
Proletari din toate țările, uniți-vă! A 46-a aniversare a Marii Revoluții
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RITM IMENS 
ARĂTURILOR DE TOAMNA'.
Pînă la 5 noiembrie în gospodăriile 
colective din regiunea București a 
fost arată aproape 70 la sută 

din suprafața planificată
zile, pe 
regiunii

Titmul 
arături- 
s-a in- 

In gos-

n ultimele 
ogoarele 
București 
executării 
lor adinei 
tensificat.
podăriile colective 

au fost arate, pînă la 5 noiem
brie, aproape 406 000 hectare, 
ceea ce reprezintă peste 
sută din plan.

Conducerile unităților 
ginerii agronomi acordă 
tie deosebită efectuării 
rilor în mod diferențiat, 
funcție de natura solului. Ast-

Paralel cu celelalte lucrări, 
tinerii mecanizatori de la 
Gospodăria agricolă de stat 
Mihăilești, raionul Drăgă- 
nești-Vlașca, efectuează cu 
spor arături adinei de toam
nă, pe cele peste 1 000 hec
tare planificate. In loto : in
ginerul șef al gospodăriei 
Ion Vlad, împreună cu bri
gadierul Mihalache Stefă- 
nescu, controlează calitatea 

arăturilor efectuate.
Foto : AGERPRES

fel, pe terenurile de cernoziom 
arătura se execută cu plugul 
în agregat cu grapa stelată, iar 
pe solurile mai grele — brune 
și brun roșcat de pădure — se 
ară cu plugul cu scormonitor, 
fără ca terenul șă mai fie gră- 
pat.

Printre raioanele fruntașe la 
arături în actuala campanie 
sînt Călărași, Alexandria, Dră- 
gănești-VIașca și Slobozia, care 
au terminat această lucrare pe 
suprafețe cuprinse între 70 și 
80 la sută din plan.

Pe o parte din terenurile a- 
rate, gospodăriile au încorpo
rat sub brazdă îngrășăminte 
organice și minerale. Atenția 
principală se acordă fertilizării 
acelor terenuri ce urmează să 
fie însămînțate în primăvară cu 
porumb, sfeclă de zahăr și lu- 
cernă.

(Agerpres)

Organizarea temeinică a pro
ducției, cunoașterea din timp 
a sarcinilor a permis brigă
zii condusă de Sebastian 
Mihalache de la gura de ex
ploatare Sălătruc, regiunea 
Suceava să-și îndeplinească 
sarcinile de plan ale anului 
1963. Fotografia noastră re
dă un aspect din momentul 
în care șeful brigăzii indică 
colectivului său locul de 
muncă Intr-o nouă parcelă 

de exploatare
Foto: AGERPRES

Filme pentru 
tineret

Cărămizi din dolomită

Socialiste din Octombrie

Adunarea festivă din Capitală

Prezidiul adunării iestive
Foto: AGERPRES

iercuri după-amia- 
ză a avut Ioc, la 
Teatrul de operă 
și balet al R. P 
Romîne, adunarea 
iestivă consacrată 
zilei de 7 Noiem

brie, cea de a 46 a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

Pe fundalul scenei, unde se 
afla portretul lui Vladimir Ilici 
Lenin, erau înscrise datele fes
tive „1917—1963“ și urarea 
„Trăiască cea de-a 46-a aniver
sare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie".

în prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii: Gheorghe Apos
tol, Leonte Răutu, Leontin Să- 
lăjan, Mihai Dalea, I. K. Jega
lin, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, Florian 
Dănălache, Gh. Pele, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, colonel V. S. Makovkin, 
atașat militar naval și al aeru
lui al Uniunii Sovietice la Bucu-

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

Adunarea festivă a fost des
chisă de tov. Florian Dănălache.

Despre cea de-a 46-a aniver
sare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie a vorbit to-

varășul Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.M.R.

A luat apoi cuvînlul ambasa
dorul extraordinar și plenipo
tențiar al Uniunii Sovietice în 
R. P. Romînâ, I. K. Jegalin.

A lost prezentat apoi un bo
gat program artistic.

(Ager preș)

sală se aflau membri ai 
al P.M.R., ai Consiliului de 
și ai guvernului, conducă- 
ai organizațiilor obștești și

reștl, academicienii Mihail Ra- 
lea, Gh. Oprescu și Mihai Be- 
nluc, Octavian Nistor, secretar 
al C.C. al U.T.M., Suzana Gî- 
dea, președinta Consiliului na- 
țional al femeilor din R. P. Ro- 
mînă, Marin Florea Ionescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
General ARLUS, Vasile Lixan- 
dru, vicepreședinte al Sfatului 
popular al Capitalei.

In
C.C.
Stat 
tori
instituțiilor centrale, oameni al 
muncii din întreprinderile și 
instituțiile Capitalei, academi
cieni și alți oameni de știință 
și cultură, activiști de partid și 
de slat și ai organizațiilor ob
ștești, generali și ofițeri supe
riori, ziariști romîni și străini.

Erau de față șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă, membrii Am
basadei Uniunii Sovietice și al ți 
membri ai corpului diplomatic

IN PAG. a 3-a :

Cuvlntârile rostite de tovarășii MIHAI DALEA 
și I. K. JEGALIN
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Tovarășului 

NIKITA SERGHEEVICI HRUȘCIOV 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

<
Tovarășului

LEONID ILICI BREJNEV 
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

SUCEAVA (de la corespon
dentul nostru). —

întreprinderea cinematogra
fică regională Suceava, în co
laborare cu Comitetul regional 
U.T.M. organizează cu regula
ritate diverse acțiuni cu filme 
pentru tineret. Așa, de pildă, 
zilele acestea în 10 comune a- 
parținînd orașului Suceava, s-a 
organizat simpozionul „Trăsă
turile morale ale tinerilor so
vietici — constructori ai comu
nismului" după care a fost vi
zionat filmul sovietic „Colegii". 
In comuna Adîncata la o ast
fel de acțiune au participat 
peste 1100 tineri. In cele 10 
comune ale orașului Suceava, 
la simpozioanele organizate au 
participat aproape 5 000 de ti
neri. Acțiuni asemănătoare se 
vor organiza și în celelalte ra
ioane și orașe ale regiunii.

Colectivul Fabri
cii de produse re
fractare „Proleta
rul" din Turda, în 
colaborare cu spe
cialiștii de la Insti
tutul de cercetări al 
Ministerului Indus
triei Metalurgice au 
realizat cărămizi 
din dolomită stabi
lizată.

Durabilitatea lor 
este tot așa de mare

stabilizată
ca a produselor 
magnezitice și cro- 
momagnctice. Cără
mizile din dolomită 
stabilizată au o lar
gă aplicare în side
rurgie; ele sînt în
trebuințate la căp- 
tușirea cuptoarelor 
electrice de topit 
oțel, precum și a 
cuptoarelor Siemens 
Martin. De aseme
nea, pot fi folosite

încep cursurile 
Universității populare

In ziua de 8 noiembrie se 
vor deschide cursurile Univer
sității populare din București. 
Cu acest prilej se va prezenta 
un spectacol susținut de artiști 
cunoscuți, de ansambluri de 
cîntece și dansuri din Capitală. (Agerpres)

(Agerpres)

REDUCEREA NORMELOR DE CONSUM

sau subansam- 
totodată posi- 
cadrul echipe- 
să contribuie 
îmbunătățirea

ca masă de întreți
nere în executarea 
reparațiilor curente 
la cald a cuptoare
lor electrice și a 
cuptoarelor Siemens 
Martin de capaci
tate mică, iar sub 
formă de blocuri 
monolitice la cup
toarele electrice.

