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A 43-a aniversare La tribuna Mausoleului în timpul parâzii militare și demonstrației oamenilor muncii din Moscova. In fotografie: (de la dreapta 
x la stînqa) tovărășii N, S. Hrușciov. Gh. Gheorghiu-Dej, J. Kâdâr. A. Novotny.

(Telefoto TASS)

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
Adunarea festivă din Capitală Ședința festivă de la Moscova

Duminică după-amiază in 
sala Palatului R.P. Romine a 
avut loc adunarea festivă or
ganizată de Comitetul orășe
nesc P.M.R. București și Co- 

fmitetul executiv al Sfatului 
popular al Capitalei consa

crată sărbătoririi zilei de 
7 Noiembrie, cea de-a 43-a 
aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Pe fundalul scenei, domi
nat de un mare medalion cu 
portretul lui Vladimir Ilici 
Lenin erau înscrise datele 
festive: 1917—1960, iar de
desubt urarea „Trăiască a 
43-a aniversare a Marii Re
voluții Socialiste din Octom
brie1'.

în prezidiul adunării au 
luat loc tovarășii : Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Nicolae Ceau- 
șescu, Alexandru Drăghici, 
Ion Gheorghe Maurer, Ale
xandru Moghioroș, A. A. 
Epișev, ambasadorul Uniunii

Dragi to va râ și,
Poporul romin, împreună 

cu marele popor sovietic, cu 
popoarele celorlalte țări so
cialiste și oamenii muncii din 
întreaga lume sărbătorește a 
43-a aniversare a Marii Re
voluții Socialiste din Octom
brie.

Sub conducerea Partidului 
comunist, creat și educat de 
Vladimir Ilici Lenin, munci
torii și țăranii vechii Rusii ța. 
riște au doborît puterea capi
taliștilor și moșierilor, au in
staurat puterea sovietică, fău
rind primul stat socialist din 
lume. Rupînd lanțul imperia
lismului pe a șasea parte a 
globului pămîntesc, produ- 
cînd o puternică spărtură în 
sistemul mondial ai capitalis
mului, Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie a con
stituit un punct de cotitură în 
dezvoltarea societății și a des
chis o epocă nouă al cărei 
conținut principal este trece, 
rea de la capitalism la socia
lism.

In oei 43 de ani care au 
trecut de la victoria Marelui 
Octombrie s-au petrecut 
transformări istorice revolu
ționare care au schimbat 
fundamental înfățișarea lu
mii : s-a format sistemul 
socialist mondial, care crește 
și se întărește continuu, exer- 
citînd o înrîurire hotărîtoare 
în toate domeniile vieții so
ciale ; s-a întărit puternica 
mișcare comunistă și munci
torească internațională; un 
avînt uriaș cunoaște mișcarea 
de eliberare a popoarelor — 
puternica forță socială nouă a 
contemporaneității ; s-a dez
voltat și se dezvoltă continuu 
lupta popoarelor pentru o 
pace trainică în lume.

întreaga evoluție a istoriei 
ultimelor decenii arată că sen
tința pronunțată în Octom
brie 1917 împotriva capitalis
mului este fără drept de apel, 
că sistemul capitalist și-a trăit 
traiul și este sortit inevitabil 
pieirii. (Aplauze puternice). 

Sovietice la București, Du
mitru Coliu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, Mihai Dalea, 
Janos Fazekaș, Alexandru 
Birlădeanu, general maior 
I. P. Juravlev, atașatul mili
tar, naval și al aerului al 
Uniunii Sovietice la Bucu
rești, Florian Dănălache, Vir
gil Trofin, Maria Rosetti, 
acad. Iorgu Iordan, prof. V. 
Novacu și prof. C. Dineu- 
lescu, membri corespondenți 
ai Academiei R.P.R., D, Dia- 
conescu, Eroul Muncii Socia
liste, Al. Codescu, de la Ate
lierele C.F.R. „Grivița Ro
șie", Ioana Dincă, muncitoare 
fruntașă la Uzinele textile 
„7 Noiembrie" și Dionisie 
Balaș, muncitor fruntaș la 
Uzinele „Mao Țze-dun".

în sală se aflau membri ai 
C.C. al P.M.R., membri ai 
guvernului, ai prezidiului 
Marii Adunări Naționale, con
ducători ai organizațiilor ob
ștești și ai instituțiilor cen

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Ideile nemuritoare ale mar- 
xism-leninismului sînt în plin 
marș triumfal. Sub influenta 
acestora, sub conducerea par
tidelor comuniste și muncito
rești, sute și sute de milioane 
de oameni, treziți la o cloco
titoare activitate socială, ob. 
țin noi și noi succese în lupta 
pentru democrație, pace și 
progres social. In fruntea a- 
cestei lupte a popoarelor pă
șește clasa muncitoare — rea 
mai înaintată clasă a societă
ții contemporane. Viitorul 
aparține socialismului și co
munismului. (Aplauze).

Tovarăși,
Principala cucerire a Revo

luției din Octombrie este fău
rirea puternicului stat al mun
citorilor și țăranilor, Uniunea 
Sovietică, care a înfăptuit cu 
succes socialismul și a trecut 
la construirea desfășurată a 
comunismului. Uniunea So
vietică a devenit. într.un ter
men istoricește scurt, o mare 
putere mondială socialistă cu 
o industrie de prim rang, cu 
o agricultură socialistă înain
tată, o țară în care știința și 
cultura cunosc un avînt fără 
precedent.

Pentru a avea o imagine a 
uriașului progres realizat în 
dezvoltarea forțelor de pro
ducție ale Uniunii Sovietice, 
este de ajuns să menționăm că 
producția ei industrială este 
astăzi de peste 40 de ori mai 
mare decît producția Rusiei 
prerevoluționare. Cu alte cu
vinte, oamenii muncii, elibe
rați de exploatare și asuprire, 
stăpîni pe propriile lor des
tine, au făcut patria lor de 
peste 40 de ori mai bogată, 
mai puternică decît Rusia mo
șierilor și capitaliștilor. Sem
nificativ pentru puterea in
dustrială a Uniunii Sovietice 
este faptul că la energia elec
trică producția a crescut în 
1959 de 136 ori față de 1913, 
în industria constructoare de 
mașini de 270 ori, productivi, 
tatea muncii în industrie de 

trale, delegați ai oamenilor 
muncii din întreprinderile și 
instituțiile Capitalei, acade
micieni și alți oameni de 
știință și cultură, activiști de 
partid, de stat și ai organi
zațiilor obștești, ziariști ro- 
mini și corespondenți ai pre
sei străine.

Au fost de față șefii unor 
• misiuni diplomatice acreditați 
‘ in R.P. Romînă, membrii Am

basadei Uniunii Sovietice la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Au fost intonate imnurile 
de stat ale R.P. Romine și 
Uniunii Sovietice.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Florian Dănălache 
membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc P.M.R. București.

Despre cea de a 43-a ani
versare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie a vor
bit tovarășul Nicolae Ceau-

11 ori, iar venitul național de 
aproape 25 de ori. Uniunea 
Sovietică dispune de forțe de 
producție moderne, de cadre 
cu o înaltă pregătire, care re
zolvă cele mai complexe pro
bleme ale progresului tehnic 
contemporan.

Reorganizarea agriculturii 
pe baze socialiste, înzestrarea 
acesteia cu mijloace mecani
zate modeme și introducerea 
celor mai înaintate metode 
științifice în agricultură au 
creat condiții pentru sporirea 
continuă a producției agricole 
și obținerea unui belșug de 
produse. S-a transformat în 
mod radical viața satelor so
vietice.

De o deosebită însemnătate 
sînt rezultatele din domeniul 
științei și tehnicii. Exprimîn- 
du-și admirația față de eroi
cii luptători ai Comunei din 
Paris, Marx spunea că ei au 
luat cu asalt cerul. Astăzi ex
presia lui Marx nu mai este 
o figură de stil, ci un fapt 
real ; oamenii sovietici asal
tează cu succes cerul, deschi. 
zînd era călătoriilor omului 
în Cosmos. Sateliții artificiali 
ai pămîntului, navele cosmice, 
rachetele, vasele acționate cu 
energie nucleară, procesul larg 
de mecanizare și automatiza
re a producției oglindesc înal
tele culmi atinse de știința și 
cultura Uniunii Sovietice.

Dezvoltarea neîntreruptă a 
economiei a asigurat poporu
lui sovietic ridicarea neînce
tată a bunăstării sale mate
riale și culturale. Crește con
tinuu salariul real aj munci
torilor și veniturile colhozni
cilor. Se înfăptuiește un vast 
program de construcții de lo
cuințe. S_a introdus cel mai 
cuprinzător sistem de asigu
rări sociale și de asistență 
medicală. Realizînd trecerea 
la ziua de lucru de 7 și 6 ore, 
fără scăderea salariului, Uniu
nea Sovietică va fi în curînd 
țara cu cea mai scurtă zi de 
lucru din lume.

Desfășurînd larg inițiativa 

șescu, membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al 
P.M.R.

Cuvintarea a fost subliniată 
în repetate rinduri de pu
ternice aplauze.

A vorbit apoi ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Uniunii Sovietice la Bucu
rești, A. A. Epișev.

Cuvintarea sa a fost pri
mită cu aplauze îndelungate.

Participanții la adunare au 
ovaționat îndelung pentru 
marea Uniune Sovietică și 
gloriosul său Partid Comu
nist, pentru Partidul Munci
toresc Romin și Comitetul 
său Central, pentru prietenia 
de nezdruncinat dintre po
porul romin și popoarele 
Uniunii Sovietice, pentru la
gărul de neînvins al țărilor 
socialiste, pentru pace in lu
mea întreagă.

A urmat un bogat program 
artistic.

(Agerpres)

sa creatoare, ridieîndu-și ac
tivitatea la nivelul muncii 
comuniste, poporul sovietic 
înfăptuiește cu entuziasm pla
nul septenal de dezvoltare a 
economiei și culturii, măreț 
program elaborat de Partidul 
Comunist al Uniunii Sovie
tice.

Pe baza marilor realizări 
obținute se îndeplinește cu 
succes sarcina economică fun
damentală, trasată de Vladi
mir Ilici Lenin, de a ajunge 
și depăși cele mai dezvoltate 
țări capitaliste. De pe acum 
Uniunea Sovietică a întrecut 
toate țările din Europa în ce 
privește volumul producției 
globale. într.un ritm înalt 
se dezvoltă producția U.R.S.S. 
în competiția economică cu 
Statele Unite ale Americii, 
cea mai dezvoltată țară capi
talistă. Ritmul mediu anual 
al creșterii producției indus
triale sovietice a fost în pe
rioada postbelică de 10,7 la 
sută, în timp ce S.U.A. de 
abia au înregistrat 1,8 la sută, 
în anii 1953—1959 producția 
socotită pe locuitor a crescut 
în Țara Sovietică cu 71 la 
șută, iar în Statele Unite cu 
numai 0,3 la sută. încă de pe 
acum Uniunea Sovietică se si
tuează pe primul loc în lume 
la producția unei serii de 
produse industriale și agri- 
cole, în domeniul învâțămîn- 
tului și într-un șir de alte 
domenii hotărîtoare ale știin
ței și tehnicii. Nu este departe 
ziua cînd perspectiva depăși, 
rii S.U.A. la producția globa
lă și pe cap de locuitor va de
veni o realitate vie. (Aplauze).

In lupta pentru rezolvarea 
marilor probleme ale con
strucției comuniste se dez
voltă conștiința omului nou, 
în activitatea căruia se mani
festă cele mai nobile trăsă
turi caracteristice comunis
mului. Patriotismul sovietic, 
prietenia dintre popoarele so
vietice, unitatea moral-poli-

(Coniinuare în pag. 3-a)

MOSCOVA 6 (Agerpres). - 
TASS transmite: în ajunul 
celei de-a 43-a aniversări a 
Marelui Octombrie reprezen
tanții oamenilor muncii din 
Capitala Uniunii Sovietice s-au 
adunat în sala Palatului spor
turilor de la stadionul central 
„V. I. Lenin", pavoazată săr
bătorește. Peste 10.000 de oa
meni au asistat la ședința fes
tivă a Sovietului Moscova de 
deputați ai oamenilor muncii 
și a Comitetului orășenesc Mos
cova al P.C.U.S., consacrată 
celei de-a 43-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din 
octombrie. In sală erau pre- 
zenți muncitori din Moscova, 
reprezentanți ai intelectualită
ții, colhoznici, ostași ai Arma
tei Sovietice, veterani ai glo
rioasei gărzi leniniste — eroi 
ai asaltului din Octombrie.

...în marea said a Palatului 
sporturilor ard mii de becuri 
multicolore. Ele înconjură ca 
niște briliante uriașele cifre 
,.1917—1960“ și cuvintele „Tră
iască cea de-a 43-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din 
(7ct.ombrie“.

Pe fundalul scenei se află 
portretul uriaș al nemuri
torului Lenin, întemeietorul

de
- MOSCOVA 6 (agerpres) 

; TASS transmite : Raportul 
prezentat de F. R. Kozlov la 
ședința festivă care a avut 
loc la 6 noiembrie I960 la 
Moscova.

Dragi tovarăși,
Stimați oaspeți din străină- 

I tate !
De fiecare dată cînd aniver-

1 săm într-un cadru festiv Marea 
Revoluție Socialistă din Oc- 

I tombrie, fiecare dintre noi este 
î cuprins de un sentiment de 
' mîndrie pentru faptele eroice 
i fără seamăn ale poporului so

vietic, săvîrșite sub conducerea 
Partidului Comunist, de un 
sentiment de bucurie față de 
victoriile covîrșitoare care s-au

1 înregistrat în cursul a încă 
unui an al înaintării noastre 
impetuoase.

în prezent cînd întreaga 
lume vede cu cît succes se tra
duce în viață mărețul program 
de construire a comunismului 
în țara noastră, trasat de Con
gresul al XXI-lea al P.C.U.S., 
încercăm deosebit de puternic 
un înălțător sentiment de mîn- 
drie pentru marele nostru po
por, pentru minunata noastră 
patrie, pentru Partidul Comu
nist leninist.

Comunismul, a cărui victorie 
inevitabilă a fost prezisă de 
cele mai înțelepte minți ale 
omenirii, se transformă în pre
zent la noi dintr-un vis lumi
nos al oamenilor muncii într-o 
realitate. în aceasta constă re
zultatul principal al drumului 
de 43 de ani al dezvoltării sta
tului sovietic, al muncii eroice 
a poporului sovietic — stăpînul 
țării sale, făuritor liber și con. 
știent al soartei sale.

Partidului Comunist și al 
Statului Sovietic.

Sala este pavoazată cu dra
pelul și stema Uniunii Sovie
tice, drapelele și stemele celor 
15 republici unionale egale în 
drepturi, simbolizînd frăția și 
unitatea de nezdruncinat a 
popoarelor din Uniunea So
vietică.

In sală izbucnesc aplauze. 
Ele cresc în intensitate. In 
prezidiu iau loc tovarășii: 
A. B. Aristov, L. I. Brejnev, 
E. A. Furțeva, N.*S. Hrușciov,
N. G. Ignatov, F. R. Kozlov, 
A. N. Kosîghin, O. V. Kuusi
nen, A. I. Mikoian, N. A. Mu- 
hitdinov, D. S. Poleanski, M. A. 
Suslov, N. M. Șvernik, P. N. 
Pospelov.

Alături de conducătorii 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice și guvernului so
vietic iau loc în prezidiu con
ducătorii delegațiilor străine 
care qu sosit la aniversarea 
Marelui Octombrie : Liu Șao- 
ți, președintele R.P. Chineze, 
vicepreședinte al C. C. al 
Partidului Comunist Chinez, 
Enver Hodja, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Muncii 
din Albania, Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al Parti

Raportul prezentat 
tovarășul F. R. Kozlov

Revoluția din Octombrie a 
pus bazele unei noi epoci isto
rice — epoca năruirii capitalis
mului și victoriei socialismului 
și comunismului pe plan mon
dial.

Trecerea de la capitalism la 
socialism începută de Marea

Recepția oferită de ambasadorul 

Uniunii Sovietice la București
In seara zilei de 7 Noiem

brie. ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Uniu
nii Sovietice la București, 
A. A. Epișev, a oferit o re
cepție în saloanele ambasadei, 
cu prilejul celei de-a 43-a ani
versări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

La recepție au luat parte 
tovarășii Chivu Stoica, Ghecr- 
ghe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Nicolae Ceaușescu, Alexandru 
Drăghici, Ion Gheorghe Mau
rer. Alexandru Moghioroș, 

Cuvîntul tovarășului 
A. A. Epișev

Iubite tovarășe președinte al Consiliului de 
Miniștri, Chivu Stoica, iubite tovarășe pre
ședinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale, 
Ion Gheorghe Maurer,

Dragi tovarăși, stimați oaspeți.
Astăzi sărbătorim cea de-a 43 a aniversare 

glorioasă a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. care a deschis o nouă eră in istoria 
omenirii — era triumfului rațiunii umane, a 
păcii intre popoare și a dreptății sociale.

Permiteți-mi, in primul rind, să mulțumesc 
oaspeților noștri dragi pentru participarea la 
sărbătoarea noastră.

