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Sesiunea jubiliară a Sovietului Suprem al U. R. S. S.
La 6 noiembrie ora 10 in Pala

tul sporturilor din Lujniki s-a des
chis sesiunea jubiliară a Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. consacrată ce
lei de a 40-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie. 
La sesinea jubiliară a U.R.S.S. par
ticipă deputafi in Sovietul Suprem, 
vechi membri ai P.C.U.S., repre
zentanți ai oamenilor muncii din 
Moscova, reprezentanți ai corpu
lui diplomatic. Asistă de asemenea 
membrii delegațiilor din 61 de țări, 
sosiți la festivitățile jubiliare. Pe
ste 10.000 de oaspeți au fost pre- 
zenți . la deschiderea solemnă a 
sesiunii Sovietului Suprem.

Sesiunea a fost deschisă de PA- 
VEL LOBANOV, președintele So
vietului Uniunii. La masa prezi
dențială au luat loc de asemenea 
deputatul V1L1S LAȚ1S, președin
tele Sovietului Naționalităților, de
putății ALEKSANDR LEBEDEV, 
NIKOLAI AVHIMOVICI, NASU- 
DA SULTANOVA și PAVEL TI- 
CINA, adjuncți ai președintelui 
Sovietului Uniunii și ai președinte
lui Sovietului Naționalităților.

In prezidiu și în loji se află 
conducătorii partidului comunist și 
ai guvernului sovietic: NIKOLAI 
BELIAEV, LEONID BREJNEV, 
NIKOLAI BULGANIN, EKATE
RINA FURTEVA, NIKITA 
HRUȘCIOV, OTTO KUUSINEN, 
ANASTAS MIKOIAN, MIHAIL 
SUSLOV, NIKOLAI ȘVERNIK, 
KLIMENT VOROȘILOV, PIOTR 
POSPELOV, DAMIAN KOROT- 
CENKO, MIHAIL PERVUHIN, 
membrii ai Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., miniștri.

Împreună cu conducătorii 
P.C.U.S. și ai guvernului sovietic 
se află conducătorii delegațiilor 
străine, MAO TZE-DUN, ENVER 
HODJA, TODOR JIVKOV, ANTO
NIN NOVOTNY, KIM IR SEN, 
WALTER ULBRICHT, EDVARD 
KARDELJ, DAȘIIN DAMBA, 
WLADISLAW GOMULKA,
CHIVU STOICA, JANOS KADAR, 
HO ȘI MIN, MAURICE THOREZ, 
PALMIRO TOGLIATTI, JOHANN 
KOPLENIG, HARRY POLLITT, 
MAX REIMANN, DOLORES

no
se-
Su

IBARRURI , ADJOI GHOSH și 
conducătorii altor delegații străine.

N. S. Hrușciov, deputat în So
vietul Suprem, prim - secretar al 
C.C. al P.C.U.S. a prezentat ra
portul „40 de ani de la Marea 
Revoluție Socialistă din Octom
brie^..

In după amiaza zilei de 6 
iembrie au continuat lucrările 
siunii jubiliare ale Sovietului 
prem.

Jfu rostit cuvîntări de salut 
MĂO TZE-DUN, WLADISLAW 
GOMULKA, ANTONIN NOVOT
NY, WALTER ULBRICHT, CHI
VU STOICA, TODOR JIVKOV, 
EDVARD KARDELJ, HO SI
MIN, KIM IR SEN, și alți condu
cători ai delegațiilor sosite din 
străinătate.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. a 
adoptat apoi în unanimitate un, 
apel adresat popoarelor 
Sovietice.

De asemenea, Sovietul 
a adoptat în unanimitate 
adresat tuturor oamenilor 
activiștilor pe tărîm politic și so
cial, reprezentanților științei și

Uniunii

Suprem 
un apel 
muncii,

Cuvîntul tovarășului Chivu Stoica, 
șeful delegației guvernamentale 

și de partid a R. P. R.

culturii, parlamentelor și guverne
lor tuturor țărilor lumii. Sovietul 
Suprem se adresează în mod so
lemn tuturor popoarelor cu che
marea de a întări neîncetat cauza 
păcii, de a întări prin toate mă
surile prietenia și colaborarea în
tre popoare.

Apelul cheamă popoarele să lup
te cu perseverență pentru coexi
stența pașnică a statelor cu orîn- 
duiri sociale diferite și pentru co
laborare internațională; pentru re
ducerea generală a armamentelor 
și forțelor armate, interzicerea ar
mei atomice și cu hidrogen, pen
tru un acord privind interzicerea 
imediată a experiențelor cu arma 
atomică și cu hidrogen, pentru 
crearea unui sistem de securitate 
colectivă în Europa și Asia, pentru 
întărirea încrederii între popoare.

Sovietul Suprem se adresează tu
turor oamenilor iubitori de pace cu 
chemarea de a desfășura acțiuni 
active pentru pace. „Cauza păcii 
este în mîinile popoarelor — se 
spune la sfîrșitul apelului Sovie
tului Suprem — popoare din toate 
țările, uniți-vă eforturile în lupta 
pentru pace în întreaga lume /*

Cu aceasta sesiunea jubiliară a 
Sovietului Suprem închinată celei 
de-a 40-a aniversări a Revoluției 
din Octombrie a luat sfîrșit.

40 de ani de la Marea Revoluție

Dragi tovarăși,

s-au înfrățit într-un 
socialist multinațional, 
pe asemenea culmi de 
politică, economică,

Azi, ca și acum 40 de ani, cercu
rile monopoliste internaționale ur
zesc acțiuni dușmănoase asemă
nătoare împotriva păcii și a liber
tății popoarelor.

Dar dacă aceste planuri de ură 
nu s-au schimbat în esență, în 
lumea socialistă este astăzi o si
tuație radical schimbată. Socialis
mul a depășit frontiera unui sin
gur stat. El s-a transformat în
tr-un sistem mondial care repre
zintă cele mai mari cuceriri ale 
popoarelor. In zilele noastre sute 
de milioane 
coloniale și 
jugul robiei 
împreună cu
tă zonă a păcii.

Dezvoltarea furtunoasă a țărilor 
socialiste și procesul destrămării 
sistemului colonial nu mai pot fi 
oprite. Un miliard de oameni merg 
azi pe drumul deschis în Octom
brie 1917. Unitatea de nezdrunci
nat a țărilor socialiste, a lagărului 
socialist în frunte cu Uniunea So
vietică, unitatea de nezdruncinat a 
mișcării comuniste și muncitorești 
este chezășia libertății șl indepen
denței popoarelor, este factorul ho- 
tărîtor al apărării păcii în lume.

de oameni din tarile 
dependente scutură 

imperialiste alcătuind 
țările socialiste o vas-

Tovarăși!

ge-

in- 
lor

Permiteți-mi să vă transmit un 
fierbinte și frățesc salut din par
tea guvernului Republicii Populai e 
Romîne, a Partidului Muncitoresc 
Romîn, din partea întregului po
por romîn, și vă felicit din toată 
inima cu prilejul glorioasei săr- 

- bători a celei de a 40-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

Au trecut numai 40 de ani de 
cînd a apărut în lume primul stat 
al muncitorilor și țăranilor. In a- 
cest scurt răstimp forțele creatoare 
ale popoarelor Uniunii Sovietice 
>-au descătușat din exploatarea ca
pitalistă și 
mare stat 
s-au ridicat 
dezvoltare
culturală, științifică și tehnică care 
au permis începerea construirii so
cietății comuniste.

Strălucitul bilanț cu care popoa
rele Uniunii Sovietice sărbătoresc 
cea de a 40-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie 
umple de bucurie inimile tuturor, 
oamenilor din lumea întreagă care 
iubesc pacea, libertatea, progresul 
și cultura.

Succesele uriașe obținute în do
meniile economic, cultural și so
cial de către puterea sovietică în 
cei 40 de ani sînt o dovadă grăi- 
oare a importanței istorico-mon- 

riiale a revoluției înfăptuită sub 
conducerea slăvitulițj partid comu
nist făurit și educat de marele 
piu al omenirii, V. I. Lenin.

Spre Uniunea Sovietică își 
dreaptă în aceste zile gîndul
de admirație și recunoștință oame
nii muncii de pretutindeni. Ei au 
învățat și învață că singurul drum 
al zdrobirii exploatării omului de 
către om și al făuririi unei vieți 
noi, libere și fericite este drumul 
deschis de Marea Revoluție So
cialistă.

Spre gloriosul Partid Comunist 
al Uniunii Sovietice, forța condu
cătoare și însuflețitoare a eroicu
lui popor sovietic privesc azi cu 
încredere nețărmurită și cu bucu
rie îndreptățită sutele de milioane 
de oameni ai muncii din lumea 
întreagă. Ideile nemuritoare ale 
leninismului care și-au dovedit în 
fapte forța lor invincibilă le lumi
nează calea și le dau puteri ne
secate de luptă.

Cîte piedici n-au încercat în 
cei 40 de ani dușmanii socialismu
lui să pună în calea La anii So 
vietice ? Blocada interveaționistă 
a celor 14 state, sabotajul, mîrșava 
agresiune hitleristă, numai și nu
mai pentru a opri marșul ei trium 
fal. Zadarnice au fost însă toate 
acestea. Nu numai că socialismul 
și-a dovedit în această perioadă 
vitalitatea Și invincibilitatea sa, 
dar a demonstrat atît prietenilor, 
cit și dușmanilor, imensa superio
ritate asupra capitalismul^1

Poporul romîn este mîndru și 
fericit că face parte din marea 
familie a țărilor socialiste. In Ro
mînia, Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie a fost salutată cu 
un entuziasm de nedescris de că-

tre muncitori și țărani. Măreața ei 
pildă a însuflețit pe greviști și de
monstranți care au înfruntat gloan
țele burgheziei și moșierimii în 
anii 1917—1920, pe luptătorii ba
talionului revoluționar romîn din 
Odesa, pe marinarii răsculați în 
1918, pe țăranii romîni care au 
revendicat pămînturile muncite de 
ei.

In clocotul acestor lupte revolu
ționare, clasa noastră muncitoare, 
și-a făurit avantgarda ei. Partidul 
Comunist din Romînia, partid le
ninist, care și-a înscris pe steagul 
său de luptă hotărîrea fermă de 
a merge pe drumul marelui Oc
tombrie.

Romînia de azi este un stat so
cialist în care puterea se află în 
mîna muncitorilor și țăranilor care 
înfăptuiesc sub oonducerea parti
dului o vastă operă de înnoire și 
progres. Succesele dobîndite în 
construcția socialismului în țara 
noastră sînt încă o dovadă a jus
teții drumului leninist, o dovadă 
că mergînd pe acest drum oamenii 
muncii vor obține victoria deplină 
a socialismului în patria lor.

In toate etapele drumului său 
de făurire a economiei și culturii 
socialiste, poporul nostru s-a bucu
rat și se bucură de roadele într-a- 
jutorării prietenești între țările la
gărului socialist, de ajutorul și 
sprijinul internaționalist al statu
lui sovietic.

Partidul nostru consideră ca un

(Continuare în pag. 3-a)

Depunerea de coroane 
la Mausoleul lui

V. I. Lcnin ți I. V. Stalin 
de către de’egația 

guvernamentală 
ți de partid a R. P. R.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
Corespondență specială: In dimi
neața zilei de 6 noiembrie, în nu
mele delegației guvernamentale și 
de partid a R. P. Romîne care 
participă la serbările celei de a 
40-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, tovară
șul Chivu Stoica, membru în Bi
roul Politic al C. C. al P. M. R., 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Romîne, și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, membru în 
Biroul Politic al C. C. al P.M.R., 
secretar al C. C. al P.M.R., au 
depus coroane la Mausoleul lui V. 
I. Lenin și I. V. Stalin din Piața 
Roșie.

Pe prima coroană se află in
scripția : „Lui V. I. Lenin, marele 
geniu al revoluției proletare" din 
partea delegației R. P. Romîne; 
pe a doua coroană scria: „Emi
nentului marxist-leninist I. V. 
Stalin din partea delegației R. P. 
Romîne".

La solemnitatea depunerii co
roanelor au fost de față Mihail 
Dalea, ambasadorul Republicii 
Populare Romîne la Moscova, și 
colaboratori ai ambasadei romîne.

La începutul raportului său, 
din însărcinarea Sovietului Su
prem. a Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a Comitetului Cen
trai al P.C.U.S., N. S. Hrușciov 
a felicitat cu căldură pe cei pre- 
zenți în sală. De asemenea el a 
adresat un călduros salut mem
brilor delegațiilor străine prezente 
in sală: delegația Republicii 
Populare Chineze în frunte cu 
Mao Țze-dun; delegația de par
tid și guvernamentală a Republi
cii Populare Albania în frunte cu 
Enver Hodja; delegația de par
tid și guvernamentală a Republi
cii Populare Bulgaria în frunte 
cu Todor Jivkc-v ; delegația de 
partid și guvernamentală a Re
publicii Cehoslovace în frunte cu 
Antonin Novotny; delegația de 
partid și guvernamentală a Re
publicii Populare Democrate Co
reene în frunte cu Kim Ir Sen ; 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Democrate 
Germane în frunte cu Walter Ul- 
bricht; delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii Popu
lare Federative Iugoslavia în 
frunte cu Edward Kardelj; dele
gația de partid și guvernamentală 
a Republicii Populare Mongole în 
frunte cu Dașiin Damba ; delega
ția de partid și guvernamentală 
a Republicii Populare Polone în 
frunte cu Wladislaw Gomulka; 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Populare 
Romîn? în frunte cu Chivu Stoica; 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Populare Un
gare în frunte cu Janos Kadar ; 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Democrate 
Vietnam în frunte cu Ho Și Min ; 
delegația Partidului Comunist 
Francez în frunte cu Maurice 
Thorez ; delegația Partidului Co
munist Italian în frunte cu Pal- 
miro Togliatti ; delegația Parti
dului Comunist din Austria în 
frunte cu Johann Koplenig; dele
gația Partidului Comunist din 
'Marea Britanie în frunte cu Harry 
Pollitt; delegația Partidului Co
munist din Germania în frunte 
cu Max Reimann; delegația Par
tidului Comunist din Spania în 
frunte cu Dolores Ibarruri; dele
gația Partidului Comunist din 
India în frunte cu Adjoi Ghosh; 
delegația Partidului Comunist din 
Indonezia în frunte cu Sudisman; 
delegația Partidului Comunist din 
JaDonia în frunte cu Iosio Siga ; 
delegația Partidului Comunist din 
Siria și Liban în frunte cu Haled 
Bagdaș; delegația Partidului 
Muncitoresc Progresist din Cana
da în frunte cu Tim Buck; dele
gația Partidului Comunist din 
Finlanda în frunte cu Viile Pessi; 
delegația Partidului Comunist din 
Argentina în frunte cu Vittorio

PartiduluiCodovilla ; delegația
Comunist din Uruguay în frunte 
cu Rodney Arismendi ; delegația 
Partidului Comunist din Maroc 
în frunte cu Aii Yata ; delegația 
Partidului Comunist din Tunisia 
în frunte cu Mohamed Harmel ; 
delegația Partidului Comunist din 
Ecuador în frunte cu Pedro Saad; 
delegația Partidului Socialist Ita
lian în frunte cu Tuîlio Vacchietti 
și celelalte delegații de partid.

N. S. Hrușciov a salutat de ase
menea pe reprezentanții și mem
brii delegațiilor de peste hotare 
ale oamenilor muncii care au so
sit în U.R.S.S. la cea de a 40-a 
aniversare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

De ziua celei de-a 40-a ani
versări a Revoluției din Octom
brie, a spus N. S. Hrușciov, po
poarele Uniunii Sovietice de
monstrează în fața întregii ome
niri victoriile istorice ale socia
lismului.

