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A 45-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste
din Octombrie

Adunarea festivă din Capitală

Foto : AGERPRESPrezidiul adunării festive

Marți după-amiază a avut 
loc în sala Palatului R. P. 
Romîne adunarea festivă con
sacrată sărbătoririi zilei de 7 
Noiembrie, cea de-a 45-a ani
versare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. Pe fun
dalul scenei, unde se afla por
tretul lui Vladimir llici Lenin, 
erau înscrise datele festive 
1917-1962 și urarea „Trăiască 
cea de-a 45-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie".

In prezidiul adunării au 
luat loc tovarășii: Chivu 
Stoica, Alexandru Moghioroș, 
Dumitru Coliu, Leontin Sălă- 
jan, Ștefan Voitec, I. K. Je- 
galirs, ambasadorul Uniunii 
Sovietice în R. P. Romînă, 
G. G. Abramov, conducătorul 
delegației Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., care ne vizitează 
țara la invitația Marii Adu
nări Naționale. Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, Florian Dănălaclie, Isac

Martin, Ion Cozma, Gh. Stoica, 
I. Popescu Puțuri, membri ai 
C.C. al P.M.R., general maior 
I. V. Vinogradov, atașatul mi
litar, naval și al aerului al Uni
unii Sovietice în R. P. Romînă, 
Marin Florea Ionescu, vice
președinte al Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., Octavian Ni- 
stor, secretar al C.C. al U.T.M., 
acad. Gh. Ionescu Sisești, vice
președinte al Academiei R. P. 
Romîne, V. Em. Galan, vice
președinte al Uniunii Scriitori
lor din R. P. Romînă, prof. 
Gh. Mihoc, membru corespon
dent al Academiei R. P. Ro
mîne, Eroul Muncii Socialiste 
Alexandru Codescu, maistru 
cazangiu la uzinele „Grivița 
Roșie“. Marin Dima, cazangiu 
la uzinele „Vulcan“, Ștefan 
Paraschiv, lăcătuș la uzinele 
„Semănătoarea“, Dumitru 
Dima, topitor la uzinele „23 
August“, și Elena Manta, țesă
toare la uzinele textile „7 No
iembrie“.

In sală se aflau membri ai 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători ai organizațiilor ob
ștești și instituțiilor centrale, 
delegați ai oamenilor muncii 
din întreprinderile și institu
țiile Capitalei, academicieni și 
alți oameni de știință și cul
tură, activiști de partid, de 
stat și ai organizațiilor ob
ștești, generali și ofițeri 
superiori ai forțelor noastre 
armate, ziariști români și 
străini.

Au participat membrii dele
gației Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. care se află în țara 
noastră.

Erau de față șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă, membrii Amba
sadei Uniunii Sovietice și alți

membri ai corpului diplo
matic.

S-au intonat imnurile de 
stat ale U.R.S.S. și R. P. Ro
mîne.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Ion Cozma, membru al 
C.C. al P.M.R., președintele 
Sfatului Popular al Capitalei.

Despre cea de-a 45-a ani
versare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie a vor
bit tovarășul Florian Dănăla- 
che, membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.M.R.

A vorbit apoi conducătorul 
delegației Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., G. G. Abramov.

In încheiere a fost prezentat 
un bogat program artistic.

(Agerpres)

în pag. a IlI-a :.
Cuvîntările tovarășilor Florian Dănălache și 

G. G. Abramov

In regiunea București

A fost arată aproape 70% 
din suprafața planificată

In 16 gospodării agricole co
lective din raionul Roșiori de 
Vede, regiunea București, a fost 
arată întreaga suprafa|ă destinată 
însămînfărilor de primăvară. Prin
tre acestea sînt cele din comu
nele Drăcșani, Albești, Peretu, 
Săceni, Goala și Sfințești. Colec
tiviștii din raion au sprijinit pe 
mecanizatori eliberînd la timp 
terenurile de coceni, tulpini de 
floarea-soarelui și alte resturi ve
getale. Ca urmare, pină acum a 
fost arată aproape întreaga ;su- 
prafafă planificată. Pe ultimele su
prafețe ce se vor însămînța în

primăvara anului viitor ară acum 
și mecanizatorii din raionul Ale
xandria.

Pină în prezent în G.A.C. din 
regiunea București a fost arată a- 
proape 70 la sută din suprafața 
planificata. Pentru terminarea 
în cel mai scurt timp a a- 
răturllor au fost alcătuite echi
pe de colectiviști care eliberează 
terenurile de resturi vegetale. 
Tractoarele și mașinile agricole 
care au lucrat pe terenurile G.A.C. 
unde arăturile au fost terminate 
au fost deplasate în unitățile care 
nu au încheiat această lucrare.

(Agerpres)

Cum a obținut G.A.S. Pietroiu
4 500kg de porumb boabe la ha 

în teren neirigat
Gospodăria agricolă de stat 

Pi 'roiii din regiunea București 
a strîns anul acesta de pe aproa
pe 900 ha cultivate cu porumb, 
în teren neirigat, cîte 4 500 kg 
de porumb boabe la hectar, cu 
aproape 1 900 kg Ia ha mai mult 
decît era planificat. De pe alte 
peste 800 ha de cultură irigată 
s-au recoltat cîte 8 280 kg po
rumb boabe Ia hectar.

Factorii principali care au dus 
Ia obținerea acestor recolte mari, 
mai ales de pe terenurile neirî- 
gate, în condiții climatice destul 
de nefavorabile, au fost pregă
tirea terenului după cele mai 
noi metode științifice, fertiliza
ta diferențiată a solului și exe
cutarea lucrărilor de îngrijire a 
culturilor în timpul optim.

întreaga suprafață destinată a- 
cestei culturi a fost arată îndată 
după eliberarea ei de plantele 
premergătoare, la o adîncime 
de 28—42 cm, cu pluguri în a- 
gregat cu grapă cu colți regla
bili. Pe unele suprafețe, această 
lucrare a fos! efectuată de cîte 
două ori. Primăvara, înainte de

semănat, arăturile au fost grapa- 
te de-a curmezișul brazdelor, fo- 
losindu-se grape cu discuri și 
grape cu colți reglabili. Fertili
zarea s-a făcut diferențiat în 
funcție de starea golului, aplicîn- 
du-se odată cu arătura de toam
nă cîte 300—400 kg de superfos- 
fat la hectar, iar primăvara, 
odată cu prima grăpare, încă 
100—150 kg de azotat de amo
niu la hectar. în prima decadă 
a lunii aprilie s-a însămînțat po
rumbul, asigurîndu-se o densita
te de 32 000—38 000 de plante la 
hectar. La cîteva zile după în- 
sămînțare, terenurile au fost ia
răși grăpate pentru afînarea so
lului și distrugerea buruienilor 
apărute. în timpul vegetației, lu
crătorii acestei unități au efec
tuat patru prașile mecanice și 
trei prașile manuale.

Acum mecanizatorii acestei u- 
nități lucrează cu toate forțele 
la pregătirea terenului pentru 
recolta anului viitor. Ei au arat 
aproape 2 600 de ha și au ferti
lizat peste 2 200 ha.

(Agerpres)

Comitetul Central al Partidului Muncito
resc Romîn, Consiliul de Stat și Guvernul 
Republicii Populare Romîne, întregul popor 
romîn transmit Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice, Prezi
diului Sovietului Suprem, Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, poporului sovietic frate, un fierbin
te salut și cele mai cordiale felicitări cu 
prilejul celei de-a 45-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

Mergînd pe calea luminoasă a Marelui Oc- [ 
tombrie, care a inaugurat o eră nouă în is- \ 
toria omenirii, poporul sovietic a obținut 
succese uriașe în dezvoltarea economiei so
cialiste, a științei și tehnicii, în ridicarea ni
velului de trai material și cultural, în toate 
domeniile activității sociale. Sub conducerea 
încercată a Partidului Comunist, a Comite
tului său Central leninist în frunte cu to
varășul N. S. Hrușciov oamenii sovietici 
dau viață mărețului program de construire a 
comunismului, adoptat de cel de-al XXII-lea 
Congres al P.C.U.S.

Prin aportul deosebit la dezvoltarea crea
toare a marxism-leninismului, la întărirea 
unității lagărului socialist, a coeziunii parti
delor comuniste și muncitorești, P.C.U.S. și-a 
cîștigat prețuirea mișcării comuniste și mun
citorești mondiale, care vede în el detașa
mentul său de frunte.

Uniunea Sovietică a dobîndit un imens 
prestigiu internațional, datorită perseveren-

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Central 

Partidului Muncitoresc Romîn
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Romîne

MOSCOVA

ței și principialității cu care promovează 
politica leninistă de coexistență pașnică, de 
apărare a independenței și libertății popoa
relor, datorită activității sale inepuizabile 
îndreptate spre zădărnicirea uneltirilor răz
boinice ale imperialismului, spre salvgarda
rea păcii. Recentele inițiative ale guvernului 
sovietic în vederea lichidării gravei încordări 

. create în zona Mării Caraibilor de acțiunile 
/ agresive ale Statelor Unite împotriva Repu

blicii Cuba, sînt expresia înaltului spirit de 
răspundere față de cauza păcii și se bucură 
de sprijinul larg al popoarelor, al opiniei pu
blice mondiale.

Cu deosebită satisfacție constatăm încă o 
dată că prietenia trainică și alianța frățească 
de nezdruncinat dintre Republica Populară 
Romînă și Uniunea Sovietică, relațiile inter
naționaliste dintre partidele noastre se dez
voltă și se adîncesc continuu spre binele 
ambelor popoare și al cauzei noastre comune.

Cu prilejul acestei mărețe aniversări, în 
numele întregului popor romîn, vă urăm 
dumneavoastră, dragi tovarăși, și întregului 
popor sovietic noi victorii in înfăptuirea pro
gramului construcției comuniste, în lupta 
nobilă pentru triumful deplin al păcii și so
cialismului.

Trăiască în veci prietenia de nezdruncinat 
dintre poporul romîn și poporul sovietic!

Trăiască cauza invincibilă a Marelui Oc
tombrie !

Trăiască pacea în lumea întreagă!

ION GIIEORGHE MAURER
al Președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Populare Romîne

Pentru calita te trebuie 
să lupte întregul colectiv

Î
ntreprinderea „Octombrie roșu” din Ghimbav este 
una din marile filaturi de lînă pieptănată din țară. 
Produsele lucrate aici sînt folosite de numeroase 
țesătorii și fabrici de tricotaje și sînt apreciate 
pentru calitatea lor superioară. Multă vreme fila
tura s-a bucurat de un bun renume, rezultat al 
strădaniilor depuse de întregul colectiv, al măsu

rilor luate pentru îmbunătățirea permanentă a calității produ
selor. Pe la sfîrșitul trimestrului trecut, întreprinderea a în
ceput însă să livreze loturi de fire necorespunzătoare care au 
influențat calitatea unor țesături tergal, urson, articole de 
mătase artificială etc. în ultimele două luni, filaturii „Octom
brie roșu” i-au fost respinse circa 1000 kg. de fire. Fabrica 
„Postăvăria romînă”, ca să dăm numai un exemplu, a avut 
mari neajunsuri din pricina materiei prime.

Despre cauzele care au dus la această situație și măsurile ce 
trebuie luate s-a discutat recent într-o consfătuire la care au 
participat muncitori, ingineri și tehnicieni, reprezentanți ai mi
nisterului și ai întreprinderii „Postăvăria romînă” din Bucu
rești.

Este adevărat că filatura a 
avut în această perioadă o 
seamă de greutăți. Fabrica 
„Libertatea“ din Sibiu a livrai 
unele loturi de pale „tergal" 
insuficient antistatizate, cu 
torsionări false, care au pro
dus numeroase ruperi și înfă
șurări de material pe mașini. 
(Normal trebuia ca acestea să 
fie refuzate. Din cauza unei 
slabe exigențe la recepție, ma
teria primă a fost totuși in
trodusă în procesul de fabri
cație). De aici destule neajun
suri. Pe de altă parte, faptul 
că un filator deservește un 
număr prea mare de fuse

(400—600 la prelucrarea fire
lor sintetice) creează greutăți 
în realizarea unor produse de 
calitate superioară. La acestea 
trebuie adăugate lipsa unor 
accesorii, numărul prea mare 
de partizi și produse care în
greunează specializarea mun
citorilor, greutăți care au a-

însemnări 
de la consfătuirea 

organizată 
la Filatura 

„Octombrie roșuw* 
Ghimbav

utilajului și astfel s-au pro
dus fire de slabă calitate 
cu flameuri, nopeuri, fire ne
uniforme. Este deosebit de 
important ca muncitorul care 
lucrează la mașina respec
tivă să se sesizeze imediat 
ce a văzut că mașina este 
dereglată. Or, am întîlnit ca
zuri cînd unii tineri, deși au 
observat că la dublare, epura
toarele (lamelele prin care 
trece firul) nu au fost bine 
reglate, au lucrat totuși mai 
departe. Din consfătuire, din 
discuțiile purtate cu mulți 
muncitori am semnalat o ati
tudine care ar trebui temei
nic analizată de organizația 
U.T.M. Sînt tineri care din 
dorința de a obține o produc
ție cît mai mare forțează ma
șinile, nu le îngrijesc sau nu 
cheamă meșterul atunci cînd 
observă unele defecțiuni mici, 
în acest caz producția reali
zată este întotdeauna de slabă 
calitate. Trebuie să li se ex
plice acestora că este impor
tant să sporești producția, dar 
nu în detrimentul calității. 
Calitatea și productivitatea 
sînt două elemente insepara
bile. Să li se explice astfel 
încît ei să înțeleagă că organi- 
zîndu-și mai bine munca, în
grijind utilajul, au posibilita
tea să lucreze cu viteze spo
rite. De multe ori mașinile 
deservite de tinerele Ana Pi- 
poș, Elena Pușcașu, Maria

Elevi de la Școala medie nf. 2 ,,N. Bălcescu“ din Brăila în practică la Uzina „Progresul“. Ei 
ascultă cu mult interes explicațiile date de tinărul strungar Petre Criscov,

vut efecte negative asupra ca
lității.

Discutînd despre toate a- 
cestea, participanții la consfă
tuire au insistat îndeosebi a- 
supra cauzelor interne, care 
depind de întreprindere și 
care trebuie înlăturate cu 
forțe proprii.

Fiecare știe ce mare impor
tanță are utilajul în industria 
textilă. O mașină reglată 
necorespunzător va face ca 
firele să se rupă, iar noduri 
multe înseamnă țesături de 
calitate necorespunzătoare. 
S-au semnalat destul de mul
te cazuri cînd ajutorii de 
meșteri au acordat puțină a- 
tenție funcționării normale a

Colțea nu sînt curățate la vre
me. în industria textilă a- 
cest lucru este deosebit de 
dăunător. Un singur fir îngro
șat, un ghemotoc de scamă 
așezat pe fir creează mari 
greutăți țesătorilor. Organiza
ția U.T.M. ar putea să inter
vină mai operativ în elimina
rea acestui neajuns. Și cel mai 
bine poate face acest lucru 
demonstrînd practic, cu mos-

Ing. I. BRIL
șeful serviciului producție 

lînă-Direcția generală 
industrială lînă și mătase 
din Ministerul Industriei 

Ușoare

(Continuare în pag. a Il-a)

135000 de cititori

Foto: N. STELORIAN

BAIA MARE (de ta corespon
dentul nostru).

La concursul bienal „Biblioteca 
în slujba construcției socialismului“ 
participă peste 270 biblioteci re
gionale, raionale, comunale, să
tești din regiunea Maramureș. 
Desfășurînd o muncă susținută pen
tru popularizarea cărții, în fișele 
de cititori din aceste biblioteci au 
fost înscriși peste 135 000 mineri, 
metalurgici, muncitori de pădure, 
mecanizatori, colectiviști, elevi

etc. Ca urmare în această peri
oadă din rafturile bibliotecilor au 
fost scoase șl înmînate cititorilor 
aproape 1 300 000 de volume, 
cărți social-politice, tehnico-știin" 
fiiice, agrotehnice, de populari
zare a științei, beletristice etc. 
Semnificativ este faptul că numă
rul cărților citite în acest an pină 
la 1 octombrie este egal cu acela 
al cărților citite în întregul an 
1961,

Pe inginerul Remus Purecel 
l-am întîlnit la biblioteca 
fehnică a Uzinei metalur

gice din Colibași, Tocmai îm
prumutase o nouă carte fehnică.