Marele Octombrie, a cărui aniversare o săr
bătorește alături de poporul sovietic întreaga 
omenire progresistă, constituie cel mai de sea
mă eveniment al istoriei mondiale. El a trezit 
mase de milioane de oameni ai muncii din 
înapoiata Rusie țaristă, lc-a eliberat de sub 
jugul și înapoierea de veacuri și le a desch's 
drumul spre progresul social, economic și cul
tural fără precedent al popoarelor Uniunii So
vietice.

Organizatorul și inspiratorul acestei victorii 
Istorice a popoarelor din Rusia a fost marele 
Lenin și partidul comunist creat de el și călit 

, In înverșunate lupte de clasă.
Revoluția socialistă din Rusia a constituit un 

exemplu insufiețitor pentru oamenii muncii din 
toate țările în lupta lor pentru libertate și in- 

' dependență, le-a insuflat noi forțe și încredere 
in victoria finală, a imprimat un avînt fără 
precedent mișcării de eliberare națională din 
colonii și țările dependente.

Poporul chinez și popoarele unor țări din 
Europa și Asia urmînd drumul marelui Octom-

* (Continuare în pag. 4-a)

Cuvîntul tovarășului 
Chivu Stoica

Mult stimate tovarășe ambasador,
Dragi tovarăși,
Prieteni,
In numele Comitetului Central al Partidului 

Muncitoresc Romin și al guvernului Republicii 
Populare Romine, in numele întregului popor 
romin, îngăduiți-mi să transmit Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice și Comitetului 
său Central, guvernului și poporului sovietic 
un salut fierbinte și cele mai calde felicitări, 
cu prilejul aniversării Marelui Octombrie, săr
bătoare scumpă poporului nostru, întregii orna- 
niri muncitoare.

Realizările istorice obținute de popoarele U- 
niunii Sovietice sub conducerea încercatului și 
gloriosului lor Partid Comunist, avîntul fără 
precedent cu care se dezvoltă economia sovie. 
tică, uriașele succese al« culturii, științei și 
tehnicii, creșterea necontenită a nivelului de 
trai ai poporului, ilustrează în mod convingă
tor superioritatea socialismului asupra capita
lismului, exercită o influență considerabilă asu
pra conștiinței oamenilor muncii de pe întregul 
glob pămîntesc.

Epoca noastră, inaugurată de Marea Revolu
ție Socialistă din Octombrie, este caracterizată 
prin influent , determinantă asupra desfășurării 
vieții internaționale pe care o exercită existen
ța și dezvoltarea impetuoasă a sistemului so
cialist mondial.

Poporul nostru, condus de Partidul Muncito 
resc Romin, înarmat cu hotăririle istorice ak 
celiu de-al IH-lea Congres al partidului, desfă
șoară o entuziastă activitate constructivă desă 
virșind in prezent construirea socialismului in

(Continuare în pag. 4-a)

dului Comunist Bulgar, Anto
nin Novotny, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Ceho
slovace, Kim Ir, membru al 
Prezidiului C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Socialist Unit 
din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al R.D. 
Germane, Jumjaghiin Țeden- 
bal, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Munci
toresc Romin, Janos Kadar, 
prim-secretar al C. C. al 
Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar, Ho Și Min, pre
ședintele C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, 
Maurice Thorez, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Co- 
munist Francez, Johann Ko- 
plenig, președintele Partidu
lui Comunist din Austria, 
John Gollan, secretar general 
al Comitetului Executiv al 
Partidului Comunist din Ma

Revoluție Socialistă din Oc
tombrie constituie principalul 
conținut al epocii contempo
rane.

Milioane de oameni din dife
rite colțuri ale planetei noastre 
leagă de Uniunea Sovietică, de 
întregul lagăr socialist, de

Dumitru Coliu, general de ar
mată Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Mihai Dalea, Janos 
Fazekas, Alexandru Bîrlădea- 
nu, Avram Bunaciu, membri 
ai C.C. al P.M.R., ai guvernu
lui și ai Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, conducători 
ai instituțiilor centrale și or
ganizațiilor oamenilor muncii, 
eroi ai muncii socialiste, oa
meni de știință, artă și cul
tură, generali și ofițeri ai for
țelor noastre armate, repre
zentanți ai presei. 

rea Britanie, Dolores Ibarruri, 
președintele Partidului Comu
nist din Spania, Satomi Ha- 
kamada, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist din Japonia, . Ajoy 
Gosh. secretar general al 
Consiliului Național al Parti
dului Comunist din India și 
conducătorii celorlalte delega
ții ale partidelor comuniste 
și muncitorești.

Ședința festivă este des
chisă de N. I. Bobrovnikov, 
președintele Comitetului Exe
cutiv al Sovietului Moscova 
de deputați ai oamenilor 
muncii.

Răsună imnul de stat al 
U.R.S.S.

Se dă cuvîntul lui F. R. 
Kozlov, membru al Prezidiu
lui Comitetului Central al 
P.C.U.S., secretar al C.C. al 
P.C.U.S., care prezintă rapor
tul cu privire la cea de-a 43-a 
aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Ședința festivă s-a înche
iat prin intonarea imnului 
Uniunii Sovietice.

După pauză a urmat un 
mare concert festiv.

ideile comunismului posibilita
tea soluționării unor probleme 
social-politice atît de arzătoare 
cum sînt asigurarea unei păci 
trainice, dezarmarea generală 
și totală, lichidarea colonialis-

(Continuare in pag. 2-a)

Au participat șefii misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

In timpul recepției A. A. 
Epișev, ambasadorul Uniunii 
Sovietice și Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Romine au rostit 
toasturi.

Recepția s-a desfășurat In
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

(Agerpres)

Prezidiul adunării festive din sala Palatului R. P. Romine.



Raportul prezentat de tovarășul F. R. Kozlov
(Urmare din pag. l-a) 

asului. Țara noastră sovietică 
este purtătorul de cuvânt și a- 
părătorul păcii, exprimă spe
ranțele tuturor popoarelor, 
duce înainte cu fermitate și 
siguranță steagul progresului, 
în conștiința popoarelor pă
trunde tot mai adine convin
gerea drumul socialismului 
și comunismului este singurul 
drum just de dezvoltare so
cială care aduce oamenilor 
muncii salvarea de războaiele 
distrugătoare, o mare prospe
ritate materială și o liber, 
tâte adevărată.

Uniunea Sovietică își îndepli
nește cu cinste înalta sa sarcină 
internaționalistă de apărător 
ferm, consecvent al intereselor 
vitale ale tuturor oamenilor 
muncii, ale tuturor popoarelor 
iubitoare de pace. O mărturie 
vie a acestui lucru o consti
tuie remarcabilă activitate des
fășurată de delegația sovietică, 
de conducătorul ei, tovarășul
N. S. Hrușciov, la cea de a 
XV-a sesiune a Adunării Gene
rale a Organizației Națiunilor 
Unite.

Participarea activă la lucră
rile acestei sesiuni a tovarășu
lui N. S. Hrușciov, precum și a 
unor eminenți oameni de stat 
dintr-o serie de țări socialiste 
a transformat cea de-a XV-a 
sesiune a Adunării Generale a
O. N.U. într-un eveniment inter, 
național de însemnătate excep
țională. Propunerile sovietice 
Cu privire la necesitatea discu
tării îft O.N.U. a unor probleme 
Ca dezarmarea generală și to
tală, lichidarea colonialismului 
și acordarea independenței tu

Impetuosul mers înainte 
al comunismului

Tovarăși I

A trecut încă un an din viața 
noastră luminată de ideile Ma
relui Octombrie. Acesta a fost 
anul unor noi realizări remar
cabile ale poporului sovietic, 
îh prezent putem declara cu 
tbții, cu satisfacție, că situația 
noastră internă nu a fost încă 
niciodată atît de trainică și de 
promițătoare. O caracterizare 
scurtă, însă întrutotul com
pletă. a vieții țării noastre a 
fost făcută de N. S. Hrușciov. 
„Noi în Uniunea Sovietică, a 
declarat el, âvem tot ce ne tre
buie. Avem o țară bogată, o 
economie înfloritoare. Depu
nem eforturi pentru a ridica cît 
mai sus nivelul de trai al po
porului nostru. Avem perspec
tive excepțional de bune. De la 
alte popoare nu avem nevoie 
de nimic altceva în afară de 
prietenie. Avem tot ceea ce 
este necesar pentru satisfa
cerea cerințelor poporului *.

De pe culmile unde ne aflăm 
după cei 43 de ani care au tre
cut de la victoria revoluției 
proletare, noi vedem foarte 
bine drumul greu pe care l-a 
parcurs țara în aceste decenii 
și măreția victoriilor noastre.

Cel de-al 43-lea an al Mare
lui Octombrie a adus noi suc
cese țării noastre. La noi se 
traduce în viață neabătut și 
consecvent politica leninistă 
de folosire a posibilităților ine
puizabile ale orânduirii socia
liste pentru accelerarea ritmu
lui înaintării spre comuaism. 
Această politică și-a găsit o ex
presie concentrată în hotărîriie 
istorice ale Congresului al 
XXI-lea al partidului, in pla
nul septenal de dezvoltare a 
economiei naționale a U.R.S.S., 
într-o serie de măsuri impor
tante ale C.C. al P.C.U.S. și ale 
guvernului sovietic în dome
niul ridicării continue a indus
triei și agriculturii și perfecțio
nării metodelor de conducere a 
acestora, în domeniul accele
rării progresului tehnic și creș
terii bunăstării poporului.

în prezent, cînd se încheie 
cel de-al doilea an al septena- 
lului, putem face un bilanț 
parțial al luptei întregului po
por pentru îndeplinirea acestui 
plan măreț.

Planul septenal a prevăzut 
o creștere medie anuală a pro
ducției industriale cu 8.6 la 
sută. în fapt această creș
tere a fost în anul 1959 de 
peste 11 la sută. Anul trecut 
au făcut față cu bine sarcinilor 
și oamenii muncii din agricul
tură. Acest lucru a dus la lăr
girea și întărirea bazei tehnico- 
materiale a societății sovietice, 
a permis să se sporească con
siderabil resursele noastre ma
teriale.

Pentru cel de-al doilea an al 
septenalului au fost stabilite 
sarcini mai înalte decît se pre
vedea inițial în planul septe
nal. Cu toate că anul nu s-a 
încheiat încă, există toate te
meiurile să declarăm că și a- 
ceste sarcini sporite vor fi de
pășite. în primele nouă luni 
ale anului curent planul pro
ducției industriale globale a 
fost îndeplinit în proporție de 
103 la sută. în anii 1959—1960 
producția industrială a țării, 
potrivit cifrelor de control ale 
septenalului, trebuia să crească 
cu 17 la sută. în practică 
această creștere este de 
aproape 23 la sută și vom ob
ține în primii doi ani ai sep- 
tenaluiui o producție indus
trială a cărei valoare va fi cu 
120 miliarde ruble mai mare 
decît prevedea planul septenal. 
în anul 1960 vor fi date în ex
ploatare peste 1.000 de noi 
mari întreprinderi industriale. 

turor popoarelor, și țărilor, pre
cum și alte propuneri ale noas
tre au fost sprijinite cu căldură 
de delegațiile țărilor socialiste 
și alfe unei Serii de țări neutre. 
Acest lucru este pe deplin ex
plicabil : U.R.S.S. a ridicat, 
doar, în discuție probleme ar
zătoare ale vieții internaționale 
contemporane, care au o uriașă 
însemnătate pentru destinele 
actualei generații ca și ale ge
nerațiilor viitoare. Un vînt 
proaspăt a început să bată în 
Organizația Națiunilor Unite, 
Curățind sălile ei de mirosul 
greu de mucegai și de lânce
zeală.

Prin cuvîn țările sale, pă
trunse de avînt revoluționar și 
de o mare încredere în drepta
tea cauzei noastre, Nikita Ser- 
gheevici Hrușciov a smuls 
masca de pe fața imperialiști
lor — înșelători ai popoarelor, 
demascînd poziția lor ostilă pă
cii. N-au decît să urle și să se 
ZvTrcdleâscă imperialiștii $i la
cheii lor. după ce au simțit, ca 
să zicem așa, chiar în casa lor 
că logica și adevărul comunis
mului nu pot fi învinse. Uniu
nea Sovietică, forțele socialis
mului și progresului au obținut 
încă o victorie moral-polîtâcă 
însemnată asupra forțelor im
perialismului, au câștigat mili
oane de noi prieteni. Acesta 
este un rezultat firesc al poli
ticii noastre externe leniniste, 
pătrunsă de ideile dătătoare de 
viață ale lui Octombrie, poli
tică care din timpul lui 
V. I. Lenin nu a fost încă nid. 
odată atât de activă și orien
tată spre un țel bine definit 
ca în prezent.

Astfd. ne apropiem și de anul 
al treilea al septenalului cu 
meri rezerve suplimentare.

Toți cunoaștem foarte bine 
succesele oamenilor muncii din 
agricultură. în ultimii șase ani 
volumul global al producției 
agricole a sporit cu 50 la sută. 
Tinzind spre creșterea continuă 
a producției, colhozurile și sov
hozurile au extins în anul 1960 
suprafețele însămânțate cu 7 
milioane hectare. Este îmbucu
rător să constatăm că țara pri
mește în prezent de la colho
zuri și sovhozuri nu numai în
treaga producție-marfă de cul
turi cerealiere și tehnice ci și 
partea covârșitoare a produc
ției-marfă animalieră.

Anul 1960 a fost marcat de 
noi realizări și descoperiri ale 
științei și tehnicii. Cea mai re
marcabilă din acestea este zbo
rul în Cosmos și înapoierea pe 
Pământ a unei nave cosmice 
grele având pe bord ființe vii. 
Această faptă însemnară a oa
menilor de știință, inginerilor 
și muncitorilor sovietici a con
firmat încă o dată superiorita
tea științei sovietice în multe 
ramuri ale cunoașterii.

Sânt bine cunoscute succesele 
științei sovietice în folosirea 
energiei atomice în scopuri 
pașnice. Au fost obținute de 
asemenea rezultate importante 
în domeniul teoriei supracon- 
ductibilității, în acustică, in fi
zica solidului și a presiunilor 
foarte înalte. Sînt foarte efi
ciente lucrările chimiștilor în 
realizarea unor noi substanțe 
și materiale. în primul rînd a 
maselor plastice capabile să în
locuiască oțelul și alte metale.

Realizările științei si tehnicii 
ne permit în prezent să solu
ționăm sarcini importante ale 
economiei naționale în termene 
fără precedent de scurte.

Cu câtă fermitate pășește 
înainte industria constructoare 
de mașini ! Voi da următorul 
exemplu. Acum cîțiva ani vor
beam cu multă mîndrie despre 
fabricarea unor turbine cu pa
lete rotative cu o putere de 
115.000 kW pentru hidrocentra
lele de pe Volga. în prezent 
constructorii de mașini au rea
lizat pentru hidrocentrala de 
la Bratsk o turbină radial- 
axială de 225.000 kW. care nu 
are egal în lume, și se lucrează 
la o turbină hidraulică de 
500.000 kW. în cursul primului 
an și jumătate al septenalului 
au fost realizate și produse 
peste 3.000 de modele de noi 
mașini, mașini-uneite, meca
nisme. aparate.

Succesele incontestabile ale 
științei, tehnicii. construcției 
industriale ne-au dat posibili
tatea să sporim și mai rapid 
capacitățile de producție și, 
prin aceasta, să mărim sporul 
absolut anual al producției in
dustriale.

Acest proces firesc este o re
flectare a uneia din legile con
strucției comuniste, lege care, 
după cum a spus N. S. Hruș
ciov la cel de-al XXI-lea Con
gres al partidului, constă în 
aceea că „trecerea treptată la 
comunism nu trebuie înțeleasă 
ca o mișcare încetinită", că „nu 
trebuie să ne oprim la cele rea
lizate, întrucât aceasta ar duce 
la stagnare".

Ritmul de creare a bazei teh
nice materiale a comunismului 
crește și datorită ridicării ra
pide a nivelului cultural și teh
nic al poporului, a creșterii 
conștiinței lui comuniste.

Oamenii sovietici apreciază 
munca lor dintr-un punct de 
vedere nou, superior celui din 
trecut. Ei nu vor să se împace 
cu faptul că anumite sectoare 
ale producției rămîn în urmă, 
lucrează sub posibilități. De 
aceea, mulți inovatori în pro
ducție, organizatori cu expe
riență trec de bunăvoie în sec

toare rămase în urmă, le ridică 
la nivelul celor fruntașe. Ca
pătă un avînt și o profunzime 
tot mai mare mișcarea pentru 
o muncă comunistă. în prezent 
numeroase uzine, fabrici, mine, 
exploatări petrolifere, șantiere 
sînt în întrecere pentru titlul 
de onoare de colective ale 
muncii comuniste.

Ce arată toate aceste fapte ? 
Ce concluzii putem trage de 
aici ?

în primul rînd, acum putem 
să afirmăm cu deplină convin
gere că oamenii sovietici vor 
îndeplini planul septenal îna
inte de termen.

In al doilea rînd, Uniunea 
Sovietică cîștigă an de an timp 
în întrecerea economică paș
nică cu capitalismul și sîntem 
ferm convinși că vom ajunge 
din urmă și vom depăși în cea 
mai scurtă perioadă istorică 
cele mai dezvoltate țări capi
taliste din punct de vedere 
economic.

