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/f 44-A ANIVERSARE A MARR REVOLVER SOCIALISEE DIN OOEOMBRIE
Adunarea festivă din Capitală Ședința festivă de la Moscova

Luni după-amiază a avut 
loc in sala Palatului R. P. Ro
mine adunarea festivă organi
zată de Comitetul orășenesc 
București al P.M.R. și Comite
tul executiv al Sfatului Popu
lar al Capitalei consacrată 
sărbătoririi zilei de 7 Noiem
brie, cea de-a 44-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

Pe fundalul scenei, dominat 
de portretul lui Vladimir Ilici 
Lenin, erau înscrise datele 
festive 1917-1961, iar dedesubt 
urarea „Trăiască cea de-a 44-a 
aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie".

In prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii: Gheorghe
Gheorghiu-Dej, Gheorghe A- 
postol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Nicolae Ceausescu, Chi- 
vu Stoica, Alexandru Drăghid, 
Ion Gheorghe Maurer. Ale
xandru Moghioroș, I. K. Je- 
galin, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, Dumi
tru Coliu, Leonte Riutu, Leon- 
tin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mi

Dn;: tovarăși.Alături de popoarele marii Uniunii Sovietice, de toate popoarele țărilor socialiste, de oamenii muncii de pretutindeni, poporul romîn întîmpină cu însuflețire glorioasa aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.In Octombrie 1917, sub conducerea partidului făurit de
Ș2SB3 pGTtfi 3 EĂ€-O'J.G—. p'iZT.in- test. Aceasta a fost prima mare victorie istorică repurtată sub steagul învățăturii lui Marx, Engels, Lenin. — care a inaugurat era trecerii de la capitalism la socialism, era victoriilor triumfale ale comunismului. (Aplauze puternice).Au trecut numai 44 de ani de cînd poporul sovietic a pășit pe căile neexplorate ale construirii societății noi, socialiste, dar ce uriașe transformări revoluționare s-au produs în viața omenirii în acest răstimp !Pe drumul deschis de Revoluția din Octombrie au pornit noi popoare, în lume a apărut sistemul mondial socialist care a devenit factorul hotărîtor al dezvoltării societății. A crescut și s-a întărit mișcarea comunistă și muncitorească internațională care mobilizează masele largi de oameni ai muncii la lupta pentru socialism, progres, pace. Se prăbușește întregul sistem colonial zdruncinat de puternica mișcare de eliberare a popoarelor. (A- plauze).Dați-mi voie să exprim, dragi tovarăși, marea bucurie resimțită de delegația partidului nostru, în frunte cu tova

hai Dalea, Alexandru Birlădea- 
nu, general maior I. V. Vino
gradov, atașatul militar naval 
și al aerului al Uniunii Sovie
tice la București, Florian Dă- 
nălache, Isac Martin, Virgil 
Trofin, membri ai C.C. al 
P.M.R., Dumitru Diaconescu, 
președintele Sfatului popular 
al Capitalei, Maria Rosetti, 
președinta Consiliului național 
al femeilor, acad. Horia Hu
lubei, acad. Zaharia Stancu, 
Radu Beligan, artist emerit, 
Eroul Muncii Sodaliste Ștefan 
Lungu, mecanic de locomotivă, 
Tudorică Marin, muncitor 
fruntaș la Uzinele „23 August", 
și Andronița Ioniță, țesătoare 
fruntașă la Uzinele textile „7 
Noiembrie".

In sală se aflau membri ai 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători ai organizațiilor ob
ștești și instituțiilor centrale, 
delegați ai oamenilor muncii 
din întreprinderile și institu
țiile Capitalei, academideni și 
alți oameni de știință și cultu

Cuvintarea tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer

rășul Gheorghe Gheorghiu- Dej, de a fi asistat Ia cel de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S., eveniment istoric, care a constituit pentru noi, ca și pentru delegațiile celorlalte partide frățești, o adevărată școală a marxism- leninismului creator. (Aplauze puternice). Ne-a impresionat profund înalta principialitate cu care au fost abordate problemele hotărâtoare 
ale dirveităru societății pe ~-ir â nebătăt. ■ lie —tul de combativitate, unitatea și coeziunea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice in jurul conducerii sale leniniste, în frunte cu eminentul luptător pentru cauza comunismului și păcii, Nikita Sergheevici Hrușciov. (Aplauze puternice, prelungite).Programul P.C.U.S. și rapoartele prezentate de tovarășul Hrușciov, atît de cuprinzătoare și bogate în idei, constituie un nesecat izvor de învățăminte nu numai pentru Uniunea Sovietică, ci și pentru mișcarea comunistă mondială, pentru toate mișcările democratice și progresiste din lume. Programul denumit pe drept cuvînt Manifestul Comunist al epocii noastre, sintetizează uriașa experiență u- niversal-valabilă în esența ei a construirii socialismului în U.R.S.S., experiența altor țări socialiste, a mișcării comuniste internaționale, a mișcării de eliberare națională, îmbogățește gîndirea marxist-le- ninistă, mareînd o etapă nouă în dezvoltarea teoriei revoluționare a lui Marx, Engels, Lenin.După cum se știe, Congresul a făcut bilanțul marilor realizări obținute de poporul so

ră, activiști de partid, de stat și ai organizațiilor obștești, 
generali și ofițeri superiori ai 
forțelor noastre armate, zia
riști romini și corespondenți ai 
presei străine.

Au fost de față șefii unor 
misiuni diplomatice acreditați 
in R. P. Romină, membrii Am
basadei Uniunii Sovietice la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

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

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

Despre cea de-a 44-a aniver
sare a Marii Revoluții Soda
liste din Octombrie a vorbit 
tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Romine.

Cuvintarea a fost subliniată 
in repetate rinduri de aplauze 
și ovații» 

vietic in perioada de excepțională însemnătate care a trecut de la Congresul al XX- lea al P.C.U.S.Așa cum s-a arătat la Congres, cea mai importantă trăsătură a acestei perioade este ritmul accelerat al construcției comuniste. Sarcinile planului septenal pe această perioadă au fost nu numai îndeplinite, ci și considerabil depășite, producția industrială din primii dai ani și jumătate ai septenalului fiind echivalentă cu cea obținută in cursul întregului cincinal 1951—1955; fondurile de investiții alocate in anii 1956— 1961 reprezintă mai mult decît s-a investit in toți anii Puterii Sovietice pină la Congresul al XX-lea.Cît de mult s-a dezvoltat e- conomia U.R.S.S. în anii care au trecut de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie se vede din faptul că producția ei industrială globală o întrece pe cea din 1913 de 45 de ori, iar producția mijloacelor de producție de 93 de ori. Industria constructoare de mașini și de prelucrare a metalelor produce astăzi de 350 de ori mai mult decît în 1913, cea de energie electrică de 160 ori mai mult. Dintr-o țară a uneltelor celor mai primitive, cutn ea era pe vremea țarismului, Uniunea Sovietică a devenit țara tehnicii înaintate, a mașinilor și a aparatelor de înaltă precizie, a liniilor automate și a mașinilor electronice de calcul, a navelor cosmice și a celor mai puternici giganți energetici din lume.Congresul a relevat vasta activitate desfășurată de

A vorbit apoi ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Uniunii Sovietice la Bucu
rești, I. K. Jegalin.

Cuvintarea sa a fost primită 
cu aplauze îndelungate.

Partidpanții la adunare au 
ovaționat indelung pentru glo
rioasa aniversare a Marii Re
voluții Socialiste din Octom
brie, pentru marea Uniune 
Sovietică, pentru gloriosul 
Partid Comunist al Uniunii 
Sovietice și Comitetul său Cen
tral in frunte cu tovarășul 
N. S. Hrușciov, pentru priete
nia veșnică dintre poporul ro- 
min și poporul sovietic, pentru 
Partidul Mundtoresc Romin și Comitetul său Central in 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, pentru lagărul 
de neînvins al socialismului și 
păcii, pentru triumful atotbi
ruitoarelor idei ale marxism- 
leninismului, pentru pace în 
lumea întreagă.

A urmat un program ar
tistic.

(Agerpres)

P.C.U.S. pentru dezvoltarea a- griculturii. Consolidarea bazei tehnice-materiale a colhozurilor și sovhozurilor, valorificarea pămînturilor virgine și în- țelenite și alte măsuri de mare însemnătate înfăptuite în acest domeniu au determinat creșterea producției agricole în ultimii 5 ani cu 43 la sută în comparație cu cei 5 ani precedențăAvântul economiei sovietice asigură lichidarea rapidă a decalajului dintre URS5. și S-U-A în ce privește nivelul producției. De pe acum Uniunea Sovietică a întrecut S.U.A. din punct de vedere al ritmului ; în raport cu anul 1913, producția industrială calculată pe cap de locuitor a crescut în U.R.S.S. de 29 ori, în timp ce în S.U.A. ea a crescut de numai 2,8 ori. Dar și din punct de vedere al sporului absolut al producției, Statele Unite ale Americii au fost întrecute la multe din cele mai importante produse.Pe baza puternicului avînt al economiei U.R.S.S.. se îmbunătățește neîncetat nivelul de trai al poporului. Oamenii muncii din U.R.S.S. se bucură de cea mai scurtă zi de muncă din lume — de 7 și 6 ore. Veniturile reale ale oamenilor sovietici au crescut în ultimii 7 ani de peste 1,5 ori; o mare parte a nevoilor lor sînt încă de pe acum satisfăcute din fondurile sociale — de aproape 6 ori mai mari decît în 1940. Amploarea nemaiîntîlni- tă a construcțiilor de locuințe a permis ca în ultimii 5 ani aproximativ 50 milioane de oameni, aproape un sfert din întreaga populație, să pri-
(Continuare în pag. a 2-a)

MOSCOVA ? (Agerpres). — TASS transmite : La 6 noiembrie, în Palatul Congreselor din Kremlin, a avut loc o ședință festivă consacrată aniversării Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.Peste 6.000 de persoane s-au adunat în uriașa sală a Palatului în care, nu de mult, a avut loc istoricul Congres al XXII-lea al PC.US La ședința festivă au participat conducătorii partidului comunist și ai guvernului sovietic în frunte cu N. S. Hrușciov. conducători și membri ai delegațiilor partidelor comuniste și muncitorești frățești care au participat la lucrările Congresului al XXII-lea al P.C.US.Ședința a fost deschisă de Nikolai Digai, președintele Sovietului orășenesc Moscova.Nikolai Digai a subliniat căanul acesta poporul sovietic , sărbătorește 44 de ani de la Marea Revoluție Socialistă din I Octombrie cu deosebită bucurie și într-o atmosferă deose- I bit de festivă. Recent a luat sfîrșit mărețul Congres al constructorilor comunismului. A- cest Congres, cel mai reprezentativ din istoria partidului comunist, a demonstrat unitatea de monolit a rândurilor armatei de zece milioane de comuniști, a spus el. „Spiritul leninist, normele și principiile leniniste au triumfat pe deplin la lucrările Congresului al XXII-lea.“Toți oamenii cinstiți și progresiști de pe pămînt, a declarat Nikolai Dîgai, aprobă rezultatele Congresului al XXII-lea al P.C.U.S., aprobă cel de-al 3-lea Program al partidului care reprezintă o culme a gîndirii marxist-leni- niste din epoca noastră. Comunismul este ziua de mîine a tuturor popoarelor. Sîntem mîndri că actuala generație de oameni sovietici va înălța prima acest splendid edificiu plin de lumină, căldură și fericire.Nikolai Dîgai a salutat cu căldură pe conducătorii și membrii delegațiilor țărilor socialiste, partidelor comuniste frățești și pe toți invitații sosiți la Moscova pentru a participa la sărbătorirea a 44 de ani de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie.Numai cu cîteva zile în urmă Palatul Congreselor din Kremlin a fost martorul unui eveniment istoric. Cei aproape 5.000 de delegați ai Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, care numără zece milioane deAdunări festive în {arăIn cursul zilei de luni în toate centrele regionale ale țării au avut Ioc adunări festive consacrate celei de-a 44-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. La adunări au luat parte muncitori, țărani, oameni de ști- ință, artă și cultură, militari, studenți, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat și ai organizațiilor obștești.Despre însemnătatea isto- rico-mondială a Marii Revoluții din Octombrie au vorbit

membri, au adoptat aid noul Program al P.C.U.S. — manifestul comunist al epocii contemporane, planul construcției comunismului în Uniunea Sovietică.Astăzi s-au întrunit aid reprezentanți ai vieții publice din Moscova pentru a declara că moscoviții vor păși întotdeauna în primele rinduri ale constructorilor societății noi. că nu-și vor precupeți nici forțele și nid munca în lupta pentru realizarea țelului măreț — construirea comunismului.* Cuvântările rostite de reprezentanții opinia publice la ședința festivă au fost străbătute de convingerea fermă că cel de-al 3-lea Program al P.C.UE. va fi îndeplinit cu succes.La ședință au luat cuvântul

Tinerii Simion Arpad și Szilagyi Francisc de la Uzinele „Hidromecanica" din Brașov sînt elevi la cursul seral în clasa a X-a. Iafă-i în fotografie, pregătindu-și lecțiile cu a- jutorul tînărului inginer Scorobețiu Lucian Foto : N. STELORIAN
primi-secretari și secretari ai comitetelor regionale ale P.M.R.Adunările festive s-au încheiat cu bogate programe artistice prezentate de formații profesioniste și de amatori.(Agerpres) 

TELEGRAMĂ
Tovarășului N. S. HRUȘCIOV 

Prim-secretar al C. C. al P. C. U. S.
Președinte al Consiliului de Miniștri al U. R. S. S.