Al 30-lea magazin universal
în comuna Bicsad s-a dat 

recent în folosință un magazin 
universal, cel de-al 30-lea con
struit în ultimii doi ani în sa
tele regiunii Brașov.

De asemenea, pentru îmbu
nătățirea continuă a deservirii 
populației sătești au fost mo
dernizate și dotate cu utilaj 
comercial nou alte 347 unități. 
Odată cu dezvoltarea rețelei 
de desfacere s-au extins și for
mele rapide de deservire cum

sînt desfacerea produselor cu 
plata directă la vînzător, auto
servirea, livrarea mărfurilor la 
domiciliu pe bază de coman
dă etc.

Valoarea mărfurilor vîndute 
prin unitățile cooperatiste din 
regiune se ridică în acest an la 
peste un miliard și jumătate 
lei, cu 700 milioane mai mult 
decît în aceeași perioadă a a- 
nului 1958.

Moscova

1
Îlși spun părerea specialiști de la
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maistru, 
atelierul de debitare

Primul popas pe care meta
lul îl face într-o uzină con
structoare de mașini în dru
mul său, de la semifabricat Ia 
produsul finit este în atelierul 
de debitare. Așa stînd lucru
rile, 6e înțelege că odată cu 
această operație, aici apar și 
primele posibilități pentru fo
losirea cît mai judicioasă a 
metalului, pentru obținerea de 
cit mai multe economii.

Pentru uzinele care 
crează cantități mari 
tal, cum este cazul și 
deosebit de important
debitarea tablelor și profilelor 
metalice să fie organizată în
tr-un atelier centralizat. Re-

prelu
de me- 
la noi, 
este ca

zultatele obținute astfel (ate
lierul nostru este înființat de 
cîțiva 
acest 
avînd
menea mod activitatea de pro
ducție am putut trece la folo
sirea mai rațională a fiecărei 
fîșii de tablă, a fiecărui rest 
rămas de la debitare. Ca me
tode de lucru pentru utilizarea 
cît mai eficientă a suprafețe
lor tablelor, precum și a pro
filelor pe care le debităm fo
losim planuri de croire sim
ple, pe subansamble, pe pro
dus și complexe (pe loturi de 
produse) și planuri de croire 
combinate. In sprijinul acestei 
idei deosebit de important 
pentru noi a fost măsura pe 
care serviciul tehnic a luat-o 
anul acesta de a întocmi „al
bume de deșeuri" 
prind resturile ce 
debitare și a căror

ani) sînt edificatoare în 
sens. In primul rînd 
organizată într-un ase-

care cu- 
cad de la 
dimensiu-

ne este mai mare de 200X200 
milimetri. Astfel evidențiate 
aceste bucăți au putut fi mai 
bine urmărite și întrebuința
te apoi în confecționarea de 
piese mici pentru o comandă 
sau alta. Folosirea planurilor 
de croire, a albumelor de de
șeuri, ne-a dat posibilitatea ca 
anul acesta, numai prin aceste 
soluții, să obținem o economie 
de metal din care se pot con
fecționa 14 unități de pompaj 
de cinci tone sau patru pompe 
triplex.

Un factor important în rea
lizarea acestor obiective l-a 
avut organizarea muncii în a- 
telier. Dacă la început cele 
trei echipe care fac debitarea 
materialelor (organizate pe 
schimburi) lucrau toate la a- 
ceeași comandă, acum fiecă
reia îi sînt repartizate spre 
execuție piesele și reperele 
necesare unei singure lucrări.

Tn felul acesta s-a putut asi
gura o mai justă urmărire a 
consumurilor specifice pe fie
care comandă 
ble. S-a creat 
bilitatea ca în 
lor, muncitorii 
mai activ la 
planurilor de croire, la perfec
ționarea acestora. Cum colec
tivul nostru este format în 
majoritate din tineri se înțe
lege că în această privință un 
sprijin deosebit l-am primit 
din partea organizației U.T.M. 
care s-a ocupat anul acesta 
mai bine de rezolvarea pro
blemelor de producție ce ne-au 
stat în față.

Pentru a înțelege mai bine 
modul cum organizația U.T.M. 
din atelierul de debitare s-a 
preocupat de a dezvolta la ti
neri spiritul gospodăresc, ini
țiativa, voi da un singur e- 
xemplu. înainte de a începe

trasarea am stabilit ca munci
torii să studieze atent fiecare 
desen, fiecare plan de croire, 
pentru a folosi cit mai deplin 
întreaga suprafață a tablelor. 
Și nu putem spune că mulți 
dintre tinerii noștri nu respec
tă această măsură. Așa fac de 
fiecare dată trasatorii Ștefan 
Ionescu, Gheorghe Răducu, 
Ioan Bîznă sau sudorii Nico- 
lae Toader, Nicolae Sîrboiu și 
Marin Bîiă. Organizația 
U.T.M. urmărind îndeaproape 
modul cum este respectată in
dicația dată de conducere a 
constatat că o parte din tineri 
se descurcă mai greu în citirea 
desenului. Cauza consta de 
cele mai multe ori în slaba ca
lificare a unora dintre aceștia. 
Este adevărat că și în anul 
trecut s-au organizat cursuri 
de ridicare a calificării, însă 
trasatorii din atelierul nostru 
au fost cuprinși în același curs

cu cei din cazangerie. Proble
mele în cele două secții fiind 
diferite, se înțelege că mun
citorii din atelierul nostru au 
putut mai puțin să-și îmbogă
țească cunoștințele pe măsura 
cerințelor.

Ne-a bucurat faptul că or
ganizația U.T.M. a sesizat a- 
cest neajuns și ne-a sugerat 
ideea de a organiza ridicarea 
calificării chiar în secția noa-

(Continuare în pag. a IV-a)

I

I
I
I
Ia

Dragi "tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului 

Romîn, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri 
mîne și al întregului popor romîn, vă trimitem dv. șl prin dv. 
Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Prezidiului Sovietului Suprem, Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., poporului sovietic frate, cele mai cordiale felicitări cu 
prilejul celei de-a 46-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie — eveniment care a deschis o eră nouă în isto
ria omenirii.

Poporul sovietic a obținut realizări istorice în dezvoltarea 
multilaterală a patriei sale, a economiei socialiste, a științei și 
culturii, în făurirea bazei tehnico-materiale a comunismului, in 
ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii. Sub condu
cerea încercată a Partidului Comunist leninist al Uniunii So
vietice și a Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul 
N. S. Hrușciov, oamenii sovietici traduc în viață mărețul pro
gram de construire a comunismului, adoptat la cel de-al 
XXII-lea Congres al P.C.U.S. Oamenii muncii din patria noa
stră se bucură din inimă de marile succese ale poporului sovie
tic, care aduc o contribuție de cea mai mare însemnătate la 
sporirea continuă a influenței socialismului în lume.