Volumul producției indus
triale a U.R.S.S. reprezintă 
astăzi aproximativ 60 la sută, 
iar volumul producției agri
cole — 75 80 la sută din pro
ducția americană. Uniunea So
vietică a întrecut deja S.U.A. 
în ce privește extracția de 
minereu de fier și cărbune, 
producția de cocs, vagoane 
pentru Călători pentru linii de 
cale ferată principale, combine 
cerealiere, cherestea, țesături 
de lină, unt și zahăr. Știm, 
desigur, că intr-o serie de ra
muri industriale S.U.A. se a- 
flă înaintea noastră. Dar in 
ceea ce privește „sortimentul" 
de produse, la care prin pro
ducția absolută vom lăsa A- 
merica în urmă, acesta se va 
lărgi an de an tot mai mult.

Printre avocații capitalismu
lui mai sînt și încăpățînați 
care încearcă să pună la îndo
ială ceea ce este de netăgă
duit Nu de mult, Richard Ni
xon. candidat în alegerile pre
zidențiale din Statele Unite ale 
Americiî. a declarat, de pildă, 
câ o comparație între ritmul 
sovietic și cel american „ar în
semna să compari creșterea or. 
gamsmului unui copil cu rit
mul de creștere al gândirii 
mature".

Vorba proverbului „Cine are 
fiere în gură, toate i se par 
mereu amare". Spre nenorocul 
domnului Nixon, in goană 
după comparații plastice, dar 
puțin convingătoare, el însuși 
seamănă cu un copil care, „ab
sorbit" să prindă un fluture, 
nu mai observă nimic din ce 
se petrece împrejur. Domnul 
Nixon nu vrea să țină seama 
de faptul că copiii sănătoși și 
puternici au ajuns de mult oa
meni în toată firea și înfăp
tuiesc fapte însemnate și în
drăznețe de care nu sînt în 
stare așa-aumiți: oameni cu 
^gindire matură*.

Demascînd încercările lache
ilor imperialismului de a 
prezenta negrul drept alb. noi 
afirmăm câ economia socia
listă este un organism tânăr, 
plin de forță și sănătate, iar 
economia capitalistă — un bâ- 
trîn ramolit pe care nici im 
fel de cataplasme și pilule nu-1 
pot salva de bolile sale incu
rabile.

Comunismul este adevărata 
tinerețe a lumii, capitalismul 
— ziua sa ce ieri. Acesta este 
adevărul obiectiv, legitatea is
toriei.

Americanii sânt deosebit de 
neliniștiți de faptul că U.R-SS. 
ajunge din urmă rapid Sta
tele Unite in ce privește pro
ducția de oțel. Trebuie să spu
nem câ au toate motivele sâ 
fie neliniștiți- în anul 1945 
producția de oțel a Uniunii 
Sovietice reprezenta numai 17 
la sută din nivelul producției 
americane iar în 1959 noi am 
produs o cantitate de oțel re 
prezentând 71 la sută față de 
producția de oțel a S.U.A. 
Este îndeobște cunoscut că vo
lumul producției de oțel este 
unul din indicii de bază ai 
forței unei țări.

Partidul nostru, întregul po
por sovietic sînt ferm convinși 
că in întrecerea economică 
pașnică cu capitalismul țara 
noastră va învinge intr-un vii
tor apropiat. Acest lucru este 
tot atît de inevitabil ca și ivi
rea zorilor după noapte.

Oamenii sovietici, insă, nu 
se mulțumesc niciodată cu 
ceea ce au realizat, nu se culcă 
pe laurii succeselor. Avem bu
nul obicei de a ne concentra 
atenția asupra marilor sarcini 
urgente.

în prezent, partidul comu
nist trasează ca sarcină pri
mordială ridicarea indicilor ca
litativi în industrie și construc
ții, în colhozuri și sovhozuri, 
în transport, în toate ramu
rile economiei naționale. Nu 
este vorba numai de calitatea 
producției.

în centrul atenției tu
turor organelor de partid, so
vietice, sindicale și economice 
trebuie să stea problemele 
creșterii productivității muncii, 
reducerii prețului de cost al 
producției și a prețului con
strucțiilor, sporirea acumulări
lor, progresul tehnic, automa
tizarea și mecanizarea com
plexă a producției, folosirea 
cea mai rațională a fondurilor 
repartizate pentru investiții 
capitale.

în agricultură vom lupta și 
pe viitor pentru sporirea pro
ducției la hectar a tuturor cul
turilor de cîmp și a producti
vității creșterii animalelor, 
pentru folosirea mai eficientă 
a tehnicii, pentru reducerea 
continuă a cheltuielilor de 
muncă pentru fiecare chintal 
de cereale, bumbac, legume, 
came, lapte.

Tovarăși ! Pe bună dreptate 
noi relevăm marile realizări 
ale economiei, culturii, științei 
și tehnicii. Dar ne mândrim și 

mai mult cu făuritorul a tot 
ce este minunat și măreț, a 
tot ce există pe pămîntul nos
tru — omul sovietic.

Luminoasa lui lume spiri
tuală, devotamentul nemărgi
nit față de cauza comunismu
lui, dragostea și respectul pen
tru muncă, spiritul colectiv 
au putut fi educate numai in 
condițiile orânduirii socialiste, 
ale libertății reale pentru în
florirea capacităților și a ta
lentelor creatoare.

Ca rezultat al puternicii re
voluții culturale care s-a des
fășurat la noi în unitate indi
solubilă cu uriașele transfor
mări economice, în Țara So
vietică au fost educate gene
rații de oameni cultivați. în ce 
privește numărul de absol
venți, specialiști în numeroase 

domenii — in primul rînd ingi
neri — ne situăm încă de mult 
pe primul loc în lume.

îmbinarea învățământului cu 
munca în producție, linie pro
movată de partid și sprijinită 
de întregul popor, afluxul ma
siv în sfera producției mate
riale a unor oameni cu studii 
medii și superioare, dau rezul
tate palpabile în ce privește 
înlăturarea deosebirilor esen
țiale dintre munca fizică și in
telectuală.

Un rezultat remarcabil al 
uriașei activități edueatâve 
duse de partid in rândul mase
lor este faptul câ poporul nos
tru și-a însușit marxism-'.eni-

Lupta pentru pace — principala 
sarcină a contemporaneității

Tovarăși ! Socialismul, a că
rui instaurare in țara noasirâ 
a fost vestită de Marele Oc
tombrie, a devenit in prezent 
un sisterr, mor.cial. Sub stea
gul victorios al marxism-leni
nismului, împreună cu Uniu
nea Sovietică construiesc o 
viață nouă mare.e popor chi
nez. popoarele din Albania, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Repu
blica Populară Democrată Co 
reeană. Republica Democrată 
Germană, Mongolia. Polonia, 
Romir.la. Ungaria, Republica 
Democrată Vietnam.

Ieșirea socialismului din ca
drul unei singure țări este o 
măreață victorie in lupta se
culară dintre muncă și capi
tal. Ea a adus după sine 
schimbări radicale în viața 
politică, economică și ideolo
gică a întregii omeniri. Vre
murile dominației nelimitate a 
imperialismului au apus pen
tru totdeauna. Sistemul mon
dial al socialismului, a cărui 
constituire este cel mai impor
tant eveniment isteric după 
victoria Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, devine in 
prezent un factor hotărâtor al 
dezvoltării societății omenești.

Pe arena mondială a apărut, 
de asemenea, un grup de state 
care nu vor in mod docil să 
facă jocul puterilor imperia
liste. Popoarele din Asia, Afri
ca, America Latină, care și-au 
cucerit independența în lupta 
îndârjită împotriva colonialiș
tilor sau care luptă pentru ea, 
participă tot mai activ la 
viața internațională, își aduc 
contribuția la slăbirea poziții
lor imperialismului.

în țările capitalului mono
polist pozițiile clasei munci
toare s au consolidat. S-a in
tensificat influența partidelor 
marxist-leniniste al căror nu
măr este in prezent de 87 și 
care cuprind 36.000.000 de co
muniști. Clasa muncitoare și-a 
lărgit considerabil posibilită
țile de a uni în jurul său 
uriașa majoritate a poporului, 
de a izola în cursul luptei 
cercurile reacționare și mono
poliste agresive, de a dobîndi 
noi victorii în lupta pentru 
pace, democrație și socialism.

în aceste condiții capătă o 
forță vitală și mai mare po
litica de coexistență pașnică a 
statelor cu orînduiri sociale 
diferite, formulată și funda
mentată de V. I. Lenin. A- 
ceasta politică corespunde ce
rințelor dezvoltării contempo
rane a societății și raportului 
real de forțe în lume. Ea slu
jește intereselor tuturor po
poarelor.

La cel de-al XX-lea Con
gres al său, Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice, dezvol
tând în mod creator marxism- 
lemnismul, a ajuns la o con

nismul ca pe propria sa con
cepție despre lume. Poporul 
sovietic urmează cu însufle
țire și din toată inima linia 
partidului de construire a so
cialismului și comunismului și 
înfăptuiește această construc
ție în mod conștient.

Unde, în ce țară burgheză 
este posibil ca oamenii să dea 
dovadă de o asemenea dîrze- 
nie și con/știință înălțătoare ca 
la noi unde sute de mii de ti
neri pa-trioți au plecat de 
bunăvoie la desțelenirea pă
mânturilor, pe șantierele din 
Răsărit ? Unde este cu putință 
ajutorarea dezinteresată, deve
nită lege la noi, ‘ a tovarășu
lui de muncă ? Unde se poate 
concepe înfăptuirea gratuită, 
în cadrul activității obștești, a 
diferite acțiuni importante 

care reclamă uneori multe 
eforturi și mult timp ? Numai 
în societatea socialistă se poate 
statornici aceasta în viața de 
zi cu zi a oamenilor !

Crearea bazei tehnico-mate- 
riale a comunismului, dezvol
tarea pe această bază a rela
țiilor sociale comuniste, for 
marea și educarea omului nou 
— iată sarcinile principale, ce 
alcătuiesc un singur tot, ale 
construcției comuniste. Și noi 
le rezolvăm cu succes. în fața 
noastră se deschid perspective 
tot mai mărețe. Noi mergem 
cu încredere înainte, spre noi 
victorii.

cluzie de cea mai mare im
portanță : in prezent nu există 
inevitabilitatea fatală a răz
boiului, războiul poate fi pre
întâmpinat. Această concluzie 
a fost sprijinită în unanimi
tate de partidele comuniste și 
muncitorești frățești într-un 
document cu importanță de 
program — în Declarația Con
sfătuirii de la Mos-iova a re
prezentanților partidelor co
muniste și muncitorești din ță
rile socialiste. Tezele Declara
ției de la Moscova au fost rea- 
firma te in Comunicatul Con
sfătuirii de la București a par
tidelor marxist leniniste.

Concluzia Congresului al 
XXI-lea al P.C-U.S. și anume : 
„încă înainte de victoria de
plină a socialismului în lume, 
în condițiile menținerii capi
talismului intr-o parte a 
lumii, se va ivi posibilitatea 
reală de a elimina războiul 
mondial din viața societă
ții". a însemnat o nouă dez
voltare a teoriei marxist- 
leniniste. Trâgind această con
cluzie, partidul nostru a pornit 
de ia aceea că noile succese 
ale lagărului socialist vor duce 
la o nouă creștere a forțelor 
iubitoare de pace din întreaga 
lume, iar numărul țărilor care 
luptă pentru consolidarea 
păcii, va crește. Partidul nos
tru a ținut seama de faptul 
că in conștiința popoarelor va 
prinde rădăcini tot mai adinei 
ideea in admisibilității războiu
lui și că, bizuindu-se pe forța 
lagărului socialist, ele vor pu
tea să determine cercurile 
războinice ale imperialismului 
să renunțe la planurile de dez
lănțuire a unor noi războaie.

în timpurile noastre în 
lume au apărut forțe reale ca
pabile să infrîneze pe agresorii 
imperialiști. Astăzi nu mai stă 
în puterea imperialismului să 
hotărască după bunul său 
plac : să fie sau să nu fie 
război.

Luptînd pentru pace, marx
iști-leniniștii țin seama, fi
rește, de faptul că atît timp 
cît există imperialismul, se 
menține și cauza izbucnirii 
războaielor. Forțele reacționare 
care reprezintă interesele mo 
nopolurilor capitaliste pot în
cerca să dezlănțuie un război 
Imperialismul a fost și rămîne 
agresiv, natura sa prădalnică 
nu s-a schimbat și nu se va 
schimba. De aceea țările so
cialiste. toate forțele iubitoare 
de pace trebuie să mențină 
cea mai' mare vigilență și să 
fie gata să dea o ripostă nimi
citoare dacă imperialiștii se 

vor încumeta să împingă lu
crurile spre un război.

Pacea este dorința cea mai 
sfîntă a tuturor popoarelor din 
lume. în prezent oamenii nu 
au o dorință mai puternică 
decît aceea de a salva ome
nirea de primejdia unui nou 
război de exterminare.

Dar pacea nu poate fi con
solidată fără a se lupta pentru 
ea. De aceea, înfăptuirea de 
către statele socialiste a unei 
politici externe active — a că
rei linie generală este princi
piul coexistenței pașnice — 
mobilizarea continuă a tuturor 
forțelor iubitoare de pace, e- 
ducarea popoarelor în spiritul 
încrederii că în prezent un 
nou război mondial poate fi 
preîntâmpinat — toate acestea 
reprezintă o necesitate impe
rioasă a timpurilor noastre. 
V. I. Lenin a spus că noi tre
buie să ajutăm popoarele să 
intervină în problemele răz
boiului și păcii. Această po
runcă leninistă este urmată de 
partidul nostru cu consecven
ța și tenacitatea proprie co
muniștilor.

Luptând pentru pace, parti
dul nostru își amintește bine 
și de indicația lui V. I. Lenin 
că socialismul învingător își 
exercită principala influență 
asupra destinelor omenirii prin 
succesele sale pe tărîm econo
mic. Iar aceste succese pot fi 
sporite numai în condiții de 
pace. în cursul întrecerii eco
nomice pașnice cu capitalis
mul, socialismul va repurta 
fără îndoială victoria economi
că decisivă, va asigura popoa
relor din țările sale un nivel 
de trai superior celui actual. 
Acest lucru va demonstra în
tr-o și mai mare măsură su
perioritatea sistemului nostru 
social, Va fi pentru popoarele 
din întreaga lume un puternic 
exemplu stimulativ în lupta 
lor împotriva capitalismului, 
pentru socialism.

Tovarăși ! Noi toți sîntem 
martori oculari ai acțiunilor 
hotărîte ale guvernului sovie
tic în apărarea păcii.

Uniunea Sovietică a luptat 
cu fermitate pentru înfăptui
rea propunerilor cu privire la 
dezarmarea generală și totală, 
sprijinite anul trecut de A- 
dunarea Generală a O.N.U. 
Ca rezultat al acțiunilor con
secvente ale guvernului sovie
tic în lupta pentru dezarmarea 
generală și totală a fost 
creat Comitetul celor zece. 
Speram că acest comitet va fi 
capabil să înlăture piedicile 
apărute în tratativele pentru 
dezarmare. Anul acesta, în ia
nuarie. la noi a fost adoptată 
legea cu privire la o nouă re
ducere unilaterală cu 1.200.000 
de oameni a forțelor armate 
sovietice.

S-au extins contactele eco 
nomice și legăturile culturale 
cu multe state. Am continuat 
să acordăm ajutor dezintere
sat țărilor slab dezvoltate din 
punct de vedere economic.

Vizitele tovarășului N. S. 
Hrușciov în țările Asiei de 
sud-est și in Franța, precum și 
vizita sa în S.U.A.. făcută 
anul trecut, au contribuit la 
răsDÎndirea unor păreri juste 
despre politica țărilor socialis
te. au contribuit la însănătoși
rea atmosferei internaționale, 
la demascarea intențiilor per
fide ale imperialismului, au 
creat un climat favorabil con
ferinței la nivel înalt.

întărirea cauzei păcii. însă, 
nu a fost pe placul cercurilor 
imperialiste care nu doresc o 
evoluție a relațiilor internațio
nale favorabilă popoarelor. 
Guvernul S.U.A.. sub presiu
nea monopolurilor care obțin 
profituri uriașe de pe urma 
cursei înarmărilor, a pornit 
pe calea provocărilor directe 
împotriva țării noastre, împo
triva cauzei păcii. Pirații ame
ricani ai aerului au pătruns în 
spațiul aerian al Uniunii So
vietice iar Eisenhower și gu
vernul american au declarat 
cu cinism că „au dreptul" să 
încalce suveranitatea noastră, 
chipurile, în interesul asigu
rării „securității" lor.

Trimițînd la noi avioane de 
spionaj și refuzând să-și recu
noască cinstit vina pentru a- 
ceste acte tâlhărești, guvernul 
S.U.A. a torpilat conferința la 
nivel înalt. Prin tergiversări 
inadmisibile, prin lipsa de do
rință de a duce tratative se
rioase cu privire la dezarma
re, țările occidentale au făcut 
imposibilă continuarea parti
cipării țărilor socialiste la lu
crările Comitetului celor zece- 
Imperialiștii au provocat o 
nouă recrudescență a „războiu
lui rece" pentru a intensifica 
și mai mult cursa înarmărilor, 
febra pregătirilor militare.

Această orientare în relațiile 
internaționale nu le promite 
însă nimic bun imperialiștilor.

Firește că nu ne temem de 
agitația belicoasă a agresori
lor. Timpul politicii imperia
liste de dictat a trecut. Acum 
puterea e de partea noastră. 
Oamenii muncii din Uniunea 
Sovietică, din toate țările la 
gărului socialist au muncit 
bine pentru dezvoltarea puter
nicei economii a statelor lor, 
pentru întărirea puterii lor de 
ipărare.

