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Scumpe tovarășe
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a 

zilei tale de naștere, te felicităm călduros, 
urinau-ți din toată inima mulți ani de să-

Gheorghiu-Dej,
Victoriile repurtate de poporul nostru in 

industrializarea socialistă, în transpor
tă a agriculturii, în ridicarea 
rai al poporului și infăptu-
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• Eficacitatea practică a 

lucrărilor științifice studen
țești

• Avancronica muzicală

în pag. a 4-a:
• Grandioasa sărbătoare 

a lui 7 Noiembrie (Parada 
militară și demonstrația 
oamenilor muncii din Mos
cova)

.Miercuri 8 noiembrie 1961

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București
Scuaspe tovarășe Gheorghiu-Dej,
Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii So

vietice și Prezidiul Sovietului Suprem al UJÎ.S.S. vă felicită 
călduros cu prilejul celei de-a 60-a aniversări și vă trimit 
dv„ unul din conducătorii încercați ai Republicii Populare 
Romîne, eminent militant al mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, salutul lor cordial și frățesc.

Poporul sovietic vă cunoaște și vă stimează profund pen
tru fidelitatea dv. nemărginită față de măreața cauză a 
luptei pentru interesele clasei muncitoare și ale tuturor oa
menilor muncii, pentru victoria socialismului în Romînia.

Noi dăm o înaltă prețuire aportului dv. la întărirea și 
dezvoltarea colaborării strînse și frățești dintre partidele 
și țările noastre, la întărirea unității mișcării comuniste 
mondiale în spiritul principiilor marxism-leninismului și al 
in:emaționalismului socialist.

Vă dorim scumpe tovarășe Gheorghiu-Dej, multă sănă
tate si ani mulți de viață și activitate rodnică pentru 
binele Romîniei socialiste, în lupta pentru întărirea păcii 
in întreaga lume, pentru victoria socialismului și comunis-

CC7-HTETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE 

PREZIDIUL SOVIETULUI SUPREM
AL U.R.S.S.

Recepție cu prilejul celei de-a 44-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
Marți seara ambasadorul 

extraordinar și plenipotențiar 
al Uniunii Sovietice la Bucu
rești, I. K. Jegalin, a oferit o 
recepție in saloanele Ambasa
dei cu prilejul zilei de 7 No
iembrie, cea de-a 44-a aniver
sare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

La recepție au luat parte to
varășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Nico

las Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Alexandru Drăghici, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu, 
Leonte Răutu, Leontin Sălă- 
jan, Ștefan Voitec, Mihai Da- 
lea, Alexandru Birlădeanu, 
membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai orga
nizațiilor obștești și instituții
lor centrale, oameni de știință, 
artă și cultură, generali și ofi
țeri ai forțelor noastre arma

te, ziariști romîni și corespon
denți ai presei străine.

Au participat șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

In timpul recepției, tovarășii 
I. K. Jegalin și Ion Gheorghe 
Maurer au rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, deosebit 
de prietenească.

(Agerpres)

Cuvîntul tovarășului 
I. K. Jegalin

c; cp nnwna
inului și comunismulu,

Intrat din fragedă tinerețe în rîndurile 
mișcării muncitorești, te-ai călit ca revolu
ționar proletar îft mari bătălii de clasă, 
însușirile tale de organizator al maselor 
muncitoare, capacitatea de a înfăptui cu 
voință neiririntă politica partidului s-au 
manifestat din plin în eroicele lupte ale ce
feriștilor și petroliștilor din februarie 1933, 
care au marcat o cotitură în istoria parti
dului și a intregii noastre mișcări munci
torești. La procesul intentat de burghezie 
ca urmare a acestor lupte a răsunat cu pu
tere glasul tău de acuzare și demascare a 
politicii claselor stăpinitoare. chemarea la 
luptă împotriva exploatării și asupririi 
burghezo-moșierești. împotriva fascismu
lui și războiului.

In anii lungi de temniță și lagăr, prin 
abnegația șl combativitatea ta, prin încre
derea neclintită în victoria cauzei celor ce 
muncesc, ai însuflețit și îmbărbătat pe to
varășii tăi de luptă. Sub conducerea ta 
deținuții politici au transformat închisorile 
și lagărele într-o școală de călire și edu
care a luptătorilor revoluționari, în uni
versitate comunistă.

Partidul și poporul dau o înaltă apre
ciere meritelor tale în elaborarea, în anii 
celui de-al doilea război mondial, a liniei 
strategice și tactice a partidului, in înfăp
tuirea măsurilor care au făcut cu putință 
ca partidul să-și îndeplinească cu cinste 
rolul de organizator și conducător al luptei 
unite a tuturor forțelor patriotice ale po
porului pentru răsturnarea dictaturii fas
ciste și întoarcerea armelor împotriva 
Germaniei hitleriste-

După victoria insurecției armate, în des
fășurarea revoluției populare, in munca de 
întărire a rîndurilor partidului și în 
făptuirea unității politice și organizato
rice a clasei muncitoare, în lupta pentru 
democratizarea țării, refacerea economiei, 
cucerirea întregii puteri politice de către 
clasa muncitoare în alianță cu țărănimea 
și trecerea la construirea socialismului, 
s-au vădit deosebitele tale însușiri de emi
nent conducător de partid și de stat.

Comitetul Central
Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne 
Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne

r-

ua pcrîLizLVd. de marea contribuție pe 
care o aduci la rezolvarea problemelor 
complexe ale construcției socialiste, la 
răspîndirea și aplicarea creatoare a învă
țăturii marxist-leniniste.

întreaga ta activitate este străbătută de 
preocuparea permanentă pentru unitatea 
de monolit a partidului și întărirea rolului 
său conducător, pentru aplicarea neabă
tută a normelor leniniste, a principiului 
muncii colective în viața partidului, de 
grijă frățească pentru membrii și cadrele 
de partid, pentru creșterea și educarea lor, 
de intransigență față de orice manifestări 
antipartinice și abateri oportuniste, revi
zioniste, dogmatice.

Principialitatea ta partinică, caracte
ristică activistului de tip leninist, înaltul 
simț de răspundere și de exigență, înce- 
pînd cu tine însuți, patriotismul fierbinte, 
legătura strtnsă cu masele constituie un 
nesecat izvor de învățăminte pentru toți 
activiștii și lucrătorii de partid și de stat, 
pentru întregul nostru partid-

Exponent al spiritului internaționalist, 
de care este pătrunsă întreaga activitate 
a partidului nostru, militant de seamă al 
mișcării comuniste și muncitorești inter
naționale, depui o muncă neobosită pentru 
întărirea continuă a prieteniei frățești cu 
Uniunea Sovietică, cu celelalte țări socia
liste, pentru întărirea unității lagărului 
socialist, a unității și coeziunii indisolubile 
a partidelor marxist-leniniste din întreaga 
lume, pentru prietenie și colaborare între 
toate popoarele pentru triumful cauzei 
păcii.

Tovarășii tăi de muncă și de luptă, toți 
membrii partidului, muncitorii, țăranii, 
intelectualii, care nutresc față de tine sen
timente de stimă, prețuire și dragoste, îți 
doresc, iubite tovarășe Gheorghiu-Dej, fe
ricire și viață lungă, exprimîndu-și convin
gerea că sub conducerea partidului, a 
Comitetului său Central în frunte cu tine, 
poporul și țara noastră vor obține noi vic
torii în înfăptuirea mărețului program tra
sat de Congresul al III-lea, în vederea 
desăvîrșirii construcției socialiste și înflo
ririi patriei noastre dragi.

al Partidului Muncitoresc Romîn

Tovarășului
Gheorghe Gheorghiu-Dej 

prim-secretar al C. C. al P. M. R., 
președinte al Consiliului de Stat al R.P.R.

Scumpe tovarășe Gheorghe 
Gheorghiu-Dej,

Scumpe tovarășe Ion Gheor
ghe Maurer,

Dragi tovarăși și prieteni.
Stimați oaspeți,
Permiteți-mi în primul rind 

să vă mulțumesc pentru par
ticiparea la sărbătoarea noa
stră.

Astăzi popoarele Uniunii 
Sovietice sărbătoresc împlini
rea a 44 de ani de la Marea 
Revoluție Socialistă din Oc
tombrie, care a deschis o 
nouă eră în istoria omenirii 
— era prăbușirii capitalismu
lui și statornicirii pe pămînt 
a triumfului rațiunii omenești, 
a triumfului comunismului 1

Acum 44 de ani clasa mun
citoare din Rusia, condusă de 
gloriosul Partid comunist, în 
frunte cu marele învățător și 
conducător Vladimir Ilici Le
nin, a doborît dominația 
odioasă a capitaliștilor și mo
șierilor, a instaurat puterea 
sovietică. Pentru prima oară 
în istoria lumii poporul munci
tor și exploatat a dobîndit 
adevărata libertate și a de
venit stăpîn pe soarta sa.

Cea de-a 44-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie este sărbătorită în 
condițiile mărețelor victorii 
ale socialismului în întrecerea 
pașnică cu capitalismul, în 
condițiile unui avînt nemaivă
zut al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, 
generat de hotărîrile istorice 
ale Congresului al XXII-lea al 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice.

Congresul al XXII-lea al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, care a avut loc în 
preajma împlinirii a 44 de ani 
de la Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie, a consti
tuit un nou triumf al mărețelor 
idei ale marxism-leninismului, 
proclamate de Octombrie. 
Acest Congres va intra în is
toria mișcării revoluționare 
mondiale drept congresul 
constructorilor comunismului.

însemnătatea istorică-mon- 
dială 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 societă
ții comuniste, care a devenit

steagul victorios și arma ideo
logică a partidului și a po
porului în lupta pentru trium
ful comunismului.

Programul P.C.U.S., adoptat 
de congres, oferă pentru pri
ma oară în marxism un tablou 
desfășurat al societății comu
niste, care se făurește deja în 
țara noastră. în Program ests 
întruchipată înțelepciunea co
lectivă a partidului nostru, a 
Comitetului său Central leni
nist, în frunte cu primul-secre- 
tar, tovarășul N. S. Hrușciov. 
Victoria liniei leniniste a Con
gresului al XX-lea al P.C.U.S., 
lichidarea cultului personali
tății lui Stalin și a urmărilor 
lui, zdrobirea grupului anti
partinic au accelerat înainta
rea țării noastre pe calea spre 
comunism.

Partidul nostru consideră 
de datoria sa să întărească 
prietenia și colaborarea dintre 
toate partidele frățești, unita
tea de monolit a tuturor parti
delor comuniste și muncito
rești pe baza marxism-leninis
mului, a principiilor interna-

... . , ' . .. .. ■ . ■ - •
(Continuare in pag. a 3-a) ,

8 noiembrie 1961

DECRET
cy privi#'® la conferirea pentru a doua oara 

a Medaliei de Erou ai Muncii Socialiste 
din R. P. Romînă „Secera și Ciocanul", 

tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

Scumpe tovarășe Gheorghe 
Gheorghiu-Dej,

Cu prilejul aniversării a 60 
de ani de la nașterea dumnea
voastră, Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Muncitor, 
în numele celor 2.100.000 ute- 
miști, tineri comuniști, vlăs
tare ale partidului, în numele 
întregului tineret al patriei 
noastre vă transmite cele mai 
sincere și fierbinți urări de 
viață lungă și sănătate.

De numele dumneavoastră 
se leagă numeroase pagini din 
lupta eroică a partidului pen
tru îndeplinirea visurilor și 
speranțelor de veacuri ale po
porului nostru, pentru dobo- 
rîrea regimului burghezo-mo- 
șieresc, pentru făurirea orîn- 
duirii noi, socialiste. Din în
treaga dv. viață și activitate 
— puse cu abnegație în slujba 
cauzei poporului muncitor — 
tineretul învață cum trebuie 
să trăiască, să lupte și să mun
cească pentru a-și cîștiga dra
gostea, prețuirea și încrederea 
întregului popor, pentru a face 
dovada devotamentului său 
fără margini față de cauza 
partidului, a înflăcăratului său 
patriotism.

Scumpe tovarășe Gheorghe 
Gheorghiu-Dej,

Pentru prima dată în 
zbuciumata istorie a poporului 
tinerețea nu se mai măsoară 
în ani de șomaj, de boală și 
mizerie, în ani de ignoranță și 
analfabetism, caracteristice 
vremurilor pentru totdeauna 
apuse cînd stăpîneau moșierii 
și capitaliștii. în anii lumi
noși ai regimului democrat- 
popular, sub soarele grijii per
manente și părintești a parti
dului și guvernului, visurile 
îndrăznețe ale tinereții se pot 
avînta oricît de sus, cu certi
tudinea că ele se vor în
făptui.

Pentru viața nouă, pentru 
perspectivele minunate ce ni 
se deschid în față, aducem 
partidului, Comitetului său 
Central în frunte cu dumnea
voastră nețărmurita mulțu
mire a inimilor noastre tinere, 
hotărîrea fermă de a răspunde 
acestei griji părintești printr-o 
muncă tot mai rodnică și mai 
însuflețită, închinată ceas 
de ceas înfloririi scumpei 
noastre patrii.

Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Muncitor asigură 
Partidul Muncitoresc Romîn, 
conducătorul și îndrumătorul 
său, că nu va precupeți nici 
un efort în îndeplinirea sarci
nii fundamentale pe care o 
are organizația noastră de a fi 
principalul ajutor al partidu
lui în educarea comunistă a 
tineretului, în formarea unui 
tineret cu o înaltă conștiință 
patriotică, participant activ la 
lupta pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste.

Vă asigurăm, scumpe tova
rășe Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
că tineretul din fabrici și 
uzine, de pe șantierele patriei 
va pune și pe viitor întreaga 
sa capacitate și putere de 
muncă, entuziasmul său crea
tor în lupta pentru creșterea 
producției și productivității 
muncii, continua îmbunătățire 
a calității pțeduselor, pentru 
o înaltă calificare profesiona
lă și pentru introducerea teh
nicii noi. Tineretul de la sate, 
însușindu-și bogate cunoștințe 
agrozootehnice, își va aduce 
contribuția la consolidarea și 
dezvoltarea multilaterală a u- 
nităților agricole socialiste. 
Tineretul de pe băncile școli
lor și ale institutelor de învă- 
țămînt superior va învăța și 
munci cu și mai multă hotă- 
rîre pentru însușirea unor bo
gate cunoștințe teoretice și 
practice, pentru a se forma ca 
specialiști de nădejde ai con
strucției socialiste.