Politica externă a Uniunii Sovietice, bazată pe principiile 
leniniste ale coexistenței pașnice, lupta ei neobosită pentru 
apărarea păcii și securității popoarelor, eforturile consecvente 
în vederea rezolvării problemelor internaționale pe calea tra
tativelor, contribuie la creșterea continuă a prestigiului țărilor 
socialiste, la întărirea forțelor păcii și progresului social.

In strînsă colaborare cu Uniunea Sovietică și cu celelalte 
țări socialiste, Romînia militează pentru pace și colaborare între 
popoare. Țara noastră a semnat Tratatul cu privire la interzi
cerea parțială a experiențelor nucleare, considerîndu-1 ca un pas 
important pe calea asigurării păcii.

Constatăm cu deosebită satisfacție că relațiile de prietenie 
trainică și colaborare multilaterală dintre popoarele romîn și 
sovietic, dintre Partidul Muncitoresc Romîn și Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice, bazate pe principiile marxism-leninis- 
mului, se dezvoltă și se întăresc în interesul ambelor noastre 
popoare, al unității și coeziunii țărilor socialiste și mișcării co
muniste internaționale.

Cu prilejul aniversării Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie, vă urăm din toată inima, dragi tovarăși, dv. și întregului 
popor sovietic, noi victorii în construirea societății comuniste, 
în lupta pentru triumful cauzei păcii și socialismului în lume.

Să trăiască în veci prietenia de nezdruncinat, alianța trai- 
dintre poporul romîn și poporulnică și colaborarea frățească 

sovietic !

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

Prim-secretar 
al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc 
Romîn 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

Muncitoresc 
al R. P. Ro

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine

Un bogat bilanț
al laminoristilor

din întreaga 
cele zece luni 
un bilanț bo-

Laminoriștii 
tară au încheiat 
din acest an cu 
gat. Ei au dat peste plan mai 
mult de 37 000 tone de lami
nate finite pline și au realizat 
în plus aproximativ 7 000 tone 
țevi din oțel fără sudură și 
țevi din oțel sudate cu dia- 
metre de 400 mm.

In cursul anului au fost fa
bricate și o serie de produse 
noi, la un nivel calitativ ri
dicat. Printre acestea se nu
mără prăjini pătrate și prăjini 
de foraj la mari adîncimi 
pentru industria petrolieră, 
profile economice, un nou 
profil jantă pentru autoca
mioane și alte laminate nece
sare industriei constructoare 
de mașini.

O contribuție deosebită au

adus-o laminoriștii reșițeni 
care, prin îmbunătățirea sis
temului de întreținere și re
glare a cilindrilor de la lami
noare, respectarea graficului 
de reparare a agregatelor, pre
cum și aprovizionarea ritmică 
cu lingouri și alte materiale, 
au obținut indici superiori de 
utilizare. Ca urmare, pe în
treaga secție productivitatea 
muncii a crescut cu peste 3 la 
sută.

Cantități însemnate de la
minate peste plan au dat co
lectivele de muncă de la Com
binatul siderurgic Hunedoara, 
fabricile de țevi 
uzinele de țevi 
Cîmpia Turzii și

din Capitală, 
din Roman, 
altele.

(Agerpres)



Pledoarie
pentru exigentă 
și combativitate

e Ia început con
semnăm un fapt 
sozitiv: participa
rea unui mare .nu
măr de utemiști la 
discuții. Explicația 
acestei participări 

o aflăm în primul rînd, în in
teresul dovedit de utemiști 
pentru îmbunătățirea activită. 
ții organizației de an, în dorin
ța lor de a contribui la aceas
ta. In același timp, .nu putem 
trece peste faptul că darea de 
seamă a fost astfel redactată, 
incit a stimulat participarea 
la discuții, determinînd tot
odată pulsul dezbaterilor. Da
rea de seamă s-a caracterizat 
prin cîteva trăsături esențiale: 
a fost analitică, nu constatati- 
vă ; a fost cuprinzătoare atît 
în ceea ce privește sintetizarea 
experienței pozitive, cît și in 
ceea ce privește analiza lipsu
rilor și a cauzelor acestora. 
Darea de seamă a schițat și 
ceea ce trebuie făcut în perioa
da următoare pentru buna 
desfășurare a activității orga
nizației U.T.M. de an, a fost ■ 
concretă, combativă, nu s-a 
ferit să spună lucrurilor pe 
nume. Este me- _________ 
ritul colectivu
lui de utemiști 
care a lucrat la 
redactarea dă
rii de seamă, 
că s-a docu
mentat cu grijă, 
din timp, asu
pra întregii ac
tivități desfășurate de organi
zația U.T.M. de an, a sintetizat 
ceea ce era mai important din 
această activitate, pregătind 
astfel pentru adunarea de a- 
legeri nu un material informa
tiv. ci o analiză multilaterală. 

Principala problemă pe care 
adunarea de alegeri a dezbă
tut-o a fost pregătirea școlară 
a elevilor. Nu se poate spune 
despre clasele a X-a că n-au 
obținut rezultate bune la în
vățătură. Darea de seamă și 
utemiștii au vorbit cu mîndrie 
despre acei elevi care au spo
rit rîndurile fruntașilor la în
vățătură. obținînd numai note 
peste 7. Fruntașii claselor, ute
miștii Sorin Costachevici, Ce
zar Racocea și alții, au fost în
demnați să arate în adunarea 
generală care este „secretul" 
notelor mari, ce cred că tre
buie să facă toți colegii lor 
pentru a dobîndi o bună pre
gătire. De altfel, o parte a 
dăi^i saarqa ^i, dțșcyțiile au 
relevat experiența’ pozitivă. în 
dorința ca în acest an șțolar, 
organizația U.T.M. de an s-o 
folosească mai bine, să o ge
neralizeze. pentru ca succese
le la învățătură să fie mereu 
mai mari. In esență, „secretul" 
notelor bune a fost explicat 
prin atitudinea plină de serio
zitate pe care o dovedesc cei 
mar multi elșvi. Țață de învă
țătură.....................

Adunarea generală s-a oprit 
însă mai mult asupra lipsuri
lor care s-au manifestat în ac
tivitatea organizației U.T.M. 
de an, a utemiștilor. S-a apre
ciat că rezultatele la învățătu
ră în clasele a X-a nu sînt 
satisfăcătoare. Darea de seamă 
și vorbitorii au analizat care 
sint cauzele acestor rezultate. 
Iată, ce spunea, în cuvîntul 
său, Sorin Costachevici.

— Aparent am putea fi 
mulțumiți; efectivul claselor 
a IX-a de anul trecut, se află 
astăzi în proporție de peste 90 
la sută în clasa a X-a, deci a 
promovat anul școlar. Dar, în 
acest procent de promovați se 
află cuprinși și elevi cu medii 
de 5 și 6 sau care au trecut 
clasa după corijențele din 
toamnă. Știm că rezultate
le slabe sint generate de ati
tudinea superficială a colegi
lor noștri față de învățătură, 
de insuficienta lor preocupare 
pentru munca personală. Dar 
noi, colegii lor, am tolerat su
perficialitatea, mulțumindu-ne 
cu faptul că, oricum, aceștia 
vor promova clasa.