Situația internațională se 
prezintă astăzi în așa fel îneît 
Uniunea Sovietică, toate țările 
socialiste, popoarele iubitoare 
de pace sînt capabile să răco
rească pe făclierii prea zeloși 
ai războiului.

Demascînd politica imperia
liștilor noi îi opunem un pro

gram real de pace și colabo
rare internațională.

Imperialismul intensifică 
cursa înarmărilor. Noi facem 
propuneri constructive cu pri
vire la dezarmarea generală și 
complectă fiind ferm convinși 
că aceasta este cheia tuturor 
problemelor, vitale ale contem
poraneității. La sesiunea Adu
nării Generale a O.N.U. și în 
alte cuvântări rostite la New 
York, N. S. Hrușciov a spulbe
rat cu desăvârșire propaganda 
burgheză mincinoasă cum că 
Uniunea Sovietică nu ar dori 
controlul asupra dezarmării. 
„Fiți de acord cu dezarmâîeă, 
a Spus el, și noi vom fi de 
acord cu orice •control'4'.

in prezent se fac eforturi de 
a da arme moderne revanșar
zilor vest-germani și aceștia 
ridică în mod fățiș pretenții 
teritoriale, amenință cu un 
război în centrul Europei. Ce
rem să fie înfrânați militariștii 
de la Bonn, cerem încheierea 
Tratatului de pace cu cele 
două state germane potrivit si
tuației de fapt creată după cel 
de al doilea război mondial, 
insistăm pentru lichidarea 
statutului de ocupație perimat 
al Berlinului occidental. Ar fi 
timpul ca puterile occidentale 
Să înțeleagă în sfîrșit poziția 
noastră și să înCeteZe Ue a 
pune la încercare răbdarea po
porului sovietic și a altor po* 
poare iubitoare de pace.

Propunem puterilor occiden
tale să ducă tratative cinstite 
între state asupra probleme
lor litigioase ale relațiilor in
ternaționale și considerăm că 
aceasta este o cale cit se poate 
de rezonabilă de slăbire a în
cordării internaționale.

Unii conducători din țările 
occidentale, în special primul 
ministru al Marii Britanii, d-1 
MacteiUân, au recunoscut în 
repetate rînduri oportunitatea 
organizării unor asemenea 
tratative. Ultimele măsuri 
ale guvernului englez ne 
determină, însă, să ne în
doim în mod serios de sinceri
tatea declarațiilor d-lui Mac
millan cu privire la dorința 
guvernului englez de a slăbi 
încordarea internațională.

Numai cu cîteva zile în 
urmă d-1 Macmillan a declarat 
în parlament că între Anglia 
și S.U.A. a fost încheiat un 
acord, potrivit căruia flota ma
ritimă militară americană va 
primi pentru submarinele sale 
înzestrate cu rachete și arme 
nucleare o bază în Scoția, în 
apropiere de Glasgow — al 
doilea oraș ca mărime din An
glia. Baza se creează pentru ă 
servi drept punct de plecai’© 
pentru submarinele atomice 
americane înzestrate cu arma 
rachetă și nucleară. Comanda
mentul militar american inten
ționează să trimită aceste nave 
in apropierea frontierelor ma 
ritime ale Uniunii Sovietice.

Oaie nu este clar că este 
vorba despre o aventură ex
trem de periculoasă a clitii 
militariste americane îndrep
tată spre o pronunțată agrava
re a situației internaționale și 
care poate avea consecințe se
rioase pentru inspiratorii ei 
americani și pentru aliații lor 
englezi ?

Este caracteristic faptul că 
tratativele cu privire la crea
rea acestei baze au fost duse 
de dl. Macmillan în timpul vi
zitei sale în S.U.A. cînd a 
participat la cea de-a XV-a 
sesiune a Adunării Generale a
O.N.U. unde problema dezar
mării a fost una din principa
lele probieme discutate. Cu 
americanii el a discutat pro
blema bazei. Cu delegația so
vietică însă dl. Macmillan a 
discutat problema necesității 
tratativelor pentru soluționa
rea problemelor internaționale 
urgente. Reiese că guvernul 
englez încearcă să meargă de
odată în două direcții diame
tral opuse.

Este evident câ, aceste ac
țiuni nu se potrivesc una cu 
cealaltă. Pronunțîndu se în 
vorbe pentru slăbirea încordă
rii, guvernul englez participă 
de fapt activ la măsurile pro
vocatoare ale clicii militariste 
americane, îndreptate spre a- 
gravarea situației internaționa
le, spre torpilarea tratativelor 
sau transformarea lor într-un 
paravan pentru continuarea 
cursei înarmărilor nucleare.

Am mai spus că aceste ac
țiuni ale conducătorilor englezi 
leagă și mai strîns Anglia de 
carul american pe care gene
ralii și amiralii americani a- 
venturieri caută să 1 conducă. 
Aceste acțiuni sporesc consi
derabil primejdia pentru în
săși Anglia în cazul izbucnirii 
unui conflict. Nu este întâm
plător că știrea cu privire la 
încheierea acordului anglo4- 
american referitor la crearea 
în Anglia a bazelor pentru 
submarinele americane a neli
niștit profund opinia publică 
engleză care după cum se 
vede se îngrijește mai mult de 
soarta țării sale decît Condu
cătorii ei.

Tovarăși ! O 'importanță ex
trem de mare pentru destinul 
istoric al do poarelor are lichi
darea imediată a rămășițe’or 
colonialismului care înăbușă 
încă zeci de milioane de oa 
meni. Această rușine nu mai 
poate fi tolerată.

Propunerea guvernului so
vietic ca Organizația Națiuni 
lor Unite să adopte declarația 
cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor 
coloniale este un imperativ âl 
timpului, vocea conștiinței o- 
menirii.

Prin propunerile sale în 
apărarea păcii guvernul so
vietic a pus în mișcare și a 
lărgit considerabil frontul 
luptei pentru soluționarea 
pașnică a celor mai arzătoare 
probleme internaționale. As
tăzi, oamenii din toate colțu
rile pământului văd mai clar 

calea luptei pentru pace, perw 
tru libertate, pentru dreptul 
sacru al popoarelor de a-și 
hotărî singure soarta.
Politica externă activă a 

U.R.S.S., a tuturor țărilor so
cialiste, succesele mișcării 
partizanilor păcii au dat deja 
rezultate importante. Politica 
imperialistă trece printr-o a- 
dîncă criză. Izolarea morală 
și politică a imperialismului 
american — reazim al milita
rismului și colonialismului o- 
dioase popoarelor — se inten
sifică zi de zi.

Se lărgește lupta popoarelor 
din America Laitmă, însufle
țite de exemplul eroicei Cube. 
Toate acestea înseamnă că 
poziția imperialismului con
tinuă să slăbească, iar pozi
țiile luptătorilor pentru pace, 
pentru independență națio
nală, pentru socialism, devin 
tot mai puternice.

Tovarăși ! O condiție din- 
tre cele mai importante ale 
unei păci trainice pe pământ 
și pentru cucerirea de noi suc. > 
cese de către oamenii muncii 
în lupta lor împotriva impe
rialiștilor, este unitatea țări
lor ș.i popoarelor marelui la
găr socialist, unitatea tuturor 
partidelor comuniste și mun
citorești. Partidul nostru și 
poporul hostru nu-și precupe
țesc eforturile pentru întări
rea acestei Unități.

înarmați cu teoria marxist- 
leninistă, comuniștii se 
călăuzesc după teza lui Lenin 
că „numai cunoașterea trăsă
turilor fundamentale ale epo
cii date poate servi ca bază 
pentru înțelegerea particula
rităților mai de amănunt al« 
uneia dintre țări sau nlgjh' 
alteia6. Această remarcabili^ 
indicație leninistă slujește \ 
drept bază pentru înțelegerea 
și justa îmbinare a sarcinilor 
internaționale și naționale ale 
fiecărui detașament al mișcă
rii comuniste internaționale.

Comuniștii sînt cei mai con
secvenți luptători pentru inte
resele naționale fundamentale 
ale poporului lor. Totodată, 
ei exprimă interesele generale 
și țelurile întregii omeniri 
muncitoare. Fidelitatea față 
de nrincipiile marxismului 
creator, capacitatea de â în
țelege just și de a aplica leni
nismul în noua situație istori
că, solidaritatea internaționa
lă — aceasta constituie marea 
forță a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Coeziunea frățească a parti
delor comuniste și muncito
rești, prietenia și ajutorul re
ciproc dintre stati ? socialiste 
constituie izvorul invincibili
tății țărilor lagărului socialist, 
garanția înaintării lor cu 
succes spre socialism șt co
munism.

Credincioși marxismdenin:?- 
mului. Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, guvernul 
nostru, oamenii muncii din 
patria noastră vor consolida 
Cu fermitate șj consecvență 
unitatea și puterea lagărului 
socialist, unitatea mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale, vor promova nea
bătut politica leninistă de 
coexistență pașnică a statelor 
cu orînduiri sociale diferite, 
vor întări prietenia dintre 
toate popoarele.

★
Tovarăși 1 Oairtenii sovietici 

știu că datorează toate succe
sele repurtate, viitorul lor 
minunat, conducerii înțelepte 
de către Partidul comunist. 
Pcporul nostru își iubește 
partidul drag și. după cum a 
spun Lenin, crede în el, vede 
în ci înțelepciunea, Cinstea 
și conștiința epocii noastre.

Partidul comunist a învins 
șj învinge prin unitatea de 1 
monolit a rin duri lor sale, prin 
fidelitatea neprecupețită față 
de marxism-lenir/sm, prin a- 
titud'nea creatoare față de a- 
ceastă măreață învățătură re
voluționară, prin intransigen
ța față de orice denaturare 
revizionistă său închistare 
dogmatica.

Partidul își bazează activi
tatea multilaterală pe princi
piul leninist al îmbinării or. 
ganice a teoriei cu practica. 
El dezvoltă necontenit teoria 
marxîst-leninistă, o îmbogă
țește cu noi teze și concluzii 
corespunzătoare situației isto
rice. El întruchipează cu măie
strie teoria într-o politică cla
ră șj concretă și. ca un câr
maci cu experiență, conduce 
cu pricepere societatea sovie
tică spre comunism. Partidul 
rezolvă în mod just proble
mele complexe ale conducerii^- 
vieții economice și politice a 
țării, perfecționează democra
ția socialistă.

Izvorul forței partidului 
nostru rezidă în legătura strân
să și indestructibilă cu mase- 4 
le, în încrederea sa nemărgi
nită în puternicele forțe crea
toare ale poporului. Totodată 
oamenii sovietici cred ne
țărmurit în partidul lor iubit, 
îl urmează cu încredere și 
curaj, deoarece datorită înde
lungatei lor experiențe de 
viață ei știu că interesele po
porului, fericirea oamenilor 
muncii au fost. Sînt și vor fi 
întotdeauna singurele și supre
mele interese ale partidului. 
Unitatea de țeluri, unitatea 
de voință, unitatea de acțiune 
a partidului și poporului — 
iată cea mai măreață forță în 
lupta pentru victoria comu
nismului.

Trăim, muncim și luptăm 
într-un secol măreț și glorios 
— secolul triumfului ideilor 
lui Octombrie. triumful 
marxism-leninismului. (Text 
prescurtat).
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tică a poporului în jurul par
tidului comunist sînt puter
nice surse ale tăriei orînduirii 
sociale sovietice, ale înaintă
rii sale continue pe drumul 
comunismului.

Succesele Uniunii Sovietice 
în construirea desfășurată a 
comunismului, realizările fără 
seamăn în dezvoltarea econo
miei, științei și culturii exer
cită o influență uriașă în în
treaga lume. Ele întăresc for
ța materială și morală a lagă
rului socialist, sporesc pres
tigiul și influența socialismu
lui în lume, atrăgînd noi mase 
de milioane de oameni sub 
steagul marxism-leninismului, 
contribuie în măsură hotărî- 
toare la asigurarea păcii și 
securității popoarelor. (A- 
plauze). Omenirea progresistă 
vede în dezvoltarea impetu
oasă a Uniunii Sovietice ex
presia superiorității socialis
mului în întrecerea cu capita
lismul, are un exemplu viu de 
comparație care întărește con. 
vingerea că numai societatea 
socialistă asigură bunăstarea 
și fericirea oamenilor. (Â- 
plauze).

Cu prilejul acestei mărețe 
sărbători, poporul romîn, care 
împărtășește cea mai fră. 
țească bucurie pentru realiză
rile istorice obținute de Uniu
nea Sovietică în toate dome
niile activității sociale, trans
mite poporului sovietic un 
cald salut tovărășesc și urări
le sincere de-a obține noi 
suocese în îndeplinirea planu
lui septenal, pentru dezvolta
rea și înflorirea patriei sale, 
pentru triumful cauzei comu
nismului și păcii. (Aplauze 
puternice).

Tovarăși,

Inspiratorul și organizato
rul strălucitelor victorii care 
situează Uniunea Sovietică 
în avangarda omenirii este 
Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice. Făurit pe 
baza principiilor de granit 
ale leninismului, călit în 
fodul unei îndelungate lupte 
revoluționare și al vastei 
activități creatoare pentru 
construirea socialismului și 
comunismului, P.C.U.S. este 
modelul partidului revolu
ționar al clasei muncitoare, 
detașamentul de frunte al 
mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, a că
rui experiență istorică re
prezintă un permanent izvor 
de inspirație pentru partidele 
marxist.leniniste.

Prin întreaga sa activitate, 
Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice, Comitetul său 
Central în frunte cu tovară
șul N. S. Hrușciov, aduc un 
aport deosebit de impor
tant la dezvoltarea tezaurului 
marxism-leninismului. Lucră
rile Congreselor al XX-lea și 
al XXI.lea ale P.C.U.S. consti
tuie un exemplu de dezvoltare 
creatoare și îmbogățire a teo
riei revoluționare a proleta
riatului. Experiența istorică a
P.C.U.S. are valabilitate uni. 
versală. Ea se oglindește în 
tot ce este esențial în lupta 
pentru cucerirea puterii de 
către clasa muncitoare, pen
tru făurirea noii orînduiri so
ciale.

Referindu-se la însemnăta
tea internațională a acestei 
experiențe, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a subliniat: 
„Nu există alt drum de con
struire a socialismului — de- 
cît acela indicat de marxism
leninism, verificat de expe
riența istorică a gloriosului 
Partid Comunist al Uniunii 
Sovietice, ca și de experiența 
propriului nostru partid și a 
altor partide comuniste și 
muncitorești din țările de de
mocrație populară. Acesta este 
drumul înlocuirii puterii cla
selor exploatatoare și al in
staurării puterii clasei munci
toare, singura clasă revoluțio
nară pînă la capăt, forța 
conducătoare a luptei mase
lor asuprite și exploatate, este 
drumul consolidării continue 
a acestei puteri și al construi
rii Orînduirii noi, socialiste".

Sub steagul marxism-lenj- 
nismului s-a dezvoltat în mă. 
sură considerabilă mișcarea 
comunistă internațională, care 
este astăzi mai puternică și 
mai unită ca oricînd. Cele 87 
partide comuniste și muncito
rești din întreaga lume cu
prind în rîndurile lor 36 mi
lioane de comuniști, care con
stituie detașamentul hotarît 
și de frunte în lupta măreață 
pentru democrație, pace și so
cialism.

Partidele comuniste și mun
citorești desfășoară o intensă 
activitate teoretică de gene
ralizare a experienței luptei 
revoluționare a clasei munci
toare, a maselor populare, 
dezvoltă necontenit învățătu
ra marxist-leninistă. Declara
ția Consfătuirii de la Moscova 
din 1957 a reprezentanților 
partidelor comuniste și mun
citorești din țările socialiste, 
confirmată de întreaga evo
luție ulterioară a eveni
mentelor — document de 
înaltă valoare teoretică și 
practică al marxismului crea
tor — a contribuit la întări
rea continuă a unității mișcă
rii comuniste mondiale, a dat 
o perspectivă clară forțelor 
care luptă împotriva imperia
lismului, pentru libertate, in
dependență națională, pentru 
pace, democrație și socialism. 
(Aplauze)

Ideile acestei declarații, 
ideile marxism-leninismului, 
confirmate de viață, de prac
tica socială au pus stăpînire 

pe conștiința și inimile a sute 
de milioane de oameni din în
treaga lume. Niciodată teo
ria revoluționară a proletaria
tului nu și-a manifestat într-o 
asemenea măsură fertilitatea,, 
imensa forță de atracție, ca 
în zilele noastre, cînd ea se 
dovedește singura în stare să 
dea răspuns mărilor probleme 
ale contemporaneității, să a- 
rate maselor muncitoare ca
lea eliberării de robia capita
listă, calea înlăturării răz. 
boaielor.

întreaga experiență a miș
cării comuniste și muncito
rești mondiale dovedește că 

chezășia succeselor luptei parti
delor comuniste și muncitorești 
constă în fidelitatea lor de 
nestrămutat față de marxism
leninism și în capacitatea lor 
de a aplica creator această mă
reață învățătură în condițiile 
dezvoltării sociale contempo
rane ; în combaterea consec
ventă a revizionismului, prin
cipalul pericol în mișcarea 
muncitorească internațională, 
ca și a sectarismului și dog
matismului, care duc la sub
aprecierea forțelor socialis. 
mului și păcii, la demobiliza
rea lor, la aprecierea greșită 
a sarcinilor ce stau în fața 
partidelor comuniste și mun
citorești ; în continua întări
re a unității indestructibile a 
mișcării comuniste și munci
torești mondiale, a unității 
frățești a țărilor lagărului so
cialist.