— E un musafir permanent al 
nostru, ne spune bibliotecara 
Elena Popescu. De la dînsa aflăm 
că inginerul este unul din cei 
peste 1 000 de cititori care au 
studiat în acest an mai bine de 
5 000 de broșuri și lucrări teh
nice, de specialitate.

— Tinerii au îndrăgit foarte 
mult literatura tehnică — ne re
lata în continuare, bibliotecara, 

Studiul amănunțit, sistematic i-a 
ajutat pe mulți dintre cititori să 
găsească noi căi de îmbunătățire 
a procesului de producție

Un ajutor prețios prin studierea 
literaturii tehnice l-au primit in
ginerul Aurel Călugăru la mo
dernizarea unui strung paralel, 
maistrul Petre Marinescu, reglo- 
rul Ion Moraru și alții.

La creșterea numărului de citi
tori ai literaturii tehnice o con
tribuție de seamă și-a adus-o și 
organizația U.T.M. din uzina 
noastră care, împreună cu comi
tetul sindicatului și cu responsa
bila bibliotecii tehnice, s-a ocu" 
paf de popularizarea și răspîn- 
direa noutăților apărute în biblio
teca fehnică.

Pentru a veni și mai mult în 
sprijinul popularizării și răspândi

rii cărții tehnice în rîndul munci
torilor, tehnicienilor și inginerilor 
comitetul sindicatului, îndrumat 
de comitetul de partid, a organi

zat „Săptămîna cărții tehnice".

I. STANCIU
corespondent voluntar

Fabrica de ulei „Interindustrial1* 
din' Oradea. Tinărul Nicolae Igna, 
ajutor centrifugor, urmărește 
funcționarea automată 'a unor in
stalații din secția de rafinare 8 

uleiului.
Foto: AGERPRES

--------

De Ia Institutul 
de fizică atomică

în ultimul timp, colectivul de 
cercetători de la betatronul In
stitutului de fizică atomică a e- 
fectuat o serie de lucrări care 
au dus la mărirea substanțială a 
intensității radiației generate de 
acest accelerator.

în prezent, betatronul produ
ce o radiație cu o intensitate de 
40 rotgeni pe minut la distanță 
de 1 metru de focar, sub o e- 
nergie de 25 MeV. Creșterea in
tensității radiației a permis 
scurtarea pină la o zecime a du
ratei necesare pentru efectuarea 
diverselor lucrări de cercetare 
sau aplicații practice. Cu ajuto
rul betatronului, paralel cu cer
cetările în domeniul proprietăți
lor nucleelor atomice, se fac și 
lucrări de dcfectoscopie pentru 
industrie. Astfel, prin îmbunătă
țirea parametrilor acceleratoru
lui, s-a creat posibilitatea ca în 
prezent să se efectueze controlul 
prin radiografiere a pieselor me
talice cu grosimi pînă la 300—400 
mm.

(Agerpres)

UNIVERSITATE A TIMPULUI LIBER
■I fișele care anunță 

programele perio
dice ale Casei de 

I cultură a studenți
lor din Timișoara 

I atrag un număr ma- 
re de spectatori și 

participanți Ia activitățile cul
tural-educative organizate. Rea
lizările unor formații artistice 
au devenit cunoscute nu numai 
studenților timișoreni, ci și oa
menilor muncii din regiune. Deo
sebite satisfacții au încercat, 
bunăoară, membrii formației dc 
muzică ușoară și recitatorii care 
în vară au prezentat un program 
artistic în fața muncitorilor de 
la Uzina „Oțelul roșu“. Satisfac
țiile au izvorît din aprecierea 
de care s-a bucurat programul 
prezentat. Iar dovada că într-a- 
devăr a fost așa o constituie și 
o invitație recentă prin care con
ducerea școlii medii de Ia „Oțelul 
roșu” solicită formația de mu
zică ușoară și populară a Casei

de cultură, precum și un grup 
de studenți fruntași care să 
vorbească elevilor despre profe
sia pe care și-au ales-o, despre 
condițiile de studii din faculta
te, în scopul viitoarei orientări 
profesionale a absolvenților șco
lii.

Asemenea realizări, prestigiul 
de care se bucură unele formații 
ale Casei de cultură a studenți
lor nu sînt întîmplătoare. Ele 
sînt rodul unor preocupări con
tinue pentru a asigura activități
lor Casei de cultură un loc în
semnat în complexul muncii cul
tural-educative studențești. Sala 
de spectacole, sala de audiții, 
biblioteca au devenit locuri în 
care studenții nu vin numai pen
tru destindere, ci ca să-și conti
nue totodată pregătirea multila
terală.

Expuneri cu teme variate : 
„Ce am văzut în patria construc
torilor comunismului“ (susținută 
de studenții care au participat

la excursiile organizate de 
U.A.S.R.) sau „Actualități poli
tice interne și internaționale” 
(susținută de către I. Mărgi- 
neanu, redactor la ziarul „Dra
pelul roșu”) s-au bucurat de in
teresul firesc al studenților.

în acest an universitar Casa

nar le revin sarcini de mare 
cinste”, „Dragostea față de pro
fesia de medic”, „Să ne pregătim 
cu interes pentru munca de in
giner” — la care au vorbit pro
fesori și conferențiari universi
tari, ingineri, doctori, specialiști 
din producție, studenți din anii

Casa de cultură a studenților din Timișoara 
la început de an universitar

de cultură și-a început activita
tea cu o acțiune interesantă : 
organizarea unor seri tematice 
pentru studenții anului I din 
diferite facultăți. Scopul : edu
carea la proaspeții studenți a 
sentimentului dragostei pentru 
profesie și a responsabilității 
față de pregătirea viitoare. Ast- 
fel, serile cu temă „Să iubim 
munca de profesor”, „Ingineru
lui agronom și medicului veteri-

mari, s-au dovedit deosebit de 
atractive și, bineînțeles, efi
ciente.

Parcurgînd programul de acti
vitate pe luna octombrie se des
prind și alte nenumărate mani
festări culturale ca : seri de 
film, seri de audiții muzicale 
(„Seară de canțonete“, „Mari 
compozitori sovietici”, „Cîntecul 
revoluționar, tovarăș de luptă al 
clasei muncitoare”, „Seară dc

muzică ușoară sovietică” etc.), 
medalioane muzicale (Ceaikov- 
ski), seri de pictură (Lucrările 
de artă din Galeriile Tretiakov), 
conferințe (La cosmodrom și 
centrul de coordonare și calcul 
înainte și după secunda de lan
sare), seri de întrebări și răs
punsuri (Probleme de oncolo
gie dezbătute la Congresul inter
național de la Moscova, Noutăți 
în domeniul televiziunii), seri 
tematice (Studentul Vladimir 
Ulianov — prezentat de grupa 
a Il-a a anului VI de la I.M.F. 
pentru studenții anului I) etc. 
Toate acestea arată că există o 
permanentă preocupare pentru 
organizarea cît mai complexă a 
activităților Casei do cultură, 
pentru a cuprinde un număr 
mare de studenți și a contribui 
activ la educarea acestora. Tre
buie subliniat, de asemenea, că 
multe din acțiunile amintite 
sînt urmate de prezentarea unor 
programe artistice. Programei»

sînt susținute însă, din păcate, 
nu de formații studențești, ci 
mai mult de formații din oraș. 
Există o parte pozitivă într-o 
asemenea inițiativă (studenții 
au putut participa la un recital 
de canto și balet dat de artiștii 
operei din localitate, un specta
col muzical dat de taraful 
I.T.T., laureat pe țară, un spec
tacol dc cîntece și dansuri dat 
de ansamblul tineretului etc). în 
același timp, însă, considerăm 
că este necesar, pentru stimula
rea activității cultural-artistice 
studențești, ca formațiile artisti
ce ale institutelor să dea spec
tacole la Casa de cultură (bri
găzi de agitație, teatru, or
chestre) după cum și formațiile 
Casei de cultură vor trebui să 
realizeze periodic și cît mai re
pede spectacole în care să cu-

NICOLAE DRAGOȘ

(Continuare în pag. a ll a)



Acțiuni instructiv-educative 
in sprijinul invățămintului

politic U.I.M.
început noul an 
de învățămînt po
litic U.T.M. în ce
le mai multe 
cercuri s-au ținut 
deja primele ex
puneri și au avut

loc primele dezbateri. Așadar, 
în prezent, în fața propagan
diștilor și cursanților, ca și în 
fața birourilor U.T.M. stau 
sarcini legate de asigurarea 
bunei desfășurări a activității 
cercurilor.

Ca propagandist la unul din 
cercurile „Să ne cunoaștem 
patria socialistă' din între
prinderea noastră, mă voi 
străddi în cele ce urmează să 
înfățișez unele activități pe 
Care mi-am propus să le rea
lizez cu cursanții și care sînt 
menite să-i ajute pe aceștia în 
însușirea cunoștințelor pre
date.

La succesul activității cer
cului de învățămînt politic 
contribuie mai mulți factori: 
întocmirea judicioasă a expu
nerii, conducerea competentă 
a discuțiilor, îndrumarea stu
diului cursanților etc. Alături 
de factorii enumerați, o im
portanță deosebită o au acti
vitățile instructiv-educative 
organizate cu membrii cercu
lui precum și folosirea ma
terialului intuitiv.

Am fost și anii trecuti pro
pagandist și mi-am putut da 
seama din proprie experiență 
de însemnătatea acestor acti
vități. Ele, pe de o parte, îm
bogățesc conținutul lecției, 
adaugă noi date, noi cuno
ștințe celor predate, iar pe de 
altă parte contribuie la fixa
rea problemelor de bază ale 
fiecărei expuneri. Avînd a- 
ceasta în vedere, pentru anul 
de învățămînt politic 1962- 
1963 mi-am întocmit un plan

sumar de activități instructiv- 
educative și am luat măsuri 
pentru asigurarea materialului 
intuitiv.

Ca și anul trecut, pentru 
lecția „Pagini din trecutul de 
luptă al poporului nostru“ 
mi-am propus vizitarea, cu 
cursanții, a Muzeului Doftana, 
a Muzeului de Istorie a parti
dului și a Muzeului orașului 
București. Unele vizite le vom 
face împreună cu alte cercuri. 
In plus, vom chema în mijlo
cul nostru un vechi membru 
de partid care să vorbească 
cursanților despre viața grea 
a oamenilor muncii din tre
cut, despre lupta comuniștilor 

uteciștilor pentru răsturna-?i

Tribuna 
propagandistului

rea regimului burghezo-mo- 
șieresc.

La lecția „Uniunea Tinere
tului Muncitor — organizația 
revoluționară de masă a tine
retului muncitor din R.P.R.”, 
ne-am gîndit să organizăm 
un simpozion pe tema „Erois
mul în muncă al tineretului 
nostru“, la care activiști cu 
experiență ai U.T.M. să vor
bească despre contribuția a- 
dusă de tineri la mărețele în
făptuiri ale partidului în ope
ra de construire a socialismu
lui. Vom invita la simpozionul 
nostru un tovarăș scriitor care 
să ne citească din creația sa 
închinată tineretului.

Istoricul uzinei, 
fața tinerilor 
din conducerea întreprinderii 
noastre, va fi

Romîn de industrializare so
cialistă a țării“. Tot pentru a- 
ceastă lecție vom organiza vi
zitarea unor importante obiec
tive industriale din țară, ca 
Hunedoara, Onești ș.a.

Pentru lecția „Frumoasă și 
bogată ești patria mea' vom 
organiza diverse excursii prin 
țară.

Acestea sînt doar cîteva din 
obiectivele propuse. Unele vor 
fi realizate la nivelul cercului, 
altele împreună cu toți tinerii 
din întreprindere, în cadrul 
acțiunilor cultural-educative 
ale organizației noastre.

In ceea ce privește asigu
rarea materialului ajutător 
pentru expunerile și discuțiile 
din cerc, am luat măsuri 
să-mi procur o hartă mare a 
țării noastre, precum și pen
tru întocmirea unor scheme și 
grafice mai ales la lecțiile pri
vitoare la industrializare, la 
creșterea productivității mun
cii și reducerea 
cost.

în organizarea 
cientă a acestor 
rol important îl 
rile între propagandiști pre
cum și propunerile cursanți
lor.

Procedînd astfel, sîntem si
guri că în activitatea cercu
rilor de învățămînt politic 
U.T.M. vor fi obținute rezul
tate din ce în ce mai bune.

MARIAN FILIP 
propagandist la Uzinele 

„T. Vladimirescu“ București

prețului de

cit mai efi- 
activități, un 
au convorbi-

B

Uzinele „23 August“ din Capitală. Alături de muncitorii vîrst nici din brigada condusă de llie 
Feher, din seefia construcfii mecanice, tinerii Viorel Cristescu, Oprea Gh. și Mogoș Marin lu

crează la montarea mecanismelor unor mașini grele necesare industriei siderurgice.
Foto a AGERPRES

expus în 
de tovarăși

una din ac
țiunile în sprijinul lecției „Po
litica Partidului Muncitoresc

Pentru calitate trebuie să lupte
întregul colectiv

(Urmare din pag. I)

tre, ce produse se obțin atunci 
cînd mașinile nu sînt bine re
glate sau întreținute. Exem
plele concrete conving întot
deauna mai bine. Asemenea 
mostre pot fi folosite și în ca
drul consfătuirilor de produc
ție sindicală; în adunările ge
nerale U.T.M., în discuțiile 
postului utemist de control cu 
tinerii.

O altă cauză care a făcut ca 
în ultima vreme să scadă ca
litatea produselor o constituie 
nerespectarea de către unii 
muncitori a prescripțiilor teh
nologice, nefolosirea celor mai 
optime mînuiri. Multe tinere, 
printre care Agapia Gheorghe, 
Rodica Gospodin, A. Turtu- 
reanu, Maria Ciobanu, Filof- 
teia Constantinescu au insistat 
în cuvîntul lor pe acest lucru 
ca fiind deosebit de important 
în realizarea unor produse de 
calitate superioară.

Eram la filatură. Am obser
vat cum o muncitoare, legînd 
firul, a lăsat capete prea 
mari.

— De ce nu faci îmbinarea 
(lipirea) punctată ? am în
trebat-o. Capetele astea scad 
calitatea firelor.

A încercat să se justifice, 
dar și-a dat seama că a lucrat 
greșit. Și nu este singura care 
procedează în acest fel. Am 
întîlnit și alte tinere, Ioana 
Stoica, Haidemarie Dickstefes, 
Eliza Broască etc., care exe
cută nodul prea mare.

Aș dori să spun cîteva cu
vinte și despre spiritul gospo
dăresc. Cei mai mulți tineri 
dovedesc că sînt buni gospo
dari. Dar, mai sînt unii care 
nu acoidă destulă atenție 
manipulării îngrijite a palelor, 
cilindrilor de pretort și țevi
lor cu fire, dăunînd calității.

— Acest lucru ține de con
știința fiecăruia — spunea în 
consfătuire tînăra Maria Cio
banu. Fiecare trebuie să um
ble mai atent la alegerea fi
relor de pe țevile încărcate 
cu celofibră, pentru ca ele să 
nu se mai deșire. Vom avea 
mai puține deșeuri și firele nu 
se vor mai murdări.

Intr-adevăr acest lucru ține i 
de conștiință, de felul cum în
țeleg tinerii să gospodărească I 
avutul obștesc. Un fir murdar, i 
pătat, înseamnă defecte în 
țesături.

Consfătuirea a discutat și I 
alte probleme care concură la 
calitatea produselor : buna or
ganizare a muncii, exigența 
de care trebuie să dea dovadă 
controlorii tehnici de calitate, 
folosirea judicioasă a timpu
lui de lucru, ridicarea califi
cării profesionale. Aș vrea să 
mă opresc la cea din urmă 
problemă. Conducerea între
prinderii, organizația U.T.M. 
au luat unele măsuri (destul 
de puține) pentru ridicarea 
calificării tinerilor. Din pă
cate, nu s-au ocupat de pre
gătirea ajutorilor de meșteri, 
deși cea mai mare parte din
tre ei n-au pregătirea nece
sară. Organizarea unor cursuri, 
schimburi de experiență, de
monstrații practice, atragerea 
lor la biblioteca tehnică sînt 
acțiuni care-i vor ajuta pe 
ajutorii de meșteri să conducă 
mai competent producția, să 
fie buni îndrumători pentru 
tinerii muncitori.