Sorin Costachevici a criticat 
aspru, în cuvîntul său, pe acei 
elevi care nu-și fac datoria, 
propunînd adunării generale 
să le dea cuvîntul. Ast
fel. adunarea a dat cuvin-

însemnări de la adunarea de
Sl alegeri a organizației II. T. M.

a x-a de la Școala medie „Șlelan cel

------------

Ciiifinalngraf in fiecare 
fiiinuiid din regiunea lași

In fiecare comună din regi
unea Iași există cite un cine
matograf. Cu 20 de ani in ur
mă in satele din această parte 
a Moldovei nu exista nici un 
cinematograf sătesc și astfel 
intr-un an, din circa 600 de 
săteni, doar unul vedea un 
film intr-un tirg sau la oraș, 
unde se găsea întîmplător.

Aproape 30 de comune din 
regiune, printre care: Bivolari, 
Tomești, Prisăcani, Valea- 
Seacă, Buftea, Lespezi și al
tele, au cite 2 cinematografe, 
iar pină la sfirșitul anului încă 
15 sate uor fi dotate cu apa
rate de proiecție. Pentru popu
larizarea filmului s-au ținut 
conferințe, expuneri, festiva
luri, concursuri pe diferite 
teme care au trezit și mai mult 
interesul colectiviștilor pentru 
vizionarea filmelor. Astfel, la 
spectacolele prezentate in acest 
an in satele regiunii au parti
cipat peste 1 850 000 de cetă
țeni, cu circa 1 150 000 mai 
mulți decît tn primele 10 luni 
ale anului 1953.

formale, ci le cere 
atitudinii față de

seamă și utemiștii

tul elevei Silvia Crețu, care, și 
în acest an școlar obține note 
mici. Explicația pe care a 
dat-o Silvia Crețu a fost con
siderată. pe bună dreptate, 
superficială. Ea s-a mulțumit 
și de data aceasta să recunoa
scă în grabă greșelile și să-și 
i-a angajamentul că se va în
drepta. Adunarea generală i-a 
arătat elevei Silvia Crețu pre
cum și colegilor ei care obțin 
note mici, că nu acceptă an
gajamente 
schimbarea 
învățătură.

Darea de 
au analizat de ce sînt elevi 
care persistă în superficialita
te, cum trebuie acționat pen
tru a înlătura acest neajuns. 
Iată, pe scurt concluzia adu
nării. Elevii cu o situație sla
bă la învățătură și acei cu re
zultate mediocre au stat în a- 
tenția organizației U.T.M. pe 
an. Dar, așa cum a apreciat a- 

dunarea, accentul s-a pus pe 
folosirea metodelor de ajuto
rare : elevii erau mobilizați la 
orele de consultație, la medi
tație, s-au organizat grupe de 
învățătură. Folosirea ocestor

prin sîr-
la -> îrttaătăiură poți 

o bună pregătire

mijloace a dat rezultate, dar 
nu cele așteptate. Și este fi
resc ;dădăceala continuă a lă
sat elevilor delăsători impre
sia că sarcina colegilor este 
să-i ajtite să treacă dintr-o 
clasă în alta, că le sînt datori 
cu acest- ajutor. Așa cum se 
arăta in adunare, degeaba va 
fi chemat Mihai Ivoniuc 
Laurențiu Grădinaru, Alexan
dru Ionescu, Ștefan Ciuban la 
orele de consultații și la gru
pele de învățătură dacă ei nu 
vor fi ajutați, mai întîi, să în
țeleagă că a fi elev înseamnă 
să înveți zi de zi. Ei învață 
pentru nota 4, grupa de învăță
tură îi ajută să reaupereze, să 
ia o notă de 6, și cu aceasta 
media 5 a fost obținută. Așa 
se alimentează superficialita
tea . Cel mai bun ajutor care 
poate fi dat acestor elevi — a- 
rată adunarea — este, în pri
mul rînd, aducerea lor la înțe
legerea că numai 
guință 
dobîndi
școlară, că nimeni și nimic nu 
poate înlocui propriul tău e- 
fort pentru însușirea cunoș
tințelor predate la ore.

Adunarea a stabilit concret 
cum trebuie să acționeze or
ganizația U.T.M. de an pentru 
a dezvolta la toți eljovjj,, inte
resul față de învățătură, răs
punderea pentru propria lor 
activitate.

Este semnificativ, in acest 
sens, cuvîntul elevei Codruța 
Cosma. care a constituit o a- 
devărată pledoarie pentru exi
gență și combativitate față de 
manifestările de delăsare. Ea 
a arătat, pe bună dreptate, că 
superficialitatea și mediocrita
tea în care se complac unii 
dintre elevii clasei au înflorit 
datorită faptului că opinia co
lectivului nu a acționat cu 
promptitudine și combativitate 
față de manifestările negative. 
Ce trebuie făcut ? Cosma Co
druța a propus ca adunările 
generale U.T.M. pe an și clase 
să pună mai des in discuție 

îndeplinesc elevii 
Prima

cum își
principala lor sarcină, 
adunare generală U.T.M. des
chisă. la care să fie invitați 
tovarășii profesori și părinții,

Mihu Dragomir POEZII64
ouă ml se par a fl 
trăsăturile de bază 
ale poeziei lui Mihu 
Dragomir : roman
tismul și umanis
mul, interlerale u- 
neorl Intratita In

cit ajung să se identifice, dînd 
mesajului liric o tonalitate și o 
coloratură particulară. Conști
ent de încărcăturile specifice 
ale verbului său, poetul subli
niază, de altfel, el însuși na
tura viziunii lui estetice, ca și 
cauzele ei nu întotdeauna doar 
subiective : romantismul n-are 
numai explicații temperamen
tale, ci e al epocii noastre revo
luționare ; umanismul nu are 
nici el doar rădăcini sentimen
tale, limitate la profilul moral 
al cîlorva indivizi însuflețiți de 
idealuri generoase, ci e o coor
donată esențială a omului co
munist Intre creator și aceste 
realități de ordin obiectiv s-a 
statornicii o relație osmotică. 
De aceea, eul liric exprimă nu 
frămîntări strict personale, ci 
aspirații, dureri sau bucurii co
lective, iar forța ideologică și a- 
iectivă a versului nu se înte
meiază pe o simplă trăire sin
gulară, mărginită, ci pe capaci
tatea de a comunica, în intensi
tăți multiplicate parcă pe un 
fundal coral, o problematică și 
o stare sufletească avînd nenu
mărate rădăcini umane. In a- 
tari condiții, vorbind despre 
sine și confesîndu-se cititoru
lui, Mihu Dragomir vorbește, de 
fapt, despre om și omenire, mai 
precis despre omul comunist și

acei care 
își pierd 

Nu întot- 
indiscipli-

dure de seamă
de an a claselor
Marc" din Suceava

ar fi bine, arăta ea, să discute 
despre munca personală a ele
vilor, In alte adunări generale 
să se discute despre însușirea 
matematicii, fizicii, limbii și 
literaturii romîne. Totodată, 
biroul U.T.M. pe an și organi
zatorii U.T.M. de grupe să se 
preocupe de fiecare elev care 
a fost criticat pentru pregăti
re slabă, să-l ajute să-și orga
nizeze bine timpul de studiu, 
să-și însușească deprinderea de 
a munci ordonat.

