
Slavă Marelui Octombrie,
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A 41-a aniversare
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Ședința solemna de la Moscova
MOSCOFA 6 (Agerpres). — 

TASS transmite : Poporul sovietic 
sărbătorește cu un sentiment de 
mindrie pentru patria sa cea de-a 
4 l a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, care a 
deschis o nouă eră in istoria ome
nirii. tntr-o atmosferă de muncă 
plină de bucurii și de căutări crea
toare, de acțiuni cutezătoare și 
victorii a trecut primul an al ce
lui de-al cincilea deceniu al pu
terii sovietice, an care a adus noi 
succese în dezvoltarea continuă a 
patriei, in întărirea și, mai pu-

ternică a prestigiului internațional 
al Uniunii Sovietice.

împreună cu toți oamenii mun
cii din țară, locuitorii Moscovei 
întimpină această dată memorabilă 
intr-o atmosferă festivă.

A devenit o tradiție Ca în aju
nul acestei sărbători, la 6 noiem
brie, ședința festivă a Sovietului 
de deputați ai oamenilor muncii 
din Moscova, împreună cu repre
zentanții organizațiilor de partid 
și obștești și ai Armatei Sovietice, 
consacrată celei de-a 41-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, să se desfășoare în

cea mai mare sală din capitală 
— Palatul Sporturilor de pe Sta
dionul Central V. 1. Lenin.

in această sală s-au adunat, la 
invitația Sovietului din Moscova 
și Comitetului orășenesc Moscova 
al P.C.U.S., peste 12.000 locuitori 
ai Moscovei — muncitori și mun
citoare, conducători de întreprin
deri, ingineri, oameni de știință 
și artă, activiști de partid și so
vietici, veterani ai revoluției, mi
litari ai Armatei Sovietice.

Participă șefii reprezentanțelor 
diplomatice străine acreditați în

Raportul prezentat
de tovarășul A. !♦ Mikoian

Adunarea festiva de la București

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite raportul prezen- 
it de A. I. Mikoian, membru în 

"rezidiul C.C. al P.C.U.S, prim- 
ilcepreședinte a! Consiliului de 
".iniștri al U.R.S.S., la ședința so- 
emnă consacrată celei de-a 41-a 
iniversări a Marii Revoluții 
■.ialiste din Octombrie :

Tovarăși !
Aniversînd împlinjrea a 41

ini de
:ia istă din Octombrie, poporul 
ovietic 
țresistă

la Marea Revoluție

So-

de 
So-

și întreaga omenire pro- 
sărbătoresc

'ictorii ale primei 
ismului din lume.

Pe bună dreptate 
Aarelui Octombrie 
ea mai însemnată 
arii noastre și a 
tru. în mișcarea comunistă și de 
liberare națională din întreaga 
urne Acest lucru este pe deplin 
xplicabil. Marea Revoluție So- 
ialistă din Octombrie a deschis 
rum larg întregii omeniri în 
jpta ei pentru pace, pentru de- 
irjcrație, pentru socialism.

înflorirea adevăratei puteri a 
oporului. a democrației socia- 
ste, comunitatea de nezdruncinat 
națiunilor și naționalităților li

tre care populează Uniunea So- 
ietică. creșterea fără precedent 

puterii economice a statului 
ostru, avîntul unanim recunoscut 
cum al științei și tehnicii, al cul- 
irii și artelor, creșterea neîntre- 
jptă a bunăstării materiale a 
amenilor sovietici — toate aces- 
:a sînt roadele reale ale Revolu- 
ei din Octombrie.
înlăturarea hotărită a tuturor 

bstacolelor care frînau inițiativa 
reatoare a maselor, care le im- 
iedicau să-și dezvolte aptitudi
ne. să-și manifeste în toată am- 
loarea talentele constituie una 
in cele mai mărețe victorii ale 
;voluției și în aceiași timp una 
in condițiile hotăritoare ale 
icceselor dob indite de alianța 
intre muncitori și țărani în 
ursul transformării socialiste a 
irii.
Cu adevărat profetice s-au do- 

:dit cuvintele marelui organiza- 
r și conducător al Revoluției din 
ctombrie, Vladimir Ilici Lenin, 
ire a spus că niciodată ca în 
-npul revoluției masa poporului 
j este in stare să fie un făuri- 
r atît de activ al unor noi 
nduieli sociale. încă cu mult 
ainte de Octombrie, Lenin în- 
ița partidul să-și însușească 
ta de a orienta inițiativa crea- 
are a maselor spre transforma- 
a revoluționară a societății.
.... Trebuie — scria Lenin în 
irtea „Două tactici ale social- 
■mocrației in revoluția demo- 
atică" — ca și conducătorii 
irtidelor revoluționare să pună 

astfel de vremuri mai larg și 
ai îndrăzneț sarcinile lor. ca 
zincile lor să meargă întotdea- 
la înaintea inițiativei revoluțio- 
ire a masei, servindu-i acesteia 
. far, arătînd idealul nostru de- 
ccrat și socialist în toată mă- 
ția și în toată splendoarea lui, 
dicînd drumul cel mai scurt, cel

țări
glorioasele 

a socia-

victoriei 
socotită 

in viața

ziua 
este 

dată 
poporului no-

mai drept spre victoria deplină, 
absolută, hotăritoare" (V. I- Lenin 
— Opere voi. 9, pag. 97).

Și astăzi, aruneînd o privire a- 
supra căii străbătute de țară, par
tidul nostru se poate mindri că 
a îndeplinit învățăturile lui Le
nin, se poate mindri că succesele 
revoluției au fost consolidate și 
înmulțite, că 
re a poporului muncitor se des
fășoară asemenea unui torent nă
valnic.

In lupta pentru putere și în 
construirea socialismului, In apă
rarea cuceririlor sale partidul a 
formulat întotdeauna sarcini și 
lozinci corespunzînd intereselor 
vitale ale maselor, necesităților 
urgente ale dezvoltării socialiste.

Tocmai de aceea ele determină 
mereu un nou aflux de inițiativă 
creatoare, entuziasm în muncă și 
energie revoluționară a clasei 
muncitoare, țărănimii, intelectua
lității — întregului popor.

Poporul sovietic datorează mă
rețele sale victorii rolului îndru
mător și conducător al Partidului 
Comunist și al Comitetului 
Central leninist care trasează 
rii sarcini istorice, constituind 
rul luminos ce indică drumul 
mai scurt și mai sigur spre 
munism.

Unitatea de voință și aspira
ții a partidului și poporului, răs
punsul înflăcărat al maselor la 
chemările partidului constituie 
chezășia sigură a victoriilor noa
stre.

După Octombrie au devenit în
țelese în întreaga lume, au intrat 
în toate limbile cuvintele gene
rate de revoluție — soviet, bolșe
vic, au inceput să sune intr-un 
fel nou cuvintele — pace, prie
tenie. Astăzi, în toate colțurile 
globului oricine cunoaște cuvintul 
sovietic sputnik, simbolul măre
țelor realizări ale științei și teh
nicii sovietice.

Succesele fără precedent în is
torie ale poporului sovietic sînt 
recunoscute astăzi și de acei care 
nu pot fi numiți prietenii noștri. 
Ziariștii americani Pearson și 
Anderson, de pildă, scriu urmă
toarele într-o carte apărută în 
S.U.A. în octombrie a.c. : „Ieși
rea Rusiei din era roabei și in
trarea ei în era atomică consti
tuie marele miracol al contempo-*- 
raneității 1“

De acord cu aceasta, dar este 
cu neputință să nu vezi și un nou 
miracol în lume — miracolul con. 
stituirii măreței comunități a ță
rilor socialiste, miracolul gigan
ticelor succese ale țărilor lagăru
lui socialist — China, Cehoslova
cia, Polonia, Bulgaria, 
Ungaria, 
Germană, 
Populară 
Populară 
Republica 
Acesta este mersul firesc al isto
riei.

In ziua sărbătorii noastre tri
mitem un salut frățesc și urări 
de succese oamenilor muncii din 
toate țările socialiste, tuturor 
prietenilor noștri de peste hotare 
care 
ziua

activitatea creatoa-

Republica 
Albania, 

Mongolă, 
Democrată 
Democrată

Anul unor noi

său 
ță. 
fa- 
cel 
co-

Romînia, 
Democrată 
Republica 
Republica 
Coreeană.
Vietnam.

sărbătoresc Împreună cu 
Marelui Octombrie 1

victorii
In lupta pentru comunism

Anul 1958 a fost marcat de noi 
dorii în lupta pentru construl- 
a comunismului în țara noa- 
ă. Rezultatele acestui an con- 

ituie o mărturie a faptului că 
porul sovietic, sub conducerea 
rtidului comunist, a obținut 
alizări remarcabile în toate do. 
eniile de activitate, luptă cu

noi

alsucces pentru avîntul continuu 
forțelor de producție ale țării, 
pentru crearea unei 
baze tehnico-materiale 
nismului.

Industria socialistă și, în pri
mul rînd. baza ei, industria grea 
s-au dezvoltat anul acesta, ca și 
înainte, în ritmul cel mai rapid.

puternice 
a comu-

Planul de stat al producției indu
striale pe primele zece luni ale 
anului 1958 a fost îndeplinit in 
proporție de peste 103 la sută, 
ceea ce reprezintă o creștere de 
10 la sută față de perioada co
respunzătoare a anului trecut. 
Planul de producție al principa
lelor tipuri de produse industria
le a fost îndeplinit și depășit.

Numai creșterea producției in
dustriale în acest an depășește 
întreaga producție din 1913 a Ru
siei țariste după cum urmează: 
energie electrică — de 12 ori, 
petrol — cu peste 50 la sută, ci
ment — de 3 ori. Uniunea Sovie
tică depășește astăzi Rusia pre- 
revoluționară de 36 de ori in ceea 
ce privește producția industrială ; 
producția industrială realizată a- 
cum în țara noastră în zece zile 
este egală cu producția întregului 
an 1913. In același timp, în An
glia nivelul anului 1913 a fost de
pășit anul trecut numai de 1,8 
ori, iar în Statele Unite ale Ame- 
ricii — de 4,1 ori. Nu constituie 
oare aceasta o mărturie grăitoa
re a superiorității incontestabile 
a sistemului socialist ?

In timp ce în ultimii cinci ani 
producția industrială
in Uniunea Sovietică cu 70 la 
sută, sporul mediu 
cursul celor , cinci ani fiind la 
noi de 11,2 la sută, în S.U.A., 
după ce producția a crescut in pri
mii trei ani (1954—1956) cu 7 
la sută, ea s-a împotmolit la a- 
cest nivel, iar din septembrie 1957 
a Început acolo o reducere sim
țitoare a producției, astăzi pro-

a crescut

anual în

(Continuare în pag. 3-a)

U.RJSS., delegațiile străine care 
vizitează Uniunea Sovietică.

Este ora 17. Sala pavoazată de 
sărbătoare este inundată de o lu
mină puternică. Pe scenă, 
pe fundalul unui uriaș drapel roșu 
se află portretul marelui Lenin, 
întemeietorul partidului comunist 
și creatorul stalului sovietic. Stră
lucesc cifrele 1917—1958. Cu li
tere de aur este scris : Trăiască 
cea de-a 41-a aniversare a Marii, 
Revoluții Socialiste din Octom
brie !

Sub bolta uriașului palat izbuc
nesc aplauze ; asistența întimpină 
cu căldură apariția în prezidiu a 
tovarășilor : A. B. Aristov, L. I. 
Brejnev, E. A. Furțeva, N. S. Hruț- 
ciov, N. G. Ignatov, A. I. Kiri- 
cenko, F. R. Kozlov, O. V. Kuusit 
nen, A. I. Mikoian, N. A. Muhit- 
dinov, M. A. Suslov, K. E. Voroși- 
lov, P. N. Pospelov, A. N. Koeî- 
ghin, D. S. Polianski.

Participanții la adunarea festivă 
salută de asemenea pe membrii 
delegației Republicii Populare 
Polone, care se află în prezidiu : 
W. Gomulka, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., A, Zawadjki, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președinte al Consiliului 
de Stat, J. Cyrankiewicz, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone.

Ședința este deschisă de N. I. 
Bobrovnikov, președintele Comite
tului Executiv al Sovietului din 
Moscova.

Raportul eu privire la cea de-a 
41-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie a fost 
prezentat de A. I. Mikoian, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S.. 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

Ultima parte a raportului și sa
luturile adresate de A. I. Mikoian 
în cinstea poporului sovietic, a 
Partidului Comunist, a prieteniei 
între toate, popoarele lumii sțnt 
întimpinate de aplauzele îndelun
gate ale asistenței.

Participanții la ședința solemnă 
intonează imnul partidului — In
ternaționala.

După terminarea ședinței solem
ne a fost prezentat un concert fes
tiv la care și-au dat codbursul re
prezentanții celor mai diferite ge
nuri ale artei sovietice.

•k
Ședințe solemne consacrate celei 

de-a 41-a aniversări a Marelui 
Octombrie au avut loc de asemenea 
la Leningrad, Kiev, Minsk, Taș- 
kent, Tbilisi, Riga, Alma-Ata, Tal
lin, Erevan, Baku, Vilnius, Frun
ze, Stalinabad, Sverdlovsk și alte 
orașe.

Prezidiul adunării festive din Capitală

Joi seara a avut loc adunarea 
festivă organizată de Comitetul 
Orășenesc București al P.M.R. și 
Comitetul Executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei, cu prilejul 
sărbătoririi zilei de 7 Noiembrie, 
cea de-a 41-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie.

Teatrul de Operă și Balet al 
R. P. Romîne, unde a avut loc a- 
dunarea festivă, era pavoazat săr
bătorește în cinstea glorioasei ani
versări. Pe fundalul roșu al sce
nei era un mare portret al lui 
Vladimir Ilici Lenin, învățătorul 
proletariatului mondial, conducă
torul slăvitului Partid Comunist al 
Uniunii Sovietice, care acum 41 de 
ani a înscris în istoria lumii pri
ma pagină a epocii noi, socialiste. 
Pe faldurile steagurilor roșii ce 
încadrau portretul erau scrise da
tele festive „1917—1958“ și urarea 
ce stă astăzi pe buzele tuturor ce
lor ce muncesc din lume : „Tră
iască cea de-a 41-a aniversare a

Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie".

Participanții la adunare au salu
tat cu multă căldură sosirea in 
sală a conducătorilor partidului și 
statului nostru

La adunarea festivă au luat par
te tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica, Gheorghe Apos-

toi. Emil Bodnăraș, Petre Borilă, 
Nicolae Ceaușescu, Alexandru Dră- 
ghici, Alexandru Moghioroș, Con
stantin Pîrvulescu, Dumitru Coliu, 
Leonte Răutu, general-colonel 
Leontin Sălajan, Ștefan Voitec, 
Ion Gheorghe Maurer, Janos Fa- . 
zekaș, Vladimir Gheorghiu, Ale- , 
xandru Bîrlădeanu, Gheorghe ; (Continuare în pag. 3-a)

Stoica, Avram Bunaciu, membri 
ai C.C, al P.M.R., membri ai guver
nului și ai Prezidiului Marii Adu
nări Naționale.

In sală se aflau muncitori frun
tași din întreprinderile Capitalei, 
conducători ai organizațiilor obș-

Cuvîntarea tovarășului
Ion Gheorghe Maurer

Tovarăși,
An de an aniversarea 

voluții Socialiste din 
este sărbătorită cu însuflețire de 
oamenii muncii din lumea întrea
gă. Fiecare din c.ei 41 de ani care 
au trecut de la acest eveniment 
epocal a învederat tot mai limpe-

Marii Re- 
Octombrie

TELEGRAMĂ
Tovarășului N. S. HRUȘCIOV,

Prim-secretar al Comitetului Central al P. C. U. S,, președintele Consiliului 
de Miniștri al U. R. S. S.

Tovarășului K. E. VOROȘILOV,
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U. R. S. S.

Cu prilejul celei de-a 41-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Consiliul de Miniștri și Prezidiul Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romine, în numele întregului popor romîn, vă 
transmit, dragi tovarăși, dv. și prin dv. marelui popor sovietic, un 
salut fierbinte și cele mai calde felicitări.

Ideile atotbiruitoare ale Marelui Octombrie însuflețesc oamenii 
muncii de pretutindeni în lupta pentru eliberarea socială și națio
nală, pentru pace între popoare. Pe drumul deschis de Marea Re
voluție Socialistă din Octombrie, pe drumul construcției socialiste, 
pășesc ferm, în unitate indestructibilă, țările de democrație popu
lară din Europa și Asia, formind invincibilul-lagăr al socialismului 
și ai păcii în frunte cu Uniunea Sovietică.

Sub conducerea înțeleaptă a gloriosului Partid Comunist al Uni
unii Sovietice, care se călăuzește de nemuritoarea învățătură 
marxist-leninistă și o aplică în mod creator, poporul sovietic a ob
ținut epocale realizări în toate domeniile de activitate. Avintul con
tinuu al economiei naționale, uriașele succese ale culturii, științei 
și tehnicii sovietice confirmă în mod strălucit superioritatea siste
mului socialist asupra capitalismului și constituie un îndemn pentru 
popoarele celorlalte țări socialiste, precum și pentru întreaga ome
nire progresistă.

Politica leninistă a guvernului sovietic, întemeiată pe principiile 
coexistenței pașnice, ale apărării și consolidării păcii, ale dezvol
tării relațiilor economice și culturale cu toate țările, corespunde 
intereselor vitale ale tuturor popoarelor și exercită o influență ho- 
tăritoare asupra desfășurării vieții internaționale. Alături de cele
lalte popoare iubitoare de pace, poporul romîn sprijină în rflod activ 
lupta dusă de Uniunea Sovietică pentru interzicerea experiențelor 
cu armele nucleare, destinderea încordării internaționale, înlătura
rea pericolului unui nou război.