Formarea sistemului mon
dial socialist reprezintă cel 
mai important eveniment is
toric după Revoluția din Oc
tombrie, trăsătura caracteris
tică fundamentală a vremuri, 
lor noastre, cea mai măreață 
cucerire a clasei muncitoare 
și a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. 
Astăzi imperialismul nu mai 
este un sistem mondial atot
cuprinzător și forța dominan
tă în lume ; el nu mai este 
capabil să hotărască asupra 
destinelor omenirii. Existența 
și dezvoltarea sistemului mon
dial socialist, care cuprinde 
mai mult de un sfert din su
prafața globului, peste uft mi
liard de oameni, și dispune de 
o uriașă forță materială și 
morală, exercită o influență 
hotărîtoare asupra dezvoltării 
societății și are un rol deter
minant în desfășurarea eveni
mentelor internaționale.

Superioritatea sistemului 
mondial socialist se manifestă 
în ritmul fără precedent al 
dezvoltării sale economice ; 
producția industrială a între
gului lagăr socialist întrece de 
aproape 6 ori nivelul antebe
lic, în timp ce în țările capi, 
taliste luate în ansamblu a 
crescut de numai 2 ori.

Faptul că într-un viitor a- 
propiat sistemul mondial so
cialist va da peste 50 la sută 
din producția industrială mon
dială, depășind sistemul ca
pitalist în producția bunurilor 
materiale — domeniul hotărî- 
tor al activității umane — va 
constitui o strălucită victorie 
a socialismului și va dovedi 
mai convingător decît oricînd 
popoarelor întregii lumi supe
rioritatea socialismului asupra 
capitalismului. (Aplauze) în
tregul curs al dezvoltării con
temporane demonstrează că, 
în întrecerea pașnică dintre 
cele două sisteme sociale, vic
toria va fi a socialismului, 
orînduire tînără, viguroasă, 
căreia îi aparține viitorul. 
(Aplauze)

Relațiile de colaborare și 
întrajutorare tovărășească sta
tornicite în cadrul lagăru
lui socialist și îndeosebi spri
jinul puternic, multilateral al 
Uniunii Sovietice accelerează 
procesul de construire a noii 
orînduiri în toate țările socia
liste. Fiecare dintre țările so
cialiste își aduce aportul la 
întărirea și dezvoltarea conți, 
nuă a sistemului mondial so
cialist.

In puternic contrast cu 
mersul ascendent al socialis
mului, capitalismul se zbate 
în contradicții de nerezolvat.

Deși anumite elemente de 
conjunctură imprimă o dez
voltare economică unor țări 
capitaliste, sistemului capita
list îi sînt proprii declinul, 
fenomenele de criză. Este 
semnificativ faptul că tocmai 
în S.U.A., principala țară ca
pitalistă, se manifestă cu as
cuțime fenomenele unui nou 
declin economic, se face cel 
mai puternic simțită criza ge
nerală a capitalismului, adîn- 
cirea contradicțiilor de nere
zolvat ale sistemului capita
list.

în această țară, după înseși 
datele oficiale, indicele pro
ducției industriale este în scă
dere continuă, industria oțelu
lui lucrînd cu abia 53 la sută 
din capacitatea de producție ; 
se semnalează scăderi ale pro
ducției în majoritatea ramuri
lor industriale.

Deșănțata cursă a înarmă
rilor, considerată ca un ele
ment de bază pentru menți
nerea unei activități de afa
ceri ridicate, nu a dat rezul
tatele scontate. Campania 
electorală din S.U.A. deter
mină uneori pe cei doi can
didați la președinție, în goa
na după voturile alegătorilor, 
la momente de „sinceritate" 
neobișnuită. Astfel, dl. John 
Kennedy este nevoit să recu
noască : „Mulțl economiști, 
printre care și cei mai ruti- 
națl, prevăd că în 1961 sau 
chiar mai devreme ne așteap
tă un nou declin. !n prezent 
pe frontul economic se ob
servă numeroase fapte alar
mante, care ne arată că nu 

putem ignora aceste feno
mene care Vorbesc despre 
inevitabilitatea unui al treilea 
declin".

Procesul de putrezire și 
descompunere a sistemului 
capitalist se îmbină cu scă
derea continuă a prestigiu
lui internațional al S.U.A. și 
al partenerilor lor — lucru re
cunoscut de rapoarte oficiale 
ale guvernului american. Fie
care zi aduce noi fapte ce 
reflectă accentuarea puterni
celor contradicții existente 
între țările imperialiste. Se 
desfășoară o lupta ascuțita 
între puterile capitaliste pen
tru piețe de desfacere și sfere 
de expansiune. Războiul co
mercial, presiunile economice, 
imixtiunea în afacerile inter
ne, subjugarea celui slab de 
către cel mai puternic — a- 
costa este tabloul relațiilor 
din lumea capitalului.

Dificultățile economice ale 
țărilor capitaliste se răsfrîng 
în modul cel mai grav asu
pra situației oamenilor mun
cii. Creșterea inflației, a im
pozitelor și costului vieții, 
proporțiile tot mai mari ale 
șomajului — devenit Cronic
— crunta exploatare a celor 
ce muncesc — astfel arată 
mult lăudata „societate a 
prosperității generale". Potri
vit datelor oficiale, la mijlo
cul anului 1060, numărul șo
merilor în S.U.A. era de 4,4 
milioane, în Italia 1,8 milioa
ne, în Germania occidentală
— 627.000, în Anglia — aproxi
mativ 500.000.

Lupta eroică a clasei mun
citoare din țările capitaliste 
împotriva mizeriei și exploa
tării cunoaște o amploare 
crescîndă. Mișcarea grevistă, 
care numai în anul 1959 a 
cuprins peste 1.895.000 mun
citori în S.U.A., 644.000 mun
citori în Anglia, 3.300.000 
muncitori în Italia, peste 
900.000 în Franța, iar în Ja
ponia peste 1.500.000 — arată 
că în lumea capitalistă oa
menii muncii se ridică cu ho- 
tărîre la luptă împotriva ex
ploatării sîn geroase a mono
polurilor, pentru apărarea in* 
tereselor lor vitale.

Poporul nostru își expri
mă solidaritatea frățească cu 
lupta oamenilor muncii din 
țările capitaliste pentru o via
ță mai bună și pentru liber
tăți democratice. (Aplauze 
prelungite).

Unul din cele mai caracte
ristice procese istorice ale 
epocii noastre constă în des
trămarea sistemului colonial, 
în prăbușirea pilonilor aces
tuia, sub presiunea luptei 
de eliberare națională a po
poarelor. Dintr-o rezervă a 
imperialismului, țările în tre
cut înrobite se transformă în
tr-o rezervă a luptei antiim- 
perialiste, devenind una din 
sursele continuei șubreziri a 
sistemului capitalist.

Astăzi, cînd pe ruinele ve
chilor imperii coloniale s au 
creat zeci de state indepen
dente, iar populația țărilor 
eliberate de jugul colonial a 
crescut de la 45 milioane în 
1945 la 1,5 miliarde locuitori, 
se dovedește mai mult decît 
oricînd justețea genialei pre
viziuni a marelui Lenin care 
spunea : „...Ziua de mîine în 
istoria mondială va fi tocmai 
ziua cînd popoarele asuprite 
de imperialism se vor trezi de
finitiv și cînd va începe lupta 
hotărîtă. îndelungată și grea 
pentru eliberarea lor*.

După Asia, avîntul luptei 
de eliberare a popoarelor a 
cuprins Africa, continentul 
negru, care pînă nu demult 
era considerat de către colo
nialiști cea mai sigură sursă 
de îmbogățire. Azi cea mai 
mare parte a popoarelor din 
Africa a fost eliberată din 
robia colonială. Este timpul 
să se pună capăt războiului 
nedrept împotriva poporului 
algerian și să se recunoască 
în fapt dreptul acestuia la au
todeterminare. (Aplauze). în 
America Latină crește lupta 
popoarelor împotriva jefuito
rilor și asupritorilor, mono- 
poliștii americani. Eroicul 
popor cuban și-a cucerit in
dependența patriei sale și 
luptă cu bărbăție și curaj 
pentru continua ei consoli
dare, bucurîndu-se de admi
rația și sprijinul întregii 
omeniri progresiste.

Țările care și-au cucerit de 
curînd independența, elibe- 
rîndu-se de jugul colonial, se 
afirmă din ce în ce mai mult 
pe arena internațională, aduc 
o tot mai însemnată contri
buție la rezolvarea marilor 
probleme ce preocupă în pre
zent omenirea și constituie o 
însemnată forță în lupta pen
tru progres social, democra
ție și pace.

Noile state independente au 
în țările socialiste prieteni de 
nădejde, care le acordă aju
tor dezinteresat în lichidarea 
înapoierii economice, în dez
voltarea industrială și conso
lidarea independenței lor na
ționale. Puternicul ecou în 
lume al istoricelor propuneri 
ale guvernului sovietic pri
vind lichidarea totală și ne- 
întîrziată a regimului colo
nial, demonstrează din nou 
că lagărul socialist este 
cel mai consecvent spriji
nitor al luptei împotriva 
subjugării popoarelor. în ciu
da manevrelor și diversiuni
lor vechilor și noilor colonia
liști, care se cramponează de 
un sistem condamnat de is

torie, lupta popoarelor va 
duce la lichidarea ultimelor 
rămășițe ale colonialismului.

Militând pentru deplina res
pectare a dreptului inaliena
bil al tuturor popoarelor de 
a-și hotărî singure soarta, po
porul romîn își manifestă sen
timentele de simpatie fierbin
te față de lupta dreaptă a 
popoarelor împotriva colonia
lismului, pentru consolidarea 
și întărirea independenței na
ționale. (Aplauze puternice).

Tovarăși,

Victoria Revoluției Socia
liste din Octombrie a avut un 
uriaș ecou în rîndurile mun
citorilor șj țăranilor din Ro
mîn ia și a dat un puternic 
imbold luptelor revoluționare 
ale acestora. In anii avîntului 
revoluționar dintre 1917-1921 
s-a plămădit și a luat ființă 
Partidul Comunist din Romî- 
nia, conducătorul luptei po
porului romîn pentru viață 
mai bună, libertate, indepen
dență națională și socialism.

Dezvoltindu-se și călindu se 
în focul luptelor împotriva 
burgheziei și moșieri mii, ca 
partid revoluționar marxist- 
îeninist, curățindu-și neconte
nit rîndurile prin înlăturarea 
elementelor oportuniste și 
străine, întărindu-și legăturile 
indisolubile cu masele celor 
ce muncesc, partidul clasei 
muncitoare din țara noastră 
și-a îndeplinit cu cinste misi
unea sa istorică. (Aplauze pu
ternice). El a condus cu 
succes poporul romîn la 
doborîrea regimului burghezo- 
moșieresc, la instaurarea pu
terii populare, la victoria so
cialismului în patria noastră. 
(Aplauze furtunoase).

Istoria celor aproape 40 de 
ani ai gloriosului nostru partid 
constituie un exemplu de slu
jire devotată, fără preget, a 
intereselor oamenilor muncii, 
de luptă plină de abnegație 
pentru fericirea celor ce mun
cesc. în decursul întregii sale 
existențe partidul nostru a 
dat cea mai mare atenție con
tinuei sale întăriri politico
organ izatorice, aplicării con
secvente a principiilor și nor
melor leniniste ale vieții de 
partid. Ei este -astăzi mai pu
ternic și mai unit decît ori
cînd în jurul Comitetului său 
Central în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. (A- 
plauze puternice. întreaga a- 
sistență ovaționează pentru 
Partidul Muncitoresc Romîn, 
pentru Comitetul său Central 
în frunte cu tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu Dej).

Călăuzit de atotbiruitoarea 
învățătură marxist-leninistă, 
partidul nostru a aplicat cu 
pricepere legile generale ale 
revoluției și construcției so
cialismului. a elaborat căile 
și metodele cele mai cores
punzătoare condițiilor concre
te ale țării noastre pentru 
cucerirea puterii, pentru dez
voltarea economiei și cultu
rii, pentru construirea socia
lismului.

Politica Partidului Muncito
resc Romîn corespunde în 
modul cel mai deplin intere
selor vitale ale poporului, ne
cesităților dezvoltării economi
ce. culturale și politice a 
patriei noastre, fiind urmată 
cu neclintită încredere dfe oa
menii muncii, care o conside
ră drept propria lor politică 
și o traduc cu însuflețire în 
viață.

Ca rezultat al acestei poli
tici, poporul romîn, sub con
ducerea partidului, a obținut 
victorii de însemnătate isto
rică : relațiile de producție 
socialiste s-au extins în în
treaga economie, exploatarea 
omului de către om a fost li
chidată pentru totdeauna, so
cialismul a învins în țara 
noastră. (Aplauze îndelung 
repetate).

Crește tot mai mult forța 
economică a țării pe baza 
ritmului impetuos de dezvol
tare a industriei și a celor
lalte ramuri ale economiei. în 
anii 1956—1960 ritmul mediu 
anual de creștere a produc
ției industriale globale a fost 
de 10,8 la sută.

în agricultură, cea mai ma
re parte a țărănimii a pășit 
pe drumul socialismului, se 
întărește continuu baza teh
nică a producției agricole. 
Cultura și știința pătrund tot 
mai adînc în rîndui maselor, 
crește neîncetat bunăstarea 
oamenilor muncii de la orașe 
și sate.

Mărețul program pentru 
desăvîrșirea construcției so
cialismului, stabilit de Con
gresul al IlI-lea al partidului, 
a dat un nou av-înt muncii 
creatoare a poporului în lupta 
pentru continua dezvoltare a 
economiei și culturii în pa
tria noastră.

Cu entuziasm și adîncă 
bucurie au primit oamenii 
muncii bilanțul rodnic al rea
lizărilor pe anul în curs 
înfățișat în expunerea tovară
șului Gheorghe Gheorghiu Dej 
Ia recenta plenară a C.C. al
P.M.R.

Creșterea producției indus
triale în 1960, comparativ cu 
1959. cu circa 15,5 la sută față 
de 14 la sută cît au fost pre
vederile de plan, reflectă ac
tivitatea plină de hărnicie a 
milioanelor de oameni ai 
muncii, însuflețirea cu care 
luptă întregul popor pentru 
traducerea în viață a politicii 
partidului.

Plenara C.C. al P.M.R. a 
stabilit sarcinile planului de 
stat pe anul 1961, ai doilea 

an al planului de 6 ani. Pro
ducția industrială va crește 
cu 13,5 la sută față de I960, 
cea agricolă cu 19 la sută, iar 
venitul național va spori cu 
aproximativ 15 la sută.

Avîntul patriotic al oame
nilor muncii, unitatea de 
nezdruncinat a poporului în 
jurul partidului și guvernului, 
siguranța cu care partidul 
călăuzește țară noastră pe 
drumul victoriei depline a 
socialismului sînt chezășia în
făptuirii cu succes a acestui 
plan.

Aniversarea Revoluției din 
Octombrie este un prilej săr
bătoresc de evocare a marii 
prieteni, ce unește poporul 
romîn cu poporul sovietic, 
între popoarele noastre s-a 
statornicit o puternică legătu
ră frățească, bazată pe comu
nitatea de idei, pe principiile 
internaționalismului proletar, 
pe identitatea țelurilor în 
lupta pentru pace și socialism. 
(Aplauze puternice).

Intr-un moment de cea mai 
mare însemnătate în viața ță
rii noastre, cînd cele mai bune 
forțe ale poporului, în frunte 
cu comuniștii, organizau lupta 
pentru doborîrea dictaturii mi- 
litarofasciste și eliberarea pa
triei, poporul sovietic ne-a dat, 
prin jertfa fiilor săi, un pu
ternic ajutor internaționalist, 
frățesc. Sprijinul multilateral 
pe care Uniunea Sovietică ni-1 
acordă în construirea socialis
mului are o mare însemnătate 
în dezvoltarea economiei na
ționale și înflorirea patriei 
noastre.

Prietenia, colaborarea și a- 
lianța frățească cu poporul so
vietic sînt adine înrădăcinate 
în mintea, conștiința și inima 
întregului nostru popor. (A- 
plauze, urale)

Participarea la festivitățile 
de la Moscova, prilejuite de 
aniversarea Marelui Octom
brie, a delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii 
Populare Romîne, în frunte cu 
tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej 
constituie o nouă manifestare 
a prieteniei frățești dintre po
poarele noastre, o contribuție 
de seamă la întărirea acestei 
prietenii. (Aplauze furtunoase)

Tovarăși,

Odată cu apariția în lume a 
primului stat socialist, politica 
de pace și prietenie între po
poare a devenit politică oficia
lă de stat. Politica externă a 
Uniunii Sovietice, a statelor 
socialiste, este caracterizată 
prin lupta fermă și consec
ventă pentru asigurarea unei 
păci trainice în toată lumea, 
pentru demascarea și zădărni
cirea uneltirilor cercurilor im
perialiste. agresive, pentru 
triumful principiilor coexisten
ței pașnice.