Cea mai mare parte din 
muncitorii care lucrează aici 
sînt tineri. Este deci necesar 
ca organizația U.T.M., sub 
conducerea organizației de 
partid, să întreprindă mai 
multe acțiuni pentru sporirea 
contribuției lor în procesul 
fie producție. Există în între-

prindere vitrine 
duse de calitate 
pentru rebuturi, 
organiza discuții operative în 
fața acestor vitrine în care 
să se scoată în evidență cau
zele. De asemenea, ar fi bine 
ca la adunările generale 
U.T.M. să fie invitați șefi de 
schimb, tovarăși din conduce
rea întreprinderii care să 
arate concret tinerilor ce posi
bilități au pentru îmbunătăți
rea calității firelor.

La lichidarea unor neajun
suri întreprinderea are însă 
nevoie de sprijinul ministeru
lui. In urma acestei consfătu
iri a avut loc la Direcția ge
nerală tutelară din minister o 
ședință la care au participat 
și șefii de servicii. S-au stabi
lit cu acest prilej următoarele 
măsuri:

• revizuirea bazei de deser
vire la mașinile de filat cu 
inele pentru prelucrarea fi
relor tergal, astfel ca mun
citorii să aibă cele mai bune 
condiții pentru a realiza pro
duse de calitate superioară;

® aprovizionarea întreprin
derii cu toate accesoriile nece
sare și procurarea a 6 000 de 
manșoane de cauciuc special 
tratat antistatic, pentru mon
tarea acestora la cilindrii de 
presiune de la mașinile de fi
lat cu inele ce se vor fixa pe 
rulmenți;

• să se atragă atenția Fa
bricii „Libertatea“-Sibiu în le
gătură cu respectarea instruc
țiunilor 
privind 
tergal 
calității 
fabricii 
pregătit 
această problemă ;

• studierea posibilităților de 
îmbunătățire a profilului și 
activității tehnico-productive 
a întreprinderii în planul pe 
anul 1963 care să permită spe
cializarea pe anumite produse.

Eforturile întregului colec
tiv, realizarea măsurilor sta
bilite de direcția generală vor 
face ca întreprinderea să-și 
recîștige bunul renume.

pentru pro- 
superioară și 

S-ar putea

de cercetări textile 
antistatizarea palelor 
pentru îmbunătățirea 
acestora. Sprijinirea 
cu un tehnician bine 
care să se ocupe de

Universitate
a timpului über

(Urmare din pag. I)

Fier vechi 
oțelăriilor

Comitetul raional U.T.M.
Caransebeș a organizat 
zilele trecute o nouă ac

țiune pentru colectarea fieru
lui vechi. Numai în orașul Ca
ransebeș, la acțiunea patrioti
că de colectare a fierului vechi 
au participat aproape 900 de 
utemiști și pionieri care, într-o 
singură zi, au colectat peste 10 

'tone fier vechi. în fruntea ac
țiunii s-au situat tinerii de la 
IPROFIL Balta Sărată care au 
colectat mai bine de 4 000 kg. 
de fier vechi, evidențiindu-se 
mai cu seamă utemiștii Va
sile Motrici, Gheorghe Bucos, 
Gheorghe Colonescu, Dumitru 
Ochea și alții.

NICOLAE PIRVU
coresp. voluntar

La biblioteca tehnică

Biblioteca 
cii de 
numără

tehnică a Fabri- 
țevi din Roman 

aproape 7 000 
de volume, cuprinzînd un bo
gat material documentar și de 
specialitate. Aici «e primesc lu
nar 60 de reviste și publicații 
romînești, 14 reviste tehnice so
vietice, precum și alte publicații 
străine.

Pentru a veni în sprijinul ci
titorilor, la bibliotecă se tra
duc, la cererea inginerilor, mun
citorilor și tehnicienilor, de că

tre cadre inginerești, materiale 
care apar în revistele străine și 

sînt legate de specificul fabricii 
noastre.

Cercul fotografilor 
amatori

prindă aspecte specifice din via
ța diferitelor facultăți.

Pe lîngă acțiunile cultural- 
artistice amintite a început deja 
activitatea formațiilor artistice 
și a cercurilor. Astfel, s-a organi
zat un cor de 120 de persoane, 
două echipe de teatru (dintre 
cele două echipe de teatru, una 
pregătește piese într-un act). 
Inițiativa e pozitivă deoarece se 
vor putea prezenta cu regulari
tate, pe lîngă piesele mari (de 
ce numai „Fata cu pistrui“ ?) 
care se intenționează să fie 
puse în scenă, piese mai scurte, 
mai ușor de pregătit, cu care 
se vor face deplasări în comu
nele din împrejurimi. Va mai 
lua ființă un taraf format din 
circa 30 de studenți și o formație 
de muzică ușoară. în cadrul 
cercurilor se va continua tradi
ția bună a unora și se vor reme
dia lacunele muncii anului tre
cut. Iți vor continua activitatea 
cercul „Prieteni prin corespon
dență”, distins cu diploma 
F.M.T.D., cercul de turism și 
excursii (care și-a dovedit utili
tatea în dese ^înduri), cercul de 
presă (membrilor vechi care pu
blică în „Scînteia tineretului” 
„Viața studențească”, ziarul re
gional „Drapelul roșu” și colabo
rează la emisiunile de Ia radio 
Timișoara, li se vor adăuga alții 
noi), cercurile de cultură muzi
cală, literar, de șah, de arte 
plastice, cineclubul.

Trebuie arătat că asemenea 
cercuri au existat ?i în anul pre
cedent, însă activitatea unora 
din ele nu a fost întotdeauna 
satisfăcătoare. Asigurarea unui 
laborator special pentru cercul 
de foto, ■ aparatelor pentru ci- 
neclub preocupă conducerea ca
sei de cultură (director Ion 
Popa). La cercul de cultură mu- 
ricală, care a atras în general 
studenții, audițiile muzicale, de 
altminteri, interesante, nu au 
fost organizate pe cicluri, după 
criteriul cronologic al evoluției 
muzicale sau al marilor școli 
muzicale. Anul acesta, în cadrul 
a două cicluri — „Creația mari
lor compozitori” ți „Creația mu
zicală romînească“ — se vor 
face ample prezentări teoretice, 
adevărate inițieri muzicale, me
dalioane despre marii compozi
tori. Pentru
lui de arte plastice să se îmbu
nătățească, este 
găsească un specialist competent, 
care să asigure desfășurarea unor 
acțiuni de perspectivă unui cerc 
atît de important. Va trebui 
îmbunătățită ți activitatea cercu. 
lui literar ai cărui membri e ne
cesar să devină colaboratori ac
tivi și chiar promotorii unor ac
țiuni de popularizare a cărții 
științifice și beletristice, acțiuni 
insuficiente ca număr ți reali
zare în anul universitar trecut. 
Simpozioanele literare, vitrinele 
pentru popularizarea cărții po* 
litice — toate acestea vor trebui 
să stea, în viitor, în atenția con
ducerii Casei de cultură.

sugera ca asemenea activități 
să fie în așa fel organizate incit 
ele să devină model pentru toa
te institutele studențești timișo
rene. Pe lingă faptul că trebuie 
să asigure activități educative, 
realizate în forme atractive, ori
ginale, menite să ajute studenți
lor în organizarea plăcută și 
instructivă a timpului liber. Casa 
de cultură poate și trebuie să 
devină un adevărat centru me
todic al muncii culturale din 
centrul universitar 
dovedindu-și totodată 
activă în complexul 
cultural-educative.

Talentul și pasiunea 
denți ca Marusca Teodor, Mircea 
Vasiliu, Aurel Luca, Sanda Po
pov și alții, participarea activă 
și entuziastă a studenților la for. 
mațiile artistice, cercurile și ac* 
tivitățile culturale, condițiile 
create pentru o bună desfășurare 
a muncii cultural-educative, fao 
posibilă îmbunătățirea continuă 
a programelor, înlăturarea unor 
acțiuni formale (prea dese con
cursuri de șah și tenis, reuniuni 
insuficient pregătite, mobilizarea 
în pripă la unele manifestări), 
pătrunderea și mai mult, prin 
conținutul și calitatea lor, în 
masa tineretului studios a ac
tivităților organizate la Casa 
de cultură a studenților din Ti* 
mișoara.

culturale 
timișorean, 

prezența 
activității

unor 8tu«»

PE URMELE MATERIA

LELOR PUBLICATE

Cursuri pentru ridicarea
calificării profesionale
a tinerilor textiiiști

ca activitatea cercu-

Maistrul meu
Pe maistrul meu 

îl cheamă Iosif 
Laitner. E un 

nume obișnuit care 
nu spune nimic nou 
celor care nu îl cu
nosc. însă nouă, ti
nerilor din cadrul 
Secției de depozitare 
a cherestelei din ca
drul Sectorului de 
industrializare a lem
nului Vișeul de Sus, 
ne spune mult.

în această secție 
lucrăm 35 de tine-i. 
Unii au absolvit de 
curînd școala profe
sională, alții au învă
țat meseria chiar 
aici, de la maistrul 
Laitner. De cîte ori 
o nouă promoție de 
absolvenți de la șco
lile profesionale vine 
în secția noastră, ei 
sînt repartizați cu 
multă grijă, de către 
maistrul nostru, pe 
lingă muncitorii cu 
o mai mare experi-

ență. La repartizarea 
lor, maistrul ține 
cont de aptitudinile, 
de posibilitățile fie
căruia.

Acest lucru face 
ca noii încadrați 
să-și poată valorifica, 
în 
mai bune, cunoștin
țele 
școală.

Maistrul Laitner Io- 
sif ne ajută pe fie
care la locul nostru 
de muncă. El ne îm
părtășește cu bucurie 
din bogata lui expe
riență în producție.

Tinărul Malanca 
Ion nu cunoștea me
seria de sortator cînd 
a fost încadrat în 
secția noastră. Acum 
el lucrează ca sorta
tor prim. Cheres
teaua sortată de el 
corespunde STAS- 
ului. O bună parte 
din rezultatele obți
nute de el se dato- 
rește și ajutorului pri-

condițiile cele

căpătate în

mit din partea mais
trului. Ca el mai 
sînt și tinerii Vasile 
Vlasin, Smina Țirdea 
și mulți alții.

Maistrul nostru se 
interesează îndea
proape atît de felul 
cum muncesc tinerii, 
cit și de felul cum 
își petrec timpul li
ber. Un sfat despre 
felul cum să ne îm
brăcăm, sau cum să 
ne comportăm într-o 
situație sau alta, este 
bine venit. La șe
dințele organizației 
U.T.M. maistrul nos
tru e nelipsit.

El se află mereu a- 
colo unde este ne
voie. De aceea, atît 
muncitorii vîrstnici 
din secția noastră cit 
și tinerii, îl stimează 
și îi urmează cu în
credere sfaturile.

ION MOCANU
recepționer

cititori 
specia- 
directă

se nu-

De la începutul anului și pînă 
în prezent, peste 450 de 
au împrumutat cărți de 
litate, care au legătură 
cu profesia lor.

Printre cei mai activi

mără tinerii Pirloagă Gheorghe 

maistru, controlorul tehnic Stan 

Silivestru ți rectificatorul Pavel 
Alexandru. Acesta din urmă, de 

exemplu, a citit pînă acum 29 
cărți și 24 reviste de speciali

tate.

T-jecenf, în Uzina Magheru-To- 
plef s-a deschis un cerc al 
fotografilor amatori. El cu

prinde tineri muncitori, ingineri, în 
cea mai mare parte posesori ai 
unor aparate de fotografiat, îndră. 
gostiți de această artă.

Cercul, condus de inginerul Er- 
nest Wlinker, și-a fixat o activitate 
de patru ore, săptămînal, In care 
se vor face expuneri teoretice și 
diverse activităfi practice, de foto
grafiere pe teren și în laborator.

în program, cercul și-a propus 
organizarea unui concurs menit să 
atragă fot mai mul/i fotografi a- 
matori la activitatea sa.

VASILE ZĂVADĂ 
lăcătuș

necesar să se

AL. HATMANU
tehnician

Pentru a spori rodnicia părnîntului lor, colectiviștii din comuna Sei ni, regiunea Maramureș, împrăștie 
gunoi de grajd pe ogoare Foto ; AGERPRES
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intern în 
deschiderii 
țămîntului 
zootehnic de masă 

; cu durata de 3 
1 ani. Muncile 
gricole fiind 

terminate, muncitorii 
G.A.S., mecanizatorii 
S.M.T. și colectiviștii din 
ionul Medgidia se pregătesc 
intens pentru deschiderea 
cursurilor. Sub îndrumarea di
rectă a organelor și organiza
țiilor de partid, consiliile de 
conducere ale G.A.C., organi
zațiile U.T.M. s-au ocupat de 
buna pregătire a deschiderii 
și desfășurării invățămintului 
agrozootehnic.

Activiștii Comitetului raio
nal U.T.M. Medgidia au îndru
mat și ajutat organizațiile de 
bază U.T.M. în această muncă. 
In adunările generale U.T.M., 
în discuțiile individuale pur
tate cu tinerii colectiviști, la 
gazetele de perete, stațiile de 
radioficare și la căminele cul
turale s-a popularizat impor
tanța deosebită pe care o are 
învățămîntul agrozootehnic în 
munca colectiviștilor pentru 
obținerea de producții sporite 
în toate sectoarele. Așa s-a 
procedat în gospodăriile colec
tive din comunele Mihail Ko
gălniceanu, Corbu de Jos Și 
Corbu de Sus, Valul lui Țra- 
ian, Basarabi, Făclia, Saligny. 
înscrierea colectiviștilor s-a fă
cut după ce li s-a explicat in-

pragul
învă- 
agro-

a- 
pe 

din 
din 
ra-

IN PREAJMA DESCHIDERII CURSURILORINVĂȚĂMINTULUI AGROZOOTEHNIC
dividual importanța învăță
mântului agrozootehnic. Astfel 
că, în cele 107 cercuri organi
zate în raion au fost înscriși 
5 269 de cursanți, cu aproape 
1 000 mai mulți ca anul trecut.

Pentru buna desfășurare a 
lecțiilor s-au luat din timp 
măsuri în vederea asigurării 
condițiilor materiale necesare. 
O deosebită atenție au dat gos
podăriile colective pregătirii 
materialului didactic. Gospo
dăriile colective din Cuza 
Vodă, Satu Nou, N. Bălcescu 
și-au procurat d ia filme și au 
pregătit diferite exponate. 
Gospodăriile colective din Fă
clia, Saligny, Basarabi, Simi- 
noc și Nisipari au pregătit 
mostre din recoltele obținute 
precum și planșe, grafice care 
ilustrează diferite aspecte din 
producția agricolă, din activi
tatea colectiviștilor. La gospo
dăriile colective din Seimenii 
Mari, Satul Nou, Medgidia, 
Peștera și Corbu de Jos, lec
torii au reamenajat laboratoa
rele în vederea demonstrații
lor practice ce vor avea loc 
aici, Toate gospodăriile colec-

tive au comandat manualele 
necesare cursanților și au în
ceput ridicarea lor. Astfel, la 
gospodăria colectivă Mihail 
Kogălniceanu cele 122 de ma
nuale comandate au și fost ri
dicate de la cooperativă.

Pentru îndrumarea activită
ții cercurilor, Consiliul agricol 
raional Medgidia a stabilit un 
număr de 14 lectori cu o bo-

tica conferințelor în funcție 
de specificul local al produc
ției.

Sălile de cursuri au fost 
pregătite în marea majoritate 
a gospodăriilor colective. S-au 
asigurat lemnele necesare în
călzirii, lumina, băncile, ta
blele pentru scris.

In multe gospodării colec
tive ca, de pildă, Mihail Ko-

învățămîntului 
de trei ani sînt 
în urmă ; n-au

Raidul nostru 
în raionul Medgidia

gată experiență, care vor fi 
instruiți de Consiliul agricol 
regional Dobrogea Și vor răs
punde, fiecare, de cîte 2-3 
cursuri vecine.

Colectiviștii care nu au fost 
cuprinși în cursurile agrozoo
tehnice de masă, vor fi îndru
mați Să participe la ciclul de 
conferințe ce se vor ține la 37 
de cămine culturale. Au fost 
stabiliți conferențiarii și tema-

gată gălniceanu, organizațiile______, de 
bază U.T.M. au stabilit sarcini 
precise pentru tinerii cursanți 
care, prin rotație, vor răs
punde de îngrijirea sălilor de 
cursuri, de pregătirea materia
lului demonstrativ.