Sărbătorirea zilei de 7 Noiembrie reprezintă pentru poporul ro
mîn un nou prilej de exprimare a sentimentelor sale de recunoștință

Moscova 

frățească față de poporul sovietic, față de ostașii eroicei Armate 
Sovietice, care și-au vărsat sîngele pentru eliberarea Romîniei de 
sub jugul fascist.

Sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn poporul nostru 
întimpină măreața sărbătoare a poporului sovietic și a oamenilor 
muncii de pretutindeni prin noi succese în opera de construire a 
socialismului în Republica Populară Rorrznă. Poporul nostru întă
rește continuu prietenia de nezdruncinat cu Uniunea Sovietică, 
contribuie cu toate forțele, în spiritul internaționalismului pro
letar, la cimentarea coeziunii marii comunități a popoarelor din 
lagărul socialist, în care vede chezășia victoriei cauzei comune : 
socialismul.

In numele poporului romîn, urăm Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, guvernului U.R.S.S., întregului popor sovietic, noi suc
cese în lupta pentru înfăptuirea visului de aur al omenirii, comu
nismul, în lupta nobilă pentru apărarea păcii In lumea întreagă.

Trăiască cea de-a 41-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie 1

Să trăiască în veci și să se întărească prietenia și colaborarea 
frățească dintre poporul romîn și poporul sovietic.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne

de uriașa sa însemnătate interna
țională, cotitura radicală pe care a 
produs-o în destinele întregii ome
niri.

Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie înfăptuită de proleta
riatul din Rusia în alianță cu 
masele țărănimii, sub conducerea 
gloriosului partid comunist-bol- 
șevic, în frunte cu marele V. I. 
Lenin, a deschis in istoria uma
nității o eră nouă — era des
ființării exploatării omului de că
tre om. Creînd cel dinții stat so
cialist, statul muncitorilor și ță
ranilor, Marea Revoluție din Oc
tombrie a făcut prima breșă în sis
temul capitalist mondial. „Avem 
dreptul să ne mîndrim — spunea 
Lenin — să ne considerăm fericiți 
că ne-a fost dat nouă să doborîm 
cei dinții, într-un colț al globului 
pămîntesc, capitalismul 1“

Uriașul proces istoric revoluțio
nar, 
luția din 
fere, 
unor profunde schimbări în struc
tura și dezvoltarea societății ome
nești. Apariția sistemului socialist 
mondial a schimbat radical rapor
tul de forțe pe arena internaționa
lă în favoarea socialismului. Tre
cerea de la capitalism la socialism 
a devenit conținutul principal al 
epocii noastre.

Tovarăși,
In 41 de ani, Uniunea Sovieti

că a străbătut un drum glorios, 
marcat de mărețe victorii. Ea a a- 
juns în dezvoltarea sa la o etapă 
în care făurirea comunismului nu 
mai este o problemă de viitor, ci 
o sarcină concretă la ordinea zilei.

Dînd viață planului leninist de 
industrializare a țării, poporul so
vietic a sporit producția globală a 
întregii industrii de peste 36 de ori 
si producția mijloacelor de produc
ție de peste 74 ori față de 1913. 
Dacă în anul 1913, Rusia se afla 
în privința producției industriale în 
urma Angliei de 4,5 ori și a Fran
ței de 2,5 ori, acum Uniunea So
vietică realizează o producție in
dustrială de două ori mai mare de- 
cit a Marii Britanii și de 6 ori mai 
mare decît a Franței. U.R.S.S. a 
întrecut toate țările dezvoltate din 
Europa occidentală și se apropie 
cu pași repezi de Statele Unite.

început odată cu 
1917, a dat 

într-un răstimp

revo- 
naș- 

scurt,

De pe acum ea a depășit indus
tria S.U.A. la petrol, oțel, fontă, 
ciment, cărbune, țesături de lină 
etc. în privința mărimii absolute a 
sporului mediu anual. Ritmul ver
tiginos, continuu ascendent, al 
dezvoltării industriei și întregii e- 
conomii sovietice arată clar că 
U.R.S.S. merge cu deplin succes 
înspre realizarea sarcinii istorice 
de a ajunge din urmă și a depăși 
principalele țări capitaliste, inclu
siv S.U.A. și în ce privește pro
ducția pe cap de locuitor.

U.R.S.S. a devenit țara celei mai 
mari agriculturi din lume, cu un 
înalt nivel de mecanizare. Vasta 
acțiune de desțelenire a zeci de 
milioane hectare de pămînturi 
virgine, numeroasele măsuri luate 
în ultimii ani de P.C.U.S. și gu
vernul sovietic în vederea dezvol
tării agriculturii au determinat ob
ținerea unor realizări deosebit de 
importante în creșterea producției 
cerealiere și a productivității la 
hectar. Intre anii 1954—19^7 pro
ducția globală a agriculturii col
hoznice sovietice a crescut în me
die cu 7,1 la sută, în timp ce în 
S.U.A. producția agricolă a crescut 
numai cu 1,1 la sută. In prezent 
U.R.S.S. produce de peste 2 ori 
mai mult grîu, de aproximativ 2 
ori mai multă sfeclă de zahăr și 
mai mulți cartofi decît S.U.A.

Superioritatea socialismului, pro
gresele lui în întrecerea cu capita
lismul și-au găsit o strălucită ex
presie în succesele științei și teh
nicii sovietice. Realizările epocale 
obținute de oamenii științei și teh
nicii sovietice în explorarea spa
țiului cosmic, în construirea sateli
ților artificiali ai pămîntului, a ra
chetei balistice intercontinentale, a 
centralelor atomo-electrice, a nave
lor aeriene reactive, în cercetările 
privind stăpînirea și folosirea ener
giei termonucleare — au cucerit 
admirația întregii omeniri. Oame
nii de știință din toată lumea re
cunosc în unanimitate prioritatea 
și superioritatea Uniunii Sovietice 
în multe domenii ale științei și teh
nicii. Cele mai vechi și dezvoltate 
țări capitaliste au fost lăsate în

(Continuare in pag. 3-a)
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uucția industrială nedepășind decît 
cu 2 la sută nivelul din 1953. Ca 
urmare a crizei, peste 5 miiicane 
de muncitori au rămas cu totul 
fără lucru, fără a socoti pe acei 
care lucrează o zi de muncă in- 
compiectă. .

Nu pot fi trecute cu vederea 
nici cifrele ce urmează. In cursul 
unei perioade de 12 luni (septem
brie 1957 — august 1958), pro
ducția de oțel din S.U.A. a scă
zut sub influența crizei în compa
rație cu perioada corespunzătoa
re precedentă cu 32,8 milioane 
tone, iar la noi a crescut cu 3,6 
milioane tone; extracția de căr
bune a scăzut în S.U.A. cu 82,3 
milioane tone, iar la noi a crescut 
cu 33,9 milioane tone; extracția 
de petrol a scăzut în S.U.A. cu 
32 milioane tone, iar în U.R.S.S. 
a crescut cu 15,6 milioane tone.

In ultima vreme s-a înrăutățit 
simțitor situația economică in An
glia și în majoritatea celorlalte 
țări din Europa occidentală.

Anul acesta noi am făcut un 
nou și important pas în îndepli
nirea sarcinii economice funda
mentale a U.R.S.S. — a ajunge 
și a depăși principalele țări capi
taliste în ceea ce privește pro
ducția pe cap de locuitor.

Anul care a trecut a arătat în 
mod deosebit folosul adus de în
deplinirea de către partid a in
dicației lui Lenin : „Să lăsăm mai 
multă inițiativă, mai multă inde
pendență organizațiilor locale, să 
concentrăm acolo mai multe for
țe, să dăm mai multă atenție 
experienței practice locale". (V. I. 
Lcnin — Opere voi. 33, pag. 9).

In lumina acestor indicații ale 
lui Lenin a fost de o uriașă în
semnătate perfecționarea condu
cerii economiei, crearea consilii
lor economiei naționale, sporirea 
rolului republicilor unionale și al 
organelor locale în conducerea 
industriei și construcțiilor. Dacă 
în 1952 republicile unionale con
duceau întreprinderi industriale 
ce produceau 30 la sută din pro
ducție, astăzi ele conduc între
prinderi care dau 94 la sută din 
întreaga producție industrială.

In 1958 se înfăptuiește un 
uriaș program de construcții noi. 
Statul va învesti în economia na
țională peste 230 miliarde ruble, 
adică cu 11 la sută mai mult de
cît în 1957. Totodată, trebuie re
levat faptul că investițiile, în 
economia națională pe anul ace
sta vor depăși totalul investiții
lor făcute în toți anii primelor 
două cincinale, luate la un loc.

Gloriosul și eroicul nostru 
Comsomol, care a sărbătorit nu 
de mult 40 de ani de existență, 
are un mare rol în realizarea 
planurilor noastre de construcție 
comunistă. Să ne aducem aminte 
ce rol de seamă a avut tineretul 
nostru în valorificarea pămînturi- 
lor ințelenite și virgine, în con
struirea de mine carbonifere în 
Donbas. In prezent comsomoliștii 
patronează construirea de furnale 
noi și trebuie spus că și în acest 
sector ei dau dovadă de eroism.

Anul acesta se vor construi 
șapte furnale cu o capacitate to
tală de 4.700.000 de tone de fon
tă pe an, ceea ce depășește cu 12 
la sută întreaga producție de fon
tă a Rusiei prerevoluționare din 
anul 1913. Pînă la 1 noiembrie au 
și fost date în exploatare șase 
furnale cu un înalt nivel de me
canizare și automatizare, printre 
care două furnale dintre cele mai 
mari din Europa — cel de la 
uzina siderurgică din Celeabinsk 
și cel de la uzina „Krivorojstal", 
care produc anuar aproximativ un 
milion de tone fiecare. In regiu
nea Stalino a început să produ
că una din cele mai mari baterii 
de cocs din lume, iar în regiunea 
Lugansk un cuptor Martin de 
foarte mare capacitate.

La uzina Novo-Kramatorsk se 
construiește un puternic laminor 
complect automatizat pentru la
minarea continuă la cald a ta
blei. Productivitatea acestui la
minor va egala aproape întreaga 
producție de laminate feroase ob
ținută în Rusia țaristă in anul 
1913.

Anul acesta a fost terminată 
construcția hidrocentralei „Lenin" 
de pe Volga, una din cele mai 
mari din lume, a fost zăgăzuită 
albia fluviului Volga în regiunea 
șantierului de construcție al hi
drocentralei și mai mari de Ia 
Stalingrad unde încă in trime
strul IV al acestui an vor fi date 
în exploatare două turbine de 
cite 105.000 kw. Pe riul Angara 
se construiește puternica hidro
centrală de la Bratsk, și mai pu
ternică decît celelalte. Ați aflat 
cu toții din presă că a fost pusă 
in funcțiune o nouă centrală ato- 
moelectrică. A fost pus de aseme
nea în funcțiune primul grup 
electrogen al puternicei termo
centrale de la Tom-Usinsk. A fost 
construită și dată în exploatare 
noua linie de înaltă tensiune pen
tru transportul energiei electrice 
Biigulma-Zlatoust, care pină la 
sfîrșitul anului va fi prelungită 
pină ia Celeabinsk. Așadar, anul 
acesta se creează o linie unică 
de înaltă tensiune Moscova-Celea- 
binsk, lungă de peste 1.700 
Această linie 
este cea mai 
puternică din

In politica 
combustibililor a intervenit o co
titură constînd in accelerarea in
troducerii petrolului și gazelor, 
dezvoltarea extracției cărbunelui 
prin metoda la zi, intensliicarea 
construcției de termocentrale. 
Economiile realizate la investi
țiile capitale în urma acestor mă
suri, în special datorită faptului 
că se renunță la construirea costi
sitoarelor mine de huilă, ver îi 
folosite pentru rezolvarea a'.tor 
probleme importante ale construc
ției.

A fost adoptat și se infăptuieș 
te un grandios program de dez
voltare acce'erată a industriei chi
mice de mare însemnătate pentru 
întreaga economie națională si 
pentru avintui producției bunu
rilor de consum popular.

Se pun în funcțiune numeroase 
întreprinderi ale industriei ușoa-

de înaltă 
mare și 

lume.
țării în

km. 
tensiune 
cea mai

domeniul

re și alimentare. De exemplu, a- 
nul acesta întră în funcțiune în 
Kuban șapte noi fabrici mari de 
zahăr iar alte șapte vor fi puse 
în funcțiune anul viitor. Kubanul 
devine un nou centru important 
al industriei zahărului din țara 
noastră.

Unind eforturile muncitorilor, 
inginerilor, tehnicienilor și oame
nilor de știință, partidul a obți
nut anul acesta noi succese pe 
calea progresului tehnic, în rea
lizarea și organizarea fabricării 
celor mai moderne mașini, apara
te și instalații electronice, în in
troducerea pe scară largă 
practică a telemecanicii 
maticii.

Productivitatea muncii 
strie va spori în 1958 
sută în comparație cu 1957. 
primele 10 luni ale acestui an au 
fost realizate peste plan prin, re
ducerea prețului de cost al pro
ducției industriale economii 
peste 8 miliarde ruble.

Anul 1958 este un an 
bil pentru agricultura sovietică. 
De la plenara C.C. al 
din septembrie 1953 partidul

în 
și auto-

în indu- 
cu 6 la

In

de

remarca-

P.C.U.S. 
a 

luat o serie de măsuri concrete 
.pentru un avînt rapid al produc
ției agricole.

Anul acesta partidul și guver
nul au luat două măsuri impor
tante în domeniul agriculturii, 
care modifică substanțial rela
țiile dintre stat și colhozuri în 
domeniul economic și care pun 
aceste relații pe un făgaș nou.

In decurs de peste 28 de ani re
lațiile economice dintre statul so
vietic și colhozuri au fost stabilite 
ținîndu-se seama de faptul că ma
șinile agricole aparțineau S.M.T.- 
urilor și nu se vindeau colhozuri
lor. că erau în vigoare numeroase 
tipuri de colectări, avînd ca prin
cipale forme livrările obligatorii, 
cu caracter de impozit, precum și 
plata în natură pentru muncile e- 
fectuate de S.M.T.-uri.

Anul acesta țara a trecut la vîn- 
zarea de mașini agricole colhozu
rilor în cea mai mare parte acea
stă acțiune a și fost îndeplinită, 
a fost introdus un sistem unic de 
achiziții de către stat a produselor 
agricole.

Noul sistem de achiziții și noile 
prețuri de achiziții vor acorda un 
sprijin deosebit de mare acelor 
colhozuri care pînă în prezent ră- 
mîneau în urmă în ce privește pro
ducția agricolă și aveau venituri 
mici. In prezent au fost create toa
te condițiile necesare pentru ca la 
noi să nu mai existe colhozuri sla
be. Agricultura socialistă trebuie și 
poate să asigure un preț de cost 
incomparabil mai scăzut decît a- 
gricultura capitalistă și astfel poa
te scoate la iveală o sursă supli
mentară pentru un avînt continuu 
al bunăstării colhoznicilor și lucră
torilor din sovhozuri, pentru redu
cerea continuă a prețurilor cu a- 
mănuntul, în interesul întregului 
popor.

O astfel de cotitură hotărîtă și 
curajoasă în relațiile cu colhozuri
le și în politica colectărilor a pu
tut fi înfăptuită numai de partidul 
comunist care, ferm convins de 
forțele sale și bucurîndu-se de în
crederea generală a țărănimii col
hoznice și a întregului popor, a ob
ținut înflorirea economiei și pute
rii patriei noastre socialiste.

Anul acesta în țară a fost strin- 
să o recoltă bogată, colectările sg 
apropie de sfîrșit și putem face un 
bilanț îmbucurător. A fost depășit 
planul la colectările de cereale, au 
fost colectate 3.491.000.000 puduri 
de grine, ceea ce este o cifră consi
derabil mai mare decît cea realiza
tă în cursul anului 1956, an record 
în ce privește producția agricolă. 
Anul acesta s-a recoltat sfeclă de 
zahăr cu peste 30 la sută mai mult 
decît în anul 1957 — an cu o re
coltă îmbelșugată. Au fost colecta
te cu 36 la sută mai multe plante 
oleaginoase decît anul trecut. S-a 
colectat mai mult bumbac decît a- 
nul trecut, iar republicile producă
toare de bumbac luptă cu succes 
pentru îndeplinirea planului.

Pină la 1 noiembrie s-au însilo- 
zat în țară 145.000.000 tone de 
nutreț pentru vite față de 88.000.000 
tone cît s-au insilozat anul trecut, 
din care de două ori mai mult po
rumb. Aceste succese creează creș
terii animalelor condiții bune pen
tru perioada următoare de toamnă 
și iarnă și pun bazele unui nou 
avînt al creșterii animalelor în 
1959.

In primele 10 luni ale anului 
acesta s-au colectat cu 581.000 
tone de carne de vită și cu 
1.139.000 tone de lapte mai mult 
decît în aceeași perioadă a anu
lui trecut, și aceasta în condi
țiile desființării livrărilor obliga
torii către stat. Anul acesta pro
ducția globală de lapte in țara 
noastră va atinge nivelul State
lor Unite ale Americii.

Bilanțul colectărilor de 
cesta reprezintă un dar 
oferit statului sovietic de 
mea colhoznică, de muncitorii și 
funcționarii din sovhozuri în cin
stea celei de-a 41-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

Viața a confirmat pe deplin 
justețea îndrăznețelor hotărîri 
ale partidului cu privire la 
S.M.T.-uri și colectări. Acum ma
șinile agricole sînt folosite mai 
bine decît înainte, planurile de 
colectări sînt depășite, întreaga 
noastră agricultură merge în 
nie ascendentă.