Clasa muncitoare din țara 
sovietică, a spus raportorul în 
continuare, s-a considerat întot
deauna ca unul din detașamen
tele mișcării muncitorești inter
naționale, și a socotit succesele 
sale drept o victorie a oameni
lor muncii din toate țările, drept 
o contribuție a sa la măreața 
cauză a eliberării omenirii din 
lanțurile imperialismului și co
lonialismului, la cauza construi
rii unei societăți noi, socialiste.

Privind la zilele istorice ale 
cotiturii din Octombrie, trecînd 
în revistă calea glorioasă a pa
triei socialiste, — a spus N. S. 
Hrușciov, partidul nostru, între
gul popor sovietic, întreaga o- 
menire progresistă rostesc cu 
cea mai mare dragoste numele 
luminos al omului al cărui ge-

niu nemuritor, a cărui voință ne- 
înfrintă de luptător revoluționar 
au însuflețit și însuflețesc mi
lioane de oameni ai muncii în 
lupta pentru victoria comunis
mului — numele lui Vladimir 
Ilici Lenin.

N. S. Hrușciov a spus că Im
perialiștii nu puteau să se îm
pace cu victoria revoluției pro
letare din Rusia, în primul rînd, 
pentru că „ea a constituit un 
exemplu inspirator pentru pro
letariatul din toate țările capi
taliste, pentru popoarele din co
lonii, a însemnat o lovitură ni
micitoare dală întregului sistem 
mondial al imperialismului".

Popoarele tării sovietice au a- 
părat cuceririle lui Octombrie 
într-o luptă crîncenă. Împreună 
cu ele — a subliniat N. S. 
Hrușciov — au luptat împotriva 
dușmanilor Revoluției unități 
internaționale alcătuite din oa
meni ai muncii chinezi, unguri, 
polonezi, iugoslavi, finlandezi, 
romtni, germani, cehoslovaci, 
care se aflau pe atunci în Rusia 
Sovietică.

Analizlnd drumul parcurs de 
U.R.S.S. tn decurs de 40 de ani, 
N. S. Hrușciov a declarat: „In 
condițiile încercuirii capitaliste, 
în lupta neîntreruptă împotriva 
uneltirilor imperialismului inter
national, fringind împotrivirea 
înverșunată a dușmanilor de cla
să, oamenii muncii din Uniunea 
Sovietică sub conducerea Parti
dului Comunist au construit so
cialismul într-o perioadă istori 
că scurtă. Ei au arătat lumii în
tregi marile forte creatoare ale 
poporului, care s-a eliberat din 
cătușele capitalismului. Dup.'-, ce 
a arătat că poporul sovietic a 
purtat principala greutate a ce-

lui de-al doilea război mondial 
și impreună cu forțele sale ar
mate a adus o contribuție hotă- 
rîtoare la cauza salvării omeni
rii de primejdia înrobirii fascis
te, N. S. Hrușciov a amintit că 
„sînt unii care ar vrea să trea
că sub tăcere sau să diminueze 
importanta acestei victorii. Dar 
nimeni — a subliniat N. S. 
Hrușciov — nu va reuși să 
șteargă din memoria popoare
lor, din istorie, măreața faptă 
eroică a poporului sovietic".

N. S. Hrușciov a scos in evi
dentă și contribuția popoarelor 
iubitoare de pace din lume la 
lupta comună împotriva Germa
niei hitleriste și a militarismului 
japonez.

Umăr la umăr cu poporul so
vietic și cu glorioasele sale for
je armate împotriva fascismului 
german au lcnptat cu vitejie po
poarele Poloniei, Iugoslaviei, 
Cehoslovaciei, Albaniei, iar ulte
rior și forțele armate ale Romi- 
niei, Bulgariei și altor tari ale 
Europei. O uriașă contribuție la 
zdrobirea imperialismului japo
nez a adus eroicul popor chinez 
și glorioasa sa armata populară 
de eliberare. Un mare rol în 
lupta comună a popoarelor Iubi
toare de pace împotriva Germa
niei hitlerisle și a militarismu
lui japonez l-au avut popoarele 
Statelor Unite ale Americii. ‘ 
gliei, Franței și celorlalte 
din coaliția antihitleristă.

El a declarat că în urma 
toriei repurtată in cel de-al 
lea război mondial, popoarele 
dln‘.r-o serie de țări ale Europei 
și Asiei au pășit pe oalea cons
truirii socialismului, și socialis-

(Continuare in pa,. 2-a)
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IIfILIMON SÎRBU** — al doilea raion 
din regiunea Galați în întregime 
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Un aspect din Palatul Sporturilor din Lujniki (TELEFOTO-AGERPRES)
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In toate comunele și satele din 
raionul Filimon Strbu domnea în 
cursul zilei de ieri o însuflețire 
neobișnuită. Se răspîndise vestea 
ca fulgerul că ultimele familii de 
țărani întovărășiți din comuna 
GALBENU pășiseră pe calea 
bunei stări cerînd să fie pri
miți tn marea familie a co
lectiviștilor. Acesta a fost de alt
fel ultimul act care a consfințit 
respectarea angajamentului de cei 
ce muncesc pe ogoarele acestui 
raion, angajament potrivit căruia 
agricultura raionului să fie com
plect colectivizată pînă la 7 No
iembrie. In cinstea celei de a 
40-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie acest 
angajament a fost îndeplinit în 
ajunul zilei de 7 Noiembrie. Acum 
cele peste 19.000 familii de ță
rani muncitori din satele și co
munele acestui raion lucrează lao
laltă pe suprafața de 70.991 hec
tare de teren.

Țăranii muncitori care pe baza 
liberului consimțămtnt au cerut

să intre 
colectivă 
sprijiniți 
de agitatori -ai ogranizației de 
partid și U.T.M., din care 700 
erau agitatori proveniți din rin- 
durile colectiviștilor fruntași.

Demn de relevat este faptul că 
numai în 35 de zile, de la 1 oc
tombrie la 6 noiembrie, peste 
10.000 de familii de țărani mun
citori au cerut să fie primiți în 
colectivă, ceea ce ilustrează din 
plin faptul că aici s-a desfășurat 
o largă muncă politică de masă, 
că au fost din plin popularizate 
succesele obținute pînă acum de 
gospodăriile agricole colective exi
stente.

Deosebit de important este fap
tul că, drept urmare a muncii po
litice de masă care s-a desfășu
rat aici, odată cu colectivizarea 
în întregime a raionului „Filimon 
Sîrbu", au fost terminate și insă- 
mîntările de toamnă pe cele 
22.900 hectare planificate.

MIRCEA SPIRIDON

în 
au 

de către

gospodăria agricch. 
fost îndeaproape 

Jltre cei peste 1.000

al 3-lea raion din 
regiunea București 

corn plect
COOPERATIVIZAT

CALARAȘI (de la coresponden
tul nostru). — In cinstea celei ce 
a 40-a aniversări a Marii Revo
luții din Octombrie, țăranii mun
citori și muncitorii agricoli din 
raionul Călărași au obținut o pre
țioasă victorie : complecta coope
rativizare a raionului lor. Astfel, 
în prezent, muncesc nămîntul în 
comun 6297 de familii cu 24.976 
hectare pămînt, unite în 34 de gos
podării agricole colective. Numă
rul întovărășirilor este de 153, 
cu 15.253 familii și 47.974 hectare.

Remarcăm contribuția însemna
tă adusă la această victorie de co
mitetul raional U.T.M. și organi
zațiile U.T.M. din comunele și sa
tele raionului.

In raionul Jimbolia s-a terminat 
COOPERATIVIZAREA

O nouă victorie închinată zilei 
de 7 Noiembrie, un nou succes pe 
calea indicată de partid în trans
formarea socialistă a agriculturii — 
în seara zilei de 6 noiembrie, ra
ionul Jimbolia a devenit cel de-al 
doilea raion din regiunea Timi
șoara cu agricultura complect coo- 
perativizată.

Sînt în prezent în raion 23 de 
G.A.C. care cuprind 6265 fami
lii cu 25.626 ha. șl 38 întovărășiri 
agricole, cu 4399 familii și 13.711 
ha. Aproape 60 la sută din numă
rul total al familiilor din raion sînt 
membre ale G.A.C. Comuna Com
loșul Mic este complect colectivi
zată. Terminarea coopertivizării in 
raionul Jimbolia a fost posibilă și 
datorită faptului că gospodăriile 
agricole colective din raion sînt Comitetul raional de partid

modele demne de urmat pentru ță
ranii muncitori. Din totalul de 23 
G.A.C. 10 sînt milionare iar G.A.C. 
din Chencea, Jimbolia, Lenau- 
heim, Certei și altele au fondul 
de bază între 2—3.000.000 lei.

In comuna Comloșul Mic, unde 
toate familiile formează o familie 
mare — gospodăria agricolă co
lectivă — în acest an s-au obținut 
producții medii mari la ha. Gos
podăriile agricole colective împart 
pentru zilele muncă membrilor lor 
cantități mari de produse. Viața 
nouă a colectiviștilor se poate ve
dea și din următoarele cifre î în ul
timii trei ani 233 de familii de co
lectiviști și-au ridicat case noi.

a mobilizat toate forțele la 
cooperativizarea agriculturii. Ti
nerii d:n raion și în special 
utemiștii au dat un ajutor de 
seamă în această muncă. Cei n- 
proape IOD de agitatori utemiști 
și, alături de ei, colectiviștii ute
miști, au adus o contribuție de 
seamă in comunele Comloșul Ma
re, Grabaț, Genei, Jecea Mare, 
S-au mai evidențiat în această pri
vință comitetele comunale U.T.M. 
Uivar și Cărpiniș care prin metode 
tinerești atrăgătoare, indicate de 
comitetul raional U.T.M., au mo
bilizat mase de utemiști pentru a 
fi agitatori ai organizației de par
tid în munca de terminare a coo*, 
perativizării.

C. BUCUț



Sesiunea jubiliară a Sovietului Suprem al U. R. S-S.

40 dc ani dc la Marca Revoluție Socialista din octombrie
Raportul prezentat de tovarășul N. S. Hrușciov, prim-secretar al C. C. al P. c.u.s.

(Urmare din pag. l-a)

mul a devenit astăzi un puter
nic sistem mondial.

Tn această zi memorabilă, a 
spus N. S. Hrușciov, poporul so
vietic adresează din toată inima 
cuvinte de recunoștință și salut 
clasei muncitoare, oamenilor 
muncit din toate țările, care au 
acordat întotdeauna un sprijin 
frățesc oamenilor muncii din 
y.R.S.Ș. în lupta pentru cauza 
Socialismului, pentru eauza păcii.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
pe baza experienței de 40 de ani 
ai construcției socialiste din 
U.R.S.S. au fost dovedite în mod 
convingător uriașele avantaje ale 
muncii libere față de munca for
țată.

In munca de construcție socia
listă, fără precedent în ce pri
vește complexitatea și dificultă
țile — a spus el.— Partidul Co
munist și guvernul sovietic s-au 
călăuzit după înțeleptul plan le
ninist de construire a socialis
mului, au înfăptuit cu consecven
tă linia generală ș partidului, de 
industrializare a țârii, de colecti
vizare a agriculturii, de realizare 
a revoluției culturale. Aceasta a 
fost o cale grea, dar singura cale 
justă, a declarat N. S. Hrușciov.

înfăptuirea sarcinilor construirii 
socialismului a fost încununată 
de victorie datorită faptului că 
Partidul Comunist, și puterea so
vietică ș-au sprijinit în întreaga 
lor activitate pe alianța de nez
druncinat dintre clasa muncitoare 
și țărănime, care, după definiția 
lui Lenin, este forța cea mai mi
nunată din lume.

Datorită aplicării consecvente a 
politicii naționale leniniste, în 
U.R.S.S. s-a întărit prietenia po
poarelor, pentru prima oară în is
torie a fost rezolvată sarcina li
chidării inegalității economice și 
culturale dintre popoare.

Analizlnd realizările în dome
niul economiei țărij obținute în 
anii puterii socialiste N. S. Hruș
ciov a arătat că în comparație cu 
anul 1913. producția globală a în
tregit industrii" a U.R.S.S. a fost 
în anul 1957 je 33 de ori mai 
mare, producția mijloacelor de 
producție a fost de 74 de ori mai 
mare.

Analizlnd .aceste date cu pri
vire la dezvoltarea economiei 
Uniunii Sovietice trebuie avut în 
vedere că din cei 40 de am ai 
existenței statului sovietic aproa
pe două decenii au fost ocupate 
de războaiele care ne-au fost im
puse precum și de refacerea ulte
rioară a economiei naționale. 
Un avînt atît de puternic al 
industriei a fost obținut de fapt 
în 20—22 de ani.

N. S. Hrușciov a citat date care 
arată cît de serios au îngreunat 
dezvoltarea economiei sovietice și 
avîntul bunăstării poporului aven
turile militare ale imperialiștilor. 
Atacul Germaniei hitleriste a prici
nuit economiei naționale a 
U.R.S.S. pagube care. împreună 
cu cheltuielile militare si cu pier
derea temporară a veniturilor 
de pe urma industriei și agricul
turii din regiunile ocupate, s-au 
cifrat la 2 trilioane 569 miliarde 
ruble. Dacă aceste mijloace colo
sale ar fi' fost folosite 
construcția 
construirea de 
căi ferate Centrale electrice, case 
de locuit, pentru sporirea produc
ției de mărfuri de consum popu
lar — Ma noi ar fi existat de 
mult o abundență de bunuri ma 
teriale

N. S. Hrușciov a subliniat că 
istoria ou a cunoscut încă o ase
menea creștere vertiginoasă a 
producției industriale și, în spe
cial. a industriei grele ca aceea 
realizată in U R S S Pentru a 
spori volumul producției indu
striale de aproximativ 30 de ori 
Statele Unite ale Americii. Ger
maniei și Angliei le-au trebuit în
tre 80 și 150 ani.

In ce privește volumul absolut 
al producției industriale. Uniunea 
Sovietică a lăsat de mult în ur
mă cele mai mari țări capitaliste 
din Europa — Anglia. Franța, 
Germania Occidentală. In ce pri
vește productivitatea muncii, 
U.R.S.S. a depășit deja Anglia șl 
Franța și ajunge din urmă S.U.A. 
In comparație cu anul 1913 pro
ductivitatea anuală a muncii în 
industria U.R.S.S. a crescut de 
aproximativ 9.5 ori. iar în S U A. 
de numai 2.3 ori. N. S. Hrușciov 
a subliniat totodată că în Uniu
nea Sovietică productivitatea 
muncii crește pe baza introducerii 
largi a realizărilor științei și teh
nicii. mecanizării și îmbunătățirii 
condițiilor de muncă. Victoria 
orînduirii colhoznice — a spus 
N. S. Hrușciov — a transformat 
U.R.S.S. în tara celei mal mari 
agriculturi din lume. In U.R.S.S. 
există aproximativ .80.000 colho
zuri Cele 5.800 sovhozuri dispun 
de aproximativ 55 milioane hec
tare de arături, sau 25 Ia sută din 
întreaga suprafață arabilă a tă
rii. Pe ogoare lucrează 1.632.000 
tractoare (calculate în tractoare 
convenționale de cîte 15 C. P.). 
420.000 combine cerealiere, a- 
proape 660.000 autocamioane, mi
lioane de alte mașini agricole. In 
comparație cu anul 1913 anul cu 
recolta cea mai bogată înainte de 
revoluție, producția de cereale

pentru 
pașnică — pentru 

uzine și fabrici.

marfă a crescut de aproape 3 ori; fecționat și mal variat și avînd 
de bumbac brut, floarea soarelui pe bord un animal de experien- 
și legume — de 6 ori, de sfeclă ță. Primului nostru satelit nu-i 
de zahăr și cartofi — de aproape mai este urît să se .plimbe prin 
trei ori. cosmos. Doi soli ai Uniunii So-

Agricultura își accelerează în vietice — două stele ale păcii 
mod hotărît ritmul dezvoltării ------ “ *kj“* *“ '.....   **
sale. In 1957 întreaga suprafață 
însămînțată a U.R.S.S. a fost de 
193,2 milioane ha., sau cu 75 mi
lioane ha. mai mult decît în 1913 
N. S. Hrușciov a atras atenția 
asupra faptului, că din' creșterea 
suprafeței însămînțate obținute în 
toți, anii puterii sovietice aproxi
mativ jumătate revin ultimilor 
4 ani.