reprezentanți ai clasei muncitoare, țărănimii, oamenilor de știință și tineretului.Mihail Kriucikov, strungar la Uzina „Boreț". delegat la Congresul al XXII-lea al P.C.U.S., a arătat că sărbătoarea Marelui Octombrie este luminată astăzi de lumina nepieritoare a istoricelor hotărâri ale Congresului al XXII-lea, a noului Program adoptat de el — programul fericirii poporului. „Totul pentru om, totul în numele omului, pentru înflorirea tuturor forțelor și talentelor sale — iată prindpala idee a Programului care cucerește inimile și mințile oamenilor".Astăzi, a declarat Mihail Kriucikov, patria noastră este cel mai strălucitor far care luminează întregii omeniri calea spre pace, muncă, liber

Pentru 5.000 kg porumb-boabe 
la hectarGALAȚI (de la corespondentul nostru).Planul de producție al gospodăriei agricole de stat Vameș din regiunea Galați prevede, printre altele, ca în anul 1962 de pe o suprafață de 4G0 ha. să se obțină o producție de 5.000 kg. porumb-boabe în condiții de neirigare. Colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni de aici se preocupă să pună bazele acestei producții încă din actuala campanie agricolă. O contribuție deosebită o aduc tinerii mecanizatori care, mobilizați de organizația U.T.M., se străduiesc să facă numai lucrări 

tate, egalitate, frăție și fericire. Această cale pe care am deschis-o primii a devenit magistrala prindpala pentru sute de milioane de oameni ai muncii din țările socialismului. Sîntem convinși că mai devreme sau mai tîrziu toate popoarele vor păși pe această magistrală.Vera Reznik, șefă a brigăzii de muncă comunistă din sovhozul „Bolșevik", a declarat că cuvintele proclamate solemn de Congresul al XXII- lea: „Actuala generație de oameni sovietid va trăi în comunism", însuflețesc poporul sovietic la o muncă plină de abnegație.Fiecare om sovietic, a subliniat ea. este animat de hotă-
( Continuare în pag, a 4-a) 

de calitate. Ei au arat adine, în vară, aproape 300 de hectare din cele 400. în zilele următoare. vor fi terminate arăturile pe restul suprafeței. Odată cu acestea se încorporează în sol o cantitate de 1600 tone de îngrășăminte naturale. Organizația de bază U.T.M. a luat măsuri ca ute- miștii din gospodărie să participe cu toate forțele lor la a- ceastă acțiune, astfel incit să fie respectată indicația inginerilor ; cîte 20 tone Îngrășăminte la hectar pe o suprafață d« 80 ha cu o fertilitate mai scăzută.

Prezidiul adunării festive din Capitală Foto ; AGERPRES

Tovarășului L. 1. BREJNEV
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U fi?. S S.

Cu prilejul celei de-a 44-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romin. Consiliul de Stat și Guvernul Republicii Populare Romine, exprimînd sentimentele întregului popor romin, trimit Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem, Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. un fierbinte salut și cele mai cordiale felicitări.Sărbătorită la numai cîteva zile de la încheierea lucrărilor de importanță istorică ale celui de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S„ actuala aniversare glorioasă a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie capătă o nonă strălucire.Bilanțul uriașelor succese dobindite de oamenii sovietici în creșterea puterii economice a statului sovietic, in dezvoltarea științei și culturii, noul Program al partidului — Manifestul Comunist al epocii noastre — au un uriaș răsunet în conștiința oamenilor muncii din întreaga lume.Poporul sovietic merge cu pași siguri înainte, pe calea comunismului, condus de încercatul Partid Comunist al Uniunii Sovietice, de Comitetul său Central leninist în frunte cu înflăcăratul luptător pentru cauza
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

MOSCOVAcomunismului și păcii, tovarășul N. S. Hrușciov.Eforturile consecvente ale Uniunii Sovietice îndreptate spre triumful politicii leniniste de coexistență pașnică se bucură de adeziunea și sprijinul larg al opiniei publice din toate țările, fiind un puternic factor mobilizator al forțelor iubitoare de pace din întreaga lume în lupta pentru preîntâmpinarea unui nou război mondial.însuflețiți de sentimente de dragoste și stimă față de poporul sovietic, oamenii muncii din Romînia îi urează succes deplin în înfăptuirea mărețului Program al construcției comuniste.Trăiască gloriosul Partid Comunist al Uniunii Sovietice, conducătorul poporului sovietic pe drumul construirii comunismului, detașament de frunte al mișcării comuniste internaționale !Trăiască în veci prietenia indestructibilă dintre poporul romîn și marele popor sovietic !Trăiască unitatea de nezdruncinat a lagărului socialist, a mișcării comuniste și mun» citorești internaționale !Trăiască pacea în lumea întreagă !
ION GHEORGHE MAURER președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne



Cuvîntarea tovarășului Ion Gheorghe Maurer
(Vrmare din pag. l-a)mească locuințe noi. în următorii 10 ani problema locuințelor va fi complet rezolvată, întreaga dezvoltare a societății sovietice demonstrează cu o mare forță că în Uniunea Sovietică se înfăptuiește măreața idee a comunismului : „Totul pentru om, pentru binele omului". (Aplauze îndelungi).La Congres au fost trecute în revistă remarcabilele realizări obținute în domeniul în- vățămîntului și culturii. în Uniunea Sovietică studiază peste 50 milioane de oameni, adică fiecare al 4-lea om. Anual sînt pregătiți de trei ori mai mulți ingineri decît în S.U.A. Arta și literatura cunosc o mare înflorire. Faptul că oamenii sovietici au realizat prima centrală atomo-electri- că din lume, prima rachetă intercontinentală cu mai multe trepte, primul satelit artificial al pămîntului, primele zboruri în Cosmos, demonstrează că știința sovietică a dobîndit întîietatea pe plan mondial în cele mai importante domenii. (Aplauze).Realizările Uniunii Sovietice pe tărîm economic, tehni- co-științific, social, se impun pînă și adversarilor comunismului. ;,U.R.S.S. ne ajunge din urmă și ne întrece în domeniile care demonstrează superioritatea unei națiuni, a declarat liderul politic american, Adlai Stevenson. Ne-au învins în Cosmos, ne-au învins în domeniul rachetelor balistice intercontinentale... Dezvoltarea economică a Uniunii Sovietice este pur și simplu uimitoare...".Remarcabilele victorii repurtate de poporul sovietic demonstrează o dată mai mult adînca justețe și clarviziune leninistă a hotărîrilor celui de-al XX-Iea Congres al P.C.U.S. și a importantelor măsuri luate de Comitetul Central al P.C.U.S. pentru lichidarea cultului personalității și a urmărilor sale, pentru restabilirea normelor leniniste în viața de partid și de stat. Astfel s-a dat un nou și puternic avînt imenselor forțe creatoare ale partidului și poporului sovietic, s-a îmbunătățit conducerea economiei naționale, s-a ridicat rolul maselor și s-a dezvoltat continuu democrația socialistă.Așa cum au subliniat delegații la congres, o importanță excepțională în această direcție a avut-o demascarea și zdrobirea grupului antipartinic, dogmatic, care s-a rupt de popor și care, pășind pe calea activității fracționiste, a încercat să abată P.C.U.S. de la calea leninistă elaborată de Congresul al XX-lea.Hotărîrile Congresului al XX-lea au avut urmări binefăcătoare și în domeniul promovării politicii leniniste de coexistență pașnică, precum și îg' ^dezvoltarea și aplicarea cbhSecyăhtă a principiilor leniniste în relațiile dintre partidele comuniste și dintre țările socialiste. întreaga mișcare comunistă mondială, în declarațiile Consfătuirilor de la Moscova din 1957 și 1960 a subliniat că „Hotărîrile istorice ale Congresului al XX- lea al P.C.U.S. nu numai că au o mare importanță pentru P.C.U.S. și pentru construcția comunistă în U.R.S.S., dar au deschis o etapă nouă în mișcarea comunistă internațională, au contribuit la dezvoltarea ei mai departe pe baza marxism-leninismului".Deși aceste documente poartă și semnătura Partidului Muncii din Albania, conducătorii săi s-au ridicat împotriva acestei înalte aprecieri, calomniază Partidul Comunist al Uniunii Sovietice și celelalte partide marxist-leni- niste.în cuvîntările lor, reprezentanții partidelor comuniste la Congresul al XXII-lea al P.C.U.S: ap condamnat cu hotărâre poziția conducătorilor P.M.A., care, nu numai că dăunează unității lagărului socialist și a mișcării comuniste, dar pune în serioasă primejdie , însăși interesele poporului albanez.Tovarăși,Succesele epocale ale Uniunii Sovietice constituie temelia sigură a noilor victorii de însemnătate istorică spre care se îndreaptă poporul sovietic pe calea construirii, pentru prima oară în lume, a societății comuniste.Programul Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, ex- primînd cerințele obiective ale dezvoltării sociale elaborează în mod riguros științific legile procesului de trecere de la economia socialistă la economia comunistă, căile concrete de construire a comunismului. Fundamentînd necesitatea istorică a rezolvării cerințelor construcției comuniste pe măsura pregătirii și maturizării premizelor materiale și spirituale, programul stabilește etapele principale de construire a comunismului, conținutul lor, obiectivele fiecăreia.La baza programului de făurire a comunismului stă gigantica dezvoltare a forțelor de producție, pentru a se obține o înaltă productivitate a muncii, un belșug încă nemaicunoscut de produse, necesar pentru înfăptuirea principiului „de la fiecare după capacități, fiecăruia după nevoi". Sarcina economică principală pe cară și-o propun P.C.U.S. și poporul sovietic este de a crea în curs de 20 de ani baza tehnică materială a comunismului. în următorii 10 ani volumul producției industriale va spori de circa 2.5 ori, iar în decurs de 20 de ani de cel puțin 6 ori. înfăptuind această sarcină, Uniunea Sovietică va întrece S.U.A. încă pînă în 1970 în ce pri

vește producția calculată pe cap de locuitor, lăsîndu-le apoi cu mult în urmă. în 1980 Uniunea Sovietică va produce 2.700-3.000 miliarde kWh de energie electrică, ceea ce înseamnă de 1,5 ori mai mult decît produc în prezent toate celelalte țări ale lumii ; producția de oțel va atinge aproximativ 250 milioane tone anual, de 59 ori mai mult decît producea Rusia țaristă în 1913 și de 3,8 ori mai mult decît a produs Uniunea Sovietică în 1960. în primii ani după revoluție, Lenin visa la 100.000 tractoare care să brăzdeze ogoarele U- niunii Sovietice; în 1980, din metalul produs numai în 24 de ore, se vor putea produce circa 150.000 tractoare. Pe baza mecanizării agriculturii și a folosirii consecvente a metodelor intensive, volumul producției agricole în 10 ani va spori de circa 2,5 ori, iar în 20 de ani de 3,5 ori.Dezvoltarea uriașă a forțelor de producție va constitui temelia transformării treptate a relațiilor sociale socialiste în relații sociale comuniste, va schimba profund caracterul muncii, transformînd munca socialistă în muncă comunistă, va asigura reducerea zilei de lucru, lichidarea muncii fizice grele și apoi a oricărei munci necalificate. Ca rezultat al construirii bazei tehnice-ma- teriale a comunismului se va dezvolta puternic producția bunurilor de consum. Congresul a trasat un vast program al ridicării rapide și continue a bunăstării materiale a poporului astfel încît în viitoarele două decenii să se asigure în Uniunea Sovietică cel mai mare belșug de bunuri materiale și culturale și cel mai ridicat nivel de trai în comparație cu orice țară capitalistă. Aceasta va fi o victorie de importanță mondială hotărîtoare a socialismului asupra capitalismului. (Aplauze puternice).Profunda analiză științifică cuprinsă în Programul P.C.U.S. privind transformarea statului dictaturii proletare în stat al întregului popor, procesul de transformare a vieții de stat socialiste în autoadministrate comunistă obștească și a relațiilor socialiste în relații sociale comuniste, de făurire a conștiinței și moralei comuniste, de creștere a rolului partidului ca forță conducătoare a societății în perioada construcției desfășurate a comunismului are o imensă importanță teoretică.La 44 de ani de la victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie oamenii sovietici, urmînd învățăturile lui Lenin, construiesc orînduirea comunistă, în care omul îi este o- mului prieten, tovarăș și frate, în care se îmbină organic interesele personale cu cele obștești, se realizează cea mai deplină armonie dintre individ și societate, înfăptuin- du-se cea mai perfecționată formă de organizare a conviețuirii umane și cel mai înalt umanism. (Aplauze).Programul Partidului Comunist al Uniunii Sovietice dă cea mai cuprinzătoare a- naliză a epocii contemporane, al cărei conținut principal îl constituie trecerea omenirii de la capitalism la socialism.La Congresul al VIII-lea al partidului bolșevic, în martie 1919, Lenin spunea : „...vedem că sămînța aruncată de revoluția rusă răsare în Europa. Acest fapt ne insuflă convingerea absolută, nestrămutată, că oricît de grele ar fi încercările care ar putea să se mai abată asupra noastră, oricît de mari ar fi suferințele pe care ar putea să ni le mai aducă fiara muribundă, imperialismul internațional — a- ceastă fiară va pieri și socialismul va invinge in întreaga lume". (Aplauze).Profundele transformări care au avut loc în lume in ultimele decenii confirmă pe deplin această genială previziune leninistă. Imperialismul a intrat în perioada declinului și pieirii sale, el și-a pierdut irevocabil puterea asupra majorității omenirii. A venit vremea cînd gioriosul partid al lui Lenin, caracterizind etapa pe care o parcurge omenirea, înscrie în programul său, ca o realitate a timpurilor noastre : „Conținutul principal, direcția principală și particularitățile principale ale dezvoltării istorice a societății o- menești sînt determinate de sistemul mondial socialist, de forțele care luptă împotriva imperialismului, pentru transformarea socialistă a societății".Sistemul mondial socialist pășește cu fermitate spre victoria hotărîtoare în întrecerea pașnică cu capitalismul. Prin puterea exemplului său, marele lagăr al țărilor socialiste însuflețește clasa muncitoare și pe toți oamenii muncii din celelalte țări, care desfășoară cu tot mai multă energie lupta împotriva dominației claselor exploatatoare în toate domeniile vieții politice, economice și ideologice. Pe arena mondială au pășit noi detașamente ale proletariatului, tînăra mișcare muncitorească din țările care s-au eliberat, precum și din țările dependente ale Asiei, Africii și A- mericii Latine.Crește nestăvilit mișcarea de eliberare națională a popoarelor asuprite, care mătură din calea lor sistemul colonial, subminează temeliile imperialismului. în locul fostelor colonii au apărut și apar state noi, care se afirmă tot mai activ ca o forță de sine stătătoare pe arena mondială, ca o forță progresistă, antiimperia- listă.Se adîncește și se ascute mereu criza generală a capitalismului. Contradicțiile imperialismului se agravează odată cu 