Analiza științifică și realistă 
a schimbărilor petrecute în 
viata internațională arată că 
elementul nou caracteristic în
tregii desfășurări a evenimen
telor este schimbarea hotărî
toare care s-a produs. în ra
portul de forțe pe plan mon
dial. în favoarea socialismului 
și păcii. Perspectiva evoluției 
istorice este accentuarea tot 
mai puternică a superiorității 
forțelor păcii.

In zilele noastre s-au format 
și acționează cu putere forțe 
sociale uriașe, cum nu a mai 
cunoscut istoria, care fac po
sibile oreîntîmpinarea războiu
lui mondial, asigurarea unei 
păci trainice în lumea întrea
gă — problema fundamentală 
a zilelor noastre. în fruntea 
acestor forțe sociale, ca cel 
mai de nădejde bastion și ste
gar al păcii, stă lagărul puter
nic și de neînvins al țărilor 
socialiste. Un rol de seamă în 
apărarea păcii îl au statele 
care au scuturat jugul colo
nial. clasa muncitoare interna
țională, în frunte cu partidele 
comuniste $1 muncitorești, ma
rea mișcare a partizanilor pă
cii. îndeplinirea sarcinii de a 
menține și consolida pacea, de 
a asigura destinderea încordă
rii internaționale și securitatea 
popoarelor cere sporirea conti
nuă a vigilenței față de unel
tirile agresive ale cercurilor 
monopoliste, unirea într-un 
puternic front de luptă a tu
turor forțelor iubitoare de 
pace, indiferent de concepțiile 
lor filozofice, religioase sau 
politice.

La actuala sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U., cea 
mai importantă sesiune din 
viața acestei organizații, s-au 
confruntat cele două linii po
litice ce se manifestă pe plan 
mondial — linia păcii și cola
borării internaționale, promo
vată de Uniunea Sovietică și 
celelalte țări socialiste, spriji
nită de numeroase alte state 
iubitoare de pace, de masele 
largi populare, și linia cursei 
înarmărilor și pregătirii răz
boiului, promovată de cercu
rile imperialiste agresive, în 
frunte cu cele din S.U.A.

In centrul dezbaterilor și al 
atenției opiniei publice mon
diale, au stat propunerile 
Uniunii Sovietice, prezentate 
de tovarășul N. S. Hrușciov. cu 
privire la dezarmarea genera
lă și totală, la lichidarea colo
nialismului șl alte probleme 
importante ale vieții interna
ționale, care s-au bucurat de 
o largă adeziune internaționa
lă și exercită o influență 
imensă în întreaga lume. în 
cuvîntările ținute la O.N.U. 

și în expunerea cu privire la 
activitatea delegației Republi
cii Populare Romîne, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
definit poziția țării noastre 
față de principalele probleme 
ale vieții internaționale. Dînd 
cea mai deplină expresie vo
inței de pace a poporului ro
mîn. delegația Republicii 
Populare Romîne la O.N.U., 
împreună cu delegațiile celor
lalte țări socialiste și ale altor 
țări iubitoare de pace, a mili
tat cu fermitate și hotărîre 
pentru rezolvarea pe calea tra
tativelor a problemelor inter
naționale, pentru îmbunătăți
rea relațiilor și colaborării 
între state. Lagărul țărilor so
cialiste s-a dovedit și de a- 
ceastă dată principala forță 
care acționează în direcția îm
bunătățirii și destinderii situa
ției internaționale, pentru asi- 
gurarea păcii în lume.

Actuala sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. a dat un 
nou impuls forțelor care luptă 
pentru pace, a contribuit la 
întărirea continuă a acestora, 
la accentuarea demascării și 
izolării cercurilor imperialiste 
agresive.

Poporul romîn se pronunță 
cu toată hotărirea pentru în

Cuvintarea tovarășului
A. A. Epișev

Dragi tovarăși,

Cu prilejul glorioasei ani
versări a 43 de ani de la 
Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, permiteți-mi să vă 
transmit dv., și prin dv. tu
turor oamenilor muncii din 
Republica Populară Romînă, 
un fierbinte salut frățesc din 
partea popoarelor Uniunii 
Sovietice și să vă urez noi 
succese în construirea socia
lismului și în înflorirea con
tinuă a minunatei dv. țări. 
(Aplauze).

Revoluția Socialistă din 
Octombrie 1917, cea mai mă
reață dintre revoluții în ce 
privește amploarea, profun
zimea sarcinilor și țelurilor 
sale a însemnat o cotitură 
radicală în dezvoltarea socie
tății, a deschis o eră nouă — 
era prăbușirii capitalismului 
și a triumfului comunismu
lui. Marele Octombrie a des
chis popoarelor din toate ță
rile o cale sigură în lupta 
lor pentru libertate, pace 
trainică și socialism. In pre
zent, sub steagul socialismu
lui au cucerit victoria și s-au 
unit într-un măreț lagăr mo
nolit popoarele Chinei și ale 
unei serii de țări din Europa 
și Asia care cuprind peste o 
treime din omenire.

Sub influența Marelui Oc
tombrie și a dezvoltării for
țelor socialismului s-au ridi
cat la luptă împotriva impe
rialismului și colonialismului 
popoarele asuprite și depen
dente. în fața luptei lor se 
năruie rușinosul sistem colo
nial, creîndu-se zeci de noi 
state independente care joa
că un rol tot mai mare 
în viața internațională. Un 
exemplu strălucit în această 
direcție îl constituie cea de-a 
15-a sesiune a Adunării Ge
nerale a Organizației Națiu
nilor Unite care a primit în 
rîndurile sale 16 noi state ale 
Africii care s-a trezit.

Astăzi toată lumea știe că 
raportul de forțe pe arena 
internațională s-a schimbat 
radical și că o considerabilă 
parte a omenirii pășește ferm 
și cu încredere pe calea pă
cii și socialismului.

Oamenii sovietici întîm- 
pină cea de-a 43-a aniversare 
a existenței statului lor — 
primul stat socialist din lume 
— prin noi victorii în lupta 
pentru îndeplinirea planului 
septenal de dezvoltare a eco
nomiei naționale. Pășind pe 
drumul arătat de marele 
Lenin, partidul nostru și po
porul sovietic au obținut vic
torii de importanță istorico- 
mondială. în anii puterii so
vietice producția industrială 
din țara noastră a crescut de 
peste 40 de ori.

In prezent noi avem o ih- 
dustrie puternic dezvoltată 
care reprezintă baza trainică 
a forței economice a țării, a 
capacității ei de apărare, a 
creșterii bunăstării poporului. 
Poporul sovietic rezolvă cu 
succes sarcina istorică de a 
crea baza tehnică-materială 
a comunismului.

Agricultura noastră socia
lista se află într-un nou și 
puternic avînt. Transpunînd 
cu consecvență și cu succes 
în viață linia generală a po
liticii noastre interne și ex
terne stabilită prin hotărîrile 
Congreselor al XX-lea și al 
XXI-lea ăle P.C.U.S., poporul 
sovietic înarmat cu măreața 
învățătură marxist-leninistă 
a pășit în perioada construc
ției desfășurate a societății 
comuniste.

Ritmul rapid de dezvoltare 
a producției industriale se 
îmbină la noi cu progresul 
tehnic accelerat în toate ra
murile economiei naționale. 
Aceasta înseamnă că noi vom 
îndeplini înainte de termenul 
scontat principala sarcină 
economică trasată de marele 
Lenin — de a ajunge din 
urmă si a întrece în ceea ce 
privește producția pe cap de 
locuitor cele mai dezvoltate 
țări capitaliste, inclusiv Sta

făptuirea dezarmării generale 
și totale — problema cheie a 
situației internaționale actua
le. de rezolvarea căreia depin
de în «ea mai mare măsură 
prevenirea și înlăturarea unui 
nou război. Una din probleme
le internaționale care cer o 
grabnică rezolvare și în care 
este interesat poporul nostru, 
ca și celelalte popoare, este li
chidarea urmărilor celui de-al 
doilea război mondial prin în
cheierea Tratatului de pace cu 
cele două Germanii și, pe a- 
ceastă bază, rezolvarea pro
blemei Berlinului occidental.

Politica externă a Partidului 
Muncitoresc Romîn și a gu
vernului țării, bazată pe prin
cipiile leniniste ale coexisten
ței pașnice, exprimă voința de 
pace a poporului nostru, hotă- 
rîrea sa de a contribui activ 
la solution area problemelor 
internaționale. în strînsă unire 
cu celelalte țări socialiste, țara 
noastră va aduce și în viitor 
întregul său aport la lupta 
pentru micșorarea încordării 
internaționale, pentru colabo
rarea între state, pentru asi
gurarea triumfului cauzei pă
cii în lumea întreagă. (Aplau
ze puternice)

Cei 43 de ani care au trecut 

tele Unite ale Americii. (A- 
plauze).

încă de pe acum se poate 
vedea cum se transform ă co
munismul din vis în reali
tate. Partidul Comunist și 
guvernul sovietic se îngri
jesc zi de zi de ridicarea 
bunăstării poporului. Sovie
tul Suprem al U.R.S.S. a 
adoptat legile cu privire la a- 
nularea impozitelor percepute 
de la muncitori și funcțio
nari, cu privire la repartiza
rea unei sume suplimentare 
de 25—30 miliarde ruble pen
tru pțoducția de mărfuri de 
larg consum, se desăvîrșește 
trecerea la ziua de muncă de 
6—7 ore. Aceste măsuri și 
altele au o deosebită impor
tanță economică și politică 
nu humai pentru popoarele 
Uniunii Sovietice, ci și pen
tru popoarele tuturor țărilor. 
Oamenii muncii din întreaga 
lume văd în acestea un 
exemplu de grijă neobosită 
a statului socialist pentru bi
nele poporului. De aceea po
porul sovietic este mai unit 
decît oricînd în jurul Partidu
lui Comunist, al Comitetului 
său Central leninist, al gu
vernului sovietic și este ferm 
hotărît să transpună în via
ță măreața sarcină a con
struirii comunismului. (Aplau
ze puternice).

în Uniunea Sovietică se 
știința și 

realizări 
întreaga 
întreaga 
emoțio- 

de

dezvoltă continuu i 
cultura ale căror 
sînt cunoscute în 
lume. De curînd 
lume a aflat știrea 
nantă despre noua faptă 
eroism fără precedent a oa
menilor de știință, ingineri
lor, tehnicienilor și muncito
rilor sovietici care au înfăp
tuit lansarea cu succes a ce
lei de-a doua nave cosmice
pe orbita Unui satelit al Pă- 
mîntului. Pentru prima dată 
în istorie ființe vii care au 
efectuat o călătorie la bordul 
unei nave cosmice în jurul 
Pămîntului s-au înapoiat cu 
succes.

Acest eveniment prevestește 
că în curînd omul va zbura 
în spațiul interplanetar. Noua 
victorie a cuceritorilor sovie
tici ai Cosmosului constituie o 
expresie a superiorității orîn
duirii socialiste, un rezultat 
al grijii de zi cu zi a Parti
dului comunist pentru progre
sul științei și tehnicii, pentru 
educarea cadrelor de oameni 
de știință sovietici.

Revoluția Socialistă din Oc
tombrie a ridicat sus steagul 
păcii și prieteniei între popoa
re. Lupta pentru pace consti
tuie principalul conținut al 
politicii externe leniniste a 
statului sovietic. Credincios 
ideii menținerii păcii, guver
nul sovietic a prezentat acum 
un an istoricul program de 
dezarmare generală și complec
tă. Șeful guvernului sovietic, 
tovarășul N S. Hrușciov, a 
participat la lucrările celei 
de-a XV-a sesiuni a Adunării 
Generale a Organizației Na
țiunilor Unite, îndeplinind o 
mare misiune de pace și prie
tenie. Declarațiile făcute de el 
în cadrul acestei sesiuni au 
constituit unul din cele mai 
importante evenimente inter
naționale, asupra căruia și a 
concentrat atenția întreaga 
opinie publică mondială. în 
declarațiile tovarășului N. S. 
Hrușciov. în Declarația guver
nului Uniunii Sovietice în pro
blema dezarmării, în Prevede
rile fundamentale ale Tratatu
lui cu privire la dezarmarea 
generală și totală, m De
clarația cu privire la acorda
rea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale este ex 
pus un program concret de 
acțiune pentru pace, progres 
și libertatea popoarelor. Aces 
te documente conțin răspun
suri clare și profunde la între 
bările care neliniștesc și preo 
cupă în cea mai mare măsură 
popoarele tuturor țărilor Șeful 
guvernului sovietic analizează 
în mod leninist, just. înțelept 
și cu curaj cele mai compli
cate probleme ale contempo
raneității. 

din ziua în care salvele „Au
rorei" au vestit începutul unei 
noi epoci în istoria omenirii, 
au demonstrat pe deplin supe
rioritatea socialismului.

întreaga desfășurare a eve
nimentelor contemporane ara
tă că nu există forțe în lume 
care să poată împiedica mer
sul înainte al popoarelor. Stea
gul Marelui Octombrie, unind 
în jurul său cele mai înaintate 
forțe sociale ăle contempora
neității, luminează calea între
gii omeniri spre victoria so
cialismului și comunismului. 
(Aplauze puternice și îndelung 
repetate)

Trăiască cea de-a 43-a ani
versare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie ! (A- 
plauze. Ovații)

Trăiască prietenie de 
nezdruncinat dintre poporul 
romîn și popoarele Uniunii 
Sovietice! (Aplauze. Urale)

Trăiască puternicul lagăr de 
neînvins al țărilor socialiste I 
(Aplauze Urale).

Trăiască pacea în lumea 
întreagă ! (Aplauze, Urale. Mi
nute în șir, asistența în picioa
re ovaționează îndelung).

întregul popor sovietic a 
aprobat in unanimitate activi
tatea delegației U.R S.S. la 
cea de-a XV-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. Acti
vitatea delegației sovietice a 
făcut să crească și mâi mult 
prestigiul Uniunii Sovietice ca 
luptătoare pentru pace, dezar
mare și lichidarea deplină a 
colonialismului. Aceasta este o 
nouă victorie moral-politică 
remarcabilă a socialismului 
asupra forțelor agresive ale 
imperialismului. (Aplauze pre
lungite).

Dragi tovarăși.

Factorul cel mai important 
în lupta pentru pace este 
coeziunea popoarelor țărilor 
socialiste, unitatea partidelor 
comuniste și muncitorești sub 
mărețul steag al marxism- 
leninismului. Prietenia dintre 
țările socialiste este unul din
tre puternicele izvoare ale for
ței noastre, sursa succesului 
fiecărei» dintre țările noastre, 
chezășia menținerii păcii. Ți- 
nînd seama de aceasta. Parti; 
dul Comunist al Uniunii So
vietice consideră de datoria sa 
să lupte neobosit pentru întă
rirea unității și coeziunii la
gărului socialist și a întregii 
mișcări comuniste internațio
nale, pe baza principiilor 
marxism-leninismului și ale 
internaționalismului proletar. 
(Aplauze puternice).

La Consfătuirea care a avut 
loc recent la București, repre
zentanții partidelor comuniste 
și muncitorești și-au reafirmat 
fidelitatea față de principiile 
Declarației și Manifestului 
Făcii din 1957, declarând că 
lupta pentru pace rămîne sar
cina primordială a mișcării 
comuniste și muncitorești.

Poziția unanimă a partidelor 
comuniste și muncitorești în 
problemele cele mai impor
tante ale situației internațio
nale contemporane reprezintă 
o nouă dovadă a fidelității 
mișcării comuniste internațio
nale față de marxism-leni
nism, a dorinței tuturor parti
delor frățești de a întări și pe 
viitor coeziunea lagărului 
mondial socialist, de a men
ține unitatea mișcării comu
niste internaționale.

Unitatea politicii externe a 
țărilor noastre frățești și-a gă
sit expresia și în activitatea 
delegațiilor de mare autoritate 
care au participat la cea de-a 
XV-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. în conștiința 
oamenilor din întreaga lume 
s au întipărit adînc, de neșters 
cuvîntările șefului delegației 
romîne, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și ale condu
cătorilor tuturor celorlalte de
legații ale țărilor socialiste.

Se întărește puterea econo
mică a lagărului socialist. Nu 
este departe timpul cînd țările 
capitaliste vor rămîne mult în 
urma lumii socialiste și în do
meniul producției materiale — 
sferă hotărîtoare a activității 
omenești.

încă în 1965 țările lagărului 
socialist vor produce peste ju
mătate din întreaga producție 
industrială mondială. Aceasta 
va constitui o nouă dovadă 
strălucită că procesul istoric 
de trecere a omenirii la socia
lism este ireversibil. Nu în- 
tîmplâtor pe toate continen
tele pămîntului oamenii sînt 
tot mai convinși că numai so
cialismul aduce oamenilor 
muncii fericire și bunăstare.

Dragi tovarăși.

Astăzi relevăm cu bucurie 
succesele Republicii Populare 
Chineze și ale celorlalte țări 
de democrație populară. Toate 
țările lagărului socialist pă
șesc cu încredere pe calea 
avîntului vertiginos al econo
miei și culturii lor, pe 
calea ridicării bunăstării 
poporului. Ne bucurăm și 
sîntem mândri de succesele

(Continuare în pag. 4-â')
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brie, călăuzindu-se după învățătura marxist- 
leninistă, au obținut o victorie istorică. In 
lume s-a produs o schimbare radicală : s-a for
mat un nou sistem — sistemul mondial socia
list, care reprezintă o treime din întreaga ome
nire. Acesta constituie cel mai de seamă eve
niment în istoria mondială după Marele Oc
tombrie, triumful ideilor nemurito? ro ale 
marxism-leninismulu’, cea mai mare victorie a 
mimării comuirs e și muncitorești internațio
nale.