Un rol excepțional pentru eco
nomia țării l-a avut valorificarea 
pămînturilor întelenite.

După ce a subliniat câ în pre
zent s-a schimbat și situația în 
sectorul creșterii animalelor, N. S. 
Hrușciov a arătat, că în timp ce 
în octombrie 1953 efectivul de 
vite cornute mari depășea doar cu
4.6 milioane de capete pe cel din 
Rusia prerevoluționară, în urmă
torii trei ani el a sporit cu 7,4 
milioane capete, iar in octombrie 
1956 a depășit nivelul dinainte de 
revoluție cu 12.000.000 de capete. 
In comparație cu anul 1913 a 
crescut producția-marfă de carne 
de 2 ori, iar de lapte — de 3 ori. 
Rezultatele anului curent în dez
voltarea animalelor întăresc și 
mai mult convingerea că sarcina 
aprobată de întregul popor so
vietic ca în anii următori să a- 
jungă din urmă Statele Unite ale 
Americii în ceea ce privește pro
ducția de carne, lapte și unt pe 
cap de locuitor va fi rezolvată.

Succesele poporului sovietic — 
a spus în continuare N. S. Hruș
ciov au spulberat legendele duș
manilor noștri că revoluția bol
șevică aduce cu ea distrugerea, 
dacă nu chiar pieirea civilizației. 
Experiența de 40 de ani a statu
lui nostru a arătat în mod con
vingător că poporul care a luat 
puterea în mtinile sale, este stă- 
pînul cel mal vrednic, creator ne
obosit al unor noi și noi valori 
materiale și spirituale

Deschizînd un orizont nelimitat 
dezvoltării forțelor de producție, 
socialismul a înfăptuit avîntul 
permanent al bunăstării poporului. 
N. S. Hrușciov a citat date de
spre creșterea venitului național, 
care este indicele cel mai gene
ralizator în această privință. Cal
culat pe cap de locuitor el a 
crescut în U.R.S.S. de 13 ori față 
de anul 1913. In aceeași perioadă 
venitul național pe cap de locui
tor în S.U.A. a ciescut de mai 
puțin de 2 ori, în Anglia și Fran 
ța numai cu ceva mai mult de
1.6 ori.

Victoria socialismului în 
U.R.S.S. a pus capăt pentru tot
deauna șomajului. Numărul mun 
citorilor și funcționarilor ocupați 
în economia națională a U.R.S.S. 
a crescut de la 12.900.000 în 1913 
la 52.600.000 în 1957. Revoluția 
socialistă nu numai că a procla
mat, ci a și asigurat în fapt 
drepturile tuturor cetățenilor tă
rii noastre la muncă. învățătură, 
odihnă.

Statul Sovietic cheltuiește anual 
sume uriașe pentru plățile în ca
drul asigurărilor sociale, re-itru 
ajutoare, pensii burse pentru stu- 
denți și elevi, pentru învățămîn- 
tul și asistența medicală gratuită 
etc. Numai in cursul aces'ui an 
suma totală a alocărilor pentru 
aceste scopuri va depăși 492 mi
liarde de ruble, ceea ce este egal 
cu aproximativ o treime din tota
lul cheltuielilor bugetului de stat 
al U.R.S.S. ț

Vorbind despre creșterea con
sumului popular și dezvoltarea 
comerțului sovietic N S. Hruș
ciov a arătat că oamenii muncii 
din U.R.S.S. au început să se 
hrănească mult mai bine, să se 
îmbrace mai bine, să trăiască mai 
bine.

O măreață cucerire a socialis
mului — a spus raportorul — 
este înfăptuirea în U.R.S.S. a re
voluției culturale care a făcut ca 
Uniunea Sovietică să ocupe unu) 
din primele locuri în lume în ce 
privește dezvoltarea științei și 
tehnicii. Analfabetismul a fost li
chidat. In prezent la toate for
mele de învățămînt sînt încadrați 
în U.R.S.S. peste 50 milioane de 
oameni; numai în instituțiile de 
învățămînt superior și în școlile 
medii tehnice învață în prezent 
peste 4 milioane de oameni. Tn 
economia națională lucrează în 
prezent peste 6 milioane de spe
cialiști cu studii superioare și 
medii speciale — aproape de 33 
de ori mai mult decît în Rusia 
dinaintea revoluției.

N. S. Hrușciov a . relevat mun
ca rodnică a oamenilor de știință 
sovietici care îmbogățesc omeni
rea cu descoperiri și 
o uriașă importanță 
U.R.S.S. ocupă locul 
frunte în domeniul 
scopuri pașnice a puternicei for
țe a energiei atomice, a efectuat 
recent cu succes experiențe cu ra
cheta balistică intercontinentală.

O încununare a realizărilor 
științifice și tehnice — a spus 
raportorul — a constituit-o 
crearea și lansarea cu succes la 
4 octombrie 1957 a primului sa
telit artificial al pămîntului. Nu 
a trecut nici o lună și în cos
mos a fost lansat al doilea sa
telit artificial sovietic înzestrat 
cu un aparataj științific mai per-

invenții de 
mondială, 

cel mai rfe 
folosirii în

își execută zborul în jurul pă
mîntului. „După apariția micii 

. „luni sovietice" — a spus N. S.
Hrușciov — unii oameni de stat 
din S.U.A. au declarat că ei nici 
nu s-au gîndit să se ia Ia între
cere cu Uniunea Sovietică în ce 
privește crearea satelitului arti
ficial. Asta o spun ei acum, cînd 
sateliții noștri zboară în jurul 
globului pămîntesc I după cît se 
vede, numele de „avanguard" 
oglindea încrederea americanilor 
că satelitul lor va fi primul din 
lume. Viața a arătat însă că “ 
frunte, -în avangardă, s-au 
tuat sateliții sovietici. Sateliții 
noștri se rotesc in jurul pămîn- 

' tului și așteaptă ca alături de 
ei să apară sateliți americani și 
alții și să formeze o comunitate 
de sateliți. O asemenea comuni
tate, o asemenea întrecere vor fi 
incomparabil mai bune decît în
trecerea in cursa înarmărilor. în 
producția de arme aducătoare de 
moarte . Oamenii de știință și teh
nicienii sovietici, muncitorii din 
industria noastră care au contri
buit prin geniul și munca lor crea
toare la realizarea primilor sateliți 
artificiali ai pămîntului și-au cîș- 
tigat stima întregului popor și re
cunoștința caldă a tuturor acelora 
cărora le este scumpă cauza pro
gresului și înfloririi științei. Din 
însărcinarea partidului și guver
nului permiteți-mi ca de la acea
stă înaltă tribună să le transmit 
felicitări călduroase pentru acea
stă remarcabilă victorie și să le 
exprim profundă recunoștință t

N. S. Hrușciov a subliniat că 
o importantă etapă istorică în 
dezvoltarea țării sovietice pe ca
lea spre comunism, în viața par
tidului și poporului sovietic a 
fost Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S. Toată țara noastră , tot 
poporul " .
căldură hotărîrile Congresului al 
XX-lea, .' "
muniste elaborate de Congres și 
lucrează cu un mare avînt crea
tor la traducerea lor în viață.

Vorbitorul a subliniat că critica 
și munca depusă de partid pentru 
lichidarea cultului personalității 
lui I. V. Stalin au contribuit îa 
îmbunătățirea întregii activități a 
partidului comunist, la înfăptui
rea consecventă a principiilor 
marxist-leniniste de conducere co
lectivă și a normelor vieții de 
partid, la respectarea riguroasă a 
legalității revoluționare, la dez
voltarea continuă a democrației 
de partid și sovietice, la avîntul 
muncii ideologice, la creșterea ini
țiativei creatoare și activității ma
selor largi de oameni ai muncii.

Partidul a criticat din proprie 
inițiativă la Congresul al XX- 
lea greșelile lui Stalin. Le-a cri
ticat în primul rînd pentru a le 
lichida. în al doilea rînd pentru 
ca asemenea greșeli să nu se 
poată repeta nici cînd și ni
căieri. în al treilea rînd pentru 
a nu admite o atitudine dogma
tică, bucheră, țață de marxism
leninism și pentru a asigura o 
atitudine creatoare față de teo
ria socialismului științific, res- 
pectînd riguros totodată purita
tea acestei teorii.

Noi — a spus N. S Hrușciov 
— nu putem fi însă de acord 
cu cei care încearcă să foloseas
că critica cultului personalității 
pentru atacuri împotriva orîn- 
duirii socialiste. împotriva Par
tidului Comunist. Critlcînd as
pectele nejuste ale activității lui 
Stalin, partidul a luptat și va 
lupta împotriva tuturor celor 
care îl vor calomnia pe Stalin, 
care, sub masca criticii cultului 
personalității, prezintă în 
nejust, denaturat, 
rioadă istorică a 
partidului nostru 
fruntea Comitetului 
se afla I. V. Stalin.

Ca marxist-leninist ,
revoluționar dtrz. Stalin va ocu
pa locul ce I se cuvine în Isto
rie. Partidul nostru și poporul 
sovietic îl vor ține minte pe 
Stalin și ÎI vor aprecia după 
merit.

Unii „critici" încearcă în fel 
și chip să ponegrească această 
perioadă de luptă a partidului, 
să ponegrească drumul larg pe 
care Uniunea Sovietică l-a des
chis în lupta ei pentru socia
lism. „Criticii* de acest fel sînt 
fie calomniatori înrăiți, fie oa
meni care alunecă pe pozițiile 
putrede 
cercînd 
despre 
de la 
nlsmului 
faptul că propaganda 
listă a adoptat în arsenalul 
lozinca provocatoare a 
împotriva „stalinismului1 
„staliniștilor"

Partidul a luptat și va lupta 
cu hotărire și în viitor împotri
va tuturor devierilor de la marx
ism-leninism. împotriva tuturor 
încercărilor de a i se denatura 
esența, împotriva tuturor acelo
ra care ar vrea să slăbească vo
ința noastră în lupta 
cialism și comunism, 
coeziunea noastră, să 
unitatea noastră.

Sprijinul acordat în unanimi
tate de către întregul popor so
vietic politicii partidului comu-

în 
si-

sovietic a aprobat cu

planurile construcției co-

mod 
întreaga pe- 

activității 
cînd în 

Central

devotat șl

ale revizionismului. în
să ascundă prin țipete 
„stalinism* devierea lor 
principiile marxism-leni- 

Nu este întîmplător 
imperia- 

ei
luptei

Ș>

pentru so- 
să încalce 
submineze

nist a fost demonstrat în mod 
convingător prin aprobarea ge
nerală și deplină de care s-a 
bucurat în rîndurile poporului 

“ ' ” ' a
privire la 
Malenkov, 
și Șepilov 
grup care 
liniei tra- 
XX-lea al 
să subtni-

hotărîrea plenarei din iunie 
C.C. al P.C.U.S cu ' ' 
grupul antipartinic 
Kaganovici, Molotov 
care li s-a alăturat, 
a acționat împotriva 
sate de Congresul al 
P,C.U.S. și a încercat 
neze unitatea leninistă a parti
dului nostru.

Ocupîndu-se de perspectivele 
și sarcinile construcției comu
niste în U.R.S.S. N. S. Hrușciov 
a spus că Țara Sovietică se află 
in prezent intr-o nouă etapă a 
dezvoltării ei istorice. In U.R.S.S. 
sînt create condițiile favorabile, 
toate premisele materiale si mo-

Insă, acum nivelul de producție depăși în cel mai scurt termen is- 
din S.U.A. nu mai constituie toric S.U.A. în întrecerea pașnică 
pentru U.R.S.S. un obiectiv ina- ș.__„ " ___
pordabil, așa cum putea șă pară realistă și realizabilă.
unora cu 25—30 de ani în urmă. 
In prezent, în ce privește unele 
tipuri de produse, ca de pildă 
griul, materialul lemnos și pro
ducția de zahăr. în Uniunea So
vietică a fost depășit nivelul pro
ducției obținute în S.U.A.. S-a re- ... _. ____ ..... . ,
dus substanțial decalajul în ce pri- de planurile construcției de lo
vește nivelul extranei de mine- 
reu de fier și de cărbune, nive
lul producției de fontă și oțel, 
de anumite mașini și aparate, 
de țesături de bumbac și de lînă.

In legătură cu prevederile ini
țiale. care vor necesita preci
zări, se are în vedere că apro
ximativ peste 15 ani producția 
anuală industrială din U R S.S

poate fi considerată ca întrutotul

Aceasta va permite să fie ridi
cat considerabil nivelul de trai al 
poporului, să se obțină satisface
rea mai deplină a nevoilor mate
riale și culturale mereu creseînde 
ale oamenilor sovietici.

N. S. Hrușcjov s-a ocupat apoi

cuințe în U.R.S.S.
Fondul locativ urban al țării 

a sporit în comparație cu 1913.d^ 
3.7 ori. In anii puterii sovietice 
au fost construite și reconstruite 
case de —1’.
prafață totală de peste 500 mi
lioane metri pătrați.

Progr; 
strucției

locuit la orașe cu o su-

lui — a spus mai departe ra- 
con'.îriuă să se as- 

cută, se adincesc contradicțiile
■ șfiștp lumea 

capitalistă In epoca crizei ge- 
opoarele Albaniei. Bulga- capitalismului. crește;
Cehoslovaciei. _ Republicii rea gigantică a militarismului 

această tumoare canceroasă

Tovarășul Hrușciov rostindu-și raportul 
(TELEFOTO AGERPRES)

rale pentru trecerea la o treap- 
' tă superioară in construirea co

munismului.
Avem toate temeiurile — a 

spus raportorul — să declarăm 
că comunismul nu mai este un 
țel îndepărtat, mărețul său edi
ficiu luminos se conturează tot 
mai limpede în fața ochilor po
poarelor. el crește și va căpăta 
forme tot mai perfecte odată cu 
fiecare succes în munca munci
torilor. țăranilor, intelectualității 
țării noastre multinaționale.

Arâtînd că programul cons
trucției economice și culturale 
trasat de Congresul al XX-lea al 
partidului se traduce în viață 
cu succes. N. S. Hrușciov a a- 
mintit de recenta hotărîre cu 
privire Ia elaborarea planului 
de perspectivă de dezvoltare a 
economiei naționale a U.R.S.S. 
pe anii 1959—1965 îndeplinirea 
acestui plan — a subliniat ra- 

, porlorul — ne va apropia, în 
mod indiscutabil, de rezolvarea 
sarcinii economice fundamentale
— de a ajunge din urmă și a 
întrece într-un termen istoric cît 
mai scurt cele mai dezvoltate 
țări capitaliste în ce privește 
producția pe cap de locuitor.

Datele preliminare privitoare 
la unii, indici ai planului de per
spectivă arată ce uriaș pas îna
inte poate să 
Țara Sovietică 
economiei sale

Raportorul a
despre nivelul actual al produc
ției în Uniunea Sovietică în 
comparație cu datele similare pri
vind Statele Unite ale Americii. 

în anul 1957 extracția de mi
nereu de fier în U.R.S.S. se va 
cifra la aproximativ 84 milioane 
tone, de cărbune — la 462 mili
oane tone (s-au calculat în lignit 
395 milioane tone), de petrol — 
la 98 milioane tone, producția 
de fontă — la peste 37 milioa
ne tone, de oțel — 51 milioane 
tone, producția de energie elec
trică — la 210 miliarde kilowați/ 
ore. producția de ciment — apro
ximativ 29 milioane tone, de za
hăr tos — peste 
tone, de țesături de 
280 milioane metri, 
minte de piele — 
350 milioane perechi

In S.U A în anul 1956 s-a ex
tras minereu de fier — 98 mi
lioane tone, cărbune — 479 mi
lioane tone, petrol — 354 mili
oane tone producția de fontă — 
69 milioane tone, oțel — 104.5 
milioane tone, energie electrică
— 684 miliarde kilowați/ore, 
ciment — 54 milioane tone, za
hăr 2.1 milioane tone, țesături 
de lînă 299 milioane metri. în
călțăminte de piele — 586 mi
lioane perechi.