Odată cu bilanțul producției 
gricole din acest an încheiem 
fapt o etapă parcursă de țară 
la Plenara din septembrie 
a CC. al P.C.U.S. A fost 
cursă o etapă glorioasă 
marchează marea victorie a 
generale a partidului nostru in 
agricultură. Acum în fața agri
culturii socialiste se deschid noi 
perspective, stau noi sarcini de 
cea mai mare importanță.

Anul acesta este un an de ri
dicare continuă a bunăstării ma
teriale a poporului. In cursul a- 
nului, venitul național al U.R.S.S. 
va crește cu 8 la sută. Numai 
sporul său de anul acesta este 
egal cu întregul volum al veni-
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” 1 despre Uniunea
Sovietică. Iată, de pildă, recent 
au fost la noi în vizită parla
mentari din Tailanda. Intorcin- 
du-se în patrie, ei ău declarat în 
cadrul unei conferințe de presă 
că „întreaga propagandă îndrep
tată împotriva Rusiei este înșe
lătorie de la început pînă la 
sfîrșit și că acum știu cum arată 
Rusia în realitate".

Este 
obținut de tînărul pianist ameri
can Van Cliburn în cadrul con
cursului „Ceaikovski" de la Mos
cova. Dacă domnul Dulles ar 
promova in politică ceea ce o- 
glindesc sentimentele americanu
lui de rînd, ceea ce a exprimat 
Cliburn și mulți alți americani, 
atunci relațiile dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. ar fi oare așa cum sînt 
ele acum ?

Vizitele muzicienilor și actori
lor, ale cineaștilor și sportivilor, 
ale scriitorilor și oamenilor de; 
știință, ale artiștilor plastici și 
pedagogilor, capătă o importanță 
tot mai mare pentru întărirea 
prieteniei între popoare.

Amintiți-vă numai de succesul 
turneelor în străinătate ale bale
tului sovietic. Succesul conferin
ței scriitorilor din țările Asiei și 
Africii, care â generat „spiritul 
Tașkentului", are o foarte mare 
însemnătate progresistă.

Uniunea Sovietică a fost vizi
tată de numeroși pedagogi din 
străinătate. Ei au spus adevărul 
despre felul cum este organizai 
învățămîntul public la noi. Der- 
tick, conducătorul direcției învă- 
țămîntului din S.U.A., care a 
condus delegația americană, a 
declarat: „Nu ne-am putut pui 
și simplu imagina în ce măsură 
U.R.S.S., ca stat, s-a consacra 
învățămîntului ca mijloc de pro
gres național... Cei zece pedagog 
americani s-au înapoiat treziti h 
realitate de cele văzute".

Uniunea Sovietică a încheia 
aproape 90 de acorduri interna 
ționale cu țări străine în pro 
blema schimburilor culturale ș 
științifice și majoritatea acesto 
acorduri se realizează bine, spr 
folosul ambelor părți.

Ce-i drept, există și alte exem 
ple, cum ar fi Anglia, unde orga 
nele de resort, după ce mai înt 
și-au dat asentimentul pentru în 
cheierea unui asemenea acord, a 
început ulterior să născoceasc 
subterfugii pentru a torpila îrl 
cheierea lui; acest lucru însă re 
fiectă în mod evident linia gene 
rală a actualului guvern consei 
vator al Angliei, care nu man 
festă interes pentru îmbunătăț 
rea relațiilor cu Uniunea Soviț 
tică. In treacăt fie zis, luînd ci 
vîntul acum două săptămîni I 
Universitatea din Londra, pn 
mierul Angliei, Macmillan, 
mers atît de departe îneît a îi 
demnat ca legăturile culturale s 
fie folosite pentru activitate sul 
versivă împotriva U.R.S.S. As 
menea îndemnuri nu sînt o noi 
tate și, după cît se pare, Ma 
mHlan jinduiește acum la lam 
trăgătorilor de sfori ai propagai 
dei antisovietice care au dat i 
mult faliment.

_ Există și fapte cu totul stran 
cînd nu se poate înțelege de 1< 
cum se orientează gazdele atun 
cînd refuză, cu totul pe neaște 
tate, să dea dovadă de ospita 
tate: ba unei delegații a noast 
nu i se permite să meargă Ia i 
banchet și să intre în parcul zo 
logic din Chicago, ba să revo 
concertele unui pianist în ora 
din S.U.A. asupra cărora se c 
zuse înainte de acord, ba Ital 
dînd noi dovezi de „democrat!: 
creștin", interzice intrarea în ța 
a 850 de turiști sovietici care 1 
ceau o călătorie în jurul Europ 
Astfel de fapte se mai întîlne 
încă și nici un înțelept nu va 
în stare să priceapă cine anui 
trage foloase de pe urma lor 
care sînt aceste foloase.

O mare importanță a căpă 
Expoziția universală de la Bi 
xelles, care a devenit pentru 
jumătate de an un for de în: 
niri și de prezentare a realiză > 
lor. Este suficient să spunem 
pavilionul sovietic, despre care 
ziar belgian scria că „s-ar păi 
că emană o atracție magnetică" 
fost vizitat de peste 30 de milior 
de oameni. Uniunea Sovietică 
obținut peste 520 de premii și r 
dalii.

Semnificativ este și faptul că j 
meroși vizitatori și presa, relev 
avîntul rapid al Uniunii Soviet 
au subliniat că în țara noas 
vorbele sînt confirmate întotdeai 
prin fapte. Ziarul belgian , 
Peuple" s-a exprimat frumos în 
mărul său din 21 iunie a.c des 
prezentarea realizărilor noast 
„Acest palat (este vorba de 
vilionul U.R.S.S. la expoziț 
seamănă cu cuvîntarea rostită 
Hrușciov la sesiunea Soviete 
Suprem. El vorbește despre d 
voltarea neobișnuită a U.R.f 
in cele mai diferite domenii".

Legăturile și contactele dii 
popoare întăresc înțelegerea r 
procă, slujesc cauza păcii. Mi,- 
mii de oameni iau cunoștință 
realizările Țării Sovietelor, po- 
tind în patria lor despre succe 
noastre, mărind numărul priet . 
lor noștri.

Tovarăși, oamenii sovietici, 
prietenii noștri de peste hotare 
convinși că hotărîrile Congres 
al XXI-lea al P.C.U.S. vor inau 
ra o nouă etapă g construcției 
muniste în U.R.S.S;, vor detern 
un puternic avînt al activit 
creatoare a poporului nostru.

Nu există forțe în lume care 
poată opri înaintarea omenirii- 
calea comunismului, cauza noa 
este invincibilă. Raportul de f 
pe arena internațională s-a, scl 
bat pentru totdeauna și în mod 
vocabil în favoarea socialismul! .

Trăiască invincibilul steag 1 
nist al Marii Revoluții Social 
din Octombrie !

Trăiască Partidul Comunist 
Uniunii Sovietice — inspirat 
înflăcărat și organizatorul înțe 
al victoriilor noastre 1

Să înflorească popoarele Uni 
Sovietice pe calea luminoasă 
construirii comunismului!

Să se întărească prietenia n. 
tră cu toate popoarele lumii ! '

dește adevărulcînd discutarea acestei probleme la 
O.N.U. se afla în faza inițială, re
prezentanții puterilor occidentale 
ne-au cerut să ne confirmăm pro
punerile prin „acțiuni", prin „fap
te". - - *.........................
erau 
toți

strîngerea într-o măsură și mai 
mare a rîndurilor poporului chi
nez. au provocat un măreț avînt 
patriotic și au făcut să crească 
hotărîrea poporului chinez de a-și 
apăra țara și independența, de a 
obține eliberarea teritoriilor chi
neze care mai sînt încă ocupate 
de imperialiștii străini și de a- 
genții lor.

Uniunea Sovietică a sprijinit 
cu hotărîre Republica Populară 
Chineză, declarînd prin scrisoa
rea adresată de președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, președintelui Ei
senhower, că noi vom considera 
un atac împotriva Republicii 
Populare Chineze ca un atac îm
potriva Uniunii Sovietice. Aceasta 
a avut efectul unui duș rece pen
tru capetele înfierbîntate ale ge
neralilor și politicienilor ameri
cani care au pierdut simțul mă
surii. Datorită politicii sale de 
pace, R.P. Chineză a reușit să 
împiedice întețirea conflictului 
din regiîmea Taivanului, deși cli
ca militaristă americană continuă 
să agite torța războiului în apro
pierea litoralului chinez.

Din nou a fost demascat impe
rialismul american care și-a asu
mat funcția de jandarm mondial, 
care prin pretențiile sale nebu
nești la dominația mondială cre
ează focare de război ba într-o 
parte ba într-alta a globului pă- 
mîntesc. Pretutindeni el se lo
vește însă de hotărîrea de fier a 
popoarelor iubitoare de pace de a 
curma agresiunea și de a apăra 
pacea! Uneltirile agresorilor im
pun în mod imperios ascuțirea la 
maximum a vigilenței, întărirea 
capacității de apărare, perfecțio
narea armatei sovietice, armata 
poporului care stă cu credință de 
strajă cuceririlor revoluției din 
Octombrie.

Faimoasa politică „de pe po
ziții de forță" și de echilibristică 
„în pragul războiului" a domnu
lui Dulles, suferă un eșec. Toate 
aceste doctrine de „reținere", 
„respingere", „încercuire" și „eli
berare" nu sînt decît o mărturie 
a extremei nechibzuințe și a a- 
venturismului cercurilor agresive 
din S.U.A. Această politică a de
venit odioasă nu numai popoare
lor altor țări, ea nu numai că a- 
gravează divergențele 
S.U.A. și aliații lor, dar stîrnește 
proteste chiar în rindurile po
porului american.

Numeroși reprezentanți ai vieții 
publice și oameni politici din 
S.U.A. au luat deschis atitudine 
împotriva acestei politici. Senatorul 
Fulbright, de pildă, referindu-se la 
caracterul aventurist al politicii 
S.U.A., scrie că în S.U.A. „are loc 
fn găoace un proces invizibil de 
destrămare". Asemenea voci lucide 
pot fi auzite tot mai des în S.U.A., 
în cele mai diferite cercuri. Ma
rele industriaș american Cyrus Ea
ton, care a vizitat anul acesta U- 
niunea Sovietică și care nu o dată 
a dat dovadă de obiectivitate în a- 
precierile sale, constată: 
gura 
torc întotdeauna capul 
vadă —1 —1—
neva 
și congresmenii 
ră că Dulles este un prost desă- 
vîrșit se tem să spună acest lucru. 
Noi sîntem cei care oferim proto
tipul statului polițist". Este semni
ficativ faptul că pînă și în Depar
tamentul de Stat s-au găsit oa
meni care să divulge că 85 la sută 
din scrisorile primite de Departa
mentul de Stat în legătură cu ul
timele evenimente condamnă politi
ca lui Dulles.

Tovarăși! Uniunea Sovietică este 
solidară cu toate popoarele care-și 
apără dreptul la o dezvoltare in
dependentă și este gata să ajute 
popoarele care s-au smuls din lan
țurile asupririi coloniale să-și în
tărească independența politică și 
economică.

Indiferent sub ce forme schim
bate s-ar manifesta colonialismul 
contemporan, esența sa rămîne a- 
ceeași — exploatarea cruntă a ță
rilor dependente și semidependen- 
te. S-a redus comerțul țărilor 
slab dezvoltate din punct de ve
dere economic cu S.U.A. și cu alte 
cîteva state ale Occidentului, re
zervele valutare ale acestor țări se 
epuizează rapid, ele sînt tot mai 
mult jefuite prin reducerea prețu
rilor la materiile prime vîndute de 
ele, menținîndu-se sau chiar majo- 
rindu-se prețurile la mărfurile li
vrate lor. Potrivit datelor O.N.U., 
țările slab dezvoltate au pierdut 
în 1957 numai din această cauză 
aproximativ 3 miliarde de dolari, 
iar anul acesta Și mai mult. „A- 
jutorul" acordat de statele occiden
tale țărilor slab dezvoltate din 
punct de vedere economic nu con
stituie decît firimituri ale profitu
rilor pe care monopolurile imperia
liste le acordă cu „bunăvoință" po
poarelor pe care tot ele le jefuiesc. 
Se știe, de pildă, că în august a.c., 
S.U.A. au promis 100 milioane de 
dolari țărilor arabe dacă vor ac
cepta planul american de „pacifi
care" a Orientului Apropiat.

„Generozitatea" S.U.A. este pe 
drept cuvînt fără precedent dacă se 
ține seama de faptul că numai 
profiturile anuale ale societăților 
petrolifere americane din Orientul 
Apropiat depășesc un miliard de 
dolari!

In legătură cu aceasta, este cu 
neputință să nu-ți amintești de cu
vintele iui Lenin despre America și 
relațiile ei cu alte țări, care parcă 
au fost rostite chiar astăzi: „Ame
rica este puternică, toți sînt acum 
datornicii ei, toți depind de ea, toți 
o urăsc din ce în ce mai mult; ea 
ii jefuiește pe toți, și îi jefuiește 
intr-un mod foarte original". (V.I. 
Lenin — Opere voi. 31, pag. 433).

Tovarăși! Principiul leninist al 
coexistenței pașnice a statelor cu 
orînduiri sociale deosebite dobîn- 
dește o tot mai largă recunoaște
re. Guvernul sovietic ia toate mă
surile pentru a crea condițiile ne
cesare în vederea unei păci trai
nice pe pămînt, pentru a împiedi
ca alunecarea lumii spre un răz
boi distrugător. Și în acest an, U- 
niunea Sovietică a făcut o serie de 
noi eforturi importante pentru so
luționarea actualei și arzătoarei 
probleme a dezarmării. Atunci

memoriul care se discută astăzi în 
întreaga țară cu privire la schim
bările devenite necesare în între
gul sistem al învățămîntului nostru 
public. Am obținut mari succese în 
pregătirea și educarea cadrelor. 
Reorganizarea proiectată a școlii 
medii și superioare va ajuta tî- 
năra generație să se ridice la ni
velul exigențelor impuse de noua 
etapă a construirii comunismului.

Partidul se va sfătui și în viitor 
cu poporul în problemele de im
portanță vitală ale construcției 
noastre economice, de stat și cul
turale, considerînd că aceasta este

tulul național al țării noastre pe 
anul 1930. Ritmul înalt de crește
re a venitului național în U.R.S.S. 
a permis sporirea 
reale ale oamenilor 
orașe și sate.

Numărul total 
și funcționarilor 
cursul anului cu 
meni, iar fondul 
la sută.

Se desfășoară pe un front larg 
lucrările de trecere a muncitori
lor și funcționarilor la ziua de 
muncă de 7 și 6 ore în primul 
rînd în ramuri ale industriei ca 
industria cărbunelui, siderurgia, o condiție extrem de importantă a 
industria chimică, precum și în succesului înaintării noastre con- 
industria constructoare de ma- tinue.
șini, industria petrolului și a ga- In viitorul cel mai apropiat par- 
zelor.

Suma globală a tuturor ajutoa
relor și înlesnirilor primite de 
populație de la organizațiile de 
stat, cooperatiste și obștești se 
va cifra anul acesta la peste 215 
miliarde de ruble, adică va crește 
cu 14 miliarde de ruble față de 
anul trecut. In 1958, numai pen
siile vor reprezenta 64 miliarde de 
ruble, adică de două ori mai muit 
decît în 1955.

Un indiciu grăitor al 
bunăstării materiale a 
sovietic îl constituie creșterea ne
contenită a circulației mărfurilor 
cu amănuntul. Numai in ultimii 
doi ani, volumul global al acesteia 
a crescut cu peste 20 la sută. A- 
ceastă creștere este egală cu ju
mătate din întreaga circulație a 
mărfurilor în 1940. Anul acesta se 
vor vinde de 2,7 ori mai multe 
mărfuri (în prețuri comparabile) 
decît în 1940.

Cu toată creșterea importantă a 
vînzării diferitelor mărfuri către 
populație se mai constată încă lip
sa anumitor mărfuri, ceea ce duce 
la perturbări în comerț în unele re
giuni. Această situație este accen
tuată și de lipsurile în muncă ale 
aparatului comercial.

In scopul îmbunătățirii deservirii 
consumatorilor și al sporirii capa
cității de deservire a rețetei comer
ciale se pun în aplicare în comerț 
noi metode înaintate, ca de pildă 
autodeservirea în întreprinderile de 
alimentație publică și în magazine, 
comerțul cu mărfuri preambalate, 
vînzarea cu ajutorul automatelor 
etc. Datorită însă spiritului rutinier 
al unor lucrători din comerț, for
mele înaintate de deservire a cum
părătorilor se introduc într-un ritm 
lent. In activitatea întreprinderilor 
comerciale există încă multe lip
suri și din păcate nu au fost des- 
rădăcinate nici abuzurile Munca 
de educare a cadrelor de lucrători 
din comerț trebuie îmbunătățită. 
Pentru lichidarea acestor lipsuri 
este necesar ca masele să preia 
controlul asupra activității între
prinderilor comerciale și să se an
treneze în această muncă întregul 
activ obștesc care cunoaște nevoile 
populației, poate verifica activita- 

\ tea aparatului comercial, poate 
dezvălui lipsurile și, ceea ce este 
esențial, poate obține lichidarea 
lor.