Cu toate acestea, în unele 
gospodării colective din raio
nul Medgidia, ca cele din co
munele Dunărea, Tîrgușor, Iz
vorul Mare, pregătirile pentru

deschiderea 
agrozootehnic 
mult rămase 
fost amenajate sălile unde se 
vor ține cursurile, n-au fost 
asigurate materialele demon
strative care trebuie să ser
vească la ilustrarea lecțiilor.

In alte gospodării colective 
ca, de exemplu, Vadu, Piatra, 
N. Bălcescu, organizațiile de 
bază U.T.M., deși știau că în
vățământului agrozootehnic 
trebuie să-i acorde aceeași a- 
tenție ca și învățământului po
litic U.T.M., nu s-au preocu
pat de îndrumarea tinerilor 
spre această școală a belșugu
lui, de mobilizarea lor la acți
unea de pregătire a deschide
rii cursurilor. Iată de ce în a- 
ceste gospodării numărul tine
rilor înscrișii la cercurile sta
bilite (agrotehnice și zooteh
nic) este destul de mic.

Consiliul agricol raional 
trebuie să-și îndrepte acum în 
mai mare măsură atenția spre 
gospodăriile colective rămase 
în urmă în această privințit

să ajute concret consiliile de 
conducere ale acestor unități 
în rezolvarea operativă a sar
cinilor legate de asigurarea 
deschiderii în bune condiții a 
tuturor cursurilor din raion.

Comitetul raional U.T.M. să 
sprijine mai mult organizațiile 
de bază U.T.M. în munca de 
îndrumare a tinerilor spre în
vățământul agrozootehnic, de 
antrenare a lor la toate acți
unile ce se mai întreprind cu 
privire la pregătirea deschide
rii cursurilor. Să se stabilească 
încă de pe acum măsurile 
pentru antrenarea tuturor ce
lorlalți tineri, care n-au putut 
fi cuprinși la cursuri, la con
ferințele pe teme agrozooteh
nice ce se vor ține la cămi
nele culturale. De asemenea, 
să se stabilească măsuri con
crete în legătură cu frecvența 
tinerilor cursanți, cu partici
parea lor activă la seminarli 
și demonstrații practice, cu 
studierea bibliografiei reco
mandate.

Numai astfel vom putea con
tribui la înarmarea tinerilor 
colectiviști cu temeinice cu
noștințe agrozootehnice, ca- 
re-i vor ajuta direct în acti
vitatea pe care o depun pen
tru obținerea unor producții 
mereu sporite.

GH. NIȚU,

De aproape 3 ani de zile la 
întreprinderea textilă „Gri- 
vița roșie” nu s-au orga
nizat cursuri de ridicare a ca
lificării profesionale, cu toate 
că aici lucrează numeroși ti
neri.

Tocmai această situație era 
combătută în articolul „Tre
buie, dar...nu se face nimic", 
apărut în ziarul „Scînteia ti* 
neretului" nr. 4165,

Analizînd problemele ridi
cate de articolul respectiv, con
ducerea . uzinei și comitetul 
sindicatului au trimis redacției 
următorul răspuns;

„E drept că și înainte noi am 
organizat cu muncitorii mai 
vechi, precum și cu cei noi 
angajați, cursuri de scurtă du
rată pentru ridicarea calificării 
profesionale. Acestea însă se 
limitau la unele conferințe și 
convorbiri la cabinetul tehnic.

Întreprinderea noastră este 
dotată cu utilaj modern pe care 
muncitorii și mai ales tinerii 
trebuie să-l cunoască și să-l 
stăpînească bine, să-i solicite 
maximum de randament. In 
urma articolului apărut în zi
arul „Scînteia tineretului“ s-a 
trecut la alcătuirea unui rigu
ros plan de muncă privind ri
dicarea calificării profesionale 
a tineretului din întreprinderea 
noastră. La viitoarele cursuri 
de ridicare a calificării profe
sionale se va pune un accent 
deosebit pe cunoașterea de că
tre tinerii textiliști a celor mai 
noi realizări în domeniul teh
nologiei de prelucrare a linei 
și a fibrelor sintetice și mai 
ales pe demonstrații practice 
la locul de muncă. In acest 
sens comitetul U.T.M., cu spri
jinul efectiv al comitetului 
sindicatului, a trecut la 
cruțarea tinerilor care 
urma viitoarele cursuri
ridicare a calificării profesio
nale.

Sălile de cursuri și cadrele 
de specialiști necesari pentru 
această acțiune nu constituie 
o problemă pentru buna func
ționare a cursurilor de ridi
care a calificării profesionale 
a tinerilor muncitori. Avem su
ficiente săli și destui ingineri 
care pot și trebuie să ajute e- 
fectiv pe tineri în îmbogăți
rea cunoștințelor lor profesio
nale. Conducerea uzinei apre
ciază că cele semnalate de 
ziarul „Scînteia tineretului* 
în legătură cu ridicarea califi
cării profesionale a tinerilor 
muncitori sînt juste și mulțu
mește pentru ajutorul acordat 
în această direcție".

re-
vor
de

Brigăzi științifice
ia sate

e curînd două brigăzi știin
țifice formate din specia
liști în diferite domenii 

din orașul Aiud, s-au deplasat în 
—...... .. 3 munte ale raionului.

a peste 400 de țărani 
din satele Ponor și 
au vorbit despre eve- 
politice actuale inter-

satele de
In fața 

muncitori 
Geogel ei 
nimentele 
ne și internaționale, despre suc
cesele Uniunii Sovietice în cuce
rirea spațiului cosmic, despre o 
serie de aspecte legate de apăra
rea legalității populare.

Numeroși cetățeni au pus în
trebări interesîndu-se de cuceri
rile științei și tehnicii sovietice, 
de situația politică din diferite 
țări ale lumii, de viața culturală 
din satele patriei, precum și de 
alte probleme. La întrebări au 
răspuns cu competență membrii 
brigăzilor — medici, profesor^ 
agronomi, procurori.

IOSIF BARBU
corespondent voluntaț



ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ

Cuvîntarea tovarășului Florian Dănălache Cuvîntarea tovarășului G. G. Abramov
Tovarăși,

împreună cu marele popor 
sovietic, cu popoarele celor
lalte țări socialiste, cu oamenii 
muncii de pretutindeni, po
porul romîn aniversează astăzi 
mărețul eveniment din istoria 
omenirii — victoria Revoluției 
din Octombrie, împlinirea a 
45 de ani de cînd steagul re
voluției socialiste s-a înălțat 
pentru prima oară biruitor în 
lume.

Această grandioasă revolu
ție, înfăptuită de muncitorii și 
țăranii vechii Rusii, sub con
ducerea comuniștilor, a ma
relui geniu revoluționar, Lenin, 
a zguduit din temelii întregul 
edificiu al capitalismului 
mondial, a deschis în istorie o 
eră nouă, de profunde trans
formări sociale — eră al cărei 
conținut principal este trece
rea omenirii de la capitalism 
la socialism.

Uriașele schimbări revolu
ționare petrecute în lume în 
ultimii 45 de ani ilustrează 
justețea acestei aprecieri le
niniste. Ideile marelui Octom
brie, ideile marxism-leninis- 
mului au devenit o imensă 
forță materială întruchipată în 
sistemul mondial socialist, ele 
însuflețesc zeci de milioane 
de oameni din lumea capitalu
lui în lupta pentru interesele 
lor vitale. Mereu în avan
garda omenirii, Țara Revolu
ției din Octombrie înaintează 
spre țelul măreț — comunis
mul, orînduirea care instau
rează pe pămînt. Pacea. Mun
ca, Libertatea, Egalitatea, 
Frăția, Fericirea tuturor po
poarelor.

în perioada care a trecut de 
la Octombrie 1917, Țara So
vietelor a realizat transfor
mări fără precedent. Amin
tind piedicile și greutățile 
imense pe care le-a avut de 
înfruntat poporul sovietic 
creînd statul socialist, vorbito
rul a arătat că nimic nu a pu
tut însă abate poporul sovie
tic de la calea pe care și-a 
ales-o. Eroismul său, forța și 
trăinicia orînduirii socialiste 
s-au manifestat din plin atît 
în condițiile construcției paș
nice, cît și în anii celui de-al 
doilea război mondial, cînd. 
prin istorica victorie repurtată 
asupra Germaniei hitleriste, 
Uniunea Sovietică a salvat 
omenirea de primejdia robiei 
fasciste.

însuflețit de ideile lui Lenin 
și condus de P.C.U.S., poporul 
sovietic a ieșit învingător din 
toate încercările, a construit 
cu succes socialismul, a trans
format U.R.S.S. într-o uriașă 
putere, obținînd succese stră
lucite în construirea primei 
societăți comuniste din lume. 
Oamenii sovietici întîmpină 
aniversarea Revoluției din Oc
tombrie în plin avînt al luptei 
pentru realizarea sarcinilor 
trasate de Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S., pentru 
înfăptuirea noului Program al 
P.C.U.S., apreciat de partidele 
frățești ca Manifestul Comu
nist al epocii noastre.

Arătînd că în procesul fău
ririi bazei tehnico-materiale a 
comunismului, economia Uni
unii Sovietice continuă să se 
dezvolte într-un ritm vertigi
nos, vorbitorul a trecut în re
vistă marile succese obținute 
de poporul sovietic în dezvol
tarea industriei și agriculturii. 
Astfel, este grăitor faptul că 
anul trecut producția globală 
a întregii industrii era de 44 
de ori mai mare decît cea a 
Rusiei țariste. Dacă în ajunul 
celui de-al doilea război mon
dial în S.U.A. se producea de 
peste 3 ori mai mult oțel decît 
în U.R.S.S., în 1960 decalajul 
se micșorase la 28 la sută,. iar 
în trimestrul al III-Iea al a- 
cestui an U.R.S.S., producînd 
aproape 19 000 000 tone de 
oțel, a întrecut producția de 
oțel a S.U.A.

Pe baza dezvoltării neîn
trerupte a economiei națio
nale, crește nivelul bunăstării 
materiale și culturale a po
porului sovietic. Epocalele vic
torii ale Uniunii Sovietice în 
cucerirea Cosmosului, realiză
rile în domeniul folosirii ener
giei atomice în scopuri paș
nice, al tehnicii reactive, au
tomaticii și telemecanicii, al 
radiotehnicii și electronicii 
stîrnesc admirația întregii 
lumi, constituie expresia grăi
toare a forței economice și a 
capacității tehnico-științifice a 
Uniunii Sovietice.

Strălucitele înfăptuiri ale 
Uniunii Sovietice aduc o con
tribuție de cea mai mare în
semnătate Ia continua întărire 
a lagărului socialist și la creș
terea forței de atracție a so
cialismului. Victoriile obținute 
de poporul sovietic în cons
truirea comunismului con
firmă justețea politicii le
niniste a P.C.U.S., a Comitetu
lui său Central în frunte cu 
tovarășul N. S. Hrușciov. Prin 
experiența sa bogată în în
vățăminte prețioase, prin con

TELEGRAMĂ
Tovarășului A. A. GR0MÏK.0 

ministrul afacerilor externe at U.R-S.S.

Moscova
Stimate tovarășe Gromîko,

Cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, glorioasă sărbătoare a întregii omeniri 
muncitoare, vă transmit felicitările mele cordiale și vă doresc 
din toată inima noi succese în activitatea dumneavoastră, con
sacrată înfăptuirii politicii externe leniniste a Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste.

îmi exprim profunda convingere că relațiile de prietenie trai
nică și colaborare frățească existente între statele noastre so
cialiste se vor dezvolta și adînci necontenit spre binele ambe
lor popoare, al întăririi puternicului lagăr al țărilor socialiste 
și al menținerii și consolidării păcii în lumea întreagă.

CORNELIU MĂNESCU 
ministrul afacerilor externe 

al Republicii Populare Romîne

tribuția deosebită pe care a 
adus-o de-a lungul întregii 
sale existențe la dezvoltarea 

; învățăturii marxist-leniniste, 
prin activitatea neobosită pusă 
în slujba cauzei socialismului 
și păcii în lumea întreagă, 
P.C.U.S. și-a cîștigat un imens 
prestigiu în rîndul oamenilor 
muncii de pretutindeni, care-1 
consideră pe. drept cuvînt de
tașamentul de frunte al miș
cării comuniste și muncito
rești internaționale, purtător 
neabătut al steagului lui 
Lenin.

în zilele noastre — a spus 
în continuare vorbitorul — 
pe calea lui Octombrie pă
șește mai mult de o treime 
din populația omenirii, siste
mul mondial socialist afirmîn- 
du-se cu tot mai multă vigoa
re ca forța determinantă a 
dezvoltării sociale.

întrecerea dintre cele două 
sisteme a devenit astăzi pivo
tul dezvoltării mondiale. Fap
tul că numai în răstimpul 
scurt dintre anii 1955—1962 
ponderea țărilor socialiste în 
producția industrială mon
dială a crescut de la 27 la 
sută la 37 la sută demonstrea
ză că sistemul mondial socia
list înaintează cu pași siguri 
spre victoria asupra capitalis
mului în sfera hotărîtoare a 
activității Umane — produc
ția bunurilor materiale.

în vreme ce socialismul des
chide popoarelor calea largă 
spre progres și bunăstare, so
cietatea capitalistă este măci
nată de contradicții de 
neîmpăcat. Instabilitatea eco
nomică, tendințele inflațio
niste, folosirea incompletă a 
capacităților de producție și 
șomajul, plăgi pe care milita
rizarea nu le lecuiește, ci le 
agravează, lovesc din greu 
milioane de oameni ai muncii 
din țările capitalului.

Sub steagul marxism-le
ninismului se dezvoltă mișca
rea comunistă internațională. 
Dacă în 1919 nu erau în lume 
decît 300 000—400'000 de co
muniști, azi mișcarea comu
nistă mondială, în ciuda diver
siunilor și provocărilor antico
muniste, cuprinde peste 41 
de milioane de oameni, 
fiind o măreață forță po
litică, cea mai puternică pîr- 
ghie a progresului social. 
Nici un fel de prigoană sau 
„carantină" nu poate îm
piedica sămînța roditoare a 
ideilor marxism-leninismului 
să s'e răspîndească pe toate 
continentele.

Ducînd o luptă consecventă 
împotriva ideologiei burgheze, 
împotriva reformismului, revi
zionismului și dogmatismului, 
partidele comuniste și mun
citorești apără cu fermitate 
puritatea învățăturii marxist- 
leniniste. Viața dovedește că 
unitatea partidelor comuniste 
și coeziunea țărilor socialiste, 
pe baza principiilor Declara
ției Consfătuirii de la Mos
cova din 1960, Charta unită
ții de acțiune a comuniștilor 
din toată lumea constituie iz
vorul principal al forței și 
invincibilității fiecărei țări 
socialiste în parte, a mișcării 
comuniste internaționale și a 
sistemului mondial socialist.

Marea Revoluția Socialistă 
din Octombrie a deschis era 
destrămării sistemului colo
nial al imperialismului, salve
le ei au sunat ca un clopot 
al deșteptării luptei de elibe
rare a popoarelor.

Existența lagărului socia
list, sprijinul de nădejde,, în
cercat, al mișcării de eliberare 
națională, schimbarea radicală 
a raportului de forțe în lume, 
creează popoarelor posibilități 
ca' niciodată în trecut de a-și 
alege, potrivit propriei voințe, 
calea de dezvoltare corespun
zătoare aspirațiilor lor. Dez
voltarea relațiilor prietenești 
dintre țările socialiste și noile 
state independente, unitatea a- 
cestora în lupta împotriva 
dușmanului comun — imperia
lismul și colonialismul, consti
tuie o necesitate corespunză
toare intereselor tuturor po
poarelor.

Alături de popoarele celor
lalte țări socialiste — a spus 
în continuare vorbitorul — 
oamenii muncii din țara noa
stră, sub conducerea Partidu
lui Muncitoresc Romîn, înain
tează pe drumul luminat de 
ideile marelui Octombrie.

Socialismul a învins defini
tiv la orașe și sate, s-a în
făptuit năzuința scumpă pen
tru care au luptat și s-au 
jertfit cei mai buni fii ai po
porului nostru. Partidul con
centrează acum forțele celor 
ce muncesc spre transpunerea 
în viață a programului vast și 
însuflețitor al desăvîrșirii con
strucției socialiste adoptat de 
Congresul al III-Iea al P.M.R.

