.A.S. Cuparu se e- 

xecută numai ogoare pentru însă- 
mînțările din primăvara viitoare. 
Grîul de toamnă a răsărit, 35 
tone îngrășăminte chimice au 
fost împrăștiate pe ogoare^ po
rumbul este depozitat în pătule.

Am găsit aici un fapt impor
tant. Insămînțările de^ toamnă 
puteau fi terminate încă de la 1 
octombrie, dacă se semăna grîu 
după grîu. S-a căutat însă să se 
facă o rotație a culturilor mare 
parte din grîu urmînd după po-

O vizită ia
(Urmare din pag. l-a)

stanțe, stabilindu-se nivelele de 
energie din nucleul atomic. De 
asemenea ciclotronul va produce 
fi el, ca fi reactorul intrat în 
acest an în funcțiune, radio-izo- 
topi necesari industriei și medi- 
cinei. Izotopii pot fi folosiți pen
tru punerea diagnosticului sau 
ca tratament în diferite boli. Ra
diația gama puternică ce se poa
te obține cu ajutorul ciclotro- 
nului poate fi folosită pentru 
tratarea bolilor canceroase.

La acest mare succes al oa
menilor de știință romîni o con
tribuție deosebită a avut-o aju
torul furnizat de Uniunea Sovie
tică. Printre cei ce au lucrat 
la primul ciclotron montat pînă 
acum într-o țară de democrație 
populară au fost numeroși ti
neri care, în prealabil, au fă
cut un stagiu în Uniunea So-

CICLOTRON
vietică, însușindu-și cunoștințe 
în vederea montării și exploa
tării acestei mașini. Odată cu 
lucrările de construcție și mon
taj ale ciclotronului ei și-au de- 
săvîrșit pregătirea.

Paralel cu lucrările de punere 
în funcțiune a ciclotronului ro- 
mînesc un alt colectiv studiază 
și pregătește aparatura pentru 
munca științifică cu această in
stalație.

Colectivul Institutului de fizi- ' 
că atomică și-a îndeplinit an
gajamentul luat în cinstea celei 
de a 40-a aniversări a Marii Re
voluții din Octombrie, înfăp
tuind montarea primului ciclo
tron.

Părăsim instalațiile miracu
loase ale institutului convinși 
că, începutul anului 1958 va 
găsi pe atomiștii romîni în pli
nă activitate științifică.

s>-'
5?

I
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In laboratorul de chimie al fabricii I.C.I.L.-Vatra 

mistele Jora Elena și Verniceanu Valeria, observă 
zerului a doua oară la evaporat orul in vid, pentru 
ropului de lactoză in faza de laborator.

chi-Dornei, 
concentrarea 
obținerea »i-

rumb. Prelungirea perioadei de 
însămînțare este justificată din 
punct de vedere agrotehnic, fapt 
peniru care lucrătorii din această 
gospodărie merită laude. De 
fapt, respectarea învățăturilor 
științei le-a dat posibilitatea ce
lor din G.A.S. Cuparu să obțină 
anul acesta o depășire a planu
lui cu aproximativ 20 la sută în 
toate sectoarele

Cu o zi înainte, adică la 29 oc
tombrie, două tractoare și două 
semănători ale gospodăriei pleca
seră să ajute întovărășirile din 
comunele Dragodana și Mătăsaru 
care rămăseseră în urmă-cu în- 
sămînțările.

Contribuția tinerilor la obține- 
rea acestor rezultate ? Toți meca- r.
nizatorii gospodăriei care au exe
cutat lucrările arrtiritite sînt iti- 
neri.

Gospodăria de stat Petrești, 
deși fostă secție a G.A.S. Cuparu. 
n-a urmat exemplul acesteia. La 
31 octombrie mai erau de însă- 
mînțat aici încă 160 hectare cp 
grîu de toamnă. Intîrzierea a- 
ceasta se datorește în primul 
rînd conducerii gospodăriei care, 
știind că are un număr mic de 
semănători, nu s-a îngrijit din 
vreme să asigure aceste mașini 
prin împrumut sau sub altă for
mă, folosind chiar, cum au făcut 
cei de la Cuparu, un agregat de 
3 semănători de animale la un 
tractor. O parte din vină o poar
tă însă și tractoriștii, toți tineri. 
In situația în care se află gos
podăria, se cereau eforturi pen
tru sporirea vitezei ’ 
lucru. Din păcate, în 
n-a fost realizată nici 
die planificată.

Neglijențe sînt însă 
la însămînțat, ci și la 
ogoarelor de toamnă. Pînă acum 
la G.A.S. Petrești nu s-a tras

zilnice de 
multe zile 
viteza me

nu numai 
executarea

nici o brazdă pentru însămînță- 
rile din primăvara viitoare

Posibilități există, tractoarele 
funcționează bine. Se impune 
însă mai mult simț de răspun
dere din partea conducerii gos
podăriei și a tinerilor mecaniza
tori față de executarea lucrărilor 
în termenii optimi agrotehnici

Contribuția tinerilor 
agitatori

In comuna Vișina au muncit 
în echipele de agitatori pentru 
cooperativizarea agriculturii a- 
proape 30 tineri. Această muncă 
ei au împletit-o cu mobilizarea 
țăranilor muncitori la lucrările 
din campania de toamnă. Rezul 
țațele obținute de., agricultorii ti
neri și vîrstnici sînt bune pe 
ambele fronturi. în ultimul timp, 
au intrat în formele de coope
rare în munca agricolă peste 70 
țărani muncitori. La îndemnul 
agitatorilor vîrstnici și tineri, for 

' 2? întrajuto
rare s-a reușit ca planul însă- 
mînțărilor de toamnă pe întreaga 
comună să fie realizat în ziua 
de 31 octombrie în proporție de 
94 la sută. Gospodăria colectivă 
din satul Broșteni, care aparține 
comunei Vișina, a terminat însă- 
mînțările încă din ziua de 15 
octombrie. Această realizare a 
fost urmarea firească a colaboră
rii dintre tinerii mecanizatori 
din brigada de tractoare de la 
S.M.T. Greci și colectiviștii din 
brigada de cîmp.

★
în raionul Găești s-a muncit 

bine în campania de toamnă. Oa
menii de aici au pregătit o te
melie solidă recoltelor viitoare. 
Mai sînt însă unități, puține la 
număr, care n-au terminat însă- 
mînțările. Mai ales sectorului so
cialist în plină dezvoltare trebuie 
să i se dea toată atenția, să i 
se acorde 
terminarea 
țărilor de

La invitația Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din Uniunea 
Sovietică, V.O.K.S.-ului, C.C. al 
Uniunii Tineretului Comsomolist- 
Leninist, Comitetului Sovietic 
pentru Apărarea Păcii și Comi
tetului Femeilor Sovietice, o de
legație a oamenilor muncii din 
țara noastră a plecat duminica 
dimineața în Uniunea Sovietică- 
pentru a participa la sărbători
rea celei, de-a 40-a-, aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

Din delegație fac parte tova
rășii : Gheorghe Stoica, membru 
al C.C. al P.M.R., membru al 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, conducătorul delegației, 
Mihai Gh. Bujor, președintele 
Asociației foștilor dejinuți și 
deportați politici antifasciști din 
R. P. Romîni membru în Prezi
diul Marii Adunări Naționale â' 
R. ,P. Romine, Vasile Vilcu, prim 
secretar al Comitetului regional 
P.M.R. Constanța, Mihai Mujici 
secretar al Consiliului Central 
al Sindicatelor , și Elena Lascu- 
Iordăchescu, secretar al Comite
tului Orășenesc P.M.R. Bucu
rești, membri ai C.C. al P.M.R., 
Ofelia Manole, vicepreședinte al 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R., Miron Olteanu, membru 
în Biroul C.C. al U.T.M., Nico
lae Vasu, Erou al Muncii Socia
liste, Ion Botez-atu, muncitor 
fruntaș din Moinești, Aron Cris- 
tea, director al exploatării minie
re Aninoasa, loan lovan, turnător 
'fruntaș in producție Ia uzinele 
„Ernst Thălmann" din Orașul 
•Stalin, Nicolae Pili, tehnician 
lurnalist la uzinele „Victoria" 
Catan, secretar al organizației 
U.T.M. de la furnalul tineretului, 
Constantin Adochiței, Erou al 
Muncii Socialiste, zootehnician 
la G.A.S. Coțușca, regiunea Su
ceava, Ion Daia, președintele 
G.A.C. din comuna Putineiu, ra
ionul Giurgiu, Gh. Maftei, pre
ședintele G.A.C. Țibucani, regiu

nea Bacau, Ion Sava, brigadier 
zootehnician la G.A.S. Topraisar, 

• secretar al organizației de
U.T.M., Geza Boda. secretar al 
Comitetului regional U.T.M. al 
Regiunii Autonome Maghiare, 
acad. dr. N. Gh. Lupu, membru 
al Comitetalui național pentru » 
pararea păcii, Ilie Crețulescu. 
general locotenent in rezervă, 
membru în Consiliul General 
A R.L.U.S., Cicerone Theodores- 
cu. scriitor, membru in Biroul 
Consiliului General A.R.L.U.S4 
laureat al Premiului de Stat, E- 
lena Livezeanu, secretară a Co 
mitetului Femeilor Democrate, 
Elen-a Balog, vicepreședinte al 
C.C. al Sindicatului lucrătorilor 
din î-nvățămînt și cultură. Ion 
Cantaragiu, redactor șef adjunct 
al ziarului „Munca", Păuna Marii% 
Mania Eroină, Virginia Velcescu, 
Vicepreședinte al Consiliului A- 
sociatiilor studențești din R. P. 
Romfiă și Geza Vida, maestru 
emerit al artei; veteranii mișcă
rii muncitorești și participanți la 
Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, Ion Jurjac, Alexan
dru Copandi și Richard Hedrich.

La plecare, în Gara de Nord, 
membrii delegației oamenilor 
muncii au fost salutați de tova
rășii : Pavel Daju, Florian Dă- 
nălache, P. Niculescu-Mizit, Ghi- 
zela Vass, membrii ai C.C. al 
P.M.R., Vasile Christache, prim 
secretar al Comitetului regional 
P. M. R. București, Liuba Chiși- 
nevschi și Mihai Marin, secretari 
ai C.C.S., Oct-av Livezeanu. vice
președinte a-1 Consiliului General 
A.R.L.U.S.. Stela Enescu, preșe
dinta Comitetului Femeilor De
mocrate din R. P. Romînă, San
da Rangheț, secretar al Comite
tului național pentru apărarea 
păcii, precum și de numeroși re
prezentanți ai organizațiilor oa
menilor muncii.

Au fost de față A. A. Epișev-, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București și membri ai Amba
sadei.

(Agerpres)

tot sprijinul pentru 
grabnică a însămin- 

toamnă.

N. SIMIONESCU

Asaltul 
cont

(Urmare din pag. l-a)

care a fost lansat actualul satelit. 
1.500 km., pentru menținerea sa
telitului pe o orbită circulară ai 
fi necesară o viteză de 7,1 km. pe 
secundă față de 7,4 km. pe secun
dă cît era necesar la primul sate
lit lansat numai la 900 km.

Așa dar la actualul satelit. între 
viteia sa de 8 km. pe secundă și 
viteza circulară este o dijeren'. 
de 0,9 km. pe secundă în timp ce 
la primul satelit această diferență 
era de 0,6 km. pe secundă. Dife
rența mai mare la actualul satelit 
face ca elipsa pe care se mișca 
să fie mai alungită. Pe de altă 
parte, mișcarea efectuîndu-se la 
înălțimi mai mari unde atmosfera 
este și mai rarefiată, viața noului 
satelit va fi mult mai lungă.

Prin lansarea acestui satelit se 
va cîștiga o bogată experiență 
care va pregăti bazele pentru con
struirea unor stații cosmice ce vor 
servi în viitor drept locuri de po
pas, pe viitourele drumuri inter
planetare. în adevăr, să ne imagi
năm că într-un viitor apropiat se 
vor putea lansa multe încărcături 
de 500—1.000 kg. ce vor deveni 
sateliți artificiali pe o aceeași or
bită dacă condițiile de lansare vor 
fi identice. Să ne mai imaginăm 
că aceste încărcături vor ajunge 
la distanțe mari față de pămînt 
unde va lipsi cu desăvîrșire atmos
fera. în aceste condițiuni, încărcă
turile își vor păstra viteza și se 
vor mișca continuu, toate pe ace
eași traiectorie. Printr-o metodă 
adecvată, aceste încărcături vor

cerului 
inuă
putea fi apropiate între ele, ală
turi ndu-se una de alta. Dacă ele 
vor constitui subansamblele unei 
sluții cosmice, este evident caprin 
montarea lor se vu realiza o use- 
menea stafie care va deveni un 
satelit artificial permanent al pă- 
mintului, pe care omul, călătorind 
cu o rachetă, va putea ateriza 
spre a se aproviziona sau chiar a 
se odihni pentru ă porni ulterior 
mai departe.

Realizarea unei asemenea stații 
cosmice este posibilă cu condiți- 
unea de a se cîștiga experiență și 
în legătură cu reîntoarcerea pe 
pămînt. In adevăr, pentru monta
rea stației vor trebui să plece 
astronauți montori care să execute 
toate operațiunile de montaj. Dar 
pentru aceasta este necesar ca ei 
să aibă posibilitatea și de a se 
reîntoarce pe pămînt nu numai de 
a pleca de pe pămînt.