Un mare avînt a luat construc
ția de locuințe. Pentru a ne da 
seama de proporțiile grandioase 
ale acestei construcții este sufi
cient să spunem că în 1958 se vor 
construi pentru populația urbană 
case de locuit cu o suprafață tota
lă de peste 62 milioane metri pă- 
trați, adică cu 50 Ia sută mai mult 
decît s-a construit în cursul celui 
de-al doilea cincinal. .Se dezvoltă 
de asemenea rapid construcția de 
case de locuit cu forțele proprii ale 
colhoznicilor și ale intelectualilor 
de la sate.

Creșterea bunăstării oamenilor 
muncii din țara noastră, largile 
acțiuni întreprinse de stat pen
tru ocrotirea sănătății au asigu
rat populației o stare mai bună 
a sănătății și o mai mare longe
vitate. In țara noastră la 10.000 
de locuitori sînt 17 medici, în 
timp ce în Rusia țaristă la 10.000 
de locuitori nu exista decît lin 
medic, iar în S.U.A., în 1955, 
numai 12 medici. Anul acesta se 
produc medicamente și instru
mente medicale de 4,1 ori mai 
mult decît în 1950 și de 10,5 ori 
mai. mult decît în 1940. Trebuie 
remarcat că, cu toate aceste suc
cese, noi mai avem multe lipsuri 
în deservirea medicală a popu
lației, lipsuri care trebuie înlă
turate.

Avîntul activității maselor de 
la orașe și sate, dezvoltarea 
continuă a democrației sociali
ste, ihtărirea legăturilor dintre 
partid și mase au contribuit în
tr-o măsură uriașă la succesele 
dezvoltării noastre economice.

In lumina succeselor dobîndite 
anul acesta devine și mai evi
dent caracterul profund nejust și 
dăunător al poziției grupului an
tipartinic al lui Malenkov, Kaga- 
novici, Molotov, Șepilov care au 
atacat anul trecut linia generală 
a partidului și au fost zdrobiți 
de partid.

Anul acesta, în țara noastră a 
continuat perfecționarea organe
lor conducerii de stat, lărgirea 
funcțiilor organizațiilor obștești 
și în primul rînd ale celor sin
dicale, intensificarea activității 
și influenței lor în viața între
prinderilor și instituțiilor în lup
ta împotriva birocratismului, 
precum și în importanta acțiune 
de deservire a populației.

O importanță tot mai mare ca
pătă critica și autocritica — 
mijloc extrem de important de 
descoperire și lichidare a lipsuri
lor, unul din factorii de formare 
a conștiinței comuniste.

Preocuparea permanentă a par
tidului pentru educația comunis
tă a oamenilor sovietici este o 
chezășie a mersului nostru cu 
succes înainte. Partidul conside
ră intolerabile manifestări ale 
rămășițelor trecutului cum sînt 
beția, huliganismul și alte purtări 
nedemne și le declară război. 
Viitorul societății noastre depin
de în mare măsură de tînăra ge
nerație pe care vrem s-o vedem 
multilateral instruită, iubind mun
ca, cultă, pură, din punct de ve
dere moral, călită pe plan ideolo
gic. In această ordine de idei au 
o mare. însemnătate problemele a- 
bordate de tovarășul Hrușciov în

veniturilor 
muncii de la

muncitorilor 
crescut în

al
a
1.500.000 de oa- 
de salarii cu 6

ridicării 
poporului

lă posibilitățile noastre, să găsim 
soluții juste, să pregătim poporul 
pentru îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor pe care le va trasa con
gresul partidului.

întregul popor sovietic a primit 
cu uriașă însuflețire știrea convo
cării Congresului al XXI-lea al 
partidului, întîmpinîndu-1 prin a- 
vînt în muncă, prin noi realizări.

„La noi, spunea Lenin, nimeni nu 
va erecte într-o repeziciune fantas
tică a oricăror schimbări, în 
schimb însă într-o,repeziciune rea
lă, într-o repeziciune în comparație 
cu orice perioadă de dezvoltare is
torică luată așa cum s-a desfășu
rat ea, într-o astfel de repe
ziciune, dacă mișcarea este con-

atunci ele nu 
acum 
baza 
cine 
ține 
vor-

tidul va supune discuției întregului 
popor cifrele de control ale pla
nului de șapte ani de dezvoltare a 
economiei naționale. Cea mai lar
gă participare a muncitorilor, col
hoznicilor, inginerilor și tehnicieni
lor, oamenilor de știință, a tuturor 
oamenilor muncii ai Uniunii Sovie
tice la discutarea problemelor pri
vind perspectivele dezvoltării noas
tre va contribui să scoatem la ivea-

dintre

dusă de un partid cu adevărat re
voluționar, într-o astfel de repezi
ciune noi credem și o astfel de re
peziciune o vom obține cu orice 
preț". (voL 33, pag. 384 E.S.P.L.P.).

Intrăm într-o nouă etapă de dez
voltare, etapa dezvoltării și mai 
impetuoase a forțelor de producție 
ale țării, ă înaintării rapide a pa
triei noastre pe calea spre comu
nism.

linia generalăLupta pentru pace
a politicii noastre externe

însă a fost preîntimpinatrăzboiul
de forțele țărilor socialiste, ale tu
turor statelor și popoarelor iubi
toare de pace.

In 1956 Anglia și Franța, îm
preună cu Israelul, au atacat Egip
tul.

După mai puțin de un an, 
S.U.A. și Anglia au pregătit cu 
sprijinul Turciei agresiunea arma
tă împotriva Siriei. In ambele ca
zuri-, prin eforturile Uniunii Sovie
tice, ale tuturor țărilor socialiste 
și ale altor state iubitoare de 
pace, datorită luptei eroice a po
poarelor din țările arabe, agresiu-’ 
nea a fost curmată, agresorii au 
fost alungați în mod. rușinos din 
Egipt, ei nu au îndrăznit să atace 
Siria.

imperialismul american și colo
nialismul olandez au săvîrșit cu 
sprijinul altor puteri coloniale, 
membre ale N.A.T.O., o agresiu
ne indirectă împotriva Republicii 
Indonezia, au organizat acolo o 
rebeliune armată. Datorită avîntu- 
lui patriotic al poporului indone
zian și sprijinului acordat Indo
neziei de țările socialiste și de 
alte state iubitoare de pace, rebe
liunea a fost lichidată, Indonezia 
și-a apărat independența națio
nală. Cu acest prilej blocul agre
siv al N.A.T.O. s-a demascat pe 
deplin ca stat major, al puterilor 
imperialiste în lupta împotriva 
mișcării de eliberare a popoarelor

Tovarăși 1 Doi factori de cea mai 
mare importanță caracterizează ac
tuala situație internațională. Pe de 
o parte, forțele imperialismului și 
reacțiunii se străduiesc să submi
neze pacea, să creeze cînd intr-un 
loc cînd într-altul focare de război, 
să țină lumea într-o stare de ne
liniște și îngrijorare, să facă e- 
chilibristică în pragul războiului. 
Pe de altă parte, și aceasta este 
esențial, în ciuda acestor încercări 
ale cercurilor reacționare, relațiile 
internaționale se dezvoltă în epoca 
noastră în direcția întăririi forțe
lor păcii, democrației și socialis
mului.

După cel de-al doilea război 
mondial, raportul de forțe pe a- 
rena internațională s-a modificat 
radical. Aceasta a permis Con
gresului al XX-lea al partidului 
nostru să tragă istorica concluzie 
că războiul nu mai este o fatali
tate inevitabilă, că în lume exi
stă acum forțe care pot să pre- 
întîmpine războiul. Evenimentele 
din ultimii ani au confirmat jus
tețea acestei teze importante.

O foarte mare însemnătate pen
tru unirea forțelor comunismului 
sub steagul marxism-leninismului 
și pentru lupta pentru pace, pen
tru socialism au avut consfătui
rile reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești din ță
rile socialiste și ai tuturor parti
delor comuniste și muncitorești 
care au participat anul trecut la din țările Asiei și Africii. 
Moscova la sărbătorirea celei Acum cîteva luni, cînd în Liban 
de-a 40-a aniversări a lui Octom- a început lupta internă pentru în- 
brie.

în anul care a trecut s-a întă
rit și mai mult coeziunea măre
ței comunități a țărilor socialiste, 
unitatea ideologică a partidelor 
comuniste și muncitorești din 
întreaga lume pe baza internațio
nalismului proletar, ceea ce s-a 
manifestat și în riposta unanimă, 
nimicitoare dată revizionismului 
contemporan.

în declarația consfătuirii r 
prezentanțîlor partidelor comuni
ste și muncitorești din țările so
cialiste se stabilește cu precizie 
ce forțe sociale puternice ale 
contemporaneității șînt în stare 
să asigure pacea, să înlăture 
primejdia unui război:

Invincibilul lagăr al statelor so
cialiste.

Statele iubitoare de pace din 
Asia și Africa, care s-au situat 
pe poziții antiimperialiste și care 
formează împreună cu țările so
cialiste o vastă zonă a păcii.

Clasa muncitoare internațională 
și avangarda ei — partidele co
muniste.

Mișcarea de eliberare a po
poarelor din colonii și semi
colonii.

Mișcarea de masă a popoarelor 
pentru pace, inclusiv in țările 

1 imperialiste.
Popoarele țărilor din Europa 

care și-au proclamat neutralita
tea, popoarele Americii Latine.

Expritnînd cu claritate aspira
țiile și speranțele fiecărui om al 
muncii din lume, „Manifestul Pă
cii" spune ; „Războiul nu este ine
vitabil, războiului i se poate pune 
stavilă, pacea poate fi apărată și 

i consolidată 1".
In ultimii trei ani imperialismul 

i a creat cîteva focare de război,

lăturarea guvernului antipopular, 
puterile imperialiste și în primul 
rînd S.U.A. au început să concen
treze flotă și trupe în jurul acestui 
stat mic. Cînd însă în Irak s-a 
produs o explozie revoluționară 
care a dus la falimentul vechiului 
regim și la nașterea Republicii 
Irak, trupele americane au debar
cat în Liban și au ocupat țara, 
urmărind nu numai să înăbușe vo- 

re- ința poporului libanez, ci și să su
grume revoluția din Irak. La rîn- 
dul ei, Anglia a sprijinit această 
acțiune agresivă și, profitînd de* 
atmosfera aventurilor militare cre
ate de imperialiști în Orientul A- 
propiat, a ocupat Iordania.

Uniunea Sovietică, țările socia
liste și celelalte state iubitoare de 
pace s-au ridicat cu hotărîre în 
sprijinul luptei popoarelor țărilor 
arabe împotriva agresiunii impe
rialiste și au obținut ca O.N.U. să 
adopte o rezoluție cu privire la 
retragerea trupelor din Liban și 
Iordania. Și aici imperialismul, 
colonialismul, au fost nevoite să 
se oprească și să dea înapoi. Im
perialiștii americani și englezi au 
trebuit să plece acasă cu buzele 
umflate. Ei s-au demascat din nou 
în fața tuturor popoarelor și în 
primul rînd în fața popoarelor a- 
rabe.

Nici nu s-a stins bine focarul 
de incendiu din Orientul Apro
piat cînd americanii au și înce
put să ațîțe focul unui alt focar 
de război creat de ei anterior prin 
ocuparea insulei Taivan,

Amenințările generalilor ameri
cani că vor ataca Republica 
Populară Chineză, că vor distru
ge cu bombe atomice străvechile 
orașe chineze au avut drept efect

,Sin- 
în- 
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spionează ci-

' w
țară unde oamenii 

ca
dacă nu-i
sînt Statele Unite. Pînă 

care conside-

Deși nici 
puține la număr, 
s-au 

acțiunilor, pe baza faptelor, 
dorește dezarmarea și cine o 
în loc camuflîndu-se doa.r prin 
bărie despre dezarmare.

Uniunea Sovietică a redus 
mod unilateral, începînd din 1955, 
forțele sale armate, a renunțat la 
bazele aflate pe teritoriile altor 
state, își reduce an de an bugetul 
militar. Ne este îngăduit să în
trebăm : Dar unde sînt faptele dv., 
domnilor capitaliști ?

Guvernul sovietic a prezentat un 
întreg complex de propuneri de 
dezarmare realiste. Noi ne-am rea
firmat încă o dată atît hotărîrea 
de a accepta și o dezarmare ge
nerală radicală (care ar fi cea 
mai bună, dar pe care, după cum 
se vede puterile occidentale nu 
sînt gata să o accepte) cît si ho
tărîrea de a accepta măsuri par
țiale, urmărind dezarmarea pas cu 
pas. In primul rînd am 
să realizăm un acord 
tor la încetarea imediată a 
riențelor nucleare, iar apoi 
interzicerea totală a armei 
cleare.

Noi am declarat însă în 
tuturor că nu putem accepta să 
participăm la discuții sterile despre 
dezarmare. Zarva fără rost făcută 
de puterile occidentale în jurul 
problemei dezarmării, de care s-a 
săturat toată lumea, amintește 
de un basm ceylonez în care se 
povestește cum cîțiva negustori 
vicleni au făcut împreună o fier
tură și fiecare, dorind să se în
frupte pe socoteala celuilalt, s-a 
prefăcut doar că pune în 
cazanul comun un pumn de orez, 
iar apoi, sorbind din cazan numai 
apă, lăsa să creadă că fiertura a 
ieșit cum nu se poate mai bună. 
In același fel, puterile occidentate 
încearcă să înlocuiască adevărata 
dezarmare prin discuții despre de
zarmare. Uniunea Sovietică nu va 
accepta niciodată o asemenea în
șelare a opiniei publice.

In ce ne privește facem totul ca 
conferința reprezentanților celor 
trei țări cu privire la încetarea ex
periențelor nucleare, care a înce
put la Geneva, să fie încununată 
de succes. Și nu există decît un 
singur criteriu pentru aprecierea 
succesului : încetarea pentru tot
deauna a experiențelor — și a ve
nit timpul pentru aceasta — și în
cheierea unui acord. Numai aceas
ta se va putea numi succes și nu
mai aceasta va însemna că confe
rința a justificat speranțele po
poarelor.

A trecut aproape un an de cînd 
guvernul sovietic a propus să se 
convoace o conferință a conducă
torilor de state la cel mai înalt ni
vel cu scopul de a se realiza o 
slăbire substanțială 
internaționale, 
opiniei publice 
rea convocării 
ferințe a fost 
evidentă îneît 
toare din S.U.A., Anglia și Franța 
nu s-au putut pronunța în mod fă
țiș împotriva convocării acestei 
conferințe. De aceea ele au recurs 
la obișnuitul lor procedeu de ter
giversare și amînare și în primul 
rînd au cerut să se includă pe or
dinea de zi probleme cu caracter 
vădit provocator, ca de pildă pro
blema situației din țările Europei 
răsăritene. De aceea, pînă și în 
ziua de azi carul nu s-a urnit din 
loc.

An de an crește numărul țărilor 
cu care Uniunea Sovietică între
ține relații prietenești, dezvoltă și 
extinde continuu contactele de a- 
faceri și politice.

Relații de prietenie și colabo
rare există și se consolidează nu 
numai între Uniunea Sovietică și 
celelalte țări ale lagărului socia
list, ci și cu multe țări nesocia- 
liste, situate în diferite continente 
ale globului.

Nu este vina noastră dacă în a- 
cest domeniu nu totul se desfă
șoară cu succes și dacă relațiile 
cu o serie întreagă de țări lasă 
de dorit.

Uniunea Sovietică a depus și 
depune eforturi susținute în vede
rea dezvoltării legăturilor econo
mice și culturale cu toate țările, 
considerînd aceste legături ca o 
cale irrjportantă și justă pentru 
crearea unei atmosfere de colabo
rare și prietenie. Uniunea Sovie
tică face tot ce depinde de ea pen
tru a contribui la dezvoltarea unei 
largi colaborări economice in
ternaționale, inclusiv dezvolta
rea comerțului, a schimbului în 
domeniul gîndirii științifice, în 
domeniul progresului tehnic.

Această linie este urmată și de 
toate țările socialiste. Aceasta 
reiese chiar și din faptul că vo
lumul comerțului exterior al țări
lor socialiste se cifra în 1950 la 
39 miliarde ruble, reprezentînd 
8 la sută din întregul comerț 
mondial, iar in 1957 se apropia 
de suma de 100 miliarde ruble, 
reprezentînd peste 10 la sută din 
întregul comerț internațional.

Consfătuirea din mai a.c. a re
prezentanților partidelor comuni
ste din țările socialiste, care au 
discutat probleme economice, 
constituit începutul unei etape 
noi, superioare în colaborarea 
economică dintre țăriie socialiste, 
care înseamnă adîncirea diviziu-1 
nii internaționale a muncii intre 
acestea, coordonarea planurilor 
de dezvoltare a ramurilor inter
dependente, accentuarea cooperă
rii și specializării în producția 
industrială.

Au luat o largă dezvoltare le 
gâturile internaționale ale Uni
unii Sovietice în domeniul cultu
rii, științei și tehnicii, invățămîn- 
tului, ocrotirii sănătății, turismu
lui. Spre deosebire de trecut, în 
ultimii ani sute de mii de oameni 
de peste hotare au vizitat Uniu
nea Sovietică, numeroși oameni 
sovietici au vizitat alte țări.

Un asemenea schimb apropie 
oamenii, întărește hotărîrea lor 
de a lupta peniru pace, răspfn-

convins pe

binecunoscut succesul
în

vrea 
privi- 
expe- 
și la 

nu-

auzul

a încordării 
Starea de spirit a 

mondiale în favoa- 
unei astfel de con- 
și a rămas atît de 

cercurile conducă-

a



Curîntarea tovarășului Ion Gheorghe Maurer
(Urmare din pag. l-a)

urină de U.R.S.S. și în privința 
pregătirii cadrțlor de specialiști 
de cea mai tnaltă calificare. 
Revista americană „Progresive" re
cunoaște că : „in domenii cum sînt 
Invăjămintul, știința, in care ame
ricanii se considerau odinioară de 
neîntrecut, ei sînt acum intrecuți 
datorită progreselor, uriașe realiza 
te de o țară care nu de mult se 
afla in ruini provocate de mașina 
de război nazistă".