întregul tineret al patriei 
noastre își va aduce și de a- 
cum înainte contribuția sa 
plină de abnegație la victoria 
deplină a socialismului în 
scumpa noastră patrie — Re
publica Populară Romînă — 
la îndeplinirea sarcinilor de 
însemnătate istorică stabilite 
de Congresul al III-lea al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Vă urăm încă o dată, iubite 
tovarășe Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, sănătate și mulți ani de 
muncă rodnică în folosul con
struirii socialismului și comu
nismului, viitorul fericit al po
porului și tineretului nostru.

COMITETUL CENTRAL 
AL UNIUNII 

TINERETULUI MUNCITOR

Au îndeplinit planul înainte de termen

Cuvîntul tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer

Stimate tovarășe amba
sador.

Dragi tovarăși și prieteni.
Vă rog să-mi permiteți ca, 

în numele Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, al Consiliului de Stat și 
al Guvernului Republicii Popu
lare Romîne să transmit un 
salut frățesc și cele mai calde 
felicitări Comitetului Central 
al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, Guvernului. 
Uniunii Sovietice și Prezidiului 
Sovietului Suprem, poporului 
sovietic cu prilejul împlinirii 
a 44 de ani de la Marea Re
voluție Socialistă din Octom
brie.

Această aniversare este în- 
tîmpinată de poporul sovietic 
cu un grandios bilanț de suc
cese în făurirea bazei tehni- 
ce-materiale a comunismului, 
în creșterea bunăstării celor 
ce muncesc, în avîntul știin
ței și culturii, în dezvoltarea 
multilaterală a societății so
vietice pe calea comunis
mului.

Cel de-al XXII-lea Congres 
al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, la care am 
avut cinstea de a participa, a 
constituit o strălucită mani
festare a justeței politicii le
niniste a Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și a în
cercatei sale conduceri, a 
unității de monolit a rîndurilor 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, a uriașei sale forțe 
politice, ideologice, organiza
torice și morale, a puternicu
lui avînt creator al poporului 
sovietic. Toate acestea consti
tuie chezășia că mărețele 
obiective stabilite de Congres 
vor fi îndeplinite cu deplin 
succes.

Congresul al XXII-lea al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice reprezintă un eve
niment de imensă importanță 
nu numai pentru Uniunea So
vietică, ci și pentru popoarele 
tuturor țărilor socialiste, pen
tru întreaga omenire. Perspec
tivele pline de măreție pe 
care le-a deschis poporului

sovietic noul Program al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, Manifestul Comunist 
al epocii contemporane, de
monstrează forța și superiori
tatea socialismului și comu
nismului, sporesc considerabil 
puterea de atracție a ideilor 
marxism-leninismului în lume.

Mergînd umăr la umăr ală
turi de Uniunea Sovietică și 
de celelalte țări ale lagărului 
socialist, poporul romîn mun
cește cu hotărîre și abnegație 
pentru înfăptuirea planului de 
6 ani, pentru prosperitatea Re
publicii Populare Romîne, își 
consacră toate forțele operei 
de desăvîrșire a construcției 
socialiste în patria sa.

Partidul Muncitoresc Ro
mîn, poporul romîn consideră 
drept o înaltă îndatorire de a 
depune și pe viitor toate efor
turile pentru întărirea conti
nuă a coeziunii de monolit a 
lagărului socialist și a mișcă
rii comuniste și muncitorești

(Continuare în pag. a 3-a)

Pentru rodnică și îndelungită activitate în mișcarea muncitorească revo
luționară, pentru merite deosebite în întărirea partidului și a unității sale, pen
tru contribuția de seamă în crearea și consolidarea statului democrat-popu
lar și în construcția socialistă din țara noastră — cu prilejul împlinirii a 60 de 
ani de la nașterea sa,

Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne, 
decretează:

1. — Conferă pentru a doua oară tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
Medalia de Erou al Muncii Socialiste din R. P. Romînă, „Secera și Ciocanul".

p. Președintele Consiliului de Stat
București, 8 noiembrie 1961. ION GHEORGHE MAURER

întreprinderile industriale 
ale regiunii Ploiești au înde
plinit cu 7 zile înainte de 
termen planul pe primele 10 
luni ale anului. în această 
perioadă au fost date în plus 
printre altele 10.840 tone ben
zină, 15.779 tone motorină su
perioară, 30.460 tone uleiuri 
industriale, însemnate canti
tăți de utilaje petroliere, ma
teriale de construcție, țesături 
etc.

Volumul producției globale 
realizat în primele 10 luni 
ale anului de întreprinderile 
industriale și unitățile econo
mice din regiunea Ploiești 
este cu 13,3 la sută mai mare

decît realizările din, aceeași 
perioadă a anului trecut.

Ca urmare a preocupării 
pentru îmbunătățirea continuă 
a procesului tehnologic, extin
derea metodelor înaintate în 
muncă și a inițiativelor în 
valorificarea a tot mai multe 
rezerve interne, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii din în
treprinderile ploieștene au 
obținut în primele 9 luni ale 
anului beneficii peste plan de 
peste 66 milioane lei și eco
nomii suplimentare la prețul 
de cost în valoare de 127 
milioane lei, cu aproape 8 
milioane lei mai mult față de 
angajamentul pe întregul an.

Aspect din sala de mașini a blumingului de 1000 mm. de la 
Combinatul siderurgic Hunedoara

Foto : AGERPRES

356.000 tone 
cărbune 

peste plan
în primele 10 luni ale aces

tui an, minerii din minele de 
cărbuni din întreaga țară au 
extras peste prevederile pla
nului peste 356.000 tone de 
cărbune cocsificabil și energe
tic. Aproape jumătate din 
această cantitate a fost extra
să de minerii din Valea Jiu
lui, cel mai important bazin 
carbonifer al țării.

Meritele cele mai mari revin 
colectivului minei Uricani, de 
mai multă vreme fruntaș în 
întrecerea socialistă, care a 
extras peste plan mai mult 
de 45.000 tone de cărbune 
cocsificabil cu un conținut de 
cenușă mai mic decît cel pre
văzut.

Din bilanțul întrecerii se 
desprind și alte realizări ale 
minerilor din industria carbo
niferă. Mărind randamentul 
la extracție, minerii au obți
nut peste 50 la sută din sporul 
de producție pe seama creș
terii productivității muncii. 
Prin reducerea prețului de 
cost planificat ei au realizat 
în primele nouă luni din anul 
acesta economii suplimentare 
în valoare de 18.629.000 lei.

(Agerpres)
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Arături la timp și de bună calitate
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Griul a început să răsară
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care o cere orice studiu

pentru asta 
pe care le 

lor spectato-

de 
cit
?i 

de 
în

o explicație a acestui sim- 
ca o înfățișare a forțelor 

care generează aceste su
in partea a ll-a Șostako-

era

în mod special la 
educativ pe care 

activitatea

Mă 
de 
Le

ză o bandă 
gru, și

cu facultatea 
eu însumi.

că o asemenea activitate 
crească stima și aprecie- 
care se bucură viitorii a- 

în ochii

bază ale 
Și nu nu- 
sau cari- 
opera „la 

Că a-

de interesantă și repre- 
penfru rolul educativ pe 
îndeplinește activitatea

folosite 
s-au ob-
100.000 
(față

din 
cum- 
mili-

sau 
fas-

în anul viitor!

Eficacitatea practică

prezentafe în 
programelor, alături 

metraj, ar fi 
instructive și apre-

cu care au înfîmpinaf 
și muncitorii gospo- 

staf „30 Decembrie"

cu
su-

loturile semin- 
porumb dublu hibrid —

Prima 
„Rezultatele 

experiențe efectuate la

a lucrărilor științifice studentesti

Pentru o recoltă bogată

Străduindu-se ca 
planul la arăturile 
din toamna aceasta 
să poată fi îndepli
nit în cele mai bu
ne condiții, co
lectiviștii din gos
podăria colectivă 
„Scînteia“ din co
muna însurăței, ra
ionul Brăila, au reu
șit să termine ară
turile pe o suprafa
ță de 950 ha., atît 
cît s-a prevăzut în 
planul gospodăriei. 
Organizînd munca 
în două schimburi, 
mecanizatorii de la 
S.M.T, Cioara, care 
deservesc gospo-

dăria agricolă 
lectivă , ~ '
au reușit 
mai să 
la timp 
arături, 
și lucru 
calitate.
numai în acest fel, 
executînd arături 
adînci, se pot 
ține recolte 
gate.

Pentru că în 
mul timp, 
de colectiviștii 
la G.A.C. 
din Însurăței au 
mai venit în gos
podărie încă 68 de 
familii de țărani 
muncitori cu o su-

co- 
„Scînteia“, 

nu nu- 
termine 

planul la 
dar au dat 

de bună 
Ei știu că

ob- 
bo-

ulti- 
alături 

de 
„Scînteia“ 

însurăței

ti jembrii gospodăriei agri- 
JyJ_ cole colective „Viață 

nouă" din comuna Spe- 
rlețeni, regiunea Argeș, hotă- 
rîseră în adunarea generală 
care a avut loc la începutul 
actualei campanii să termine 
la timp și în bune condiții a- 
grotehnice însămînțările pe 
cele 370 hectare destinate 
griului, orzului și secarei. 
Pentru a-și îndeplini acest an
gajament au pregătit la vreme 
toate cele necesare: au schim
bat sămința, au condiționat-o 
și tratat-o, au eliberat în scurt 
timp terenul de culturile tîr
zii, i-au aprovizionat pe me-

hec- 
de 
su-

prafață de 265 
tare, planul 
arături a fost 
plimentat. Astfel, în
afara celor 950 
hectare care au 
fost deja arate, se 
vor mai executa 
arături adînci pe o 
suprafață însemna
tă. Tractoriștii Ra
du Vasile, Meca 
Marin, Tudor Baicu 
și Iancu Mocanu, 
care au fost frun
tași la arături, 
străduiesc 
să-și 
mai 
titlu.

se 
acum 

mențină pe 
departe acest

canizatori cu tot ceea ce le-a 
fost necesar.

La toate aceste lucrări, or
ganizația de bază U.T.M. a 
mobilizat întreaga masă a ti
nerilor colectiviști, repartizînd 
fiecăruia sarcini precise : la 
recoltări, la transportatul co
cenilor și al îngrășămintelor 
naturale, la deservirea semă
nătorilor.

Buna organizare a muncii 
și-a arătat roadele. Acum, pe 
unele parcele griul a început 
să răsară.

PAVEL VIȘAN 
corespondent voluntar

Au realizat planul de livrare 
la producția de lapte

Gospodăriile agricole de stat 
din regiunea Banat au reali
zat planul anual de livrare la 
producția de lapte. Ele au pre
dat statului în cele 10 luni 
care au trecut din acest an cu 
64.000 hl lapte mai mult decît 
în tot cursul anului trecut. 
Cele mai bune rezultate au 
fost obținute de gospodăriile 
agricole de stat Orțișoara, 
Grabaț, Variaș și Bulgăruș, 
unde, datorită unei raționale 
furajări, producția de lapte de 
la fiecare vacă a crescut sim
țitor.

Rezultate asemănătoare au 
fost obținute și în gospodăriile 
agricole de stat din alte re
giuni ale țării. In regiunea 
Crișana 17 din cele 25 de uni
tăți din regiune și-au înde
plinit pînă acum planul anual 
de livrare a producției de 
lapte. Printre acestea se nu- 

. mără G.A.S. Valea lui Mihai, 
Ioșia și altele care au obținut 
producții medii de 2400-2700 
litri de lapte de la fiecare 
vacă.

Gospodăriile, agricole de stat 
din regiunea București au rea-

Lucrări pentru ferasarea 
terenurilor deluroase 

și erodate
Colectiviștii din Dobrogea 

continuă cu intensitate acțiu
nea de teresare a terenurilor 
deluroase și erodate în vede
rea plantării acestora cu viță 
de vie și pomi fructiferi.

în bună parte aceste lucrări 
se execută în acest an cu mij
loace mecanizate. în regiune 
au fost organizate în stațiu
nile de mașini și tractoare 
șase brigăzi pentru mecaniza
rea lucrărilor de prevenire și 
combatere a eroziunii solului.

De la începutul anului și 
pînă în prezent colectiviștii 
din regiunea Dobrogea au 
efectuat terasări și diferite 
alte lucrări de prevenire și 
combatere a eroziunii solului 
pe 1.100 ha, în ultimii 5 ani 
au fost puse astfel în valoare 
5.350 de ha terenuri erodate.

(Agerpres)

n fiecare facultate 
înțîlnești, în labo
ratoare sau în să
lile de seminar, 
dilpă orele obiș
nuite de curs, gru

puri de studenți studiind cu 
încordare, aplecați asupra mi- 
croscoapelor sau diferitelor 
aparate, discutînd cu pasiune 
rezultatele cercetărilor între
prinse, verifieîndu-și părerile. 
Aceștia sînt membri ai cercu
rilor științifice studențești.

O ilustrare' puternică a 
preocupărilor și maturității de 
lucru a cercurilor științifice 
studențești o constituie activi
tatea care se desfășoară pe 
acest tărîm în institutele agro
nomice din București și Timi
șoara. Cercurile științifice stu
dențești din aceste două insti- 
tute, ca de altfel toate cercu
rile științifice studențești, și-au 
propus să-i ajute pe studenți 
să deprindă, de pe băncile fa
cultății, tainele muncii de 
cercetare științifică creatoare, 
să-i determine pe aceștia să 
lege tot mai strîns activitatea 
lor de învățătură de activitatea 
practică, să aplice în . viață 
cele învățate. Cercul științific 
este locul unde studentul face 
primul pas pe drumul uceni
ciei științifice și, în același 
țimp, este forma de activitate 
care-l pune pe student în si
tuația de a rezolva, încă din 
anii de formație științifică, 
sarcinii puse de producție.