Actuala realizare sovietică con
stituie o surpriză pentru toată lu
mea, chiar și pentru cei care nu 
crezut toată viața lor în zborul 
cosmic. S-a trecut fantastic de re
pede la crearea de sateliți avînd 
greutăți impresionante incit nit- 
este departe timpul cînd vom auzi 
că se fac pregătiri pentru lansa
rea unei rachete cu întoarcere pe 
pămînt iar apoi că totul este guta 
pentru a se trece la construirea 
stațiilor cosmice.

Asaltul cerului de către om con
tinuă cu' febrilitate iar generația 
tînără di:i zilele noastre va fi mar
tora unor realizări din ce in. ce 
mai grandioase.

IN 40 DE ANI

Puterea Sovietică a creat
înainte de agresiunea hitleristă, re
țeaua instituțiilor de învățămînt 
superior număra deja 782 institu
te și universități, frecventate de 
565 .mii de studenți. Numărul per
soanelor cu studii superioare a- 
junsese în acel moment la 
1.100.000, adică de 10 ori mai 
mare decît în Rusia dinainte de

o intelectualitate proprie, superioară
intelectualității burgheze

Se împlinesc 40 ani de la Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie, 
cel mai însemnat eveniment din 
istoria omenirii. Sfărîmînd lanțu
rile exploatării capitaliste, masele 
muncitoare din Rusia, în frunte 
cu clasa muncitoare și sub condu
cerea gloriosului partid comunist 
făurit de Lenin, au instaurat pu
terea celor ce muncesc și au 
creat primul stat socialist din lu
me. în anii Puterii Sovietice s-a 
realizat industrializarea socialistă 
și colectivizarea agriculturii, Uni
unea Sovietică devenind în timp 
scurt o mare putere industrial- 
agrară. S-a cimentat unitatea mo- 
ral-politică a popoarelor sovietice 
și a luat ființă și s-a întărit pa
triotismul socialist care unește pe 
toți fiii patriei socialiste într-un 
front coi>un de 
creație-

Marea Revoluție 
Octombrie a așezat 
temelie pentru o

Acad, prof. I. Murgulescu

luptă și de

Socialistă 
și piatra 
cultură 1 

pentru crearea unei intelectuali
tăți noi. Știința, literatura, arta, 
școlile și instituțiile de învățămînt 
de toate gradele au luat în Uni
unea Sovietică un mare avînt. 
Trăsătura caracteristică a noii cui-

din 
i de 
noua,

turî șî a intelectualității sovietice 
o formează legătura strînsă cu po
porul, cu aspirațiile lui, cu lupta 
și eforturile Iui pentru construirea 
socialismului și comunismului, 
pentru triumful păcii și înfrățirii 
între popoare. „Acum însă — spu
nea V. I. Lenin, după Marea Revo
luție din Octombrie — toate mi
nunile tehnicii, toate cuceririle 
culturii, vor deveni un bun al în
tregului popor și de 
geniul și inteligența 
vor mai fi niciodată 
asuprire, un 
tare**.

Pe această 
lui Lenin s-a 
ririi noii intelectualități sovietice, 
capabilă să exprime interesele po
porului muncitor și să ia parte 
activă la construirea și apărarea 
vieții noi. Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice și Statul Sovietic 
au luptat neobosit pentru pregăti
rea noilor cadre de intelectuali, 
necesare pentru construcția econo
miei și cM’lturii socialiste. Chiar 
și în timpul războiului civil și al

mijloc

aici înainte 
umană nu 

un mijloc de 
de exploa-

înaltă
așezat

concepție a 
temelia fău-

intervenției militare străine, se 
dezvolta rețeaua școlilor superioa
re și creștea numărul studenților.

Puterea Sovietică prelua 
regimul țarist, pe lîngă o 
situație economică, o tristă 
lenire culturală și o acută 
de cadre superioare. în 
dinaintea Marii Revoluții 
liste din Octombrie frecventau șco
lile de cultură generală circa 8 
milioane elevi, reprezentînd cam o 
cincime din numărul copiilor de 
vîrstă școlară. Situația era și mai 
rea în domeniul învățămîntului 
superior : Rusia avea 91 instituții 
de învățămînt superior (dintre 
care 10 universități) în care stu
diau 112.000 studenți și 295 școli 
medii tehnice, cu aproape 36.000 
elevi. De notat că studiile supe
rioare constituiau un privilegiu 
pentru odraslele capitaliștilor și 
moșierilor. Ele erau aproape inac
cesibile copiilor muncitorilor și 
țăranilor săraci. De aici și numă
rul extrem de mic al celor cu 
studii superioare în Rusia țaristă,

de la 
grea 
moș- 
lipsă 

Rusia 
Socia-

număr ce nu trecea de 105.000 
persoane.

încă din primele zile de exis
tență a Puterii Sovietice s-au luat 
măsuri în vederea asigurării învă
țămîntului general. Uniunea Sovie
tică s-a acoperit repede cu o re
țea deasă de școli. Pînă în 1933 
numărul elevilor din școlile de 
cultură generală a crescut de 4 
ori. în martie 1933, Congresul al 
XVIII-lea al P.C.U.S. a hotărît 
să se introducă învățămînlul gene
ral de 7 clase iar la orașe, învă- 
țămîntul mediu general. Directi
vele Congresului al XIX-lea al 
P.C.U.S. au prevăzut pentru al 
cincilea plan cincinal al Uniunii 
Sovietice pregătirea condițiilor 
pentru ca în cincinalul următor 
să se treacă la învățămîntul me
diu general, atît la orașe cît și la 
sate. Prin aceste realizări, po
poarele sovietice ocupă din punct 
de vedere al nivelului de cultură, 
cel dintîi loc printre cele mai 
înaintate popoare ale lumii.

Dezvoltarea învățămîntului su
perior sovietic s-a făcut în con
cordanță cu planurile de construc
ție socialistă. Ritmul în care ea 
a decurs este impresionant. Astfel,

Revoluție.
După terminarea victorioasă a 

Războiului pentru Apărarea Pa
triei Socialiste^ economia sovietică 
a luat un mare avînt cerînd tot 
mai multe cadre cu calificare șu- 
perioară. Pentru a face față cere
rilor de cadre superioare necesare 
economiei, culturii, âdministtației 
de stat și sănătății poporului, a 
crescut considerabil rețeaua șco
lilor superioare și numărul de 
studenți. Astăzi, numărul institu
telor și universităților ajunge la 
900 iar numărul studenților trece 
de 1 milion. Numai în decursul 
celui de al cincilea cincinal, au 
absolvit institutele de învățămînt 
din U.R.S.S. peste 1.120.000 de 
specialiști, din care peste 260.000 
au fost pregătiți prin cursuri se
rale și fără frecvență.

Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie a deschis larg maselor 
populare drumul spre învățătură 
și știință. Importante măsuri au 
fost luate de P.C.U.S. și guvernul 
sovietic pentru a înlesni tineretu
lui muncitoresc și țărănesc accesul 
la studii superioare. Au fost anu
late în acest scop îngrădirile la in
trarea în învățămîntul superior 
iar la 2 august 1918, V. I. Lenin 
a semnat hotărîrea Sovietului Co
misarilor Poporului potrivit că
reia, în școlile superioare erau 
primiți în primul rînd studenți 
din rîndurile proletariatului și ță
rănimii sărace, cărora li se 
acordau burse pentru studii. Tot
odată, pentru a pregăti tineretul 
muncitor în vederea admiterii la 
studii superioare, au fost organi

zate în 1919 facultățile muncito
rești. în urma acestor măsuri, mii 
și mii de tineri muncitori și ță
rani au putut absolvi cu succes 
școli superioare, devenind cadre 
de nădejde ale Puterii Sovietice 
și contribuind la îmbunătățirea 
compoziției de clasă a noii sale 
intelectualități.

Odată cu organizarea și dezvol
tarea învățămîntului din2U.R.S,S., 
i-a fost radical schimbat conținu
tul și orientarea, pentru a putea 
răspunde sarcinilor construirii so
cialismului. Pregătirea de specia
litate a tineretului studios a fost 
așezată pe temeliile de granit ale 
învățăturii marxist-leniniste. în 
acest scop a fost introdus în pla
nurile de invățămînt ale școlii su
perioare sovietice, studiul socialis
mului științific, al economiei po
litice și al materialismului dialec
tic și istoric. Cu ajutorul Comso- 
molului leninist s-a desfășurat în 
facultăți o muncă educativă vi
guroasă și rodnică. A crescut ast
fel o intelectualitate capabilă să 
înțeleagă și să folosească legile de 
dezvoltare ale naturii și societății, 
înflăcărată de dragoste pentru pa
trie, legată de popor și capabilă 
să ia parte activă la opera istorică 
de construire a socialismului și 
comunismului, luptătoare neobo
sită pentru pace și înfrățirea oa
menilor muncii din lumea întreagă.

Noua intelectualitate sovietică 
a creat o artă și o literatură a 
cărei trăsătură caracteristică o 
constituie umanismul socialist, ex
primat în preocuparea pentru 
viața și fericirea omului, din care 
se degajă încrederea neclintită în 
viitorul luminos al omenirii și în
demnul permanent la înfrățirea 
între popoare. De aceea arta și 
literatura sovietică găsesc un larg 
ecou nu numai în cugetele și sim
țirea oamenilor sovietici, ci a oa
menilor muncii din lumea în
treagă.

Un avînt uriaș, după Marea 
Revoluție Socialistă din Octom
brie, a lut-o dezvoltarea științei în 
U.R.S.S. și pregătirea cadrelor 
științifice, iar știința sovietică s-a 
transformat într-o mare forță a 
construcției socialiste. încă din 
primele zile ale Puterii Sovietice, 
200 din cei mai de seamă oa
meni de știință și specialiști, au 
fost chemați, după indicațiile lui 
Lenin, la elaborarea primului 
plan de electrificare a țării (Pla
nul Goerlo) — Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice și guvernul 
sovietic au urmărit cu fermitate 
crearea celor mai bune condiții 
pentru formarea și promovarea 
cadrelor științifice și pentru des
fășurarea unei largi activități de 
cercetare științifică. în 1925, Ia 
cea de a 200-a aniversare a sa, 
Academia de Științe din U.R.S.S. 
a fost reorganizată îmbrățișînd în 
activitatea sa îndrumarea cercetă
rii științifice din întreaga Uniu
ne. Au fost create noi institute 
de cercetări iar numărul colabo
ratorilor științifici a crescut ver
tiginos. A fost organizată munca 
de creație științifică și în univer
sități și institute de învățămînt 
superior.

In anii Puterii Sovietice știința 
sovietică a făcut progrese uimi
toare in toate domeniile și a ju
cat un mare rol la elaborarea și 
înfăptuirea sarcinilor puse de ma
rile planuri ale construcției socia
liste. O pleiadă de oameni de 
știință cu renume mondial s-a 
ridicat în toate specialitățile Unul 
din cele mai grele examene l-a 
trecut știința sovietică în Marele 
Război pentru Apărarea Patriei 
Socialiste. Savanții sovietici au a- 
sigurat prin munca lor de creație 
superioritatea tehnică a armatei 
sovietice, contribuind astfel la 
terminarea victorioasă a războiu
lui.

După război, oamenii de știin
ță sovietici. sub conducerea 
P.C.U.S., și cu sprijinul larg al

Statului Sovietic au pășit într-o 
nouă etapă de dezvoltare a știin
ței sovietice : să ajungă din urmă 
în toate domeniile știința burghe
ză și să o întreacă. Această gran
dioasă sarcină a fost îndeplinită 
eu avînt de oamenii de știință din 
U.R.S.S. care întîmpină a 40-a a- 
niversare a Revoluției Socialiste 
din Octombrie cu istoricele cuce
riri ale spațiilor intercontinenta
le și interplanetare prin lansarea 
rachetei intercontinentale și a ce
lor doi sateliți ai pămîntului. 
Aceste memorabile evenimente 
dovedesc că și în domeniul 
științelor fizice, chimice și teh
nice Uniunea Sovietică a în
trecut cele mai înaintate 
țări capitaliste, în frunte cu 
S.U.A. Superioritatea științei so
vietice este recunoscută în occi
dent atît de marea masă a oa
menilor cinstiți cît și de cei uiai 
reputați savanți din America. An
glia și Franța. Este un profund 
omagiu adus la a 40-a aniversa
re, Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

Grandioasa experiență sovietică 
în domeniul făuririi unei noi in
telectualități a constituit un izvor 
de inspirație pentru găsirea celor 
mai bune căi în vederea pregăti
rii cadrelor superioare necesare 
construirii socialismului și în țara 
noastră. A fost dezvoltat și în 
R.P.R. învățămîntul superior șj a 
fost radical schimbat conținutul 
și orientarea sa ideologică. Au 
fost larg deschise porțile școlii 
superioare pentru tineretul din 
fabrici și de pe ogoare, pentru 
copiii de mum-itori șj țărani

A fost reorganizată Academia 
R.P.R. pe lîngă care a fost creată 
o importantă rețea de institute de 
cercetări.