Creșterea rapidă a producției in
dustriale și agricole, dezvoltarea 
puternică a științei și tehnicii în 
U.R.S.S. au ca rezultat ridicarea 
neîncetată a nivelului de trai al 
oamenilor sovietici. Aceasta se con
cretizează în puternica creștere a 
consumului populației, intr-un vast 
sistem de măsuri sociale, în trece
rea la ziua de muncă de 7 și 6 ore 
într-o serie de ramuri industriale, in 
amploarea pe care a luat-o cons
trucția de locuințe.

Victoriile istorice ale construc
ției socialismului și comunismu
lui în Uniunea Sovietică sînt ro
dul muncii creatoare a poporului 
sovietic, rodul participării active 
a maselor de oameni ai muncii 
la conducerea economiei și statu
lui. De-a lungul anilor, cu abne
gație, perseverență și curaj fără 
seamăn, poporul sovietic a în- 
frînt și lichidat cumplita înapo. 
iere economică și culturală mo
ștenită de la țarism, imensele 
pustiiri provocate de războaiele 
ce le-au fost impuse de imperia
liști, numeroase piedici și greu
tăți, și și-au făurit viața înflori
toare de astăzi.

Forța care a însuflețit și con
dus milioanele de oameni sovie
tici în lupta" lor eroică, revoluțio
nară, este gloriosul Partid Co
munist al Uniunii Sovietice. (A- 
plauze puternice, ovații). De-a 
lungul întregii sale existențe, 
P.C.U.S. a dovedit prin fapte 
mărețe justețea politicii sale, fi
delitatea sa nestrămutată față de 
învățătura marxist-leninistă pe 
carte a îmbogățit-o, soluționînd 
în mod strălucit probleme de o 
uriașă însemnătate teoretică și 
practică.

In curînd va avea loc un eve
niment de însemnătate istorică 
mondială — al XXI-lea Congres 
extraordinar al P.C.U.S., ce va 
avea de dezbătut programul unor 
noi realizări grandioase în indus
trie, agricultură, știință și teh
nică, al unui avînt fără prece
dent al dezvoltării forțelor de 
producție în Uniunea Sovietică. 
El va marca o nouă etapă în 
desfășurarea operei de construire 
a comunismului în U.R.S.S.

Tovarăși,
Victoria Marii Revoluții Socia

liste din Octombrie și construi
rea socialismului de către po
porul sovietic au scos la iveală 
ceea ce e esențial, fundamental 
și obligatoriu pentru trecerea de 
la capitalism la socialism în o- 
ricare țară.

In epoca istorică inaugurată 
de Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie, popoarele dln- 
tr-un șir de țări din Europa și 
Asia, pășind sub conducerea par
tidelor lor marxist-leniniste, pe 
drumul luminat de experiența 
P.C.U.S., de învățătura marxist- 
leninistă, s-au rupt din lanțurile 
imperialismului și au trecut la 
construirea orînduirii noi, lipsite 
de exploatare. S-a creat astfel 
sistemul socialist mondial, pu
ternicul lagăr al socialismului, 
(aplauze).

Desfășurarea revoluției și a 
construcției socialiste în tinerele 
țări socialiste a confirmat vala
bilitatea universală a experienței 
P.C.U.S., a dovedit caracterul 
de lege generală, pe care.l au a- 
semenea trăsături ale acestei ex
periențe cum sînt: cucerirea 
puterii de către oamenii mun
cii ș; instaurarea dictaturii 
proletariatului, rolul conducă
tor a! clasei muncitoare în 
frunte cu partidul ei marxist- 
leninlst în înfăptuirea revo
luției proletare și construirea 
socialismului, alianța clisei 
muncitoare cu masele principale 
ale țărănimii și alte pături de 
oameni ai muncii, trecerea în 
proprietatea obștească a princi
palelor mijloace de producție.

„Desfășurarea revoluției în 
țara noastră — arăta tov. Gh. 
Gheorghiu-Dej — a demonstrat 
Încă o dată că leninismul este o 
teorie și o tactică universal va
labilă, care dă partidului mar- 
xist-lenlnist putința de a se o- 
rlenta in cele mai diferite și 
complexe împrejurări ale luptei de 
clasă. Nu există alt drum de con
struire a socialismului decît acela 
indicat de marxism-leninism, 
verificat de experiența istorică a 
gloriosului Partid Comunist al 
Uniunii Sovietice, ca și de expe
riența propriului nostru partid și 
a altor partide comuniste și 
muncitorești din țările de demo
crație populară. Acesta este dru
mul înlocuirii puterii clarelor 
exploatatoare și al instaurării 
pu'erii clasei muncitoare — sin
gura clasă revoluționară pînă la 
capăt, forța conducătoare a lup
tei maselor asuprite și exploa
tate : este drumul consolidării 
continue a acestei puteri și al 
construirii orînduirii noi, socia
liste". (aplauze puternice).

Aplicarea creatoare a princi
piilor generale ale revoluției și 
construcției socialiste, potrivit 
condițiilor istorice concrete a 
dat putința țărilor de democra
ție populară să obțină mari suc
cese în construirea socialismului, 
să-și dezvolte puternic economia 
și cultura, să realizeze transfor
mări, care în alte condiții ar fi 
necesitat secole. Este deosebit 
de grăitor saltul care se înfăptu
iește astăzi în China, pînă nu de 
mult o (ară semicolonială și se
mifeudală. Acest salt se exprimă 
între altele, în faptul că față de 
1549 producția industrială a cres
cut de peste 6 ori. Anul acesta 
producția de oțel se va dubla ajun
gi nd la 10.700.000 de tone și fn- 
tr-un timp foarte scurt ea va atin
ge și va depăși producția Angliei.

Un factor de cea mai mare în-

popoare.

care ton

seninătate în obținerea marilor 
succese ale țărilor socialiste sînt 
relațiile statornicite între ele, rela
ții al căror conținut principal este 
colaborarea frățească și ajutorul 
tovărășesc reciproc. Marele ajutor 
frățesc, internaționalist, pe care 
Uniunea Sovietică l-a acordat și-1 
acordă celorlalte țări socialiste, co
laborarea între toate aceste țări 
face posibil ca — așa cum a ară
tat tovarășul N. S. Hrușciov — 
nivelul de dezvoltare economică a 
țărilor sistemului socialist mondial 
să se egalizeze pe viitor; toate ță
rile se vor ridica la nivelul celor 
înaintate, care nici ele nu vor ră- 
mîne pe loc, ci se vor dezvolta 
continuu, încît să intre toate îm
preună în comunism, (aplauze în 
delungate).

Propaganda imperialistă încear- munitatea intereselor 
că să defăimeze relațiile de în- !Or — 
trajutorare frățească dintre țările șj apărarea păcii, pe relațiile de 
iagarului șocia ist, bazate pe in- tip nou ce s.au statornicit între 
ternauonalismul 

proletar, pe de
plina egalitate 
în drepturi, pe 
avantajul reci
proc, tocmai 

pentru că aces
te relații pun în 
lumină și mai 
puternic adevă
rata față a re
lațiilor dintre ță
rile capitaliste,

caracterizate 
prin înrobirea și 
jefuirea celui 
mai slab de că
tre cel mai tare. 
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arate domnii 

imperialiști mă
car o singură 
țară din lumea 
capitalistă, care, 
pornind de la 
un nivel de dez
voltare asemă- 
tor celui în care 
se găsea țara 
noastră acum 10 
ani, să fi rea
lizat, cu ajuto
rul S.U.A., mă
car pe departe 
progresele care 
s-au înfăptuit în 
țara noastră ? 
Oricît ar căuta, 
n-o vor găsi, 
pentru că nu 
există. In schimb 
există nu o țară, 
ci foarte multe, cărora ajutorul a- 
merican le-a adus pierderea inde
pendenței, atragerea în blocuri a- 
gresive, sleirea resurselor lor eco
nomice, inflația, creșterea mize
riei maselor muncitoare.

Istoricele victorii ale lagărului 
socialist, în frunte cu U.R.S.S., au 
o imensă însemnătate pentru în
treaga omenire. Ele exercită o pu
ternică influență asupra conștiinței 
oamenilor muncii din țările capita
liste, le dovedesc superioritatea so
cialismului în întrecerea cu capita
lismul, le arată drumul ca un far 
luminos, îi mobilizează la luptă și 
mai activă pentru eliberarea din 
sclavia capitalistă și pentru trans
formarea socialistă a societății. 
Crește tot mai mult mișcarea de 
eliberare națională a popoarelor din 
țările coloniale și dependente. Am
ploarea fără precedent a acestei 
mișcări apropie cu pași re 
pezi năruirea complectă a sis
temului colonial imperialist. Mili
oane și milioane de oameni din lu
mea întreagă își dau seama că nu
mai comunismul lichidează defini
tiv exploatarea, mizeria, șomajul, 
asigurînd un înalt nivel de viață 
și cultură, posibilitatea pentru toți 
membrii societății de a se bucura 
de binefacerile civilizației, că nu
mai comunismul înseamnă trium
ful prieteniei, al păcii și colabo
rării frățești între 
(aplauze puternice).

Succesele popoarelor _______
struiesc socialismul, ale popoa
relor care se eliberează de 
sub jugul colonial, scot și mai 
puternic în evidență impasul 
in care a intrat sistemul ca
pitalist, neputința acestuia de a 
rezolva problemele arzătoare ale 
dezvoltării societății contemporane. 
Incercînd să salveze regimul capi
talist și să înlăture profundele con
tradicții care-1 macină, imperialiș 
tli sporesc necontenit cheltuielii" 
militare, întețesc cursa înarmări
lor, provoacă conflicte armate, in
tensifică războiul rece împotriva 
țărilor socialiste, calcă în picioare 
suveranitatea și independența al
tor popoare : ei încearcă să înăbu
șe lupta oamenilor muncii pentru 
democrație și socialism, să slăbeas
că uriașa forță de atracție a idei
lor marxism-leninismului. Dar toa
te acestea nu pot salva capitalis
mul. Sistemul bazat pe exploatarea 
și asuprirea omului de către om 
este sortit pieirii Prin lupta de 
neînfrînt a milioanelor de oameni 
ai muncii de pretutindeni comunis
mul va triumfa ; aceasta este o le
ge obective a istoriei (aplauze în
delung repetate).

Tovarăși,
Marea Revoluție Socialistă din 

Octombrie a deschis o nouă eră 
în dezvoltarea mișcării muncitorești 
internaționale. Creșterea conștiinței 
politice și a spiritului de organi
zare al clasei muncitoare, ca ur
mare a influenței ideilor lui Oc
tombrie, s-a manifestat în apari
ția, întărirea și căiirea unor puter
nice partide marxist-leniniste.

De-a lungul deceniilor, partidele 
comuniste au purtat grele bătălii, 
au cucerit mari victorii. Faptele 
comuniștilor au demonstrat mase
lor largi muncitoare capacitatea 
partidelor comuniste nu numai de 
a propaga ideile marxist-leniniste, 
dar și de a Ie înfăptui în practică, 
în ciuda împotrivirii înverșunate a 
dușmanului.

Activind în condițiile cele mai

diferite, partidele comuniste și 
muncitorești și-au manifestat și 
își manifestă fidelitatea de ne
clintit față de ideile marxism- 
leninismului, ale internaționalis
mului proletar. Tocmai aceasta 
stă la temelia unității partidelor 
comuniste și muncitorești. Parti
dele comuniste și muncitorești 
apără ca lumina ochilor unita
tea și coeziunea lor ideologică, 
care constituie o forță uriașă in 
slujba progresului societății u- 
mane.

Partidele comuniste și muncito
rești din țările socialiste, po
poarele acestor țări consolidea
ză neîncetat unitatea de nezdrun
cinat a lagărului socialist, unita
te întemeiată pe caracterul co
mun al orînduirii de stat, pe co- 

— ....------și țelului
construirea socialismului

mondiale a 
socialiste este 
Partidului Co- 
Sovietice, care 

al procesului

țările socialiste. Unitatea lagăru
lui socialist este izvorul de forță 
al țărilor socialiste, chezășia si
gură a independentei și suvera
nității fiecăreia din ele.

Un factor esențial al unității 
mișcării comuniste 
lagărului țărilor 
rolul conducător al 
munist al Uniunii 
ca rezultat firesc 
istoric a devenit centru al mișcă
rii muncitorești internaționale, — 
ca și rolul de frunte al Uniunii 
Sovietice în familia țărilor socia
liste. (aplauze puternice, ovații)

Coeziunea indisolubilă a parti
delor comuniste și muncitorești, 
a lagărului socialist și-a găsit o 
înaltă expresie în Consfătuirile 
de la Moscova ale reprezentan
ților partidelor comuniste, de la 
a căror desfășurare se împlinește 
un an. Documentele Consfătuiri
lor — Declarația partidelor co 
muniste și muncitorești din ță
rile socialiste și Manifestul Pă
cii — au fost aprobate cu însu
flețire de partidele marxist-leni
niste din lumea întreagă, care 
le consideră o călăuză în activi
tatea lor. încercările revizioniști
lor de a dezorienta șj dezbina 
mișcarea muncitorească interna
țională, de a slăbi unitatea și 
coeziunea ei și a lagărului so
cialist, au primit riposta hotă- 
rîtă, unanimă a tuturor partide
lor comuniste și muncitorești, 
care consideră revizionismul ca 
pericolul principal in mișcarea 
muncitorească.

Toate încercările de a scinda 
mișcarea comunistă Internațio
nală, de a dezbina țările socia
liste, s-au sfărimat și se vor sfă- 
rima și în viitor de forța cres- 
cindă a unității partidelor comu
niste și muncitorești, de unita
tea lagărului socialist, in frunte 
cu Uniunea Sovietică, (aplauze 
îndelungi).

Tovarăși,
Marea Revoluție Socialistă din 

Octombrie a determinat o coti
tură in domeniul relațiilor din
tre state și popoare. Primul stat 
socialist din lume a inaugurat o 
nouă politică externă : politica 
de apărare consecventă a păci* 
Această politică izvorăște din in 
săsi natura socialismului care 
este vital interesat în menținerea 
păcii.

In toate împrejurările Uniu
nea Sovietică a acționat nu nu
mai în interesul securității și 
independenței sale proprii, ci și 
ca apărătoare credincioasă și de 
nădejde a libertății și intereselor 
vitale ale altor popoare. In 
timpul celui de-al doilea război 
mondial, Uniunea Sovietică și-a 
îndeplinit cu cinste misiunea ei 
internaționalistă, eliberatoare, 
salvind întreaga omenire de pri
mejdia fascismului hitlerisf. Vic
toria repurtată de U.R.S.S. asu
pra fascismului german și a im
perialismului japonez a fost un 
factor de o covîrșîtoare însemnă
tate în lupta unor popoare din 
Europa și Asia — printre care 
ți poporul nostru — pentru răs
turnarea regimului reacționar din 
țările respective și instaurarea 
orînduirii democrat-populare.

In zilele noastre pacea este cea 
mai arzătoare năzuință a ome
nirii. Uniunea Sovietică se ridi
că cu toată hotărîrea și își aduce 
uriașul ei prestigiu internațional 
in apărarea păcii și libertății po
poarelor grav amenințate de 
politica războinică a cercurilor 
imperialiste agresive, în 
cu ceie din S.U.A.

împreună cu Uniunea 
tică, toate țările lagărului 
list aduc o contribuție activă la 
lupta pentru preintîmpinarea u

frunte

Sovie- 
soc ia

nui nou război mondial. Alături 
de lagărul socialist luptă pentru 
menținerea păcii clasa muncitoa
re, cercuri tot mai largi ale opi
niei publice mondiale, sute de 
milioane de oameni din lumea în
treagă.

Poporul romîn, împreună cu 
toate popoarele iubitoare de pace, 
sprijină lupta neobosită pe care 
o -duce Uniunea Sovietică pentru 
încetarea Imediată, necondiționa
tă și pentru totdeauna a expe
riențelor cu armele nucleare ca 
o măsură primă șt absolut nece
sară pentru a se ajunge la in
terzicerea folosirii acestor arme 
și la dezarmarea generală. Ati
tudinea obstrucționistă a S.U.A. 
și Angliei in această pro
blemă vitală pentru pacea și 
securitatea generală, atitudine 
manifestată din nou șl în recen
tele dezbateri din Adunarea Ge
nerală a O.N.U. intimpină indig

narea opiniei pu
blice mondiale, 
care cere ca la 
actuala confe
rință de la Ge
neva, Statele U- 
nite ale Americii 
și Anglia să 
cadă de acord cu 
Uniunea Sovieti
că asupra înce
tării imediate și 
definitive a expe
riențelor cu ar
mele nucleare. 
Popoarele cer ca 
la conferința ex- 
perților care va 
începe în curînd 
la Geneva, și 
unde urmează să 
participe și țara 
noastra să se a- 
jungă la o înțe
legere asupra 
măsurilor con
crete ce ar tre
bui luate pen
tru preîntîmpina- 
rea unui atac 
prin surprindere, 
concomitent cu 
anumite acțiuni 
în problema de
zarmării.