dezvoltarea capitalismului monopolist de stat și cu creșterea militarismului. Se accentuează instabilitatea internă și putrezirea economiei capitaliste, care se manifestă în incapacitatea crescîndă a capitalismului de a folosi în întregime forțele de producție. „Procesul implacabil al descompunerii, se spune în Programul P.C.U.S., a cuprins capitalismul din temelie pînă în vîrf : orînduirea lui economică și de stat, politica și ideologia lui".Oricît s-ar strădui politicienii și economiștii burghezi să salveze capitalismul și să-l înfrumusețeze în ochii popoarelor, să slăbească forța de atracție a comunismului, oamenii muncii din lumea întreagă se conving tot mai mult de superioritatea socialismului asupra capitalismului, văd tot mai clar că numai socialismul poate să asigure bunăstarea și fericirea celor ce muncescTovarăși,Noul Program al P.C.U.S. a fost primit cu o deosebită bucurie în țara noastră. în nenumărate mitinguri și in mesajele trimise Congresului, în scrisori și articole publicate în presă, oamenii muncii și-au manifestat admirația față de mărețele obiective ale Programului P.C.U.S., față de eroicul partid al lui Lenin, avangarda mișcării comuniste internaționale. Exprimînd aprecierile partidului nostru, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, în salutul adresat Congresului, a arătat că pentru poporul nostru care se află în etapa desăvârșirii construcției socialiste — Programul adoptat de cel de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S. reprezintă întruchiparea propriului lui viitor de înflorire multilaterală și de înaltă bunăstare, însuflețindu-1 In lupta pentru victoria deplină a socialismului, pentru comunism. (Aplauze furtunoase).Zi de zi, obiectivele stabilite de Congresul al III-lea al partidului în vederea desăvîr- șirii construirii socialismului se concretizează în noi și însemnate realizări în toate domeniile activității economice și social-culturale. Se înfăptuiește cu succes planul de 6 ani.Volumul producției industriale planificat pe primele 9 luni ale anului în curs a fost depășit cu 3,8 la sută și va fi la sfîrșitul anului cu peste 35 la sută mai mare decît în anul 1959, realizîndu-se astfel în primii doi ani ai planului de 6 ani un ritm mediu anual de peste 16 la sută față de 13 la sută cit se prevăzuse în Directivele Congresului.Succese deosebite s-au obținut în dezvoltarea siderurgiei, industriei constructoare de mașini și în industria chimică, ramuri jn care producția anului 1961 este cu aproximativ 50 la sută mai mare decît în * 1959. Producția în industria ușoară și alimentară a crescut în acești doi ani cu peste 30 la sută, sporind continuu volumul și sortimentele bunurilor de consum.Ca urmare a unei mai bune organizări a muncii, a îmbunătățirii aprovizionării teh- nico-materiale, a întăririi disciplinei de plan și contractuale, producția se realizează ritmic, ceea ce contribuie la sporirea eficienței activității economice a industriei. La chemarea partidului s-a desfășurat și se desfășoară o largă acțiune de îmbunătățire a calității producției, obținîndu-se rezultate însemnate în toate ramurile economiei.In scopul dezvoltării forțelor de producție, investițiile din fondurile statului au crescut an de an și sînt în 1961 cu peste 55 la sută mai mari decît în 1959. mai mult de jumătate din fondurile alocate fiind destinate investițiilor în industrie. In primii doi ani ai șesenalului s-au pus în funcțiune numai în industria republicană peste 80 fabrici, uzine și secții noi. iar alte aproape 200 au fost dezvoltate.Se înfăptuiește programul de lărgire rapidă a capacităților de producție, modernizarea și reutilarea tuturcr ramurilor, pe baza echipării acestora cu instalații, agregate și utilaje modeme, care asigură un înalt nivel de productivitate. Muncitorii, inginerii și tehnicienii de pe cele peste 600 de șantiere importante muncesc cu avânt pentru a realiza punerea în funcțiune în 1962 și anii următori a unor noi obiective prevăzute în Directivele Congresului.In construcția socialistă la sate se desfășoară cu succes procesul de colectivizare, exis- tînd condiții ca sarcina prevăzută de Congres să fie înfăptuită înainte de termen. în prezent, sectorul socialist din agricultură cuprinde peste 86 la sută din suprafața arabilă a țării.Are loc consolidarea economică și organizatorică a gospodăriilor agricole colective și comasarea acestora în mari unități care se dezvoltă multilateral, potrivit condițiilor specifice fiecărei regiuni. Ca urmare a sprijinului dat de partid și guvern a luat un curs hotărît dezvoltarea creșterii animalelor proprietate obștească, în special în ce privește matca de reproducție. Se întărește baza tehnică-mate- rială a agriculturii; este asigurată, în linii generale, mecanizarea integrală a lucrărilor de cîmp Ia gospodăriile agricole de stat și într-o proporție însemnată în gospodăriile agricole colective.Succesele obținute în dezvoltarea economiei naționale au creat condițiile necesare pentru înfăptuirea unor noi măsuri îndreptate spre creșterea sistematică a nivelului de trai material și cultural al
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oamenilor muncii. An de an au crescut veniturile și puterea de cumpărare a celor ce muncesc. Comerțul socialist a vîndut populației în anul 1961 cu peste 30 la sută mai multe mărfuri decît în anul 1959, de- pășindu-se prevederile inițiale.In toate orașele țării se desfășoară în ritm din ce în ce mai intens construcțiile de locuințe, volumul acestora fiind în 1961 cu cca. 60 la sută mai mare decît în 1959. Fondurile alocate de stat pentru acțiunile social-culturale au sporit în 1961 cu 28 la sută față de anul 1959, contribuind la dezvoltarea într-o măsură tot mai mare a învățămîntului, culturii și ocrotirii sănătății.După cum vă este cunoscut, Plenara C.C. al P.M.R. din 30 iunie — 1 iulie a.c. a dezbătut și aprobat planul de stat pe a- nul 1962. Aprobarea planului și desfășurarea sa pe întreprinderi, cu 6 luni înainte de Începerea noului an au dat posibilitatea adoptării unor măsuri care să asigure pregătirea temeinică a condițiilor pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor prevăzute. Totodată, examinarea multilaterală a planului în întreprinderi, la ministere și sfaturile populare, a scos la iveală noi rezerve, concretizate în numeroase propuneri de îmbunătățire a unor prevederi ale planului.In centrul atenției se situează în primul riad măsurile pentru sporirea producției industriale,, ridicarea calității și îmbogățirea sortimentelor, darea la timp în funcțiune a noilor obiective industriale, concentrarea investițiilor spre unitățile productive, pentru creșterea producției agricole și îndeosebi dezvoltarea șeptelu- lui pentru mărirea acumulărilor statului.De mare însemnătate este grăbirea punerii în funcțiune la termenele prevăzute a noilor capacități de producție și concentrarea fondurilor spre obiectivele productive cele mai importante, în vederea accelerării ritmului construcțiilor.O cale principală de creștere a producției este îmbunătățirea continuă a folosirii capacităților existente prin utilizarea mai deplină a mașinilor, instalațiilor și suprafețelor, modernizarea utilajelor și perfecționarea proceselor tehnologice, îmbunătățirea organizării producției. Promovarea cu consecvență a progresului tehnic trebuie să constituie preocuparea permanentă a cadrelor din economie, ca principală cale pentru creșterea productivității muncii și îmbunătățirea calității produselor.Partidul și guvernul se preocupă în mod consecvent de continua îmbunătățire a metodelor de conducere planificată a economiei. A fost întărit considerabil rolul organelor locale ale puterii de stat în realizarea politicii economice a partidului, în valorificarea tot mai deplină a resurselor existente, în folosirea chibzuită a mijloacelor materiale și bănești ale statului.Succesele obținute în dezvoltarea economiei naționale și ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc ilustrează imensa forță creatoare a poporului muncitor eliberat de exploatare, conștient că este singurul stăpîn al bogățiilor țării și că muncește pentru binele său propriu.Are loc un proces neîntrerupt de întărire a orînduirii democrat-populare, la temelia căreia stă alianța de nezdruncinat dintre clasa muncitoare și țărănime. Se consolidează continuu statul democrat-popular, se dezvoltă democrația socialistă, participarea din ce în ce mai largă a maselor populare la conducerea treburilor obștești. Poporul romîn, oamenii muncii de toate naționalitățile muncesc umăr la umăr pentru prosperitatea patriei socialiste. (Aplauze furtunoase).Partidul nostru își îndeplinește cu cinste misiunea sa de forță conducătoare a poporului în opera de construire a socialismului. în anii care au 

trecut de la zdrobirea elementelor fracționiste antipartinice care împiedicau aplicarea normelor leniniste ale vieții de partid, s-a dezvoltat continuu democrația de partid, s-au întărit neîncetat rîndurile partidului și unitatea sa politică- organizatorică. Necontenit se dezvoltă legăturile partidului cu masele largi ale celor ce muncesc, se cimentează și mai mult unitatea poporului in jurul partidului. Milioanele de oameni ai muncii urmează cu dragoste și încredere partidul nostru, cu convingerea nestrămutată că politica sa este politica lor proprie.Ridicarea continuă a nivelului activității organelor de partid, de stat, economice, munca plină de avînt patriotic a maselor largi vor asigura noi și tot mai însemnate succese în lupta pentru realizarea sarcinilor planului de 6 ani, pentru desăvîrșirea construcției socialiste în țara noastră.Progresul țării noastre, ca și al celorlalte țări socialiste este accelerat datorită relațiilor de colaborare și într-ajutorare tovărășească cu țările lagărului socialist, și îndeosebi datorită sprijinului frățesc, multilateral al Uniunii Sovietice./Aniversarea Marii Revoluții Socialiste din Octombrie este un prilej sărbătoresc pentru oamenii muncii din tara noas- mentelc de dragoste și recu- noștință față de marele popor sovietic, hotărîrea de a întări neîncetat marea prietenie care unește popoarele noastre. (A- plauze îndelungi).în prietenia cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări socialiste, în unitatea lagărului socialist poporul nostru vede chezășia independenței și
Cuvîntarea tovarășului I. K.In această zi plină de bucurie — și-a început vorbitorul cuvîntarea — permiteți-mi ca în numele popoarelor Uniunii Sovietice să vă transmit dv și prin dv tuturor oamenilor muncii din Republica Populară Romînă, un fierbinte salut frățesc și să vă urez succese continue în construirea socialismului și în înflorirea minunatei dv Patrii.Acum 44 de ani lumea a fost zguduită de un eveniment măreț. Salvele legendarului crucișător „Aurora" au vestit întregii omeniri începutul unei noi ere în istoria ei — era prăbușirii capitalismului și a triumfului comunismului.Clasa muncitoare din Rusia, condusă de gloriosul Partid Comunist în frunte cu marele conducător Vladimir Ilici Lenin, a răsturnat dominația capitaliștilor și moșierilor și a instaurat puterea sovietică.Revoluția Socialistă din Octombrie a eliberat toate popoarele țării noastre de sub asuprirea socială și națională, a trecut conducerea statului în mîinile oamenilor muncii și i-a condus pe drumul larg al mărețelor transformări socialiste.Aruncînd o privire retrospectivă asupra drumului parcurs în acești ani, putem afirma cu legitimă mîndrie că eroicul nostru popor și-a transformat patria într-o perioadă istorică scurtă, într-o mare putere socialistă și a obținut succese care stîrnesc admirația întregii omeniri progresiste și fac să tremure lumea capitalistă care și-a trăit traiul.Astăzi, nu există în lume popor asupra căruia să nu se fi făcut simțită într-un fel sau altul influența Marelui Octombrie. Nu există nici un colțișor pe pămînt unde să nu fi pătruns vîntul proaspăt al lui Octombrie. în fața succeselor gigantice ale Uniunii Sovietice popoarele lumii se conving tot mai mult de justețea măreței învățături a lui Lenin, de caracterul nemuritor al cauzei Revoluției din Octombrie, de superioritatea socialismului a- supra capitalismului.Anul acesta, cea de-a 