S-a ridicat și în patria noastră 
o intelectualitate nouă care sub 
conducerea partidului contribuie 
la construirea socialismului și la 
crearea unei culturi noi, socia
liste.
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Portarul grec sa-ltveaza m extremrs

Undeva, pe imensul stadion ce 
clocotea asemeni lavei vulcanice, 
au apărut mai multe luminițe, sfi
dare la adresa înserării ce se ivise 
în înaltul cerului. Spontan, în frac- 
țiuni de secundă, cele clteva torțe 
s-au multiplicat. Mii și mii de torțe 
despicau ceața oferind o priveliște 
impresionantă. Era mărturisirea 
emoționantă a bucuriei pentru vic
toria culorilor patriei. Era mărturi
sirea emoționantă a bucuriei pentru 
victoria pe care am sperat-o, dar 
pe care am obținut-o cu eforturi.

In grupa 7-a a preliminariilor 
campionatului mondial de fotbal, 
Romînia și-a consolidat poziția 
fruntașă. După trei meciuri jucate, 
dispunem de cinci puncte, încă un 
punct și jucătorii noștri își vor pu
tea pregăti bagajele pentru Stock
holm. Drumul spre Stockholm tre
ce însă pe la Belgrad.

Dar înainte de a privi către săp- 
tămînile ce vin, să spunem cite 
ceva despre meciul de duminică. 
O repriză — prima — am avut 
destule emoții. Scorul alb ce trona 
pe tabela de marcaj după 45 de 
minute de joc nu reflecta un real 
echilibru de forțe. Jucătorii noștri 
erau vizibil superiori grecilor. Su
perioritatea tehnico-t adică a ro- 
mînilor a fost anihilată de dîrzenia 
oaspeților. Ne întrebam mereu cu 
îngrijorare dacă grecii nu vor re
peta. figura de la Atena cînd au 
învins pe francezi și au forțat un 
rezultat de egalitate cu iugoslavii. 
Ne întrebam cu atît mai mult cu 
cît deși echipa nostră stăpînea te- 
renul, portarul grec nu era pus a- 
proape deloc în dificultate. Atacul 
nostru — cu excepția lui Pets-

nurilor menite să. transforme Un
garia într-un nou focar de răz
boi.

Promovind perseverent poli'tica 
de coexistență pașnică cu toate 
statele, indiferent de ' deosebirile 
in orînduirea lor socială, U.R. S.S. 
a propus în repetate rindurl gu

vernelor țărilor occidentale mă- 
%uri 'practice ■ în vederea realiză
rii unei slăbiri a încordării in- 
teritaționale. Orice om de bună 

■ credință își dă seama ce progres 
ar putea fi realizat ‘ 
unei atmosfere pașnice 
rare internațională, dacă cercu
rile imperialiste agresive nu ar 
fi respins repetatele propuneri 
ale Uniunii Sovietice în vederea 
creării unui sistem de securita
te colectivă în Europa și de re
glementare pașnică a problemei 
germane. Opinia publică mon
dială sprijină fierbinte inițiati
va de însemnătate excepțională, 
luată de Uniunea Sovietită în 
problemele dezarmării generale, 
interzicerii armei atomice și cu 
hidrogen și încetării imediate a 
experimentării ei.

Tezele de o uriașă însemnăta
te teoretică și practică, elaborate 
de Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S. — anume că în urma 
schimbărilor care au avut loc în 
raportul de forțe pe arena inter
națională nu există o inevitabili
tate fatală a războaielor și că po
poarele au posibilitatea să pre- 
intîmpine dezlănțuirea unui nou 
război imperialist — mobilizează 
mase gigantice în toate țățile la 
lupta pentru apărarea păcii.

★
Revoluția din Octombrie 1917 

a avut din primul moment un 
puternic ecou în mișcarea mun
citorească din Romînia. Lozincile 
Revoluției Socialiste „Putere de 
stat a muncitorilor și țăranilor!". 
„Pace popoarelor!“, „Pămîtit ță
ranilor !“ „Drepturi și libertăți cu 
adevărat democratice I", „Lichi
darea jugului national și asigura
rea deplinei egalități în drepturi a 
națiunilor 1“ au rnflăcărat inimi
le muncitorilor și țăranilor ro- 
mini, doarece și în Romînia stă
tea la ordinea zilei rezolvarea 
unor astfel de probleme. Sămîn- 
ța lui Octombrie a căzut pe un 
teren pregătit. Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie a dat 
un puternic impuls avlntului re
voluționar din Romînia. In focul 
marilor bătălii de clasă din a- 
cești ani s-a născut Partidul 
Comunist din Romînia, care timp 
de aproape un sfert de secol, în- 
fruntind teroarea sîngeroasă, a 
organizat masele populare Ia 
lupta pentru doborîrea regimului 
burghezo-moșieresc.

Clasa muncitoare, oamenii îna
intați din țara noastră, în frun
te cu comuniștii, și-au făcut o 
datorie de onoare din apărarea 
Uniunii Sovietice, au militat îm
potriva politicii antisovietice a 
regimului burghezo-moșieresc, 
pentru prietenia cu prima țară a 
socialismului. Sub conducerea 
comuniștilor, masele largi popu
lare au luptat împotriva războiu
lui ârifisovietic in care fusese 
împinsă și Romînia. In condițiile 
favorabile create în perioada 
cînd Armata Sovietică, desfășu- 
rîndu-și operațiunile militare o- 
fensive, zdrobea trupele.hitleris- 
te, forțele populare patriotice, în 
frunte cu Partidul Comunist din 
Romînia, au pornit în august 
1944 insurecție armată, au răs
turnat dictatura militaro-fascis- 
tă și au scos Rominia din răz
boiul antisovietic. Armata ro- 
mînă a intors armele împotriva 
Germaniei hitleriste și. cot la 
cot cu victorioasa Armată Sovie
tică, a luat parte la zdrobirea 
hoardelor hitleriste.

Transformările revoluționare ce 
au urmat după eliberarea țării 
și al căror rezultat este Repu
blica Populară Romină constituie 
o parte a unui proces unic al 
transformării socialiste a lumii, 
care a început odată cu Marea 
Revoluție Socialistă din Octom
brie.

Succesele istorice ale oameni
lor muncii din țara noastră, dez.- . 
voltarea industriei socialiste, 
crearea și dezvoltarea sectoru
lui socialist al agriculturii, creș- 
rea bunei stări a oamenilor 
muncii, revoluția culturală au 
putut fi realizate datorită faptu
lui că, pornind pe drumul des
chis de Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie, poporul ro
mîn se călăuzește după învățătu
ra atotbiruitoare a marxism-le- 
linismului. In cei 40 de ani ai 
existenței sale, statul sovietic a 
acumulat o uriașă experiență în 
construcția socialistă, care are 
o importanță istorico-mondială 
deosebit de mare. „Experiența a 
dovedit — a spus V. 1. Lenin, — 
că în unele probleme foarte esen- toa.

~ ».. -__ __  ..‘eacă în'-
inevitabil prin „ceea ce a

(Vrnuire din pag. i.a) 

tru a salva popoarele multor 
de robia hitleristă.

Zdrobirea fascismului în .. 
de-al doilea război mondial și mai 
cu seamă victoria istorică a Uniu
nii Sovietice asupra Germaniei 
hitleriste au creat condiții favora
bile care au permis popoarelor 
dintr-un șir întreg de țari ale Eu
ropei și Asiei să se sfnulgă diti 
lanțurile imperialismului și, sub 
conducerea partidelor marxist-le- 
..niniste, să. .instaureze puterea 
meniior. rrtutiefi.

Victoria revoluției populare 
China și Tn celelalte țări de 
mocrație populară constituie 
mai mare eveniment 
mondială după Octombrie 1917, un 
eveniment care întruchipează con
tinuarea marelui proces al trans
formării socialiste a societății, ale 
cărui baze ău fost puse de revo
luția socialistă din Rusia. Acea
stă victorie a demonstrat cu o 
forță implacabilă că ideile Mare
lui Octombrie sînt valabile pentru 
lumea întreagă.

Trăsătura caracteristică princi
pală a epocii noastre constă în 
faptul că socialismul a ieșit din 
cadrul unei singure țări, devenind 
un sistem mondial. Lagărul so
cialist reprezintă o mare familie 
de popoare libere, strîns unite 
prin comunitatea orinduirii socia
le, prin comunitatea țelurilor, a 
intereselor fundamentale, a ideo
logiei.

Experiența țărilor socialiste 
confirmă superioritatea nu numai 
a sistemului socialist, ci și a re
lațiilor dintre ele. bazate pe de
plină egalitate în drepturi, pe res
pectarea suveranității, colaborare 
tovărășească și avantaj reciproc.

Apartenența la lagărul socialist, 
relațiile de colaborare și într-aju- 
torare dintre țările socialiste au o 
însemnătate esențială nu numai 
pentru consolidarea independenței 
și securității acestor țări, pentru 
apărarea cuceririlor lor socialiste, 
ci și pentru dezvoltarea lor rapi
dă, multilaterală pe calea progre
sului. In toate țările socialiste se 
observă un avînt impetuos al eco
nomiei ; în doar cîțiva ani ele au 
obținut ceea ce înainte fusese cu 
neputință în decurs de decenii.

In ceea ce privește țara noa
stră, colaborarea cu Uniunea So
vietică și sprijinul ei frățesc au 
avut un rol uriaș în dezvoltarea 
forțelor de producție ale țării noa
stre, ne-au dat posibilitatea să 
creăm o proprie industrie con
structoare de mașini și alte ra
muri industriale, să mecanizăm 
agricultura. In cadrul schimbu
lui economic cu U.R.S.S., înte; 
meiat pe egalitate în drepturi și 
avantaj reciproc, Uniunea Sovie
tică ne-ă livrat utilaj industrial, 
nu rareori chiar pentru uzine în
tregi, ne-a acordat ajutor tehnic, 
ne.a deschis credite în condiții 
deosebit de avantajoase, ne.a a- 
jutat să creăm cadre naționale 
calificate. Reactorul atomic care 
funcționează în țar.a noastră, li
vrat de Uniunea Sovietică, con
stituie o mărturie a eficacității 
colaborării cu U.R.S.S. în dome
niul folosirii energiei atomice în 
scopuri pașnice. .

Poporul romîn, ca și popoare
le celorlalte țări socialiste, care 
în trecut au fost jefuite timp dd 
decenii de puterile imperialiste, 
nutrește față de Uniunea Sovie
tică o dragoste sinceră și o re
cunoștință fierbinte pentru aju
torul ei frățesc, întemeiat pe 
principiile internaționalismului 
proletar. Poporul nostru consi
deră că întărirea unității țărilor 
lagărului socialist în jurul Uni
unii Sovietice, colaborarea tot 
mai strînsă între țările socialiste 
constituie un factor esențial al 
progresului acestor țări și ai a- 
parării păcii în lumea întreagă.

Revoluția din Octombrie, care 
a adus schimbări fără precedent 
în viața popoarelor Rusiei, în 
trecut cu desăvîrșire lipsite de 
drepturi și condamnate de capi
talism la pieire, a marcat înce
putul unei crize profunde a sis
temului colonial al imperialis
mului. a însuflețit popoarele ță
rilor coloniale și dependente la 
lupta pentru eliberare, a deschis 
era constituirii unor state inde
pendente, suverane, în țările O- 
rientului.

Victoria revoluției socialiste în 
China și în celelalte țări demo
crat-populare, succesele uriașe 
aie țărilor socialiste, relațiile de 
colaborare și într-ajutorare tovă
rășească, stabilite între ele, exer
cită o puternică influență asupra 
popoarelor care luptă împotriva 
colonialismului. Popoarele colo
niale și semicoloniale de ieri, 
care au pornit pe calea unei 
dezvoltări independente, pot con
ta pe sprijinul U.R.S.S. și al ce
lorlalte țări socialiste în lupta 
pentru consolidarea independen
ței lor naționale.

Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie exercită o mare, in
fluentă asupra gîndirii contem
porane. asupra dezvoltării cultu
rii universale. Victoria marxism- 
leninismului în U.R.S.S. și în 
celelalte țări socialiste și Însuși
rea ideologiei marxismului revo
luționar de către zeci de mili
oane de oameni din țările capi
taliste au dat o lovitură zdrobi
toare oportunismului, tuturor 
formelor revizionismului, social- 
șovinismului și naționalismului 
burghez. Realizările culturii so
cialiste din U.R.S.S. și din ță
rile de democrație populară a- 
trag atenția multor gînditori de 
seamă, oameni de 
tere și de artă.

Marea Revoluție 
Octombrie a creat 
promovează pe arena internațio
nală o politică cu totul deose
bită de cea a principalelor pu
teri capitaliste. Prin consecventa 
sa politică de pace. Uniunea So
vietică și-a cîștigat un uriaș 
prestigiu internațional. Este su
ficient să amintim rolul hotărî- 
tor al politicii pașnice perspica
ce, ferme și consecvente a 
U.R.S.S. în vederea încetării răz
boaielor din Coreea și Vietnam, condițiile concrete ale luptei re- 
a agresiunii imperialiste împotri- voluționare din țara noastră ara- 
va Egiptului, în dejucarea pla- tă că transformarea radicală,

cel

ou-

în 
de- 
cel 

din istoria

știință, de

Socialistă din 
un stat care

va Egiptului, în dejucarea pla-

cele mai eficace. In prezent ne 
concentrăm atenția asupra dezvol- —j..-!:-.- ------ ._j electr).

____  petrolifere 
și chimice, a materialelor de 
construcție, metalelor colorate, 
cărbunelui, acordînid totodată a- 
tenție neslăbită dezvoltării agri
culturii, industriei ușoare și a- 
li men ba re.