Tematica cercurilor științi
fice studențești, stabilită pe 
baza unor sarcini pe care le

Asigurînd viitoarea 
recoltă de porumb

După terminarea însămînță- 
rilor, în fața’gospodăriilor co
lective stă o sarcină nouă, de 
cea mai mare importanță : 
efectuarea la timp și în bune 
condițiuni a arăturilor adînci 
de toamnă. îq acest scop, co
lectiviștii din Episcopia Biho
rului, regiunea Crișana, acor
dă cea mai mare atenție ter
minării la timp și în cele mai 
bune condiții 
adînci de 
la muncă 
tente. Pînă 
prafața de 
planificate, s-au efectuat deja 
531 hectare de arături adînci. 
Demnă de lăudat este hărni
cia de care au dat dovadă 
tractoriști ca Racz Carol, Kiss 
Geza și mulți alții. în acest 
fel, la gospodăria agricolă co
lectivă din Episcopia Bihoru
lui sînt create condițiile ca 
producția de 5.000 kg porumb 
pe care colectiviștii și-au pla
nificat-o pe terenuri neirigate 
să fie 
tor.

a arăturilor 
toamnă mobilizînd 
toate forțele exis- 
în prezent, din su- 
681 ha de arătură

Uzat în primele 10 luni pla
nul anual de livrare a pro
ducției de lapte în proporție 
de 95 la sută. Și în această 
regiune 17 unități livrează în 
prezent lapte peste prevede
rile planului anual. Printre 
gospodăriile agricole de stat 
fruntașe se numără și cea din 
Căzănești în care producția 
medie de lapte de la fiecare 
vacă a depășit 4.000 litri.

Fruntași 
întrecere — 

colectiviștii

Folosind din plin mașinile 
și toate atelajele precum 
și timpul bun de lucru, 

colectiviștii și țăranii întovă
rășiți din comuna Dolhești, 
raionul Fălticeni, au depășit 
planul de însămînțări la grîu 
cu opt hectare.

Fruntași în întrecerea ce 
s-a desfășurat în comună au 
fost colectiviștii din Dolheștii 
Mici, care au terminat primii 
semănatul celor 50 de hectare 
prevăzute în primul lor plan 
de producție (gospodăria co
lectivă este înființată de cu- 
rînd).

Un prețios ajutor l-au adus 
și tinerii din această gospodă
rie, care mobilizați de organi
zația U.T.M., au muncit cu în
suflețire la condiționarea și 
tratarea semințelor, la elibe
rarea terenurilor de culturile 
tîrzii, la semănat.

renul marșrut nr. 1541 
a pornit marți dimi
neață din Capitală 

cu destinația Combinatul 
siderurgic Hunedoara. în
cărcătura — circa 1.000 
tone de fier vechi strîns de 
tinerii din Capitală — este 
rezultatul unei acțiuni ini
țiate de Comitetul orășe
nesc U.T.M. București, 
cadrul săptămînii de 
lectare a fierului vechi.

Tinerii din Capitală 
trimis pînă acum anul 
cesta oțelăriilor 54.000 
ne de fier vechi.

★
Zilele acestea, un 

tren marșrut încărcat 
peste 500 tone de 
vechi a plecat din Brașov 
spre Combinatul siderurgic 
Hunedoara. Acesta este 
al 3-lea tren pe care tine
rii brașoveni îl trimit anul 
acesta oțelăriilor. Inițiind 
acțiunea de strîngere a 
fierului vechi pe întreprin
deri, școli, cartiere și 
străzi, organizațiile U.T.M. 
din orașul Brașov au pre
dat centrelor de colectare 
mai mult de 2.900 tone 
metale vechi. Cele mai 
mari cantități de fier ve
chi au fost adunate de ti
nerii de la Uzinele de trac
toare, . de la
de autocamioane 
ioșu“, de la

O noua școala, cu ÎS săli de clasă, construită în orașul Fălticeni.
Foto : AGERPRES Construcții noi 

la sate

Uzinele 
„Steagul 
Fabrica 

„Coloronj" Codlea, precum
și de; pionierii și elevii de 
la școlile de 7 ani nr. 4 
și 15.

Pe întreaga regiune, în 
primele 10 luni ale anului 
au fost colectate și trimise 
oțelăriilor o cantitate 
fier 
care 
talul 
circa
mioane.

și fontă 
se poate 
necesar 

20.000

de 
din 

me-
veche 
realiza 
fabricării a 
de autoca-

I. CHIȚIMIA

La însămînțatul griului de toamnă pe ogoarele G.A.C. din comuna Gruiu, 
regiunea București Foto : I. BODEA

...îmi va fi greu să uit primele 
gînduri pe care mi' le-a stîrnit as
cultarea Simfoniei a Vlll-a. 
aflam acum cîfiva ani in sala 
audiții a Conservatorului din
ningrad. Rugasem să mi se pună 
banda cu această lucrare pe care 
nu o auzisem niciodată și pe care 
eram mai mult decît curios s-o as
cult. Cînd s-a stins acordul final 
am apucat-o agale pe stradă de-a 
lungul unui canal al Nevei. 
Căutam să mă bucur de gran
dioasa arhitectură a Leningra
dului, de primăvara care se năș
tea. Un ritm uniform și sacadat 
îmi sfredelea însă gîndurile, mă 
împiedeca să mă liniștesc. Erâ un 
motiv din „Toccata" simfoniei pe 
care de abia o ascultasem. Incer-

■ cam să-l alung dar nu puteam. 
Pînă seara se aliaseră acestui mo
tiv tema principală a părții I și 
marșul părții a ll-a. Era o adevă
rată coaliție.

Nu-mi aminteam să fi fost vreo
dată stăpînif mai puternic de do
rința de a reasculta o lucrare sim
fonică, ca după prima audiție a 
Simfoniei a Vlll-a de Dm. Șosta
kovici.

Am încercat de atunci să poto
lesc dorul pe care ți-l lasă in suf
let această neobișnuită muzică, 
încercînd să pătrund miezul 
viață al notelor din partitură, 
rezumat al acestor sondaje îl 
munic și celor ce vor asculta 
minică 12 noiembrie în Sala 
concert sau la posturile 
de radio simfonia lui 
in cadrul concertului 
bucureștene care mai 
„Rapsod a t 
»ic Feldmar 
viOr'onccc 4* 
rak.

Prima parte nu este lipsită de 
asemănare — ca dramaturgie mu
zicală — cu prima parte a Simfo
niei a X-a. Mai întîi motivul 
trebător, 
grave, 
puțin 
fiecare 
timent
bele sînt expuse de viori. Și de
odată, torentul reținut al durerii 
izbucnește cu energie sălbatică. 
Fragmente din teme se aud trans
figurate, puternic dramatizate. în
cleștarea culminează înfr-o sfor
țare disperată a întregii orchestre. 
Zadarnic însă, în suflet rămîne 
aceeași, ba poate și mai apăsă
toare singurătate. Revine tematica 
și atmosfera începutului.

Următoarele două părți îmi a- 
par ca 
țămînt, 
brutale 
ferințe. 
viei reia imaginea marșului agre
siv. Dar aceajta nu mai este o 
temă care se insinuează doar ca

în Simfonia a V-a sau a Vll-a, ci 
o etalare nereținută a ferocității și 
spiritului de distrugere. Această 
imagine este amplificată de partea 
a lll-a, o Toceală, în care mersul 
neabătut al unei formule melodice 
sfereofipe sugerează forța meca
nică și neînsuflețită. în această

Simfonia a VIII-a 
de

Dmitri Șostakovici

lumina izbînzii se întrezărea, ea 
nu putea încă alunga noaptea su
ferinței și teroarei. De aici covîr- 
șitorul tragism al simfoniei. De aici 
intensitatea neobișnuită a trăirilor 
care, înfrîngînd multe tipare tradi
ționale, și-au creat o expresie mu
zicală proprie, profund originală.

Dintre toate simfoniile lui Șos
takovici, aceasta este și cea mai 
complexă ca limbaj. în înțelegerea 
ei mulți se vor izbi, desigur, de 
numeroase dificultăți. Sînt însă di
ficultăți care stimulează în ascul
tător dorința de a reveni, de a 
pătrunde mai adînc taina sufle
tească pe care o primă audiție 
i-o dezvăluie doar parțial.

în prezent, în satele regiunii 
Iași se construiesc prin con
tribuția și munca voluntară a 
cetățenilor aproape 300 de noi 
obiective de interes cetățe
nesc : școli, cămine culturale^ 
dispensare, poduri etc.

Sute de tineri și vîrstnici 
din regiunea Suceava lucrea
ză zilnic la transportul pietri
șului și amenajarea șoselei 
care face legătura între lacul 
de acumulare al Hidrocentra
lei „V. I. Lenin“ de la Bicaz( 
Vatra Dornei, precum și la 
noul drum din bazinul fores
tier Sadova-Rădăuți. Valoarea 
economiilor realizate prin con
tribuția și munca patriotică a 
cetățenilor din regiunea Su
ceava la lucrările de întreți
nere și modernizare a drumu
rilor se ridică la peste 22 mi
lioane lei.

pun Directivele Congresului al 
III-lea al partidului și celelalte 
documente de partid și de stat 
pe linia dezvoltării agricultu
rii noastre socialiste oferă stu
denților cercetători din cele 
două institute agronomice, po
sibilitatea de a desfășura o ac
tivitate de cercetare eficace, 
in folosul producției.

Tovarășii Iulian Drăcea, de
can al Facultății de agrono
mie și zootehnie a Institutu
lui agronomic din Timișoara, 
Vlad lonescu-Sisești, șef de 
lucrări, conducătorul cercului 
de fitotehnie de la Institutul 
agronomic București și ingi
nerul Marcel Nedelcovici, di
rectorul G.A.S.-Teremia, re
giunea Banat ne-au vorbit 
despre felul în care cercurile 
științifice studențești își înde
plinesc menirea ce o au.

Iată răspunsurile primite.

Prof. univ. 
Iulian Drâcea
decan al Facultății 

de agricultură și zootehnie 
a Institutului agronomic 

din Timișoara

Cercurile științifice studențești 
devin an de an tot mai mult o 
școală a muncii creatoare a viito
rilor specialiști cu studii superi
oare, un laborator de însușire a 
metodelor agrozootehnice știin
țifice

Aplicind în viață Directivele

celui de-a| III-lea Congres al 
partidului, privind dezvoltarea 
agriculturii noastre socialiste, In
stitutul agronomic din Timișoara 
se străduiește să-i antreneze pe 
studenți la o bogată activitate de 
cercetare științifică, cu eficacitate 
practică. In acest domeniu, prin
cipalul nostru obiectiv a fost 
rezolvarea unor probleme privind 
aplicarea unor culturi de mare 
productivitate în regiunile din 
vestul țării, determinarea soiurilor 
celor mai productive de plante și 
ameliorarea lor continuă în special 
pentru obținerea unor recolte mari 
la grîu și porumb, ridicarea ferti
lității solurilor, sporirea produc
ției animaliere prin ridicarea fe
cundității și alimentarea rațională 
a vitelor etc.

Datorită strînsei colaborări între 
conducerea institutului, comitetul 
organizației U.T.M. și consiliul a- 
sociației studenților, cercurile ști
ințifice pe specialități, conduse de 
o serie de cadre didactice tinere, 
cu temeinică pregătire, au fost 
orientate către efectuarea unor 
cercetări în strînsă legătură cu 
aceste probleme esențiale.

Jn ultimii ani, cercurile științi
fice studențești din institutul nos
tru și-au adus contribuția la stu 
dierea și găsirea unOr soluții prac 
tice în vederea obținerii de pro
ducții mari de pe solurile sărăfu 
roase, stabilirii celor mai potri
vite agrotehnici la principalele 
olante de cultură din Banat, îmbu
nătățirea rasei porcine, alb de 
Banat etc.

Rezultatele acestor cercetări 
multilaterale nu sînt consemnate

numai in lucrări teoretice. Cercu
rile științifice și cadrele didactice 
care le-au îndrumat activitatea au 
căutat și au izbutit să valorifice 
pentru producție concluziile stu
diilor lor. Astfel, în cîteva mari 
unități agricole socialiste din re
giunile Banat și Crișana se aplică 
concluziile cercetărilor privind e- 
fectul arăturilor diferențiate și 
îngrășării suplimentare a solului 
pe lăcovișfi (terenuri suprasaturate 
de apă). La aceste cercetări au 
lucrat, alături de specialiștii insti
tutului, membrii cercului de agri
cultură. Sînt folosite în cultura 
mare linii de floarea-soarelui, se
lecționate datorită aceleiași activi
tăți științifice, după experimenta
rea a peste 1.500 de plante elite. 
In cîteva mari unități agricole so
cialiste s-au obținut rezultate deo
sebit de bune prin aplicarea me
todelor recomandate de institutul 
nostru pentru ameliorarea soluri
lor sărăfuroase.

încrederea tot mai mare pa 
care o arată marile . unități agri
cole socialiste activității științifice 
a studenților, îndrumate de pro
fesorii noștri, este dovada cea 
mai evidentă cu privire la valoa
rea practică a acestor cercetări, 
la cererea acestor unități agricole 
socialiste s-au efectuat studii mo
nografice de perspectivă la gos
podăriile agricole de stat și co
lective din bazinele hidraulice Ti- 
miș-Bega, Bîrzava și Crișul Alb. In 
ultimul timp cercurile științifice 
studențești au fost antrenate, la 
cererea unităților agricole socia
liste, la elaborarea, pe baza unor 
studii prealabile, a planurilor de
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Șostakovici 
Filarmonicii 

cuprinde : 
" de Ludo- 
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în- 
enigmatic, la coardele 

Apoi, două terne foarte 
contrastante și exprimînd 
cite o față a aceluiași sen- 
de tristă însingurare. Am

atmosferă halucinantă, un motiv 
sinistru, mai mult un țipăt, se 
plimbă pe la diferitele grupe a'e 
orchestrei. Este de fapt același 
procedeu al variațiilor orchestrale 
pe care Șostakovici II întrebuin
țase, pentru a crea imaginea duș
manului în Simfonia a Vll-a. A- 
ceasfă avalanșă de bestialitate cul
minează într-o explozie formida
bilă de suferință prin care se face, 
aproape pe nesimțite, trecerea că
tre partea a IV-a. Este o passa- 
caglie a cărei temă — melodie 
de intensă dar demnă îndurerare 
— se repetă de mai multe ori 
într-o ambianță mereu înnoită. O 
rază de lumină răzbate prin norii 
acestor sentimente sumbre : este 
melodia voioasă a fagotului pe 
care se sprijină partea a V-a. Dar 
nu pe această viziune „pastorală" 
încheie Sostekovici cidul simlo- 
oiei, ci -eetfncudu-ae >■ Imm
•**eoă- o- cSrux*» *e -ce- 

pvhdw -
Aceasta es'e pe scurt desfășu

rarea emoțională a simfoniei. 1n- 
tilnindu-l pe Șostakovici în Mos
cova, la cîteva zile după ce o as
cultasem, mi-am îngăduit să-i cer 
următoarea lămurire : de ce, deși 
scrisă în 1943, 
victoriei 
simfonia 
sumbră 
scrisă la 
takovici
apropiată de sfîrșitul războiului, 
perioada în care a fost scrisă Sim
fonia a Vlll-a, perioadă de cul- 
minare a imenselor suferințe 
pierderi ale poporului sovietic, 
extraordinar de tragică.