Foto : AGERPRESsecurității sale, a înaintării cu succes pe calea socialismului și comunismului. (Aplauze furtunoase).Tovarăși,Proclamind îndată după victoria Revoluției din Octombrie principiile politicii externe a tînărului stat sovietic, Vladimir Ilici Lenin a lansat cunoscuta chemare la pace; popoarele au dobîndit un puternic reazim în lupta împotriva războaielor de cotropire, pentru liniștea și securitatea lor.De atunci, în situația internațională s-au petrecut un șir de mari schimbări înnoitoare, a căror imagine concentrată o oferă actualul raport de forțe în lume. Niciodată în istorie nu s-au ridicat în apărarea păcii asemenea forțe gigantice ca în zilele noastre.Sistemul mondial socialist, unit și puternic, euprinzînd peste un miliard de oameni, s-a afirmat ca centrul de a- tracție al tuturor luptătorilor împotriva războiului, ca un scut puternic în apărarea vieții și securității popoarelor. Principala forță în lupta pentru înlăturarea primejdiei d« război este patria marelui Octombrie. al cărei atașament nedezmințit față de cauza pă- rn s-a C22Zlil8Stat.——X-*- LSlC—tate in viața internațională, prin fermitatea și perseverența cu care militează pentru destinderea și normalizarea relațiilor între state, prin e- nergia neslăbită cu care apără dreptul tuturor popoarelor la libertate și independență, Uniunea Sovietică și-a cîștigat un imens prestigiu în lume, sti-
44-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie este sărbătorită în condițiile mărețelor victor rii ale socialismului în întrecerea pașnică cu capitalismul, în condițiile avîntu- lui nemaiîntîlnit al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, determinat de istoricele hotărîri ale Congresului al XXII-lea al partidului nostru.Oamenii muncii de la orașe și sate au salutat din toată inima și au aprobat pe deplin rapoartele pătrunse de spiritul combativ al marxism-leninismului prezentate de Nikita Sergheevici Hrușciov la Congres. Cu o nouă forță se înfățișează în fața poporului măreția și înțelepciunea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, justețea concluziilor lui teoretice și a orientării lui politice, a liniei lui generale leniniste.Importanța istorică mondială a Congresului al XXII-lea al P.C.U.S. constă în faptul că el a examinat și a aprobat noul program al partidului — Programul construirii societății comuniste — care a devenit drapelul victorios și arma ideologică a partidului și poporului în lupta pentru triumful comunismului. Noul program al partidului constituie un model de aplicare și dezvoltare creatoare a teoriei marxist-leniniste în epoca istorică contemporană, el înarmează partidul cu înțelegerea clară a situației, a perspectivelor ce se deschid și a căilor concrete ale construcției comuniste. Programul P.C.U.S. exprimă înțelepciunea colectivă a partidului nostru, a Comitetului său Central în frunte cu primul secretar, tovarășul N. S. Hrușciov.Aceasta a devenit posibil ca rezultat al înlăturării cultului personalității și a urmărilor sale, a zdrobirii ideologice, politice și organizatorice a grupului antipartinic, a victoriei liniei leniniste a Congresului al XX-lea al P.C.U.S.Noul Program al P.C.U.S. dă răspunsuri la toate problemele arzătoare. El înfățișează și fundamentează falimentul inevitabil al sistemului capitalist și triumful inevitabil al orînduirii sociale comuniste, căile 

ma și recunoștința popoarelor. (Aplauze).Alături de statele socialiste luptă pentru pace țările din Asia, Africa, America Latină care au înlăturat jugul colonial, clasa muncitoare și toți oamenii muncii din țările capitaliste. mișcarea partizanilor păcii de pretutindeni. Acest torent de forțe care crește continuu, dispune de mijloacele necesare pentru a-i în- frîna pe adepții războiului.Din 1956, cînd a fost declanșată agresiunea împotriva E- giptului și pînă anul acesta cînd au avut loc invazia armată în Cuba și atacurile sîn- geroase împotriva poporului din Laos, cercurile imperialiste agresive au suferit numeroase eșecuri. După cum se știe, în zădărnicirea uneltirilor lor, acțiunile ferme ale Uniunii Sovietice, ale țărilor lagărului socialist au avut rolul hotărîtor.Viața însăși a demonstrat că în epoca contemporană războaiele între state nu sînt inevitabile, că ele pot fi preîn- tîmpinate. Lupta țărilor socialismului și a tuturor forțelor iubitoare de pace împotriva pregătirii unui nou război constituie conținutul principal al politicii mondiale contemporane.„Noi trăim și muncim pentru a crea popoarelor un viitor luminos, pentru a transforma Pămîntul într-o grădină înfloritoare... Avem copii, nepoți și chiar strănepoți. Noi ne îngrijim nu numai de ziua lor de astăzi, ci și de cea de mîine". Am amintit aceste inspirate cuvinte rostite de tovarășul N. S. Hrușciov la cel de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S., pentru că ele exprimă în eșență țelurile profund umane cărora le slujește politica externă a țărilor lagărului socialist. (Aplauze). Linia generală a acestei politici este coexistența pașnică — unicul principiu rațional al relațiilor între state în condițiile împărțirii lumii în două sisteme — principiu leninist care exprimă o necesitate obiectivă a dezvoltării societății contemporane. Pornind de la principiul coexistenței pașnice, țările socialiste consideră că nu există problemă internațională litigioasă care să nu poată fi reglementată prin tratative și înțelegere între statele interesate.Marele merit al eforturilor desfășurate în această direcție de țările socialiste este acela că ele se concentrează asupra problemelor de însemnătate vitală ale vieții internaționale. Tocmai psemenea probleme pentru soluționarea cărora noi luptăm din toate puterile sint : înfăptuirea dezarmării generale ș, totale sub cei cu Germania și normalizarea, pe această bază a situației Berlinului occidental ; lichidarea definitivă a jugului colonial în toate formele și manifestările sale.Iată așadar un amplu și multilateral program de acțiune a cărui înfăptuire este menită să lichideze rămășițele războiului trecut și să facă imposibil un nou război, să 

de dezvoltare a mișcării comuniste și muncitorești mondiale, necesitatea lichidării depline a a colonialismului, căile întăririi păcii în întreaga lume. Omenirea a primit un document însuflețitor care deschide în fața tuturor popoarelor și țărilor calea științific fundamentată și practic verificată a înaintării spre socialism și comunism.Programul P.C.U.S. adoptat la Congresul al XXII-lea s-a bucurat de aprobare unanimă în rîndurile mișcării comuniste și muncitorești internaționale, ca un remarcabil document marxist-leninist al contemporaneității, ca manifestul comunismului triumfător.Luîtid cuvîntul la Congresul al XXII-lea al partidului nostru, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. prim-se- cretar al Comitetului Central al P.M.R., a spus : „Congresul al XXII-lea are o uriașă însemnătate internațională, deoarece lui îi revine misiunea de a adopta noul Program al P.C.U.S., programul construirii fazei superioare â comunismului. Partidul nostru, a relevat el, vede în proiectul de Program al P.C.U.S. un strălucit document al marxism-leninismului creator — Manifestul comunist al epocii contemporane".Mai trebuie oare să subliniem cît de mult prețuim a- ceastă apreciere a Partidului Muncitoresc Romîn frățesc ?Vorbitorul s-a referit apoi la realizările obținute de poporul sovietic și la prevederile însuflețitoare cuprinse în Programul P.C.U.S.Societatea comunistă va fi construită în linii mari în tara noastră în decurs de 20 de ani. Crearea bazei tehnice-ma- teriale a comunismului va constitui temelia pentru transformarea treptată a relațiilor sociale socialiste în relații sociale comuniste. în decurs de două decenii se prevede o creștere de aproximativ cinci ori a produsului social total. Producția industrială va spori de cel puțin de șase ori. în anul 1980 producția anuală de oțel a Uniuni,- Sovietice va fi de 250 milioane tone, de energie electrică — 3.000 miliarde kWh, iar producția globală a agriculturii va crește aproxi- 

creeze condiții pentru desfășurarea unor relații sănătoasa normale între state, să asigure o pace trainică și îndelungată pe pămînt. (Aplauze).Prin caracterul lor constructiv și realist, propunerile Uniunii Sovietice și ale celorlalte țări socialiste determină în tot mai mare măsură unirea eforturilor tuturor forțelor iubitoare de pace, contribuie la izolarea crescîndă a promotorilor războiului mobilizează noi milioane de oameni de cele mai diferite concepții, în lupta activă pentru asigurarea păcii.Față de primejdiile care a- menință pacea, statele socialiste nu pot rămîne indiferente. Răspunzătoare de viața și liniștea propriilor popoare, manifestînd grijă adînca pentru soarta păcii și securității generale, ele s-au văzut nevoite să ia măsurile cuvenite pentru întărirea capacităților lor de apărare.Menținînd neslăbită vigilența împotriva uneltitorilor la război, țările socialiste vor lupta, cu aceeași vigoare și stăruință, pentru Înseninarea orizontului internațional, pentru triumful spiritului tratativelor in relațiile interstatale, pentru salvgardarea păcii mondiale.Umăr la umăr cu celelalte țări frățești, Republica Populară Romînă se manifestă ca o forță activă în viața internațională. Sprijinind cu fermitate înfăptuirea propunerilor constructive ale Uniunii Sovietice în domeniul vieții internaționale, ea își aduce totodată propriul său aport la apărarea păcii, la promovarea coexistenței pașnice și dezvoltarea colaborării între state, indiferent de orînduirea lor socială. Țara noastră își va da și în viitor întreaga contribuție la întărirea unității și puterii lagărului socialist, ia unirea tuturor forțelor care luptă pentru pace. (Aplauze puternice).Tovarăși,Revoluția Socialistă din Octombrie a descătușat energia clocotitoare a popoarelor, le-a chemat la viață nouă, le-a a- rătai calea transformării revoluționare a societății, calea fericirii celor ce muncesc.Fiecare an ce trece marchează noi și mărețe victorii' pe drumul deschis omenirii de partidul, lui Lenin, aduce noi și strălucite dovezi ale superiorității socialismului, ale forței invincibile a ideilor marxism-leninismului.Trăiască cea de-a 44-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie ! (A- plauze, ovații).
orale).Trăiască Invincibilul lagăr al socialismului și păcii! (A- plauze, urale).Trăiască nemuritoarea învățătură a lui Marx, Engels, Lenin I (Aplauze, ovații).Trăiască pacea între popoare ! (Aplauze, urale, asistența în picioare ovaționează îndelung).
Jegalinmativ de 3,5 ori. Aceasta este ca și cum pe teritoriul sovietic ar fi create încă cinci țări industriale și mai bine de două tar; agricole — asemănătoare Uniunii Sovietice de astăzi.Comunismul înaintează nestăvilit. Marșul lui victorios nu poate fi oprit de nici o forță. Viața arată cît de justă este indicația leninistă că, conținutul principal al experienței construirii socialismului are o importanță general valabilă ; acest lucru ușurează într-o mare măsură celorlalte țări frățești calea spre comunism.Un factor de cea mai mare importanță în lupta pentru comunism este coeziunea țărilor socialiste, unitatea oarti- delor marxist-leniniste. care reprezintă unul din izvoarele puternice ale forței noastre și succeselor tuturor țărilor socialiste, chezășia menținerii păcii. Partidul Comunist al Uniunii Sovietice consideră ca o datorie a sa. să ducă o luptă neobosită pentru întărirea unității lagărului socialist și a întregii mișcări comuniste internaționale pe baza principiilor marxism-leninismului și a internaționalismului proletar.Comitetul Central al P.C.U.S. a procedat în spirit leninist spunînd la Congres tot adevărul despre poziția antimarxis- tă, greșită, a conducerii Partidului Muncii din Albania.Partidul nostru va continua să ducă o luptă hotărîtă împotriva revizioniștilor de toate nuanțele, urmînd ferm principiile Declarației consfătuirii partidelor marxist-leniniste. El va lupta de asemenea in permanență împotriva dogmatismului si împotriva tuturor celorlalte abateri de la marxism-leninismCuvîntările rostite la Congresul al XXII-lea al P.C.U.S. de reprezentanții partidelor comuniste și muncitorești din întreaga lume au reflectat marea unitate a rîndurilor mișcării mondiale comuniste și muncitorești și au confirmat încă o dată că toate partidele marxist-leniniste aprobă și sprijină politica leninistă a PC.U.S.După ce a arătat că la baza politicii externe a statului sovietic stau principiile leniniste ale coexistenței pașnice. vorbitorul a ous :
(Continuare în pag. a 4-a)



în centrul dezbaterilor
educarea politică

tinerilor constructoriclubului devenise neîncăpătoare. S-a mărit fabrica, iar odată cu aceasta s-a înmulțit și numărul de oameni. Mulți dintre cei preeenți în sală sînt veniți de curînd de pe diverse șantiere de construcții din țară. Au adus cu ei avîntul muncii de șantier, spiritul de echipă care te face să nu-ți precupețești eforturile pentru a-ți ajuta tovarășii, dar nici să închizi ochii cînd vreunul dintre ei greșește. Și nu a supărat pe nimeni faptul că uneori critica a fost mai aspră, fără menajamente. In cuvîntul fiecărui vorbitor răzbatea doar dorința ca munca organizației lor pentru educarea comunistă a tineretului, pentru mobilizarea lui la îndeplinirea sarcinilor de plan ale întreprinderii, să crească continuu.Mulți vorbitori au apreciat în cuvîntul lor acțiunile întreprinse de organizație pentru educarea politică a tineretului.— Adunările generale în care am discutat despre sarcinile puse de Congresul al III-lea al partidului în fața industriei de construcții, ne-au mobilizat la o muncă și mai avîntată în producție.Utemistul Aurel Enache și alții au vorbit în continuare și despre alte adunări generale care au exercitat asupra tinerilor o puternică influență educativă. Ei au apreciat adunările generale U.T.M. în care s-a discutat despre profilul moral-politic al utemistului, despre trăsăturile omului înaintat al zilelor noastre etc. și care au avut o puternică influență educativă asupra tinerilor.— Dar nu toate adunările organizațiilor U.T.M. de secție s-au nivel VI adStasa, ca politică desfășurată biroul U.T.M. au fost lipsuri serioase. Din această cauză unii tineri nu au dat atenția cuvenită calității lucrului, alții continuă să aibă manifestări de indisciplină în produc- Acsste probleme nu ăezbă' adună

unele măsuri ca aceste lipsuri să nu se mai repete. în cele 5 cercuri politice au fost încadrați tineri pe baza discuțiilor individuale purtate cu fiecare în parte ; în planul comitetului organizației de bază U.T.M. este prevăzut de asemenea ținerea unui ciclu de conferințe pentru toți tinerii din întreprindere și care să-i ajute totodată și pe cursanții cercurilor politice să-și adîn-
Pe marginea adunării 

de dare de seamă 
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de prefabricate 