Succesele însemnate obținute de 
poporul romîn în dezvoltarea eco- j 
nomiei naționale, în creșterea | 
conținuă a producției industriale g 
și agricole, în sporirea productivi-1 
tății muncii constituie o bază trai- f 
nică pentru ridicarea nivelului dej 
trai al oamenilor muncii. Punînd ' 
în centrul atenției îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de trai ale ■ 
populației, partidul și guvernul ‘ 
nostru au luat în ultimul timp oL 
serie de măsuri importante ca mă- ț 
rireâ pensiilor, acordarea de aju
tor de stat pentru copii, îmbună
tățirea sistemului de salarizare și 
de normare a muncii, desființă- 
rea sistemului cotelor obligatorii 
la majoritatea produselor agricole 
etc.

Faptul că Romînia face parte 
din comunitatea statelor socialis
te, diviziunea socialistă interna
țională a muncii, economisește 
multe forțe și mijloace, pe care le 
folosim pentru dezvoltarea econo
mică a țării și îmbunătățirea per
manentă a nivelului de trai al oa
menilor muncii.

Transformarea socialistă a agri
culturii, cea mai grea sarcină a 
revoluției socialiste, a ridicat în 
fața statului democrat-popular 
probleme complexe. înfăptuind a- 
ceastă sarcină, partidul nostru a 
căutat să aplice în mod creator 
învățătura marxist-leninistă și ex
periența deosebit de bogată a 
P.C.U.S. pentru ca, în condițiile 
țării noastre, să ducă țărănimea 
pe făgașul socialismului, pe baza 
liberului ei consimțămînt și a in
teresului ei material.

întreaga experiență a luptei 
partidului nostru pentru consolida
rea orinduirii democrat-populare 
și pentru construirea socialismu
lui în Romînia confirmă că Lenin 
a avut întru totul dreptate cînd 
spunea că unitatea în ceea ce este 
principal, esențial, cere o aseme
nea aplicare a principiilor funda
mentale, care să modifice just a- 
ceste principii în chestiunile de 
amănunt, care să asigure adapta
rea și aplicarea lor justă potrivit 
cu deosebirile dintre națiuni și 
dintre statele naționale. A îmbina 
just esențialul cu particularul — 
aceasta este linia Partidului Mun
citoresc Romîn și a statului de
mocrat-popular în opera de con
struire a socialismului. Experiența 
uriașă istorico-inondială a u- 
niunii Sovietice, studierea expe
rienței U.R.S.S. și a altor țări so
cialiste, aplicarea ei creatoare, 
constituie un tezaur al tuturor 
partidelor care înfăptuiesc condu
cerea construcției socialiste. Oa
menii muncii din Romînia, con
duși de Partidul Muncitoresc Ro
mîn, caută să-și aducă aportul la 
acest tezaur.

socialistă, a societății nu se poate 
face în nicio țară fără cucerirea . ,
puterii politice de către proletariat tării producției energiei 
in alianță cu masele celor ce ce, asupra industriei p< 
muncesc. Marxist nu este decît 
acela, a arătat V. I. Lenin, care 
extinde recunoașterea luptei de 
clasă pînă la recunoașterea dictai 
turii proletariatului. Esențialul 
constă în lichidarea puterii poli
tice a'claselor exploatatoare, în 
instaurarea; puterii oamenilor 
muncii, crearea unor instituții po-

în crearea Uitiție care ,să asigure rolul conclu
de colabo- xator al clasei muncitoare în stat,

in alianță cu țărănimea și cele
lalte pături muncitoare ale popu
lației.

Partidul Munctioresc Romîn a 
realizat această sarcină esențială 
în condiții oarecum deosebite de 
cele care au existat acum 40 de 
ani în Rusia. In cursul revoluției 
democrat-populare s-a încheiat în
deplinirea sarcinilor revoluției 
burghezo-democratice și s-a reali
zat trecerea treptată la revoluția 
socialistă. Revoluția populară a 
început odată cu răsturnarea prin 
insurecție a regimului fascist la 
23 August 1944. In ciuda Împotri
virii înverșunate a cercurilor re-, 
acționar^ masele populare condu
se dc Peitidui Corfiunist Romîn 
au răsturnat îți cursul luptei gu
vernul format mai cu seamă de 
reprezentanți ai partidelor reac
ționare, iar la 6 Martie 1945 au 
instaurat primul guvern din istoria 
țării noastre în care clasa mun
citoare a avut un rol conducător. 
In lupta pentru înfăptuirea refor
mei agrare s-a făurit alianța mun- 
citorească-țărănească — rolul con
ducător aparținînd clasei munci
toare — baza orinduirii democrat- 
populare.

Lupta pentru consolidarea pu
terii populare s-a desfășurat timp 
de peste trei ani în condițiile men
ținerii monarhiei, care constituia 
un reazim principal al forțelor 
contrarevoluționare în țara noa
stră. Monarhia a fost inlăturată 
la sfîrșitul anului 1947. Ultimii 
reprezentanți ai claselor exploata
toare au fost scoși din guvern. 
Puterea democrat-populară a că
pătat conținutul dictaturii prole
tariatului. In frunte cu partidul 
clasei muncitoare, oamenii muncii 
au pornit la înfăptuirea nemijlo
cită a sarcinilor revoluției sociali
ste. Datorită faptului că încă în 
prima etapă a revoluției proleta
riatul a cucerit rolul conducător 
în lupta maselor, precum și rolul 
conducător în guvern, trecerea la 
construirea socialismului a avut 
loc, în general, pe cale pașnică.

Din cele spuse mai sus reiese 
că procesul de cucerire a puterii 
de către oamenii muncii din țara 
noastră și trecerea la construirea 
socialismului au avut o serie de 
particularități. In același timp, ex
periența noastră a confirmat din 
nou că trăsăturile fundamentale 
ale trecerii de la capitalism la 
socialism sînt comune pentru toa
te țările, că nu există altă cale 
spre socialism decît calea trasată 
de învățătura marxist-leninistă și 
confirmată întru totul de Marea 
Revoluție Socialistă din Octom
brie.

Experiența istorică , a Uniunii 
Sovietice arată că o condiție fun
damentală a construirii socialis
mului este dezvoltarea cu precă
dere a industriei grele, în primul 
rind a construcției de mașini. A- 
cest adevăr nu înseamnă însă că 
ar fi necesar să se creeze sau să 
se dezvolte în fiecare țară socia
listă toate ramurile industriale. 
Congresul al II-lea al P.M.R. a 
reafirmat că în procesul industria
lizării socialiste accentul princi
pal trebuie pus pe folosirea rațio
nală a resurselor de care dispune 
țara noastră și pe dezvoltarea a- 
celor ramuri industriale care pot 
da în condițiile noastre rezultatele

chowski (mereu tînăr, plin de fan
tezie și energie) și poate uneori 
a lui Zavoda 1 — se mișca greoi, 
reacționa cu întirziere la ocaziile 
oferite și era stăpînit de o emoție 
nejustificată la jucători rutinați. 
In schimb, apărarea a funcționat 
prompt, ireproșabil. O mențiune 
specială pentru mijlocași — Bone 
și Călinoiu, in formă de zile mari.

Repriza a doua a fost pe placul 
tribunelor. Desigur, pentru că am 
marcat trei goluri. Dar nu numai 
din această pricină ci și datorită 
spectacolului fotbalistic de mai

Atleții din școli în întrecere

★
atotbiruitoare ale 
Octombrie, ideile

Primul lucru care m-a izbit du- 
minică dimineață cînd âm pătruns 
în incinta stadionului Republicii a 
fost gălăgia neobișnuită ce domnea 
pe pistă și mai ales în cele două 
potcoave. Pe acest stadion care a 
cunoscut „nume" ațlfetice cu renu
me mondial, ca Zatopck și Kuț, 
Suhariev și Wiliams, Parry O’Bryen 
și Sidlo, loly Balaș și Ciudina, se 
adunaseră peste 200 de elevi ai 
școlilor medii din Capitală : se dis
puta finala concursului școlar de 
atletism organizat de ziarul „Spor, 
tul popular".

Cu toate că întrecerile aveau loc 
pe o zi mohorîtă, specifică dc 
toamnă, care a împiedicat obține, 
rea unor „performante" superioare, 
acești tineri atleți au reușit ca 
prin dîrzenie, entuziasm și ambi- 
tie să imprime o notă caracteris
tică unor finale atletice. Miza era 
mare: cucferlred primului loc și 
totodată, poate. primă afirmare 
sportivă. lata de ce n.au lipsit ex.
ploziiie de fericire; de bucurie. Am 
fost martorul unor scene de-a drep
tul emoționante. lat-o. de piîdă. 
pe eleva Smărăndoiu de la Șcdala 
medie nr. 22. O puștoaică, mică 
de statură, pe care o admir cu ce 
ușurință trece peste ștacheta de 
înălțime. Are un stil de rostogolire 
foarte bun, care o ajută să treacă 
și peste 1,36 m. Ea cucerește pri. 
mul loc. îmbrățișările, sărutările 
profesoarei de educație fizică, ale 
colegelor nu mai contenesc.

Pentru că majoritatea probelor 
la fete au fost cîștigate de elevele 
Școlii medii nr. 22 „Gheorghe La- 
zăr“ m-am adresat tovarășei profe. 
soare Angela Filip, o fostă atletă 
componentă a lotului-național, pen
tru a afla care este „secretul" a- 
cestor succese.

— „In primul rînd avem în șooa-
Astăzi ideile 

Revoluției din 
leninismului însuflețesc în muncă 
și în luptă a treia parte din în
treaga omenire care, strîns unită în 
jurul primului stat al muncitorilor 
și țăranilor, construiește o orîn- 
duire nouă, socialistă, liberă de 
exploatare. Ideile nemuritoare ale 
leninismului sînt farul călăuzitor 
a mjlioane de oameni care luptă 
în țările capitaliste și coloniale.

însuflețit de ideile Revoluției 
din Octombrie care i-a luminat 
călea luptei pentru eliberarea sa J 
socială și națională, poporul ro- 
mîn pășește înainte sub condu
cerea partidului său marxist-leni- 
nist în lupta pentru victoria socia
lismului și pentru apărarea păcii.

București, octombrie 1957 ’

Vâ o serie de elemente cil reale ta. cunoaște pe atletul cu același nu. 
lente. Ați. v<ăzut-o pe Smărtndoiu, ine) a ocupat locul I cu o arun- 
nu? Recordul ei personal este de care de 11,53 m., iar Angela locul 
1,41 m. și îtni pun mari speranțe tn II cu 10,25 m Karin Artz cîștigă. 
ea. Remarc de asemenea pe Anca toarea probei de 100 m. plat (12,8 
Gurău și Angela Marinescu, arun- sec.) este cunoscută de la campio- 
cătoare de greutate. Ele sînt frun. 
•tașe la învățătură în clasa a X-a. 
Seriozitatea cu care muncesc la a. 
ceaslă proba, le-a dat rezultate 
ioarte bune. Anca Gurău (nici nu-l

Sare eleva Smărăndoiu

natele republicane pe echipe.
„Secretul" performantelor obți

nute de elevele noastre îl găsiți în 
dragostea pentru sport și în sîr- 
guința cu care ele muncesc pentru 
a-și ridica măiestria. Foarte impor. 
tant este ajutorul asociației spor, 
tive „Progresul", pe terenurile și 
sălile căruia avem acces nelimitat. 
Iată de ee sportivele școlii noastre 
vor obține mereu reziiltate bune".

M-am deplasat apoi în „potcoa- 
va" băieților. Aci am plăcuta sur
priză de a-1 găsi pe maestrul spor, 
tutui Ion Soter, care era bineînțe
les atent la proba de înălțime. 
L-ain interogat, desigur, imediat.

— AH remarcat pe vreun tînăr 
care să ne dea speranțe pentru a- 
ceastă probă.

— Elevul Radu Clenciu (Școala 
medie nr. 2) care a sărit 1.64 m. 
Cu toate că s-a clasat pe locul II 
(primul loc l-a obținut un alt tînăr 
atlet participant la campionatele 
republicane, I. Marinescu cu 1.77 
m.) el poate să aibă viitor dacă 
se va ocupa cineva de el

Concursul de atletism pentru 
elevi a dovedit din nou cît este de 
îndrăgit acest sport în școli. Multi 
concurenți, prin pregătirea lor., 
prin seriozitatea și dragostea față 
de probele atletice, au demonstrat 
că există rezerve serioase pentru 
lărgirea rîndurjlor atieților. Păcat 
că duminică n.am văzut prea multi 
antrenori care să-i urmărească. Ei 
ar fi avut posibilitatea să.și no
teze multe nume, Sperăm că în 
viitor nu vor mai pierde un ase. 
menea prilej.

bună calitate. Golul 
chowski marcat din „11 m." dă a- 
ripi echipei ronunești. Grecii devin 
nervoși, trec la atac, pun în luptă 
toate resursele lor. Jucătorii ro. 
mini, eliberați parcă de o povară 
apăsătoare, au o revenire de formă 
care — după propria mărturisire — 
a uimit pe observatorul iugoslav a. 
flat în tribune și au imprimat jocu. 
lui un ritm căruia grecii nu-i pot 
face față. Un gol plutește în aer. 
Tn minutul 64, Theodoridis scoate 
mingea din plasă după un. șut al 
lui Tătaru. 3 minute mai tîrziu, 
Cacoveanu înscrie cu capul într-o 
manieră splendidă. (Golul acesta 
nu-l vom uita multă vreme). La 
3—0,^ grecii nu depun armele. Ei 
luptă pentru -a reduce scorul însă 
nu reușesc să fructifice ocaziile 
posedate. De altfel, nici jucătorii 
noștri deși domină nu mai pot mo. 
difica scorul.