în continuare, după ce a 
prezentat un cuprinzător ta
blou al realizărilor obținute 
de poporul romîn în dezvolta
rea industriei, agriculturii, 
creșterea nivelului de trai al 

celor ce muncesc, vorbitorul a 
spus :

Călăuza sigură a oamenilor 
muncii din țara noastră este 
eroica avangardă a clasei mun
citoare, Partidul Muncitoresc 
Romîn, încercata sa conducere 
marxist-leninistă, Comitetul 
Central în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. în
tregul nostru popor, strîns 
unit în jurul partidului, înfăp
tuiește cu încredere și entu
ziasm politica sa în oare vede 
întruchiparea intereselor sale 
vitale, chezășia desăvîrșirii 
construcției socialiste în Repu
blica Populară Romînă.

Realizările țării noastre, ca 
și ale celorlalte țări socialiste 
sînt nemijlocit legate de ma
rile avantaje pe care le oferă 
relațiile de colaborare, de în
trajutorare frățească statorni
cite în cadrul comunității la
gărului socialist, de sprijinul 
internaționalist acordat de 
Uniunea Sovietică. Adîncirea 
colaborării, continua perfecțio
nare a diviziunii internaționa
le socialiste a muncii asigură 
creșterea mai rapidă a econo
miei fiecărei țări în parte și 
întărirea sistemului socialist 
în ansamblu, înlesnesc rezol
varea cu succes a sarcinilor 
construirii bazei tehnice-ma- 
teriale a socialismului și li
chidarea treptată a diferențe
lor dintre nivelul dezvoltării 
țărilor socialiste, spre a păși 
împreună, în limitele aceleiași 
epoci istorice, în comunism.

Sărbătorirea zilei de 7 No
iembrie este pentru poporul 
nostru un prilej de a-și ma
nifesta sentimentele de caldă 
prietenie față de gloriosul po
por sovietic, constructor al co
munismului. Manifestările pri
lejuite de „Luna prieteniei 
romîno-sovietice” au ilustrat 
încă o dată cît de adînc esta 
înrădăcinată această prietenie 
frățească în inima poporului 
nostru.

Vorbitorul a spus în conti
nuare: Revoluția din Octom
brie a ridicat sus steagul 
luptei pentru o pace trainică, 
pentru unirea și colaborarea 
frățească a popoarelor, a ve
stit începutul unei ere în care 
omenirea să nu mai cunoas
că flagelul distrugător al 
războaielor.

Acum, la 45 de ani de la 
triumful Marii Revoluții, în 
lume există o situație nouă : 
preponderente sînt nu forțele 
războiului și ale reacțiunii, ci 
forțele păcii și socialismului.

în întreaga lume cresc și se 
dezvoltă necontenit forțele pă
cii. Alături de țările lagărului 
socialist — reazemul de nă
dejde al păcii — sub steagul 
luptei pentru pace acționează 
numeroase alte țări iubitoare 
de pace, clasa muncitoare in
ternațională, larga mișcare a 
partizanilor păcii de pe toate 
continentele. în opinia publică 
mondială au loc continue de
plasări în favoarea ideilor pă
cii și coexistenței pașnice. în 
vremea noastră s-a creat po
sibilitatea ca prin lupta unită 
și hotărîtă a tuturor forțelor 
care militează pentru pace să 
fie preîntâmpinat un nou 
război mondial, să se statorni
cească o pace trainică în lu
mea întreagă.

Aceasta este o necesitate vi
tală a întregii omeniri. Trăim 
într-o epocă de minunate des
coperiri științifice și tehnice, 
mărturie a inepuizabilelor ca
pacități ale geniului uman de 
a pătrunde tainele universului, 
de a stăpîni forțele naturii. 
Pentru ca aceste realizări să 
slujească popoarelor și nu ni
micirii a milioane de vieți, nu 
distrugerii, ci dezvoltării ma
rilor valori ale civilizației sînt 
necesare eforturi neslăbite în 
consolidarea păcii.

Este binecunoscut că re
centele acțiuni agresive ale 
S.U.A. împotriva Cubei, insti
tuirea blocadei navale, pre
gătirea fățișă a unei invazii 
imediate au creat o situație 
deosebit de periculoasă pen
tru pacea mondială. Alături de 
toate popoarele iubitoare de 
pace și libertate, poporul ro
mîn și-a manifestat cu însu
flețire deplina solidaritate cu 
lupta neînfricatului popor cu- 
ban pentru apărarea suverani
tății și independenței patriei 
sale, a dreptului inalienabil de 
a păși pe oalea de dezvoltare 
corespunzătoare voinței și as
pirațiilor sale. Poporul romîn 
a aprobat pe deplin și s-a pro
nunțat cu toată hotărîrea în 
sprijinul inițiativelor pline de 
un înalt spirit de răspundere 
pentru soarta omenirii pe care 
le-a luat Uniunea Sovietică în 
scopul reglementării pașnice a 
problemei cubane.

în țara noastră, ca și în

Cu prilejul 
sărbătoririi zilei
de 7 Noiembrie
Cu,prilejul sărbătoririi zilei 

de 7 Noiembrie, cea de-a 45-a 
aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, amba
sadorul Uniunii Sovietice în 
R. P. Romînă I. K. Jegalin a 
rostit marți seara o cuvîntare 
la posturile noastre de radio 
și televiziune.

*

In seara zilei de marți, 6 
noiembrie, in centrele regio
nale din țară au avut loc adu
nări consacrate celei de-a 
45-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie 
la care au luat cuvîntul prim- 
secretari și secretari ai comi
tetelor regionale de partid.

(Agerpres) 

toate țările iubitoare de pace 
opinia publică așteaptă ca o- 
bligațiile asumate de S.U.A. în 
cadrul schimbului de mesaje 
sovieto-americane să fie tra
duse în măsuri concrete, care 
să asigur© neamestecul în tre
burile interne ale Cubei, res
pectarea independenței și 
securității eroicei „Insule a 
libertății”. Soluționarea cri
zei din regiunea Mării Carai
bilor, înfrînarea uneltirilor 
cercurilor potrivnice destinde
rii, care încearcă să zădărni
cească cursul spre o reglemen
tare pașnică, ar deschide noi 
perspective pentru rezolvarea 
și a altor mari probleme in
ternaționale.

în lumea contemporană, în 
care s-a acumulat atîta mate
rial inflamabil, este necesar 
ca problemele internaționale 
litigioase să-și găsească solu
ționarea nu prin forța arme
lor, ci pe calea tratativelor, a 
reglementării pașnice. Așa 
cum a subliniat tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, cel 
mai rațional și eficace mod de 
a rezolva neînțelegerile dintre 
state este calea tratativelor, 
ceea ce corespunde întrutotul 
intereselor tuturor popoarelor 
iubitoare de pace.

în continuare, vorbitorul a

la Palatului R. P. Romînă tn timpul adunării festive.
Foto : AGERPRES

Aspect din sa 

reamintit poziția partidului și 
guvernului nostru, care se 
pronunță cu hotărîre pentru 
înfăptuirea dezarmării gene
rale și totale, pentru încheie
rea neîntârziată a unui acord 
cu privire la încetarea expe
riențelor nucleare, pentru li
chidarea rămășițelor celui 
de-al doilea război monldial 
prin încheierea Tratatului de 
pace german și normalizarea 
situației din Berlinul occiden
tal.

Alături de celelalte țări so
cialiste R.P. Romînă se ma
nifestă ca un factor activ în 
viața internațională, își adu
ce întreaga contribuție la so
luționarea pașnică a proble
melor litigioase, la însănătoși
rea climatului internațional și 
la dezvoltarea colaborării în
tre toate statele, fără deose
bire de orînduiro socială. Re
centa vizită a tovarășilor 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Ion Gh. Maurer în Indonezia, 
India și Uniunea Birmană a 
constituit o expresie a politi
cii statului nostru de strìnge-, 
re a legăturilor de prietenie, 
între popoare și de promovare . 
a principiilor coexistenței paș
nice.

Ideile marelui Octombrie, 
ideile marxism-leninismului — 
a spus în încheiere vorbitorul 
— sînt astăzi în plin marș vic
torios, unind în jurul lor uria
șe forțe sociale și luminînd o- 
menirii calea spre viitor. Pro
cesul de transformare revolu
ționară a societății, de înnoire 
a lumii este de neoprit, ca 
soarele ce se ridică în zori pe 
bolta cerului. Bilanțul acestei 
perioade glorioase întaxește 
convingerea popoarelor în 
inevitabilitatea victoriei cau
zei comunismului și a păcii în 
lumea întreagă.

Trăiască cea de-a 45-a ani
versare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie !

Trăiască prietenia de 
nezdruncinat dintre poporul 
romîn și popoarele Uniunii So
vietice !

Trăiască puternica comuni
tate a țărilor socialiste !

Trăiască pacea șl socialis
mul !

Vizitele delegației
Sovietului Suprem ol U.R.S.S.

în cursul dimineții de marți, 
membrii delegației Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. în frunte 
cu G. G. Abramov, membru 
al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., însoțiți' de 
tovarășii Avram Bunaciu, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat, Anton Breitenhofer, 
membru al Consiliului de Stat, 
Alexandru Boabă, secretar al 
Marii Adunări Naționale, și 
de membri ai Ambasadei 
Uniunii Sovietice au vizitat 
Fabrica de mase plastice

Festivitatea predării „Ștafetei prieteniei romîno-sovietice“
Purtătorii tradiționalei „Ștafete 

a prieteniei romîno-sovietice" au 
parcurs marți ultimii kilometri pe 
teritoriul țării noastre. La punctul 
de frontieră Ungheni grupul de 
sportivi romîni purtători ai ștafe
tei ou iost călduros primiți de •

îngăduiți-mi ca în numele 
popoarelor Uniunii Sovietice, 
a spus tovarășul G. G. Abra
mov, să felicit din toată (nima 
pe conducătorii Partidului 
Muncitoresc Romîn și ai gu
vernului, pe toți tovarășii pre
zență la adunarea noastră 
festivă și, prin ei, întregul po
por frate al Romîniei, urîndu-i 
noi și mari succese în opera 
de desăvîrșire a construirii so
cialismului.

Au trecut mai mult de 16 500 
de zile din acea clipă memo
rabilă în care Vladimir Ilici 
Lenin a proclamat crearea 
Statului Sovietic. Fiecare din 
aceste zile a fost plină de în
făptuiri remarcabile.

Drumul nostru spre victorie 
nu a fost însă presărat cu 
trandafiri. Eroicul popor so
vietic a înfrînt toate obstaco
lele din calea sa, călindu-se și 
mai mult în lupta cu dușmani 
puternici și cruzi.

Patria noastră s-a ridicat ca 
un uriaș din basme. Și cît de 
mult s-a ridicat ! Ea a de
venit astăzi o mare putere 
socialistă, care pășește în a- 
vangarda luptei popoarelor dc 
pe întregul glob pentru un vii
tor luminos. Acest viitor este 
luminat ca de un far puternic 
de noul Program al Partidu

comuniste.

lui Comunist al Uniunii So
vietice adoptat la istoricul 
Congres al XXII-lea al 
P.C.U.S. denumit, pe bună 
dreptate, congresul construc
torilor.. comunismului. Zările 
comunismului’ sînt astăzi a- 
propiate.. Puternica gîndire 
teoretică dezvoltată de partid, 
de Comitetul său Central leni
nist, pe baza generaliză
rii activității practice a ma
selor ne-a îngăduit să privim 
departe înainte, să vedem lim
pede contururile reale ale vii
toarei societăți
Ziua de mîine a țării noastre 
nu este o utopie, ci o realitate 
concretă, care se făurește a- 
stăzi prin munca a milioane 
de oameni sovietici.

în cei 45 de ani care au tre
cut — a continuat vorbitorul 
— înfățișarea marii noastre 
patrii a suferit transformări 
care au făcut-o de nerecunos
cut. Poporul nostru sovietic, 
înarmat cu hotărîrile istorice 
ale Congresului al XXII-le'a al 
P.C.U.S. și cu mărețul program 
de construire a comunismului, 
întîmpină cea de-a 45-a, ani
versare a Marelui Octombrie 
într-o atmosferă de uriaș avînt 
creator. Fideli principiilor in
ternaționalismului proletar, oa
menii sovietici, prin munca 
lor plină de abnegație desfă
șurată sub conducerea partidu
lui nostru comunist și a Co
mitetului său Central leninist, 
în frunte cu N. S. Hrușciov, 
se străduiesc să-și aducă con
tribuția la opera de întărire 
continuă a forței sistemului 
mondial socialist, la cauza a- 
sigurării unei păci trainice pe 
pămînt.

Recent a fost publicat Co
municatul Direcției centrale de 
statistică cu privire la rezul
tatele îndeplinirii planului de 
stat al industriei noastre pe 
primele nouă luni ale anului 
1962. Producția industrială în 
țara noastră a crescut în a- 
ceastă perioadă — în com
parație cu perioada respectivă 
a anului trecut — cu 9,5 la 
sută. Aceasta înseamnă că rit
mul de creștere al economiei 
sovietice continuă să depă
șească sarcinile de plan ale 
septenalului.

în prezent, în țara noastră

„București“, și noua clădire a 
Institutului de inframicrobio- 
logie al Academiei R.P. Ro- 
mîne. La această importantă 
instituție de cercetări științi
fice medicale, oaspeții au fost 
întâmpinați de acad. Șt. S. 
Nicolau, directorul institutu
lui, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, și de dr. 
Sandu Ioan, adjunct al mini
strului sănătății și prevederi
lor sociale.

(Agerpres)

delegație de sportivi din fora 
constructorilor comunismului. In 
cadrul mitingului care a avut loc 
la Ungheni, tov. Avram Lăptoiu, 
vicepreședinte al U.C.F.S., a citit 
mesajul de salut al tineretului 
patriei noastre adresat tineretului 

sînt date în exploatare într-o 
singură zi, în medie, cîte 3 
mari întreprinderi industriale. 
Astăzi numai producția pe 8 
zile a industriei noastre este 
egală cu .volumul anual al 
producției industriale a între
gii Rusii țariste.

In procesul muncii creatoare 
încordate se făurește omul nou, 
cu o înaltă conștiință, un lu
crător de răspundere al socie
tății, cu alte cuvinte omul 
ale cărui trăsături au fost zu
grăvite cu un an în urmă la 
Congresul al XXII-lea în co
dul moral al constructorului 
comunismului, parte integran
tă a noului Program al 
P.C.U.S.

întreaga lume cunoaște stră
lucitele succese . obținute de 
poporul sovietic în domeniul 
cuceririi Cosmosului. în toa
te țările lumii a fost întâmpi
nat cu o imensă admirație 
comunicatul despre lansarea 
în direcția planetei Marte a 
stației interplanetare sovietice 
„Marte-l".

Succesele Uniunii Sovietice 
în explorarea Cosmosului 
arată încă o dată în mod 
convingător de ce forță crea
toare inepuizabilă dispune so
cietatea noastră socialistă.

Sistemul socialist, ale cărui 

baze au fost puse acum 45 de 
ani de către Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie, a 
devenit astăzi forța dominan
tă în lume, care croiește dru
mul omenirii spre o fază su
perioară a dezvoltării sociale.

Sistemul mondial socialist 
înaintează ferm spre victoria 
hotărîtoare în întrecerea eco
nomică cu capitalismul. Nu 
este departe timpul cînd el va 
întrece sistemul mondial ca
pitalist în ce privește volumul 
global al producției industria
le și agricole. Colaborarea și 
întrajutorarea frățească a ță
rilor socialiste pe baza prin
cipiilor internaționalismului 
proletar constituie o sursă 
inepuizabilă de forță și pro
gres pentru fiecare țară și 
pentru întregul lagăr socialist 
în ansamblu.

Hotărîrile consfătuirii repre
zentanților partidelor comu
niste și muncitorești ale țări
lor participante la C.A.E.R. 
deschid posibilități noi, cu a- 
devărat inepuizabile, pentru 
continua dezvoltare rapidă a 
diviziunii internaționale socia
liste a muncii, â specializării 
și cooperării producției, cola
borării economice și tehnico- 
științifice multilaterale dintre 
țările socialiste.

Uniunea Sovietică și cele
lalte țări socialiste — a de
clarat G. G. Abramov — con
sideră drept principalul țel al 
activității lor în domeniul po
liticii externe asigurarea con
dițiilor de pace pentru con
struirea noii societăți, pentru 
dezvoltarea sistemului mon
dial socialist, întărirea priete
niei între popoare, salvgar
darea omenirii de pericolul 
unui nou război mondial.