Simfonia a Vlll-a s-a născut 
lacrimi și singe, din cea mai 
plită suferință umană. Cînd 
oane de frați ai săi piereau 
sufereau în urgia cotropirii
ciste, Șostakovici se făcea purtă
torul de cuvînt al acestei imense 
dureri populare, al urei neîmpă
cate față de violență și agresiune. 
Războiul era în toi și cu toate că

cînd perspectiva 
în război era clară, 

a Vlll-a este infinit mai 
decît Simfonia a Vll-a, 

începutul războiului? Șos- 
a răspuns că, deși mai

eflectarea actualității celei 
mai stringente este una din. 
fre calitățile de 

arfei realist-socialiste. 
mai poezia, reportajul 
catura și desenul pot 
zi", ci și cinematografia.
ceasta este cu putință, o dove
dește și ultimul film al regizorului 
O -o Vă-ăf*eaou, ..MAD£ 'N 
AAt*CA*. De » —«P. '•*’ c» cxz- 
c**eș*« o* spec*r>or e eces- A«a 

primul r'nd este ac*ua>i'<*ea 
temei, îndrăzneala creatorilor, care 
și-au propus ca în cîteva minuie 
să .înfățișeze pe e- 
cran o întreagă is
torie a unui conti
nent zbuciumat, 
tot ce are mai 
gesfiv și tipic.

Regizorul și-a ales 
cartoanele decupate, 
plimbă prin fața ochi 
rilor ca pe o suită de caricaturi, 
amintindu-ne cumva de celebrele 
„vitrine ROSTA" ale lui Maia- 
kovski. Cu toate că se prezintă 
ca o suită de caricaturi, filmul este 
totuși un film în adevăratul înțeles 
al cuvîntului, cu un subiect, cu 
povestirea cronologică a unor în- 
tîmplări. Scenariul (semnat de T. 
Popescu și E. Dobrescu) a oferit 
tocmai asemenea înfîmplări și si
tuații, interesante și sugestive, 
care i-au permis regizorului să le 
înlănțuie una cu alfa, să le ex
ploateze cu mijloacele satirei, re- 
zervînd aproape pentru fiecare 
cîfe o poantă de gust, savuroasă.

Dacă subiectul filmului nu e 
necesar să-l povestim, trebuie

neapărat subliniate unele scena 
deosebit de reușite, care rămîn 
in memoria spectatorilor, datorită 
ingeniozității și fanteziei, realiza
torilor, șii în primul rînd a regizo
rului. |

lată cum înfățișează în film 
creatorii rapacitatea colonialiș4 ior, 
a „civilizatorilor" Africii : un srru 
care se ’'ezes'e _ - • ‘â-ă pe*e 
ate^arr - -*-ă -'des. p w >r ’ări 
o« sft-ț4 ce ș>r-ăr CKWeaOa 3* 
cara a vneof ttră WrarufMrp sac. 
încărcafi cu

Ingenios

Carnet 
cinematografic

i bogății.
este sugerat și înce

putul trezirii la o 
viață nouă a „conti
nentului negru". La 
un moment dat, din
tre spinările înco
voiate, care fornlea- 

rulantă, se ridică un na- 
„procesul de producție" 

al jafului colonialist se întrerupe.
în ansamblul lui, filmul estein ansamblul lui, 

deosebit de reușit, el place mulf 
publicului, și asta — așa cum sub
liniam și la început — datorită în 
primul rînd actualității temei, fan
teziei cu care a fost transpusă a- 
ceasfa pe ecran. De altfel, filmul 
ar putea fi începutul unui ciclu 
de mici filme satirice, care să co
menteze — cu ajutorul desenelor 
animate, al cartoanelor decupate 
și al păpușilor — cele mai proas
pete evenimente internaționale. 
Asemenea filme, 
completarea 
de filme de lung 
deosebit de 
ciate de public.

perspectivă ale gospodăriilor agri
cole de stat și ale gospodăriilor 
agricole colective — de exemplu 
studiul monografic și planul de 
perspectivă al G.A.C. Victoria din 
Lenauheim — zonarea culturilor 
agricole și raionarea soiurilor de 
plante. în momentul de față 
cercurile științifice studențești se 
ocupă în mod special de rezolva
rea problemelor concret științifice, 
tehnice și economice a 20 de 
gospodării agricole colective din 
regiunea Banat care nu au încă 
ingineri agronomi

Activitatea în cercurile științifi
ce, care îmbină munca de cerce
tare în laborator cir experiența 
pe teren, a îmbunătățit mult și 
pregătirea practică a studenților. 
Brigăzile complexe, formate din 
studenți au preluat aproape în în
tregime, la G.A.S. Gearmata, Sîn- 
andrei, Jimbolia, 
cere de , 
reușind să obțină rezultate bune. 
Desigur 
face să 
rea de 
gronomi și zoofehnișfi 
muncitorilor alături de care vor 
lucra aceștia peste cîfiva ani.

Vlad lonescu-Sisești 
șef de lucrări la Institutul 
agronomic

Mă voi referi 
importantul rol 
îl îndeplinește activitatea în 
cercurile științifice, pentru dezvol
tarea spiritului de răspundere al 
studenților. Deosebit de semnifi
cative îmi par exemplele a două 
lucrări elaborate în cercul de filo- 
tehnie. pe care-l conduc. 
dintre ele intitulată : 
unei
G.A.S. Roșia cu privire la distan
țele optime de semănat floarea- 
soarelui pentru siloz și la calitatea 
nutrețului obținut" a fost elabo
rată de un colectiv format din

Marin Ștefan, Constantin Diaco- 
nescu și Cornelia Marin,

La G.A.S. Roșia, unde am ales 
cîmpui de experiență, nu se cul
tivase pînă atunci floarea-soarelui 
pentru siloz. Conducerea gospo
dăriei și muncitorii acesteia pri
veau de aceea cu deosebit inte
res experiența membrilor cercu
lui nostru științific.

Simțind toate privirile ațintite 
asupra lor studenții și-au dat sea
ma de marea răspundere ce le 
revine. Nu au lăsat nimic la 
voia întimplării.

Au fost experimentate, pe baza 
verificării riguroase a tehnicii de 
lucru, diferite distanțe de semă
nat. Toamna, membrii cercului ști
ințific au avuf bucuria de a obți
ne, pe toate parcelele, recolte 
depășind media, iar de pe o 
parcelă la care au fost 
distanțele cele mai mici 
ținut recolte record de 
kg masă verde la hectar 
30.000—40.000 kg la hectar 
reprezintă media). Specialiștii 
muncitorii gospodăriei agricole 
stat din Roșia s-au convins 
același timp că aceasta este o cul
tură nepretențioasă, de mare pro
ductivitate, și că floarea-soarelui 
siloz în amestec cu alte nutrețuri 
este un furaj foarte apreciat.

Pe tinerii din cerc munca în di
ferite etape ale elaborării lucrării, 
faptul că ea a lost aplicată chiar 
de la început la o mare gos
podărie socialistă i-a convins de 
răspunderea abordării unei ase
menea activități, i-a deprins cu 
disciplina, perseverența și seriozi
tatea pe 
științific.

La fel 
zentativă 
care îl 
cercurilor științifice studențești, a 
fost și munca pentru elaborarea 
lucrării „Experiențe cu soiuri de 
hibrizi dubli de porumb pentru 
siloz" la G.A.S. „30 Decembrie" 
din Jilava, efectuată de Alexandru

Ignat și Ștefan loan. Este știut că 
momentul optim pentru recolta
rea porumbului siloz este foarte 
limitat în timp. De aceea expe
riența efectuată de cercul nostru 
a urmărit găsirea unui procedeu 
de eșalonare a recoltării porumbu
lui pe o perioadă de cel puțin 10 
zile. Pentru aceasta s-a ales calea 
utilizării mai multor hibrizi cu 
perioade diferite de vegetație. 
Experiența a putut determina și în 
acest caz circa 5—6 soiuri care 
dau producții mari — pînă la 
72.000 de kg la hectar — și pot 
li culese succesiv în interval de 
10 zile.

Căldura 
specialiștii 
dariei de 
reușita experienței, felicitările lor 
au constituit cea mai înaltă răs
plată a strădaniei acestor tineri. 
Ei au înțeles în același timp că 
numai prinfr-o muncă minuțioasă, 
perseverentă, sfrîns legată de 
practica producției, cercetătorul 
științific, specialistul, își cucerește 
prestigiul și încrederea celor ală
turi de care lucrează.

Am dat aceste exemple (lucră
rile au fost de altfel premiate la 
sesiunea trecută de comunicări a 
cercurilor științifice studențești din 
institut) pentru că ele reliefează 
în cea mai mare măsură rolul 
cercurilor științifice studențești, 
contribuția lor la formarea profilu
lui etic al tinerilor specialiști a 
căror muncă de cercetare se ba
zează pe practică, și urmărește 
concret creșterea continuă a pro
ducției.

ing.
Marcel Nedelcovici 
directorul G.A.S. Teremia 

regiunea Banat.

In urmă cu cîfiva ani m3 inte
resam de comunicările cercurilor 
științifice studențești din Institutul 
agronomic din Timișoara, mai mult

datorită legăturilor 
în care am studiat 
Acum cercetez aceste comunicări 
cu interesul pe care-l acorzi ori
cărei lucrări științifice valoroase, 
în care găsești de multe ori su
gestii și soluții la problemele da 
producție care te frămîntă. in
tr-adevăr, în ultimul timp munca 
de cercetare științifică a Institu
tului agronomic din Timișoara, 
care este pentru noi un ajutor di
rect și prețios, se completează cu 
studiile efectuate de cercurile ști
ințifice studențești, care abordea
ză teme din ce în ce mai valoroa
se pentru producție.

Asemenea lucrări care au con
stituit pentru gospodăria noastră 
un ajutor direct au fost cele refe
ritoare la organizarea și sistemul 
de muncă al brigăzilor de meca
nizare completă, problema ame
liorării solurilor sărăturoase, diag
nosticarea rapidă și combaterea, 
diferitelor boli ale plantelor etc.

Pentru ca activitatea cercurilor 
științifice studențești să devină si 
mai rodnică în viitor, soco' 
potrivit ca tematica lucrărilor 
fie stabilită în strînsă legătură ■- 
conducerea unor gospodării agri
cole de stat și colective, la cere
rea acestora, iar cercetările prac
tice și experiențele să fie între
prinse chiar în perimetrul unității 
lor respective. In felul acesta apli. 
carea în cultura mare a metode
lor celor mai potrivite se poala 
face fără înfîrziere, deci cu mai 
mare eficientă. Mai cred, de ase
menea, că trebuie întărită în mod 
special, munca cercurilor care stu
diază problemele economice și de 
planificare a producției agricole, 
a căror activitate se poate con
centra cu cea mai mare eficiență 
asupra elaborării unor planuri de 
dezvoltare în perspectivă a gos
podăriilor agricole de stat și co
lective.



Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej Recepție cu prilejul celei
împlinește

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ,
Primsecretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 

Președintele Consiliului* de Stat al Republicii Populare Romine

60 de ani

------------- Scumpe ------------  
tovarășe Gheorghe Gheorghiu-Dej

de-a 44-a aniversări a Marii

Dragă tovarășe Dej,

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei 
dv de naștere, Comitetul Central al Partidului 
Comunist Bulgar, Prezidiul Adunării Populare 
și Consiliul de Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria vă trimit cele mai cordiale și frățești 
felicitări și vă exprimă dv stima profundă și 
dragostea sinceră a lor și a întregului popor 
bulgar.

în persoana dv salutăm cu căldură pe fiul 
credincios al clasei muncitoare romîne, pe or
ganizatorul remarcabil al oamenilor muncii 
romîni în lupta lor pentru construirea măre
țului edificiu al socialismului și comunismu
lui, pe marxist-leninistul consecvent, pe mili
tantul minunat al Partidului Muncitoresc 
Romîn și al mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Comuniștii bulgari și toți oamenii muncii

TODOR HVKOV, 
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al P. C. Bulgar

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn,
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

București

Iubite tovarășe Gheorghiu-Dej,

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei 
dv. de naștere, vă trimitem, în numele în
tregului nostru partid și al întregului popor 
muncitor al Republicii Socialiste Cehoslovace, 
un salut tovărășesc și cele mai cordiale feli 
Citări.

Noi vă stimăm ca pe un militant de frunte 
al Partidului Muncitoresc Romîn, sub a cărui 
Conducere poporul romîn frate a răsturnat 
regimul fascist și burghezo-mcșieresc, iar după 
cucerirea victorioasă a puterii de către clasa 
muncitoare Înfăptuiește cu succes construirea 
socialismului în țara sa.

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
Prim-secretar a! Comitetului Central 

ai Partidului Muncitoresc Romin.
iele Consiliului de Stal al Republicii Populare Romine

Prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Primiți felicitările noastre călduroase cu pri
lejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dv de 
naștere. Vă dorim sănătate și mulți ani de

Președintele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez

Mao țze-dun

TozârășJui GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ. 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romin.
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

Cu prilejul celei de a 60-a aniversări a zilei 
dv. de naștere, in numele întregului popor 
coreean și al nostru personal, vă trimitem dv., 
fiu credincios al poporului romin. eminent mi
litant de partid și om de stat al Republicii 
Populare Romîne. călduroase felicitări.