Grecii, fără a poseda o clasă 
fotbalistică superioară, sînt pentru 
orice echipă un adversar pericu
los. Sub acest aspect, victoria cu 
3—0 a echipei noastre este o per. 
formanță frumoasă, deși scontată. 
Ziariștii greci cu care discutasem 
sîmbăiă prevăzuseră, de altfel, e. 
xact rezultatele meciurilor. Unul 
din ei îmi spusese că la București 
consideră certă o victorie romî- 
nească iar la Atena un rezultat de 
egalitate. Ceea ce s-a și întimplat. 
(la Atena, 1—1).

Afirmam că drumul spre Stock, 
bohn trece pe la Belgrad, Dumi
nică, este rîndul grecilor să se de
plaseze la Belgrad, iar o săptă. 
mînă mai tîrziu îi vor urma ro- 
mîhii.

Intre timp, viitorii noștri adver. 
sari se pregătesc intens. Loturile 

și B ale Iugoslaviei au disputat 
duminică o partidă terminată cu 
un rezultat strîns 4—3, după ce la 
pauză B.ul conducea cu 2^-1. Bear a 
n-a jucat deoarece a făcut deplasa, 
rea cu ,,Steaua Roșie"' în Suedia, 
în cadrul Cupei campionilor euro. 
peni. Meciul cu Norrkoping a fost 
extraordinar prin evoluția scorului. 
Pînă in minutul S3, suedezii con. 
duceau cu 2—0 pentru ca în ulti
mele două minute de foc, iugo. 
slavii să egaleze. Se pare că, după 
verificarea de duminică, stabilirea 
formației iugoslave ridică antreno. 
rilor destule probleme.

Calculul hîrtiei este hazardat 
însă șansele noastre sînt mari. Ne 
trebuie doar un meci nul și ne-am 
calificat.

E. O.

0 sărbătoare a sportului de masă:
finalele crosului „Să întîmpinăm 7

Stadionul Tineretului, duminică 
3 noiembrie. Ca întotdeauna cu 
prilejul marilor competiții spor
tive, decorul stadionului a fost 
sărbătoresc. De fapt, de data a- 
ceasta, evenimentul — finalele 
crosului „Să întîmpinăm 7 Noiem
brie— avea o dublă semnificație.

★ JUNIOARE — 1.000 m. 1. „ ______ K
Pantile, Maria Scripcaru, Ana Goga); 2. Pitești. Cucu, 
3. Regiunea Autonomă Maghiară.

★ JUNIORI — 3.000 m. 1. Cluj (Mircea David, 
Ion Scruna, C. SMagy, V. Bobarin, P. Pietraru). 
2. Constanța. 3. Craiova.

Competiția a fost organizată în 
cinstea celei de a 40-a aniversări a 
Marii Revoluții __________
Apoi, aceasta era a X-a ediție — 
jubiliară — a competiției. In urmă 
cu 10 ani, în toamna anului 1947 
a fost organizat pentru 
crosul „Să întîmpinăm 
brie". ,

Ploești (Ionica șș I

din Octombrie.

prima dată
7 Noiem-

Același stadion, care de-a lungul 
anilor a găzduit cele mai mari 
întreceri sportive de masă din 
țara noastră, a avut din nou, du
minică, oaspeți. S-au adunat aici 
citeva sute de sportivi, reprezen
tanții zecilor de mii de tineri de la 
orașe și sate care au luat startul 

— 1.2,00 m. 1. Craiova (Elena
Mantiș, Gheorghița Munteanu,

SENIOARE
, Domnica ____ ,, ____ ______ ____

Gheorghița Ștefan).
* SENIORI — 5.000 tn. I. Suceava (Gh. Senic, 

Gr. lerernciuc, C. Bejan, V. Bangalos, D. Buza- 
toiu). 2. Ploești. 3. Hunedoara.

Noiembrie44

Revoluția din Octombrie a deschis drumul
spre înfăptuirea aspirațiilor popoarelor

Solemnitatea unor decorări 
la Prezidiul Marii Adunări Naționala

țiale ale revoluției pfolețai 
te țările vor trebui sS tfe 
mod 
trecut Rusia". fii

Luarea în considerare" a aces
tor legi generale ale transformă
rii socialiste a societății, valabile 
pentru toate țările, asigură vic
toria cauzei socialismului în fie
care țară. Aceste legi fundamen
tale comune nu se realizează în 
același fel în toate țările, ou me
tode și ritmuri identice.

Marx și Lenin au ridiculizat 
pe acei militanți socialiști care-și 
imaginează evoluția socială ca 
un tablou cenușiu, uniform. Ma
terialismul istoric, ca știință re
voluționară. nu poate să nu ia 
în considerare multitudinea de 
factori care determină unele par
ticularități ale dezvoltării poli
tice și social-economice a fiecă
rui popor, a fiecărei țări. Parti
dul nostru, ca și celelalte parti
de marxist-leniniste, inspirîndu-, 
se de mărețul exemplu de apli
care creatoare a marxismului de 
către Partidul Comunist al U- 
niunii Sovietice, ia poziție împo
triva aplicării mecanice, dogma
tice, a marxism-leninismului.

învățătura marxist-leninistă și 
experiența mișcării muncitorești 
internaționale. în primul rind a 
P.C.U.S., folosite în raport cu

(Vtvnme din pag. l-a) 
listnului, ei și pentru întreaga 
omenire.

Revoluție din Octombrie a 
deschis pentru numeroase po
poare din Europa și Asia, calea 
pentru a se desprinde, sub con
ducerea partidelor comuniste și 
muncitorești, din lanțurile impe
rialismului și din sistemul mon
dial capitalist, luindu-ți soarta 
tn propriile mîini și răsturnînd 
puterea claselor dominante.

Unitatea și tăria lagărului so
cialist constituie gărjtnjia prin
cipală a securității și indepen
denței acestor popoare, repre- 
zentind totodată și factorul ho- 
tărîtor ai apărării păcii in lumea 
întreagă.

Cutremurul provocat de acea
stă revoluție a popoarelor Rusiei 
țariste l-a resimțit și poporul 
romîn, la început intuitiv, apoi 
tot mai conștient, animat de lup
ta aprigă a unor, fii a săi, în
cadrați în Partidul Comunist 
Romîn, care și-au jertfit liber
tatea personală și chiar viața, 
identifieîn-du-se cu strădaniile 
revoluționare ale unui popor frî- 
naf în dezvoltarea lui de către 
o pătură restrinsă, care își lega 
ființa de exploatarea muncii ce
lor mulți.

Astăzi poporul nostru se gă
sește pe același drum cu po
poarele care construiesc » viață 
nouă.

In cei 40 de ani care s-au 
■scurs, avîntul popoarelor Uniu
nii Sovietice în toate domeniile 
creațiilor omenești, a dus la rezul
tate uimitoare. Aceste rezultate 
au fost obținute cu mari 
ficii.

Lupta contra armatelor 
ționare ale unor generali 

I furieri, în războiul civil,

sacri-

reac- 
aven- 

apoi

războiul pentru apărarea contra 
armatelor statelor capitaliste nă
vălitoare pe toate granițele pa
triei sovietice — și însfîrșit apă
rarea legendară contra cotropito
rilor fasciști și hilleriști — a fă
cut ca din cele patru decenii 
din existența puterii sovietice — 
perioadă istorică relativ scurtă 
— timp de 18 ani poporul sovie
tic să fie smuls de la munca sa 
pașnică, dar tot atît de eroică, 
pentru construirea socialismului, 
să fie silit să părăsească uria
șele șantiere, pentru a-și între
buința toată puterea, apărînd cu 
arma în mînă cuceririle efortu
lui său constructiv.

Cu toate acestea, realizările 
poporului sovietic într-un timp 
atît de scurt de pace pentru el, 
sub conducerea aceluiași Partid 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
sînt uimitoare:

El a înfăptuit industrializarea 
socialistă, pășind cu același cu
raj și inițiativă în era unei noi 
revoluții tehnice-științifice-indus- 
triale, legate în primul rînd de 
descoperirea metodelor de folo
sire a energiei atomice în scopuri 
pașnice și deschizînd primul dru
mul spre lumea interplanetară.

— A înfăptuit colectivizarea și 
mecanizarea agriculturii — sar
cina cea mai grea a revoluției 
proletare, după preluarea puterii.

— A înfăptuit cu același elan 
revoluționar, o revoluție cultu
rală, legînd strîns această cultu
ră de relațiile construcției pri
mei societăți socialiste din lume.

Toate aceste rezultate au pe
cetluit autentic adevărul istoric 
că drumul nou, deschis de Revo
luția din Octombrie, este acela 
determinat de legile dezvoltării 
istorice a omenirii.

Datorită acestor victorii isto-

rice, Uniunea Sovietică a deve
nit o mere putere socialistă mon
dială, mobilizînd inepuizabilele
sale forțe creatoare, pentru a 
dovedi omenirii superioritatea
sistemului politic și economic al
socialismului • și atuneînd în
cumpăna destinului acestei ome
niri hotărîrea sa grea de e-și 
apăra nu numai propria sa po
ziție înaintată, dar și pacea rîv- 
nită cu ardoare de către toate 
popoarele.

Prin puterea de atracție a a- 
cestor izbînzi, Uniunea Sovietică 
a grupat în jurul ei — și gru
pează înainte, tot mai multe po
poare, constituind marea familie 
a țărilor socialiste, strîns unite 
de aceleași năzuinți spre pro
gres și consolidarea 
lume.

Exemplele eroice, 
bogată a popoarelor 5u»1Cu«, 
relațiile de prietenie și colabora
re între țara noastră și țar.a so
vietelor ne întăresc și pe noi în 
hotărîrea de a continua cu ace
lași curaj, elan și încredere, pe 
același drum, avînd neîncetat 
privirile ațintite spre marele 
ideal: orînduirea pașnică, crea
toare, pentru fericirea noastră și 
a generațiilor care ne urmează.

Iată pentru ce. în aceste zile 
de entuziastă sărbătorire a celei 
de-.a 40-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste, glasul po
poarelor noastre strîns unite în 
prietenie și colaborare, spre țe
luri comune, se unește într-un 
singur cor uriaș, salutînd po
porul sovietic și urînd patriei 
sale prosperitate și noi succese 
in munca și lupta sa, pentru un 
viitor fericit, în slujba idealuri
lor sale și al progresului între
gii omeniri,

păcii în

experiență 
sovietice,

Luni seara a avut loc la Prezi
diul Marii Adunări Naționale so
lemnitatea conferirii Ordinului 
„Apărarea Patriei" și a Ordinu
lui „Steaua Republicii Populare 
Romîne" unor tovarăși care au 
luptat în Armata Roșie în timpul 
războiului civil împotriva inter- 
venționiștilor și a bandelor con
trarevoluționare alb gardiste.

La solemnitate au luat parte to
varășii : dr. Petru Groza, preșe
dintele Prezidiului 'Marii Adunări 
Naționale; Constantin Pîrvulescu, 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al P.M.R., Președintele Marii A- 
dumiri Naționale, Petre Borilă, 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al P.M.R. vicepreședinte ai Con
siliului de Miniștri, acad. prof. P. 
Constantidescu-Iași și Filip Geltz, 
membri în Prezidiul Mâții Adu
nări Naționale, precum și vechi 
activiști ai mișcării muncitorești 
din țara noastră.

Au participat de asemenea mem
brii delegației de vechi militanți 
ai P. C. U. S. care ne vizitează 
țara, în frunte cu A. F. Gorkin, 
conducătorul delegației.

A fost conferit Ordinul „Apăra
rea Patriei" clasa I-a tovarășului 
Mihai Gh. Bujor; clasa Il-a tova
rășilor Chindriș, Zamfir Enache, 
Ion Jurjac, Richard Hendrich, A- 
lexandru Panaitescu, Ștefan Pa- 
naitescu, iosif Purcher; clasa IlI-a 
tovarășilor Mihai Antohi, Geza 
Bereczki, Petru Colceriu, Anatol 
Crețeanu, ioniță Dumitrescu, Mi
hai Fekete Carol Grama Petru 
Grămada, Vasile Georgescu, Io
sif Gyorfi. Gheorghe Haurich,

Cronică
Printr-un decret al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale, tov 
Petre Bălăceanu a fost numit tri 
mis extraordinar și ministru pleni 
potențiar al R. P. Romîne în Ma
rea Britanie în locul tov. Nicolae 
Korcinschi, care a primit o altă în
sărcinare.

Francisc Iakubka, Pricop Igna
tov, Alexandru Kopandi, Kovacs 
Francisc, Nicolae Manea, Gheor- 
ghe Marinescu. Francisc Nennicii, 
ion Plămadă, Andrei Szekeli, A- 
lexandru Turi, Simion Ulianov, 
Mihai Vasiliu.

A fost conferit Ordinul „Steaua 
Republicii Populare Romine" cla
sa lil a tovarășilor: ion Cloțan, 
Spiridon Dragomir, clasa IV-a 
tovarășilor: Carol Moscovici.
Gheorghe Zoicaș ; clasa V-a to
varășilor : ion Baciu David Se
gal.