In ce privește nivelul de pro
ducție la unele dintre aceste im
portante tipuri de produse. 
Uniunea Sovietică rămîne încă 
eu mult în urmă față de S.U.A.

amul de dezvoltare a con- 
i de locuințe în U.R.S.S.. 

elaborat dc partid și 
guvern, trasează sar
cina de a asigura o 
creștere considerabilă 
a fondului de locuin
țe, pentru ca în ur 
mătorii 10—12 ani să 
se pună capăt lipsei 
de locuințe. Nu înca
pe îndoială că pro
blema locuințelor în 
U.R.S.S. va fi rezol
vată cu succes în vii
torii ani.

In 
de dezvoltare 
U.R.S.S. - a 
raportorul — 
datorită muncii 
de abnegație a 
porului sovietic 
obținut un înalt ni
vel de dezvoltare a 
economiei naționale, 
au fost create condi
țiile necesare pentru 
ridicarea tn ritm mai 
rapid a bunăstării oa
menilor muncii și sîn- 
tem convinși că a- 
ceastă sarcină va fi 
rezolvată cu același 
succes cu care au fost 
rezolvate toate sarci
nile trasate de partid 
și statul sovietic.

N. S. Hrușciov a 
subliniat că pe măsu
ră ce societatea so
vietică va continua să 
înainteze pe calea 
spre comunism vor 
continua să se perfec
ționeze și să seschim- 

statului sovietic

etapa actuală 
a 

spus 
cînd 

pline 
po- 
s-a

facă în prezent 
în dezvoltarea 

naționale.
citat unele date

4.5 milioane 
lină — peste 

de tncălță- 
aproximativ

în industria 
de mașini, în 
și tehnicii a 
care ne per- 

intereselor

va atinge următorul nivel: ex
tracția minereului de fier: 250— 
300 milioane tone; producția de 
fontă : 75—85 milioane tone ;
otel: 100—120 milioane tone; 
extracția de cărbune : 650—750 
milioane tone ; petrol: 350—400 
milioane tone; extracția și pro
ducția de gaze: 270—320 miliar
de metri cubi; producția de ener
gie electrică: 800—900 miliarde 
kilowați/ore; producția de ci
ment: 90—110 milioane tone; 
zahăr: 9—10 milioane tone, țe
sături de lînă : 550—650 mili
oane metri; încălțăminte de pie
le: 600—700 milioane perechi.

In momentul de față — a spus 
N. S. Hrușciov — 
grea. în construcția 
dezvoltarea științei 
fost atins un nivel 
mite fără a dăuna
întăririi apărării țării, fără a dău
na dezvoltării continue a indu
striei grele și construcției de ma
șini. să dezvoltăm în ritm mult 
mai rapid industria ușoară, în 
special să producem mai multă 
încălțăminte și țesături pentru 
populație pentru ca in următorii 
5—7 ani să se asigure din bel
șug necesarul populației în ce pri
vește aceste mărfuri.

U.R.S.S. dispune de condiții tot 
atît de favorabile și pentru dez
voltarea multilaterală a agricultu
rii socialiste cu multe' ramuri.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
este necesar să se sporească în 
anii următori producția de cerea
le pînă la II miliarde puduri 
an, producția de carne pînă 
20—21 milioane tone, de lapte 
pînă la 70 milioane tone.

Apoi va trebui să producem ce
reale și produse animaliere pe o 
scară și mai largă pentru a satis
face din belșug nevoile creseînde 
ale tării și nevoile comerțului ex
terior. Colhozurile și sovhozurile 
trebuie să sporească în viitorii 
ani producția de bumbac, sfeclă 
de zahăr și de alte culturi tehni
ce, precum și producția de fruc
te, struguri, citrice.

Raportorul a atras atenția asu
pra necesității de a se folosi uria
șele resurse ale Orientului înde
părtat. Acum a devenit actuală 
problema valorificării bogatelor 
pămînturi din această regiune.

După cum a spus raportorul, 
calculele arată că în următorii 15 
ani Țara Sovietică poate nu nu
mai să ajungă din urmă, ci să și 
depășească actualul volum al pro
ducției principalelor feluri de pro
duse din S.U.A. Firește că în a- 
ceasta perioadă și economia 
S.U.A. poate să meargă înainte. 
Dacă se ține însă seama că rit
mul de creștere al industriei so
vietice este considerabil mai 
mare decît ritmul de creștere al 
industriei în S.U.A., sarcina de a

pe 
la

be și funcțiile 
socialist

In prezent funcțiile principale 
ale statului socialist al oamenilor 
munci,i sînt funcțiile organizării 
producției sociale și conducerii 
economiei, culturii, exercitarea în 
interesul oamenilor muncii, a con
trolului asupra proporțiilor mun
cii și proporțiilor consumului; 
funcțiile educării multilaterale a 
oamenilor muncii, inclusiv educa
rea in spiritul unei noi discipline 
în muncă, în spiritul atitudinii co
muniste față ' 
niul politicii 
consecventă 
coexistență 
sisteme sociai-politice diferite. în
tărirea păcii; întărirea prieteniei 
de nezdruncinat, a colaborării și 
într-aiutorării frățești a țărilor 
care fac parte din sistemul socia
list mondial.

Firește — a declarat 
Hrușciov — nu putem uita o 
funcție de cea mai mare impor
tanță a statului socialist — apă
rarea țării de primejdia unui a- 
tac din afară.

Vigilența politică -față de unel
tirile dușmanilor socialismului, 
față de încercările lor de a dez- 
lănțui un nou război, întărirea 
prin toate mijloacele a capacității 
de apărare a țării și a forțelor ei 
armate, gata în orice moment să 
dea o ripostă unui atac al agre
sorilor imperialiști, constituie și 
vor constitui obiectul unei preocu
pări deosebite din partea statului 
sovietic socialist.

Izvorul principal al forței și 
puterii armate și flotei sovietice, 
așa cum a subliniat în hotărîrile 
sale recenta plenară a 
lui Central al P.C.U.S., 
aceea că organizatorul, 
torul și educatorul lor 
tidul Comunist.

Vorbind despre importanța in
ternațională a Revoluției din 
Octombrie și despre creșterea 
forțelor socialismului mondial, 
N. S. Hrușciov a spus că peri
oada de 40 de ani care a trecut 
este marcată de înaintarea tri
umfală a forțelor democrației și 

a 
din- 
im-

de muncă ; în dome- 
externe, aplicarea 

a liniei leniniste de 
pașnică a țărilor cu

N. S.

Comitetu- 
constă in 
conducă- 

este Par-

fost

au crescut și 
partide 

: în 
peste

socialismului, de eliberarea 
numeroase țări și popoare 
cătușele colonialismului și 
perialismului.

In ultimii 40 de ani a
o perioadă de creștere furtunoa
să în lung și în lat a mișcării 
comuniste și muncitorești mon
diale. In cursul luptei revoluțio
nare au apărut,
s-au călit puternice 
marxist-leniniste. ele unesc 
prezent în rîndurile lor | 
33.000.000 de comuniști.

Ca urmare a revoluțiilor^ de- 
mocrat-popuiare au apărut și se 
dezvoltă acum cu succes statele 
socialiste din Europa și Asia. 
Cel mai important eveniment is-

toric după Marea Revoluție din 
Octombrie a fost victoria revo- portorul 
luției în China și constituirea 
Republicii Populare Chineze. Pe antagoniste care 
calea construcției socialiste pă- " '' 
șese popoa 
riei. ' U t.________ ____
Populare Democrate Coreene, Re
publicii Democrate Germane, lu- a societății capitaliste contempo- 
goslaviei. Republicii Populare rane — reprezintă o trăsătura 
Mongole, Poloniei, Romîniei, Un- specifică a politicii și economiei 
gariei. Republicii Democrate Vieț- imperialiste agresive 
nam. Oamenii muncii din aceste 
țări au înălțat și înalță edificiul 
socialist bazîndu-se pe. experiența 
Revoluției din Octombrie.

Apariția sistemului socialist 
mondial reprezintă cea mai mă
reață cucerire a mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale, triumful marxism-leninis- 
mului.

Lagărul socialist mondial re
prezintă astăzi o forță uriașă 
care crește neîncetat. Din pro
ducția industrială mondială to
tală aproximativ o treime revi
ne țărilor socialiste.

Succesele uriașe ale țărilor so
cialiste umplu de bucurie inimile 
oamenilor sovietici, ale tuturor 
prietenilor socialismului. De la 
constituirea Republicii Populare 
Chineze volumul producției indu
striale a acestei țări a crescut de dominația în țările Asiei și A- 
aproape șase ori. Nu este depar
te timpul cînd, creindu-și o puter
nică industrie modernă. China 
populară va deveni o mare pu
tere industrială. Mari succese în 
dezvoltarea industriei au fost ob
ținute în Cehoslovacia, Polonia, 
Bulgaria, Ungaria, Republica De
mocrată Germană, Romînia, Iugo
slavia, Albania.

Considerabile sînt succesele ob
ținute de țările socialiste în trans
formarea agriculturii pe bazele 
socialismului. Pășind pe calea in
dicată de Lenin, Uniunea Sovie
tică și-a trasformat agricultura 
pe baze socialiste. Acum aceeași 
sarcină o rezolvă cu succes Re
publica Populară Chineză care a 
terminat deja cooperativizarea a- 
griculturii. Sectorul socialist în 
agricultura Bulgariei ocupă 87 la 
sută din pămîniul lucrat, în Ce
hoslovacia — 60 la sută din su
prafața de pămînt, în Romînia — 
peste 42 la sută din totalul su
prafețelor agricole. Transformări 
socialiste în agricultură se înfăp
tuiesc și în celelalte țări de de
mocrație populară.

Ritmul înalt de dezvoltare eco
nomică este particularitatea ca
racteristică a țărilor socialiste. In 
1956 aceste țări au sporit de peste 
patru ori producția industrială în 
comparație cu nivelul producției 
existent pe teritoriul lor în anul 
1937. Astăzi, cînd sistemul socia
list mondial dispune de o bază 
industrială înalt dezvoltată, ță
rile socialiste au posibilitatea să 
dezvolte și mai departe în mod 
rapid economia lor. să ridice ne
încetat nivelul de trai al oame
nilor

N. 
baza 
nități 
ideologiei marxist-leniniste. inter
naționalismul proletar, unitatea 
mărețelor țeluri ale construcției 
socialiste, egalitatea în drepturi 
și ajutorul reciproc, apărarea in
dependenței naționale și a cuce
ririlor revoluționare în fiecare ta
ră și în întregul sistem socialist 
mondial, apărarea păcii și secu
rității popoarelor.

întregul mers al dezvoltării pu
ne în prezent pe primul plan în 
fața partidelor revoluționare ale 
clasei muncitoare lupta pentru în
tărirea unității și dezvoltarea 
formelor de colaborare pe baza 
marxism-leninismului.

N. S. Hrușciov a demascat di
versiunea ideologică sub steagul 
așa-zisului „comunism național", 
întreprinsă de imperialiști în lup
ta împotriva lagărului socialist.

In condițiile actuale au apărut 
diferite forme ale statului socia
list. Totodată trebuie subliniat câ 
Ură un partid marxist-leninist nu 
este posibilă existenta unui stat 
socialist. Teoria socialismului 
științific ține seama, și nu poate 
să nu țină seama, de particulari
tățile Istorice ale fiecărei țări, 
care într-o măsură sau alta de
termină formele și metodele con
struirii socialismului. Dacă te si
tuezi pe pozițiile marxist-leniniste 
trebuie să pui pe primul plan nu 
unele particularități sau altele pe 
care le are fiecare țară, ci ele
mentul principal, comun, care stă 
la baza luptei pentru socialism, 
înfăptuirea consecventă a princi
piilor marxist-leniniste ale cons
truirii socialismului rămîne esen
țialul. încercările de a submina 
dinăuntru mișcarea socialistă, de 
a descompune și opune unele al
tora partidele și țările socialiste 
reprezintă una din formele cele 
mai rafinate ale luptei imperialis
mului și agenturii sale împotriva 
sistemului socialist mondial. A- 
ceasta este una din primejdiile 
principale și noi trebuie să ducem 
lupta cea mai hotărîtă împotriva 
ei, a spus N. S. Hrușciov.

Criza generală a capitalismu-

muncii.
S. Hrușciov a arătat că la 
unității țărilor marii comu- 

socialiste stau unitatea

o trăsătură

Ascuțirea Crizei generale a ca
pitalismului se manifestă cu o 
deosebită forță in desltinurca 
sistemului colonial. Lucrurile șe 
îndreaptă spre lichidarea totală 
a acestui sistem rușinos

Vorbind despre 
Dulles—Eisenhower", 
Hrușciov a declarat că teor-a 
colonialistă a „vidului" in O- 
rientul Mijlociu înseamnă d» 
fapt atitudinea disprețuitoare a 
imperialiștilor față de popoarele 
arabe, refuzul de-a recunoaște 
independența țărilor arabe. In 
prezent imperialiștii americani 
urzesc un complot împotriva Si
riei. Ei folosesc în acest joc 
murdar Israelul, împing Turcia 
la aventură și provocări.

Imperialiștii încearcă prin ori
ce mijloace să-și prelungească

„doctrina 
N. S.

fricii. Fapte istorice incontesta
bile arată însă că se apropie 
apusul dominației imperialismu
lui în Orient

Marea forță de atracție a
exemplului Uniunii Sovietice, 

a oreat în Orient fa- 
ale

care 
ruri 
Republicile 
toare din 
xemplul

socialismului — 
sovietice inflori- 

Asia centrală, e- 
Republicii Populare 

Chineze și al celorlalte țări so- 
: cialiste — toate acestea însufle

țesc popoarele Orientului în lup- 
■ ta lor pentru libertate Și inde

pendență.
N. S. Hrușciov a subliniat din 

nou că la baza politicii externe 
a Uniunii Sovietice stă princi
piul coexistentei pașnice a sta- 

i tejor cu orînduiri sociale dife
rite

Promovînd In mod consecvent 
o politică iubitoare de pace U- 
nîunea Sovietică se străduiește 
să realizeze acorduri reciproc 
acceptabile cu țările occidentale 
în toate problemele legate de 
cea a dezarmării. Uniunea So
vietică va promova cu fermitate 
politica sa îndreptată spre ate
nuarea încordării in relațiile din
tre state, spre îmbunătățirea re
lațiilor cu toate țările, inclusiv 
cu Statele Unite ale Americii. 
Vrem totodată să îmbunătățim 
relațiile dintre cele două țări 
ale noastre — a spus țaporto- 
rul — nu pe seama 
altor țări.

Declarăm solemn că poporul 
nostru nu s-a gîndit 
șl nu se gîndește să 
nicî pe viitor vreun 
distrugere, dacă țara 
va fi supusă unui atac din par 
tea statelor imperialiste.

Am vrea — a declarat N S. 
Hrușciov — să aibă loc o întil- 
nire la nivel înalt între repre
zentanții țărilor capitaliste și 
reprezentanții țărilor socialiste 
pentru ca. pe baze luării în con
siderație a realității și pe baza 
înțelegerii reciproce, să se cadă 
de acord cu privire la exclude
rea războiului ca metodă de re
zolvare a problemelor interna
ționale. să se pună capăt răz
boiului rece și cursei înarmări-, 
lor. să se 'stabilească între state 
relații pe baza coexistenței să 
se rezolve problemele litigioase 
nu prin război ci pe calea tra
tativelor pe calea întrecerii 
pașnice, în dezvoltarea econo
miei, culturii. în mai buna sa
tisfacere a cerințelor, omului, a, 
nevoilor sale.