Opunînd imperialismului un 
nou tip de relații internațio
nale, statele socialiste apără 
cu perseverență și consecvență’ 
principiile libertății, indepen
denței naționale și suverani
tății, pentru ca poporul fiecă
rei țări să aibă posibilitatea 
să-și hotărască singur soarta. 
Țările lagărului socialist sînt 
prieteni Și aliați credincioși ai 
pbpoarelor în lupta acestora 
împotriva colonialismului și a 
uneltirilor puterilor imperia
liste.

în Editura Politică 
a apărut:

SCURTĂ ISTORIE 
A RĂZBOIULUI CIVIL 

DIN U.R.S.S.

532 pag. 13,80 lei

Rod al muncii unui colectiv 
de istoriei sovietici, cartea 
Infăfișează lupta dlrză dusă 
de poporul sovietic, sub con
ducerea partidului comunist în 

frunte cu V. I. Lenin, după 
Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, pentru a înirînge 
pe interventioniștii imperialiști 
și forțele contrarevoluției in
terne care voiau să sugrume 
tlnărul stat socialist.

sovietic cu prilejul glorioasei ani
versări a Marelui Octombrie, Mi
tingul a prilejui o entuziastă ma
nifestare a prieteniei trainice care 
unește popoarele romîn și sovietic.

(Agerpres)

In Occident se adună acum 
nori prevestitori de furtună. 
Cercurile imperialiste, reacțio
nare, nesocotind experiența 
plină de învățăminte a trecu
tului, amenință Uniunea So
vietică și celelalte țări ale la
gărului socialist. Ele au încer
cat să ațîțe o isterie războinică 
împotriva poporului cuban iu
bitor de libertate.

Poporul sovietic și popoa
rele tuturor țărilor socialiste 
au condamnat cu hotărîre și 
indignare acțiunile nerușinate 
ale clicii militariste america
ne. Uniunea Sovietică nu s-a 
lăsat însă provocată, și lumea, 
oare în acele zile s-a aflat în 
pragul unui război termonu
clear, a respirat ușurată. Mă
surile pașnice adoptate de 
guvernul sovietic au zădărni
cit planurile agresorilor. Toți 
oamenii cinstiți de pe planeta 
noastră aprobă din toată ini
ma acțiunile înțelepte ale gu
vernului U.R.S.S- Ei exprimă 
recunoștință fierbinte tovară
șului N. S. Hrușciov personal 
pentru grija sa profundă față 
de pace în întreaga lume.

Popoarele întregii lumi aș
teaptă de mult rezolvarea 
problemei lichidării rămășițe
lor celui de-al doilea război 
mondial, problemă care impune
încheierea tratatului de pace 
german și normalizarea pe 
această bază a situației în 
Berlinul occidental. Țările so
cialiste militează pentru în
cheierea tratatului de pace 
german cu ambele state ger
mane. Ele sprijină năzuința 
Uniunii Sovietice spre rezol
varea pașnică a acestei pro
bleme pe calea tratativelor. 
Țările socialiste consideră că 
încheierea tratatului de pace 
german nu poate fi amînată 
la infinit. Dacă puterile occi
dentale și forțele revanșarde 
din R. F. Germană se vor 
împotrivi încheierii tratatului 
de pace cu cele două state 
germane, Uniunea Sovietică 
va fi nevoită să încheie tra
tatul de pace numai Cu Repu
blica Democrată Germană. în 
felul acesta se rezolvă și pro
blema transformării Berlinului 
occidental într-un oraș liber 
demilitarizat, respectîndu-se 
pe deplin drepturile suverane 
ale R D. Germane, pe terito
riul căreia se află.

Poporul sovietic, mai mult 
decît oricare alt popor, a pur
tat greul războaielor pe care 
1 le-au impus dușmanii. Unii 
politicieni palavragi; din Oc
cident trăncănesc că rușii, 
care au suferit atît de mult 
de pe urma ororilor războiu
lui, s-ar teme acum de un 
război. Dușmani; noștri, con
fundă însă în mod intenționat 
dragostea de pace cu lașitatea. 
Dragostea de pace este un 

-îosempiial înțelepciunii și forței 
unui mare-popor care a reali
zat succese nemaiîntâlnite în 
istorie pe 
sale sociale. _ 
bunului simț imperialiștii vor 
dezlănțui un război, 
cum a spus 
vor arde singuri în flăcările 
lui.

Față de acțiunile agresive 
ale puterilor imperialiste, po
poarele Uniunii Sovietice și 
ale tuturor țărilor lagărului 
socialist manifestă o grijă 
neobosită pentru forțele lor 
armate.

Republica Populară Romînă 
— a spus în continuare G. G. 
Abramov — aduce o contribu
ție însemhată la luptă pen
tru menținerea și consildarea 
păcii în întreaga lume.

Lupta eroică îndelungată 
pe care poporul romîn a 
dus-o pentru eliberarea de 
sub jugul exploatării burghe
ze și oprimării imperialiste a 
fost încununată de Victorie. 
Mai bine de două decenii ac
tivitatea Partidului Muncito
resc Romîn s-a desfășurat în 
adîncă ilegalitate, în condi
țiile terorii sălbatice deslăn- 
țuite de regimul burghezo- 
moșieresc. înfruntând cu 
dîrzenie cele mai grele în
cercări, schingiuirile și temni
țele, înfruntând cu bărbăție 
detașamentele de pedepsire, 
comuniștii din Romînia au 
slujit cu abnegație cauza ju
stă a clasei muncitoare și a 
întregului popor.

In Romînia socialismul a în
vins !

într-o perioadă istorică 
scurtă — 18 ani — poporul 
romîn, sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Romîn, a 
înfăptuit în condiții grele, 
profunde transformări so- 
cial-economice, schîmbînd ra
dical întreaga înfățișare a ve
chii Romînii.

Prin munca șa perseverentă 
și plină de abnegație, poporul 
romîn, bucurîndu-se de spriji-

calea dezvoltării
Dacă în pofida

ei, așa
N. S. Hrușciov,

Vizita în R.P. Romînă 
a d-nei Supeni, adjunct ai ministrului 

afacerilor externe al Indoneziei
La invitația ministrului afaceri

lor externe a vizitat țara d-na 
Supeni, adjunct al ministrului afa- 
.cerilor externe al Republicii In
donezia. La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, d-na Supeni a fost în- 
tîmpinată de ..Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului Afacerilor 
Externe, și funcționari superiori 
din M.A.E. A fost de față însărci
natul cu afaceri ad-inferim al In
doneziei, Jusuf Badri,. și membrii

Expoziții organizate de Muzeul din Salonta
In sălile Muzeului din Salonta 

au fost organizate în acest an 
mai multe expoziții : de pictură, 
sculptură, de fotografii artistice 
etc. Acum a fost amenajată o 
nouă expozifie : „Originea vieții 
și a omului“ care pe lingă nu
mere se exponate — planșe, fo
tografii etc., oglindind originea 

nul țărilor socialiste frățești, 
a creat noi și însemnate ra
muri industriale moderne pe 
care nu le-a cunoscut Romînia 
burghezo-moșierească. S-a în
cheiat colectivizarea, agricultu
rii, s-a înfăptuit trecerea în
tregii țărănimi pe calea dez
voltării socialiste, au fost rea
lizate mari succese în dezvol
tarea științei, tehnicii și cul
turii.

Noi, oamenii sovietici ne 
bucurăm din toată mima de 
fiecare nou succes al poporu
lui romîn și considerăm că 
aceste succese reprezintă con
tribuția poporului romîn la 
cauza comună a întăririi pu
ternicului lagăr socialist, ba
stion de neînfrînt al păcii. 
Luptând pentru consolidarea 
păcii, pentru coexistența naș- 
nică, țările socialiste promo
vează o politică externă activă 
menită să ducă la izbăvirea 
omenirii de ororile unui 
război nuclear. Țările socia
liste apără cu consecvență 
programul dezarmării gene
rale și totale propus de Uniu
nea Sovietică. Ele militează 
pentru interzicerea armei nu
cleare și experiențele efectua
te cu această armă, pentru re
glementarea pe cale pașnică a 
problemelor internaționale 
nerezolvate, pentru lichidarea 
vestigiilor sistemului colonial, 
împotriva amestecului agresiv 
al cercurilor imperialiste în 
treburile interne ale altor 
țări, pentru dezvoltarea co
laborării internaționale.

Guvernul R.P. Romîne duce 
o luptă activă pentru preîn
tâmpinarea unui nou război 
mondial; el militează consec
vent pentru colaborarea paș
nică a țărilor cu sisteme so
ciale diferite, pentru transfor
marea Balcanilor și Adriaticii 
într-o zonă denuclearizată. în
tr-o zonă a păcii și colaboră
rii internaționale.

Popoarele Uniunii Sovietice 
și Republicii Populare Ro
mîne, popoarele tuturor țări
lor socialiste sînt legate prin- 
tr-o mare și indestructibilă 
prietenie; unitatea și coeziu
nea lor se întemeiază pe 
principiile de neclintit ale 
marxism-leninismului, pe ho
tărîrile istorice ale Consfătui
rilor de la Moscova ale repre
zentanților partidelor comun i- 
niste și muncitorești, care con
stituie o chezășie a noilor vic
torii în lupta împotriva impe
rialismului și colonialismului, 
pentru pace și coexistență 
pașnică, pentru triumful de
plin al socialismului și comu
nismului.

O nouă și emoționantă de
monstrație a prieteniei mari 
și trainice care a unit pe veci 
popoarele țărilor noastre a 
constituit-o vizita făcută în 

tiw apub.^Pbsta^-Rgpvjblica 
Populară Romînă dg către de
legația de partid și guverna
mentală a Uniunii Sovietice în 
frunte cu tovarășul N. S. 
Hrușciov.

La fel ca și vizita pe care a 
făcut-o în Uniunea Sovietică 
delegația de partid și guver
namentală a R. P. Romîne în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în august anul 
trecut, această vizită repre
zintă o nouă contribuție la 
cauza dezvoltării continue a 
relațiilor de prietenie și co
laborare frățească dintre po
poarele Republicii Populare 
Romîne și Uniunii Sovietice.

Făcînd bilanțul acestei vi
zite. tovarășul N. S. Hrușciov 
a subliniat în discursul său 
ținut la posturile de radio și 
televiziune uriașele transfor
mări care au survenit în viața 
poporului romîn în anii pu
terii populare.

O nouă manifestare a sim- 
țămintelor cu adevărat fră
țești pe care poporul romîn le 
nutrește față de popoarele Uni
unii Sovietice a constituit-o 
tradiționala Lună a prieteniei 
romîno-sovietice.

Oamenii sovietici se bucură 
sincer de succesele remarcabile 
obținute de poporul frate ro
mîn în opera de desăvîrșire 
a construcției socialiste. în 
prietenia cu poporul romîn, 
ca și cu celelalte popoare ale 
țărilor socialiste, ei văd cheză
șia realizării victorioase a ma
rilor țeluri comune în lupta 
pentru pace, socialism și co
munism.

în încheiere G. G. Abramov 
a mulțumit călduros oameni
lor muncii din țara noastră, 
C.C, . al P.M.R., tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej per
sonal pentru sentimentele de 
prietenie frățească față de 
Uniunea Sovietică și a urat 
poporului romîn noi victorii 
în desăvîrșirea construirii so
cialismului, în lupta pentru 
pace.

Ambasadei Indoneziei la Bucu
rești.

Luni 5 noiembrie d-na Supeni 
a fost primită de ministrul Afa
cerilor Externe, Corneliu Mănescu.

In timpul scurtei șederi în R. P. 
Romînă, d-na Supeni a vizitat 
Capitala, cel de-al 4-lea Pavilion 
de mostre, a asistat la un spec
tacol de balet la Teatrul de 
Stat de Operă și Balet și a făcut 
o călătorie , pe Valea Prahovei.

viețuitoarelor, cuprinde și nu
meroase obiecte găsite la Salon
ta cu ocazia săpăturilor arheolo
gice.

în cursul lunilor noiembrie și 
decembrie, o parte din aceste 
materiale vor alcătui o expoziție 
volantă pentru sate.

(Agerpres)



A 45-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

ȘEDINȚA FESTIVĂ DE LA MOSCOVA
_______E

MOSCOVA 6 (Agerpres). —
La 6 noiembrie, anunță 

TASS, a avut loc la Moscova 
ședința festivă consacrată celei 
de-a 45-a
Revoluții 
tombrie.

In Sala 
selor din 
pacitate de 6 000 
s-au adunat reprezentanți ai 
cîtorva generații: vechi bol-

aniversări
Socialiste

a Marii 
din Oc-

Congre-Palatului
Kremlin, cu o ca

de locuri,

șevici, participanți la Revolu
ția din Octombrie 1917, mun
citori din întreprinderile Mos
covei și țărani din împrejuri
mile Moscovei, oameni de 
știință, de cultură, militari din 
armata Și flota maritimă mi
litară sovietică.

Au fost de față diplomați 
străini, oaspeți din țări stră
ine, sosiți la Moscova pentru 
a participa la festivitățile con
sacrate aniversării lui Octom
brie.

Cei prezenți au întîmpinat 
prin aplauze apariția în prezi
diu a lui N. S. Hrușciov și a 
celorlalți conducători ai Parti
dului Comunist și guvernului 
sovietic.

Alexei Kosighin, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.V.S., 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
a prezentat un raport cu pri
lejul celei de-a 45-a aniver
sări a Marelui Octombrie.

Raportai prezentat de Alexei Kosighin
Fiind rezultatul legic al 

dezvoltării sociale, Revoluția 
din Octombrie a deschis în
tregii omeniri drumul larg 
spre comunism — a spus Ko- 
sîghin. Astăzi, peste un mi
liard de oameni 
o viață nouă pe 
xism-leninismului. 
nicit comunitatea 
de neînvins a țărilor socia
liste. Socialismul a ieșit pe 
arena mondială, plin de forțe 
și încredere în viitorul său.

Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie — a spus vor
bitorul—a dat un impuls pu
ternic luptei de eliberare a 
popoarelor. Astăzi asistăm 
la prăbușirea sistemului colo
nial, la falimentul lui defini
tiv. Peste 50 de noi state in
dependente au apărut în ul
timul timp pe harta politică 
a lumii.

Socialismul a scos țara 
noastră și celelalte țări socia
liste Pe magistrala largă a 
progresului economic, cultural 
și tehnico-științific.

Țările socialismului produc 
în prezent aproape 37 la sută 
din producția industrială mon
dială, iar partea ce revine Sta
telor Unite ale Americii în 
producția mondială s-a redus 
simțitor.

Victoriile noastre, a spus 
vorbitorul, sînt un triumf al 
științei marxist-leniniste crea
te de marile genii ~— Marx, 
Engels, Lenin — a căror cauză 
este continuată cu demnitate 
de puternicul nostru partid 
leninist.

El a subliniat că întreaga 
activitate a P.C.U.S., condu
cerea de către acesta a con
strucției comuniste constituie 
un model remarcabil de geniu 
revoluționar. A devenit deose
bit de rodnic, avînd o uriașă 
importanță istorică, ultimul 
deceniu, luminat de ideile con
greselor al XX-lea, al XXI-lea 
și al XXII-lea ale P.C.U.S. 
Lichidarea curajoasă a urmă
rilor cultului lui Stalin a însă
nătoșit viața partidului nostru 
și a întregii țări, a deschis o- 
rizonturi nesfîrșite pentru ini
țiativa creatoare a poporului.

Partidul nostru se prezintă 
la cea de-a 45-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie mai puternic și unit 
ca oricînd, făcînd zid în jurul 
Comitetului său Central leni
nist.

Subliniind că Programul 
P.C.U.S. adoptat de Congresul 
al XXII-lea este tradus cu 
succes în viață, Kosighin a a- 
rătat că anul care a trecut de 
la Congresul al XXII-lea al 
partidului a fost marcat prin 
noi și mari victorii. în cei pa
tru ani ai septenalului indu
stria noastră a dat o producție 
cu 28 miliarde ruble mai mare 
decît se prevăzuse în planul 
septenal pentru acești ani. De 
la cel de-al XXII-lea Congres 
al Partidului, poporul sovietic 
a obținut un nou avînt consi
derabil al tuturor ramurilor e- 
conomiei naționale.