După înminarea înaltelor dis
tincții tovarășul dr. Petru Groza 
a felicitat pe cei decorați. In nu
mele Partidului Muncitoresc Ro
mîn. a guvernului Republicii Po
pulare Romîne, a întregului popor 
romîn eliberat de sub jugul ex
ploatării — a spus printre altele 
tovarășul dr. Petru Groza — Pre
zidiul Marii Adunări Naționale 
v-a Conferit aceste distincții în 
semn de înaltă recunoștință și a- 
preciere pentru lupta dv. nobilă.

Adresindu-se apoi delegației de 
vechi militanți ai P.C.U.S. și salu- 
tlndu-le prezenta in țara noastră, 
tovarășul Petru Groza a spus 
printre altele: Noi, poporul ro
mîn sărbătorim alături de popoa
rele lumii și împreună cu marele 
popor sovietic cea de-a 40-a ani
versare a glorioasei revoluții din 
Octombrie. .Năzuințele poporului 
romîn s-ău confundat încă din 
1917 cu acelea ale popoarelor Ru
siei. Dovadă acești luptători, fii 
vrednici ai patriei noastre cate au 
fost decorați astăzi.

In numele celor decorați a răs
puns tovarășul F 
care a arătat cum 
tru consolidarea 
sovietic.

Conducătorii de 
stat prezenți s-au întreținut apoi 
îndelung cu cei decorați precum 
și cu membrii delegației de vechi 
militanți ai P.C.U.S,

anul acesta în crosul „Să întîmpi
năm 7 Noiembrie4*. N-au fost 
sportivi cu renume, campioni și re- 
cordmeni. Cu toții, anonimi ; ma
joritatea participanți pentru prima 
sau a doua oară Ia o competiție 
sportivă de masă. Și totuși, cei 
peste 2000 de spectatori au avut 
prilej să asiste la întreceri de un 
dinamism rar întâlnit. Finalele de 
duminică ale crosului „Să întâmpi
năm 7 Noiembrie ’ au dovedit încă 
odată faptul că PARTICIPANȚII 
LA COMPETIȚIILE DE MASA 
CONSTITUIE UN NESECAT, UN 
INEPUIZABIL IZVOR DE TA
LENTE SPORTIVE, CAPABILE 
SA ADUCA FAIMA ATLETIS
MULUI ROMÎNESC.

Ne-a impresionat de-a dreptul 
lupta în proba de junioare. Fiecare 
dintre cele peste 00 de alergă
toare au luptat pentru un loc cît 
mai bun în clasament cu o dîrze
nie fără seamă. Dacă Iulia Giigo- 
raș din Vatra Dornei a trecut prima 
linia de sosire aceasta nu s-a pu
tut prevedea decît cu 10-20 de 
metri înainte de sosire. La iuniori 
distanța aceasta a fost și mai mică. 
C. Paidas (Bacău) a cîștigat — 
după ce condusese aproape tot 
timpul — numai pe ultimii metri. 
Același lucru s-a petrecut și la pro
bele de senioare și seniori. In
tr-un cuvînt, a fost o luptă spor
tivă nespus de disputată, în care 
participanții s-au întrecut aproape 
fără excepție pînă Ia epuizare.

Fără îndoială, succesul întrece
rilor finale marchează încăodată 
marea popularitate de care se bu
cură crosul „Să întîmpinăm 7 No
iembrie" în rîndul tineretului tării 
noastre.

Petru Grămadă 
i au luptat pen- 

tînărului stat

partid și de

Echipa regiunii Ploești ciștigă* 
toarea probei de junioare



Lansarea celui de al 2-lea satelit sovietic

Un pas uriaș pe calea progresului omenirii
AAAAAAAAAj\AAAAAAAAAAAAAAAA^

Evoluția satelitului nr. 2
MOSCOVA 3 (Agerpres). — 

TASS transmite :* Jntreaga țară ur
mărește cu mare .interes și admi
rație zborul nouMi satelit artifi
cial al pămîntuluiA Primele date 
ale măsurătorilor parametrilor miș
cării satelitului au ’ipermiâ să se 
precizeze principalele elemente ale 
orbitei sale.

Perioada de rotație îii jurul pă
mîntului a celui de-al «doilea sa
telit este de 103,7 minute, cu 7,5 
minute mai mare decît perioada do 
rotație a satelitului nr. 1 în mo
mentul lansării acestuia.

In ciuda sporirii considerabile 
a greutății aparatelor științifice și 
de măsurare, greutate care este 
de peste o jumătate tonă, celui 
de-al doilea satelit i s-a imprimat 
o mare viteză de zbor în mo
mentul ieșirii pe orbită cu scopul 
de a prelungi timpul existenței 
sale. Datorită sporirii vitezei ini
țiale, satelitul nr. 2 s© mișcă pe o 
orbită mai înaltă, a cărei depăr
tare maximă de suprafața pămîn
tului este de aproape 1.700 kilo-

metri, adică cu 800 de kilometri 
mai sus de orbita satelitului nr. 1.

Aparatele de radio și telemetrie 
de pe sol recepționează și înre
gistrează udatele observațiilor știin
țifice efectuate pe bordul sateli
tului.

In confcftmitate cu programul 
Anului Gecifizic Internațional cu 
ajutorul satelitului artificial nr. 2, 
sînt studiate printre altele o serie 
de probleme medico-biologice im
portante în legătură cu zborurile 
interplanetare. In acest scop, în- 
tr-o cabină ermetică specială a sa
telitului se află un animal — cli
nele Laika. Cu ajutorul unor apa
rate speciale se face înregistrarea 
principalelor funcții fiziologice ale 
animalului.

Datele preliminare ale prelucră
rii telemăsurătorilor au arătat că, 
în primele ore de zbor animalul, a 
fost liniștit, iar starea sa generală 
a fost satisfăcătoare. Observațiile 
asupra -stării fiziologice a animalu
lui continuă. Stațiunile terestre to

registrează și indicațiile aparatelor 
destinate cercetării razelor cosmi
ce și a radiației solare de scurtă 
lungime de undă în regiunile ul
traviolete și Roentgen ale spectru
lui. Materialul observațiilor știin
țifice se adună și se prelucrează.

Postul de radio al satelitului 
funcționează normal și semnalele 
sale pe frecvențele de 20 și 40 
Mh sînt recepționate prin toate 
mijloacele radiotehnice, folosite 
pentru observații, și de către ra
dioamatori.

Pînă la 4 noiembrie, ora 6 di' 
mineța, satelitul efectuează 13 ro
tații complecte în jurul globului.

Simultan cu observarea satelitu-» 
lui nr. 2 se fac și observațiile asu
pra satelitului nr. 1 și a rachetei 
purtătoare. In acest timp racheta- 
purtătoare a satelitului nr. 1 a în 
conjurat pămîntul de 456 ori, iar 
satelitul nr. 1 de 454 ori.

In seara de 4 noiembrie, racheta 
purtătoare, întrecînd satelitul 
1,86 din rotație, va apare cu 
minute mai tîrziu de acesta.

Declarații ale 
oamenilor 
de știinfă

New-York Times:
STATELE UNITE

sînt uimite

Privirile, atenția tuturor
spre cel de-al 2-lea „Sputnik"

Corespondență telefonică din Moscova

cu
13

care

★

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite: Lansarea celui 
de-al doilea satelit artificial al 
pămîntului efectuată după 30 de 
zile de la trimiterea pe orbită a 
primului satelit, reprezintă un 
succes important al tehnicii ra
chetelor din U.R.S.S. In condi
țiile sporirii de șase ori a greu
tății aparatelor științifice, s-a 
reușit trimiterea satelitului pe o 
orbită mai înaltă.

Informațiile științifice
provin de la cel de-al doilea sa
telit, depășesc cu mult ca volum 
cele obținute de la primul sate
lit. Zborul satelitului este urmă
rit din diferite puncte de observa
ție situate pe teritoriul U.R.S.S. 
Rezultatele observațiilor și mă
surătorilor se transmit cu ajuto
rul diferitelor mijloace de tele
comunicații.

Instalarea pe satelit a unor a- 
parate care înregistrează radia
țiile cosmice, a creat condiții, 
care nu puteau fi obținute ante
rior cu arte mijloace și care asi
gurau experiențe științifice de 
lungă durată la înălțimi extrem 
de mari deasupra suprafeței pă
mîntului. Măsurătorile care se 
efectuiază pe satelit privind dis
tribuirea intensității energiei ra-

★

diației solare în zona ultraviole
tă vor permite să se studieze 
sectorul de înaltă frecvență al 
spectrului razelor solare, care 
sint supuse unei absorbții con
siderabile în atmosferă.

Aceste materiale vor îmbogăți 
datele științifice privitoare la ca
racteristicile fizice ale radiației 
solare și bilanțul energetic al 
planetei noastre, date care sint 
necesare pentru rezolvarea unor 
probleme importante în domeniul 
geofizicii, meteorologiei, biofizicii 
și în alte domenii.

Măsurătorile privind o serie de 
parametri care caracterizează 
condițiile igienice din cabina er
metică, precum și înregistrarea 
indicilor principalelor funcțH fi’ 
ziologice ale animalului vor per
mite să se obțină un material

★

experimental a cărui studiere va 
elucida pentru prima oară pro
blemele vieții în condițiile zbo
rurilor cosmice.

In prezent s-a și efectuat pre
lucrarea preliminară a primelor 
date obținute.

Din momentul lansării celui 
de-al doi'ea satelit al pămîntu
lui starea cîinelui care răspunde 
la nume’e de „Laika" introdus 
într-o cabină ermetică utilată în 
mod special — a fost satisfăcă
toare.

Acest fapt il confirmă datele 
obținute în înregistrarea pulsu
lui, respirației, tensiunii arteria
le și alți indici fiziologici.

La 5 noiembrie, cel de-al doi
lea satelit artificial al pămîntu
lui va trece deasupra Bucureș- 
tiului la ora 6,42.

I Declarațiile făcute în cursul J 
I zilei de duminică de savanți din J 
î diferite țări la aflarea știrii de- j 
J spre lansarea celui de-al doilea ) 
I satelit artificial al pămîntului. j 
i subliniază în special însemnata-} 
* tea științifică deosebită a ace- J 
I siui eveniment. j
I Dr. Joseph Kaplan, pre.ședin- j 
, tele Comitetului american pen- J 
; tru Anul Geofizic Internațional: 1 
I „o remarcabilă cucerire pe plan j 
f științific".
( Dr. John Heard, directorul j 
( observatorului „David Dunlap“ j 
( de pe lingă Universitatea din I 

Toronto (Canada): „Noi am! 
fost cu toții impresionați dej 
greutatea primului satelit, dar J 
este realmente uimitor că de j 
data aceasta ei l-au făcut de ali-ț 

. tea ori mai greu**. '
Profesorul Friedrich Becker, I 

directorul observatorului Uni-j 
versității din Bonn : „o realiza-' 
re mai mult decît senzațională".j 

r Amiralul Archibald Day, con-J 
ducătorul cercetărilor științifice) 
engleze în cadrul Anului Geofi-j 
zic Internațional : „Consider căj 
aceasta este o noutate mai zgu-j 
duitoare decît cea cu privire la j 
lansarea primului satelit, pen-j 
tru că de data aceasta în sate-j 
lit se flă un animal, iar sateli- j 
tul a fost lansat și mai departe J 
în spațiul interplanetar**. ,

Prof. Massey, președintele Co- J 
mitetului pentru studirea pătu- j 
rilor superioare al atmosferei, de j 
pe lîngă Societatea Regală ; ) 
„cel mai fantastic eveniment", j
__________ _ __ _ __ _ ____

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
In ultimele ediții, ziarele publică 
sub titluri mari știrea lansării ce
lui de-al doilea satelit artificial al 
pămîntului. Ziarul „New York Ti
mes" a publicat un material inti
tulat „UNIUNEA SOVIETICA A 
LANSAT UN NOU SATELIT IN 
CARE SE GĂSEȘTE UN CIINE; 
SE ANUNȚA CA SATELITUL 
C1NTARIND O JUMĂTATE DE 
TONA SE AFLA LA O ALTITU
DINE DE 900 MILE. STATELE 
UNITE SINT UIMITE".

Ziarul „New York Herald Tri
bune" publică materialul sub ur
mătoarele titluri mari: „RUSIA 
A LANSAT UN AL DOILEA SA
TELIT ; LA BORDUL LUI SE 
GĂSEȘTE UN CIINE; ÎNĂLȚI
MEA SATELITULUI ESTE DE 
DOUA ORI MAI MARE, GREU
TATEA — DE 6 ORI MAI 
MARE. „LUNA“ NOUA AFLIN- 
DU-SE LA O ÎNĂLȚIME DE ‘ 
MILE, EMITE SEMNALE. 
EXECUTA O REVOLUȚIE 
JURUL PĂMÎNTULUI IN 
MINUTE".

S37 
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Supremația științifică și tehnică 
a Uniunii Sovietice

Comentariile presei franceze

Senatorul american 
Kefauver: „Sîntem în mare 

îDtîrziere în prezent"
WASHINGTON 4 (Agerpres). 

— Intr-un comunicat al Casei 
Albe dat publicității la 4 noiem
brie se spune că la Casa Albă se 
studiază „cu foarte mare grijă" 
progresele realizate de Uniunea 
Sovietică în ce privește lansarea 
sateliților artificiali și punerea la 
punct a rachetelor.

Senatorul democrat Joseph O- 
mahoney, statul Wyoming, a cerut 
ca președintele Eisenhower să 
convoace o sesiune specială a 
Congresului american consacrată 
problemei sateliților artificiali și 
rachetei intercontinentale.