în decursul vieții dv. ați dus o luptă neabă
tută pentru triumful marxism-leninismului și

KIM IR SEN, 
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 

Președintele Consiliului de Stat al R. P- Romîne 
București

Scumpe tovarășe Gheorghiu-Dej,

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei 
dv. de naștere, vă transmit în numele Comite
tului Central al Partidului Socialist Unit din 
Germania, al Consiliului de Stat al Republicii 
Democrate Germane și în numele meu personal 
cele mai cordiale felicitări.

Oamenii muncii din Republica Democrată 
Germană văd în persoana dv. unul din cei mai 
mari fii ai poporului romîn, care și-a consacrat 
întotdeauna întreaga sa activitate cauzei clasei 
muncitoare și a tuturor oamenilor muncii. De 
numele dv. este indisolubil legată lupta eroică 
a Partidului Comunist din Romînia împotriva 
fascismului și războiului. Datorită activității 
dv. neînfricate, curajoase a fost înfăptuită cu 
succes insurecția armată împotriva fasciștilor 
hitleriști și a exploatatorilor din țară.

Dv. vă revin mari merite în crearea unui 
Partid muncitoresc marxist-leninist unit și în 
lupta împotriva revizionismului și sectarismu
lui. Aflîndu-vă în fruntea Partidului Muncito
resc Romîn, ați arătat poporului dv. perspec
tiva măreață și luminoasă a socialismului.

al

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ,
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Președintele Consiliului de Siat al Republicii Populare Romîne

București

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn,
București

Comitetul Central al Partidului Popular- 
Revoluționar Mongol vă trimite dv, scumpe 
tovarășe Gheorghiu-Dej, felicitări călduroase 
și salutări cordiale cu prilejul celei de-a 60-a 
aniversări a zilei dv de naștere.

Prin activitatea dv îndelungată și neobosită 
pentru fericirea oamenilor muncii, pentru 
cauza păcii și a socialismului ați cîștigat dra
gostea profundă și respectul popoarelor țărilor 
noastre și al întregului lagăr socialist ca un

București 
din Republica Populară Bulgaria dau o înaltă 
apreciere activității dv neobosite. îndreptată 
spre continua întărire a unității de monolit a 
țărilor familiei socialiste frățești, spre lărgirea 
multilaterală a colaborării și ajutorului reci
proc între cele două țări ale noastre, înte
meiate pe principiile atotbiruitoare ale mar- 
xism-leninismului și ale internaționalismului 
proletar.

Vă dorim din toată inima, dragă tovarășe 
Dej, viață îndelungată, deplină sănătate și 
multă putere, pentru ca să munciți tot atît de 
energic și rodnic pentru construirea cu succes 
a socialismului în Republica Populară Romină, 
pentru întărirea continuă a prieteniei de 
nezdruncinat dintre popoarele noastre frățești, 
pentru întărirea unității și coeziunii marelui 
lagăr socialist — garanția sigură a menținerii 
păcii în Europa și în lumea întreagă, pentru 
noi victorii ale cauzei comunismului

ANTON IUGOV, 
Președintele Consiliului 

de Miniștri 
al R. P. Bulgaria

DIMITĂR GANEV, 
Președintele Prezidiului 

Adunării Populare 
a R. P. Bulgaria

Noi dăm o înaltă prețuire meritelor dv. în 
lupta comună a partidelor comuniste $i munci
torești pentru avîntul continuu al mișcării co
muniste internaționale și întărirea unității sale 
marxist-leniniste, cît și participării dv. active 
la adîncirea colaborării dintre țările socialiste 
și dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre 
poporul cehoslovac și poporul romîn.

Vă urăm, iubite tovarășe Gheorghiu-Dej, 
multă sănătate și energie creatoare în activi
tatea dv. rodnică de viitor pentru desăvîrșirea 
construirii socialismului în Republica Populară 
Romină, pentru triumful păcii și comunismului 
în întreaga lume.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN CEHOSLOVACIA

București 
viață. Să să întărească și să se dezvolte zi de 
zi prietenia frățească dintre popoarele Chinei 
și Romîniei.

Președintele Republicii Populare Chineze 
LIU ȘAO-ȚI

București
ați slujit cu un devotament fără margini in te 
resele clasei muncitoare și ale tuturor oame
nilor muncii din Romînia.

Fermiteți-ne să vă urăm multă sănătate si 
noi succese în activitatea dv. nobilă pentru 
înflorirea și dezvoltarea Republicii Populare 
Romîne și pentru triumful cauzei păcii și socia
lismului.

ȚOI EN GHEN, 
Președintele Prezidiului 

Adunării Populare Supreme 
a Republicii Populare Democrate Coreene

Vasta dv. activitate creatoare în slujba inte
reselor poporului romîn v-au adus dragostea și 
încrederea de nestrămutat a poporului.

Noi vă apreciem, scumpe tovarășe Gheorghiu- 
Dej, ca un luptător neobosit pentru unitatea și 
coeziunea mișcării muncitorești internaționale.

Permiteți-mi, cu acest prilej, să vă exprim 
mulțumirile populației Republicii Democrate 
Germane pentru faptul că, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn, Guvernul și toți 
oamenii muncii din Republica Populară 
Romînă se pronunță atît de consecvent pentru 
încheierea unui tratat de pace cu Germania și 
rezolvarea problemei Berlinului Occidental, 
probleme internaționale atît de arzătoare în 
prezent.

Permiteți-mi, scumpe tovarășe Gheorghiu- 
Dej, să vă felicit în modul cel mai cordial cu 
prilejul acestei zile solemne pentru dv. și să 
vă urez multă sănătate și putere de creație în 
activitatea dv. viitoare spre binele poporului 
romîn și al păcii în lume.

Cu salutări tovărășești,
WALTER ULBRICHT

Prim-secretar al Comitetului Central 
Partidului Socialist Unit din Germania.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane 

luptător ferm pentru cauza poporului munci
tor, ca eminent militant al mișcării comuniste 
internaționale.

Vă dorim din toată inima, scumpe tovarășe 
Gheorghiu-Dej, multă sănătate, viață înde
lungată și noi succese mari în activitatea dv 
rodnică pentru construirea socialismului și a 
comunismului, pentru întărirea prieteniei fră
țești și a unității dintre popoare, pentru întă
rirea păcii în întreaga lume.

Mulți ani și multă sănătate, 
Din inimă noi vă dorim, 
Și-adînc vă mulțumim de toate 
Cîte-nvățăm, cîte trăim !

Partidului, lumina noastră, 
Noi mulțumim neîncetat,
Celor viteji ca dumneavoastră 
Ce-n fruntea luptelor ați stat.

Cind incă nu eram pe lume 
Și lumea noastră nu era 
Voi vă gîndeați cu-nțelepciune 
Cum vom trăi și învăța !

Trăim în case luminoase 
Și învățăm în clase noi — 
Ne zburdă soarele în case 
Și-n clase e coleg cu noi.

In dar primirăm cărți școlare 
Curate, parcă-s flori pe ram 
Și iată că ne-așteaptă-n zare 
Invățămîntul de opt ani.

Cuvintele sînt prea puține, 
Și cîte n-am avea de spus !
Vom învăța mereu mai bine 
Ne-om avînta mereu mai sus !

De dragul nostru-ntreg poporul 
In frunte-avînd partidul drag, 
Aduce-aproape viitorul,
Ne-ajută să-I primim în prag.

Da, comunismul e aproape 
Și noi îl vom trăi din plin !
Simțim lumina iui sub pleoape 
Și-n zbor spre ei, vă mulțumim 1

DIN PARTEA ORGANIZAȚIEI DE PIONIERI
DIN R.PJR.

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romin, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine 

București
Mult stimate tovarășe Dej,

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei 
dv de naștere, în numele C.C. al P.M.U.P., al 
Consiliului de Stat al R. P. Polone, al poporu
lui polonez, precum și în numele nostru per
sonal, vă trimitem cele mai cordiale urări și

WLADYSLAW GOMULKA,

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn,
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

Scumpe tovarășe GheOrghiu-Dej,

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, toți membrii partidului nostru 
și întregul popor ungar vă felicită călduros și 
cu dragoste frățească pe dv, fiu credincios al 
poporului romîn, luptător eminent și neobosit 
al lagărului socialist și al mișcării muncitorești 
internaționale, cu prilejul celei de-a 60-a ani
versări.

Partidul nostru și poporul nostru muncitor 
cunosc și dau o înaltă prețuire minunatei acti
vități pe care o desfășoară Partidul Muncito
resc Romîn frate și Comitetul său Central, sub 
conducerea dv eminentă, in spiritul nemuri
toarelor idei leniniste, în interesul con
struirii socialismului și creșterii permanente a 
bunăstării poporului romîn.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
MUNCITORESC SOCIALIST UNGAR

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn,
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

| Dragă tovarășe,

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei 
dv de naștere, în numele Comitetului Central 
al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, 
al poporului vietnamez și al nostru personal 
vă transmitem cele mai călduroase felicitări.

Sub conducerea clarvăzătoare a Comitetului
HO ȘI MIN

Președintele Comitetului Central al 
Partidului celor ce Muncesc din Vietnam 

Președintele Republicii Democrate Vietnam

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn,

Dragă tovarășe,

în numele comuniștilor, al oamenilor muncii, 
al tuturor democraților prieteni ai Republicii 
Populare Romîne, Comitetul Central al Parti
dului Comunist Francez vă adresează felicită
rile sale cele mai călduroase cu ocazia celei 
de-a 60-a aniversări a dv.

în Franța este cunoscut rolul eminent pe 
care l-a jucat în Romînia feroviarul Gheorghiu- 
Dej, conducătorul marii greve a oamenilor 
muncii de la căile-ferate în 1933 și care, după

Dragă tovarășe Gheorghe Gheorghiu-Dej,
Cu ocazia împlinirii a 60 de ani vă adresăm 

un salut cald și cordial.
Activitatea rodnică și îndelungată, consacra

rea tuturoi torțelor dv cauzei clasei 
muncitoare și a poporului din Romînia, efor
turile dv neobosite pentru slăbirea încordării 
și pentru înțelegerea pașnică în Balcani și în 
lumea întreagă, pentru întărirea prieteniei tra
diționale între poporul grec și poporul romîn, 

O viață lungă, luminoasă 
Noi vă dorim mereu în gînd, 
întreaga țară vă e casă, 
Și-atîți copii în casă sînt!

Dorim să creștem mari cu toții. 
Și pe pămînt și-n zarea-albastră - ■ 
Noi, fiii noștri și nepoții
Să semănăm cu dumneavoastră.

S-avem o inimă fierbinte
Și-o minte-atît de înțeleaptă 
Ca tot ce spunem în cuvinte 
Prin muncă să schimbăm în faptă.

Și ce dorință-ar fi mai bună 
Decît s-ajungem comuniști 
Ca dumneavoastră, totdeauna 
Să fim în toate leniniști.

Cu dragostea de om, adîncă. 
Și de adevăr să ne mîndrim.
Și ca o neclintită stincă 
Acolo unde-i greu, să fim !

Spre visul scump al omenirii 
Conduși cu grijă de partid,
Vom fi ostașii fericirii 
Poporului, necontenit.

în fruntea oastei de viteji, 
Noi vă dorim cu-ntreagă țara
Ani înfloriți ca primăvara 
Tovarășe Gheorghiu-Dej

Revoluții Socialiste din Octombrie
Cuvîntul tovarășului

1. K. Jegalin

Acum, în ziua — aniversării, 
Vă spunem un salut voios ! 
Din partea primăverii țării, 

- Primiți aceste flori, prinos.

felicitări. Vă dorim, stimate și iubite tovarășe 
Dej, multă, multă sănătate și activitate rodnică I 
spre binele și fericirea poporului romîn, pen
tru măreața cauză a socialismului și păcii, 
pentru întărirea și dezvoltarea legăturilor fră
țești de prietenie dintre popoarele noastre.

(Urmare din pag. l-a) 

ționalismului proletar. C.C. al 
P.C.U.S. a arătat la Congresul 
al XXII-lea în chip leninist — 
direct și sincer — despre a- 
baterea de Ia leninism a con
ducătorilor Partidului Muncii 
din Albania.

Partidul nostru va duce și 
de aci înainte o luptă intran
sigentă împotriva revizionis
mului și dogmatismului, împo
triva oricăror abateri de la 
marxism-leninism, pentru pu
ritatea revoluționară a mar
xism-leninismului.

Comunismul pășește nestă
vilit înainte. Nici o forță nu 
poate opri marșul său victo
rios. Orbiți de ură de clasă, 
încercînd să țină în loc mar
șul victorios ai socialismului 
și comunismului pe pămînt, 
imperialiștii sînt gata să az- 
vîrle omenirea în viitoarea 
unui război termonuclear ca
tastrofal. Recurgînd la diverse 
pretexte fățarnice, ei resping 
propunerile sovietice referi
toare la dezarmarea generală 
și totală, amenință să răspun
dă cu forța la propunerea jus
tă a Uniunii Sovietice referi
toare la încheierea Tratatului 
de pace cu Germania.

în calea realizării uneltirilor 
agresive ale imperialismului 
se află forța de neînvins a 
Uniunii Sovietice și a celor
lalte țări socialiste. Forțele 
iubitoare de pace dispun de 
toate mijloacele necesare 
pentru a împiedica dezlănțui
rea unui nou război. Dar dacă 
imperialiștii vor dezlănțui un 
război mondial, în el va pieri 
inevitabil orînduirea capitali
stă, odioasă popoarelor.

în această zi de sărbătoare 
relevăm cu bucurie succesele 
țărilor frățești în construcția 
socialistă. Țările lagărului so
cialist pășesc cu încredere pe

calea avîntului furtunos al 
economiei și culturii lor, pe 
calea ridicării bunăstării po
porului.

Republica Populară Romină 
ocupă un loc de cinste în 
marea comunitate a țărilor 
socialiste frățești. Ne bucură 
și ne umplu de mîndrie succe
sele poporului romîn frate, 
care sub conducerea Partidu
lui său Muncitoresc, urmînd 
calea marelui Octombrie, 
construiește socialismul.

Permiteți-mi ca în ziua cede! 
de-a 44-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie să urez oamenilor 
muncii din Romînia frățească 
noi mari succese în lupta pen
tru desăvîrșirea construirii so
cialismului.