Țările lagăru
lui socialist mi
litează ferm îm
potriva înzestră. 
rii Bundesweh- 
rului cu arme 
nucleare de că

tre S.lj.A,, împotriva transfor
mării Germaniei occidentale in
tr-un nou focar de război. 
Ele sprijină lupta dreaptă a Re
publicii Populare Chineze pentru 
apărarea securității și integrită
ții sale teritoriale împotriva ac
țiunilor agresive ale S.U.A. în
treaga politică externă a state
lor socialiste este îndreptată spre 
slăbirea încordării internaționale, 
rezolvarea pașnică a probleme
lor litigioase și triumful princi
piilor coexistenței pașnice între 
state cu orîndiiiri sociale deose
bite.

Creșterea și întărirea continuă 
a forțelor păcii creează posibili
tatea reală de a zădărnici unel
tirile războinice ale cercurilor im
perialiste agresive.

Tovarăși,
Pe drumul deschis de marele 

Octombrie poporul romîn, sub 
conducerea partidului clasei mun
citoare, a înfăptuit în țara sa 
revoluția populară.

Stăpin pe soarta sa poporul 
nostru, condus de partid, a rea
lizat însemnate progrese în dez
voltarea economică și culturală 
a țării. La temelia lor stă apli
carea consecventă a politicii le
niniste de Industrializare socia
listă, de dezvoltare a Industriei 
grele cu pivotul ei — industria 
constructoare de mașini. Dînd 
dovadă de un înalt patriotism, 
eroica noastră clasă muncitoare 
a urmat fără șovăire politica 
partidului, a muncit cu abnega
ție obținînd rezultate însemnate 
in dezvoltarea industriei. Produc
ția globală industrială a crescut 
de circa 4 ori față de 1938, pro
ducția ramurii construcțiilor de 
mașini de aproape 7 ori, produc
ția de energie electrică de 7,4 
ori. Pe baza creșterii industriei 
grele s-au dezvoltat toate ramu
rile economiei naționale, produc
ția bunurilor de consum și agri- 

resfrînge în 
nivelului de

cultura, ceea ce se 
creșterea continuă a 
trai al poporului.

Se înfăptuiesc cu
:inile trasate de Congresul al 

succes sar-

Adunarea festivă
de la București
(Urmare din pag. l-a)

și instituțiilor centrale, vechitești și instituțiilor centrale, vechi 
militanți ai mișcării muncitorești 
din țara noastră, oameni de știință, 
artă și cultură, activiști de partid, 
și de stat, generali și ofițeri ai for
țelor noastre armate.

Au participat A. A. Epișev, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, general-maioe I. P. Ju- 
ravlev, atașat militar, naval și al 
aerului al Uniunii Sovietice la 
București și șefi de misiuni diplo
matice, acreditați în R. P. Ro
mînă.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale R. P. Române Și Uniunii So
vietice.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Dumitru Diaconescu, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Sfatului Popular al Capitalei.

Despre cea de-a 41-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din 

11-lea al P.M.R., cu privire la 
transformarea socialistă a agri
culturi Țăranii muncitori pățesc 
în număr tot mai mare pe calea 
agriculturii socialiste și obțin 
rezultate însemnate în sporirea 
producției agricole. Pe măsura 
dezvoltării relațiilor socialiste la 
sate, a sporirii producției agri
cole se îmbunătățesc condițiile 
de trai material și culturale ale 
țărănimii muncitoare. Se întă
rește alianța clasei muncitoare 
cu masele largi ale țărănimii, 
care văd în clasa muncitoare un 
aliat și un conducător de nă
dejde.

Intelectualitatea noastră aduce 
o contribuție tot mai mare la o- 
pera de făurire a culturii noi, 
socialiste, la răspindirea științei 
și culturii în masele largi.

Un factor hotărîtor al înain
tării țării noastre pe calea socia
lismului îl constituie colaborarea 
strînsă între toate țările lagăru
lui socialist. Ajutorul internațio
nalist frățesc, acordat de Uniu
nea Sovietică, colaborarea și 
intr-ajutorarea cu celelalte țări 
socialiste constituie un factor de 
mare însemnătate al dezvoltării 
în ritm rapid a Întregii noastre 
economii naționale.

Privind la drumul străbătut, 
sub conducerea partidului, pe ca
lea deschisă de Marea Revolu
ție Socialistă din Octombrie, po
porul nostru se poate mîndrl cu 
succesele pe care le-a obținut. A- 
ceste succese au fost dobindlte 
prin luptă dîrză pentru lichida
rea cruntei înapoieri economice și 
culturale moștenite de la bur
ghezie și moșierime, pentru în- 
frîngerea împotrivirii dușmanu
lui. N-a trecut mult timp de cînd 
în țara noastră erau la putere 
clasele exploatatoare, cînd mun
citorii din țara noastră explotați 
tîlhărește, erau răpuși de gloan
țele mitralierelor, atunci cînd își 
cereau drepturile, cînd țăranii 
erau aduși la sapă de lemn, de
cimați de boli, ținuți de burghe
zie și moșierime în întunericul 
inculturii. Regimul democrat- 
popular a determinat adînci 
schimbări în viața oamenilor 
muncii. Partidul Muncitoresc Ro- 
mln, în frunte cu încercata sa 
conducere marxist-leninistă, unit 
printr-o disciplină de fier, legat 
prin mii de fire de oamenii mun
cii, conduce poporul nostru spre 
victoria deplină a socialismului 
în Republica Populară Romînă. 
(aplauze puternice, ovații).

Mergînd cu încredere pe drumul 
arătat de partid, oamenii muncii 
de la orașe și sate muncesc cu 
entuziasm și abnegație pentru 
dezvoltarea economică șt cultu
rală a patriei, pentru înfrîngerea 
greutăților inerente perioadei de 
trecere de lâ capitalism la socia
lism, știind că rodul eforturilor 
lor va fi un viitor de bunăstare 
și înflorlrei

Tovarăși,T
Pentru toți oamenii muncii din 

patria noastră, aniversarea Revo
luției din Octombrie este sărbă
toarea marii prietenii care une
ște poporul romîn cu poporul so
vietic. Jertfele de singe date de 
ostașii eroicei armate sovietice 
pentru eliberarea patriei noastre 
de sub jugul fascist, ajutorul 
multilateral al Uniunii Sovietice 
în opera de construire a socia
lismului au făcut să se nască în 
sufletul poporului nostru senti
mente de profundă recunoștință 
și dragoste față de poporul so
vietic. Prietenia și alianța cu U- 
niunea Sovietică și cu celelalte 
țări ale lagărului socialist, este 
principala chezășie a îndepen- 
deței și securității țării noastre, 
factorul hotăritor al progresului 
în toate domeniile construcției 
economice șj social-culturale. Ea 
este temelia de neclintit a poli
ticii externe a Republicii Popu
lare Romine. Partidul, guvernul, 
întregul popor romîn întăresc ne
încetat prietenia cu Uniunea So
vietică și cu toate celelalte țări 
socialiste, dau o contribuție ac
tivă la întărirea unității lagăru
lui socialist, Ia dezvoltarea prie
teniei și colaborării pașnice în
tre popoare, la lupta pentru apă
rarea păcii în lume.

Trăiască prietenia veșnică 
indestructibilă dintre poporul 
mîn și poporul sovietic!

Trăiască invincibilul lagăr 
socialismului, în frunte cu Uni
unea Sovietică 1

Trăiască pacea în lumea în
treagă!

(Aplauze puternice care nu mai 
contenesc. Asisteța în picioare ova
ționează îndelung).

și
ro-

al

Octombrie a vorbit tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romine, membru al 
CC. al P.M.R.

Cuvântarea a fost subliniată în 
repetate rânduri de aplauze puter
nice. Participanții la adunarea 
festivă au manifestat îndelung 
pentru Uniunea Sovietică și glo
riosul său Partid Comunist, pentru 
prietenia trainică dintre poporul 
romîn și poporul sovietic, pentru 
unitatea de nezdruncinat a țărilor 
lagărului socialismului în frunte 
cu Uniunea Sovietică.

După încheierea adunării festi
ve, orchestra simfonică a Filarmo
nicii de Stat „George Enescu", co
lectiv artistic emerit, sub condu
cerea dirijorului Mihai Brediceanu 
a interpretat Simfonia XI (anul 
1905) de Dmitri Sostakovici.

(Agerpres)

Manifestări cu milioane
de participant

Cu prilejul Lunii prieteniei 
romîno-sovietice. milioane de oa
meni ai muncii de la orașe și sate, 
muncitori, țărani muncitori, inie- 
loctuali, oameni de știință, și-au 
manifestat atașamentul pentru V- 
niunea Sovietică, participind la 
zecile de mii de întâlniri, confe
rința, serbări și alte - manifestări 
închinate prieteniei dintre poporul 
romîn și poporul sovietic

Deschiderea Lunii prieteniei 
romîno-sovietice a fost marcată 
prin organizarea a peste 15.00.0 de 
adunări festive ți serbări ale prie
teniei, în cadrul cărora au luat 
cuvîntul oameni de știință și cul
turi, activiști de partid, ai orțanr 
zaliilor de masă, din aparatul de 
stat etc., care au vorbit det pre 
prietenia romîno-sovietică, chezășie 
a victoriei socialismului în patria 
noastră.

In decursul lunii prieteniei s-au 
desfășurat ca mari acțiuni ; Săptă- 
mina științei și tehnicii sovietice, 
Săptămâna cărții, Festivalul filmu
lui sovietic, Siptămîna populari
zării celor mai noi realizări în 
construcția colhoznică.

La cele 37.000 conferințe, sim
pozioane, recenzii și alte manifes
tări care au avut loc au participat 
peste 3 milioane de oameni. Nu
mai în regiunea Cluj au luat par
te la manifestările din Luna prie
teniei romîno-sovietice aproape 
500.000 de oameni ai muncii ro-

Infor
In seara zilei de 6 noiembrie 

1958 a plecat la Geneva delegația 
Republicii Populare Romîne care 
va participa la lucrările Confe
rinței experților privind proble
mele de preîntîmpinare a unui a- 
tac prin surprindere, care se va 
deschide la 10 noiembrie a.c.

Delegația este compusă din tov. 
Nic.olae Gonda, director în Minis
terul Afacerilor Externe, general 
maior Constantin Șandru și ma
iorul Nicolae Călin.

La plecarea delegației au fost.de 
față funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și din 
■Ministerul Forțelor Armate ale 
R.P.R.

★
Joi dimineața a plecat la Chi- 

șinău o delegație de oameni ai 
muncii din regiunea Iași, tare 
va participa la sărbătorirea zilei 
de 7 Noiembrie în acest oraș.

Delegația, condusă de tov. 
Dumitru Gheorghiu, prim-secre- 
tar al Comitetului regional Iași 
al P.M.R,, este formată din ac
tiviști de partid și de stat, oa
meni de știință și cultură, rțiunci- 
tori și colectiviști fruntași.

In cinstea zilei de 7 Noiembrie

ÎN CAPITALĂ AU LUAT FIINȚĂ
primele brigăzi utemiste 

de muncă patriotică
Ieri, au avut loc în mai multe 

întreprinderi din Capitală adunări 
generale deschise ale organizațiilor 
de bază U.T.M. pentru constitui
rea brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică. Aceste brigăzi au rolul 
de a mobiliza masele largi ale ti
neretului la acțiuni patriotice pe 
marile obiective ale construcției 
socialiste fi la lucrările de interes 
local.

Participarea utemiștilor și a ti
neretului la munca voluntară și 
patriotică pe diferite șantiere de 
construcție, la amenajarea și înfru
musețarea orașelor și satelor, aju
torarea G.A.S. și G.A.C. in cam
paniile agricole etc. este o datorie 
de cinste a fiecărui utemist și tâ
năr, constituie o dovadă’ în plus 
a elanului, a spiritului patriotic și 
a hotărârii tineretului nostru de 
a-și aduce contribuția activă la 
construirea socialismului în patria
noastră.

In adunarea generală U. T. M- 
a organizației de bază nr. 1 ca- 
zangerie de la Complexul C.F.R. 
„Grivița Roșie", tov. Ion Zamfir, 
președintele sfatului popular al ra
ionului, a arătat că prin muncă vo
luntară s-au executat tn raion nu
meroase lucrări, economisindu-se 
peste 6.500.000 lei. De curînd în 
raion a început construirea unei 
noi școli.

Tinerii Simion Florea, Mihai 
Spirea, Anton Neagu, Constantin 
Zamfir, Ion Tomoiescu și alții s-uu 
angajat să nu-și precupețească e- 
forturile și să participe prin mun
că voluntară la construirea noii 
școli.

Constituirea brigăzii nr. 1 ute
miste de muncă patriotică a prile
juit un moment de emoție pentru 
participanți. Organizația de bază 
U.T.M. de Ia cazangerie este o 
organizație puternici, fruntașă în 
muncă. Or, brigada aceasta nu
mără numai 40 de tineri. Cine să 
facă parte din ea ? Mihai Spirea 
a cerut să fie înscris primul în 
brigadă.

Cei 40 de tineri au ales un co
mandament care să conducă bri
gada format din toc. Florea Opre- 
scu, Ion Tomoiescu și Constantin 
Zamfir, cei mai buni tineri din or
ganizație.

După ce tovarășul D. Cristea, 
primul secretar al raionului U.T.M. 
Grivița Roșie, a înmânat drapelul
primei brigăzi utemiste de mun- 

mini, maghiari și germani, iar in 
regiunea Iași aproape 350.000. In 
această perioadă au avut loc se
siuni de comunicări științifice ale 
Academiei R.P. Romine in Bucu
rești și ale filialelor Academiei 
R.P. Romîne din țară, precum și 
simpozioane în cadrul cărora s-au 
prezentat comunicări, referate și 
expuneri, privind succesele obținute 
de Uniunea Sovietici în domeniul 
fizicii; chimiei, tehnicii, in știin
țele biologice și agricole, în medi
cină, istorie, arheologie, filozofie 
etc.

In Capitală și în numerouse cen
tre din țară, ca Iași, Cluj, Timi
șoara etc. s-au organizat expoziții 
ale cărții sovietice care au fost 
vizitate de zeci de mii de oameni 
ai muncii. Expoziția cărții des
chisă in Sala Dalles din Capitală 
a fost vizitată in decurs de două 
săptămîni de circa 50.000 de ce
tățeni.

Pentru popularizarea celor mai 
noi realizări în construcția colhoz
nică s-au organizat peste 10.000 
de conferințe și țntîlniri la care 
au participat sute de mii de cetă
țeni.

In întreprinderi și instituții, la 
cluburi, cămine culturale, colțuri 
roșii au avut loc numeroase mani
festări culturale și artistice la care 
și-au dat concursul scriitori, poeți, 
artiști de seamă.

(Agerpres)

mafii
Joi seara, ia sediul Uniunii Zia

riștilor din R.P.R, a avui loc adu
narea festivă a ziariștilor din Ca
pitală consacrată celți de-a 41-a 
ariivessări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

Despre cea de-a 41-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie a vorbit tov. Dumitru 
Popescu, redactor șef al ziarului 
„Scânteia tineretului".

La adunare au participat și a- 
tașați de presă ai unor ambasade, 
precum și corespondenți ai presei 
străine.

ir
Joi seara, Teatrul „Constantin 

Nottara" a prezentat în premieră 
piesa „Zboară cocorii", dramă in 
3 acte de scriitorul sovietic Viktor 
Rozov. Piesa este pusă în scenă 
de Mihai Raicu, iar decorurile și 
costumele sînt semnate de Marga 
Ene Bogdan. Din distribuție fac 
parte Ion Gheorghiu, Iurte Darie, 
Donna Carozzi, Dem. Savu, Ta
tiana lekel, Angela Chiuru, Neo
fita Pătrașcu și alții.

ci patriotică pe raion, tinerii au 
hotărât ca duminică, la ora 8, să 
iasă la muncă voluntară.

■h
La uzinele metalurgice „23 Au

gust", la secția sculăria generală, 
a avut loc de asemenea o adunare 
generală a organizației de bază 
U.T.M. unde s-a constituit o bri
gadă utemistă de muncă patrio
tică. După ce secretarul organiza
ției U.T.M., tov. Carol Dina, a a 
ratat că tineretul secției sculăria 
generală a răspuns întotdeauna la 
chemările organizației privind 
munca voluntară, responsabilul 
grupului 4 al șantierului de lo
cuințe de pe Bulevardul ■ Muncii a 
vorbit tinerilor despre necesitatea 
ajutorului lot la construirea unui 
număr important de apartamente 
de pe acest șantier. Rînd pe rând 
s-au înscris apoi in brigada ute
mistă de muncă patriotică nume

Tinerii din secția cazangerie de la „Grivița Roșie" primesc 
drapelul de brigadă utemistă de muncă patriotică nr. 1 din raion.

Telegrame
Tovarășului A. A. Gromîko 
Ministrul Afacerilor Externe 

• al U.R.S.S,
Moscova

Cu prilejul celei de-a 41-a ani
versări. a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie vă transmit cele mai 
sincere felicitări și urări de noi 
succese în activitatea dv. rodnică, 
îmi exprim convingerea că priete
nia frățească și colaborarea multi
laterală dintre țările noastre se va 
adînci tot mai mult și pe viitor. în 
interesul întăririi continue a uni
tății lagărului socialist, al păcii și 
colaborării internaționale.

AVRAM BUNACIU
Ministrul Afacerilor Externe 

a| Republicii Populare Romîne
★

Președintele Turciei, Gelul Ba- 
yar a trimis următoarea telegramă 
de răspuns la telegrama de felici
tare transmisă au oeazia sărbătorii 
naționale- a Turciei de către tov. 
Ion Gh. Maurer, președintele Pre
zidiului Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romîne.

Excelenței sale
Domnului
ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 

Populare Romîne

Mulțumesc foarte mult Exce
lenței voastre pentru amiabilul 
mesaj pe care mi l-ați adresat cu 
ocazia sărbătorii naționale turce.