„ Progresul" -București

desfășurat la acest utemistul La secția în mun- de— a spus Dumitru.de pildă

ceașcă cunoștințele căpătate in cercuri. Dar aceasta nu rezolvă totul. Așa cum bine s-a subliniat cu prilejul alegerilor, în adunările generale U.T.M., în ședințele comitetului și ale birourilor organizațiilor de secții va trebui să se analizeze periodic cum studiază tinerii în cercul politic, cum își însușesc și cum aplică în viață cunoștințele căpătate, să se organizeze mai multe consultații pentru cursanți, schimburi de experiență între propagandiști. Tcate acestea au fost de altfel cuprinse și în hotărîrile adoptate de adunare.Pe baza analizei făcute de darea de seamă, a propunerilor făcute. de utemiști, a celor reieșite din proiectul de hotărîri prezentat de comitet, adunarea generală a adoptat o seamă de măsuri menite să ducă la îmbunătățirea în viitor a activității organizației U.T.M.In vederea dezvoltării muncii de educare politică a tineretului s-a hotărît, printre altele, ca în adunările generale U.T.M., să se dezbată teme care să-i ajute pe tineri să cunoască mai bine politica partidului nostru, caracterul revoluționar al U.T.M . sarcinile care-i izeze

conținutul activității cercurilor politice U.T.M.; să se formeze colective din utemiștii cei mai pregătiți din organizațiile de secție, care să răspundă de pregătirea și ținerea informărilor politice; comitetul U.T.M. să asigure, în colaborare cu comitetul organizației de sindicat, un program zilnic de activitate a clubului; să se organizeze mai multe vizite la Muzeul de istorie a partidului și la alte muzee și expoziții din Capitală. Adunarea generală a însărcinat totodată comitetul U.T.M. ca în colaborare cu Filiala S.R.S.C. și eu cercul A.S.I.T. din întreprindere să țină un ciclu de conferințe pe teme politice, culturale și științifice.S-au stabilit de asemenea o seamă de măsuri care să ducă la intensificarea muncii tineretului în producție, la mobilizarea acestuia pentru ridicarea continuă a calității prefabricatelor. Dat fiind că anul care vine, planul de producție al întreprinderii se mărește, adunarea generală a hotă- să de fie In ti-un

I

7 Noiembrieme
rit ca fiecare utemist depună eforturi ca lună lună sarcinile de plan să îndeplinite sută la sută, vederea realizării de către neret a unor produse cu indice calitativ superior, să se propună conducerii întreprinderii organizarea pentru tinerii mecanici a unui cerc de studiere a experienței înaintate și cercuri de ridicare a calificării in special în secțiile Stasa și Premo; să se înființeze încă patru brigăzi de producție ale tineretului, care să lucreze o zi pe lună cu material economisit etc.Tcate aceste hotărîrî, aplicate în viată neîndoielnic că vor duce la îmbunătățirea activității organizației de bază U.T.M., la intensificarea muncii de educare politică a tineretului, de mobilizare a acestuia la înfăptuirea sarcinilor trasate de partid.

La Ungheni

luminarea Ștafetei 
prieteniei 

romlno-sovietice

La Uzîne’e 
Grivifa Roșie

Inapoiată recent din turneul în
treprins în R.D. Germană, Austria 
și Franța, orchestra simfonică a 
Filarmonicii de Stat „George E- 
nescu" și-a deschis luni seara sta
giunea 1961—1962 la Uzinele 
„Grivița Roșie" din Capitală. Po
trivit tradiției safe de a susține 
primul concert al stagiunii într-o 
mare întreprindere bucureșteană, 
prima noastră orchestră simfonică 
a oferit de astă dată muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor de la 
Uzinele „Grivița Roșie" un pro
gram alcătuit în cea mai mare 
parte din lucrările prezentate în 
cadrul turneului, în aceeași inter
pretare.

Sub conducerea dirijorului Mir
cea Basarab s-a executat suita l-a 
de George Enescu, concertul pen
tru vioară și orchestră de Men
delssohn Bartholdy, solist Ion Voicu, 
artist emerit, concertul pentru pian 
și orchestră de Schumann, solist 
Valentin Gheorghiu, artist emerit 
și uvertura la opera „Ruslan și 
Ludmila* de Glinka. Concertul s-a 
bucurat de o frumoasă primire 
din partea colectivului Uzinelor 
„Grrv'rța-Roșie".

Să mtimpinămbuie să menționăm comportarea bună avută de reprezentanții raionului 1 Mai, care au cîștigat trei titluri de campioni.Deosebit de pasionantă a fost proba de junioare desfășurată pe distanța de 600 m. Aici lupta pentru primul loc s-a dat între tinerele Maria Gheorghe (Școala profesională FJR-B.), Cecilia Bemad (Școala medie nr. 2) și Doina Birsan (Școala medie nr. 12). Pînă la urmă victoria a revenit primei concurente. La concursul de juniori, primul loc a fost ocupat tot de un sportiv din raionul 1 Mai, Ion Voivozeanu. Pe locurile 2 și 3 s-au clasat Vasile Ciociu (raionul 23 August) și Gheorghe Ene (raionul Nicolae Eălcescu). La senioare

Tinerețea, entuziasmul voia bună au domnit din plin duminică pe stadionul „Voința" din Capitală, care a găzduit întrecerile finale ale tradiționalei competiții de masă, crosul „Sâ intîmpinăni 7 Noiembrie".Prezența numeroasă a celor mai buni sportivi și sportive din toate raioanele din Capitală, ca și disputa pasionantă pentru cucerirea titlurilor de campioni la cele 4 categorii au făcut ca aceste întreceri să se bucure de un frumos succes. Printre concurenți se aflau numeroși tineri și tinere care participau pentru prima oară la această competiție sportivă de masă. Dovedind o bună pregătire și luptind cu multă ardoare ei au obținut o serie de rezultate remarcabile. Tre-

titlul de campioană a orașului București a revenit tinerei Cornelia Boicescu, de la Școala profesională de confecții (raionul 1 Mai). Proba de seniori a fost dominată de un elev al maestrului sportului Dinu Cristea, tinărul Cornelia Bădină (raionul 23 August) care a cîștigat detașat această intrecere.
Construcția noilor hidrocentrale de pe BistrițaPe Bistrița, mai jos de Bi- caz, sînt In plină construcție 7 din cele 10 hidrocentrale prevăzute în planul de amenajare comnleză rîu.Intr-un stadiu ailă construcția hidrocentralei Roznov. Canalul de aduc- țiune lung de 10.400 m, prin care urmează să se alimenteze cu apă și uniiățile industriale din Roznov și Săvineșii a fost terminat. Paralel cu ridicarea clădirii pentru centrala hidroelectrică se lucrează și la montarea utilajelor.Pe un alt șantier — la Pin- gărați — se apropia de sfîrșit construirea barajului închide viitorul bazin miliare a apei. La hidrocentrale de la Piatra Neamț, Eozno-v II, Ză- nești și Costișa se lucrează la fundațiile uzinelor, barajelor și Ia săparea și betona- rea canalelor.De-a lungul Bistriței au fost executați pînă acum 15 km de canale betonate si sini în curs de excavate alte canale de o lungime asemănătoare. Constructorii da pe aceste șantiere au excavat și terasa* pînă acum aproape 2 milioane mc de pămînt și au turnat circa 20.000 mc beton.Constructorii au luat măsuri pentru folosirea complexă a-capacității de lucru a utilajelor. Unul din rezultatele obținute a fost atașarea la o parte din tractoare a unor instalații cu ajutorul cărora se execută mecanic betonarea, sporindu-se astfel de 3 ori productivitatea la a- ceste operații. (Agerpres)

Tradiționala Ștafetă a prieteniei 
romîno-soviefice a străbătut luni 
după-amiază ultima porfiune pe 
teritoriul țării noastre, ajungînd in 
punctul de frontieră Ungheni. 
Grupul de sportivi romîni, purtători 
ai mesajelor ștafetei, au fost în- 
timpinați la Ungheni de mii de 
locuitori fi numeroși sportivi. Cu 
prilejul înminării mesajelor a avut 
loc o însuflețită adunare organi
zată de comitetul raional Ungheni 
al P.C.U.S. In numele delegației 
noastre, tov. Ion Șiclovan, director 
al Institutului de cultură fizică din 
București, a salutat pe reprezen
tanții milioanelor de sportivi so
vietici, transmițindu-le salutul fră
țesc al tuturor oamenilor muncii 
romîni, al celor peste 2.500.000 
de sportivi din țara noastră către 
tineretul sovietic și întregul popor 
sovietic, constructor al comunis
mului care în aceste zile sărbăto
rește cea de-a 44-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

Mesajele Ștafetei prieteniei ro- 
mîno-sovîetice au fost inminate lui 
K. Palavandov, secretar al Consi
liului sindicatelor din R.S.S. Mol
dovenească.

„Petro:ul“ pe primul 
loc în clasamentul 

categorieiA de fotbal
a acestuiavansat se

Pentru a patra oară în acfua:ul 
sezon s-a schimbat liderul cam
pionatului caregoriei A de fotbal, 
lucind fcarte bina echipa Pefro- 

■ Iul Ploiești a dispus cu 2—0
(1—0) de Dinamo Bucure;: i în 
meciul disputat pe stadionul „23 
August" din Capitală. In urma a- 
cesiui succes echipa ploieșieană a 
trecui pe primul loc în clasament. 
In deschiderea cuplajului din Ca
pitală Progresul București a între
cut cu 2—9 pe Dinamo Pitești 
reintrînd din nou în grupul echi
pelor care candidează la titlu.

In provincie jocurile celei de-a 
10-a etape a campionatului au pri
lejuit echipelor gazdă să repurte
ze victorii concludente, excepție 
făcînd U.T. Arad care a ierminat 
la ega!ita*e : 1—1 cu Rapid Bucu
rești. Victorii clare au obținui Di
namo Bacău învingătoare cu 4—1 
în partida cu Știința Cluj și Știința 
Timișoara care a întrecut cu 3—0 
pe Jiul, Minerul Lupeni a dispus 
cu 2—0 de Metalul Tîrgovișie.

în clasament, Petrolul totalizea
ză 15 puncte din 10 întîlniri, ur
mată de Steagul Roșu Brașov cu 
14 puncte, dar un meci mai puțin, 
Dinamo București 14 puncte și 
Progresul București 13 puncte. 
Miercuri la Brașov un joc impor
tant Steagul Roșu—C.C.A. Viitoa
rea etapă a campionatului este 
programată pentru duminică 12 
noiembrie. în aceeași zi la Bucu
rești se dispută finala Cupei 
R.P.R. : Rapid București—Arieșu! 
Turda.

„Steagul Roșu“ în fruntea 
turneului balcanic la fotbal

Echipa Steagul Roșu Brașov este 
virtuală cîștigătoare a primei ediții 
a turneului balcanic de 
inter-cluburi. In meciul 
susținut ieri Ia Tirana cu 
Partizan, fotbaliștii romîni 
minat la egalitate : 0—0. 
tată în prezența a peste 30.000 de 
spectatori, partida a prilejuit un 
joc de mare luptă în care gaz
dele au atacat mai mult fără a 
putea trece însă de apărarea, în 
formă excelentă, a echipei din 
Brașov. S-au remarcat în mod 
deosebit Ghiță, Zaharia, Seredai și 
Hașoti.

care va de acu- ceielalte Vaduri,Steagul Roșu nu a pierdut nici 
un meci din cele 6 susținute pînă 
acum în cadrul turneu'ui și totali
zează 9 puncte. La 15 noiemb-e 
fotbaliștii noștri vor întâlni la Sofia 
echipa Levski, clasată pe locul 
trei cu 6 puncte din 6 jocuri. Cum 
echipa greacă Aek urmează să 
piardă prin neprezentare întîlni- 
rile cu Steagul Roșu și Levsicr, 
cele două echipe ar totaliza 11 și 
respectiv 8 puncte astfel că rezul
tatul meciului de la Sofia nu mai 
poate periclita locul de lider al 
echipei romînești.1962

fotbal 
decisiv, 
echipa 

au ter- 
Dispu-ION FIERARU CONSTANTIN RAFA din postul de corespondenți 

voluntari ai „Scinteiz 
tineretului" de la 

prinderea de prefabr 
Progresul’ București

SDUS 5T Halisch

fost scoase și unele lipin organiza- învăță- trecut.

găti rea admComitetul organizației bază U.T.M. — s-a spus în a- dunare — ar fi trebuit să ajute maj mult in această direcție birourile organizațiilor de secție U.T.M.. să generalizeze exoerienta bi

g. D3O e politice am stuc documentele celui de-al Hl-lea Congres al partidului. Cei mai mulți cursanți au privit cu seriozitate studiul, s-au străduit să-și însușească cît mai bine documentele studiate. Aceasta s-a reflectat pozitiv și în activitatea lor.în adunare au in evidență însă suri manifestate rea șj desfășurarea mintalul politic anul în aceleași cercuri au fost încadrați tineri cu nivel politic diferit, s-au organizat puține consultații, iar cursanții nu au fost ajutați în stadiul individual pe măsura necesităților. Este drept că în anul a- cesta s-au luat de pe acum

EDIȚIA

Turneul internațional de juniori la fotbal 
va avea loc în R. P. RomînâUniunea europeană de fotbal (U.E.F.A.). a hotărît ca ediția 1962 a turneului internațional de juniori să aibă loc în R. P. Romină între 19 și 29 aprilie. Jocurile acestei competiții vor fi programate în orașele București, Pioiești, Brașov și Constanța. înscrierile la turneul internațional se primesc pînă la 10 decembrie 1961 la sediul U.E.F.A. (Agerpres)

PE SCURT

de

noi 
mai

Biblioteca Uzinelor textile „7 Noiembrie" din Capitală cunoaște o bogată activitate. Biblioteca posedă 18.000 de volume și este vizitată zilnic de peste 50 de cititori care vin să împrumute cărțile preferate Foto : AGERPRES

Rugbi
Echipa reprezentativă de rugbi 

a R. P. Romîne a susținut dumini
că în compania echipei R. D. Ger
mane, un meci contînd ca ultim 
criteriu de verificare înaintea în- 
tîlnirii de la Bayonne cu echipa 
Franței (12 noiembrie), 
mai bine 
rugbiștii 
au reușit 
scorul de 27—0 (18—0). Compo- 
nentii liniilor de înaintare au des
fășurat un joc organizat, remarcîn- 
du-se în mod deosebit 
Demian, Moraru.