Dragi tovarăși și prieteni, 
stimați oaspeți,

In această zi însemnată 
pentru popoarele Uniunii So
vietice, pentru toate popoarele 
țărilor socialiste frățești și 
pentru întreaga omenire pro
gresistă, propun un toast :

Pentru triumful ideilor mar- 
xist-leniniste 1

Pentru victoria socialismului 
și comunismului 1

Pentru Comitetul Central al 
P.C.U.S. și Prezidiul său în 
frunte cu N. S. Hrușciov, leni
nist încercat 1

Pentru unitatea popoarelor 
țărilor socialiste și pentru în
florirea lor continuă 1

Pentru noi succese ale Re
publicii Populare Romîne fră
țești și pentru harnicul și ta
lentatul ei popor !

Pentru gloriosul Partid Mun
citoresc Romîn și Comitetul 
său Central 1

în sănătatea. stimatului to
varăș Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C. C. al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne l

ALEKSANDER ZAWADZKI, 
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Polone

Cuvîntul tovarășului
Ion Gheorghe Maurer

București
Ultima vizită în țara noastră a delegației 

romîne de partid și guvernamentale în frunte 
cu dv a servit, de asemenea, la adîncirea și 
consolidarea prieteniei frățești, în spiritul in
ternaționalismului proletar, dintre Partidul 
Muncitoresc Romîn și Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar, precum și dintre poporul ro
mîn și poporul ungar.

Vă dorim din toată inima ca în deplina în
florire a forțelor să continuați să munciți pen
tru prosperitatea poporului romîn frate și vă 
urăm succese în lupta minunată pe care o 
desfășurați în fruntea Comitetului Central 
pentru pace și socialism.

în numele partidului nostru și al poporului 
nostru muncitor vă dorim viață îndelungată 
și multă sănătate.

București
Central al Partidului Muncitoresc Romîn în 
frunte cu dv, poporul romîn a obținut succese 
strălucite în construirea socialismului în Ro- 
mînia, contribuind astfel în mod activ la men
ținerea păcii în Europa și în lume.

Vă rugăm să primiți sincerele noastre urări 
de multă sănătate și viață îndelungată și vă 
dorim noi succese în activitatea dv.

LE DUAN 
Prim-secretar al Comitetului Central al 

Partidului celor ce Muncesc din Vietnam

(Urmare din pag. l-a)

internaționale, sub drapelul 
marxism-leninismului și al 
internaționalismului proletar.

Dragi tovarăși.

Istoria ultimilor 44 de ani, 
de la formarea primului stat 
al muncitorilor și țăranilor și 
pînă în zilele noastre, a de
monstrat omenirii că pacea 
și socialismul sînt insepara
bile.

Popoarele lumii acordă cea 
mai înaltă prețuire eforturilor 
neobosite, spiritului de iniția
tivă inepuizabil cu care Parti
dul Comunist al Uniunii So
vietice și Guvernul sovietic în 
frunte cu tovarășul Hrușciov 
militează pentru statornicirea 
principiilor coexistenței pașni
ce în viața internațională, 
pentru rezolvarea prin trata
tive a tuturor problemelor li
tigioase.

Propunerile Uniunii Sovietice 
și ale celorlalte țări socialiste 
cu privire la încheierea Tra
tatului de pace german și 
normalizarea situației Berli
nului occidental, înfăptuirea 
dezarmării totale și generale, 
lichidarea colonialismului și 
rămășițelor sale urmăresc 
tocmai asigurarea condițiilor 
propice pentru soluționarea 
pas cu pas a acestor proble

me de importanță primordială 
pentru menținerea păcii, pre
venirea unei noi conflagrații 
mondiale.

Urmînd cu consecvență in 
relațiile internaționale linia 
coexistenței pașnice. Republi
ca Populară Romînă își va 
aduce și pe viitor contribuția 
la reglementarea pașnică a 
problemelor internaționale, la 
dezvoltarea relațiilor de cola
borare cu toate statele, fără 
deoșebire de sistem social, la 
însănătoșirea climatului inter
național și întărirea prieteniei 
între popoare.

Să ridicăm paharul în cins
tea Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, a Comite
tului său Central, în cinstea 
guvernului Uniunii Sovietice 
în frunte cu primul secretar al 
Comitetului Central, șeful gu
vernului sovietic — tovarășul 
Nikita Sergheevici Hrușciov;

pentru Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și președin
tele său, tovarășul Leonid 
Ilici Brejnev;

pentru prietenia frățească, 
de nezdruncinat dintre po
porul romîn și poporul sovie
tic, pentru puternicul lagăr 
strîns unit al țărilor socia
liste ;

pentru colaborarea între 
toate popoarele, pentru vic
toria cauzei păcii în lumea 
întreagă 1

București
11 ani de închisoare, a evadat în 1944 pentru 
a participa la organizarea luptei maselor popu
lare împotriva fasciștilor germani și romîni.

De atunci, în fruntea Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, dv ați con
dus lupta pentru reînnoirea democratică a 
Romîniei și ați contribuit în mod hotărîtor la 
marile succese obținute de Republica Popu
lară Romînă în construirea socialismului.

Noi vă urăm, dragă tovarășe, mulți și rod
nici ani de viață spre binele poporului romîn, 
în slujba comunismului și a păcii mondiale.

Pentru Comitetul Central 
al Partidului Comunist Francez, 

WALDECK ROCHET 
Secretar general adjunct al 
Partidului Comunist Francez

se bucură de un respect profund din partea 
comuniștilor greci și a poporului grec.

Vă urăm din toată inima, dragă tovarășa 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, noi succese strălu
cite în opera dv nobilă, în calitatea de condu
cător al Partidului Muncitoresc și a poporului 
romîn, care înfăptuiește cu succes programul 
de desăvîrșire a construcției socialiste.
• Mulți ani și sănătate !

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
POPULAR-REVOLUȚIONAR MONGOL

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST DIN GRECIA

Maistrul Rusu Petre de la Uzinele textile „Moldova" din 
Botoșani dă indicații țesătoarei Apostoaie Maria în legă
tură cu prelucrarea pînă la capăt a firului de bătătură 

din suveică.
Foto : AGERPRES
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Parada militară și demonstrafia oamenilor muncii din Moscova
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 7 noiem
brie cu prilejul celei de-a 
44-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie 
în Piața Roșie s-a desfășurat 
parada militară a trupelor 
din garnizoana Moscova.

Tradiționala paradă a în
ceput la ora 10 fix.

Cu cîteva minute înainte să 
se fi auzit bătăile orologiului 
din Kremlin, în Piața Roșie 
au izbucnit ovații: fruntașii 
în industrie și agricultură, oa
menii de știință și militanți 
pe tărîm sociM, membrii de
legațiilor străine, aflați în 
tribunele pentru invitați, au 
salutat cu căldură apariția la 
tribuna Mausoleului lui V. I. 
Lenin a conducătorilor statu
lui sovietic, în frunte cu N. S. 
Hrușciov, a șefilor delegațiilor 
unor partide marxiste-frățești 
la Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. în tribune se aflau 
menibrii corpului diplomatic, 
atașați militari ai unor state 
străine.

După a zecea bătaie a oro
logiului, în Piața Roșie a 
apărut, ieșind prin poarta tur
nului Spaski al Kremlinului, 
într-o mașină decapotată de 
culoarea oțelului, ministrul 
Apărării al U.R.S.S., mareșa
lul Uniunii Sovietice, Mali
novski, care a primit parada.

După ce comandantul para
zit, generalul de armată Kri
lov, a dat raportul, ministrul 
Apărării al U.R.S.S. a trecut 
jh revistă trupele aliniate 
iri piață și pe străzile din jur 
și le-a felicitat cu prilejul 
sărbătorii.

Elevii academiilor militare, 
trupele de tancuri, de desant, 
de rachete, marinarii au răs
puns mareșalului cu urale ce 
au izbucnit din mii, de piep
turi. :

Mareșalul R. I. Malinovski 
a urcat apoi la tribuna Mauso
leului lui V. I. Lenin și a 
rostit o cuvîntare adresată 
militarilor din Armata. Sovie
tică, oamenilor muncii din 
Uniunea Sovietică, oaspeților 
de peste hotare.

Mareșalul Malinovski a de
clarat că poporul , sovietic 
participă la sărbătoare cu un 
sentiment de emoție plină de 
bucurie și de mîndrie legitimă 
pentru țara și partidul său. 
Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S., a spus mareșalul 
Malinovski, va intra în isto
rie ca un eveniment de 
mă al secolului nostru. Toți 
oamenii sovietici aprobă 
o uriașă satisfacție, din toată 
inima, noul Program al 
P.C.U.S., adoptat de Congres.

Guvernul sovietic consideră 
că una din sarcinile sale prin
cipale constă în a asigura con
diții pașnice în . pierea con
struirii comunismului, în a 
feri omenirea de grozăviile 
unui război termonuclear.

Exprimînd voința tuturor 
oamenilor sovietici, guvernul 
U.R.S.S. luptă cu perseveren
ță pentru destinderea în
cordării internaționale, pentru

al

dezarmarea generală și tota
lă, în condițiile unui riguros 
control internațional.

Ministrul Apărării
U.R.S.S. a spus că statul so
vietic, în interesul tuturor 
popoarelor, insistă asupra lichi
dării rămășițelor celui de-al 
doilea război mondial, asupra 
semnării Tratatului de pace 
german și normalizării pe a- 
ceastă bază a situației din 
Berlinul occidental.

Arătînd că imperialiștii, 
contrar bunului simț, resping

ofițeri din trupele de diferite 
arme — floarea Armatei So
vietice. Pe drapelele desfășu
rate se află panglici ale unor 
decorații — distincții acordate 
acestor academii pentru că au 
dat tării comandanți fruntași 
în pregătirea de luptă. Mulți 
generali și mareșali ai Arma
tei Sovietice sînt absolvenți al 
acestor instituții de învățămînt 
militar superior.

Cei prezenți în tribune au 
primit cu aplauze călduroase 
coloana Academiei militare de

în mare viteză autovehicule 
cu „stăpînii cerului" — trupele 
de desant.

La paradă au participat, de 
asemenea, tipuri de tancuri 
care nu se opresc în fața nici 
unui obstacol pe uscat sau pe 
apă. Aceste tancuri sînt dotate 
cu instalații cu ajutorul că
rora inamicul poate fi desco
perit ziua și noaptea, pe 
ploaie, ceață și zăpadă.

în piață intră artileria. Au 
defilat tunuri antitanc, apoi 
artileria cu tunuri de calibre

sca-

cu

propunerile pașnice sovietice, 
continuă tentativele de a 
agrava situația internațională, 
mareșalul R. I. Malinovski a 
declarat că în fața pericolu
lui unui război din partea 
imperialiștilor, Partidul Co
munist și guvernul U.R.S.S. 
fac tot ceea ce este necesar 
pentru întărirea continuă a ca
pacității de apărare a țării.

Militarii sovietici, a decla
rat în încheiere mareșalul Ma
linovski, educați în spiritul 
atașamentului nețărmurit față 
de popor* față de cauza comu
nismului dispun acum de un 
armament de luptă și de o 
tehnică care sînt cele mai pu
ternice, cele mai perfecte, 
cele mai bune din lume și 
care permit zdrobirea oricărui 
agresor.

După ce mareșalul R. I. Ma
linovski și-a încheiat cuvînta- 
rea, în Piața Roșie a- răsunat . 
imnul Uniunii Sovietice, ale 
cărui acorduri s-au contopit 
cu bubuitul salvei de artile
rie. .

Fanfara formată din 1.000 
de persoane intonează un 
marș. începe defilarea trupe
lor.

Potrivit tradiției, parada a 
fost deschisă de ofițerii elevi 
ai academiilor militare. în pas 
cadențat au defilat prin piață

parada militară din Piața Roșie, 
aviație și geniu „Jukovski" ; 
printre cei mai noi studenți ai 
acestei academii se numără 
primii cosmonauți -din lume, 
furi Gagarin și Gherman Ti
tov.

Ofițerilor elevi ai acade
miilor le-au urmat marinarii, 
grănicerii și cei mai tineri 
participanți la paradă, elevii 
școlilor medii militare „Suvo
rov" și „Nahimov".

Din depărtare se aude huru
itul motoarelor : a început să 
treacă tehnica de luptă. Defi
larea a fost deschisă de trans
portoare blindate ale vestitei 
divizii motorizate de infan
terie de gardă „Taman", care 
s-a acoperit de glorie în bă
tăliile celui de-al doileș 
război mondial. Apoi au trecut

In tribuna
din Piața Roșietu

oscova, 7 Noiembrie 1961. 
Piața Roșie. Clipe emoțio
nante pe care cei prezenți 

aci, în Inima capitalei sovietice, nu 
ie vor putea uita.

In țața Mausoleului lui Lenin, pe 
o imensă pînză roșie, alături de 
chipul lui Vladimir liici Lenin ci
tești cuvintele : „Înainte spre
victoria comunismului". Da, a- 
cesta este sensul măreț al 
lorii de azi, al hotărîrii 
lor sovietici de a traduce 
viață planul construcției 
rnului adoptat de 
P.G-U.S.

Despre unii, din cei 
află. aci în tribunele 
Roșie se pot povesti toarte multe, 
iată-l pe băfrînul comunist S. Ura
lov. El a fost pentru prima oară 
Ia parada din Piața Roșie in pri
mul an al puterii sovietice. Felix 
Edmun.dovipi Dzerjinski . i-a încre
dințat lui, unui simplu muncitor 
devenit om o'e stat (□ fost împu
ternicitul pentru Siberia al comi
siei extraordinare, a îndeplinit mi
siuni speciale în diferife regiuni 
ale Uniunii Sovietice), misiunea 
de a-l însoți peste tot pe Lemn, 
de a avea grijă de el.

Astăzi tovarășul Uralov este din 
nou în Piața Roșie printre miile 
de oaspeți ai grandioasei sărbă
tori a Marelui Octombrie.

Pe chip i se citește fericirea de 
a fi ajuns să trăiască aceste zile 
mărețe.

Alături de tribuna în care mă 
aflu, îl văd pe luri Gagarin. Cu 
privirea ațintită înainte, salută 
drapelul Academiei Militare Avia
tice unde învață și el împreună 
cu prietenul său Gherman Titov.