Kosighin a relevat 
P.C.U.S. și guvernul sovietic 
traduc cu succes în viață ideea 
leninistă a electrificării to
tale a țării și dezvoltării ba
zei materiale a marii industrii, 
în primii patru ani ai septe
nalului se vor produce aproxi
mativ 13 milioane tone de oțel 
peste prevederile planului. In 
ce privește volumul producției 
principalelor metale neferoase 
Uniunea Sovietică deține as
tăzi primul loc în Europa, și 
întrece considerabil S.U.A. în 
creșterea medie anuală a pro
ducției lor.

O problemă importantă a 
dezvoltării economiei sovietice 
este construcția capitală. în 
prezent, țara noastră — a 
spus Kosighin — a întrecut 
Statele Unite ale Americii, An
glia, Franța și Republica Fe
derală 
ritmul 
lor în 
primii 
lui, în , 
ploatare 3 700 de mari între
prinderi industriale, iar nu
meroase întreprinderi aflate 
în funcțiune vor fi lărgite și 
înzestrate cu cele mai noi uti
laje.

Anul acesta — a spus vorbi
torul în continuare — a de
monstrat cît de uriașă este în
semnătatea hotărîrilor plenarei 
din martie a C.C. al P.C.U.S. 
pentru dezvoltarea economiei 
colhozurilor și sovhozurilor.

în ciuda condițiilor meteo
rologice, care într-o serie de 
regiuni au fost nefavorabile, 
recolta globală de cereale a 
fost anul acesta mai mare de
cît în anul 1961. Țara noastră 
nu a obținut nici o dată o ase
menea cantitate de cereale.

Investițiile statului și colho
zurilor pentru dezvoltarea a- 
griculturii au fost anul acesta 
de aproape patru ori mai mari 
decît în anul 1952.

Din anul 1953 pînă în anul 
1962 în țară producția agrico
lă a crescut de 1,6 ori, în timp 
ce numărul lucrătorilor din a-, 
gricultură s-a redus, în aceeași 
perioadă, cu 1 200 000 oameni.

Cu toate acestea actualul 
vel al producției agricole 
ne poate satisface. Avem 
înfăptuit o muncă uriașă.

Datorită succeselor obținute 
în agricultură și industrie se 
îmbunătățește mereu nivelul 
de trai al oamenilor sovietici.

construiesc 
baza mar- 
S-a stator- 

puternică,

că

Germană în ce privește 
de creștere a investiții- 
economia națională. în 
patru ani ai septenalu- 
țară vor fi date în ex-

ni- 
nu 
de

an de an crește consumul de 
produse alimentare — unt, 
carne, zahăr, produse lactate.

în ultimii șase ani —-, a spus 
Kosighin — au primit locuințe 
în case noi și și-au îmbunătă
țit condițiile de locuit 75 mi
lioane de oameni sovietici — 
aproape o treime din populația 
țării.

Realizările noastre impor
tante sînt un rezultat remar
cabil al activității desfășurate 
de partid în educarea comu
nistă a oamenilor muncii, un 
rezultat remarcabil al muncii 
creatoare a milioane de oa
meni soviètici, care constituie 
exemple de înaltă conștiință 
față de muncă.

Astăzi lupta activă pentru 
comunism devine o chestiune 
de viață pentru fiecare om 
sovietic.

Socialismul — a spus Kosî- 
ghin — creează toate condițiile 
pentru progresul tehnico- 
științific neîntrerupt, îndrep
tat spre binele poporului. 
Știința sovietică ajută econo
mia națională a țării să înde
plinească sarcinile actuale, 
deschide calea spre ziua de 
mîine, pune în slujba oame
nilor legile dezvoltării științei 
și societății, sporește bogățiile 
materiale și spirituale ale 
poporului sovietic.

întruchiparea grăitoare a 
rolului de avangardă al po
porului sovietic în progresul 
tehnico-științific mondial o 
constituie uriașele realizări 
în cucerirea Cosmosului. Abia 
cu cinci ani în urmă, în aju
nul celei de a 40-a aniversări 
à lui Octombrie, a fost lan
sat primul satelit artificial so
vietic 
astăzi 
forese 
de la 
brie, patru oameni 
care au străbătut spațiul cos
mic și s-au înapoiat cu bine 
pe pămîntul natal, 
cu succes a stației 
netare

al Pămîntului. Iar 
împreună cu noi sărbă- 
împlinirea a 45 de ani 
Revoluția din Octom- 

sovi etici

Lansarea 
interpla- 

automate în direcția 
planetei Marte este o realizare 
remarcabilă a științei și teh
nicii sovietice.

De la asaltul Palatului de 
Iarnă pînă la asaltul Cosmo
sului 
care 
stru !

An 
torul 
strează tot mai strălucit posi
bilitățile sale nelimitate, pas 
cu pas cucerește noi poziții 
în întrecerea cu capitalismul, 
devine factorul hotărîtor al 
dezvoltării omenirii.

Tocmai lagărul socialist este 
acela care apără cu fermitate 
principiul elaborat de marele 
Lenin al coexistenței pașnice 
a statelor cu orînduiri sociale 
diferite. întreaga activitate de 
politică externă a statului so
vietic este îndreptată spre în
tărirea păcii între popoare.

Sistemul mondial 
— comunitatea liber 
țită a popoarelor care

— iată pașii gigantici cu 
înaintează poporul no-

de an — a spus vorbi- 
— socialismul demon-

socialist 
consim- 

i__i_____ ___ au scu
turat jugul capitalist și își 
consacră forțele construirii 
noii societăți — joacă un rol 
tot mai mare, pe an ce trece, 
în viața întregii lumi.

Un factor important în 
menținerea păcii îl constituie 
marele grup de state care au 
pășit pe calea neparticipării 
la blocurile militare. între a- 
ceste state și comunitatea so
cialistă s-au stabilit relații 
bune bazate pe respect re
ciproc, pe egalitate în drep
turi și încredere. Și în tarile 
capitaliste cresc an de an for
țele iubitoare de pace în frun
te cu clasa muncitoare și a- 
vangarda sa — partidele co
muniste.

între popoarele frățești ale 
Uniunii Sovietice, Republicii 
Populare Chineze, popoarele 
tuturor țărilor care merg pe 
calea dezvoltării 
s-au stabilit relații principial 
noi de profundă solidaritate 
socială și coeziune care de
curg din comunitate interese
lor vitale ale oamenilor mun
cii din țările socialismului, 
din principiile internaționalis
mului proletar, socialist.

Colaborarea și _ întrajuto
rarea frățească a țărilor so
cialiste contribuie la dezvol
tarea cu succes a economiei 
lor naționale și la întărirea 
continuă a întregului sistem 
mondial socialist.

A. N. Kosighin a arătat că 
creșterea volumului schimbu
lui de mărfuri dintre țările 
socialiste nu înseamnă nici
decum că Uniunea Sovietică 
și celelalte țări socialiste nu 
intenționează să dezvolte co
merțul cu lumea capitalistă. 
Reprezentanții cei mai clar
văzători ai cercurilor de afa
ceri dintr-o serie de țări ca
pitaliste între care Anglia, 
Franța, Italia, Republica Fe
derală Germană și Statele 
Unite ale Americii își _ dau 
bine seama de necesitatea 
dezvoltării comerțului cu 
Uniunea Sovietică și celelalte 

întreprind 
în această

socialiste

țări socialiste și 
măsuri concrete 
direcție. Acest lucru, din pă
cate, nu se poate spune des
pre unele guverne ale statelor 
capitaliste occidentale care 
introduc discriminarea în co
merțul mondial și iau măsuri 
pentru a restrìnge comerțul 
cu țările socialiste.

Monopoliștii din Europa oc
cidentală încearcă să opună

apropierii economice a țărilor 
socialiste politica așa-zisei 
„integrări”. După cum se știe, 
ea și-a găsit expresia concre
tă în crearea Pieței comune.

Organizatorii Pieței comune 
nu fac un secret din faptul că 
vor 
armă o 
potriva 
Dar pe 
menea 
izolării 
împotriva 
condițiile actualului raport de 
forțe este lipsită de sens.

Comunitatea țărilor socia
liste, în ceea ce privește re
sursele sale, potențialul eco
nomic, ritmul de creștere a 
producției industriale, nu nu
mai că nu se află în urma 
Pieței comune capitaliste, ci 
îi este mult superioară.

în continuarea raportului 
său, Kosighin a spus : Lumea 
a trecut recent prin eveni
mente extrem de primejdioa
se, provocate de acțiunile 
agresive ale Statelor Unite ale 
Americii în regiunea Mării 
Caraibilor.

Poporul cuban, sub condu
cerea eminentului său condu
cător Fidel Castro, a pășit pe 
calea construirii unei vieți 
noi. Cuba dorește să trăiască 
și să se dezvolte independent, 
să aibă acea orînduire politi
că și socială care corespunde 
intereselor poporului ei. Aces
ta este un drept incontestabil 
al Cubei, un drept al fiecărui 
popor.

Poporul sovietic sprijină 
poporul eroic al Cubei. Noi 
am ajutat, ajutăm și vom a- 
juta poporul cuban care își 
apără drepturile sale sfinte la 
libertate, independență, pace.

întreaga omenire este sa
tisfăcută de faptul că într-un 
moment critic cînd soarta lu
mii și viața a sute și sute 
de milioane de oameni atîr- 
nau pur și simplu de un fir 
de păr, atît o parte cît și cea
laltă nu și-au pierdut stăpîni- 
rea de sine, simțul răspunderii 
și rațiunea, nu au făcut ul
timul pas 
unui război termonuclear. A- 
ceasta 
război 
tică și 
ricii, 
război 
cinuit 
întregii omeniri.

Guvernul sovietic a luat cu
noștință de asigurarea dată de 
președintele Statelor Unite ale 
Americii, domnul Kennedy, că 
S.U.A. vor anula blocada îm
potriva Cubei, vor respecta cu 
strictețe suveranitatea ei, vor 
renunța la invadarea Cubei și 
că celelalte țări din emisfera 
occidentală vor proceda la fel.

Cînd guvernul sovietic a 
hotărît amplasarea în Cuba 
a unor puternice tipuri de ar
mament, el s-a călăuzit nu
mai după un singur țel: să 
apere poporul Cubei de inva
zia agresorilor. întrucît pre
ședintele S.U.A,, domnul Ken
nedy, a declarat solemn în 
fața întregii lumi că Cuba nu 
va fi invadată nici de S.U.A., 
nici de alte țări din emisfera 
occidentală, nici de pe terito
riul acestora, existența în 
Cuba a armelor pe care gu
vernul S.U.A. le-a calificat 
drept ofensive, și-a pierdut 
importanța.

Cine a cedat în favoarea 
cuiva în această situație? Con
siderăm că aceasta a fost o 
concesie și dîntr-o parte și 
din cealaltă, o concesie făcu
tă rațiunii și păcii.

Dar, în cele din urmă, pe 
baza unui compromis și a unor 
concesii reciproce, acuitatea 
conflictului a fost în momen
tul de față lichidată și se 
poartă tratative în scopul li
chidării sale totale.

Unii pot spune : merita oare 
să se facă concesii ? Noi consi
derăm că atît o parte, cît și 
cealaltă trebuia să facă con
cesii pentru că în cazul de 
față avem de-a face cu con
cesii reciproce, avem de-a 
face cu un compromis rezona
bil. Acest compromis este în 
interesul tuturor popoarelor, 
deoarece pe baza sa a fost li
chidat pericolul unui război 
termonuclear mondial.

Cercuri influente din Occi
dent insistă asupra continuării 
unei politici „ferme”, „fără 
compromisuri” față de țările 
socialiste. Nu se poate să nu 
se vadă că o astfel de „fer
mitate” poate duce la război, 
la o catastrofă termonucleară. 
Astăzi, obstacolele care îm
piedică stabilirea unor relații 
normale între state nu trebuie 
amplificate, ci, dimpotrivă, 
înlăturate. Aceasta va asigura 
pacea pe care o doresc toate 
popoarele de pe pămînt.

Una din problemele cele 
mai stringente ce stau astăzi 
în fața omenirii este proble
ma reglementării pașnice ger
mane în a cărei soluționare 
rezidă cheia pentru asigura
rea unei păci stabile în Eu
ropa.

Fără 
de pace 
concepe 
germani 
nurile revanșarde.

Prin eforturile revanșarzilor 
vest-germani, Berlinul occi
dental s-a transformat într-o 
sursă de provocări continue

să o transforme într-o 
luptei economice îm- 
sistemului socialist, 

noi nu ne sperie ase- 
amenințări. Politica 

și politica de blocadă 
socialismului în

spre dezlănțuirea

n-ar fi fost numai un 
între Uniunea Sovie- 

Statele Unite ale Ame- 
ci ar fi fost un nou 

mondial care ar fi pri- 
dezastre incalculabile

semnarea Tratatului 
german nu se poate 
că militariștii vest- 
vor renunța la pla-

împotriva Republicii Demo
crate Germane și altor țări 
socialiste. Situația se agra
vează și mai mult datorită 
faptului că Berlinul occiden
tal a devenit o bază militară 
a N.A.T.O., situată chiar în 
centrul unui stat socialist — 
Republica Democrată Germa
nă.

Guvernul sovietic a declarat 
și declară că reglementarea 
pașnică a problemei germane 
se poate înfăptui fără a dăuna 
intereselor sau prestigiului 
vreunei țări sau unui grup de 
țări, potrivit înțelegerii între 
toate părțile interesate. Recen
tele exemple ale tratativelor 
încheiate cu succes în proble
ma Laosului și a Irianului de 
vest confirmă că, dacă părțile 
doresc, se poate ajunge la 
hotărîri reciproc acceptabile 
în problemele internaționale 
litigioase.

Poporul sovietic nu poate să 
nu regrete profund evenimen
tele de la frontiera chino-in- 
diană, unde lucrurile au ajuns 
pînă 
curs 
vine 
care 
de războiul și pentru a distru
ge prietenia seculară dintre 
marile popoare ale Chinei și 
ale Indiei.

Cercurile antidemocratice 
din India, care tind să înăbușe 
forțele progresiste din țară, 
să abată India de pe pozițiile 
neangajării față de blocurile 
militare agresive, vor să folo
sească în scopurile lor atmos
fera psihozei de război.

Noi considerăm că rezolva
rea justă ar fi încetarea focu
lui și ducerea de tratative pe 
o bază rezonabilă între India 
și R. P. Chineză cu atît mai 
mult cu cît între ele nu exis
tă contradicții fundamentale, 
nu există divergențe care nu 
ar putea fi rezolvate la masa 
rotundă a tratativelor. Cu cît 
asemenea tratative vor începe 
mai curînd, cu atît mai mult 
vor avea de cîștigat popoarele 
acestor țări, cu atît mai mult 
va avea de cîștigat cauza pă
cii.

Referindu-se la problema de
zarmării, A. N. Kosighin a a- 
rătat că astăzi dezarmarea nu 
este pur și simplu o problemă 
de politică internațională, ci 
este cauza vitală a popoarelor. 
Printr-o luptă activă, hotărîtă, 
popoarele pot și trebuie să-i 
forțeze pe imperialiști să în
făptuiască dezarmarea. Gu
vernul sovietic va lupta și pe 
viitor cu perseverență pentru 
rezolvarea cît mai grabnică a 
problemei dezarmării generale 
și totale ca mijloc radical și 
sigur de asigurare a păcii ge
nerale.

Firește că în condițiile men
ținerii încordării internaționa
le și a atentatelor directe ale 
imperialismului la pacea și 
securitatea popoarelor, nu pu
tem să nu ne gîndim la întă
rirea capacității de apărare a 
Țării Sovietice, a întregului 
lagăr socialist, 
s-au întreprins 
ce în vederea 
nerale, nimeni 
se aștepte ca noi să depunem 
în mod unilateral armele.

încrederea noastră în viitor 
se întemeiază pe o bază trai
nică. După cum a subliniat în 
repetate rînduri șeful guvernu
lui sovietic, N. S. Hrușciov, 
avem încredere în rațiunea o- 
menească, avem încredere că 
cele mai complicate probleme 
ale relațiilor internaționale 
pot fi rezolvate pe cale paș
nică.

la ciocniri armate și a 
sînge. Acest conflict con- 

numai imperialiștilor 
fac totul pentru a aprin-

Cît timp nu 
acțiuni practi- 
dezarmării ge
nu trebuie să
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întrevederea Iui A. I. Mikoian
cu conducătorii

HAVANA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite: La Havana 
a continuat schimbul de pă
reri în problemele situației 
internaționale între A. I. 
Mikoian, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și conducătorii Repu
blicii 
Osvaldo 
nistru 
Castro, 
ministru și ministru al forțe
lor armate revoluționare, Er-

Cuba, președintele 
Dorticos, primul mi- 
Fidel Castro, Râul 
locțiitor al primului

Republicii Cuba
nesto Guevara, Emilio Arago- 
nes Machado, Carlos Rafael 
Rodriguez, membri ai guver
nului și ai conducerii națio
nale a O.R.I.