★
Desfășurată timp de 

săptămîni, competiția 
„Cupa 7 Noiembrie" : 
duminică cu victoria echipei Me
talul „23 August" care a învins cu 
11—9 pe cealaltă formație fina
listă, Dinamo București

ca duminica 
reprezentativei 
să obțină victoria

Evoluînd 
trecută, 
noastre 

cu

Teofilovici,

mai multe 
de rugbi 

s-a încheiat

Sah
Sahista romină Alexandra Nico- 

lau continuă să se afirme la tur
neul candidatelor care are loc în 
localitatea Vrnjacka Banja (Iugo
slavia). In runda a 6-a Nicoiau a 
învins-o pe cunoscuta maestră so
vietică Larisa Volperf. Nicoiau se 
află acum pe focul 4 în clasa
ment cu 4 puncte. Lidera turneului 
este Nona Gaprindașvili (U.R.S.S.) 
41/z puncte din 5 posibile.

Box
Pugi/isful belgian Pierre Cosse- 

myns și-a păstrat titlul de campion 
european la cat, cocoș, învingîn- 
du-l la Cagliari pe șalangerul său 
italianul Pierro Rollo. La sfîrșitul 
celor 15 reprize o parte din spec
tatori au luat cu asalf ringul în- 
cercînd să-l lovească pe arbitrul 
meciului, luxemburghezul Walter, 
care era păzit de 
poliție.

10 agenfi de

r-

(Agerpres)
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Tot ce producem—fără cusur
Produsele fabricii „Proletarul" din Bacâu se bucură de un 

bun renume : sini frumoase, durabile, lucrate cu multă grijă, 
astfel incit aspectul se îmbină perfect cu trăinicia.

Realizatorii lor sînt și tinerii țesători. Cele 7 brigăzi de 
producție ale tineretului au printre obiectivele principale 
ale întrecerii pentru cucerirea titlului de brigadă frun
tașă — calitatea.

Grecu, Maria Cărămidă, Maria Micliuc erau chemate mereu la rampa de control. în fața acestui fapt brigada n-a rămas nepăsătoare. Care este cel mai bun procedeu de a le ajuta ?— Să le repartizăm pe lingă cele mai bune muncitoare, a propus cineva. Așa s-a ajuns

ai comitetului au asistat la lecții și seminarii. Da, cauza era aceasta: unii lectori, ingineri tineri, foloseau la cursuri un limbaj „academic", inaccesibil celor mai mulți tineri. Ori cit se străduiau cursanții, nu înțelegeau mare lucru și atunci abandonau învățătura. S-a discutat cu lectorii, s-au
Fișa albă de la controlIn ordine alfabetică, frumos orînduite, fișele albe ți-i recomandă pe cei mai buni.— Varvara Ulian are fișă albă — ne spune tovarășa Margareta Feldeș, controloare de calitate. Asemenea ei, tinerele Angela Avram, Frăsina Șargu, Varvara Potop și multe altele ’ au, de asemenea, fișele albe._,Pe această fișă se trec sub formă de puncte toate defectele de calitate constatate la rampa de control, slaba organizare a muncii, neîngri- jirea utilajului și altele care influențează asupra calității produselor. Dacă fișa este albă, înseamnă că în luna respectivă muncitorul a lucrat bine și că a dat produse de calitate superioară.Cu ajutorul ei se vede precis, imediat, cum a muncit fiecare, cine trebuie ajutat și ce măsuri trebuie luate.— Aș putea să dau cîteva exemple legate de rezultatele în întrecerea brigăzilor pentru calitate. Majoritatea fișelor sînt acum albe, ne spune tovarășa Feldeș. înainte mi-a- mintesc, chemam zilnic la

rampă 10—11 muncitoare. A- cum, socotim ca un lucru foarte grav cînd chemăm una- două.
Ai ajuns fruntaș — 
ajuiă-i și pe aljiiIn dorința de a ridica tot mai sus prestigiul mărcii fabricii, fruntașii se ocupă îndeaproape de tinerii rămași în urmă, de cei care n-au acumulat suficientă experiență. Formele prin care se realizează acest lucru sînt multiple. In brigada lui Frăsina Șargu, de exemplu, este larg răspîndită metoda întrajutorării. Multă vreme numele Victoriței Cocîrță era pomenit printre cei care mai lucrau neglijent, alteori trecut pe panoul codașilor. Brigada i-a încredințat responsabilei sarcina s-o ajute îndeaproape. De 3-4 ori pe zi Frăsina îi controlează munca, discută cu ea, o ajută. Odată a găsit-o dînd drumul la o țesătură cu fire trase, altă dată lăsînd cuiburi (găuri) în material. A oprit mașina și pe loc i-a explicat de unde vine defectul, cum poate fi el înlăturat. Așa procedează și membrele brigăzii condusă de Zenovia Șmidt. Nu există muncitor în sector care să nu cunoască că Elena

în legătură cu participarea brigăzilor 
de producție ale tineretului de la Fabrica 
„Proletarul" din Bacău la acțiunea de 

îmbunătățire a calității produselor

ca în mod organizat, permanent, fruntașii să răspundă de cei rămași în urmă, să le împărtășească din experiența muncii lor.Este o metodă bună, utilă pentru ajutorarea celor rămași în urmă.
Maeștrii în meserieîn realizarea țesăturilor de cea mai bună calitate un rol de seamă îl are pregătirea profesională. Ce s-a făcut în sector pe această linie ? S-au organizat două cursuri. A- cestea sînt frecventate de 70 de tineri. 60 de tineri sînt muncitori-elevi. Dacă adunăm cifrele, constatăm că aici toți tinerii țesători învață. Brigada lui Șargu, de exemplu, este în întregime în clasa X-a.A fost o vreme cînd unii tineri lipseau de la cursurile profesionale. Comitetul U.T.M. a căutat să afle cauza. A discutat cu tinerii, unii membri

revizuit programele analitice și acum tinerii vin cu multă plăcere la cursuri. Ei știau că au atîtea lucruri de învățat și că toate acestea îi ajută sâ lucreze cu randament sporit, mereu mai bine.— Și cei de la seral ce posibilități au să-și îmbogățească cunoștințele profesionale ? l-am întrebat pe secretarul comitetului U.T.M.— în primul rînd — ne-a spus dînsul — cartea tehnică. Ne îngrijim s-o popularizăm permanent. Există pentru a- ceasta un panou la intrarea în sector; inginerii le recomandă tinerilor muncitori cele mai adecvate lucrări de specialitate ; multe din aceste probleme tehnice se discută și în consfătuirile de brigăzi. Folosim pentru perfecționarea profesională a seraliștilor concursurile „Cine știe meserie, cîștigă" organizate în colaborare cu comitetul sindicatului.

La un asemenea concurs s-au prezentat, nu de mult, bine pregătite, 10 din cele 14 membre ale brigăzii conduse de Șargu. Responsabilii brigăzilor din sectorul țesătorie au mers în schimb de experiență la tinerii de la Fabrica de postav din Buhuși. Aș mai putea adăuga la toate acestea îndrumarea pe care o primesc tinerii de la muncitorii vîrstnici, cu vechime mare în fabrică și cu o experiență bogată, demonstrațiile practice ale fruntașilor. Toate acestea îi ajută pe tineri să realizeze numai țesături de calitate, să-și îndeplinească unul din principalele obiective ale întrecerii pentru cucerirea titlului de brigadă fruntașă.
Să nu freci cu vederea 

nici un neajunsExistă în sectorul țesătorie un înalt spirit de exigență. Fetele sînt bune prietene, dar dacă cineva neglijează calitatea țesăturilor, are impresia că o țesătură „merge“ chiar dacă nu este perfectă, atunci opinia publică își spune răspicat cuvîntul. Anica Dorhan și Emilia Corodeanu au fost aspru criticate în consfătuirile de brigadă pentru neglijență, Elena Grecu, Maria Micliuc au fost puse în discuția ute- miștilor. S-au găsit și forme publicistice sugestive care să combată lucrul de mîntuială. în brigada lui Șargu Frăsina și în celelalte brigăzi, cînd fișa de calitate încetează să mai fie albă, sînt prinse la mașinile respective panouri în care se arată cîte puncte s-au făcut, din ce cauză. Asemenea panouri au existat mai de mult și la Felicia Dinu, Victorița Cocîrță. Cele două posturi utemiste de control

și-au adus și ele din plin contribuția la formarea a- cestei opinii sănătoase, combative față de lucrul de mîntuială. Ele urmăresc problema calității, evidențiază fruntașii și metodele lor de muncă, îi satirizează pe cei codași. Prin activitatea desfășurată, posturile utemiste de control îi ajută pe tineri în realizarea unui important obiectiv al întrecerii pentru titlul de brigadă fruntașă: realizarea unor produse numai de calitate superioară.
★Comitetul U.T.M. de la Fabrica „Proletarul" a făcut multe lucruri interesante, utile privind mobilizarea tinerilor în lupta generală pentru produse de calitate superioară. A ajutat brigăzile în organizarea judicioasă a muncii, le-a sprijinit în aplicarea unor noi metode și inițiative de muncă. Și cîte nu s-ar putea spune despre metodele educative folosite de organizația U.T.M. pentru a dezvolta la tineri sentimentul de răspundere pentru munca pe care o fac, mîndria pentru marca fabricii, despre adunările generale U.T.M. și consfătuirile de brigadă în care problema pusă în discuție era „cum dovedești că ții la marca fabricii", schimburile de experiență între brigăzi, joile tineretului etc. Sînt desigur și alte posibilități pe care organizația U.T.M. le studiază și pe care, cu ajutorul comitetului sindicatului, sub îndrumarea organizației de partid, le va folosi pentru ca fiecare brigadă să obțină înaltul titlu de fruntașă, și pentru ca marca prinsă pe fiecare produs al fabricii să prezinte un titlu de garanție.LIDIA POPESCU
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Evident „jenat" de Nunweiller, Dridea reușește să înscrie 
totuși primul gol în favoarea formației sale Petrolul Ploieșt’Foto ; V. RANGA

CINEMATOGRAFEFestivalul Filmului Sovietic : M. Gorki, A. Vlaicu ; La începutul secolului : 8 Martie, Republica ; Vînt de libertate : Patria, Gh. Doja, 23 August ; Două vieți (seria a Il-a) : Ma- gheru, București ; învierea : V. Alecsandri, Victoria ; Două vieți (seria I) : I. C. Frimu ; Pînze purpurii : Elena Pavel, înfrățirea între popoare; Compresorul și vioara — Universiada : Lumina ; Clinele din mlaștină : Central ; Cercetător tehnic —. Glasurile pădurii — Salutări din Karlovy-Vary — Nigeria — Campionatele internaționale studențești de gimnastică — Nik și Snap în concursul clinilor frumoși: Timpuri Noi ; Ciclu de filme pentru copii — dimineața, Romeo, Jul ie ta și întunericul — după- amiază : 13 Septembrie ; Soarta unui om : Tineretului ; EI Hakim : Cultural ; Ciclu de filme pentru copii — diminea

ța, Război și pace - ambele serii (după amiază) : Al. Popov ; Evdochia : Grivița, Munca ; Cinci cartușe : C. David ; Cer senin : Unirea. Flacăra ; Alexandr Nevski : Al. Sahia; Zboară cocorii: Arta : Mame- lueul la T. Vladimirescu; Rapsodia ucraineană : Miorița. 16 Februarie, Libertății ; Umbre Albe : Popular. Volga, 30 Decembrie ; Lumea aplaudă : V. Roaită, Moșilor ; Romeo, Ju- lieta și întunericul : Donca Simo ; Spectatori în ofsaid : M. Eminescu, G. Bacovia ; Căpitanul Dabac ; Ilie Pinti- lie ; Patru în potop : 8 Mai ; Fii atentă, bunieuțo! : Floreas- ca ; Prichindelul: N. Bălcescu; Nu vreau să mă însor: G. Coșbuc ; Hoinarii : Drumul Serii ; Unde nu ajunge diavolul ; Olga Bancjc; Piticul vrăjitor : B. Delavrancea ; Genevieve : I. L. Caragiale.



A 44-a aniversare a Marii Revoluții
Socialiste din Octombrie

Cuvintarea tovarășului I. K. Jegalin(Urmare din pag. 2-a)Țările socialiste duc activă și consecventă rezolvarea problemei pale — preîntîmpinarea unui nou război mondial. Dar a- ceastă luptă întîmpină rezistența dîrză a Imperialiștilor în frunte cu cercurile conducătoare ale S.U.A. Dușmanii noștri sînt gata să arunce o- menirea în viitoarea unui război mondial catastrofal, pentru a întîrzia marșul victorios al socialismului și comunismului pe pămînt. Sub diferite pretexte fățarnice ei resping propunerile sovietice cu privire la dezarmarea generală și totală și sporesc neîncetat puterea forțelor lor armate. Ei amenință să răspundă cu forța la propunerile echitabile ale Uniunii Sovietice cu privire la încheierea tratatului de pace german și reglementarea pe a- ceastă bază a situației în Berlinul occidental. Tocmai de a- ceea noi nu putem rămîne liniștiți cît timp nu va fi rezolvată problema lichidării rămășițelor celui de-al doilea război mondial în Europa.Puterea Uniunii Sovietice și a celorlalte țări socialiste stă de strajă păcii. Ele prezent de toate necesare pentru a

o luptă pentru princi-

dispun în mijloacele împiedica
T E LEG RAMA
Tovarășului A. A. GROMÎKOMinistrul Afacerilor Externe al U.R.S.S.