Familia frățească a țărilor socialiste, demon
straid superioritatea noilor relații sociale cu 
adevărat umanitare, ține sus steagul progresu
lui social și al păcii intre popoare.

Popoarele Uniunii Sovietice pot să sc min- 
dreașcă pe bună dreptate cu succesele și rea
lizările lor obținute în toate domeniile econo
miei naționale. In țara noastră se dezvoltă în 
ritm rapid industria, a cârei producție în anii 
puterii sovietice a crescut de peste 40 ori.

Mari succese au fost obținute și în agricul
tura socialistă. An de an crește bunăstarea ma
terială a poporului. Oamenii muncii din Uniu
nea Sovietică traduc cu succes în viață sarci
nile planului septenal.

întreaga lume recunoaște acum că Uniunea 
Sovietică, oamenii de știință sovietici se găsesc 
în fruntea progresului științific și tehnic mon
dial. Patria noastră cunoaște înflorirea deplină 
a forțelor sale creatoare.

Uniunea Sovietică a obținut succese remar
cabile datorită conducerii înțelepte a Partidu
lui comunist, a Comitetului lui Central, în 
frunte cu N. S. Hrușciov, care conduc cu încre
dere poporul sovietic spre un viitor luminos, 
spre comunism.

Marea Revoluție Socialistă din Octombrie a 
ridicat sus steagul nobil al luptei pentru pace 
și securitate internațională. Lupta pentru pace 
și coexistență pașnică constituie conținutul 
fundamental al politicii externe leniniste a 
statului nostru, din primele zile ale creării 
sale și pînă in ziua de azi.

O confirmare strălucită a acestei politici o 
constituie propunerile guvernului sovietic cu 
privire la dezarmarea generală șj totală, pre
zentate spre examinare celei de-a XV-a sesi 
uni a Adunării Generale a O.N.U., precum și 
activitatea neobosită și multilaterală a șefului 
guvernului sovietic, N. S. Hrușciov, pentru 
pace, pentru dezarmare, pentru coexistență 
pașnică, pentru slăbirea încordării internațio
nale, pentru prietenie între popoare.

Popoarele țărilor socialiste, unite prin legă
turi de prietenie frățească de nezdruncinat, 
prin comunitatea de scopuri și concepții asupra

lumii, merg împreună spre viitorul lor luminos 
și pășesc într-un singur front în avangarda 
luptei pentru pace și coexistență pașnică, pen
tru salvarea oamenilor de pericolul unui război 
nuclear.

In comunitatea țărilor socialiste. Republica 
Populară Romînă a obținut suceese remarca
bile în toate domeniile de activitate paiiîicâ, 
economică și culturală. Prin eforturile poporu
lui romîn, sub conducerea Partidului său Mun
citoresc, Rcmînia, odinioară țară agrară înapo
iată, s-a transformat într-o țară industrial-a- 
grară cu o industrie puternic dezvoltată.

Crește și se întărește unitatea moral-palitică 
a poporului ; sint profunde dragostea și atașa
mentul poporului față de orinduirea de stat și 
față de conducătorul său — Partidul Muncito
resc Romîn.

Un eveniment de mare importanță interna
țional-' a fort cel d^-al ’’I lea Congres a’ Parfi- 
cului Muncitoresc Roinin car® a aprobat plmu 
de șase ani de dcz.oltare a economiei na
ționale a țării, plan de dezvoltare conținu- a 
bazei tehnico materiale in scopul desăvârșirii 
construirii socialismului in Republica Popu
lară Romină.

Remarcabilele succese obțiant; de țările so
cialiste in opera de construire a socialismului 
sint rezultatul conducerii juste de către parti
dele lor comuniste și munci tor erti, care stau 
ferm pe pozițiile marxism-leninismului, ceea 
ce a fost demonstrat la recenta ccnsfăîuire a 
reprezentanților partidelor frățești d* U Bucu
rești.

Tovarâri,
Oamenii sovietici se bucură sincer de sacre- I 

sele obținute in construrtia vieții noi de popoa 
rele țărilor socialiste, printre care poporal 
romîn ocupi un loc de seamă

In această zi ins rimată permiteți-mi să ridic 
paharul :

Pentru unita tei de monolit a popoarelor țări
lor socialiste și înflorirea lor continuă:

Pentru succesele Republicii Populare Romîne 
frățeșii și pentru harnicul ei popor

Pentru gloriosul Partid Mnncitorese Romie 
pentru Comitetul său Central si pentru Biroul 
Politic al Comitetului Central!

In sănătatea primului secretar al Coaxutetuhn 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn — to
varășul Gbeorghe Gheerzhin-Dej!

Pentru guvernul rom in si pentru președin
tele Consiliului d? Miniștri al RepoMicii Popu
lare Romîne — tovarășul Chivu Sudica!

Pentru PrezidiuI Marii Adunări Naționale 
pentru tovarășul Ion Gheorzbe Maurer :

Pentru pzee fi prieieaie latre pepeare I 
In sănătatea dv. stana ti i coș^i caspeță !

£

&

Cuvîntul tovarășului Chivu Stoica
(Urmare din pag. l-a)

patria sa, adueîndu-și astfel alături de celelalte 
țiri socialiste, aportul la întărirea continuă a 
puterii lagărului socialist.

O contribuție hotărîtoare la cauza apărării 
păcii aduce Uniunea Sovietică, promovind cu 
fermitate în politica externă principiile leni
niste ale coexistenței pașnice.

Activitatea neobos^ă, desfășurată cu o ine
puizabilă energie de tovarășul Nikita Serghee- 
vicl Hrușciov, în fruntea delegației sovietice la 
cea de-a XV-a sesiune a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite, propunerile fă
cute în legătură cu dezarmarea 
complectă, lichidarea rămășițelor 
sistem colonial, au avut un imens 
treaga lume, au dus la creșterea 
firilor socialiste și la înmulțirea 
celor ce luptă pentru pace.

Poporul romîn nutrește nestrămutata convin
gere că imensele forțe care s-au ridicat in 
prezent în apărarea păcii, consolîdindu-și 
necontenit unitatea și manifestînd o neslăbită 
vigilență față de uneltirile cercurilor imperia
liste agresive, vor reuși să bareze calea răz
boiului. Republica Populară Romîna, în strinsă 
unire cu celelalte țări socialiste, va milita și 
în viitor cu perseverență pentru rezolvarea pe 
cale pașnică a problemelor internaționale liti
gioase, pentru lărgirea colaborării între state, 
pentru triumful principiilor leniniste ale co
existenței pașnice.

Dragi tovarăși,
Garanția victoriei in lupta popoarelor pentru

generală și 
rușinosului 
ecou în în- 
prestigiului 

rindurilor

pare, democrați-* și socialism este coatiau În
tărire a unității de nezdruncinat > lagărului 
socialist, a mișcării comunist* si muacitoresti 
internaționale, pe temelia de granit a riarx-sm- 
leninismului.

Prezenți ia aceste zile la Mascara > nu
meroase delege ții ale panidelor cssxmste si 
muncitorești, a coadacMarikr aeesftar pariMe 
este expresia lerinrriscr frățești iairrui- «L*- 
liste dintre țările lagărolai soc£ali$Z. d»tre 
partidele eamrafct? și sronextarești. a se5£zr> 
tații clasei raunritozre inieraxăonrie, a ixtre 
gii omeniri prerr'sisîe « cauza Marriai Oc
tombrie. Alături de delegația d® partid șî gu
vernamentală a Prii noastre condesă de tova
rășul Gheorgh» Gh?orgbiu-Dej. noi toți din 
țară, intrega: popor, urăm din toată inima po
porului sovietic, de care ne leagă o strinsă «i 
trainică prietenie, strălucite victorii ia opera 
de construcție desfășurată a comunismului»

Permiteți-mi să ridic pahzrul pentra glorio
sul Partid Comunist al rniuniî Sov>uce pen
tru Comitetul sân Central leninist 0 guveroul 
sovietic!

In sănătatea tovarășului Nikita S«gbce»ki 
Hrușciov !

Pentru Prezidiul Sovietului Suprem al Uniu
nii Republicilor Sovietice Soriaîiste și pre
ședintele său, tovarășul Leonid Bici Brejeser !

Pentru marele și talentatul popor sovietic, 
constructor al comunismului :

Pentru prietenia frățească, de neslnnciBai. 
dintre poporul romîn și poporul sovietic!

Pentru puternicul lagăr al țărilor socialiste î 
Pentru victoria cauzei păcii in intreaga lune!

Cuvîntarea tovarășului
A. A. Epișev

(Urmare din pag. lil a) în viața țării 
întreaga miș-

în diferite țări
R, P. CHINEZAParada militară

și demonstrația oamenilor muncii
din Moscova

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 7 noiem
brie, în Piața Roșie din Mosco
va a avut loc tradiționala paradă 
militară în cinstea celei de.a 
43-a aniversări a Revoluției din 
Octombrie.

Dimineața. înainte de înce
perea paradei, mii de locuitori 
ci Moscore- — muncitori, ca- 
meni de știință, oameni de cul
turi. oameni de stat și fruntași 
ni vieții publice. ofițeri supe
riori ai forțelor armate ale 
1 -RSS — s-au adunat in tri
bunele din Piața Roșie.

Cei prezenți au salutat pr'.n 
aplauze furtunoase apariția î* 
tribuna Mausoleului a conducă
torilor Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și ai guvernului 
sovietic, precum și a șefilor dele
gațiilor de partid ți guvernamen
tale din țările socialiste și « șe~ 
filar delegațiilor partidelor co
muniste și muncitorești dintr-o 
sr—.e de firi, sosite la Moscova 
penir* « participa la festivltiți-e 
cu prilejul celei de-a 43-a «ai- 
tersân « Marelui Octombrie.

Ptrcda militari a începaU la 
am HM dimineața. Et a fotl 
primiți de mareșalul Rodiei 
Melrnaeslc, mznutrul Apărării 
al UJLS-S. Inseșît ce comnstdax- 
tsu poredez. generalul de crszctă 
Krdae. R Malinaeskî « trecut in 
rezisii trupele cLniate ia Piașa 
Rnșăe k pe străzile da aceea spre 
a/esarta, frLr tindu j pe oetap cm 
pnlejul sărbătorii dr • Noîem' 
bna.

Urcînd la tribuna Mausoleu
lui, mareșalul R 1. Malinovski 
a rostit o cuvîntare 
soldaților, matrozilor, ofițerilor, 
oamenilor muncii din Uniunea 
Sovietică, oaspeților străini.

In timpul paradei festive de 
Ia Moscova au fost demonstrate 
modele ale noii tehnici militare. 
Prin Piața Roșie au trecut uni
tățile de rachete — reprezentan
tele celui mai nou gen al for. 
țeior armate sovietice.

In fruntea coloanei au trecut 
instalații reactive al căror pro
totip sint vestitele „Katiușa" 
din timpul Marelui Război pen
tru Apărarea Patriei din 1941—- 
1945. Astăzi, focul acestor in- 
stclații a devenit mai precis și 
mai nimicitor, iar raza de acțiu
ne a crescut considerabil.

Prin piață au trecut instalații 
autopropulsate cu rachete anti
aeriene. Aceste rachete distrug 
av.oane și mijloace de transport 
firi pilot aficte la mari altitu
dini, Cu o rachetă de acest tip a 
fost doborit la 1 Mai, din prima 
lovitură, avionul american de 
sp.onaj »U-2".

Calibrul rachetelor continuă sâ 
crească. Pe instalații speciale au 
trecut încet prin piață rachete de 
mari dimensiuni cu o lungime 
d^ mai mulți metri. în prezent 
forțele armate ale U.ILSS^ dis
pun de mijloace de luptă, cu o 
asemenea putere de foc cuci nu 
c avut niciodată vreo armată. 
Rachetele balistice — gigant, cu

cdresală

o uriașă rază de acțiune, cu o 
uriașă viteză și o mare altitudi
ne de zbor, pot atinge ținta 
stabilită cu o precizie excepțio
nală în orice fel de condiții me
teorologice. Loviturile lor sint 
în mod practic de neimpiedicat.

parada a 
acade- 

Academia Mi- 
de Academia 
Academia de

Marea recepție de la Kremlin
«ev, Ekaterina Furțeva, Niki
ta Hrușciov, Nikolai Ignatov, 
Frol Kozlov, Alexei Kosîghin, 
Ou« Kuusinen, Anastas Miko- 
iaa. Nuritdin Muhitdinov, 
Dmitri Poleanski, Mihail Sus- 
Wv. Nikolai Șvernik, Piotr 
Pospelov.

A fost intonat imnul Uniu- 
Kli Sovietice.

Pxrtlcipaații la recepție au 
tentat pentru propășirea Uni- 
uii Sovietice. Apoi asistența 
a ascultat toasturile pentru 
pace ia luiea iatrează. pentru 
e*Lherzm ponirrlri rVwi-- 
k b jrzul tapcrkuu 
txi. rostite de N. K. Hrxșelav.

Ce» *ai bani maeștri zi ar
tei dăz Uniunea Sovietică an 
proem: *3 spectacol pentru 
pzrtieipaațu U recepție.

N. S. Hrușciov a primit delegația 
de partid și guvernamentală 

a R. P Chineze
Ao±

K:
era.

— La 
la Pe- 
repre-

poporului frate romîn care, 
sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, urmînd 
calea Marelui Octombrie con
struiește societatea socialis
tă. (Aplauze furtunoase). Po
porul dv. muncește astăzi Jn 
condițiile unui uriaș avînt 
creator generat de hotărîrile 
istorice ale Congresului al 
III-lea al Partidului Muncito
resc Romîn. Acest Congres 
a constituit o emoționantă 
demonstrație a puternicelor 
forțe aleforțe ale socialismului, a 
prestigiului comuniștilor . în 
masele largi ale oamenilor 
muncii din Republica Popu
lară Romîna. Congresul a fă
cut bilanțul remarcabilelor 
victorii obținute de poporul 
romîn sub conducerea P M.R. 
încercatul său conducător, a 
arătat pei-spectivele luptei 
pentru triumful socialismului 
în țara dv. Planul de șase ani 
adoptat de congres, al cărui 
țel principal este dezvoltarea 
bazei tehnice-materiale a so
cialismului. desâvîrșirea pro
cesului de creare a relațiilor 
socialiste în întreaga econo
mie națională și de construi
rea socialismului este cu ade
vărat grandios. îndeplinirea 
planului de șase ani va aduce 
o contribuție însemnată la cau
za comună a tuturor țărilor 
socialiste - la cucerirea vic
toriei comunismului. Succesele 
dv. ca și succesele oricărei 
țări socialiste contribuie și 
mai mult la creșterea presti
giului lagărului socialist, spo
resc forța lui de atracție în 
ochii popoarelor din întreaga 
lume

Congresul al III lea al Parti
dului Muncitoresc Romîn con
stituie un eveniment impor.

tant nu numai 
dv. ci și pentru 
care comunistă internațională. 
Congresul a confirmat încă o 
dată trăinicia sistemului so
cialist mondial, unitatea și 
coeziunea mișcării comuniste 
internaționale. Vorbind despre 
Congresul al III-lea al Parti
dului Muncitoresc Romîn nu 
putem să nu menționăm 
uriașa însuflețire cu care 
pârtiei panții la congres au 
întîmpinat cuvîntarea strălu
cită. profundă și plină de con
ținut a șefului delegației 
P.C.U.S., tovarășul N. S. Hruș. 
ciov, cuvîntare care are o 
mare însemnătate principială 
pentru întreaga mișcare co
munistă internațională si care 
a contribuit la întărirea con
tinuă a prieteniei dintre ță
rile noastre, între toate țările 
lagărului socialist. (Aplauze 
puternice și îndelung repetate)

Dragi tovarăși !

Astăzi, aniversînd împreună 
cu dv. Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie, aș dori 
să subliniez încă o dată cîț 
de mult apreciază oamenii 
muncii din Uniunea Sovietică 
prietenia lor cu poporul frate 
romîn. precum și hotărîrea 
lor fermă de a extinde și în- 
țări și pe viitor această prie
tenie și colaborare multilate
rală dintre toate țările spre 
binele comun al popoarelor 
noastre și al tuturor țărilor 
socialiste. (Aplauze).

Privind cu mîndrie drumul 
străbătut în cei 43 de ani ai 
puterii sovietice ne dăm sea
ma tot mai clar, tot mai con
cret de măreția faptei eroice 
săvîrșite în Octombrie 1917 
de clasa muncitoare din Ru-

«ia sub ccEducerea partidului 
comunist. sub ccoducerea 
Marelui Leșin. De aceea pri
mele cuvine de crago6:e și 
recunoștință sirzt adresare În
totdeauna de poporal nostru 
partidului său comunist. Co
mitetului lui Central le
ninist. (Aplaaze furtunoase)

Trăiască Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice — mărea
ța forță inspiratoare Și con
ducătoare a poporului sovietic 
în lupta pentrj construirea 
comunismului ! (Aplauze, acla
mații)

Trăiască cea de-a <3-a ani
versare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie ! (A- 
plauze. Ovații)

Trăiască unitatea de 
nezdruncinat a marelui lagăr 
socialist — bastionul pârli și 
libertății popoarelor! (Aplau
ze. Ovații)

Salut frățesc oamenilor 
muncii din Republica Popu
lară Rcmînă care construiesc 
socialismul ! (Aplauze furtu
noase)

Trăiască prietenia și colabo
rarea de nezdruncinat dintre 
popoarele sovietic și romîn ! 
(Aplauze, urale)

Trăiască pacea în lumea în
treagă ! (Aplauze. Ovații)

★

Cu prilejul sărbătoririi celei 
de-a 43-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Uniunii Sovietice la Bucu
rești, A. A. Epișev, a rostit, 
duminică seara, o cuvîntare 
la posturile noastre de radio 
și televiziune.