Despre disciplina școlară, 
adunarea generală a discutat 
de asemenea, cu multă serio
zitate. Utemiștii Stela Scadun, 
Cristudureanu Rodica, Zarin- 
ski Lidia au arătat că dețină
torii notelor mici sînt, deobi- 
cei, indisciplinații, 
fug de la ore și 
timpul cu fleacuri, 
deauna cazurile de 
nă au fost însă discutate șl 
combătute de către colectivele 
claselor, și, din această prici
nă, indisciplinații au rămas cu 
impresia că colegii lor le ac
ceptă atitudinea. Adunarea a 
cerut noului birou să îndrume 
grupele U.T.M. pe clase să ac

ționeze opera
tiv și combativ 
împotriva indi
sciplinei, să ve_ 
gheze asupra 
comportării e- 
levilor în afara 
școlii. In peri
oada imediat 
următoare este 

necesar ca grupele U.T.M. să se 
intereseze îndeaproape ce pre
ocupări au în afara școlii ele
vii cu rezultate slabe Ia învă
țătură. iar concluziile lor să le 
pună în dezbaterea adunărilor 
de grupă.

în același spirit a dezbătut 
adunarea generală și celelalte 
aspecte ale activității organi
zației U.T.M. de an care concu
ră la buna pregătire a elevi
lor.

R. Simon a arătat, în 
cuvîntul său, cum poate 
contribui activitatea cultural 
educativă Ia îmbunătățirea ac
tivității școlare a elevilor, 
precum șl la dezrvoltarea unei 
frumoase comportări în școa
lă și în afara școlii. In acest 
sens, el a subliniat că trebuie 
să existe preocupare pentru 
organizarea unei brigăzi arti
stice de agitație care să pre
zinte programe în fiecare cla
să, surprinzînd aspecte din ac
tivitatea cotidiană a elevilor, 
evidențiind metodele fruntași
lor, satirizînd pe cel rămași în 
urmă la învățătură, pe iindis- 
ciplinați. De asemenea, este 
foarte util să se organizeze în- 
tîlniri cu 
eu elevi 
discute cu 
sitatea de 
o pregătire temeinică. Aceste 
acțiuni vor avea o influență 
puternică, mai ales asupra 
elevilor care pînă acum s-au 
mulțumit să treacă dintr-o 
clasă în alta cu rezultate me
diocre. Organizarea unor acti
vități culturale, care să cu
prindă pe toți elevii claselor, 
îi va ajuta să-și folosească 
timpul în mod util, în scopul 
îmbogățirii cunoștințelor lor.

Noul birou ales are la înde- 
mînă numeroase propuneri. 
Socotim că, comitetul U.T.M. 
pe școală trebuie să-l ajute 
să-și alcătuiască degrabă, pe 
baza propunerilor făcute în 
adunarea generală, un plan 
concret de activitate, pentru 
ca măsurile stabilite -să prindă 
viață.

muncitori fruntași, 
seraliști, care sS 
elevii despre nece- 
a dobîndi în școală

AURELIA CARUNTU

despre visurile de mai bine și 
mai înalt ale umanității. Trăsă
tura e evidentă nu numai în po
eme ca „Oda fulgerelor", „A- 
cârduri pentru marea odă", 
„Romantică" sau ciclul „întoar
cerea armelor", piese de rezi
stență ale creației lirice a Iui 
Mihu Dragomir, ci și în nu
meroase alte texte ale aceluiași, 
incluse în colecția „Celor mai 
frumoase poezii". Ea dă dimen
siuni și rezonanțe noi și odelor 
închinate patriei, Bărăganului 
sau Dunării, valorificînd în nu
anțe originale, o largă gamă de 
sentimente. Lirica lui Mihu 
Dragomir tinde să fie, de alt
minteri, o monografie a omului 
nou, relevînd atitudinea ace
stuia intr-o seamă de probleme 
cardinale pentru definirea fizio
nomiei sale spirituale. Așa cum 
tinde să fie, nu mai puțin, și o 
cintare a Romîniei socialiste, a 
trecutului eroic al poporului și 
a viitorului lui comunist.

Din variatele ipostaze roman
tic revoluționare ale realismu
lui socialist, Mihu Dragomir a 
ales pe cele mai conforme tem
peramentului său byronian și 
caracterului activ al epocii 
noastre: neliniștea creatoare, 
prometeismul, setea de cunoaș
tere, dorul de înălțimi, chema
rea spațiilor nemărginite, încre
derea în progresul social, dra
gostea înflăcărată pentru pă- 
mîntul țării și pentru om, visul 
întemeiat pe certitudinea înfăp
tuirii. Ca urmare, se vede „ sa
lahor nocturn", colindind ca la 
el acasă întinderile și golurile

La împăduriri
Silvicultorii din regiunea 

Banat au pregătit pentru îm
păduririle din toamna aceasta 
peste 1 100 hectare, terenuri 
în mare parte situate în zo
nele forestiere puse în valoa
re în ultimii ani în această 
parte a țării. Pînă acum, ei au 
și plantat cu diferite specii de 
foioase și rășinoase mai mult 
de 200 hectare. De asemenea, 
ei au început însămînțarea cu 
brad a unei suprafețe de 250 
hectare și plantarea de plopi 
de-a lungul unor canale și dru
muri forestiere. La plantările 
din această toamnă se adaugă 
alte 3 600 hectare împădurite 
în primăvara acestui an. Tot
odată, silvicultorii din Banat 
au început amenajarea la Re- 
caș a unei pepiniere pe o su
prafață de aproape 5'J hectare. 
Pepinierele din regiune vor 
asigura circa 8 milioane puieți 
pe an, îndeosebi din speciile de 
foioase care cresc repede.

(Agerpres)

...din zilele
„europenelor11 de volei

„Europenele’’ de 
volei au luat sfîrșit 
siluind pe primul 
plan certa valoare 
și clasa internațio
nală a voleiului ro- 
mînesc. Cine cerce
tează fișele de arbi
traj, însemnările fă
cute în zilele marei 
întreceri descoperă 
mereu fapte intere
sante.

■ Reprezentativa 
masculină de volei 
a R.P.R., campioană 
europeana, a acumu
lat în turneul final 
maximum de punc
te: 14. Din cele 25 
seturi jucate a ciș- 
tigat 21, și a pierdut 
doar 4.
acestui 
maraton 

tic a înscris 348 
puncte și a primit 
238. Avem in față 
bilanțul, statistica 
unei performanțe 
care merită cu ade
vărat de a fi invi
diată.

■ Cea mai scurtă 
partidă: R. D. Ger
mană—Austria (fe
te), care a durat 27 
de minute! Un re
cord al campiona
telor. La... un minut 
se află o altă întil- 
nire feminină: Un
garia—Danemarca,

■ Și cea mal... 
lungă: R.D, Germa
nă—U.R.S.S. (băieți) 
150 de minute. Cum 
se vede, echipele 
R.D. Germane dețin 
ambele recorduri

In timpul 
adevărat 

voleibalis-

99
cosmice, visînd să transplante
ze viafa pe alte planete și să 
dezlege taine încă nepătrunse 
ale universului; la rigoare se 
preschimbă în val și, dus spre 
mare de apele Dunării, citește 
intr-însele povestea lumii; altă
dată, e „nisip in vuietul gigan
tic", iubește „cit laolaltă" toți, 
își țese burnus „din albul fir 
stelar" și umblă „cu cobza lunii 
subțioară"; deiinindu-se om co
munist, are puteri de zeu, po
runcind să se iacă lumină, 
biruie natura potrivnică și e in

Cvcwm
LÎTERAKÂ

stare să se ia la triată chiar 
cu moartea ; știe să fie însă 
și tandru, sfios și nostalgic 
cîntind „tata cu mijloc de 
violină", parcul complice al în- 
drăgostiților, „dumbrăvile de 
vise și castani — vînt, nisip și 
optsprezece ani", iubirea ne
mărturisită și amețitoarele a- 
mintiri ale copilăriei. Paleta e 
bogată în culori, iar verbul 
elocvent, chiar dacă o oarecare 
aplicație spre retorism (strunită 
de altfel, în textele antologate) 
îl mai încearcă uneori.