N S Hrușciov a declarat în 
continuare următoarele: Cu toa
te că sîntem convinși câ in urma 
unui nou război, 
fi dezlănțuit de 
rialiste. va pieri 
care dă naștere 
că orînduirea capitalistă 
învinge orînduirea 
noi. comuniștii, nu năzuirn 
o victorie pe această cale.

Noi. comuniștii,, n-am năzuit 
și nu vom năzui niciodată spre 
atingerea țelurilor noastre prin 
mijloace atît de groaznice; a- 
ceasta este imoral și contravine 
concepției noastre comuniste a- 
supra lumii. Noi pornim de la 
premiza că pentru dezvoltarea 
socialismului nu este nevoie de 
război.

In încheierea raportului. N. S. 
Hrușciov a spus: Clare și mă
rețe sînt perspectivele mersului 
nostru înainte. Partidul comu
nist șl poporul sovietic au pri
virile ațintite spre viitor, aten
ția lor este concentrată asupra 
sarcinilor grandioase ale cons
trucției comuniste care stau în 
fața noastră. Partidul și po
porul rezolvă aceste sarcini cu 
o convingere fermă și o încre
dere profundă în forțele lor 
constructive, în triumful viitor 
al comunismului.

intereselor

niciodată 
folosească 
mijloc de 

noastră nu

dacă acesta va 
cercur’le imoe. 
acea orînduire 

războiului arii-
și va

socialistă.
spre
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DE PE ÎNTINSUL PATRIEI

In ajunul glorioasei aniversări
Sesiunea jubiliară a

Sovietului Suprem al U.R.S.

Zilele acestea s-a deschis în Capitală o interesantă expoziție intitulată „40 de ani de putere 
sovietică". Sugestive panouri și fotografii ilustrează succesele U niunii Sovietice in anii glorioși 

ce au urmat Marelui Octombrie.

A fost terminată bateria de semicocs de pe șantierul uzinei de la Catan- Cuvîntul tovarășului Chivu Stoica, șeful delegației
guvernamentale și de partid a R. P. R.

(Urmare din pag. l-a)

de cons- 
de semi-

Constructorii siderurgiști aparținind întreprinderii 
trucții siderurgice Hunedoara de pe șantierul uzinei 
cocs de la Calan au repurtat in seara zilei de 6 noiembrie un 
nou succes închinat celei de a 40-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie : terminarea pentru a fi dată in exploa
tare a bateriei de fabricare a semicocsului prin fluidizare, prima 
de acest fel din țara noastră.

Noua baterie, concepută, proiectată șl construită de specia
liști din țara noastră, va produce cit 10 cuptoare de la bateriile 
vechi.

constituie pentru noi un înalt 
exemplu.
I™ 1____ -2__ —- /

giunustuui raiuu letar se află la baza unității de 
Uniunii Sovietice ale nezdruncinat a țărilor socialiste, a testație

bun de neprețuit comoara de 
periență a gloriosului Partid 
munist al T’

ex-
Co-

acestor decenii de framîntări isto
rice a făcut față tuturor încercă-

O nouă turnătorie 
la uzinele „Vasile Roaită“

In cinstea celei de a 40-.a ani
versări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, miercuri la 
uzinele metalurgice „Vasile Roși
tă" din Capitală a fost dată par-

Adunări ale oamenilor muncii
PLOEȘTI (de la coresponden

tul nostru).
Ploești, orașul petroliștilor, a 

îmbrăcat haina de sărbătoare. 
Clădirile sînt frumos pavoazate. 
Pe fațada majorității clădirilor 
sînt arborate drapele roșii și ta
blourile dascălilor proletariatului 
însoțite de mobilizatoare lozinci. 
E sărbătoare. Oamenii muncii din 
Ploești împreună cu 
din întreaga regii ne întîmpină 
marea sărbătoare cu însemnate 
ralizări. 18 întreprinderi din re
giunea Ploești și-au îndeplinit 
planul anual de producție. Tine
retul își dă din plin contribuția 
sa sub îndrumarea comuniștilor.

Cinstind marea sărbătoare de
7 Noiembrie a avut loc în 

orașul Ploești ad narea festivă a 
oamenilor muncii. Ea a fost des
chisă de tovarășul Gheorghe Stan 
președintele sfatului popular re
gional. Cu acest prilej a luat cu- 
vintul tov. Dumitru Balalla mem
bru al C.C. a! P.M.R. și prim 
secretar al comitetului regional 
de partid Ploești, care a vorbit 
despre însemnătatea Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie. In 
cuvîntul să/1 vorbitorul a scos în 
evidență uriașa însemnătate a re
zultatelor obținute de U.R.S.S. în 
construirea socialismului. Partici
pant» au ovaționat îndelung pen
tru Partidul Comunist și guvernul 
sovietic. Asemenea adunări festi-

ve au mai avut loc în această zi 
și în orașil Tîrgoviște, Văleni de 
Munte și Rîmnicu - Sărat unde 
prim secretarii comitetelor ra
ionale de partid au ținut confe 
rințe despre însemnătatea istorică 
a Marii Revoluții din Octombrie.

La Galați

muncitorii

GALAȚI (de la corespondentul 
nostru).

In sala Teatrului de Stat din 
orașul Galați a avut loc Adunarea 
Festivă consacrată celei de a 40-a 
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

Adunarea a fost deschisă de tov. 
Ion Iordache prim secretar al co
mitetului orășenesc P.M.R. Galați. 
A luat apoi cuvîntul tov. Marin 
Vintilă, prim secretar al comitetu
lui regional P.M.R. Galați care a 
vorbit despre marea sărbătoare. 
Vorbitorul a evocat momente im
portante din lupta poporului sovie
tic în frunte cu Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice, în toți acești 
ani de muncă constructivă care au 
făcut din țara sovietică o mare 
putere industrială și agricolă, cu 
o cultură și o știință înfloritoare, 
în cuvîntul său vorbitorul a arătat 
apoi că munca plină de abnegație 
a colectivelor din întreprinderile 
regiunii Galați a fost încununată 
de succes. Numai în nouă luni ale 
acestui an s-a realizat producția 
globală industrială în procent de 
109,05 la sută, iar productivitatea

pe cap de muncitor a fost 
zată în procent de 108,9 la

La Șantierul Naval Galați de 
exemplu a fost obținută o produc
ție globală de 116,3 la sută pentru 
care această întreprindere a primit 
drapelul de într&prindere fruntașă 
pe ramură. Succese deosebite au 
fost obținute și în agricultura re
giunii Galați. In prezent sînt coo- 
perativizate 7 raioane din care 
două colectivizate în întregime.

In încheierea adunării, în aplau
zele celor prezenți s-a adoptat o 
telegramă de salut către Comite
tul ~Central dl P.C.U.S.

La Craiova

reali
știi ă.

„Nicolae Bălcescu", cu contribuția 
actorilor Teatrului de Stat-Craiova. 
La Piatra Neamț

0 competiție tinerească

CRAIOVA (de la corespondentul 
nostru).

Numeroși cetățeni ai orașu
lui Craiova, activiști de partid 
și tineri fruntași în producție, mi
litari, elevi și studenți au luat par
te la adunarea festivă închinată 
celei de a 40-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie. 
In prezidiu alături de tov. Cornel 
Fulger prim secretar al comitetului 
regional de partid Craiova, au 
luat loc reprezentanți ai vieții 
culturale și politice din regiune.

Mitingul a fost deschis de tov. 
Dumitru Ivanovici, prim secretar 
al comitetului orășenesc de partid. 
A vorbit apoi tov. Petre Bolea 
cretar al comitetului regional 
partid Craiova care s-a ocupat 
larg de realizările înfăptuite de 
menii muncii de pe teritoriul
giunii în cinstea zilei de 7 Noiem
brie.

Participanții la miting au adoptat 
apoi o telegramă către C.C. al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice, 
după care a urmat un frumos spec
tacol dat de Ansamblul de Stat

se- 
de 
pe 
oa
re-

O mare uzină textilă din 
Capitală iși serbează azi 
ziua numelui: 7 Noiembrie, ta 
s-a născut acum 7 ani, în toam
na lui 1950. De fapt exista aici 
și înainte o fabrică cunoscută de 
multe sute de muncitori trudiți, 
sub numele de filatura și țesăto- 
ria mecanică „Dîmbovița". Pro
prietar era unul... dar ce intere
sează? Muncitorii de 
printre care mu Iți dintre cei de 
ieri, mi-au cerut să nu-i 
nesc numele, căci le aduce amin
te de vremurile triste, de traiul 
obidit de care au scăpat ca de 
un vis urit odată cu naționaliza
rea. Să vorbesc despre ce e 
nou, bun și trainic în această 
făbricuță, azi mare uzină.

Din noianul de fapte, de reali
zări, de aspecte ale muncii libere 
a muncitorilor uzinelor „7 Noiem
brie" din Capitală aduc un sin
gur fapt: Două brigăzi de tine
ret de la filatură se întrec în 
cinstea silei de 7 Noiembrie.

Ce e deosebit aici, este faptul 
că în această întrecere au por
nit să-și dispute întîietatea în 
producție două brigăzi ale căror 
forțe ar părea inegale: una, bri-' 
gada condusă de utemista Cor- 
neJa Leontescu, s-ar putea spu
ne că e cea mai veche brigadă 
din uzină. Palmaresul el e impre
sionant. Aproape in toate între
cerile a ieșit învingătoare. Ba de 
2 ani ține aninate de ringurile 
din fundul sălii de filatură, două 
steaguri roșii, puțin decolorate 
de vreme și cam albite de sca
me, dar proaspete în ochii tutu
ror. Sînt steagurile de brigadă 
fruntașă pe fabrică și fruntașă pe 
raion.

Acum, închipuiți-vă cine a avut 
curajul să cheme la întrecere a- 
ceastă brigadă. Și nu numai că 
a pornit întrecerea, dar vrea s-o 
și cîștige! Brigada de tineret 
condusă de Aneta Domnișorii. 
Palmaresul ei : brigada a luat 
ființă de-abia de 6 săptămini. 
Responsabila e o tinără ce abia 
în vara acestui an a pășit în rin- 
durile utemiștilor.

Cînd a intrat in organizație, 
s-a angajat „să muncească mai 
bine, să-șr ridice calificarea, să 
devină exemplu pentru ceilalți**. 
Cînd a cerut organizației de sec
ție U.T.M. să se înființeze o bri
gadă de tineret, cînd celelalte 
fete au propus-o responsabilă, a 
fost, ce e drept, privită cu puțină 
neîncredere. Va putea să facă 
față obligațiilor multiple ridicate 
de o asemenea funcție ? Dar cul
mea a fost că această brigadă 
abia „născută" și-a cerut locul ei 
printre cele „consacrate". Și l-a 
cerut chemînd la întrecere bri
gada Corneliei Leontescu.

...A trecut o lună de întrecere. 
Tovarășa Ioana Dîncă, locții
torul secretarului comitetului 
U.T.M., trecea zilnic pe la birou
rile secției de filatură și cerea

astăzi,

pome-

să vadă „cum stau" cele două 
brigăzi. Și în fiecare zi pleca 
mai bucuroasă, dar tot nelămuri
tă. E bucuroasă deoarece depă
șirile zilnice ale planului cu 16-18 
ia sută vorbesc despre faptul că 
aici se muncește intens, se acor
dă o atenție deosebită folosirii 
celor mai potrivite metode de 
muncă. Nelămurită este totuși în 
ceea ce privește câștigătoarea în
trecerii. Rezultatul e tare strîns 
și nu se știe de nu s-o ivi vreun 
„balotaj". Totalul kilogramelor 
de fire (75—77) peste plan, date 
zilnic de fiecare brigadă, sînt tare 
apropiate.

Săptămîna aceasta, brigăzile 
au lucrat în schimbul de după a- 
miază. Le-am cautat însă în sec
ție dimineața. Am întrebat unde 
se află și mi s-a spus:

— Sînt tot în întrecere! Dar 
nu aici. Căutați-le pe strada Tur
turele, pe șantierul viitoarei Case 
de cultură a tineretului din raio
nul nostru. Au plecat la muncă 
voluntară..,

GH. ANGELESCU

In după amiaza zilei de 5 noiem
brie în orașul Piatra Neamț a avut 
loc o adunare festivă organizată 
în cinstea zilei de 7 noiembrie. în 
fața celor peste 800 de auditori 
muncitori, tehnicieni și inte
lectuali tineri și vîrstnici din loca
litate adunați în sala cinematogra
fului „1 Mai", a luat cuvîntul tov. 
C-tin Moraru secretarul comitetu
lui orășenesc P.M.R. din Piatra 
Neamț.

O parte importantă a expunerii 
sale a fost afectată succeselor ob
ținute pe tărîm productiv în 
cinstea marelui eveniment. Colecti
vul fabricii „Reconstrucția" a dat 
peste plan pînă la data de 28 oc
tombrie 39 tone celuloză. Prin
tre muncitorii care sînt fruntași 
în întrecere se află și tinerii Mi
hai Toader, Mihai Nicolae pre
cum și muncitorii Dumitru Pasîru 
și Dumitru Bîrbilă. Colectivul în
treprinderii surori „Comuna din 
Paris" a dat în primele două de
cade ale lunii octombrie 25 tone 
hîrtie și carton peste planul stabi
lit. Rezultate pozitive au obținut 
și fabrica ,,8 Martie". Pînă la 27 
octombrie harnicul colectiv de 
muncitori a dat peste prevederile 
planului 36.618 perechi ciorapi și 
167 broboade cu franjuri și 375 
fulare bărbătești.

întreaga asistență a primit cu 
bucurie vestea că „Unitatea pentru 
industrializarea lemnului Tarcău", 
și „Octombrie Roșu" din raionul 
Piatra Neamț, precum și fabrica de 
cărămidă din localitate și-au în
deplinit sarcinile anuale.

în cea de a doua parte a festi
vității și-au dat concursul forma
țiile artistice din Piatra Neamț.

ți al în funcțiune o nouă turnăto
rie. Cinstea elaborării primei șar
je de fontă a revenit turnătorilor 
fruntași din echipa condusă de 
Tudor R. Ion.

‘ Lucrările de construcție a naii 
turnătorii au fost terminate cu 
două luni înainte de data fixată.

Prin intrarea în funcțiune a 
acestei turnătorii se obține o im
portantă creștere a producției de 
piese turnate, capacitatea ei în 
prima etapă fiind de 1.400—1.500 
tone lunar, urmînd ca în anul 
viitor, prin instalarea unui nou 
cubilou și a altor agregate să 
ajungă la 3.000 tone fontă lunar. 
Totodată utilajele de înaltă tehni
citate, produse în țară, cu care 
este dotată turnătoria nouă asigu
ră obținerea cu eforturi fizice 
mult mai reduse a unor piese de 
bună calitate și la un preț de cost 
simțitor redus decît al acelora ob
ținute în vechea turnătorie.

Pe drumul lui 
Octombrie Roșu

Noua întovărășire zootehnică
In urmă cu cîteva zile, în co

muna Ieud, din raionul Vișeu a 
luat ființă o nouă întovărășire 
zootehnică. Aceasta este a 17-a 
întovărășire din raionul Vișeu. 
Inițiatorii, printre care și ute- 
miștii Mihai Derda și Mihai Buz- 
duga, au muncit cu sîrg pentru 
creiarea ei. Urmînd exemplul lor, 
5 familii de tineri au făcut cerera 
de înscriere.

întovărășirea numără 21 de fa
milii cu 17 hectare de pămînt 
Printre cei înscriși se află nu
meroși oameni vestiți. în crește
rea animalelor. întovărășirea 
fiind oreată în preajma celei de

a 40-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, a 
primit acest nume.