Informații
IXtarinică seara a sosit In 

Cap:-ală o delegare guverna- 
■ - a R. S. 

de Ka- 
al mi- 
Exterior 
care va 
încheie- 

_____ comercial 
anul 1961 și a unui 

reglementa-

mentală economică 
Cehoslovace, condusă 
rel Krejca, adjuncț 
nistrului Comerțului 
al R. S. Cehoslovace, 
duce tratative peaîru 
rea unui protocol 
pentru 
protocol pentru 
rea transporturilor.

★
Luni după amiază a sosit în 

Capitală o delegație guverna
mentală a R P- Polone con
dusă de Wilhelm Billig, îm
puternicitul guvernului R. P. 
Polone pentru problemele uti
lizării pașnice a energiei nu
cleare, în vederea semnării 
unei convenții intre guver
nele R. P. Romîne și R. P- Po
lone cu privire la colaborarea 
în domeniul utilizării pașnice 
a energiei nucleare.

★
Duminică a plecat la Berlin 

o delegație U.A.S.R. condusă 
de tov. Ștefan Birlea. membru 
al Biroului C.C. al U.T.M. și 
secretar al Comitetului U.T.M. 
ăl centrului universitar Bucu
rești, care va participa la Se
minarul studențesc interna
țional cu privire la rezolvarea 
pașnică a problemei germane.

★
îndeplinindu-și angajamen. 

tele luate în cinstea zilei de 
7 Noiembrie, constructorii de 
nave de la șantierele din Ol
tenița au lansat luni la apă, 
cu 12 zile înainte de termen, 
o nouă motonavă de 2.000 
tone. Tot în cinstea marelui 
eveniment, duminică ei au 
mai lansat la apă un vas de 
coastă pentru pasageri și un 
remorcher fluvial de 1.000 C.P, 

(Agerpres)

Potrivit tradiției, 
fost deschisă de elevii 
miilor militare — 
lilară „Frunze", 
politico-militară, 
artilerie, Academia trupelor blin
date și de tancuri, Academia de 
ingineri militari, Academia avia
ției militare.

După parada militară, care a 
durat 40 de minute fanfara a a- 
nunțat începerea demonstrației 
sărbătorești a reprezentanților 
oamenilor muncii din Moscova.

Demonstrația a fost deschisă 
de o coloană de autocamioane 
pariind sute de steaguri purpurii, 
în frunte se afla un uriaș por. 
tret al marelui conducător al 
Revoluției din Octombrie, crea
torul statului sovietic — V. I. 
Lenin.

Imbrăcați în costume viu colo
rate au intrat în piață sportivii. 
Printre ei se află învingătorii în 
Olimpiada de la Roma și în alte 
competiții sportive internaționale.

lată insă că s-au termina^ co
loanele sportivilor și din vagoa
nele unui tren in miniatură ies 
aiergind un grup de copii. Ei 
urcă la tribuna Mausoleului și în 
ropotul de aplauze inmînează 
buchete de flori lui Nikita Hruș
ciov, Anastas Mikoian, Frol Koz
lov. Alexei Kosîghin, Leonid 
Brejnev, tuturor conducătorilor 
Partidului Comunist și guvernu
lui sovietic, precum și șefilor de
legațiilor de partid și guverna
mentale din țările socialiste, șe
filor delegațiilor partidelor comu
niste și muncitorești dintr-o serie 
de țări.

Potrivit tradiției, în fruntea 
coloanelor oamenilor muncii din 
diferite raioane ale Moscovei au 
pășit 1.200 de stegari. De
monstranții poartă un uriaș steag 
cu inscripția 
te de termen I”. 
exprimă năzuința 
porului sovietic.

Printre sutele_ _  „ .
dr spele purpurii, deasupra miilor 
de oameni cnre ssmplu piața se 
itdți portretele camducit orilor 
ParLdulni Comzaust m guvernu
lui sovietic. Prin piață cu trecut 
memorii brigăzilor muncii co
muniste.

Pe steagurile purpurii ce se 
înalță deasupra coloanelor sărbă
torești pot fi citite cuvintele : 
„Lemn", „Octombrie”, „Partidul 
Comunist'’*,

Cei din tribune salută cu deo
sebită căldură pe veteranii mun
cii — vechi bolșevici care au 
avut fericirea să-l întilnească pe 
Lemn, m muncească sub condu
cerea lui.

Pe cele mai multe pancarte 
purtate de demonstranți poate fi 
citit cuvîntul ..Pace'1. Cind pe 
fondul unor steaguri albastre ti
pare o machetă mare a navei 
..Eaitika" răsună aplauze puter
nice.

în Piața Roșie pășesc ultimele 
coloane ale demonstranților. Ele 
se opresc, se întorc cu fața spre 
Mausoleu ți aplaudă îndelung pe 
conducătorii Partidului Comunist 
și guvernului sovietic. De la tri
bună se aud aclamații de salul și 
aplauze.

în Piață răsună în valuri cu
vintele „Slavă partidului I Slavă 
poporului sovietic !**.

Parada militară și demonstra
ția oamenilor muncii din Mosco
va consacrată celei de-a 43-a ani
versări a Revoluției din Octom
brie a durat aproape 3 ore.

PEKIN 7 (Agerpres). 
6 noiembrie a avut loc 
kin adunarea festivă a 
zentanților opiniei publice din 
capitala R. P. Chineze, consa
crată celei de-a 43-a aniver
sări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

In prezidiul adunării fes
tive au luat loc Ciu En-lai, 
Ciu De, Cen-i, Li Fu-ciun, 
membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, S.V. Cer- 
vonenko, ambasadorul U.R.S.S. 
în R. P. Chineză, și alții.

Cen I, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez 
și vicepremier al Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, a 
prezentat raportul cu privire 
la cea de-a 43-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

A. Rapacki, M. Spychalski, mem
bri ai Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., mareșalul Seimului 
C. Wycech, secretari ai C.C. al 
P.M.U.P., vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri, P. A. Abro
simov, ambasadorul U.R.S.S, în 
Polonia.

Raportul cu privire la cea de-a 
43-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie a fost 
prezentat de A. Rapacki, mem
bru al Biroului Politic al C.C, 
al P.M.U.P. și ministru al Afa
cerilor Externe.

CUBA

R. D. GERMANA

BERLIN 7 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 43-a ani
versări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, la 6 
noiembrie la Berlin s-a ținut 
o ședință festivă convocată de 
C.C. al P.S.U.G. Consiliul de 
Miniștri al R. D. Germane, 
Consiliul național al Frontului 
Național al Germaniei demo
crate și de conducerea A.- 
sociației 
germano-sovietică.

Paul Verner, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., a rostit o am
plă cuvîntare consacrată celei 
de-a 43-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din 
tombrie.

HAVANA 6 (Agerpres). - 
TASS transmite: Cu prilejul 
celei de-a 43-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, Confederația oa
menilor muncii din Cuba a 
dat publicității o declarație în 
care se spune : Proletariatul 
cuban folosește acest prilej 
pentru a exprima poporului 
sovietic recunoștința sa pro
fundă pentru tot ceea ce el a 
făcut pentru victoria revolu
ției cubane și a luptei de eli
berare a poporului nostru.

GRECIA
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pentru prietenia

R. P. POLONA

Oc-

VARȘOVIA 7 (Agerpres), — 
La 5 noiembrie, la Palatul Cul
turii și Științei din Varșovia a 
avut loc o ședință festivă consa
crată celei de-a 43-a aniversări 
a Marelui Octombrie.

în prezidiu au luat loc A. Za- 
uadzki, președintele Consiliului 
de Slat, S. J edrychowski, R. 
Zambrowski, I. Loga-Sowinski,

ATENA 7 (Agerpres). — La 
6 noiembrie la Atena a avut 
loc o adunare a reprezentan
ților vieții publice grecești 
consacrată celei de-a 43-a ani
versări a Marelui Octombrie.

Sala marelui cinematograf 
bEsperos“ din Atena era arhi
plină. La sărbătorirea glorioa
sei aniversări au luat parte 
deputați, foști miniștri, oameni 
de cultură, muncitori, funcțio
nari, țărani și tineri din Ate
na. Pireu și regiunile înveci
nate.

Primiți cu căldură de cei 
prezenți, au rostit cuvîntări de 
salut generalul Manetas, vice
președinte al Asociației pentru 
prietenia greco-sovietică, S. 
Kocearian, artist al poporului 
din R.S.S. Armeană, vicepreșe
dinte al Asociației U.R.S.S.- 
Grecia și M. G. Sergheev, am
basadorul U.R.S.S. în Grecia.

,Septenahd înain- 
Aceste cuvinte 
unanimă a po-

de steaguri fi

Noi manevre ale S. U. A. 
în legătură cu situația din Congo
LEOPOLDVILLE 7 (Ager

pres). — După cum transmite 
agenția France Presse, la 6 
noiembrie Kasavubu a plecat 
la New York, unde intențio
nează să preia conducerea de
legației congoleze la cea de-a 
XV-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Corespondentul din Leopold
ville al agenției Associated 
Press anunță că în ajunul ple
cării la New York Kasavubu a 
conferit cu Timberlake, am
basadorul S.U.A. în Congo.

După cum rezultă din co
mentariile apărute în presa 
americană și transmise de a- 
gențiile de informații, călăto
ria urgentă a lui Kasavubu 
are scopul de a împiedica a- 
doptarea de către Adunarea 
Generală a O.N.U. a unor ho- 
tărîri care 
convocarea 
golcz și la 
guvernului 
Lumumba.

Prin intermediul lui 
vubu Departamentul de Stat 
speră să consolideze poziția 
șubredă a lui Mobutu.

★
LEOPOLDVILLE 7 (Ager

pres). — Ziarul „New York 
Times** a publicat la 6 noiem
brie o corespondență din Leo
poldville în care se spune că 
profitînd de politica de „nea
mestec" a secretarului gene
ral al O.N.U., Hammarskjoeld, 
în treburile interne ale Con- 
goului, colonialiștii belgieni

încep din nou să ocupe poziții 
cheie în această țară.

In prezent, arată corespon
dentul, la Leopoldville „se 
află aproximativ 7.000 de bel
gieni. iar în capitala provin
ciei Katanga, Elisabethville, 
care este sediul marilor socie
tăți miniere și industriale bel
giene — 8.000 de belgieni**.

1
să contribuie la 

parlamentului con- 
restaurarea 
le"al al lui

puterii 
Patrice

Kasa-

Vizita delegației economice 
guvernamentale a R. P. Romîne 

în Danemarca și Finlanda
(Agerpres). 
Iuliu Do- 
cu afaceri
P. Romîne 
oferit un

COPENHAGA 7 
La 5 noiembrie, 
broiu, însărcinatul 
ad-interim al R. 
la Copenhaga, a
cocteil, cu prilejul prezenței 
în Danemarca a delegației e- 
conomice guvernamentale a 
R. P. Romîne, condusă de 
Mihail Florescu, ministrul 
Industriei Petrolului și Chi
miei.

La cocteil au luat 
ționari superiori 
și Ministerul 
din Danemarca, 
ai unor instituții t 
treprinderi comerciale și in
dustriale, oameni de afaceri,

: parte func- 
din M.A.E. 
Comerțului 
conducători 
și mari în-

In S. U. A.

Apariția cărții 
„Hrușciov 

la New York,(
WASHINGTON 6 (Agerpres).— 

TASS transmite : Opinia publică 
din S.U.A. continuă să comente
ze cu viu interes participarea 
șefului guvernului sovietic, N. S. 
Hrușciov, la lucrările celei de-a 
XV-a sesiuni a O.N.U. Recent, 
editura „Cross-Currents Press11 
a scos de sub tipar cartea „Hruș
ciov la New York". In acest vo
lum sint incluse toate cuvîntă- 
rile rostite de N. S. Hrușciov la 
sesiunea Adunării Generale, tex. 
tele propunerilor privind dezar
marea, lichidarea regimurilor co
loniale, reorganizarea structurii 
O.N.U. — prezentate de șeful gu
vernului sovietic spre examina
re sesiunii.

în prefața cărții editura subli. 
niază că participarea șefului gu
vernului sovietic la lucrările ce
lei de a XV-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. constituie 
„un fragment de o importanță 
excepțională al acelui capitol 
fără precedent în istoria diplo
mației care a fost scris de cea 
mai mare adunare a liderilor 
mondiali care a avut vreodată 
loc",

personalități din viața pu
blică. Au fost de față șefi al 
unor misiuni diplomatice.

★
Hans Haekkerup, ministrul 

Justiției al Danemarcei, a 
oferit un dejun în cinsțea 
delegației economice guverna
mentale a R. P. Romîne, în 
frunte cu Mihail Florescu, 
ministrul Industriei Petrolu
lui și Chimiei.

La dejun au participat func- 
ționari superiori din M.A.E.j 
Ministerul Comerțului al Da
nemarcei, președintele socie
tății angrosiștilor, membri ai 
Consiliului industriașilor, oa
meni de afaceri. A fost de 
față I. Dobroiu, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R.P. 
Romîne la Copenhaga.

Cu acest prilei au rostit 
cuvîntări Hans Haekkerup și 
Mihail Florescu.

★
Cu ocazia prezenței în Da

nemarca, delegația economică 
guvernamentală a R. P. Ro
mîne a vizitat șantierele na
vale din Orașul Odense, Fa
brica de utilaje și aparatură 
electrică 
„Thomas B. Thrige", 
Hartmann 
trial, precum și alte întreprin
deri.

pentru vapoare
~ firma

de utilaj indus-

★
HELSINKI 7 (Agerpres). - 

La 6 noiembrie a sosit la 
Helsinki delegația economică 
guvernamentală a R. P. Ro
mîne condusă de Mihail Flo
rescu, ministrul industriei 
Petrolului și Chimiei.

Pe aeroport, delegația a fost 
întîmpinată de reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor 
Externe, ai Ministerului Co
merțului și Industriei, repre
zentanți ai vieții economice, 
precum si memorii misiunii 
diplomatice a R. P. Romîne.

Sărbătorirea 
maestrului 

Mihail Sadoveanu
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HAVANA. La Havana s-a a- 
nunțat că incepînd de la 7 no
iembrie 
aeriană 
Praga.

Linia 
insulele

se stabilește comunicația 
directă intre Havana și

aeriană va trece prin 
Azore și Londra.

DORTMUND, La 6 noiembrie a 
luat sfirșit la Dortmund Congre
sul social-democrafilor care s-au 
retras sau au fost excluși din 
Partidul Social Democrat din 
Germania. La Congres a fost 
creată Uniunea socialiștilor inde
pendenți și a fost ales Comite
tul Central al acestei uniuni..

BUENOS AIRES 7 (Ager
pres). — După cum anunță a.

.REDACȚIA ADMINISTRAȚIA; București, Plata ..Sctnteii". JeL 17.60.10 . Tiparul: .Combinatul Poligrallq „Casa SctnteU’. .

1
gențiile de presă americane 
în noaptea de 6 spre 7 noiem
brie a izbucnit 
una dintre cele 
ve generale.

în Argentina 
mai mari gre-

6 (Agerpres). —

notei guvernului 
adresate gu-

BERLIN
La Berlin a fost dat publicită
ții textul
R. D. Germane
vernului S.U.A. Note cu con
ținut similar au fost adresate 
guvernelor Marii Britanii și 
Franței. în note se protestează 
cu hotărîre împotriva creării în 
Berlinul occidental a subuni
tăților polițienești cu scopul, 
de a fi folosite într-un război 
civil.

SOFIA 7 
s°ara zilei
Clubul activiștilor sindicali din 
Sofia a avut loc sub auspiciile 
Uniunii Scriitorilor Bulgari o 
festivitate închinată celei de-a 
80-a aniversări a maestrului Mi
hai Sadoveanu. Festivitatea a 
fost deschisă de scriitorul An
gliei Karalicev membru al Pre- 
z:diului Uniunii Scriitorilor din 
R. P. Bulgaria. Despre creația 
literară și viața clasicului lite
raturii romîne a vorbit scriitorul 
Angliei Todorov, secretar al U~ 
niunii Scriitorilor Bulgari,

★
PHENIAN 7 (Agerpres), — La 

5 noiembrie a avut loc la Casa 
Scriitorilor din Phenian o adu
nare închinată marelui scriitor 
romîn Mihail Sadoveanu, cu 
prilejul împlinirii a 80 de ani 
de la naștere. Poetul Pak Phal 
Jang, prim-vicepreședinte al U- 
niunii Scriitorilor a făcut o largă 
expunerp despre, opera lui Sado
veanu. In continuare, artistul 
emerit Li Ze Dok a citit frag' 
mente din romanul Mitrea Cocor,

(Agerpres). — In 
de 6 noiembrie la

STAS 3452 52.