Mi-am adus aminte de o altă 
zi glorioasă a anului 44 al re
voluției, de ziua în care Moscova 
l-a salutat pe primul cosmonaut 
al lumii. Salva de pe Aurora trasă 
în acea zi de octombrie 1917 a 
fost cea care a deschis drumul 
omului sovietic spre înalturi. Și 
luri Gagarin, tînărul maior care 
se află aci, alături, a fost primul 
care a avut cinstea de a deschide 
marele traseu, luri Gagariiî în po
ziție de drepți dă onorul la dra
pel, la drapelul: roșu ce pășește 
glorios pe pămîntul planetei noa
stre ca și pe căile Cosmosului.

Da, 
sărbă- 

oameni- 
în 

comunis- 
Congresul

citorii Moscovei au îndeplinii pla
nul pe 10 luni cu 6 zile înainte 
de termen. Gîndiți-vă ce înseam
nă asta la uriașa producție a Mos
covei. A doua cifră reprezintă 
metri patrafi, suprafața locativă 
dată în exploatare de constructo
rii din Moscova, lată amploarea 
comunismului.

La un moment da| aci în Piața 
Roșie am auzit cuvinte dragi, ros
tite în limba romînă : „Trăiască 
prietenia romîno-sovietică". Un 
„ura" puternic a fost răspunsul. 
Grupul de turiști veniți cu trenul 
prieteniei își manifesta entuzias
mul și bucuria de a fi prezenți la 
această mare sărbătoare. Filip 
Gheorghe, muncitor la Uzinele 
„23 August", Ștefan Șicdlea, co
lectivist din comuna Berveni, ra
ionul Cărei, artistul poporului Ju
les Cazaban și alți zeci și zeci de 
muncitori, ingineri, țărani colecti
viști, oameni de artă sînt aci la 
Moscova la demonstrație.

Prezența lor la marea sărbă
toare a poporului sovietic era 
șî ea un simbol al prieteniei de 
nezdruncinat a popoarelor noastre.

pa-

uzi-
mii

Cifre, mii și mii de cifre ci
tești pe panourile și dia
gramele cu care au venit 

moscoviții în Piața Roșie. Am în
semnat doar două din ele : 25 
octombrie și 2.750.000. Prima 

| vorbește despre faptul că mun-

arele adjectiv al parăzii mi
litare și al demonstrației de 
azi din Piața Roșie este „ti

nerețea". în mașinile ce remor
chează uriașele rachete, lungi cît 
aproape jumătate din Piața Roșie, 
stau tineri ofițeri cărora țara so
vietică le-a încredințat tehnica mi. 
iitară cea mai avansată din lume, 
pusă în slujba apărării păcii ; 

parada sportivilor a fost o 
radă a tinereții în marș ;

în coloanele fabricilor și 
nelor erau purtate portrete a
și mii de tineri fruntași ai muncii 
comuniste ;

chiar și pe fețele celor cu păr 
alb la tîmple strălucea tinerețea.

Este tinerețea constructorilor co
munismului care se oglindește pe 
chipul generațiilor, a generației 
celor care au luat cu asalt Pala
tul de iarnă, a celor care au luptat 
pe fronturile Marelui Război pen
tru Apărarea Patriei, a generației 
celor care pleacă zilele acestea 
la chemarea 
rile șantiere 
munismului.

Sînt clipe 
cei prezenți aci, în inima capita
lei sovietice, nu le vor putea 
uita.

Comsomolului pe ma
de construcție a co-

emoționante pe care

AL. STARC

Moscova, 7 noiembrie 1961

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite: Cu prilejul 
celei de-a 44-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, mareșalul Mali
novski, ministrul Apărării al 
U.R.S.S., a ordonat să fie tra
se cîte 30 salve de salut la 
Moscova, în capitalele republi
cilor unionale, precum și în 
orașele-erou : Leningrad, Sta
lingrad, Kiev, Sevastopol și 
Odeșa,

în ordinul ministrului Apă
rării se subliniază că Uniunea 
Sovietică este vital interesată 
într-o pace trainică între por 
poarele tuturor țărilor. Hotă- 
rîrile Congresului al XXII-lea 
al P.C.U.S. demonstrează cu o 
vigoare deosebită fermitatea 
și consecvența politicii exter
ne pașnice a statului sovietic, 
lupta lui pentru dezarmarea 
generală și totală, 
poporul sovietic nu 
nu țină seama de 
forțelor imperialiste 
In aceste condiții, P.C.U.S. și 
guvernul sovietic sînt nevoite 
să întărească capacitatea de 
apărare a țării, să înzestreze 
forțele armate eu toate mij
loacele moderne de luptă.

Ministrul Apărării felicită 
pe soldați și matrozi, pe ser
genți, pe ofițeri, generali și 
amirali cu prilejul celei' de-a 
44-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie.

Totodată 
poate să 
existența 
agresive.

din ce în ce mai mari și, 
sfîrșit. tunuri de putere foarte 
mare cu țevile lungi de mai 
mulți metri. Forța. de foc a a- 
certor tunuri este capabilă să 
nimicească orice poziție de 
apărare întărită, asigurînd 
înaintarea nestînjenită a tru
pelor celorlalte arme.

Prin fata tribunelor au tre
cut apoi încet uriașe autove
hicule cu instalații pentru ra
chete — o nouă armă reduta
bilă a Armatei Sovietice. După 
instalațiile sistemelor cu reac
ție care dispun de puternice 
lovituri de nimicire și de o 
înaltă precizie a tragerilor, în 
piață au apărut rachete anti
aeriene care seamănă cu pă
sări fantastice cu aripi argin
tii. Este suficientă o singură 
rachetă de acest tip, cel mult 
două, pentru a tăia pofta mu
safirilor nepoftiți de a viola 
spațiul aerian al Uniunii So
vietice.

La paradă au fost prezen
tate rachete diferite sub ra
portul mărimii și destinației, 
cu distanțe de tragere cuprin
se între cîțiva și mai multe 
sute de km. Au stîrnit un in
teres deosebit giganticele ra
chete cu destinație strategică. 
Acestea sînt surorile mai mici 
ale rachetelor cu ajutorul că
rora au fost lansați sateliții 
artificiali ai Pămîntului și au 
fost plasate pe orbită navele 
cosmice „Vostok-1“ și „Vos- 
tok-2“, ale rachetelor care, 
cu prilejul recentelor trageri 
experimentale pe o distanță 
de peste 12.000 km, au dat 
dovadă de o precizie uimitoa
re. Cei prezenți în tribune au 
salutat prin aplauze puternice 
redutabila armă-rachetă care 
vădește progresul impetuos al 
științei și tehnicii sovietice.

Trupele de rachete au în
cheiat parada militară

Invitații au salutat cu a- 
nlauze furtunoase pe militarii 
sovietici care stau de strajă 
păcii generale și securității 
popoarelor

★
După parada militară, care 

a durat 45 de minute, a 
început demonstrația sărbăto
rească a reprezentanților oa
menilor muncii din capitala 
sovietică.

Dinspre Muzeul de istorie 
apar autovehicule pe care se 
văd portretele uriașe ale lui 
Marx, Engels, Lenin. Deasupra 
coloanelor apare uriașa cifră 
„22“ — simbolul Congresului 
Partidului Comunist care și-a 
încheiat recent lucrările, a- 
doptînd Programul construirii

ÎC1

comunismului în Uniunea So
vietică.

Pe panouri mari strălucesc 
literele de aur ale cuvintelor:

„Partidul este forța noastră. 
Partidul este gloria noastră. 
Partidul este onoarea noastră".

Prin Piața Roșie trec care 
alegorice simbolizînd princi
palele etape parcurse de po
porul sovietic spre comunism : 
anul 1903 — un muncitor ru- 
pînd lanțurile, anul 1919 — un 
muncitor, un soldat și un ță
ran încep să construiască 
viața nouă anul 1961 — un 
muncitor, un colhoznic, un om 
de știință și un cosmonaut cu 
privirile îndreptate spre viitor
— spre visul luminos al ome
nirii. Anii 1903, 1919, 1961 sînt 
anii în care au fost adoptate 
cele trei programe ale Parti
dului Comunist.

...Piața Roșie este inundată 
de moscoviți care defilează pe 
zece coloane. în frunte pășesc 
stegarii. Coloanele 
monstranți poartă 
steaguri, pancarte cu 
care exprimă același gînd: 
partidul și poporul sînt un 
singur tot, poporul sprijină 
pe de-a-ntregul partidul său 
care conduce țara spre comu
nism.

Demonstrația din anul aces
ta este neobișnuită, nu se 
aseamănă cu cele de pînă 
acum : comunismul a devenit 
un viitor cît se poate de apro
piat, iar minunatele cuvinte
— „generația noastră va cons
trui comunismul" sînt înfăp
tuite de pe acum de oamenii 
sovietici.

Anul acesta sărbătoarea lui 
Octombrie are- multe caracte
ristici noi. De-acum, înainte 
calea spre inima Moscovei — 
spre Mausoleul lui Lenin — 
trece prin artera principală a 
capitalei — noul bulevard 
Marx. Și încă un semn nou. 
Anul acesta doi oameni sovie
tici au fost în Cosmos. Gher
man Titov — unul 
eroi — este astăzi 
Leningradului.

în coloanele de 
tranți pășesc numeroși tineri, 
împreună cu prietenii lor so
vietici în Piața Roșie au ve
nit tineri și tinere din multe 
țări ale lumii, care studiază 
la institutele din Moscova. Cu 
toții sărbătoresc astăzi, îm
preună cu poporul sovietic, 
cea de-a 44-a aniversare a lui 
Octombrie, conștienți de fap
tul că noul Program al 
P.C.U.S. trasează calea spre 
viitor nu numai poporului so
vietic, dar și întregii omeniri.

Pace și comunism — aceste 
cuvinte au devenit de mult 
sinonime în vocabularul isto
riei. „Pace popoarelor!“ —
această chemare răsună dea
supra Pieții Roșii, cînd tre- 
cînd pe lîngă tribună demons
tranții poartă un panou înfă- 
țișîndu-1 pe Nikita Hrușciov 
vorbind la cea de-a 15-a se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U.

Participanții la demonstra
ție adresează de Ia bătrînele 
ziduri ale Kremlinului un 
salut frățesc tuturor popoare
lor din țările socialiste, expri
mă solidaritate cu popoarele 
care luptă pentru libertate și 
independență, declară că do
resc să trăiască în pace și 
prietenie cu popoarele S.U.A., 
Franței, Angliei și tuturor 
celorlalte state.

Demonstranții scandează lo
zinci în cinstea comunismului, 
care instaurează pe pămînt 
Pacea, Munca, Libertatea, Ega
litatea, Fraternitatea și Feri
cirea tuturor popoarelor.

★
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

TASS transmite : în seara zi
lei de 7 noiembrie Moscova a 
cinstit cea de-a 44-a aniversare 
a Marelui Octombrie cu tra
diționalele salve de artilerie.

Deasupra orașului s-au înăl
țat mii de rachete luminoase. 
Pe străzi și în piețe domnește 
o mare animație.

Oaspeții din străinătate care 
au întîmpinat aniversarea lui 
Octombrie la Moscova subli
niază în unanimitate că ceea 
ce au văzut astăzi a depășit 
orice așteptări.

„Noua noastră etapă este co
munismul" — această lozincă 
a putut fi văzută pretutindeni.

de de- 
mii de 

lozinci,

din acești 
oaspetele

demons-

de ceea ce provoacă o încordare periculoasăii

MOSCOVA 7 (Agerpres). 
TASS transmite: La recepția i- —.-—in

din
oferită la 7 noiembrie 
Palatul Congreselor 
Kremlin cu prilejul celei 
de-a 44-a aniversări a 
rii Revoluții Socialiste 
Octombrie, N. S. Hrușciov a 
rostit următorul toast:

Dragi tovarăși ! Prieteni ! 
Domnilor ambasadori din ță
rile capitaliste !

Pentru oamenii sovietici 
ziua de astăzi este o zi solem
nă. Sărbătorim 44 de ani de 
la Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie care a deschis 
o eră nouă în istoria ome
nirii.

Această revoluție a însem
nat o cotitură radicală în is
toria țării noastre. Ea a fost o 
cotitură șj în istoria mondială. 
Revoluția din Octombrie a 
răsturnat puterea capitaliștilor 
și moșierilor, a adus la putere 
clasa muncitoare, a deschis 
tuturor popoarelor calea izbă
virii de exploatare și totodată 
calea izbăvirii de războaiele 
în care au fost împinse de cla
sele exploatatoare.

în zilele istorice ale Iuî Oc
tombrie 1917, primul decret al 
Puterii Sovietice a fost De
cretul asupra Păcii, semnat de 
nemuritorul Lenin. în acele 
zile, din Piterul revoluționar 
au zburat în întreaga lume 
vești nu numai despre ceea ce 
a adus Revoluția din Octom
brie popoarelor țării noas
tre. ci și despre ceea ce a a- 
dus ea tuturor popoarelor. 
Pace și o viață pașnică pentru 
popoare — iată la ce chema 
Decretul leninist asupra păcii. 
Sîntem credincioși acestor 
bile idei leniniste, acestor 
runci leniniste.

Și acum chemăm toate 
poarele, toate statele la pace 
și prietenie. In aceasta a con
stat și constă măreața forță a 
politicii noastre externe — po
litică leninistă de pace și co
existență pașnică.

Astăzi unele personalități 
de peste hotare, îndeosebi 
personalități din țările par-

Ia blocul militar 
ne reproșează că 

Sovietică a hotărît

O N. U.

Intervenția
delegatului

R. P. Romine
în Comitetul nr«

Ma- 
din

no- 
po-
po-

5
NEW YORK 7 - De la tri

mișii speciali Agerpres : în 
Comitetul nr. 5 pentru pro
blemele administrative și bu
getare al O.N.U. continuă dez
baterile în legătură cu repar
tiția geografică a personalului 
Secretariatului O.N.U., proble
mă care și în trecut a ocupat 
un loc important pe agenda se
siunilor Adunării Generale. 
Rediscutarea acestei probleme 
în actuala sesiune se datorește 
faptului că prevederile Cartei 
O.N.U. in această chestiune au 
fost nesocotite.