Kefauver a afirmat 
marelui Sputnic nu 
să producă surpriză, 
mare întîrziere în 
spus el.

că lansarea 
mai trebuie 
„Sîntem în 
prezent", a

NOUL AVION
TU 114“ 

UN GIGANT 
AL AERULUI
99

MOSCOVA (Agerpres).—TASS 
transmite: La 3 noiembrie, toate 
ziarele au publicat fotografii și 
materiale în care este descris noui 
avion turboreactor sovietic „TU- 
114". Cu acest avion se va putea 
ajunge de la Moscova la Vladi
vostok, la Pekin, Rangoon sau 
New York în 10-12 ore. Avionul 
a fost construit de un colectiv 
condus de cunoscutul constructor 
de avioane Andrei Tupolev.

„TU-114" se prezintă ca un 
monoplan cantilever avînd aripa 
în formă de săgeată și ampenajul 
vertical și orizontal. El este pre
văzut cu patru turboreactoare, 
care sînt de două ori mai puterni
ce decît motoarele de acest fel din 
străinătate. Noul avion este des
tinat pentru a transporta 170 de. 
călători, iar în cursele lungi — 
120 de călători. In condițiile călă
toriilor turistice, în avionul „TU- 
114“ vor putea încăpea comod 220 
de persoane.

Avionul se distinge prin confor
tul pe care îl oferă : el are un sis
tem special pentru menținerea în 
interior a aceleiași presiuni, umi
dități și temperaturi, are o bună 
izolație termică și ionică, fotolii 
confortabile, l?curi speciale de 
dormit. Avionul este prevăzut cu 
un salon restaurant pentru 48 per
soane. Prînzurile și diferitele gus
turi sînt trimise in restaurant din- 
tr-o bucătărie cu două etaje, le
gate între tb prin ascensoare.

Cele mai moderne mijloace de 
navigație și de pilotare automată 
asigură avionului „TU-114" secu
ritatea sborului. Aparatele permit 
ca mașina să poată efectua sbo- 
ruri la orice oră din zi sau din 
noapte. Costul unui bilet pentru 
noul avion va fi aproximativ la 
fel cu costul unui bibt de tren pe 
aceeași distanță.

I
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In R. P. Chineză —
12 stații pentru 

observarea satelitului

PARIS 4 (Agerpres). — Presa 
franceză comentează în termeni 
elogioși lansarea celui de-al doi
lea satelit artificial. Toate ziarele 
relevă extraordinara realizare a 
științei sovietice dovedită prin lan
sarea celor doi „Sputnici".

Articolele ziarelor subliniază 
impresia provocată în rîndurile 
opiniei publice franceze de lansa
rea celui de-al doilea Sputnik la 
un interval de numai o lună după 
lansarea cu succes a primului sa
telit artificial. Intr-un articol in
titulat „Lumea interplanetară" zia
rul „Combat" scrie printre alte
le : Știință sovietică și-a consoli
dat avansul obținut. Ea a confir
mat acest avans în condiții care 
uimesc pe savanții occidentali. 
„Combat" consideră că sovieticii 
au descoperit un carburant care 
să poată propulsa un obiect de 
greutatea celui de al doilea sa
telit.

Ziarul „Parisien Libre" pune 
accentul asupra incontestabilei su-

premații științifice și tehnice a 
Uniunii Sovietice.

Ziarul „Figaro“ consideră că 
etapa următoare pe care și-a pro
pus-o știința sovietică este zborul 
în lună.

Cît privește „L’Humanite" acest 
ziar relevă că activitatea științe; 
sovietice urmărind descoperirea 
spațiului cosmic se desfășoară în- 
tr-un ritm halucinant. Referindu- 
se la reîntoarcerea posibilă a pa
sagerului de pe Sputnic „L’Huma- 
nite scrie: „Aceasta ar însemna 
că Uniunea Sovietică dispune de 
mijloace pentru a frîna prin reac
ție mișcarea vehiculului care tran
sportă animalul și de a permite 
astfel abordarea atmosferei tere
stre în condițiile obișnuite para- 
șutajului. Aceasta, încheie „L’Hu- 
manite“ constituie un progres fan
tastic care face posibilă trecerea 
după plac de la viteza astronau- 
tică la viteza aeronautică în 
mosfera terestră.

at-

a 
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PEKIN 4 (Agerpres). — Agen
ția China Nouă a transmis tutu
ror institutelor științifice și zia
relor din R. P. Chineză comuni
catul TASS cu privire la lansa
rea în U.R.S.S. a celui de-al doi
lea satelit artificial al pămîntu
lui. Marea veste a străbătut în- 
trega Chină. La 3 noiembrie pos
tul de radio al agenției China 
Nouă a recepționat de două ori 
semnalele celui de-al doilea sate
lit lansat de Uniunea Sovietică. 
Prima dată semnalele au fost 
recepționate între orele 17,05 și 
17,10 ora Pekinului. A doua oară 
semnalele s-au auzit cu 18 mi
nute mai tîrziu.

Academia de Științe a R. P. 
Chineze a organizat 12 stafii pen
tru observarea satelitului artificial 
al pămîntului. Ele se află la Pe
kin, Nankin, Lancijou, Kunmin, 
Lhasa, Uhan, Cianciun, Guanci- 
jou, Sian. Urumci, Tianjzin și 

iȘanhai.

„Ceva de necrezut“

Primejdia eare planează asupra Siriei 
nu a fost încă înlăturată

Declarația lui A. A. Gromîko
NEW YORK 3 (Agerpres). — vroiau să pregătească șl să să- 

TASS transmite: La 2 noiembrie vîrșească o agresiune împotriva 
delegația sovietică la cea de-a Siriei și să pună lumea în fața 
12-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U. a dat spre publicare în , 
presă următoarea declarație i 
ministrului Afacerilor Externe A. 
A. Gromîko, șeful delegației 
U.R.S.S. la cea de-a 12-a sesiune 
a Adunării Generale:

Discutarea în Adunarea Gene
rală a problemei ridicate de gu
vernul sirian — primejdia care a- 
menință securitatea Siriei și pa
cea internațională — a dus la a- 
numite rezultate pozitive. Pe scurt > 
aceste rezultate pot fi formulate 
astfel:

Majoritatea statelor membre 
ale O.N.U. s-au pronunțat pentru 
necesitatea examinării acestei pro
bleme în Adunarea Generală și au 
respins încercările S.U.A., Tur
ciei și altor cîteva țari de a împie
dica discutarea ei. Fie și numai 
prin aceasta Adunarea Generală 
a făcut un lucru util, deoarece a 
dat o ripostă acelora care pe furiș

unui fapt împlinit.
.... Faptul că Turcia și S.U.A. o- 
a Obiectează categoric împotriva con

stituirii unei comisii pentru cerce
tarea situației create la frontiera 
siriano-turcă arată că ele 
să ascundă, că ele se tem 
mina zilei.

încercările guvernului S. 
și ale aliațiior lor din 
n.a.t.0., ' r : 
între statele arabe cu prilejul dis
cutării problemei siriene, au eșuat 
în mod evident.

Uniunea Sovietică, urmînd poli
tica sa de menținere a păcii și se
curității generale, a sprijinit activ 
și cu hotărîre apelul adresat de 
Siria Organizației Națiunilor U- 
nite precum și propunerea ei de 
a se constitui o comisie pentru 
cercetarea situației la frontiera 
turco-siriană. Uniunea Sovietică 
s-a pronunțat cu hotărîre în apă
rarea Siriei pentru a preîntîm- 
pina agresiunea pregătită împotri
va acestui stat, pentru a împiedica

au ce 
de lu-

U. A., 
cadrul 

de a provoca desbinare

izbucnirea în această regiune a 
unui conflict armat care amenință 
să se transforme intr-un vast pe
ricol militar. NU ESTE NECESAR. 
SA REPETAM AVERTISMEN
TELE DATE DE GUVERNUL 
SOVIETIC INCLUSIV DE LA 
TRIBUNA ADUNĂRII GENE
RALE ACELORA CARE POARTA 
VINA PENTRU SITUAȚIA CRE
ATA IN JURUL SIRIEI. ACES
TE AVERTISMENTE SINT BINE 
CUNOSCUTE.

In ceea ce o privește, Uniunea 
Sovietică a făcut și face tot ce 
depinde de ea pentru ca regiunea 
Orientului Apropiat și Mijlociu 
să fie transformată dintr-o regiu
ne a unor complicații și conflicte 
periculoase într-o regiune a pă
cii trainice.

★
La 3 noiembrie a părăsit New 

York-ul plecînd cu avionul la Mos
cova A. A. Gromîko, ministrul 
Afacerilor Externe al Uniunii So
vietice, șeful delegației U.R.S.S. la 
cea de-a 12-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U.

BERLIN 4 (Agerpres). — Pos
tul de radio Hamburg și-a consa
crat la 3 noiembrie o emisiune 
lansării în U.R.S.S. a celui de-al 
doilea satelit artificial al pămîn- 
tului.

Postul de radio subliniază că 
sputnikul nr. 2 ca și predecesorul 
său are posturi de radio emisiune 
care emit radio-impulsii. In timp 
ce primul satelit nu mai emite 
pentru că a secat izvorul de ener
gie, semnalele radio ale noului sa
telit sovietic al pămîntului au 
fost deja auzite și recepționate în 
lumea întreagă, inclusiv de servi
ciul de ascultare al radio-difuziu- 
nii din Germania de Nord.

In emisiune se subliniază în 
mod deosebit că aparatele insta
late la bordul satelitului trans
mit date despre comportarea cii
nelui care se găsește într-o ca
meră apărată de presiune și este 
asigurat cu hrană. Potrivit celor 
anunțate de postul de radio Mos
cova, cîinele se simte bine.

Postul de radio Hamburg men
ționează că oamenii de știință din 
țăirile occidentale sînt uimiți de 
marea greutate a acestui nou sa
telit. Specialiștii americani și ca 
nadieni consideră greutatea celui 
de-al doilea satelit — 508 kg ca 
„ceva de necrezut". Ei presupun

că în Uniunea Sovietică a fost 
descoperit un nou combustibil 
deosebit de eficace pentru ra
chete, care le dă posibilitatea să 
lanseze satelitul cu o greutate 
atît de uriașă la o distanță atît 
de mare. Un om de știință ameri
can a declarat că în lunile care 
vor veni se va putea observa pro*- 
babil, o întreagă paradă a sateli
ților pe cer.

Ziarele sovietice din 3 noiem
brie ieșite din rotative dis-de- 
dimineață nu conținea încă 
vestea lansării noului „Sput
nik". Dar această știre, trans
misă în repetate rinduri la ra
dio, numai după o oră de la 
lansare, și nuii ales, comuni
cată din gură in gură peste 
tot — pe stradă, în metrou, în 
autobuse, în magazine — s-a 
răspindit fulgerător. Am asistat 
dimineață la o scenă emoțio
nantă :

In troleibusul de pe linia B, 
doi tineri discutau cu însufle
țire comunicatul. Alți călători, 
mirați de cele auzite au cerut 
lămuriri. Atunci unul dintre ti
neri a cerut călătorilor să se 
facă liniște și a început să ci
tească emoționat cu voce tare, 
comunicatul agenției TASS. 
Oamenii au început să se feli
cite între ei. Trebuia să-i vezi 
pe acești oameni obișnuiți, de 
felurite profesii și preocupări, 
de diferite naționalități, de 
vîrste felurite — reuniți în- 
tîmplător — pentru ca să în
țelegi mai bine patriotismul 
sovietic. Toată ziua de ieri 
(duminică) și astăzi cînd trans
mit această corespondență, în 
Moscova s-a discutat și se dis
cută în primul rînd despre 
„Sputnik".

Un personaj foarte popular, 
de care toată lumea se intere
sează aici, a devenit primul 
călător cosmic viu: cățelușul 
astronaut care zboară cu o vi
teză de peste 23.000 km. pe 
oră în jurul pămîntului.

Cum se hrănește ? Nu-și va 
consuma oare prea repede pro
viziile ? Cum respiră ? lată 
întrebări pe care le-am auzit 
in mod curent aici și în jurul 
cărora se duc discuții aprinse. 
Intr-adevăr prezența ciinelui pe 
bordul satelitului are o însem
nătate științifică extraordinară; 
este primul organism viu „pă- 
mîntean* care a trecut peste 
granițele atmosferice ale globu
lui pămîntesc. Comportarea lui. 
urmărită cu mare atenție de 
oameni de știință, va oferi date 
prețioase necesare viitoarelor 
și nu prea îndepărtatelor zbo
ruri interplanetare ale omului.

Ieri a fost de asemenea un

adevărat pelerinaj la planetariul * 
din Moscova. La fiecare ceas , 
și jumătate se ținea cîte o ' 
lecție despre „Sputnik**. Sala ' 
de 500 de locuri era de fiecare 
dată arhiplină, fără ca toți cei 
dornici să poată totuși intra. 
De aceea s-a organizat o con
sultație și discuții în holul 
planetariului.

Lansarea celui de-al doilea 
satelit a avut un mare ecou < 
peste hotare. „Pravda'* de astăzi | 
publică numeroase ecouri din 
toate colțurile lumii în legătură ' 
cu această nouă cucerire a ști
inței sovietice.