întrevederea, care a avut 
loc la Palatul prezidențial din 
Havana, a decurs într-o atmo
sferă de prietenie sinceră și 
cordialitate.

La întrevedere a participat 
A. I. Alexeev, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. în Republica Cuba.

tatâtairea tai U Thant
eu reprezentanții R.P.R. Sa G.N. U

NEW YORK 6. Trimisul 
special Agerpres, Cornel Ră- 
ducanu, transmite : în cadrul 
consultărilor cu mebrii Consi
liului de Securitate, secretarul 
general provizoriu al O.N.U., 
U Thant, a avut luni după- 
amiază o întîlnire cu Mircea 
Malița, șeful delegației R. P.

Romîne la sesiunea Adunării 
Generale O.N.U., și Mihail 
Hașeganu, reprezentantul per
manent al R. P. Romîne la 
O.N.U.. cu care prilej a avut 
loc o discuție asupra desfășu
rării tratativelor privind re
glementarea situației din Ma
rea Caraibilor.

Marte-T își continuă drumul
Întreaga aparatură funcționează normal o Stația 

interplanetară a parcurs peste t 660 OOO km 
0 Amănunte cu privire

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite : la 6 noiembrie 
a tost stabilită din nou legătura 
prin radio cu stafia interplanetară 
,,Marte-1". De la bordul stafiei 
s-au primit informafii telemetrice 
privind tunefionarea. agregatelor 
și a aparaturii ei științifice și au 
fost efectuate măsurători ale ele
mentelor traiectoriei.

Datele telemăsurătorilor dove
desc că întreaga aparatură a sta
fiei interplanetare funefionează în 
conformitate cu programul dinain
te stabilit. Mijloacele 
funefionează normal. I 
stafia interplanetară 
Comenzile transmise 
au fost recepționate 
navei și executate cu

La 6 noiembrie, la 
stația interplanetară s.a aflat la o 
distanță de 1 664 000 km de Pă- 
mînt. La 9 noiembrie, la ora 12,00, 
stația interplanetară se va afla la 
o distanță de 2 690 000 km și va 
avea următoarele coordonate 
astronomice : ascensiune dreaptă 
7 ore și 23 minute și înclinarea 
45 grade și 32 minute.

Programul de zbor al stafiei in
terplanetare „Marte-1” prevedea

0

radiofehnice 
Legătura cu 
este 
prin 
la 
precizie.

I ora 12,00

bună, 
radio 

bordul

1
ia programul de zbor

plasarea ei pe o traiectorie iniția
lă trecînd la o disfanfă de pînă 
la 500 000 km în dreptul planetei 
Marte. Construcția stafiei inter
planetare prevede posibilitatea 
corijării mișcării stației prin radio- 
comenzi transmise de pe Pămînt 
cu ajutorul unui sistem precis de 
asfroorientare și al unui dispozitiv 
special de motoare pentru a asi
gura zborul stafiei automate la o 
înălfime de 1 000—11 000 km de 
suprafața planetei Marte. înălți
mile menționate asigură realizarea 
în întregime a programului pre
văzut de cercetări științifice a pla
netei Marte.

Elementele traiectoriei de miș
care a stafiei interplanetare „Mar- 
te-1” stabilite în prezent dove
desc că traiectoria eh excepfîrd 
corijările efectuate, trece la o 
distanfă de 261 000 km de pla
neta Marte. Corijarea trebuie să 
asigure trecerea stafiei în limitele 
stabilite între 1 000—11 000 km 
de suprafața planetei Marte.

Observațiile asupra zborului 
stației interplanetare „Marfe-1”, 
continuă. Comunicatele cu privire 
la zborul ei se vor transmite o 
dată pe săpfămînă.

AL VHI-LEA CONGRES
AL P. C. BULGAR

SOFIA 6 (Agerpres). — La 
noiembrie — anunță B.T.A.6

— cel de-al VHI-lea Congres 
al P.C. Bulgar și-a continuat 
lucrările. Primul a luat cuvîn
tul Iordan Katrandjiev, care 
a prezentat raportul de acti
vitate al Comisiei centrale de 
revizie.

întîmpinat cu puternice o- 
vații, conducătorul delegației 
P.C.U.S., M. A. Suslov, a rostit 
o amplă cuvîntare și a dat ci
tire telegramei de salut adre
sate de C.C. al P.C.U.S. celui 
de-al VHI-lea Congres al P.C. 
Bulgar.

A fost apoi aleasă Comisia 
pentru elaborarea rezoluției 
pe marginea raportului de ac
tivitate al C.C. al P.C.B. și al 
proiectului 
Congresului în legătură cu 
dezvoltarea 
1961—1980, 
proiectul de statut al P.C.B. și 
Comisia pentru examinarea 
cererilor și declarațiilor per
sonale.

Congresul a început apoi 
dezbaterile în legătură cu ra-

de directive ale

țării în perioada 
Comisia pentru

poartele de activitate ale C.C. 
și Comisiei Centrale de Revi
zie. Au luat cuvîntul Vladimir 
Videnov, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de 
partid Sofia, și Mitko Grigo- 
rov, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.C.B.

După ședință delegații la 
Congres au depus o coroana 
de flori la monumentul Ar
matei Sovietice eliberatoare.

în legătură cu sărbătorire! 
celei de-a 45-a aniversări a 
lui Octombrie, Congresul și-a 
întrerupt lucrările pînă la 8 
noiembrie.

♦
SOFIA 6 (Agerpres). — La 

6 noiembrie, delegația Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn condusă 
de tovarășul Gheorghe Apos
tol. membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., care par
ticipă la lucrările celui de-al 
VHI-lea Congres al Partidu
lui Comunist Bulgar, a depus 
o coroană de flori la mauzo- 
leul „Gheorghi Dimitrov“ din 
Sofia.

în Comitetul Politic
N. Ü.

NEW YORK. Coresponden
tul special Agerpres, C. Ră- 
ducanu transmite: în Comi
tetul Politic a început dezba
terea asupra problemei dezar
mării 
baza 
celor 
Acest 
Adunării Generale și se referă 
la activitatea desfășurată la 
Geneva în 82 de ședințe în
tre 2 iunie și 8 septembrie 
1962. Un raport similar care 
se referă la perioada dintre 
14 martie—1 iunie 1962 a fost 
depus mai de mult. Pînă în 
prezent pe masa Comitetului 
Politic au fost prezentate ca 
documente o rezoluție propu
să de Brazilia în legătură 

. cu considerarea continentului 
Africii și teritoriul Americii 
Latine ca zone denuclearizate, 
precum și proiectul de tratat 
asupra dezarmării generale și 
totale sub un control interna
țional corespunzător propus 
de Uniunea Sovietică și con-

generale și totale pe 
raportului Comitetului 
18 state de la Geneva, 
raport a fost transmis

: . ILREȚEI ANIVERSĂRI
Manifestări în întreaga lume consacrate zilei de 7 Noiembrie

HAVANA 6 (Agerpres). — Po
porul cuban cinstește pe larg cea 
de-a 45-a aniversare a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie. 
Jn întreprinderi industriale, în 
insfitufii publice, insfitufii de în- 
văfămînf, gospodării de sfat și 
cooperative agricole se organi
zează convorbiri despre realiză
rile Uniunii Sovietice în dome
niul economiei, culturii, precum

și expoziții de fotografii consa- 
erate acestei date memorabile.

La 5 noiembrie, la Universita
tea din Havana a început Săptă- 
mîna prieteniei cubano-sovietice. 
în cadrul Săptămînii prieteniei 
vor avea loc seri ale muzicii și 
poeziei sovietice, vor fi prezen
tate filme sovietice despre Revo- 
lufia din Octombrie.

Posturile de radio cubane con-

Piata V. I. Lenin din orașul Habarovsk

LONDRA'. — După cum re- 
Iatează agenția France Presse, 
Ia 5 noiembrie a fost dat pu
blicității la Londra un apel 
semnat de către 116 persona
lități britanice, dintre care 62 
membri ai parlamentului. In 
apel, care este adresat guver
nului grec, se cere amnistierea 
celor 1164 de deținuți politici 
care se află în închisorile gre
cești. în aceeași zi, apelul a 
fost remis ambasadorului grec 
la Londra.

DAMASC. — Un reprezentant 
al Ambasadei U.R.S.S. in Republi
ca Arabă Siria a transmis la 5 
noiembrie ministrului Industriei 
Republicii Arabe Siria hărjile geo
logice ale Siriei care au fost în
tocmite de geologi sovietici în 
conformitate cu acordul privitor

la colaborarea economică și teh
nică semnat între Siria și Uniunea 
Sovietică în 1957. Ca urmare a 
muncii specialiștilor sovietici Si
ria are pentru prima dată în isto
ria sa o hartă completă a bogă
țiilor subsolului său.

BUDAPESTA. — După cum 
anunță Agenția M.T.I., la 5 
noiembrie a avut loc la Buda
pesta sesiunea Adunării de 
Stat a R. P. Ungare. Partici- 
panții la sesiune au discutat 
și aprobat o serie de proiecte 
de lege. închizînd sesiunea, 
Sandor Ronai, președintele 
Adunării de Stat, a 
expirarea mandatului 
rii de Stat a R. P. 
aleasă în anul 1958.

anunțat 
Adună- 

Ungare,

MOSCOVA, - Mahmud Fo-

rughi, ministru adjunct al a- 
facerilor externe al Iranului, 
a declarat la Moscova în ca
drul unei conferințe de presă 
că relațiile dintre U.R.S.S. și 
Iran în domeniul economiei 
și culturii se vor dezvolta spre 
binele celor două țări. El a 
subliniat că șahul Iranului 
tinde sincer spre întărirea a- 
cestor relații. Referindu-se la 
acordul sovieto-iranian în pro
blemele tranzitului, ratificat 
la Moscova la 26 octombrie, 
Forughi a declarat că el „este 
folositor pentru ambele părți“. 
Acordul a spus el, permite 
Iranului să obțină o cale con
venabilă pentru importul 
exportul mărfurilor sale.

și

PARIS. — Asupra coastelor
Franței s-au abătut puternice

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA : București Piața „Scînteii“, Tel. 17.60.10, Tiparul : Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii“

sacră emisiuni speciale evenimen
telor istorice din octombrie 1917. 
La radio iau cuvintul cubani care 
au vizitat Uniunea Sovietică. Ei 
își împărtășesc impresiile, vor
besc despre succesele oamenilor 
sovietici în construirea comunis
mului.

BERLIN 6 (Agerpres). — în 
aceste zile în Republica De- 
moorată Germană au loc adu
nări ale oamenilor muncii 
consacrate celei de-a 45-a a- 
niversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. La 
cluburile Asociației pentru 
prietenia germano-sovietică se 
organizează în prezent lecții, 
se țin referate, s-au deschis 
numeroase expoziții. Comu
niștii germani participanți la 
lupta pentru Puterea Sovieti
că în Rusia, țin expuneri în 
fața tineretului.

La clubul Asociației pentru 
prietenia germano-sovietică 
din Leipzig a fost deschisă 
expoziția „Prietenii învață de 
la prieteni”, care oglindește 
strînsa colaborare economică 
dintre Uniunea Sovietică și 
Republica Democrată Germa
nă.

TOKIO 6 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 5 noiem
brie, într-una din cele mai 
mari săli din orașul Tokio, 
„Kudan Kaikan“, a avut loc 
o întrunire consacrată aniver
sării Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, la care au luat 
cuvîntul Sioiti Kasuga, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Japonia, și Kaniti Kava- 
kami, deputat în Parlamentul 
japonez. După aceea a fost 
prezentat filmul „Lenin în Oc
tombrie“.

stînd dintr-un preambul și 45 
de articole.

Dezbaterea a început în 
după-amiaza zilei de luni și 
primul vorbitor a fost dele
gatul R.A.U. care a trecut în 
revistă discuțiile de la Gene
va. Instistînd asupra rolului 
celor 8 țări neutre în apropie
rea pozițiilor principale și a 
enumerat unele progrese rea
lizate. El a relevat noile pro
puneri ale Uniunii Sovietice 
prezentate la actuala sesiune 
a Națiunilor Unite de mini
strul de externe al U.R.S.S. — 
A. Gromîko.

Marți dimineață primul vor
bitor a fost V. A. Zorin, care 
a subliniat că ultimele acțiuni 
ale Statelor Unite au împins 
din nou lumea pe marginea 
războiului și evenimentele au 
arătat necesitatea maximă a 
găsirii unei soluții asupra de
zarmării, întrucît pericolul 
unui război termonuclear se 
cere a fi imediat lichidat.

V. A. Zorin a subliniat fap
tul că din nou evenimentele 
recente au confirmat necesi
tatea eliminării armelor nu
cleare și a bazelor străine încă 
din prima etapă a dezarmării 
generale și totale. Apoi dele
gatul sovietic a trecut în re
vistă proiectul sovietic de tra
tat privind dezarmarea gene
rală și totală. El a subliniat 
că la Geneva țările socialiste 
au încercat să găsească pro
puneri reciproc acceptabile. 
Dar Statele Unite și Anglia 
s-au opus rînd pe rînd la toa
te propunerile făcute.

Greva 
feroviarilor 

francezi
PARIS 6. — Corespondentul 

Agerpres transmite : La 6 noiem
brie, începînd de Ia ora cinci di
mineața o nouă grevă a munci
torilor din transporturile fero
viare din Franța a cuprins marea 
majoritate * rețelei feroviare 
franceze.

Greva a fost declarată la ape
lul lansat de principalele organi
zații sindicale din Franța — Con
federația Generală a Muncii, 
Force Ouvriére, C.F.T.C. etc. La 
ora 7 (ora Parisului), principa
lele noduri de cale ferată — Pa
ris, Lille, Dijon, Lyon — păreau 
pustii. Zgomotul puternicelor lo
comotive a încetat cu desăvâr
șire.

Tot în cursul zilei de luni, în 
întreaga Franță a început greva 
profesorilor de la liceele tehnice 
declarată în semn de protest îm
potriva condițiilor grele de mun
că, a salariului scăzut.

YEMEN: Largă campanie pentru
lichidarea analfabetismului

2ELT
furtuni. De o zi și jumătate o 
puternică furtună s-a abătut 
asupra litoralului de vest al 
țării. In noaptea de 5 spre 6 
noiembrie, în regiunea Brest, 
viteza vîntului a atins 130 km 
pe oră. Numeroase nave s-au 
refugiat în grabă în golfuri.

NEW YORK. — Barry Gold- 
water și Bob Wilson, membri 
republicani ai Congresului, 
într-o declarație comună pu
blicată la 5 noiembrie, au ce
rut ca președintele Kennedy 
să renunțe Ia angajamentul 
luat de a nu întreprinde o 
invazie în Cuba și s-au pro
nunțat pentru o agresiune ; 
fățișă împotriva insulei liber 
tății.

CAIRO. — In anul viitor, în 
Yemen va începe o largă 
campanie pentru lichidarea 
analfabetismului. A fost trasat 
în linii generale planul de 
zece ani pentru dezvoltarea 
învățămîntului. Revoluției i-a 
revenit o moștenire grea, in 
prezent, aproximativ 90 la 
sută din populația Yemenului 
nu știe să citească și nici să 
scrie. Pînă în ultimul timp, în 
întreaga țară nu exista decît 
o singură școală medie și pa
tru școli primare. Existau, de 
asemenea, clase sătești care cu 
greu puteau fi numite școli. In 
școli se învăța coranul și alte 

! discipline religioase.
în anii viitori, principala 

• atenție va fi acordată învăță- 
, mîntului elementar și pregăti- 
1 rii de învățători. După cum a 
’ declarat ministrul educației al 

Yemenului, Mohammed Mah- 
mud Zubeiri, în fiecare din 
cele șapte regiuni vor fi create 
oițe o școală pedagogică și 
una tehnică. Școlile tehnice 
vor pregăti lucrători admini
strativi, specialiști în dome
niul comerțului, industriei lo
cale și agriculturii.