Ideea artistică șl tensiunea

din orașul IașiPiața Unirii

-jiu»

lo- 
se 

Ro- 
cu 

iar

de... durată. Pe 
cui II la băieți, 
situează meciul 
minia—U.R.S.S. 
145 de minute,
la fete: Bulgaria — 
Cehoslovacia cu 135 
minute.

Campionatele eu
ropene de volei au 
programat 130 de 
meciuri, dintre care 
82 de băieți și 48 
de fete, 43 in serii și 
87 în turneele fina
le. Toate aceste par
tide au necesitat — 
ca timp efectiv 
joc — 8 895 de 
nute, ceea ce 
seamnă 148 de
și 15 minute sau 12 
zile continue de 
joc I...

de 
mi- 
în- 
ore

»'■ ic.<< r v

cotidianul. Mihu 
manifest sau dis- 

! dezbaterilor iilo- 
aluneca insa în 

goale și fără a-și

emoțională (ridicată nu o dată 
la mari altitudini) sînt dublate 
foarte adesea de intenția ex
presă de a releva semnificații 
ce depășesc 
Dragomir are, 
creț, pasiunea 
zofice, fără a 
abstracțiuni i 
încărca stihul cu un vocabular 
desfăcut de concret. Fenomenul 
ne întîmpină nu numai în „Oda 
fulgerelor'’ sau în „Oda tinere
ții'’ (aceasta din urmă nein- 
clusă in plachetă), unde se dis
cută, la nivel liric, probleme 
ca relația dintre om și natură 
sau dintre viată și moarte, ci 
și în alte numeroase poeme în 
care se reliefează reacția omului 
comunist fală de pace și război, 
dragoste și prietenie, finit și in
finit etc. Patosul romantic o 
sprijinit mereu de o înțelegere 
lucidă a împrejurărilor reflec
tate. de unde existenta, în 
zia lui Mihu Dragomir, a unui 
interesant raport artistic între 
sentiment și gîndire, cele două 
dimensiuni presupunîndu-se și 
complinindu-se reciproc.

Ar mai ii de subliniat funcția 
Importantă pe care amintirea o 
joacă în poetica lui Mihu Dra
gomir, locul eroticii în univer
sul său de preocupări (stînd 
practic sub semnul vechiului 
dicton umanist : „Nimic din ce 
e omenesc nu mi-e străin"), 
succesele dobîndite in configu
rarea unei poezii cosmice înte
meiată pe o bună cunoaștere a 
întrebărilor și răspunsurilor ce 
agită știinfa contemporană, mo-

poe-
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în Capitală au început să so
sească delegațiile sportive care 
vineri, siiubătă și duminică vor 
participa iu sala Floreasca la cea 
de a ()~a ediție a cam pi analelor 
internaționale de gimnastică ale 
țării noastre. Au sosit pină în 
prezent gimnașli și gimnaste din 
U.K.S.S., R.P. Rulgaria, Iugo
slavia, R.P. Polonă, R.S. Ceho* 
slovacă și R.P. Ungară.

Ieri, federația noastră a de fi
ni tivat programul de desfășurare 
a campionatelor. îrt fiecare zi 
concursurile vor începe la ora 16. 
Vineri au loc exercițiile impuse 
(masculin și feminin), sîmbătă 
exercițiile liber alese (masculin 
și feminin), iar duminică con
cursul pe aparate la care parti
cipă primii 6 sportivi.

Echipa țării noastre pentru a- 
ceste campionate cuprinde pe 
Sonia lovan, Emilia Liță, Elena 
Leușlean, Al an asia lone seu, Elena 
Tutan, Anten Radar, Frederic 
Grendi, Gheorghe Tohăneanu, Ion 
Zamfir, Petru Miclăus ți alții.

Festivalul filmului sovietic : 
Printre oameni buni: rulează la 
cinematograful Republica— bd. 
Magheru 2 (8; 10; 
19; 21,15). 1 .. . . ..
cinemascop : Sala Palatului
R.P. Romine, Catipați (bd. Ma
gheru 29), Excelsior (bd. 1 Mai 
174), Feroviar (cal. Griviței 80), 
Flamura (șos. Giurgiului 155); 
Tragedia optimistă — film 
pentru ecran panoramic: Pa
tria (bd. Magheru 12—14); La 
vîrsta dragostei: București (bd. 
6 Martie 6), Grivița 
vițel — lingă podul 
Melodia (șos. Ștefan 
— colț cu Lizeanu), 
(piața G. Coșbuc 1).- 
Capitol (bd. 6 Martie 16), Go- 
troceni (șos. Cotroceh'i 9), To
mis (cal. Văcărești 21). Trei

plus două — cinemascop: Tine
retului (cal. Victoriei 48). Ba
bette pleacă la război — cine- 

8; 10; Pj ijyt’isct>p: vict°ria (bd. 6 Martie
Ucigașul'plătit — 7), Viitorul (str. M. Eminescu

127); Godin: Central (bd. 6 
Martie 2), înfrățirea între po
poare (bd. Bucureștii — Noi), 
Vară și fum — cinemascop: 
Lumina (bd. 6 Martie 12), Bu- 
zești (str. Buzești 9—11), Pro-

(cal. Gri- 
Basarab), 
cel Mare

Modetrr
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O
OAn de an, gospodăria agri

cola de stat din Zaul de 
Cîmpie își extinde supra
fața de iazuri, aducătoare de 
mari veniluri. Pînă în pre
zent, gospodăria dispune de 
285 ha cu iaz. In toamna a- 
ceasta s-au pescuit peste 

1 400 kg pește la ha.
Foto: AGERPRES
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dai cum e rotunjită, apoi, ima
ginea patriei cu accent Pe 
particularitățile geografice in
terpretate simbolic și pe oame
nii ce o înfrumusețează necon
tenit. Atragem, dintre toate cele 
enunțate, atenția cititorului 
asupra unui singur aspect. E 
vorba de funcția amintirii. Me
moria poetului e, din acest 
punct de vedere, una analitică. 
In evocarea Brăilei natale sau 
a anilor de război, ca și în re
constituirea, în date afective, 
a unor momente biografice mai 
recente, ea dă sentimentului o 
încărcătură particulară prin a- 
glomerarea mozaicală de im
presii vizuale, oliadive, audi
tive, chineslelice, chemate să 
micșoreze substanțial distanțele 
în timp și spațiu. Aș cita, in 
sensul acesta, poeme ca „Pia
ța săracă", „Străzi brăilene" și 
„Cîmpiile", in care cititorul va 
avea prilejul să sesizeze cu 
ușurință modalitatea.