Stimate tovarășe Gromîko,Cu prilejul glorioasei sărbători a întregii omeniri muncitoare — cea de-a 44-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie — vă rog să primiți felicitările mele cordiale și cele mai brune urări de noi succese în activitatea dv. rodnică pusă în slujba realizării politicii externe leniniste a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste., „,Imî exprim profunda convingere că relațiile de prietenie frățească și colaborare multilaterală statornicite între Republica Populară Romînă și Uniunea Sovietică se vor întări și dezvolta continuu spre binele ambelor noastre popoare, în interesul păcii în întreaga lume. CORNELIU MĂNESCUMinistrul Afacerilor Externe al Republicii Populare Romîne

(Urmare din pag. l-a)

în

rîrea de a îndeplini mai repede hotărîrile Congresului, de a apropia prin munca sa comunismul. Este o mare fericire pentru noi să trăim și să muncim în numele acestui viitor minunat.Mărețele planuri ale partidului ne bucură inima. N-au decît să spumege de furie dușmanii de peste hotare care proorocesc că planurile noastre nu se vor îndeplini. Ei se înșeală și de data aceasta. Planurile partidului, planurile poporului vor fi îndeplinite, a declarat Vera Reznic, aplauzele asistenței.Valentin Venikov, doctor în științe tehnice, laureat al premiului Lenin, a vorbit despre uriașa înflorire a științei si tehnicii sovietice. Geniul și munca poporului sovietic, a spus el, au pus în slujba omului energia atomului, încătușată în străftmdurile materiei, și au deschis omenirii calea spre Cosmos. Acum, poporul sovietic își va plasa țara pe orbita comunismului, des- chizînd întregii omeniri calea spre viitorul luminos.Nu putem uita, a spus el, că forțele întunecate ale capitalismului încearcă să ne împiedice construcția, zăngănesc armele, amenință să arunce lumea în flăcările unui nou război. De aceea oamenii de știință din Uniunea Sovietică împreună cu întregul popor fac tot ce le stă în putință pentru a menține puterea de apărare a statului socialist la nivelul celor mai noi realizări ale științei și tehnicii.„în slujirea mărețelor idealuri ale comunismului se manifestă profundul umanitarism al științei noastre**, a rat Valentin Venikov.Fiecare aniversare a luției din Octombrie
deci a-

Revo- 
este o

ppseurtțjJnnirdPp scurtTOMSK. - La Institutul de cercetări științifice in domeniul fizicii nucleare, electronicii și automaticii de pe lingă Institutul politehnic din Tomsk a fost pus in funcțiune primul microtron din Siberia — accelerator pentru obținerea de electroni cu o energie de pînă la cinci milioane elec- tron-volți.NEW YORK. - La 5 noiembrie primul ministru al Indiei, Jawaharlal Nehru, a sosit la New York pentru o vizită in Statele Unite.

dezlănțuirea unui nou război. Dacă imperialiștii vor dezlăn- țui totuși un război mondial, în acest război va pieri inevitabil orînduirea imperialistă urîtă de popoare.In această zi de sărbătoare noi relevăm cu bucurie succesele țărilor frățești în construirea socialismului. în marea comunitate a țărilor socialiste frățești un loc demn îl ocupă Republica Populară Romînă. Ne bucurăm și ne mîndrim de succesele poporului romîn frate care sub conducerea partidului său muncitoresc, urmînd calea Marelui Octombrie, construiește socialismul. Călăuzindu-se de măreața învățătură leninistă, folosind în mod creator experiența P.C.U.S., Partidul Muncitoresc Romîn conduce poporul romîn pe calea desăvârșirii construcției socialismului.Republica Populară Romînă luptă cu consecvență împreună cu toate țările lagărului socialist pentru normalizarea relațiilor internaționale, pentru dezvoltarea colaborării între state, se pronunță activ pentru menținerea și întărirea păcii. Indeplinindu-și datoria internaționalistă, Republica Populară Romînă își aduce contribuția la întărirea sistemului mondial socialist, la eforturile comune ale țărilor socialiste.

(Agerpres)

Ședința festivă
de la Moscovamare sărbătoare pentru aiîre- gul popor sovietic, a spus vestita textilistă sovietică Serafima Kotova, delegată la Congresul al XXII-lea al P.C.U.S. Anul acesta însă, această sărbătoare este deosebită. Congresul al XXII-lea al partidului este un nou și puternic izvor însuflețitor. El ne dă forțe noi, năzuința, dorința de a lucra și mai bine și mai rodnic. Poporul sovietic este ferm hotărît să-și consacre forțele, munca, capacitățile și cunoștințele traducerii în viață a Programului construirii comunismului, îndeplinirii cu succes a hoțărîrilor Congresului al XXII-lea.„Soarele comunismului zărește deja, el se ridică mai sus deasupra țării noastre. Si. asemenea unui far puternic, el arată omenirii calea spre libertate, pace și fericire**.Inri Mașin, secretar al Comitetului orășenesc Moscova al U.T.C.L. din U.R.S.S., i-a salutat pe participants la ședință în numele detașamentului de 700.000 de comsomoliști din Moscova, în numele întregului tineret din vietică.Iuri Mașin a astăzi, în ajunul revoluției, tineretul jură încă odată să fie credincios mărețelor porunci lăsate de generațiile de revoluționari, mărețelor idei ale Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.Participant» la ședința festivă convocată de Sovietul din Moscova de deputati ai oamenilor muncii și de Comitetul orășenesc al P.C.U.S., au a- dresat o scrisoare de salut Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.Sărbătoarea Marelui Octombrie. se spune în scrisoare, este luminată de lumina strălucitoare a hotărîrilor Congresului constructorilor comunis-

se tot

capitala so-declarat că aniversării

HAVANA. — Ziarele cubane publică mesajul de salut adresat de primul ministru Fidel Castro, Uniunii internaționale a studenților cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a acesteia.„Cuba, scrie Castro, a scuturat jugul dominației imperialiste a Statelor Unite și a deschis o nouă eră a revoluției anticolonlale și eliberatoare în America Latină**.în încheierea mesajului său, Fidel Castro mulțumește U.I.S. pentru acțiunea pe care a desfășurat-o în favoarea cauzei revoluției cubane.

Uniunea Sovietică și Republica Populară Romînă sînt unite prin legăturile frățești de prietenie indestructibilă și colaborare multilaterală care s-au dezvoltat și se dezvoltă în toate domeniile pe baza principiilor leniniste ale internaționalismului proletar. O puternică demonstrație a relațiilor frățești romîno-sovietice, un nou aport la dezvoltarea continuă a colaborării între popoarele noastre a fost vizita făcută în august în Uniunea Sovietică de delegația de partid și guvernamentală a Republicii Populare Romîne în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheor- ghiu-Dej. O manifestare a dragostei poporului romîn față de poporul frate sovietic este și Luna prieteniei romlno-sovie- tice.Dragi prieteni romîni ! Poporul sovietic se bucură din toată inima de succesele pe care le obțineți în construcția socialistă sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn. Marxism-leninismul, unitatea de vederi și de țeluri unește pentru totdeauna popoarele noastre.Astăzi — a spus în încheiere vorbitorul — sărbătorim împreună cu dv. 44 de ani de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie. în această zi vreau să subliniez încă o dată cît de mult apreciază oamenii muncii din țara noastră prietenia cu poporul frate romîn și că ei vor depune toate eforturile pentru lărgirea și întărirea a- cestei prietenii și a colaborării rodnice dintre țările noastre, spre binele popoarelor Uniunii Sovietice și Republicii Populare Romîne, spre binele întregului lagăr socialist-(Cuvîntarea a fost in repetate rînduri subliniată de cei prezenți cu aplauze. La sfîr- șit, asistența in picioare ovaționează). *Cu prilejul sărbătoririi ce
lei de-a 44-a aniversări a 
Marii Reroiufii Socialiste din 
Octombrie, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al 
Uniunii Sovietice la București, 
I. K. Jegalin, a rostit luni sea
ra o cuvântare la posturile 
noastre de radio și televiziune.

mului- Cocherul a fost emoțiCMBtă denansffație
a mărețului international al Comitetului săumuncii din Mosco-a-

egalitatea, fră- tuturor oame-însuflețire, se

a unității partidului și poporului, a unității mișcării comuniste internaționale, o strălucită mărturie prestigiu P.C.U.S. și Central.Oameniiva, se spune în scrisoare, probă în unanimitate linia politică și activitatea practică a Comitetului Central al P.C.U.S., slăvesc partidul lor iubit care a dăruit poporului Programul măreț al construirii comunismului, a arătat omenirii calea spre culmile celei mai drepte și mai perfecte societăți care statornicește pe pămînt pacea, munca, libertatea, ția și fericirea ni lor.Cu o uriașă arată în scrisoare, am aprobat condamnarea fățișă și curajoasă a cultului personalității lui Stalin și a consecințelor sale și definitiva zdrobire ideologică a participanțllor la grupul fracționist antipartinic care a încercat să submineze unitatea partidului și poporului. Oamenii muncii din Moscova sprijină cu hotărîre critica adusă de Congres actualilor conducători ai Partidului Muncii din Albania, ale căror acțiuni scizioniste urmăresc subminarea bazelor prieteniei și coeziunii țărilor socialiste., dau apă la moară dușmanilor comunismului.Locuitorii Moscovei asigură că își vor consacra toate forțele și întreaga energie traducerii în viată a noului Program al P.C.U.S. — Programul luptei întregului popor pentru minunatul viitor munist.

Studenții din Republica Dominicană continuă maniîestațiile împotriva regimului dictatorial. In fotografie : studenții de la Universitatea din Ciudad Trujillo desprind de pe perete portretele unor membri ai familiei Trujillo

MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS transmite; In numărul din noiembrie al revistei „Mejdunarodnaia Jizn“ a apărut corespondența dintre șeful guvernului sovietic, Nikita Hrușciov, și primul ministru al Japoniei, Hayato Ikeda, în care sint abordate probleme ale relațiilor dintre cele două țări, precum și unele probleme internaționale.în scrisoarea lui Nikita Hrușciov adresată primului ministru al Japoniei și care a fost remisă lui ikeda de Anastas Mik oi an în timpul vizitei pe care acesta a făcut-o în august la Tokio cu prilejul deschiderii Expoziției sovietice, se subliniază că „guvernul sovietic năzuiește în mod sincer să stabilească cu japonia, vecinul nostru a- propiat din Orient, relații de pace, prietenie, colaborare, pe baza egalității, respectării reciproce a independenței și suveranității, neamestecului reciproc în treburile interne**.In scrisoarea sa, Nikita Hrușciov subliniază că in Uniunea Sovietică se acordă „o deosebită importanță extinderii legăturilor comerciale Intre cele două țări**. El și-a exprimat totodată speranța că intre U.R.S.S. și Japonia va fi încheiat un acord in problemele schimburilor culturale, după tipul acordurilor existente între Japonia, pe de-o parte, și Anglia, Franța și alte state, pe de altă parte.Primul ministru al Japoniei a transmis șefului guvernului sovietic un mesaj de răspuns care a fost publicat în revistă.Răspunzind la acest mesaj al primului ministru japonez, Nikita Hrușciov și-a exprimat regretul că modul în care Ikeda a abordat problema necesității încheierii Tratatului de pace între U.R.S.S. și Japonia „nu dovedește de fel tendința de a umi din punctul mort această problemă importantă**.Se creează impresia, arată mai departe Nikita Hrușciov, că guvernul să creeze s: =ai departe ab- sicccle azr.tx~.cle pe această cale. „Doar a astfel pu-
japocez înclină

In cinstea măreței aniversări
* Manifestări in întreaga lume consacrate zilei de 7 NoiembrieBUDAPESTA 6 (Agerpres). TASS transmite : La 6 noiembrie a avut loc la Budapesta o ședință festivă organizată de C.C. al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, de guvernul Revoluționar Muncito- resc-Țărănesc Ungar și de Consiliul Național ai Frontului popular patriotic din R.P. Ungară în cinstea celei de-a 44-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.Sandor Gaspar, secretar al C.C. al P.M.S.U., a prezentat un raport cu privire la însemnătatea victoriei Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

capitala 
cinsti a-

PHENIAN 6 (Agerpres). — 
TASS transmite : Oamenii muncii 
din R.P.D. Coreeană sărbătoresc 
cea de-a 44-a aniversare a Marii 
Revolu)ii Socialiste din Octombrie 
prin adunări festive și intilniri.

In seara zilei de 6 noiembrie, 
la Teatrul Mare din Phenian au 
venit peste 2.000 de reprezentanți 
ai opiniei publice din 
R.P.D. Coreene pentru a 
ceasta dată importantă.

In prezidiul adunării solemne 
au luat loc Kim Ir Sen, președin
tele C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Cabinetului 
de Miniștri al R.P.D. Coreene, Joi 
En Ghen, vicepreședinte al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Prezidului Adunării Popu
lare Supreme a R.P.D. Coreene, 
și alfi conducători ai Partidului

I I

Dezarmarea generală și totală
calea rezolvării experiențelor nucleare

interna-înconjui nu poa-sînt noacă con-

au 
de 

mij-

tem aprecia prezentarea din nou de către dv. a unei probleme teritoriale, deși ea a fost de mult soluționată prin- tr-un șir de acorduri ționale"*.„Voi spune fără că o astfel de poziție te duce decît la agravarea relațiilor sovieto-japoneze, lucru în care, firește, nu interesate popoarele stre“.Nikita Hrușciov relevă guvernul sovietic a mai statat netemeinicia referirilor guvernului japonez la faptul că noul acord militar cu S.U.A. ar avea un caracter defensiv. Pe teritoriul Japoniei, inclusiv insula Okinawa, a fost creat un întreg sistem de baze militare străine, fost amplasate instalații rachete străine și alte loace ale celei mai moderne tehnici militare, care sînt îndreptate nemijlocit în direcția U.R.S.S., R.P. Chineze și R.P.D. Coreene — subliniază șeful guvernului sovietic.„încheierea noului tratat militar contribuie la cultivarea pe pămîntul japonez a semințelor militarismului și agresiunii și implică consecințe periculoase pentru cauza păcii, în primul rînd in Extremul Orient** — scrie Nikita Hrușciov.Nikita Hrușciov a amintit aă Uniunea Sovietică se pronunță cu consecvență împotriva creării oricăror blocuri militare și baze militare pe teritorii străine.Uniunea Sovietică, scrie Nikita Hrușciov, a lichidat toate bazele sale militare de pe teritoriul altor state. A fost lichidată, printre altele și baza militară sovietică situată în apropiere de Japonia.In încheiere Nikita Hrușciov iși exprimă convingerea că contactele nemijlocite și schimbul sincer de opinii între conducătorii diverselor țări, și mai cu seamă contactele între vecini, au întotdeauna o mare însemnătate pentru realizarea unei mai bune înțelegeri reciproce.Scrisoarea Isr Nrkâa Rmscicv poartă data ce 25 septembrie.