GAVRILA DUNCA 
agricultor

(De la corespondentul nostru)..
Era în dimineața lui 3 octom

brie. Zi de sărbătoare. Vremea 
destul de cețoasă, umedă, nu 
prea îți dădea ghes să ieși afara 
din casă. In această zi în comu 
na Podenii Noi din raionul Te- 
leajen avea loc un însemnat eve
niment. De prin comunele Mă
gurele, Bă Ițești, Mehedinți și 
alte comune ale acestui raion, 
grupuri de țărani muncitori co
lectiviști și petroliști de prin Bol
dești, cu căruțe și camioane se 
îndreptau spre comuna Podeni. 
Pentru podenari, 3 noiembrie 
1957 a fost o zi de mare sărbă
toare. In dimineața aceste? zile, 
îmbrăcați în straie de sărbătoare, 
41 de familii — romîni și țigani 
— se îndreptau grăbite spre o 
clădire mare și frumoasă. Aici 
avea loc festivitatea inaugurării 
celei de a 4-a gospodării colec
tive din raionul Teleajen. O uni
tate puternică care poartă un 
nume închinat Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie—G.A.C. 
„7 Noiembrie".

Incepînd din ziua de 3 noiem
brie încă 41 de familii de țărani 
muncitori muncesc în comun.

Brigada de tineret de la 
uzinele „Timpuri noi" din 
Capttaflă, condusă de Ilie 
LucacL Tehniciană brigăzii, 
tovarășa h»g. Paula Teodo- 
rescu, în consfătuirea pe bri
gadă, aduce la cunoștință to
varășilor el că și-au Îndepli
nit planul de producție la 
date de 29 octombrie

ln vizită la prieteni
La invitația sovietului regional 

și a comitetului regional Cernăuți 
al P.C.U.S., o delegație a oame
nilor muncii din regiunea Suceava 
a plecat la Cernăuți pentru a par
ticipa la sărbătorirea celei de a 
40-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

(Agerpres).

Tov. Chivu

n|

tstAlft

cărui elemente fundamentale 
valabilitate istorică universală, 
nitatea de monolit a Partidului 
Comunist, al Uniunii Sovietice, in
transigența sa față de orice încer
cări de știrbire a acestei unități

ri^or’ frătie a eirei minunată mânj
ește și întrunirea de aici 

a reprezentanților par
tidelor frățești din toa
te colțurile lumii.

Iubiți tovarăși I

Stoica, rostindu-și cuvîntul. 
Telefoto: AGERPRES.

tăriei lagărului socialist în frunte 
cu Uniunea Sovietică. Ideile aces
tea se află la baza frăției și coe
ziunii ideologice a partidelor co
muniste și muncitorești din în- 
trega lume, frăție care în decursul

au
U-

Alături de Uniunea 
Sovietică și de cele
lalte țări socialiste fră
țești, alături de țările 
nesociajiste care luptă 
pentru cauza păcii, x 
alături de toate forțele 
păcii care cresc neînce- 
tat, Republica Popu
lară Romînă este botă- 
rîtă să dea și pe vii
tor întreaga contribuție 
la lupta pentru trium
ful cauzei conviețuirii 
pașnice și a colaborării 
între popoare.

Poporul romîn urmă
rește cu admirație ne
mărginită realizările e- 
pocale ale poporului 
frate sovietic p.e toate 
tărîm urile.

In aceste zile de 
mare sărbătoare a ome
nirii muncitoare din 
întreaga lume poporul 
nostru urează guver
nului sovietic, Partidu
lui Comunist al Uniu
nii Sovietice și între
gului popor sovietic din 
toată inima și cu toctă 
căldura noi și noi suc
cese pe drumul mare
lui Octombrie, pe dru
mul luminos al comu
nismului.

Trăiască Partidul Co
munist al Uniunii So
vietice în frunte cu 
Comitetul său Central 1 
frăția oamenilor muncii 
țările, unitatea și coe- 
nezdruncinat a partide-

Trăiască
din toate
ziunea de _______ ,ț_.
lor comuniste și muncitorești sub 
steagul marxism-leninismului 1

Trăiască pacea între toate po
poarele lumii 1

Infîlniri prietenești
La Școala superioară de par

tid „Ștefan Gheorghiu", de pe 
lingă C.C. al P.M.R. a avut loc 
miercuri seara o întîlnire între 
vechi membri ai P.C.U.S. care 
se află în țara noastră și stu- 
denți ai Școlii „Ștefan Gheor
ghiu" și ai Institutului de știin
țe sociale de pe lîngă C.C. al 
P.M.R.

Oaspeții au fost întîmpinați 
de tovarășa Ziua Brîncu, recto
rul școlii, de tov. N. Go’dber- 
ger, rectorul Institutului de știin
țe sociale de pe lîngă C.C. al 
P.M.R., și de membri ai corpu
lui didactic.

Au luat cuvîntul A. F. Gorkin, 
conducătorul delegației de vechi 
membri ai P.C.U.S., I. A. Ataki- 
siev, V. N. Soldatkin și A. S. 
Kostenko, care au vorbit stu-

din 
Re

denților despre evenimentele 
1917. despre izbînda Marii ... 
voluții Socialiste din Octombrie.

T*f

Un alt grup de membri ai de
legației de vechi militanți ai 
P.C.U.S., în frunte cu 1. N. Smir
nov, s-au întîlnit miercuri după- 
amiază cu elevii Academiei mi
litare generale.

Sosirea oaspeților a fost sa
lutată de tovarășii general colo
nel Iacob Teclu, șeful Academiei 
militare generale, de ofițeri su
periori, membri ai conducerii și 
corpului didactic al Academiei.

Salutați cu deosebită căldură, 
au luat cuvîntul I. N. Smirnov 
și V. A. Kocervinski, membri 
delegației de vechi militanți 
P.C.U.S.

ai 
ai

(Agerpres)

Ver iîsajul unei ex niziț i 
de fotografii artistice

In cadrul manifestărilor prile
juite de cea de a 40-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, miercuri seara a avut 
loc la Casa Ziariștilor din Bucu
rești vernisajul expoziției de foto
grafii artistice „Doi ziariști ro- 
rhîni — Al- Sahighian și Ion Ha.-- 
nanel — 
zată de 
R.P.R. și 
mînia".

în Kazahstan", organi- 
Uniunea Ziariștilor din 
revista „Narodnaia Ru-

prilej Al. Sahighian. 
revista ..Narodnaia 
vorbit despre vizita

Cu acest 
redactor la 
Rumînia“ a 
pe care a făcut-o împreună cu re
porterul fotografic Ion Hananei 
în R.S.S. Kazahă în primăvara 
acestui an. la invitația redacției 
revistei „Ogoniok"

Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar 
al R. P. Polone în R. P. Romînă și-a prezentat 

scrisorile de acreditare
La

Groza, , ,
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romine, a pri
mit pe Janusz Zambrowicz, am
basador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare 
Polone în Republica Populară 
Romînă, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare.

6 noiembrie, dr. Petru 
președintele Prezidiului

Depunerea de coroane la Monumentul 
Eroilor Sovietici din Piața Victoriei

Gu prilejul zilei de 7 Noiembrie, 
cea de a 40-a aniversare a 'Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie, miercuri dimineață a avut 
loc solemnitatea depunerii de co
roane L~ —— 
roilor Sovietici 
tori ei.

La solemnitate 
tovarășii dr. Petru Groza. Gheor
ghe Apostol, general de armată 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, ge
neral colonel Alexandru Dră^hici, 
general colonel Leontin Sălaj an, 
Janos Fazekaș, Vladimir Gheor
ghiu, Al. Bîrlădeanu, ing. Ghe- 
r-asim Popa, membri ai C. C. al 
P.'M.R. membri ai guvernului, ai 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, activiști de partid, de stat 
și ai organizațiilor obștești, vechi 
militanți ai mișcării muncitorești 
din țara naostră, generali și ofi
țeri, oameni de cultură, reprezen
tanți ai oamenilor muncii din în
treprinderile și instituțiile Capita
lei.
Au participat A. A. Epișev, am

basadorul Uniunii Sovietice la 
București, șefii altor misiuni di
plomatice acreditați în R.P. Ro
mînă și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Au fost de față membrii dele
gației de vechi militanți ai 
P.C.U.S. care ne vizitează țara, 
în frunte cu A. F. Gorkin.

In fața monumentului era ali
niată o campanie de onoare.

lemnrtatea depunerii de co
de flori la Monumentul E- 

din Piața Vic-

au luat parte

Au fost intonate imnurile de 
stat ale P« Romîne și Uniunii 
Sovietice.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea C. C. al P. M. R. și 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romine, Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, din partea misiu
nilor diplomatice ale țărilor socia
liste la București, Comitetului O- 
rășenesc București al P. M. R. 
și Sfatul Popular al Capitalei, 
Comitetului regional București al 
P. M. R., și Sfatului Popular al 
regiunii ” ” ~ ’** * *
Central 
U.T.M., 
mate și 
Interne, 
ului,

București, Consiliului 
al Sindicatelor, C. C. al 
Ministerului Forțelor Ar- 
'Ministerului Afacerilor 

. din partea A.R.L.U.S.- 
Academiei R. P. Romîne, 

Comitetului Femeilor Democrate, 
Comitetului Național pentru Apă
rarea Păcii, precum și din par
tea unor întreprinderi din Capi
tală.

Compania de onoare a defilat 
apoi prin fața Monumentului.

★
Cu prilejul celei de a 40-a ani

versări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, în cursul zi
lei de miercuri la Cluj, Constanța, 
Galați și în alte orașe din țară 
au avut loc solemnități în cadrul 
cărora au fost depuse coroane și 
jerbe de flori la monumentele 
eroilor sovietici.

(Agerpres)

La solemnitate 
Avram Bunaciu, ___  _______
zid'iu-lui Marii Adunări Naționa
le, Aurel Mălnășan, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, 
Pavel Babuci, director în Minis
terul Afacerilor Externe, Caius 
Franțescu, șeful Protocolului din 
Ministerul Afacerilor Externe și 
Ion Vrabie, directorul cancela
riei Prezidiului Marii Adunări 
Naționale.

Ambasadorul Republicii Popu
lare Polone a fost însoțit de: 
atașatul militar, naval și al ae
rului, col. R. Szczepaniak, se
cretarii Wojciech Knittel și Ste
fania Baronska, atașatul Leon 
Kaminski și atașatul comercial 
Tadeusz Olewniczak.

Prezentînd scrisorile de acre
ditare, ambasadorul Republici» 
Populare Polone a spus printre 
altele •

„Prietenia care leagă de mult 
ambele noastre popoare este 
trainică și ea se va adinei și 
mai mult deoarece avem un tel 
comun — socialismul.

Ne leagă lupta comună pen
tru consolidarea păcii în lumea 
întreagă și dorința de a lărgi 
colaborarea cu toate popoarele 
iubitoare de pace. O contribuție 
serioasă a popoarelor noastre 
La realizarea acestor țeluri este 
continua dezvoltare a relațiilor 
politice: economice și culturale 
între țările noastre. Fiecare rea
lizare a poporului frate romîn 
este primită de poporul polonez 
cu simpatie și cu un sentiment 
de adîncă satisfacție. Poporul 
polonez — a spus ambasadorul 
X Zambrowicz — este convins 
că dezvoltarea pe mai departe a 
prieteniei și colaborării dintre 
Republica Populară Polonă si 
Republica Populară Romînă 
servi construirii socialismului în 
ambele țări, cauzei păcii si con
viețuirii pașnice între popoare".

Mulțumind pentru urările fră
țești transmise din partea Con
siliului de Stat și al Guvernu
lui R. P. Polone, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Na-

au participat: 
secretarul Pre-

va

ționale, 
printre

„Noi ______ _
întărirea și dezvoltarea 
an a prieteniei și colaborării po
litice, economice și culturale din
tre țările noastre.

Dezvoltarea continuă a relații
lor de prietenie și a colaborării 
multilaterale bazată pe intere
sele comune a.le construirii so
cialismului — a arătat în con
tinuare dr Petru Groza — este 
în interesul ambelor popoare și 
contribuie Îs progresul econo
miei și culturii din țările noas
tre, la întărirea puternicului la
găr al socialismului și al păcii.

Poporul romîn cunoaște și se 
bucură sincer de realizările ob
ținute de poporul polonez în 
munca șa pentru dezvoltarea e- 
conomiei naționale, pentru o 
viață mai bună și pentru întări
rea orînduirii democrat-popu- 
lare; el apreciază activitatea 
permanentă a Republicii Popu
lare Polone pentru pace și cola
borare între popoare.

Partizan ferm și consecvent al 
coexistentei pașnice. Republica 
Populară Romînă de asemenea 
nu precupețește nici un efort 
pentru a-și aduce aportul său 
activ la îmbunătățirea relațiilor 
dintre state, la promovarea și 
întărirea păcii în lumea în
treagă.

Cu acest prilej, vă rog, tova
rășe ambasador, să transmiteți 
Consiliului de Stat, guvernului 
și poporului polonez cele mai 
bune urări de noi succese în o- 
pera de propășire a patriei dv. 
și dorința sinceră a poporului 
romîn de adîncire și dezvoltare 
permanentă a relațiilor dintre 
țările noastre.

în încheiere, președintele Pre
zidiului Marii Adunări Naționa
le, dr. Petru Groza a asigurat 
pe noul ambasador al Republicii 
Populare Polone că va primi fot 
sprijinul Prezidiului Marii Adu
nări Naționale și al Guvernului 
Republicii Populare Romîne în 
îndeplinirea cu succes a înaltei 
misiuni ce i-a fost încredințată".

dr. Petru Groza a anus 
altele:
salutăm cu satisfacție 

an de



A 40-a aniversare 
a lui Octombrie 

Mitingul festiv 
de la Tokio

TOKIO (Agerpres) TASS trans
mite : In seara zilei de 5 noiem
brie, în sala sporturilor care este 
cea mai mare din Tokio, din ini
țiativa C.C. al Partidului Comu
nist din Japonia și a Comitetului 
orășenesc Tokio al P. C. din Japo
nia, a avut loc un miting festiv 
consacrat celei de-a 40 aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. La miting au luat par
te aproximativ 20.000 de persoane, 
reprezentînd peste 200 de organi
zații sindicale de tineret, de femei 
și alte organizații din Japonia.

Mitingul a fost deschis de Ti- 
kenaka, membru al Comitetului 
Central al P.C. din Japonia, care 
a subliniat că succesele uriașe ob
ținute de Uniunea Sovietică în ul
timii 40 de ani și îh special, lan
sarea recentă a celor doi sateliți ai 
pămîntului, ilustrează elocvent su
perioritatea sistemului socialist față 
de sistem.il capitalist.

Primul secretar al P.C. din Ja
ponia, N osaka a prezentat un am
plu raport consacrat celei de-a 40-a 
aniversări a lui Octombrie. In ra
port se subliniază că în secolul 
nostru cînd există o țară atît de 
puternică cum este Uniunea So
vietică, care stă ferm de strajă 
păcii, uneltirile aflătorilor la răz
boi în frunte cu S.U.A., sînt sor
tite unui eșec inevitabil. Aceasta, 
a declarat vorbitorul, constituie un 
element nou în viața internațio
nală.

Japonia, a subliniat Nosaka, nu 
va merge pe calea războiului. Ea 
va merge pe calea socialismului.

NosaSa și-a încheiat raportul a- 
dresînd saluturi în cinstea celei 
de-a 40-a aniversări a lui Octom
brie, în cinstea învățăturii marxist- 
leniniste, în cinstea Partidului Co
munist din Japonia.

După terminarea raportului a a- 
vut loc un mare concert de muzică 
și cîntece sovietice și japoneze la 
caro și-au dat concursul colective 
de artiști amatori de la diferite în
treprinderi și instituții din Tokio.

—• —

Patrioții din Oman opun 
o rezistență dim 

colonialiștilor
CAIRO 6 (Agerpres). — După 

cum se anunță din Oman, la 5 
noiembrie parașutiști britanici au 
fost lan: s în regiunea Munte
lui Verde. -

Avioane britanice au lansat mii 
de bombe în această regiune diș- 
trugînd case și omorînd. locui
tori pașnici.