Ca orice antologie, și volu
mul acesta retine abia o parte 
din întinsa activitate poetică a 
lui Mihu Dragomir. Evident, cea 
mai reprezentativă, permițîn- 
du-ne să deslușim drumul as
cendent al acestui înzestrat ar
tist al cuvîntului care, de la 
„Prima șarjă’' (1950), pînă la 
cele mai noi poeme înserate în 
reviste a făcut an de an 
nați pași înainte, fiind 
prezente în creațiile 
problematică și viziune

■ cele mai actuale.
AUREL MARTIN

insem- 
mereu 
sale o 
dintre

Foto: AGF.RPRES

Campionatele vor fi urmărite 
de Vater ia Nagy Herpich (R.P. 
Ungară) și Piere Hejitges (Lu
xemburg), din partea comisiilor 
tehnice ale Federației internațio
nale de gimnastică.

• Maestra romînă Alexan
dra Nicolau a terminat neîn
vinsă în turneul internațional 
feminin de șah de la Amster
dam și s-a clasat pe primul 
loc, la egalitate de puncte cu 
șahista iugoslavă Katarina Jo- 
vanovici. In penultima l-undă, 
Nicolau a făcut remiză cu Fan
ny Heemskerk, iar în ultima 
rundă a învins-o pe De Clerk. 
Reprezentanta noastră s-a 
comportat remarcabil la acest 
concurs. In fața unor jucătoa
re valoroase din Iugoslavia» 
S.U.A., Olanda, Alexandra Ni
colau și-a confirmat talentul și 
cunoștințele sale teoretice în 
domeniul artei șahiste.

greșul (șos. Giurgiului 3). La- 
zarillo de Tormes: Union (str. 
13 Decembrie 5—7). Program 
special pentru copii — dimi
neața la cinematograful Doina 
(sir. Doamnei 9). Rocco și fra
ții săi (ambele serii) — după- 
amiază: Doina (str. Doamnei 
9) Program de filme do
cumentare rulează la cinema
tograful Timpuri Noi (bd. 6 
Martie 18). Dracul și cele 10 
porunci — cinemascop : Giu-
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Sărbătoarea 
celor de 14 ani

CLUJ (de la corespondentul 
nostru). — Luni, peste 400 de 
elevi de la școlile clujene în
soțiți de părinți și colegi au 
luat loc îhî primele rînduri în 
sala de festivități a Casei de 
cultură a studenților. Pentru 
ei era un eveniment însemnat. 
Împliniseră 14 ani și primeau 
buletinul de identitate. Cu a- 
ccasta ocazie tov. Aurel Trofin 
secretar al comitetului orășe
nesc al U.T.M. Cluj. Iorda- 
chescu Constantin, maior de 
miliție. Mureșeni Vasile, mun
citor la Uzinele „Unirea" și 
Palade Victor, pensionar, i-au 
felicitat r>p tineri cu căldură 
și le-au urat succese în acti
vitatea lor viitoare.

In încheierea festivității în 
cinstea : 
medie de 
prezentat 
artistic.

sărbătoriților Școala 
muzica din, Cluj a 

: un reușit program

Noi cadre 
medicale

Zilele acestea, s-au prezentai 
la Sfatul popular al regiunii 
Maramureș 42 de absolvenți ai 
Facultăților de medicină gene
rală, pediatrie, farmacie și sto
matologie. După absolvirea in
stitutului tinerele cadre medi
cale au cerut să lucreze în cir
cumscripții sanitare din mediul 
rural, 
multă 
piști și intelectualii satelor 
unde au fost repartizați.

Ei au fost primiți cu 
căldură de către colecti-

V. MOINEAGU

A 108-a stagiune 
teatralâ

Da curînd, Teatrul Național 
Craiova și-a «ieschis cea de a 
108-a stagiune cu „Hagi TudoieM 
de Barbu Delavrancea.

în rolul titular, artistul emerit 
Ovidiu Rocoț a realizat o creația 
remarcabilă. Din distribuție mai 
fao parte : Mânu Nedeianu (ar
tist emerit), Ilie Cernea, Made
leine Nedeianu, Victor Fuiores, 
Josefina Stoia, Gcorgela Luchian, 
Costică Ionescu, Virgil Bădescu, 
Claudiu Moldovanu, Andrei Bur
laci ți alții. Regia a semnată da 
Georgeta Tomescu. iar scenogra
fia de V. Penițoară-Stegaru. 
Spectacolul s-a bucurat de succese(Agerpres)

Iești (Calea Giuleștl nr. 
Povestea pantofiorului 
aur: Cultural (piața

56). 
de 

Ilie 
Pintilie 2). Vacanță la mare —- 
cinemascop; Dacia (cal. Gri
viței 137), Cel mai mare spec
tacol: Crîngași (șos. Crîngași 
42). Valsul nemuritor: Bucegi 
(bd. 1 Mai 57). Strict secret — 
cinemascop: Unirea (bd. 1 Mai 
143). Arta (cal. Călărași 153). 
Dinastia neagră: Floreasca (str. 
J. S. Bach nr. 2). Raidul văr
gat: Flacăra (calea Dudeștl 
nr. 22). Marile speranțe : Vol
ga (șoc. I. Pintilie 61). Rîul șl 
moartea : Vitan (cal. Dudești 
97). Cucerirea Everestului: 
Miorița (cal. Moșilor 127). Or
dinul . Ana : Munca (șos. Mihai 
Bravu 221). Doctor în filozo
fie : Popular (str. Mătăsari 
31). Dragoste și pălăvrăgeli : 
Moșilor (cal. Moșilor 221). Ta
xiul morții: Aurora (bd. Di
mitrov 118), Pacea (bd. Liber
tății 70—72). Ultimul tren din 
Gun Hill: Colentina (șos. Co- 
lentina 84). Doi din alte lumi: 
Luceafărul (cal. Rahovei 118), 
Escondida: Lira (cal. 13 Sep
tembrie 196). Elena din Troia 
— cinemascop: Ferentari (cal. 
Ferentari 86).

(Agerpres)



Adunarea festivă din Capitală
Cuvîntarea tovarășului Mihai Dalea Cuvîntarea tovarășului I. K. Jegalin

Tovarăși,

Alături de poporul sovietic, 
de popoarele celorlalte tari so
cialiste, de oamenii muncii de 
pretutindeni, poporul romin 
sărbătorește împlinirea a 46 
de ani de la victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie. Ziua de 7 Noiembrie este 
o aniversare scumpă nu numai 
comuniștilor, ci tuturor ace
lora care, de la un capăt la 
altul al lumii, luptă pentru 
triumful ideilor progresului, 
socialismului și păcii.

Principalul rezultat al Re
voluției din Octombrie, în
făptuită sub conducerea ma
relui partid comunist creat de 
Vladimir Ilici Lenin, a fost 
sfărîmarea puterii capitaliști
lor și moșierilor pe a șasea 
parte a globului pămîntesc, 
făurirea primului stat al mun. 
citorilor și țăranilor. Inaugu- 
rînd o nouă eră în istoria o- 
menirii — era trecerii de la 
capitalism la socialism, Marea 
Revoluție Socialistă din Oc
tombrie a exercitat o influ
entă profundă asupra luptei 
revoluționare a proletariatu
lui international, asupra luptei 
de eliberare a popoarelor asu
prite. Evoluția evenimentelor 
a confirmat pe deplin previ
ziunea lui Lenin : „Lichidarea 
capitalismului și a rămășițelor 
lui, punerea bazelor orînduirii 
comuniste constituie conținu
tul noii epoci a istoriei uni
versale care începe acum".