Luînd cuvîntul la dezbateri, 
din partea delegației romîne, 
Dragoș Șerbănescu a adus nu
meroase exemple de încălcare 
a acestui principiu înscris în 
Cartă.

După părerea delegației ro
mîne, a spus Dragoș Șerbănes
cu, sînt suficiente motive 
pentru a se trece la măsuri ra
dicale imediate care să asigure 
o repartiție geografică ținînd 
seama de reprezentarea echi
tabilă a celor trei grupe de 
state : socialiste, neutre, capi
taliste — atît din punct de ve
dere numeric cît și calitativ, 
precum și extinderea princi
piului repartiției geografice a- 
supra tuturor organelor și or
ganismelor O.N.U. și formelor 
sale de activitate.

Marele Octombrie sărbătorit în lumea întreagă
R. D. Germană

BERLIN 7 (Agerpres). — în 
seara zilei de 6 noiembrie a 
avut loc la Berlin o ședință 
festivă consacrată celei de-a 
44-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie.

în prezidiu au luat loc Wal
ter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D.G., 
și alți conducători ai repu
blicii, precum și M. G. Per- 
vuhin, ambasadorul U.R.S.S. 
în R.D.G., mareșalul Uniunii 
Sovietice I. S. Konev, coman
dantul suprem al grupului de 
trupe sovietice din Germania.

Kurt Hager, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., a rostit o 
cuvîntare consacrată aniver
sării Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

R. P. Chineză
PEKIN 7 (Agerpres). - La 
noiembrie a avut loc la Pe

kin o adunare festivă a oame
nilor muncii consacrată celei 
de-a 44-a aniversări a Revo
luției din Octombrie. La adu
nare au participat membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P. C.

6

Chinez, Dun Bi-u, vicepre
ședinte al R. P. Chineze, Cen I, 
locțiitor al premierului Con
siliului de Stat, și alți oameni 
politici și fruntași ai vieții pu
blice, reprezentanți ai oame
nilor muncii, membri ai corpu
lui diplomatic acreditați la 
Pekin.

Raportul cu privire la cea 
de-a 44-a aniversare a Mare
lui Octombrie a fost prezentat 
de U Iui-cijen, membru al C.C. 
al P. C. Chinez, vicepreședinte 
al conducerii centrale a Aso
ciației de prietenie chino-so- 
vietică.

Aniversarea Marelui Octom
brie, a spus el, este o mare 
sărbătoare a poporului sovie
tic, precum și sărbătoarea în 
tregului proletariat mondial, 
a oamenilor muncii din rîn- 
durile națiunilor asuprite și a 
întregii omeniri progresiste. U 
Iui-cijen a relevat că Revolu
ția din Octombrie a deschis o 
eră nouă — era trecerii ome
nirii de la capitalism la socia 
lism și comunism. El a subli 
niat că prietenia și coeziunea 
adîncă ce leagă popoarele Chi
nei și Uniunii Sovietice datea
ză din timpuri străvechi. A- 
ceastă coeziune și prietenie

adîncă se vor dezvolta și pe 
viitor și vor dăinui în veacuri.

La adunarea festivă a rostit, 
de asemenea, o cuvîntare 
S. V. Cervonenko, ambasado
rul U.R.S.S. în R. P. Chineză,

R. P. Polonă
VARȘOVIA 7 (Agerpres). - 

în Palatul culturii și științei 
din Varșovia a avut loc o șe
dință festivă consacrată celei 
de-a 44-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

La masa prezidiului au luat 
loc W. Gomulka, prim-secre
tar al C.C.. al P.M.U.P., A. 
Zawadzki, președintele Consi
liului de Stat, 
wiez, președintele 
de Miniștri al R. P. Polone, 
precum și membri ’ 
Politic și secretari 
P.M.U.P. Din prezidiu a făcut 
parte, de asemenea, A .B. Aris
tov, ambasadorul U.R.S.S. 
R. P. Polonă.

Raportul a fost prezentat 
l. Loga-Sowinski, membru 
Biroului Politic al C.C. 
P.M.U.P.

A luat apoi cuvîntul A 
Aristov, ambasadorul U.R.SS 
în R. P. Polonă.

J. Cyrankie- 
Consiliului

ai Biroului 
ai C.C. al

în

de 
al 
ai

B.

Cuba
HAVANA 7 (Agerpres). - 

La Teatrul „Payret" din Ha
vana a avut loc o adunare 
festivă consacrată celei de-a 
44-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, 
organizată de Confederația oa
menilor muncii din Cuba.

La adunarea festivă a luat 
cuvîntul Alvarez de la Campa, 
secretar al Confederației oa
menilor muncii din Cuba pen
tru relațiile internaționale.

N. A. Belous, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al U.R.S.S. 
în Cuba, a transmis un salut 
cordial frățesc întregului po- 
oor cuban, din partea popoare-

— Uniunii Sovietice.

Âustrîa
VIENA 7 (Agerpres). — TASS 

transmite : In seara zilei de 6 
noiembrie în marea sală a clă
dirii „Kunstlerhaus" a avut 
loc o adunare festivă a oame
nilor muncii din Viena, consa
crată împlinirii a 44 de ani de 
la Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie.
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ticipante 
N.A.T.O., 
Uniunea 
să efectueze experiențe cu 
arma nucleară. Ce se poate 
răspunde la aceasta ?

După cum am mai spus de 
la tribuna Congresului al 
XXII-lea al partidului, am fi 
bucuroși dacă s-ar putea nu 
numai să nu se experimenteze 
această armă, dar și să fie eli
berată definitiv omenirea de 
ea. Am fi fericiți dacă cele
lalte puterj care dispun de 
arma nucleară ar consimți 
ele împreună cu noi să

Și 
nu 

producă această armă, s-o dis
trugă și astfel să înceteze pen
tru totdeauna experimentarea 
ei.

Declar din nou în mod so
lemn : Uniunea Sovietică este 
gata să facă aceasta.

Se vorbește despre prejudi
ciile pe care le aduc exploziile 
nucleare experimentale sănă
tății oamenilor. în.tr-adevăr 
știința a stabilit că ele sînt 
dăunătoare pentru sănătate. 
Dar de milioane de ori este 
mai dăunătoare nu numai 
pentru sănătate, ci chiar pen
tru viața oamenilor, folosirea 
armei nucleare într-un război. 
Și este clar că această armă 
se produce nu pentru a fi ți
nută în depozite.

înțelegem pe deplin senti
mentele și năzuințele oameni
lor care vor să 
păt experiențelor 
cleară. Aceasta 
sentimentele 
noastre.

Există oare 
cetarea totală 
cu arma nucleară ? 
Această cale este dezarmarea 
generală și totală asupra că
reia insistă Uniunea Sovietică. 
Această cale constă în lichida
rea armatelor și armamente
lor, inclusiv în lichidarea to
tală a armei nucleare.

Hotărîrea noastră cu 
vire la efectuarea experiențe
lor nucleare a fost o măsură 
silită luată drept răspuns la 
amenințările de a începe un

și

se pună ca- 
cu arma nu- 
coincide cu 

năzuințele

o cale spre în- 
a experiențelor 

Există.

pri-

război împotriva Uniunii So
vietice dacă ea va semna tra
tatul de pace german. In a- 
ccste condiții, noi am trăda 
poruncile marelui Lenin, inte
resele patriei noastre dacă nu 
ne-am îngriji de securitatea 
ei, de viața șî bunăstarea po
porului sovietic, de securitatea 
prietenilor noștri. Sintem con
vinși că toți oamenii cinstiți 
își dau seama că noi facem 
aceasta nu numai în interesul 
țării noastre, ci și în interesul 
păcii în întreaga lume.

Așadar, pentru a pune capăt 
experiențelor cu arma nuclea
ră, trebuie să înceteze ame
nințările Ia adresa Uniunii 
Sovietice, trebuie să se ajungă 
Ia un acord cu privire Ia tra
tatul de pace german, trebuie 
purificată atmosfera interna
țională de materialul explozi
bil care s-a acumulat ca ur
mare a politicii puterilor oc
cidentale. Și lucrul principal 
este să se procedeze la dezar
marea generală și totală, și a- 
ceasta să fie înfăptuită. Este 
rîndul puterilor occidentale 
să-și spună cuvîntul.

în ceea ce o privește, Uniu
nea Sovietică îndeamnă pu
terile occidentale să înceteze 
experiențele cu arma nuclea
ră, să semneze tratatul cu pri
vire la dezarmarea generală și 
totală sub un sever control 
internațional, să semneze îm
preună cu Uniunea Sovietică 
tratatul de pace german și pe 
această 
situația din Berlinul occiden
tal. Uniunea Sovietică în
deamnă să fie curățită atmo
sfera internațională de ceea 
ce provoacă o încordare peri
culoasă. Toate acestea vor 
contribui, în fapt, la lichida
rea pericolului unui nou răz
boi și Ia întărirea păcii între 
popoare.

Să ridicăm paharul pentru 
dezarmarea generală și totală, 
pentru coexistența pașnică a 
statelor cu orînduiri sociale 
diferite, pentru pace și priete
nie între popoare! (Aplauze 
furtunoase prelungite).

bază să normalizeze

Situație încordată în Ecuador
QUITO 7 (Agerpres). — A- 

gențja France Presse anunță 
că Ia 6 noiembrie guver
nul ecuadorian ș:-a prezen
tat demisia președintelui 
Velasco Ibarra, ca urmare 
a puternicelor manifestații an
tiguvernamentale care au avut 
loc în numeroase orașe din 
țară și care au culminat cu 
incidentele sângeroase petre
cute în aceeași z, la Guaya
quil.

După cum transmite agenția 
France Presse, în cursul 
ciocnirilor au fost ucise 17 
persoane, iar numărul răniți- 
lor se ridică la peste 100.

★
QUITO 7 (Agerpres). — A- 

gențiile occidentale de presă 
anunță că în cursul zilei de 
7 noiembrie situația politică 
din Ecuador s-a agravat. După 
cum transmite agenția Reuter, 
vicepreședintele Ecuadorului, 
Carlos Julio Arosemena, a 
luat cuvîntul la postul de ra
dio Quito și a denunțat pe 
președintele Ibarra că a violat 
constituția și a instaurat în

țară un regim de teroare. co-

Agenția Axsoăazed Press re
latează că emtmentele i-ca 
agravat și mai mult cînd. in 
dimineața zilei de 7 noiembrie, 
s-a anunțat arestarea vicepre
ședintelui țării, Arosemena, 
împreună cu 11 fruntași poli
tici ecuadorieni, în urma or
dinului președintelui Ibarra. 
Imediat după aceea batalionul 
de geniu „Chimbazaro" s-a 
răsculat împotriva președinte
lui Ibarra și a anunțat că-l 
sprijină pe vicepreședintele A- 
rosemena. Soldații au ocupat 
poziții în sudul orașului Qui
to unde au fost atacați de tru
pele și aviația trimise de Ibar
ra. După cum transmite agen
ția France Presse, avioanele, 
artileria și infanteria au ata
cat pozițiile ocupate de mili
tarii răsculați care, după o re
zistență de 10 ore. s-au predat.

Potrivit relatărilor agenții
lor de presă în întreaga tară 
domnește confuzie. Clădirea 
Congresului ecuadorian este 
înconjurată de tancuri și trupe.

O notă iugoslavă adresată 
tuturor tărîîor participante 

la războiul împotriva 
Germaniei naziste

BELGRAD 7 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
Taniug, acum cîteva zile au
toritățile vest-germane au a- 
restat la Miinchen pe cetățea
nul iugoslav Lazo Vraciarici, 
care sosise acolo în vederea 
rezolvării unor treburi comer
ciale, pentru faptul că acesta 
a luptat în Iugoslavia ca par
tizan împotriva Wehrmach- 
tului hitlerist. Acest act fără 
precedent a fost înfăptuit de 
autoritățile vest-germane în 
baza unui mandat de arestare 
emis împotriva luț Vraciarici 
încă în anul 1941 de către au
toritățile de ocupație hitle- 
riste.

în legătură cu aceasta, Se
cretariatul de Stat pentru 
Afacerile Externe al R. P. F. 
Iugoslavia a adresat tuturor 
țărilor participante la războiul 
împotriva Germaniei naziste

o notă în care le atrage aten
ția asupra acestei practici ile
gale a organelor R. F. Ger
mane față de foștii luptători 
din rezistentă.

Este necesar să se întreprin
dă acțiuni energice pentru 
preîntîmpinarea legalizării în 
Republica Federală Germană 
a practicii potrivit căreia ce
tățenii țărilor aliate pot fî 
maltratați sau urmăriți în baza 
unor acte din perioada de 
ocupație și pot răspunde în 
general pentru faptele săvîrși- 
te în lupta împotriva celui 
de-al treilea Reich în cursul 
ultimului război mondial, se 
subliniază în nota iugoslavă.

★
Sub presiunea opiniei publi

ce autoritățile vest-germane 
au fost silite să pună în liber
tate pe Vraciarici și să anu
leze mandatul de arestare.

pp Pp scurt
BRUXELLES. - Zilele aces- 

tea s-a deschis la Bruxelles cel 
de-al 32-lea Tîrg alimentar 
la care, printre numeroase 
fări, participă și R. P. Romînă.

Ziua de 3 noiembrie a fost 
dedicată Republicii Populare 
Romine.

ROMA. — Filmul romînest 
de scurt metraj „Patologia 
stomacului operat pentru boa
lă ulceroasă" a fost distins cu 
medalia de aur, oferită de 
președintele Camerei deputati- 
lor italieni, in cadrul unui 
festival internațional al filmu 
lui de documentare științifică

medico-sanitară, organizat re
cent la Pavia. în Italia.

BUENOS AIRES. Agenția 
Associated Press anunță că în 
cadrul măsurilor de represiu
ne împotriva grevei feroviari
lor și a grevei generale de so
lidaritate declarate de circa o 
sută de sindicate argentiniene. 
autoritățile polițienești au 
arestat aproape 300 de munci
tori feroviari Peste 20.000 de 
soldați, jandarm» și polițiști 
sînt concentrați la Buenos Ai
res. deasupra căruia zboară în 
permanentă avioane și elicop- 
‘•■re mi';tare.
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