CELAL BAYAR
★

Către Curtea Supremă de Justiție 
Kasumlgaseki Chiyoda-Ku-Tokyo 

Japonia
Consiliul Central al Sindicate

lor din Republica Populară Ro
mînă, exprimînd sentimentele 
celor 2,5 milioane de muncitori 
și funcționari organizați In sin
dicate, protestează cu toată ho
tărîrea împotriva sentințelor ne
drepte pronunțate în procesul 
„cazului Matsukawa" și cere să 
se pună capăt acestei rușinoase 
înscenări care constituie o sfida
re la. adresa dreptății șl adevă
rului.

Alăturîndu-ne opiniei publice 
progresiste, cerem să fie anulate 
sentințele arbitrare de condam
nare la moarte sau închisoare 
pe diferite termene și să fie eli
berați muncitorii feroviari care 
fără a purta vreo vină, conti
nuă să fie privați de libertate.

Consiliul Central al Sindica
telor din R. P. Romînă

★
Consiliul Central al Sindicate

lor din R.P. Romînă a adresat 
de asemenea o telegramă de sim
patie și solidaritate Consiliului 
pentru „cazul Matsukawa'1, se 
cretarului general Hiyoshi Kan- 
dorl.

roși tineri. Erau printre ei Carol 
Goldstein, Traian Sărutul eseu, Con
stantin Aron, care au fost aleși in 
comandamentul de conducere al 
brigăzii, Lucia Anghel, Nicolae 
Petre, Ilie Pițulescu, Constantin 
Tara și mulți alții. Responsabilul 
brigăzii a primit apoi din partea 
raionului U.T.M. „23 August" dra
pelul brigăzii utemiste de muncă 
patriotică. Tinerii și-au exprimat 
hotărârea de a depune toate efor
turile pentru ca cele 76 de apar
tamente de pe șantierul de locu
ințe din Bulevardul Muncii să fie 
date în folosință pînă la 31 de
cembrie.

Brigăzi utemiste de muncă pa
triotică au mai fost constituite in 
Capitală și la uzinele „Republica", 
„Boleslaw Bierut", „Filatura Ro
mânească de Bumbac" și la Școala 
medie nr. 6.

Foto ; N. STELORIAN
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In Comitetul Politic al O.N.U.

U. A. și partenerii lor
R. S. F. S. R. și 

R.S.S. Ucraineană 
au fost decorate cu

ORDINUL LENIN

au dovedit din nou
adversari ai unificării pașnice a Coreei

invitați să participe fără drept de 
vot la discutarea problemei coreene 
și proiectul de rezoluție discrimi
natoriu american in care se propu
ne ca să fie invitat numai repre
zentantul regimului sud-coreean al 
lui Li Sin Man.

La începutul ședinței Comitetu
lui Politic, delegația Indiei a pre
zentat un amendament la proiectul 
de rezoluție american propunînd ca 
la discutarea problemei coreene să 
fie invitați atît reprezentanții Co
reei de sud cît și cei ai R. P. D. 
Coreene.

NEW YORK 6. — Coresponden
tul Agerpres la O.N.U. transmite: 
In ședința din dimineața zilei de 
5 noiembrie a Comitetului Politic 
au continuat discuțiile asupra pro
blemei de procedură privind invi
tarea reprezentanților Republicii 
Populare Democrate Coreene și 
Coreei de sud la discutarea pro
blemei coreene.

In examinarea Comitetului Poli
tic se află două proiecte de rezo
luție: Proiectul de rezoluție pre
zentat de delegația U.R.S.S. in 
care se propune ca reprezentanții 
celor două părți ale Coreei să fie

Cuvîntul reprezentantului R.P.R
Luînd cuvîntul, reprezentantul 

R.P.R., EDUARD MEZINCESCU, 
a spus printre altele: Noi am pu
tut constata încă de la începuturi
le acestei probleme că ideea rezo
nabilă de a invita pe reprezentan
ții celor două părți îndreptățite în 
mod egal să participe la examina
rea acestei probleme, întîmpină ca 
și în trecut opoziția înverșunată a 
anumitor delegații, și în primul 
rînd a delegației S.U.A. Dacă ma
joritatea Comitetului va sprijini 
din nou în momentul votului po
ziția S.U.A., dezbaterile care tre
buie să urineze vor fi fără îndo
ială, tot atît de sterile ca și ace
lea care le-au precedat.

Referindu-se la propunerile con
crete de reunificare a țării, făcute 
de guvernul R. P. D. Coreene, 
Eduard Mezincescu a spus: La 28 
octombrie a.c., ultimul contingent 
de voluntari chinezi a părăsit tara. 
O.N.U. se găsește deci în prezent, 
în fața unei situații cu totul nouă. 
Nu mai există nici o forță armată 
străină De teritoriul R. P. D. Co
reene, în timp ce forțele armate 
ale S.U.A continuă să ocupe te
ritoriul Coreei de sud, iar guver
nul Li Sîn Man continuă provocă
rile și lăudăroșeniile sale agresive 
față de R. P. D. Coreeană. Situa
ția nou creată, ca urmare a iniția
tivei pașnice a guvernului R. P. D. 
Coreene, face să teiasă mai clar 
caracterul contrar legalității inter
naționale și cauzei însăși a unită
ții naționale a- poporului coreean 
pe care l-ar avea un eventual re
fuz de a acorda reprezentanților 
R. P. D Coreene dreptul de a ex
pune punctul lor de vedere în fața 
Comitetului Politic.

In continuare. Eduard Mezin
cescu a spus că delegația R. P-

Romîne „atrage atenția Comitetu
lui Politic asupra caracterului com
plect ilegal al unei astfel de ho- 
tărîri din punctul de vedere al 
Cartei Națiunilor Unite și al re
gulilor dreptului internațional. El 
vrea să atragă, de asemenea, aten
ția Comitetului Politic asupra pe
ricolelor pe care le comportă pen
tru pace și securitatea internațio
nală, continuarea sub acoperirea 
O.N.U. a politicii agresive a S.U.A. 
față de poporul coreean.

Hotărîrea de a exclude pe re
prezentanții R. P. D. Coreene de 
la aceste dezbateri nu va putea fi 
interpretată altfel decît ca o pri
mă de încurajare acordată clicii 
lui Li Sin Man și colonialiștilor 
•americani — uneltitorii unei noi 
agresiuni împotriva R. P. D Co
reene. Orice pretext invocat de 
delegația S.U.A. în sprijinul pozi
ției sale nu poate să schimbe și 
influența asupra problemei și nici 
asupra semnificației reale a unei 
hotărîri unilaterale luată de Co
mitet.

Delegația romînă — a declarat 
în încheiere Eduard Mezincescu — 
va vota în favoarea proiectului de 
rezoluție prezentat de delegația so
vietică care promovează cauza u- 
nității naționale a poporului co
reean, a soluționării pașnice a 
problemei coreene.

Proiectul de rezoluție sovietic a 
mai fost sprijinit de reprezentan
ții R. Cehoslovace, R. P. Bulga
ria, R. S. S. Ucrainene, R. P. Al
bania și R. S. S. Bieloruse.

In sprijinul proiectului de rezo
luție american au luat cuvîntul re
prezentanții Angliei și Australiei.

La sfîrșitul. discuțiilor asupra 
problemei de procedură a luat 
cuvîntul reprezentantul U.R.S.S., 
V. A. ZOR1N

vedere Cdmitetului și Adunării. 
Este oare aceasta o poziție obiec
tivă ? Este oare aceasta calea spre 
unificarea pașnică a Coreei? Nici 
un om cu judecată sănătoasă nu 
poate accepta o asemenea logică.

Dacă S.U.A. ar fi pentru uni
ficarea pașnică a Coreei, ele nu 
ar putea refuza să asculte pe re
prezentanții celor două părți ale 
Coreei.

Upiunea Sovietică nu recunoaște 
cîtuși de puțin regimul Coreei de 
sud și nu-1 consideră de loc ca 
fiind un regim care reflectă in
tr-adevăr voința poporului coreean. 
Totuși, noi nu ne temem să ascul
tăm pe reprezentanții Coreei de 
sud. Noi vrem să vină reprezen
tanții celor două părți ale Coreei 
— cu regimurile care există acolo 
în mod efectiv. Noi recunoaștem 
faptele reale. S.U.A. însă încearcă 
să se eschiveze de a recunoaște 
aceste fapte reale. S.U.A. caută 
să-și întemeieze politica pe baza 
unui plan dinainte stabilit de ele. 
Dar acest plan trosnește din toate 
încheieturile, atît în ceea ce pri
vește China, cît și Coreea, și via
ța îl va distruge pentru că acest 
plan este nereaiist.

Delegația sovietică, a spus V. A. 
Zorin, consideră că discutarea a- 
cestei probleme dă în vileag încă 
de pe acum intențiile Statelor U- 
nite și ale celorlalte țări care le

sprijină, intenții care urmăresc a- 
dîncirea scindării Coreei, menține
rea ocupației militare în Coreea de 
sud ca bază de agresiune împo
triva Coreei de nord.

După aceea, Comitetul Politic a 
trecut la votarea proiectelor de 
rezoluție. Proiectul de rezoluție so
vietic, precum și amendamentele 
indiene la proiectul de rezoluție a- 
merican care susțineau punctul de 
vedere al proiectului sovietic — 
invitarea reprezentanților celor 
două părți ale Coreei, au fost res
pinse cu 42 voturi de către dele
gațiile care merg la remorca 
S.U.A.

Pentru amendamentele indiene 
au votat 21 de delegații; R. P. 
Albania, R P. Bulgaria, R. S. S. 
Bielorusă, R. Cehoslovacă, R. P. 
Polonă, R. P. Romînă, R. P. Un
gară, R. S. S. Ucraineană, 
U.R.S.S., Arabia Saudită, Birma- 
nia, Cambodgia, Ceylon, Ghana, 
India, Indonezia, Irak, Iugoslavia, 
Maroc, R.A.U. și Yemen.

Un număr de 14 delegații s-au 
abținut de la vot. 4 delegați n-au 
participat la vot.

Cu majoritate de voturi a fost 
adoptată rezoluția americană, care 
prevede invitarea la discutarea 
problemei coreene numai a repre
zentantului regimului sud-coreean 
al lui Li Sîn Man.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite: 
vietului Suprem 
decernat Republicii Sovietice Fe
derative Socialiste Ruse Ordinul 
Lenin.

Ordinul a fost decernat pentru 
marile succese obținute de oame
nii muncii din R.S.F.S.R. în spo
rirea producției de cereale, sfeclă 
de zahăr și de alte produse agri
cole și pentru faptul că în 1958 a 
vîndut statului 1.930.000.000 pu
duri cereale.

★
MOSCOVA 6 (Agerpres). — 

TASS transmite : Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.SJS. a decer
nat RS.S. Ucrainene Ordinul 
Lenin. Ordinul a fost decernat 
pentru marile succese obținute de 
oamenii muncii din RSS. Ucrai
neană în sporirea producției de 
cereale, sfeclă de zahăr, carne, 
lapte și de alte produse agricole și 
pentru faptul că în 1958 a vîndut 
statului 552 milioane puduri de 
cereale, precum și pentru că a de
pășit planul de vînzare a sfeclei 
de zahăr către stat.

Prezidiul So- 
al U.R.S.S. a

Cuvîntul reprezentantului U.R.S.S
Delegația sovietică, a spus 

V. A. Zorin, este de părere că în
săși discutarea problemei de pro
cedură privind invitarea reprezen
tanților R. P. D. Coreene și Co
reei de sud constituie de fapt un 
răspuns la întrebarea care figu
rează pe ordinea de zi a Comite
tului nostru. In orice caz, din dis
cuții rezultă în mod absolut clar 
cine este într-adevăr pentru unifi
carea Coreei și cine este pentru 
scindarea Coreei și adîncirea ei.

Dacă dorim într-adevăr unifica-

rea pașnică a Coreei, nu putem 
ignora existența celor două regi
muri în Coreea. Uniunea Sovieti
că și celelalte țări care se pro
nunță pentru invitarea reprezen
tanților celor două regimuri și nu 
numai a reprezentantului unei sin
gure orînduiri — cea nord-coreea- 
nă — noi ne situăm pe o poziție 
obiectivă, iar dv vă situați pe o 
poziție agresivă, pentru că doriți 
să extindefi regimul unei părți a 
Coreei asupra întregii Coree și 
doriți să dictați acest punct de

ADUNĂRI FESTIVE
Minate Iul î Noiembrie

So- 
p re
par- 
luat 
Co-

Franța
PARIS 6 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 5 noiembrie a avut 
loc la Paris în incinta velodro
mului de iarnă sub președinția 
lui Maurice Thorez, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Co
munist Francez, o adnnare so
lemnă consacrată celei de-a 41-a 
aniversări a 'Marii Revoluții 
cialiste din Octombrie. In 
zidiul adunării — la care au 
ticipat mii de parizieni — au 
loc conducătorii Partidului 
munist Francez.

Maurice Thorez a deschis adu
narea cu o scurtă cuvîntare în 
care a caracterizat drumul istoric 
parcurs de poporul sovietic după 
victoria Marii Revoluții Sociali
ste din Octombrie sub conducerea 
partidului comunist.

Cuvîntarea lui Maurice Thorez 
a fost în repetate rinduri în
treruptă de aplauze.. Cu deosebită 
Căldură au salutat participant 
la adunare cuvintele lui Thorez 
despre lupta eroică și victorioasă 
a Uniunii - Sovietice împotriva 
hitlerismului.

După aceea Maurice Thorez a 
dat cuvîntul lui Henri Martin, 
membru în C.C. al P.C. Francez 
și conducătorul Uniunii Tineretu
lui Comunist din Franța.

Martin a reamintit pe scurt is
toria eroicului Comsomol leninist 
și a subliniat că Uniunea Tinere
tului Comunist din Franța caută

să educe în tineretul francez a- 
ceeași conștiință a datoriei cetă
țenești; aceleași calități morale și 
același curaj pe care le posedă 
tineretul sovietic. „In ziua glo
rioasei aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie — 
a spus Martin — noi sîntem con
vinși mai mult decît oricînd că 
arătăm tineretului francez dru
mul cel adevărat și sîntem hotă- 
rîți să facem tot ceea ce este ne
cesar pentru ca el să meargă pe 
acest drum".

Raymond Guyot, membru în 
Biroul Politic al C.C. al P.C. 
Francez, a prezentat un amplu 
referat consacrat celei de-a 41-a 
aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

In continuare a luat cuvîntul 
Jacques Duclos. secretar al C.C. 
al P.C. Francez.

In încheiere participant la a- 
dunăre au intonat „Internaționa
la".

crat celei de-a 41-a aniversări < 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

R. D. Vietnam
HANOI 6 (Agerpres). — TASS
ansmite : in seara zilei de 5

R. D. Germană
BERLIN 6 (Agerpres). — La 
noiembrie la Berlin a avut loc o 

celei

Importante succese
ale agriculturii sovietice

încetarea imediată a experiențelor 
nucleare — problema primordială 

a dezarmării

interzicerii neîntîrziate a expe
riențelor.

Discuțiile au arătat totodată că 
Statele Unite ale Americii și An
glia, precum și Franța, în pofida 
cererilor popoarelor tuturor țări
lor, inclusiv ale propriilor lor 
popoare, se opun rezolvării favo
rabile a problemei încetării totale 
a experiențelor nucleare.

Adunarea Generală, a
V. A. Zorin, care datorită împo
trivirii S.U.A. și a aliaților lor 
n-a adus o contribuție pozitivă la 
soluționarea principalelor proble
me ale dezarmării, a adoptat ho
tărîrea constructivă de a crea 
Comisia pentru dezarmare din 
care să facă parte toți membrii 
O.N.U.

Discuțiile asupra problemelor 
dezarmării în cadrul Adunării

NEW YORK 6 (Agerpres). — 
La 5 noiembrie delegația Uniunii 
Sovietice la O.N.U. a convocat o 
conferință de presă la care V. A. 
Zorin, șeful delegației U.R.S.S. la 
cea de-a 13-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., a făcut o de
clarație în legătură cu rezultate
le discutării problemelor ''dezar
mării la Adunarea Generală a 
O.N.U.

Discuțiile din Comitetul Poli
tic și Adunarea Generală, a spus 
V. A. Zorin, au confirmat în mod 
incontestabil că încetarea imedia
tă și pretutindeni a experiențelor 
cu arma nucleară constituie pro
blema primordială a dezarmării. 
In cuvîntările marii majorități a 
delegaților s-a subliniat în per
manență caracterul urgent al so
luționării acestei probleme. Ală- ____________
turi de reprezentanții țărilor so- Generale a declarat în încheiere 
cialiste pentru încetarea totală și 
necondiționată a experiențelor 
s-au pronunțat și reprezentanții 
unor țări asiatice și africane. Mai 
mult, chiar și unii participanți ai 
blocurilor militare conduse de 
S.U.A., ca Grecia, Noua Zeelandă 
și alții, au fost nevoiți de aseme
nea să se pronunțe în favoarea

spus

Cine este învinsul 
electoral din S.U.A.?

ma
in

Circul electoral din S.U.A. și-a 
închis stagiunea. După epuizanta 
serie de spectacole, protagoniștii se 
odihnesc. Mister Knowland nu mai 
călătorește pe elefant in speranța 
să ciupească încă o duzină de vo
turi, ci a revenit în limuzina sa 
reflectînd asupra ingratitudinii 
spectatorilor ce s-au distrat privin. 
du-l în arenă, dar care nu l-au 
votat. Mister Rockefeller e mulțu
mit: miliardele sale de dolari l-au 
ales guvernator. Acum nu mai tre. 
buie să consume rimați în taver
ne și nici să dea mina cu bucă
tarii. Mister Nixon e trist și ne
consolat. El împarte cu Dulles 
neinvidiata postură de a fi 
rele învins a! alegerilor,
schimb, președintele Eisenho
wer caută explicații. E drept, 
ziariștii sînt săcîitori. Dar nu 
se pierde președintele cu fi
rea. Știți de ce au fost infrînți 
republicanii ? Vă veți grăbi să po
meniți de Dulles, criza economică, 
Taivan și altele. Eroare. Președin
tele ne asigură că republicanii au 
fost învinși deoarece - nu au dat... 
atenție alegerilor, adică „s-au an
gajat toamna aceasta lirziu în lup
tă împotriva adversarului". Deci 
— în concluzie — totul se reduce 
la neatenție și.. înlirziere. Și 
cind le gîndești că nu-s pagini 
ale unui umorist...