Muncii din Coreea și ai guvernului 
R.P.D. Coreene, A. M. Puzanov, 
ambasadorul U.R.S.S. în R.P.D. Co
reeană, V. P. Moskovski, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R.S.F.S.R.

Raportul consacrat celei ce-a 
44-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie a fost 
prezentat de Li He Sun, vicepre
ședinte al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea.DELHI 6 (Agerpres) TASS transmite : La 5 noiembrie, din inițiativa filialei din Delhi a Asociației indiano-sovietice pentru dezvoltarea legăturilor

Finlanda este decisă
sa continue politica 

de neutralitate
Dcclara(ia președintelui KckKoncnHELSINKI 6 (Agerpres). TASS transmite : în seara de 5 noiembrie, președintele Finlandei, Urho Kekkonen a rostit un amplu discurs radiotelevizat în care a vorbit despre rezultatele vizitei sale în Canada și S.U.A. și a analizat în mod detailat situația Finlandei pe planul politicii ex

să nuclearealt lucru, înainte cu se insinua

MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS transmite : Recent președintele S.U.A., J. Kennedy, a făcut o declarație referitoare la poziția guvernului S.U.A. față de experimentarea armelor nucleare.In legătură cu aceasta, a- genția TASS este împuternicită să declare următoarele :Declarația președintelui S.U.A. nu corespunde năzuințelor acelora care doresc sincer încetarea cursei înarmărilor nucleare. în esență, afirmațiile sale nu se deosebesc cu mult de ceea ce repetă zi de zi propaganda oficioasă a statelor occidentale în legătură cu faptul că Uniunea Sovietică, din cauza intensificării considerabile a pregătirilor militare de către puterile N.A.T.O., a fost nevoită efectueze explozii experimentale.Este semnificativ Ceea ce se spunea jumătate de voce, doar, s-a spus acum cu glas tare de către președintele S.U.A.: S.U.A. se pregătesc să reia experiențele cu arme nucleare în atmosferă.Cu numai două luni în urmă nu toată lumea înțelegea că sub paravanul tratativelor infructuoase de la Geneva S.U.A. fac pregătiri intense în vederea reluării experimentării armelor nucleare. In prezent orice dubiu în această privință a fost spulberat guvernul S.U.A. însuși, experiențele subterane arma nucleară efectuate în S.U.A., vor să adauge acum și experiențe nucleare în atmosferă, care potrivit declarației lui J. Kennedy, vor fi efectuate de îndată ce guvernul S.U.A. va considera necesar.Se pune întrebarea : pe ce mizează în aceste condiții guvernul S.U.A. atunci cînd continuă să ațîțe o campanie propagandistică zgomotoasă în legătură cu experiențele nucleare din Uniunea Sovietică?Poate că la Washington se crede că lumea a uitat zilele anului 1945, rușinoase pentru omenirea civilizată, cînd au fost aruncate primele bombe atomice de către bombardiere americane cu toate că rezultatul edit 6e-al doilea război mnnrha' era de mul: hotărî:: Germania hitiertstă era în- frintă, iar Japonia era in pra- 

de La cu deja

culturale, a avut loc un mare miting al reprezentanților vieții publice din India la care au participat reprezentanți ai ambasadei U.R.S.S. și altor instituții sovietice din Delhi, consacrat celei de-a 44-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.A rostit de asemenea o cu- vîntare I. A. Baranov, însărcinat cu afaceri ad-interim al U.R.S.S. în India.Mitingul s-a transformat într-o adevărată demonstrație a prieteniei de nezdruncinat dintre marile popoare Indiei și Uniunii Sovietice.ale

so-căterne în legătură cu nota vietică din 30 octombrie.Kekkonen a subliniat Finlanda este decisă să continue politica de neutralitate. „Promovarea unei politici de neutralitate de către Finlanda, a declarat el, constituie țelul vieții mele**.în încheiere, președintele Finlandei a declarat:„Fundamentul securității noastre în domeniul politicii externe îl constituie relațiile bazate pe încredere cu Uniunea Sovietică și politica noastră de neutralitate întemeiată pe aceste relații, precum și pe recunoașterea ei de către puterile occidentale. Nu avem nevoie de altă înțelepciune".-----•-----
înaltă apreciere dată 
industriei alimentare 
romînești în FranțaPARIS 6 Corespondentul A- gerpres transmite : Ziarele din Dijon publică gioase despre Romîne la cel Tîrg alimentar care s-a deschis la 31 octombrie în această localitate. Ziarul „Le Bien Public** înserează un articol intitulat: „Romi- nla prezintă o varietate considerabilă de produse alimentare oferite gastronomilor**. „Les Depeches", cotidian de mare circulație în centrul și estul Franței, arată că „prezența Romîniei este unul din cele mai mari evenimente ale tîr- gului de anul acesta**. 

aprecieri elo- standul R. P. dc-al 32-lea internațional

gul capitulării. Nu, nimeni nu poate uita că S.U.A. nu numai că au început primele experiențe nucleare dar au și experimentat această armă de exterminare în masă asupra unor oameni vii, bătrîni, femei, copii, care au rămas pentru totdeauna în memoria popoarelor ca victime ale unor bombardamente barbare nejustificate de nici un considerent militar asupra orașelor Hiroșima și Nagasaki. Zadarnic ar fi să cauți condamnarea acestor acțiuni în declarațiile celor ce se află astăzi la cîrma politicii S.U.A.Sau poate la Washington se crede că vor reuși să facă să se uite că S.U.A. au efectuat cu mult mai multe experiențe nucleare decît Uniunea Sovietică ?Chiar și numai faptul că U.R.S.S. a efectuat mai puține asemenea experiențe decît S.U.A., fără să mai vorbim de numărul experiențelor efectuate de S.U.A., Anglia și Franța luate la un loc, a dat
Declarația agenției 

TASS

Uniunii Sovietice toate temeiurile, dreptul moral deplin de a crea o situație și de a nu mai existe un decalaj rul experiențelor fectuate de Uniunea Sovietică și numărul experiențelor efectuate de țările blocului militar N.A.T.O.Trebuie să pierzi cu totul simțul realității pentru a crede că drept răspuns la zăngă- nitul armelor de către puterile N.A.T.O., cealaltă parte nu va folosi toate posibilitățile de care dispune pentru întărirea securității sale.Guvernul în repetate necesitatea să recurgă la efectuarea nucleare. Fără sporirea febrilă a armamentelor, sporirea a- locațiilor militare și a efectivelor armatelor țărilor NATO, fără dislocarea forțelor lor armate in apropierea granițelor statelor socialiste, fără țăcănitul închizătoarelor armelor la Berlin, fără continuarea experiențelor nucleare de către Franța, ale căror rezultate științifice și tehnice se varsă în cazanul comun al N.A.T.O., nu ar fi apărut nici cauzele care au făcut inevitabilă reluarea experimentării armei nucleare de către Uniunea Sovietică.Este suficient, de asemenea, să privim harta pe care este însemnat inelul bazelor militare americane, aceste trambuline ale agresiunii îndreptate împotriva Uniunii Sovietice și a țărilor prietene cu ea pentru a înțelege încă o dată întreaga temeinicie și urgență a măsurilor luate de guvernul sovietic în scopul întăririi capacității militare a țării sale. Putea oare Uniunea Sovietică să nu ia măsuri de autoapărare cînd puterile N.A.T.O. a- menință direct că vor recurge la forță ca răspuns la încheierea Tratatului de pace german de către Uniunea Sovietică ? Nu, Uniunea Sovietică nu ar fi putut proceda astfel.Dacă guvernul sovietic ar fi procedat așa, acest lucru nu l-ar fi iertat nici poporul sovietic. care a plătit un preț atît de scump pentru ca pe pămînt să se instaureze din nou pacea, nici popoarele celorlalte țări care au luptat umăr la umăr cu el împotriva dușmanului comun.Poporul sovietic nu a uitat cum, în anul 1941, agresorul, cu îngăduința unor puteri care dau în prezent tonul în N.A.T.O., a atacat în mod perfid țara noastră. Consecințele invaziei hitleriste sînt proaspete în memoria poporului nostru. Unul din principalele învățăminte ale celui de-al doilea război mondial este acela că forțele agresiunii trebuie imobilizate la timp și cu hotărîre. Să știe agresorul potențial, oricare ar fi el, că poporul sovietic are cu ce a-

de egalitate permite să între numă- nucleare e-

a explicai că numai l-a silitsovieticrînduri extremă la această măsură de experiențe

Ședința Consiliului de Miniștri
al U it. s. sMOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS transmite : Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., care s-a întrunit sub președinția lui Nikita Hrușciov, a aprobat proiectele planului de stat de dezvoltare a economiei naționale a U.R.S.S. și bugetului de stat al țării pe anul 1952.In conformitate cu propunerile și observațiile făcute de N. S. Hrușciov, de membrii gu-

omenirea tot mai prăpastie ?cine nu înțelege continuării expe-

împrejurărilor această va fi nevoită atunci să concluziile corespunză- și în ce privește expe- armei nucleare.
expe- va reveni guvernului

păra libertatea și independența patriei sale.Dar, guvernul sovietic a declarat nu o dată că Uniunea Sovietică este gata să arunce în punctul cel mai adînc al oceanului toate armele nucleare, inclusiv cele mai noi tipuri create de noi, dacă celelalte țări vor consimți să facă același lucru. Dacă președintele S.U.A. este într-ade- văr preocupat de bunăstarea omenirii, de ce nu semnează alături de șeful guvernului sovietic un tratat cu privire la dezarmarea generală și totală ?După cum reiese din declarația lui J. Kennedy, S.U.A. intenționează să efectueze și pe viitor explozii nucleare experimentale în goana după o superioritate iluzorie în domeniul înarmării nucleare.Printre altele, însuși președintele S.U.A., J. Kennedy este acela care a recunoscut nînd s-a întîlnit cu președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.. N. S. Hrușciov, la Viena, că în prezent se poate vorbi numai despre un echilibru de forțe. Se pune întrebarea : care este atunci sensul politicii de ațîțare a rivalității în crearea de arme aducătoare de moarte tot mai distrugătoare care, cum oricine poate înțelege, nu face decît să împingă aproape deTotodată, că în cazul riențelor nucleare de către Statele Unite ale Americii și aliațil lor și cu atît mai mult, în cazul reluării experiențelor nucleare în atmosferă, cealaltă parte va urmări aceste pregătiri militare și în primul rînd măsurile pentru perfecționarea armei nucleare, pentru că ea nu poate permite ca interesele securității sale să nu fie apărate temeinic ? Prin forța parte tragă toare rimentareaSe înțelege de la sine că întreaga răspundere pentru continuarea cursei înarmărilor nucleare și efectuarea riențelor nucleare in acest caz
Viața aduce noivezi ale faptului că rezolvarea problemei încetării experiențelor nucleare trebuie căutată nu în ațițarea cursei înarmărilor, ci în cu totul altă direcție și anume pe calea rațiunii și a unificării eforturilor, în primul rînd ale celor mai mari puteri, în scopul rezolvării cît mai grabnice a întregii probleme a dezarmării. Uniunea Sovietică a pornit întotdeauna și pornește de la premiza că această sarcină este realizabilă pentru omenire, că ea poate fi rezolvată numai dacă oamenii de stat, care sînt răspunzători în fața popoarelor pentru cii, se vor conduce cipiul indiscutabil dioasa mașină de care dispun statele a fost ci ea- tă de mîinile oamenilor și că aceleași mîini o pot fărima și distruge.Guvernul nu o dată precum și lalte puteri rea : să încetăm cursa mărilor încheind un tratat cu privire la dezarmarea generală și totală sub cel mai strict control internațional. Această chemare a guvernului sovietic rămîne pe deplin în vigoare și ea a răsunat în întreaga lume de la tribuna istoricului Congres al XXII- lea al P.C.U.S., care a trasat mărețul Program de construire a societății comuniste în țara noastră.Agenția TASS este împuternicită să declare că în cercurile conducătoare ale Uniunii Sovietice se reafirmă hotărirea guvernului sovietic de a semna chiar și astăzi un tratat cu privire la dezarmarea generală și totală în baza căruia vor înceta odată pentru totdeauna și experiențele cu arma nucleară. Este dispus guvernul S.U.A.. condus de președintele J. Kennedy, să facă acest lucru ? Popoarele au dreptul să aștepte răspuns la această întrebare.
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soarta pă- după prin- că primej- război de
sovietic a guvernului guvernelor nucleare

adresat S.U.A., celor- chema- inar-

vetnului și de alți participant! la ședință, au fost făcute unele precizări și completări. In proiectele de plan și de buget își găsesc reflectarea măsurile pentru dezvoltarea continuă a economiei naționale sovietice, trasate de Congresul al XXII-lea al P.C.U.S.Cele două proiecte vor fi prezentate spre examinare Sovietului Suprem al U.R.S.S.REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii**, Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poli grafic „Casa Scânteii". STAS 3452 52.