In știre se spune că naționa
liștii din Oman rezistă și sînt ho- 
tărîți să lupte pînă la victoria^ de
plină. Pină acum ei au omorîf a- 
proximativ 380 de soldați brita
nici.

Ce să admirăm mai înlîi: 

pe Dvorak 
sau pe Silvestri ?

LONDRA 6 (Agerpres). — Co
respondență specială: Maestrul 
Constantin Silvestri își continuă 
cu succes turneul în Anglia. In 
cursul acestei saptammi, muzi
cianul romîn a dirijat patru con
certe la Liverpool care s-au bu
curat de unanima apreciere a pu
blicului englez.

Crc-nlcarul muzical tl ziarului 
..Liverpool Echo" subliniază in 
cronica sa că „frumusețea pro
gramului a entuziasmat. In ceea 
ce privește operele lui Dvorak, na 
știm ce să admirăm mai întîi • 
pe Dvorak sau pe Silvestri ?

Sîmbătă maestrul C. Silvestri 
va pleca la Paris unde urmează 
să facă o serie de înregistrări 
pentru case de discuri franceze.

Al doilea satelit —
o strălucită confirmare a progresului

științei și tehnicii sovietice
Omul a întins mina 
spre spațiul cosmic

VARȘOV1A 6 (Agerpres). — 
Intr-un interviu acordat unui co
respondent al agenției PAP cu 
privire la satelitul artificial al 
pămîntului, dr. Josej Witkowscki, 
directorul Observatorului Univer- 

dinsității „Adam Mickiewicz** 
Poznan, a declarat :

Zilele de 4 octombrie și 3 no
iembrie sint date importante 
istoria omenirii. Omul a întins 
mina spre spațiul cosmic pentru 
a-i cerceta tainele și a-l cuceri. A- 
ceste realizări noi le datorăm 
progresului științei sovietice, mun
cii și curajului oamenilor Mare
lui Octombrie.

Profesorul K. Zarankiewicz, 
președintele Asociației astronomi
ce din Polonia, scrie în coloa
nele ziarului „Zycie Warszawy*': 
— Sînt uluit de realizările știin
ței și tehnicii sovietice. Nici unul 
din specialiștii astronomi nu cre
dea că într-un timp atît de scurt 
pot fi obținute succese atît de 
remarcabile.

în

Călătoria în lună 
nu mai este un vis
TOKIO 6 (Agerpres). —- Tema 

principală a tuturor ziarelor ja
poneze continuă să rămînă ști
rile despre lansarea cu succes 
în Uniunea 
de-al doilea 
pămîntului.

„Călătoria 
este un vis, 
niți". Lumea 
tă de succesul Uniunii Sovietice. 
Prin acest nou succes. Uniunea 
Sovietică și-a asigurat primul 
loc in lume in domeniul cons
trucției rachetelor".

Prin lansarea celui de-al doi
lea satelit, se spune în articolul 
de fond al ziarului „Asahi", Ru
sia a demonstrat încăodată că 
proiectilele intercontinentale con
struite de ea nu sînt un bluf".

Sovietică a celui 
satelit artificial al

în lună nu mai 
scrie ziarul „Mai- 
este din nou uimi-

Cea de-a doua stea 
a păcii

BERLIN 6 (Agerpres).— Pre
sa democrată din Berlin conti
nuă să acorde o deosebită aten
ție lansării în Uniunea 
tică a ce.’ui de-al doilea 
artificial al pămintului.

Este absolut evident, 
ziarul „Neues Deutschland", 
nici o zarvă in jurul așa-zisei 
„unități a Occidentului" nu poa
te ascunde rămînerea țărilor ca
pitaliste în urma Uniunii Sovie
tice în domeniile științific și teh
nic. In prezent, scrie ziarul, se 
vorbește foarte mult despre com
bustibilul special cu ajutorul că
ruia noul satelit a fost lansat 
in păturile superioare ale atmos
ferei. Intr-adevăr, oamenii de 
știință sovietici dispun de un a* 
semenea combustibil care insă 
nu poate fi exprimat în formule 
chimice — acest combustibil este 
socialismul.

Ziarul „Național Zeitung4* 
scrie intr-un articol de fond in
titulat „Cea de-a dou.a stea a 
păcii", că cel de-al doilea sate
lit al pămîntului anunță lumii 
întregi că lagărul păcii și al de
mocrației a devenit și mai pu
ternic.

Sovie- 
satelit

scrie
, că

De ce sint supărați 
senatorii americani
WASHINGTON 6 (Agerpres). 

Agenția United Press relatează 
că senatorul democrat Lyndon 
Johnson, președintele comitetului 
de pregătire a anchetei congresu
lui asupra rămînerii in urmă a 
Statelor Unite in ce privește con
strucția rachetelor și a satelitului 
artificial al pămintului, a luat

Comentarii internaționale
parte la o conferință de șapte ore 
cu reprezentanții Ministerului A- 
parării. După conferință Johnson 
și-a exprimat nemulțumirea in 
legătură cu progrumul american 
de proiectile teleghidate declarind 
că nu este convins că acest pro
gram va putea ține pasul cu pro
gresele Uniunii Sovietice

Senatorul democrat Stuart Sy
mington, vorbind la Hannibal, 
statul Missouri, a declarat că Spa
tele Unite au rămas in urmă cu 
doi ani față de Uniunea Sovietică 
în ce privește dezvoltarea rache
telor balistice intercontinentale. 
„NUMAI IGNORANȚII POT ÎN
CERCA SA CONVINGĂ PE 
MERICAN1 CA 
TE SINT IN 
DE UNIUNEA 
acest domeniu** 
rul american.

A-
STATELE UNI- 

PROGRES FAȚA 
SOVIETICA" in 
— a spus senalo-

Admirația tuturor
ATENA (Agerpres). — TASS 

transmite: Presa greacă acordă o 
mare atenție lansării celui de-al 
doilea satelit artificial al pămin
tului. Ziarele subliniază că lansa
rea Sputnikului 2 a uluit omenirea, 
„a stirnit admirația oamenilor de 
știință din lumea intreagă".

Ziarul „To Vima" scrie că în Oc
cident „a trezit un mare interes 
faptul că Uniunea Sovietică a 
reușit intr-un termen foarte scurt 
să pregătească și să realizeze 
lansarea unui mare satelit. Acea
sta este o realizare cu adevărat 
uriașă".

O realizare fantastică
GENEVA 6 (Agerpres). — Zia

rele elvețiene acordă o deosebită 
atenție ' comunicatului cu privire 
la lansarea în Uniunea Sovietică 
a celui de-al doilea satelit artifi
cial al pămintului.

Rene Baum, comentatorul zia
rului „La Suisse", arată Intr-un 
articol de fond că lansarea celui 
de-al doilea satelit al pămîntului 
este o „confirmare a progresului 
științei și tehnicii in U.R.S.S., a 
superiorității sale asupra tehni
cii din lumea occidentală".

Ziarul „Gazette de Lausanne", 
organ burghez influent, a consa
crat acestui eveniment trei arti
cole mari, printre care și un arti
col de fond intitulat „AMERICA 
RAMINE IN URMA IN DOME
NIUL RACHETELOR INTER
CONTINENTALE".

Ziarul „Die Tat" publică inter
viul unui cunoscut om de știință 
astronom din Elveția care a de
clarat că consideră lansarea celui 
de-al doilea satelit artificial drept 
„O REALIZARE FANTASTICA".

Mărturie a înaltului 
nivel atins de știința 

sovietică
ROMA (Agerpres). — TASS 

transmite: Cel de-al doilea sate
lit artificial al pămintului, lansat 
de oamenii de știință sovietici 
rămîne în centrul atenției între
gii opinii publice din Italia, a 
cercurilor științifice și a presei.

Ziarul „Unita" scrie: „La încei 
putui lunii octombrie orbita lu
minoasă a satelitului ne-a făcut 
pe noi toți, indiferent de naționa
litate sau convingeri politice, să 
credem că a început o nouă eră 
în Istoria glorioasă a omenirii. 
Dar acum, la o lună de la acest 
eveniment, ne dăm seama că a- 
ceasta a fost doar o modestă ex
periență în comparație cu asaltul 
grandios al cosmosului, care se 
pregătea în acest timp.

Acum o lună, toți, chiar și cel 
mai sceptici, au înțeles că știința 
sovietică a putut progresa mult 
in acest domeniu. Se credea că s-a 
ajuns la o limită, dar apoi s-a

In cîteva secunde în racheta de lansare 
a satelitului se dezvoltă o putere mai mare 
decît cea a hidrocentralei de la Kuibîșev

MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS transmite: Profeso
rul Vitali Romadin, doctor în științe tehnice, a declarat că 
viteza celui de-al doilea satelit al pămîntului — 8.000 m. 
pe secundă — ar fi cu totul suficientă pentru ieșirea sate
litului din zona de atracție a Iul Marte. Viteza de ieșire de 
pe Marte este de 5.000 m. pe secundă, iar de pe pămînt — 
11.300 m. In acest, fel, tehnica sovietică a și creat posibili
tatea zborurilor cosmice în condițiile de pe Marte.

Romadin a citat o serie de alte date despre cel de-al doi
lea satelit al pămîntului. Puterea care se dezvoltă prin ar
derea combustibilului în cîteva secunde de ridicare a rache
tei atjnge cîteva milioane kilowați, adică întrece puterea hi
drocentralei de la Kuibîșev, cea mai mare din lume.

Energia masei utile a celui de-al doilea satelit la o vi
teză de 8.000 m. pe secundă este egală cu energia unul 
tren de marfă cu o greutate de 320.000 tone, mergînd cu o 
viteză de 36 km. pe oră. Un asemenea tren ar fi fost com
pus din cîteva mii de vagoane cu lungimea garniturii de 
zeci de kilometri.

Astăzi satelitul nr. 2

dejaconstatat că era o etapă 
parcursă44.

$i ziarele burgheze publică am
ple articole și corespondențe cu 
numeroase ilustrații. „Lansarea 
pe orbită a unui satelit cu o greu 
tate de o jumătate de tonă, — re
cunoaște ziarul „Messagero". re
duce la zero importanta lansării 
proiectate in viitor a micilor sa
teliți americani... Oamenii de 
știință americani nu-și ascund 
surprinderea in legătură cu rea
lizarea strălucita a Uniunii So
vietice4*.

Ziarul „Giorno" care apare la 
Milano, subliniind că „CEL DE
AL DOILEA SATELIT DOVE
DEȘTE ÎNALTA TREAPTA DE 
DEZVOLTARE ATINSA DE 
ȘTIINȚA SOVIETICA* și că 
„Rusia posedă rachete puternice 
și precise", declară că „U.R.S.S. 
ESTE SINCERA IN NĂZUINȚĂ 
SA SPRE PACE".

In prezent depinde de puterile
ș occidentale de a demonstra dacă sînt 

sau nu pentru o dezarmare efectivă 
a declarat V. Kuznețov în Comitetul 

politic al O. N. U. —

Al doilea satelit va 
străluci multă vreme 
în istoria mondială
STOCKHOLM 6 (Agerpres). 

coloanele ziarelor suedezeTn

continuă să apară numeroase 
articole și fotografii consacrate 
satelitului artificial al pamîntu- 
lui. Făcînd o legătură între suc 
cesele oamenilor de știință 
U.R.S.S. și sărbătorirea
de-a 40-a aniversări a lui Oc
tombrie. „Stockholmstidningen" 
subliniază în‘r-un articol de fond 
munca gigantică depusă de po 
porul sovietic în ultimii 40 de 
ani ai puterii sovietice uentru 
a transforma o țară înapoiată 
într-o țară a științei înaintate.

„Popoarele din Uniunea So
vietică, scrie ziarul, au dreptul 
să se mîndrească cu sateliții lor 
artificiali, cu succesele imense 
ps care le-au obținut".

„Se naște întrebarea, scrie 
„Stockholmstidningen", nu sînt 
oare cei doi sateliți prevestitori 
ai faptului că într-un viitor a- 
propiat rușii vor cuceri primul 
loc și in a.te domenii ? Cei dc4 
sateliți reprezintă o realizare 
unică in felul ei...44.

Ziarul „Aftonbladet" exprimă 
convingerea că cel de-al doilea 
satelit va „străluci multă vreme 
în istoria mondială". „Primul lu
cru și cel mal important, scrie 
ziarul, este cucerirea făcută In 
numele întregii omeniri... Oame
nii de știință ruși sînt eroi ai 
zilei de astăzi".

„Rușii au depășit cu mult 
Occidentul^

NEW YORK 6 (Agerpres). — 
In dimineața zilei de 6 noiembrie 
Comitetul politic și-a continuat 
dezbaterile în legătură cu discu
tarea rezoluțiilor și 4amendamen- 
telor propuse in problema dezar
mării.

După delegatul Canadei, dele
gații Finlandei, Irakului și Po’o- 
niei au vorbit despre necesitatea 
de a se ajunge la o hotărîre care 
să reprezinte un cît de mic pas 
înainte spre soluționarea proble
mei dezarmării.

A urmat la cuvînt delegatul In
diei, Krișna Menon. El a rostit o 
amplă cuvîntare în care a spus 
între altele: „La capătul mai 
multor zile de discuții in legătură 
cu raportul comisiei dezarmării 
și pe baza rezoluțiilor care se 
află în fața comitetului nu se 
poate spune că Comitetul politic 
este prea aproape de realizarea 
unui acord asupra dezarmării. S-a 
arătat că Comitetul politic ca și 
comisia dezarmării nu a cores
puns așteptărilor puse în ele de în
treaga opinie publică mondială. In 
acest timp a spus el declarațiile 
unor reprezentanți ca cel al Fran
ței sînt o dovadă de rigiditate și 
de spirit ultimativ care nu pot să 
ducă la o rezolvare constructivă 
in cadrul lucrărilor noastre". De
legatul Indiei a arătat că pozi
ția care rezultă din propunerea 
celor 24 de puteri, poziție ins
pirată de Statele Unite nu poate 
în nici un caz să ducă la rezol-

varea impasului în care se află 
această problemă. Fără îndoială, 
a arătat el, asemenea propuneri 
ar putea să fie strecurate prin 
comitet și votate ca atare, însă 
rezoluțiile care cer o suspendare 
imediată a experiențelor atomice 
au în spatele lor majoritatea 
omenirii. Este ridicol să nu ții 
seamă de un asemenea fapt im 
portant. ■

Krișna Menon a făcut apel 
pentru un nou '.efort în găsirea 
unei soluții, exprimîndu-și spe
ranța că în intervalul dintre ter
minarea lucrărilor comitetului po
litic și examinarea problemei de
zarmării în fața ședinței Adună
rii Generale să se mai poată găsi 
o anumită soluție.

In continuarea ședinței a vor
bit delegatul Ucrainei, Marciuk.

A luat cuvîntul în continuare 
Vasili Kuznețov din partea^ Uni ir 
nii Sovietice, care a arătat că 
Organizația Națiunilor Unite tre
buie să sprijine acele propuneri 
care sînt menite să ducă înainte 
discuțiile. Rezoluția inspirată de 
Statele Unite nu prevede nici o 
măsură în ce privește interzicerea 
experințelor atomice sau a arme
lor nucleare.

Kuznețov a arătat că Uniunea 
Sovietică este hotărîtă 
neze fără întîrziere un acord in 
legătură cu încetarea experințelor 
și interzicerea armelor nucleare, 
reducerea forțelor armate și a ar
mamentelor și stabilirea unui sis-

tem adecuat de control. In înche
ierea cuvîntului său Kuznețov a 
subliniat că IN PREZENT DE
PINDE DE PUTERILE OCCI
DENTALE Șl IN SPECIAL DE 
STATELE UNITE. DE A DE
MONSTRA DACA SINT SAU 
NU PENTRU O DEZARMARE 
EFECTIVA.