Totuși de ce măgarul s-a dovedit 
mai puternic decît elefantul ? La 
drept vorbind, insuccesul republi
canilor în alegerile din S.U.A. nu 
este ceea ce în limbajul curent se 
numește o surpriză. In/ringerea 
partidului lui Eisenhower era 
scontată. „Democrații au putut să 
speculeze asupra problemei decli
nului economic, șomajului, costu
lui prea ridicat ai vieții, dreptului

Ia muncă, politicii externe"... re
marcă „New York Times". Nu se. 
scontase însă proporțiile dezastru
oase ale înfrîngerii. Faptul a- 
cesta nu poate fi judecat izo
lat de evoluția politicii ame
ricane în perioada ultimilor 
ani, politică căreia pe plan in
tern îi corespunde criza economi
că, iar pe plan extern eșecurile ră
sunătoare ale unor primejdioase 
aventuri ale lui Dulles. America
nul simplu e sătul de Dulles, de 
echilibristica lui belicoasă, de 
înarmarea atomică și de consecin
țele. ei.

Esențialul în rezultatul votului 
din S.U.A. nu este atît victoria 
democrată, cit respingerea netă a 
politicii de război a partidului re
publican, a administrației Eisen 
hower-Dulles.

Ce va urma după alegeri ?
Republicanii afișează calm. Doar 

și pînă acum in Congres era o 
majoritate deținută de partidul de
mocrat. Eisenhower a declarat — 
potrivit agențiilor occidentale — 
că „nu trebuie așteptată nici o 
schimbare fundamentală în politi
ca externă a S.U.A.". Se naște insă 
un semn de întrebare : democrații 
vor putea ignora la nesfirșit sem
nificația categorici a votului și 
vor persevera pe drumul politicii 
agresive, lipsite de realism, care 
le-a adus republicanilor o dureroa
să înfrîngere ? Trecutul nu oferă 
iluzii în privința comportării vii
toare a partidului democrat.

Acum o întrebare persistentă 
este cine va veni la Casa Albă în 
I960 ? Cind a fost întrebat. Roc
kefeller a răspuns cu un aer ino
cent : „Nici nu m-am gîndit la 
anul I960. De fapt nici nu mă in
teresează". Dar o oră mai tirziu,

oamenii lui lansau lozincile : 
„Rockefeller in 1960“ și „Rocky 
ca președinte"... „Regelui pe
trolului", Wall Street-ul i-a des
chis drumul spre Casa Albă... Vic
toria lui Rockefeller simbolizează 
perfect brutala dominație a mono
polurilor asupra politicii 
oane.

Circul electoral din S.U.A. și-a 
închis stagiunea. Protagoniștii zgo
motoaselor spectacole au revenit a- 
cum la vechile lor îndeletniciri...

V. Zorin, ne învață în primul 
rînd ca în situația care s-a creat 
toate statele iubitoare de pace, 
toate popoarele, trebuie să-și du
bleze eforturile, perseverența și 
hotărîrea de a duce pînă la ca
păt lupta lor pentru încetarea 
cursei înarmărilor, îndeosebi în 
domeniul înarmărilor nucleare, 
pentru încetarea experiențelor cu 
arma atomică și cu hidrogen și 
pentru adoptarea altor măsuri în 
domeniul dezarmării care să con
tribuie la înlăturarea pericolului 
unui nou război nimicitor.

In ceea ce privește Uniunea 
Sovietică, ea fiind un adept sin. 
cer al coexistenței pașnice, va 
face tot ce va depinde de ea pen
tru a obține rezolvarea favorabilă 
a problemei dezarmării în intere
sul păcii și securității popoare
lor.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite: Colhozurile și 
sovhozurile din U.R.S.S. au vîn
dut statului din recolta acestui an 
3.491.000.000 puduri cereale, sau 
cu 1.329.000.000 puduri mai mult 
decît s-au achiziționat în 1957.

Aceste date sînt cuprinse în co
municatul C,C. al P.C.U.S. și Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. cu 
privire la îndeplinirea cu succes 
în 1958 de către colhozurile i și 
sovhozurile din U.R.S.S. a planu
lui de stat de achiziții de cereale 
și de alte produse agricole.

In comunicat se subliniază că 
prin valorificarea pămînturilor în- 
țelenite, regiunile răsăritene ale 
țării au devenit una din cele mai 
puternice baze ale producției de 
cereale. In decurs de cinci ani 
11954—1958) achizițiile de cereale 
au sporit în aceste regiuni în 
comparație cu cincinalul precedent 
cu peste 4.000.000.000 puduri.

In comunicat se arată că mari 
succese au obținut colhozurile și 
sovhozurile din R.S.F.S.R., Kazah- 
stan și Ucraina. Pînă la 1 noiem
brie ele au vîndut statului res
pectiv — 1.930.000.000 puduri ce
reale, 950.000.000 și 552 000.000 
puduri.

C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri comunică că șeptelul de 
vite comute mari din U.R.S.S. a 
crescut în anul care s-a terminat 
la 1 octombrie cu 3.500.000 ca
pete, șeptelul de porci — cu 
1.500.000 capete, șeptelul de oi și 
capre — cu 6.400.000 capete.

Obținînd o recoltă bună de po
rumb, colhozurile și sovhozurile au 
însilozat anul acesta aproape 145 
milioane tone de porumb sau cu 
57 milioane mai mult decît anul 
trecut. S-au însilozat cu 7.700.000 
tone mai multe furaje grosiere de
cît anul trecut.

Se comunică că semănăturile de 
toamnă au fost efectuate cu suc
ces. Pină la 1 noiembrie au fost

Insămtnțate aproape 38 milioane 
hectare cu culturi cerealiere de 
toamnă. Starea semănăturilor este 
bună.

înfăptuind reorganizarea S.M.T.- 
urilor, statul a vîndut colhozurilor 
463.000 tractoare, 204.000 combine 
cerealiere, 58.000 combine pentru 
recoltarea porumbului și stringerea 
silozului, sute de mii de alte ma-
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ședință festivă consacrată 
de-a 41-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

Intîmpinați cu căldură de cei 
prezenți la masa prezidiului au 
luat loc W. Ulbricht, prim-secre- 
tar al C.C. al P.S.U.G., O. Grote- 
wohl, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. D. C 
Dickmann, președintele 
lui Camerei Populare, 
președintele Prezidiului 
Laenderelor, E. Correns, 
tele Consiliului Național _ ____
tului Național al Germaniei De
mocrate, Max Reimann, primul 
secretar al C.C. al Partidului Co
munist din Germania, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G. 
și ai guvernului R. D. Germane, 
precum și M. G. Pervuhin, amba
sadorul U.R.S.S. în R.D. Germană, 
și generalul de armată M V. Za
harov, comandant suprem al 
grupului de trupe sovietice din 
Germania.

O. Grotewohl, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane a ținut la 
ședința festivă un discurs consa-

Germane, J. 
Prezidiu- 
A Bach, 
Camerei 

președin- 
al Fron-

transmite 
noiembrie a avut loc în sala Tea
trului Popular din Hanoi o ședință 
festivă consacrată celei de-a 41-a 
aniversări a Marii Revoluții din 
Octombrie organizată de Asociația 
de prietenie vietnamo-sovietică. La 
ședință au participat aproximativ 
I.0G0 de persoane printre care 
Le Zuen, Nguen Zui Cin, membri 
ai Biroului Politic și secretari ai 
C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, Ton Dik Thang, 
președintele Asociației de prietenie 
vietnamo-sovietică, miniștri, con
ducători ai organizațiilor obștești 
din țară, reprezentanți ai popu
lației capitalei, precum și L. 1. 
Sokolov, ambasadorul U.RS-S. în 
R. D. Vietnam, și membrii dele
gației de ziariști care au sosit la 5 
noiembrie la Hanoi.

Deschizînd ședința. Ton Dik 
Thang a arătat că Marea Revolu
ție Socialistă din Octombrie este 
cea mai mare revoluție din istoria 
omenirii.

După aceea To Huu, membru al 
C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam și al Comitetului 
Central Executiv al Asociației de 
prietenie vietnamo-sovietică, a 
prezentat un raport despre cea de-a 
4l-a aniversare a Marelui Octom
brie.

o 
o

împotriva încercărilor cercuri
lor conducătoare din Japonia de 
a transforma țara intr-un stat 
polițienesc, tineretul și poporul 
japonez ripostează hotărit De 
curînd au fost declarate mari 
greve care au cuprins aproxi
mativ 1.500.000 de oameni.

In fotografie: tineri japonezi 
protestînd împotriva politicii re
acționare a guvernului Kiși.

Scrisoarea lui B. Pasternak
adresată ziarului „Pravda“

La Los Angeles

ameri- ^D-ale circului electoral american. 
iPe elefantul acesta și-a dus cam
pania electorală Knowland, unul 
din cei mai înrăiți ațîțători la 
război. Mascarada n-a avut suc
ces. Knowland a căzut în alegeri.

LOS ANGELES 6 (Agerpres).— 
O nouă creștere a radioactivității 
atmosferice s-a înregistrat in re
giunea Los Angeles din California 
de sud. Autoritățile sanitare ale 
orașului au anunțat că radioacti
vitatea a crescut pină la 90 la 
sută din nivelul maxim permisibil.

Comisia americană pentru ener
gia atomică a recunoscut că crește
rea radioactivității se datorește 
seriei de experiențe nucleare efec
tuate de S.U.A. în Nevada.

Creșterea continuă a radioacti
vității a provocat un val de indig
nare și panică in rindul populației.

EUGENIU OBREA —o—

Lucrările Adunării
Generale aU.N.E.S.C.O.

PARIS.— Corespondentul Ager
pres transmite: La ședința din 6 
noiembrie a Adunării Generale a 
U.N.E.S.C.O. a fost dezbătută în 
continuare problema reprezentării 
Chinei populare în această orga
nizație. Delegatul sovietic Kuz- 
nețov a insistat ca problema repre
zentării Chinei populare să fie în
scrisă pe ordinea de zi a actualei 
sesiuni.

Reprezentantul R. P. Romine, 
Mihail Ralea, lutnd cuvîntul, 
aceeași problemă a subliniat 
adversarii discutării problemei 
prezentării Chinei populare 
U.N.E.S.C.O. nu aduc deoît 
gumente formale. Adevărata pro
blemă, a spus Mihail Ralea, con
stă în aceea că se refuză în acest 
fel reprezentarea unui popor de 
640.000.000 de oameni.

în 
că 
re
ia 

ar-

MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS transmite textul integral al 
scrisorii adresate de B. Pasternak ........................."
Către redacția ziarului „Pravda" 
Mă adresez redacției ziarului 

„Pravda" cu rugămintea de a pu
blica declarația mea.

Respectul pe care il port adevă
rului m-a determinat să fac a- 
ceastă declarație.

Așa cum tot ce s-a întîmplat 
cu mine a fost o urinare firească 
a acțiunilor săvîrșite de mine, tot 
așa toate manifestările mele în le
gătură cil Premiul Nobel ce-mi 
fusese decernat au fost libere și 
de bunăvoie.

Am considerat premiul Nobel 
ce-mi fusese decernat ca o distinc
ție literară, m-am bucurat de el și 
am exprimat aceasta într-o tele
gramă adresată secretarului Aca
demiei suedeze, Anders Esterling.

Dar m-am înșelat. Am avut mo
tiv să mă înșel pentru că și înainte, 
de pildă, încă acum cinci ani, cînd 
romanul meu încă nu exista a 
mai fost propusă candidatura mea 
la acest premiu.

La o săptămînă după aceasta 
cînd am văzut ce proporții ia cam
pania politică în jurul romanului

redacției ziarului „Pravda" : 

meu, și m-am convins că decerna
rea Premiului Nobel este o acțiune 
politică care are acum urmări 
monstruoase, din proprie convin
gere și nesilit de nimeni am co
municat că renunț de bunăvoie la 
acest premiu.

In scrisoarea mea către Nikita 
Sergheevici Hrușciov am declarat 
că sînt legat de Rusia prin naște
rea, prin viața și prin munca mea 
și că nu concep s-o părăsesc și 
să plec în exil pe meleaguri stră
ine. Vorbind despre această legă- 
țură, am avut în vedere nu numai 
înrudirea cu pămîntul și cu natura 
ei ci, desigur, și cu poporul ei, cu 
trecutul ei, cu prezentul ei glorios 
și cu viitorul ei.

Dar între mine și această legă
tură s-au ridicat ca un zid obsta
cole generate de roman din pro
pria mea vină.

N-am avut niciodată intenția să 
aduc prejudicii statului și poporu
lui meu.

Redacția revistei „Novîi Mir" 
m-a avertjzat că romanul poate fi 
interpretat de cititori ca o operă 

_________ I

ATENA. — La 2 noiembrie a.c.. 
Ministerul de Externe al Greciei a 
transmis Ambasadei R, P. Rotnine 
de la Atena o notă verbală prin 
care în numele guvernului grec 
transmite calde mulțumiri guver 
nului romin pentru declarația sa 
din 10 octombrie 1958 în proble
ma Ciprului. In notă se arată că 
guvernul elen apreciază mult po
ziția guvernului romin de reafir
mare a dreptului inalienabil al po
porului cipriot de a decide singur 
de soarta sa.

SOFIA. — De curînd în editura 
„Cultura Populară" din Sofia a a- 
părut în traducere bulgară primul 
volum al trilogiei „Cronică de fa
milie" de Petru Dumitriu

LAGOS. — După cum anunță a- 
genția France Presse, între 5 și 

I 12 decembrie la Accra va avea
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loc „Conferința popoarelor Afri
cii" care va reuni reprezentanții 
tuturor țărilor din Africa ce nu 
și-au cîștigat încă independența.

VARȘOVIA. — Ansamblul de 
cîntcce și dansuri al Armatei 
R.P.R. a sosit zilele trecute în Po
lonia la invitația Ministerului A- 
părării Naționale al R. P. Polone.

ANKARA. — Comitetul militar 
al pactului de la Bagdad s-a în
trunit la 5 noiembrie într-o primă 
reuniune după mutarea sediului 
pactului de la Bagdad la Ankara.

MOSCOVA. — Ziarul „Pravda" 
din 5 noiembrie anunță că înce- 
pind de la 20 iulie 1955 cînd s-a 
permis accesul liber în Kremlin. 
14.000.000 de persoane au vizitat 
acest important monument istoric 
Si artistic al culturii naționale 
ruse.

îndreptată împotriva Revoluției 
din Octombrie și a bazelor orîn- 
duirii sovietice. N-am înțeles a- 
ceasta, lucru pe care acum îl re
gret.

Intr-adevăr, dacă se iau în con
siderare concluziile ce decurg din 
analiza critică a romanului, reiese 
că aș susține în roman următoa
rele teze greșite. Eu aș afirma că 
orice revoluție este un fenomen 
nelegal din punct de vedere isto
ric și că unul din aceste fenomene 
nelegale este revoluția din Octom
brie, că ea a adus Rusiei nenoro
ciri și a dus la pieire intelectuali
tatea rusă.

Pentru mine este clar că nu 
sînt in stare să-mi pun semnătura 
sub astfel de afirmații duse pină 
la absurd. Or, lucrarea mea, dis
tinsă cu Premiul Nobel, a dat 
pretext la această interpretare re
gretabilă și aceasta este cauza 
pentru care, în cele din urmă, am 
renunțat la premiu.-

Dacă editarea cărții ar fi fost 
oprită, așa cum am cerut editoru
lui meu din Italia (edițiile din 
alte țări au apărut fără cunoștința . 
mea) aș fi reușit, probabil, să în
drept acest lucru măcar parțial. 
Dar cartea a fost tipărită și e tar
div să mai vorbim despre aceasta. |

In cursul acestei săptămîni fur
tunoase n-am fost supus la perse
cuții, nu mi-ani riscat nici viața, 
nici libertatea, absolut nimic. 
Vreau să subliniez încăodată că 
toate acțiunile mele sînt făcute de 
bunăvoie. Oamenii care mă cunosc 
îndeaproape știu bine că nimic pe 
lume nu mă poate sili să-mi calc 
pe suflet sau să procedez împo
triva conștiinței mele. Așa a fost 
și de data aceasta. Este de prisos 
să mai afirm că nimeni nu m-a 
silit la nimic și că această decla- 1 
rație o fac cu sufletul deschis, cu 
credința luminoasă în viitorul tu
turora și al meu personal, cu mîn- î 
drie pentru timpurile în care tră
iesc și pentru oamenii care mă în
conjoară.

Sînt convins că voi găsi în mine 
forțe să reabilitez bunul meu nume . 
și încrederea zdruncinată a tova- 
ră«ilor. I

B. PASTERNAK
5 noiembrie 1958