Senatorul american Ander
son, vicepreședintele comisiei 
pentru problemele energiei a- 
tomice a S.U.A.,a declarat că 
lansarea celui de-al doilea sa
telit de către Uniunea Sovie
tică constituie o dovadă a for
ței științei sovietice. „Aceasta 
demonstrează — a spus el — ' 
că lansarea de către ruși a pri
mului satelit artificial n-a fost 
un simplu truc ieftin, ci con
stituie o nouă dovadă a for
ței savanților sovietici. Știința 
lor este puternică, ei știu să 
facă bine treabă, ei știu ce au \ 
de făcut în acest domeniu. Ei 
au obținut rezultate extrem de 
importante dacă pot să lanseze 
un satelit artificial atît de 
mare, așa cum s-a comunicat, 
în timp ce noi ne străduim sa 
lansăm un satelit care cîntărește ' 
în total numai cîțiva pfunți*. 
„Pravda" publică de asemenea 
declarația vicepreședintelui So- J 
vietății britanice pentru comu
nicații interplanetare. „Aceasta 
este pur și simplu fantastic, a 
declarat el; trebuie să deducem, 
că fușii vor fi în măsură să a- 
jungă mîine pînă la lună cu o 
rachetă care va duce o încăr
cătură deajuns de mare. După 
cum se vede rușii au mers cu 
mult mai departe decit am 
presupus noi". Vestea lansării 
celui de-al doilea satelit artifi- ' 
cial al pămîntului a avut și 
are un mare răsunet nu numai 
printre oamenii de știință ci și 
printre oamenii politici, care 
văd în acest fapt nu numai un 
succes al științei sovietice, dar 
și o afirmare a puterii politice 
sovietice. i

MIHAIL CERNEA |

Pe marginea recentei hotărîri a Plenarei C.C. al P.C.U.S,

0 hotărîre de importanță uriașă

Delegații participante la aniversarea
Revoluției Socialiste din Octombrie

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 3 noiembrie 
a sosit la Moscova pentru a lua 
parte la sărbătorirea celei de-a 
40-a aniversări a Revoluției din 
Octombrie, delegația Partidului 
Comunist din Indonezia, în frunte 
cu Sudisman, membru al birou
lui politic al C. C. al partidului.

In capitala U.R.S.S. au sosit de 
asemenea delegația Partidului 
Comunist din Japonia, în frunte 
cu Iosio Siga, membru al prezi
diului C.C. al partidului; delega
ția Partidului Comunist din Spa
nia, în frunte cu Dolores Ibarruri, 
secretar general al partidului ; 
delegația Partidului Comunist din 
Argentina, în frunte cu Victorio 
Ccdovilla, secretar al C.C. al par
tidului; delegația Partidului Co
munist din Mexic, în frunte cu 
Dionisio Encina, secretar general

al C.C. aî partidului; delegația 
Partidului Comunist din Ecuador, 
în frunte cu Pedro Saad, secretar 
general al C.C. al partidului; de
legația Partidului Comunist din 
Uruguay împreună cu Rodney 
Arismendi, secretar general al 
Comitetului Național al P. C. din 
Uruguay; delegația Partidului 
Comunist din Norvegia, în frunte 
cu Emil Loevlien, președintele 
C.C. al P.C.; delegația Partidului 
Comunist din Luxemburg, în frun
te cu Dominique Urbany, secretar 
general al C.C. al partidului.

La Moscova a sosit de aseme
nea delegația Partidului Comunist 
din Australia, formată din Ri
chard Dixon, președintele C.C. Jil 
partidului, și Lawrence Sharkey, 
secretar general al C.C. al parti
dului.

BERLIN 3 (Agerpres).—A.D.N. 
transmite : La 4 noiembrie, o de
legație guvernamentală și de par
tid a R. D. Germane va pleca la 
Moscova pentru a participa la 
sărbătorirea celei de-a 40-a ani
versări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

Din componența delegației fac 
parte : W. Ulbricht, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri;
O. Grotewohl, membru al Birou
lui Politic al C. C. al P.S.U.G., 
prim ministru ; H. Matern, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al
P. S.U.G.; H. Rau, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.SUG, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri; F Ebert, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
primar general al Marelui Berlin. |

„Uriațe sînt realizările 
obținute în cei 40 de 

ani** — a declarat 
președintele Tito

MOSCOVA (Agerpres).
TASS* 

transmite: Intr-un interviu acor
dat la 28 octombrie la Belgrad de 
președintele Tito unui corespon
dent al revistei „Ogoniok**, preșe
dintele Tito a declarat că Revolu
ția din Octombrie a avut o influen
ță uriașă asupra mișcării revoluțio
nare din Iugoslavia.

Dacă n-ar fi fost Revoluția din 
Octombrie, a spus în continuare 
președintele Tito, nu ar fi fost po
sibilă organizarea ripostei date co
tropitorilor fasciști, nu ar fi fost 
posibilă nici actuala construcție 
socialistă în Iugoslavia nici în 
vre-o altă țară.

Desigur, a arătat președintele 
Tito, sărbătorirea celei de-a 40-a 
aniversări a lui Octombrie nu este 
pe placul unora, dar faptele sînt 
fapte, ele nu pot fi ocolite!

Referindu-se la satelitul artificial 
al pămîntului, președintele Tito a 
spus: Cît de uriașe sînt realizările 
obținute în cei 40 de ani! Doar în 
țară domnea ruina totală, nu exi
stau de loc cadre, iar în prezent 
puterea sovietică a ajuns la un ni
vel atît de înalt de pregătire a 
cadrelor îneît chiar și cei mai în
verșunați critici ■- americani spun: 
„Iată cum sînt educate la ei ca
drele, de aceea au și succese / La 
noi însă, lucrurile stau cu totul alt- 
feliC.

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
Ziarul „Pravda" publică un 
articol redacțional, întitulat 
„O hotărîre de importanță uria
șă" :

Ziarul „Pravda" publică astăzi 
Comunicatul informativ cu pri
vire la plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, care a avut 
loc la sfîrșitul lunii octombrie 
1957, și Hotărîrea plenarei „Cu 
privire la îmbunătățirea muncii 
politice de partid în armata și 
flota sovietică". La lucrările ple
narei C.C., care a discutat o pro
blemă de mare importanță, au 
participat mareșali ai Uniunii 
Sovietice, comandanți de trupe 
și. flote, membri ai consiliilor mi
litare și funcționari superiori ai 
Ministerului Apărării al U.R.S.S.

La plenara C.C. au luat cuvîn
tul personalități militare de sea
mă, mareșali ai Uniunii Sovieti
ce tovarășii Malinovski, Konev, 
■Rokossovski, Sokolovski, Ere
menko, Timoșenko, Biriuzov, a- 
miralul Gorșkov, generalii de ar
mată Batov, Zaharov, Kazakov 
•și alții.. Mulți dintre ei cunosc pe 
■tov. Jukov de zeci de ani din

munca dusă în comun. Ei au a- 
îătat lipsurile serioase ale lui 
Jukov, au criticat cu asprime 
greșelile și denaturările săvirșite 
de el, a.u condamnat în unanimi
tate comportarea sa nejustă, 
nepartinică, în funcția de minis
tru al Apărării al U.R.S.S.

Luînd cuvîntul la plenara C.C. 
al P.C.U.S., tov. Jukov a recu
noscut ca fiind justă critica gre
șelilor sale și a declarat: „Pre
zenta plenară a fost penlru mine 
o mare școală de partid. Spre 
profundul meu regret abia aici 
mi-am dat cu adevărat seama de 
semnificația greșelilor pe care 
le-am comis în conducerea for
țelor armate, îndeosebi în ulti
mul timp, a greșelilor politice 
pe care le-am comis ca membru 
al C.C., ca membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S., greșeli des
pre care s-a vorbit aici la ple
nară.

Recunosc că critica care mi 
»-a adus aici, la plenară, este în 
fond justă și o consider ca un 
ajutor tovărășesc, 
mie personal și 
militari, pentru a 
cerințele și linia
problema conducerii juste a ar-

partinic, dat 
altor lucrători. 
înțelege just 
partidului in

matei și flotei, în problema edu
cației politice de partid juste a 
efectivului forțelor armate.

ProDunînd sancționarea mea, 
unii tovarăși au arătat că am 
mai fost scos o dată din C.C. în 
timpul lui Stalin, în anul 1946, 
și că nu am înțeles necesitatea 
de a îndrepta greșelile pentru 
care am fost fceos. Atunci, tova
răși, nu am putut recunoaște și 
nu am recunoscut ca fiind justă 
scoaterea mea din Comitetul 
Central, nu am recunoscut juste 
acuzațiile care mi s-au adus. A-* 
cum. situația este alta. Recu
nosc greșelile mele, mi-am dat 
profund seama de ele în cursul 
plenarei și îmi dau cuvîntul Co
mitetului Centrad al partidului ca 
voi lichida complect lipsurile pe 
care le am".

Hotărîrile plenarei Comitetului 
Central al partidului au fost a-», 
dopîate în unanimitate de către 
toți membrii C.C. care au parti
cipat la ședință. Ele au fost a- 
probate de către toți membrii su
pleant*! ai C.C., membrii Comisiei 
Centrale de Revizie, precum și 
de lucrătorii militari care au par
ticipat la plenară.

Adunarea activului organizației
orășenești de partid Moscova

A decedat 
Giuseppe di Vittorio

ROMA 4 (Agerpres). — In 
seara zilei de 3 noiembrie a dece
dat la Lecco din cauza unui atac 
de cord, Giuseppe di Vittorio, se
cretarul general al Confederației 
Generale a Muncii din Italia și 
președinte al Federației Sindicale 
Mondiale.

MOSCOVA (*„ . ;
TASS transmite : In Palatul Mare 
al Kremlinului a avut loc aduna
rea activului organizației orășe
nești de partid Moscova, care a 
discutat hotărîrea Plenarei C. C. 
al P.C.U.S. „Cu privire la îmbu
nătățirea muncii politice de partid 
în armata și flota sovietică".

Raportul a fost prezentat de E. 
A. Furțeva. membru al Prezidiu
lui C.C. aî P.C.U.S., secretar al 
C.C. și al Comitetului orășenesc 
Moscova ale partidului.

La discurile pe marginea ra
portului au participat K. S. Mos
kalenko, mareșal al Uniunii Sovie
tice, K. S. Petuhov, președintele. 
Consiliului economiei naționale a 
orașului 'Moscova, S. S. Biriuzov, 
mareșal al Uniunii Sovietice. A. 
V. Riabinin. secretar al Comite
tului de partid al raionului Sverd
lovsk. general-colonel P. F. Ba- 
tițki, M. N. Pozîreva, secretar al 
Comitetului de partid al uzinei 
..Moiskabel". general-locotenent D. 
T. Matveev, mareșalul Uniunii So
vietice R. I. Malinovski, ministrul 
Apărării al U.R.S.S., N. A. Mihai
lov, ministrul Culturii al U.R.S.S.,

(Agerpres). — K. A. Verșinin. mareșal al avia- 
' ției. V. E. Semiciastnii, secretar

al C.C. al U.T.C.L. din U.R.S.S., 
1. H. Bagramian, mareșal al IJ- 
niunii Sovietice.

Toți comuniștii care au luat cu
vîntul la adunare au aprobat în 
unanimitate hotărîrea p'.enarei 
C.C. al P.C.U.S. cu privire la îm
bunătățirea muncii politice de 
partid în armata și flota sovietică 
și la scoaterea lui G. K. Jukov 
din componența Prezidiului și Co
mitetului Central al P.C.U.S. A- 
dunarea a arăiat unitatea șl coe
ziunea comuniștilor organizației 
orășenești Moscova în jurul Co
mitetului Central leninist al 
P.C.U.S.

In rezoluția adoptată în unani
mitate se spune că adunarea acti
vului de partid al orașului Mos
cova, exprimind părerea întregii 
organizații orășenești de partid 
Moscova, aprobă in unanimitate 
și sprijină pe deplin hotărîrea 
Plenarei Comitetului Central al 
partidului.

La adunarea activului organiza
ției de partid a regiunii Moscova, 
raportul pe marginea hotărîrii

plenarei C. C. „Cu privire la îm
bunătățirea muncii politice de par
tid în armata și fio.a sovietică" a 
fost prezentat de I- V. Kapitanov, 
prim-secretar al " • ■ • •
gional 'Moscova al

Genera 1-cok.nel 
mareșalii Uniunii 
Bagramian R. 1. ________ ___ _
K. Rokossovski, K. S. Moskalenko, 
N. V. Kirilov, secretar al Comi
tetului orășenesc Kolcmna al 
P.C.U.S., L. K. Lucianenko, secre
tar al Comitetului raional îstrinsk 
al P.C.U.S. și alții care au luat 
cuvîntul la dezbateri, aprcbînd în 
unanimitate hotărîrea plenarei 
C.C., au subliniat că ea are o 
uriașă însemnătate nu numai pen
tru armată și flotă, dar și pentru 
întregul partid.

La sfîrșitul adunării a luat cu
vîntul N. S. Hrușciov, prim secre
tar al C. C. al P.C.U.S., care a 
fost întîmpinat în mod călduros 
de către asistență.

In rezoluția adoptată în unani
mitate adunarea activului organi
zației regionale de partid a apro
bat în întregime și întrutctul ho
tărîrea plenarei C. C. al P.C.U.S.

Comitetului re- 
P.C.U.S.
P. F. Batițki, 

Sovie.ice I. IL 
Malinovski, K.
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