In continuarea ședinței majori
tatea adunării sub presiunile Sta
telor Unite a hotărit înscrierea cu 
prioritate a rezoluției celor 24 de 
puteri.

O nouă victorie 
a constructor ilor 

comunismului
BRATSK 6 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La 6 noembrie a intrat în 

funcțiune linia de inaltă ten
siune Irkutsk-Bratsk. Curen
tul hidrocentralei de la Irkutsk 
a ajuns in orașul Bratsk, unde 
se construiește pe rîul siberian 
Angara o hidrocentrală cu o 
putere de 3 600.000 KW.

să sem-
TELEGRAME

OTTAWA 6 (Agerpres). Toate 
ziarele din Canada acordă o 
deosebită atenție lansării cu suc
ces în U.R.S.S. a celui de-al doi
lea satelit artificial ai pămin- 
tului.

Rușii au lansat din nou un 
satelit, arată Intr-un articol de 
fond ziarul „Journal" din Otta
wa, și nici un om cu judecata 
sănătoasă, fie el om de știință 
sau un om care nu are nici o 
legătură cu știința, nu poate să 
nu aprecieze importanța acestui 
eveniment. Lansînd cu succes 
noul satelit, avînd o greutate de 
o jumătate de tonă, care repre
zintă de fapt un complex labo
rator științific modern, „rușii au 
demonstrat arta inginerilor lor, 
competența oamenilor lor de 
știință și superioritatea sistemu
lui lor de planificare".

Satelitul nr. 2. scrie Intr-un 
articol redacțional ziarul „Star", 
care apare la Montreal, nu lasă 
nici o îndoială că „RUȘII AU 
DEPĂȘIT CU MULT OCCI
DENTUL IN DOMENIUL CON
STRUCȚIEI RACHETELOR".

Ziarul „Toronto Daily Star" 
publică un articol semnat de 
Martin Kadine — specialist in 
domeniul proiectilelor teleghida
te și al rachetelor. „SATELITUL 
Nr. 2, scrie el, REPREZINTĂ 
UN AVERTISMENT. AM RA- 
MAS CU MULT IN URMA RU
ȘILOR IN CEEA CE PRIVEȘ
TE LUCRĂRILE DE CERCE
TĂRI ȘTIINȚIFICE IN DOME
NIUL RACHETELOR BALISTI
CE. AM RAMAS CU ANI IN 
URMA RUȘILOR IN DOME
NIUL CONSTRUCȚIEI ACES
TORA".

Uniunea Sovietică își folosește 
puterea pentru
CAIRO 6 (Agerpres). — Co- 

mentind lansarea «n U.R.S.S. a 
ce.'ui de-al doilea satelit artifi
cial al pămîntului, ziarul „Al- 
Masa" scrie că acest succes al 
științei sovietice demonstrează 
lumii întregi cit de uriașă este 
atenția care se acordă în Uniu
nea Sovietică cercetărilor știin
țifice. Uniunea Sovietică își fo
losește puterea pentru binele o- 
menirii, în interesul progresului 
și al dezvoltării științei, și nu 
în scopuri de distrugere și pus
tiire.

Există o uriașă diferență în
tre folosirea descoperirilor știin-

binele omenirii
țlfice in Uniunea Sovietică și 
cea din Sta'ele Unite, subliniază 
ziarul. „Al-Masa" scrie că atunci 
cînd in S.U.A. a lost fabricată 
pentru prima dată bomba ato
mică, „America a lansat fără 
milă aceste bombe asupra loca, 
lităților Hiroșima și Nagasaki. 
Acesta a fest evenimentul cel 
mai oribil in Istoria omenirii". 
Spre deosebire de Statele Uni
te. „Uniunea Sovietică lansează 
rachete purtătoare ale sateliților 
pămintului care vor contribui ta 
progresul omenirii și bunăstare 
in lumea Întreagă",

Noua realizare sovietică — rodul 
revoluției din Octombrie

DJAKARTA 6 
TASS transmite: 
lansarea de către 
tocă a celui de-al 
pămîntului, ziarul 
jat" scrie într-un _ _
nai că datorită acestui fapt ome
nirea a devenit și mai sigură că 
va obține victoria nu numai

(Agerpres). — 
Referindu-se la 
Uniunea Sovie- 
doilea satelit al 

„Harian Rak- 
articol redacțio-

asu-

pra primejdiei de război ci și a- 
supra tainelor naturii.

Pentru lumea științei această 
realizare colosală reprezintă o con
tribuție extrem de importantă.

Felicităm pe oamenii de știință 
sovietici, scrie ziarul, cu prilejul 
acestei realizări care este rodul 
Revoluției din Octombrie.

exprim admirația în fațaTnllint-fiirip • kriic. acestej extraordinare reușite
Co-PARIS 6 (Agerpres). — _ 

respondent specială: Savantul 
cui renume mondial Ftâderic Joi- 
liot-Curie a -adus un omagiu 
oamenilor de știință sovietici, 
subliniind în cadrul unei decla
rații făcute corespondentului din 
Paris al agenției „AGERPRES": 
„ÎMI EXPRIM ADMIRAȚIA IN 
FATA ACESTEI EXTRAORDI
NARE REUȘITE".

Andre Cou-dor, director al Ob
servatorului astronomic din Pa
ris. membru al Academiei de 
Științe, a declarat: „Lansarea 
celui de-al doilea satelit ar
tificial sovietic constituie un e- 
veniment mult mai important 
decît a fost lansarea celui din
ții. Condițiile exacte în care s-a 
efectuat această lansare nu sînt 
încă desigur cunoscute, dar încă 
de pe acum se poate prevedea 
că sovieticii au reușit, în primul 
rînd, să fabrice o rachetă uriașă 
cîntărind mai mult de 500 de 
tone, și în al doilea rînd, să a- 
plice o formulă nouă care să le

permită să arunce la o mare 
înălțime satelitul".

„Această reușită magnifică care 
a surprins pe unii —a declarat 
savantul francez Bergeron, pre
ședintele Societății de Astro- 
nautică din Franța — dovedește 
că sovieticii vor obține rezultate 
și mai bune în domeniul astro- 
nauticii".

Lista noului guvern francez
PARIS 6 (Agerpres). — Agen

ția France Presse a transmis li
sta noului guvern prezidat de Fe
lix Gaillard (radical - socialist), 
care a obținut învestitura din 
partea majorității Adunării Na
ționale franceze. Ca și în cabine
tul precedent, portofoliul Afaceri
lor Externe este deținut de Chri
stian Pineau (socialist), ministru 
al Algeriei a rămas Robert La- 
coste, iar ministru pentru Proble
mele Saharei Max Lejeune, de 
asemenea socialist.

Ministru al Afacerilor Interne 
este fostul prim ministru Bourges- 
Maunoury (radical-socialist), mi
nistru de Finanțe — Pierre Pflim- 
lin, ministru de Justiție — Ro
bert Lecourt, iar ministru al Mun
cii și Securității Sociale — Paul 
Bacon — toți aparținînd grupării 
catolice „Mișcarea republicanilor 
populari" — „M.R.P.". Portofo
liul Apărării Naționale a fost în
credințat lui Chaban-Delmas, (li
der al grupării foștilor gaulliști 
— „Republicanii sociali"). Mini
stru al Lucrărilor Publice a fost 
numit Edouard Bonnefous (gru
parea „U.D.S.R."), ministrul Edu
cației Naționale — Rene Billiers 
(radical-socialist), ministru al In
dustriei și Comerțului — Paul 
Ribaire („independent"), iar mi
nistru al Agriculturii — Boscarv- 
Monservin (de asemenea aparți- 
nînd grupurilor de dreapta ale 
„independenților" și „agrarieni
lor").

Comentînd lista noului guvern, 
corespondentul din Paris al agen
ției Associated Press consideră 
ca semnificativă „absența aproa
pe a tuturor fruntașilor partide
lor reprezentate". Intr-adevăr, a- 
rată corespondentul agenției sus
menționate, cu excepția lui Pflim- 
lin, lider al „M.R.P.", și a lui 
Chaban-Delmas, conducător al

grupului „republicanilor sociali", 
care a anunțat că participă în 
guvern „cu titlu personal" și nu 
ca reprezentant al grupului său. 
„toți conducătorii grupurilor po
litice au preferat să stea în afa
ră, pentru a-și păstra libertatea 
de acțiune".

★
PARIS 6 (Agerpres). — Co

mentând votul de învestitură acor
dat lui Gaillard, majoritatea co
tidienelor franceze de miercuri 
dimineața subliniază sarcinile 
dificultățile cărora trebuie să 
facă față noul prim ministru al 
Franței.

Astfel, ziarul „Parisien Libere** 
scrie printre altele : „Problema 
este de a ști dacă el (Gaillard — 
N.R.) va fi in măsură să întru
nească condițiile unei reînnoiri, 
dacă contradicțiile interne ale gu
vernului său, ale majorității sale, 
îi vor permite să acționeze în 
mod eficace... Din nefericire, ni
mic nu permite să se creadă că 
guvernului său îi va fi asigurată 
coeziunea și continuitatea**.

Referindu-se la programul lui 
Gaillard privitor la Algeria, 
care prevede aplicarea așa-zisei 
„legi-cadru** menită să perpetueze 
menținerea colonialismului fran
cez în Algeria, ziarul „Liberation" 
scrie : „Țara așteaptă altceva. Ea 
așteaptă anunțarea unei politici 
noi care să caute în libera aso
ciere dintre Algeria și Franța sin
gura pace în stare să restabileas
că încrederea și să reînvie priete
nia**.

Ziarul „L'Humanite** scrie că 
forțele de stânga din Franța tre
buie să continue lupta împreună. 
„Va trebui să se interzică acestui 
guvern de a face răul pe care și-l 
propune să-l facă. Ne vom ridica 
glasul destul de tare pentru ca el 
să audă și să plece. Vom da 
Franței un guvern de stânga**.

HAGA. — La 4 noiembrie a fost 
prezentată la Rotterdam de către 
Teatrul regal olandez din Anvers 
comedia „O scrisoare pierdută" de 
I. L. Caragiale. Au fost de față 
peste o mie de spectatori care au 
aplaudai tndelung această piesă 
prezentată pentru prima oară In 
Olanda.

ATENA. — La Atena a avut loe 
primul congres anticolonialist al 
țărilor mediteraneene și din O- 
rientul Mijlociu. Congresul a adop
tat — relatează France Presse —

»■

va trece
pe deasupra Bucureștiului

MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS trans
mite : Stațiunile științifice continuă să efec
tueze observații asupra primului și celui de-al 
doilea satelit al pămintului și asupra rachetei 
purtătoare a primului satelit.

Potrivit datelor stațiunilor telemetrice, sta
rea animalului este satisfăcătoare.

hi primele 72 de ore s-au precizat parametrii 
orbitei ceiui de-al doilea satelit. Perioada de 
rotație a satelitului in cursul zilei de 6 noiem
brie a fost de 103.6 minute. Micșorarea peri
oadei de rotație a celui de-al doilea satelit se 
produce mai încet decit la racheta purtătoare 
a primului satelit. De aceea se așteaptă ca exis-

tența sa să fie cu mult mal îndelungată decîl 
a rachetei purtătoare.

In ziua de 6 noiembrie, la ora 6 dimineața, 
satelitul nr. 2 a făcut 54 de rotații complecte 
in jurul pămîntului. Primul satelit artificial și 
racheta sa 
ceeași oră

In seara 
va putea fi 
cit racheta

Satelitul
București în ziua de 7 noiembrie, la ora 15 
șl 16 minute (ora Moscovei).

purtătoare au efectuat pină la a 
respectiv 500 și 502 rotații, 
zilei de 7 noiembrie, primul satelit 
văzut cu 34 minufe mai tîrziu de- 
purtătoare.
nr. 2 va trece deasupra orașului

' Cu prilejul aniversării încoro
nării tmpâratului Etiopiei, dr.
PETRU GROZA, președintele

■ Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare Ro
mine i-a adresat următoarea te- 

i legramă de felicitare:
Majeslățli Sale Imperiale

' Haile Selassie I 
împărat al Etiopiei

ADDIS-ABEBA

Cu ocazia aniversării încoronă
rii Majestății Voastre Imperiale,, 
rog pe Majestatea Voastră să pri
mească din partea Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romine și a mea 
personal, sincere felicitări șl cele 
mai bune urări pentru fericirea 
Majestății Voastre și pentru buna 
stare și progresul poporului etio
pian.

La aceasta s-a primit următorul 
răspuns :

Excelenței Sale 
Dr. Petru Groza
Președintele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romine

BUCUREȘTI
Mulțumim Excelenței Voastre 

tn modul cel mai sincer pentru 
mesajul dvs. amabil de urări și 
felicitări, cu ocazia aniversării in-

o rezoluție care condamnă pactele 
militare N.A.T.O., S.E.A.T.O., pac. 
tul de la Bagdad, precum și doc- 
trina Eisenhower.

Rezoluția a fost prezentată de 
delegațiile egipteană, siriană și 
iugoslavă care tn declarațiile lor 
au cerut ca aceste pacte să fie 
cit mai energic combătute.

Lucrările celui de al doilea con
gres anticolonialist se vor ține la 
Cairo.

in timpul oDservarn aputnia u.ui se ivesc multe probleme neprevăzute, pentru rezolvarea că- 
wra este necesară prezența ingi nerilor radiofoniști,

In fotografie: inginerul șef Nicolai Arlamenkov (în mijloc) conducind o consfătuire de spe
cialitate cu un grup de ingineri radiofoniști.
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felicitări, cu ocazia aniversării 
coronarii noastre.

HAILE SELASSIE 
împărat

Cu prilejul zilei de 29 octom
brie sărbătoarea națională a Re
publicii Turce, dr. PETRU GRO
ZA, președintele Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romine, a adresat Pre
ședintelui Republicii Turce Djelal 
Bayar, următoarea telegramă :

i

Excelenței Sale Domnului DJe- 
lal Bayar.

Președintele Republicii Turce
In numele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale și al meu per
sonal, rog pe Excelența Voastră 
să primească sincere felicitări și 
cele mai bune urări cu ocazia Zi
lei Naționale a Republicii Turce.

Dr. PETRU OROZA 
Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 

Populare Romine

La aceasta, s-a primit următo
rul răspuns:

Excelenței Sale d-lui Dr. 
PETRU GROZA

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romine

Mulțumesc foarte mult Excelen
tei voastre pentru amabilul me
saj pe care mj l-ați adresat cu 
ocazia Sărbătorii Naționale a 
Turciei.

DJELAL BAYAR
Președintele Republicii Turce

Știri sportive
b Astăzi joi 7 Noiembrie, se 

desfășoară o nouă etapă tn cadrul 
campionatului categoriei A de 
fotbal. In Capitală sînt pro
gramate două intilniri. Pe sta
dionul Dinamo, la ora 14,30 se 
va desfășura meciul dintre echi
pele Dinamo București și Energia 
Petroșani, iar pe stadionul Repu
blicii, la aceiași oră, va avea loc 
partida C.C.A. — Energia Steagul 
Roșu Orașul Stalin.

In fără sînt programate urmă
toarele meciuri: Flamura Roșia 
Arăd — Energia Tg. Mureș; Ener
gia Ploești — Progresul Oradea; 
Dinamo Cluj — Locomotiva Bucu
rești ; Stiinfa Timișoara — Progre
sul București.

• In cursul zilei de vineri ur
mează să sosească in Capitală
echipa suedeză de fotbal Haim- 
sțads din prima divizie a cam
pionatului Suediei. Oaspejii vor 
susține duminică pe stadionul,* 
„23 August" o intilnlre in corn-* 
pania selecționatei divizionare. 
Partida va incepe la ora 14.30 șij 
va avea în deschidere. începinrf*; 
de la ora 12.45, meciul dintre, 
echipele reprezentative de Juniori 
ale R. P. Romine și R. P. Ungara?

sistem.il