Omenirea n-a mai cunoscut 
prefaceri revoluționare care 
să poată fi comparate, prin 
amploarea și profunzimea lor, 
cu cele petrecute în ultimele 
patru decenii și jumătate. Ie
șirea socialismului din cadrul 
unei singure țări și transfor
marea lui într-un sistem mon
dial. care acționează în tot mai 
mare măsură ca forța deter
minantă a dezvoltării societății 
contemporane, prăbușirea sis
temului colonial al imperia
lismului, creșterea continuă a 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale, ilus
trează forța de neînvins a 
marxism-leninismului.

Tovarăși.

In cei 46 de ani care au tre
cut de la revoluție, popoarele 
Uniunii Sovietice au străbă
tut. sub conducerea Partidului 
Comunist, un drum glorios, 
marcat de izbinzi care au 
schimbat din temelii viața 
țării. Pășind pe căi neexplo
rate ale istoriei, și înfruntând 
greutăți fără seamăn, poporul 
sovietic a făurit, primul în 
lume, societatea socialistă; prin 
eroismul său a fost dobindită 
victoria istorică asupra fascis
mului în Marele Război pen
tru Apărarea Patriei.

După victorie, oamenii so
vietici, vindecînd într-un timp 
scurt rănile pricinuite țării de 
război, au pășit cu toate for
țele la organizarea unui nou și 
puternic avînt al. eeonortiiei, 
la construcția desfășurată a 
comunismului.

Făcînd bilanțul rezultatelor 
obținute în realizarea prevede
rilor Programului adoptat de 
cel de-al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S.. poporul sovietic pri
vește cu îndreptățită încredere 
viitorul luminos pe care și-l 
făurește prin construirea so
cietății comuniste.

Uniunea Sovietică a deve
nit o putere industrială de 
prim rang, a cărei economie 
continuă să se dezvolte în
tr-un ritm ridicat. Anul tre
cut. producția industrială a 
fost de 48 de ori mai mare de- 
cît înainte de revoluție, Uniu
nea Sovietică producind peste 
55 milioane tone de fontă, 78 
milioane tone de oțel, 517 mi
lioane tone de cărbuni, 186 
milioane tone de petrol. Dato
rită puternicului avint al dez
voltării industriale, creșterii 
considerabile a capacităților 
de producție, U.R.S.S. ocupă 
astăzi primul loc în lume in 
ce privește producția de mine
reuri de fier, cărbune, cocs, 
cherestea, ciment, tractoare, 
locomotive Diesel și electrice 
de mare putere, țesături de 
lină, zahăr și altele. De la un 
capăt la altul al țării, pe mii 
de șantiere se înalță noi com
binate. uzine metalurgice, chi
mice, centrale electrice, baraje 
și alte obiective industriale și 
social-culturale.

Agricultura sovietică dis
pune de o puternică bază t.eh- 
nico-materială. P.C.U.S. a ela
borat un vast program de dez
voltare a agriculturii, ridicare 
a nivelului ei de mecanizare, 
sporire a producției de îngră
șăminte chimice și dezvoltare 
a irigațiilor, în scopul obține
rii unei abundențe de produse 
agro-alimentare, care să facă 
viața oamenilor sovietici tot 
mai îmbelșugată.

Succesele epocale ale Uniu
nii Sovietice in explorarea 
Cosmosului constituie cea mai 
înaltă expresie a avîntului 
științei și tehnicii contempo
rane. U.R.S.S. ocupă primul 
loc în lume în ce privește dez
voltarea învățămîntului.

„Totul pentru om, pentru 
binele omului" — această no
bilă idee a comunismului stă 
la baza' acțiunii consecvente 
desfășurate de P.C.U.S. și gu
vernul sovietic pentru ridi
carea continuă a nivelului de 
trai material și cultural al 
poporului. Amploarea con
strucțiilor de locuințe, mă
rirea fondurilor alocate pen
tru acțiuni social-culturale, 
sporirea salariului real, con

stituie cîteva din cele mai 
grăitoare aspecte ale creșterii 
bunăstării oamenilor sovietici.

Toate aceste succese spo
resc și mai mult puterea de 
înrâurire a ideilor socialismu
lui în întreaga lume, aduc cel 
mai mare aport la continua 
întărire a lagărului socialist, 
a forțelor progresului social și 
păcii.

Realizările în construcția 
comunistă sînt rodul activi
tății creatoare a unui popor 
conștient de țelul măreț spre 
care înaintează neabătut, sub 
conducerea av.angardei sale 
leniniste — Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice, a Comi
tetului său Central, în frunte 
cu tovarășul Nikita Serghee- 
vici Hrușciov. Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice a- 
duce o contribuție de înaltă 
valoare la îmbogățirea tezau
rului comun de gindire mar- 
xist-leninistă și de practică 
revoluționară al mișcării co
muniste mondiale.

Poporul romîn se bucură din 
toată inima de succesele 
poporului sovietic, ca de pro
priile sale succese, și îi adre
sează, în această zi a ani
versării Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, calde 
urări de noi victorii în înde
plinirea sarcinilor grandioase 
ale construirii societății co
muniste.

Tovarăși,

Ideile lui Octombrie rodesc 
astăzi pe mai bine de un sfert 
din suprafața planetei noas
tre; ele au devenit stindardul 
unei treimi din populația lu
mii. Unite prin ideologia co
mună, prin legături strinse de 
solidaritate, prin interese și 
țeluri comune, țările socialiste 
au dobîndit succese hotărîtoa- 
re în dezvoltarea rapidă a 
principalelor ramuri ale in
dustriei, în creșterea produc
tivității muncii, în înflorirea 
științei, tehnicii și culturii, în 
îmbunătățirea condițiilor de 
trai ale celor ce muncesc. In 
ultimii cinci ani, ritmul de 
dezvoltare a producției indus
triale pe ansamblul sistemu
lui socialist a depășit de trei 
ori ritmul realizat în țările 
capitaliste ; anul trecut țările 
socialiste au dat 37 la sută din 
întreaga producție industrială 
mondială, ceea ce depășește 
ponderea lor pe glob atît ca 
suprafață cît și ca număr de 
locuitori.

Călăuzindu-se după nemuri
toarea învățătură a Iui Marx, 
Engels, Lenin și aplicînd-o la 
condițiile Romîniei, partidul 
nostru a condus poporul, prin 
mari bătălii de clasă, la in
staurarea puterii populare, la 
victoria deplină șl definitivă a 
socialismului.

Concentrînd principalele e- 
forturi ale poporului în direc
ția îndeplinirii sarcinilor tra
sate de Congresul al III-lea al 
P.M.R. în domeniul dezvoltă
rii bazei tehnice-materlale ă 
socialismului, partidul nostru 
a asigurat creșterea echilibra
tă și armonioasă, pe o linie 
continuu ascendentă, a tuturor 
ramurilor economiei naționa
le. După date preliminare, 
producția industrială a sporit, 
în primii patru ani ai șesena- 
lului, într-un ritm mediu a- 
nual de 15 la sută, volumul ei 
fiind in 1983 de aproape 7 
ori și jumătate mai mare de- 
cit în 1938.

Dispunînd de o puternică 
bază materială în continuă 
creștere, agricultura noastră 
socialistă cunoaște un puternic 
avint și aduce o contribuție 
tot mai mare la dezvoltarea 
economiei naționale.

Sarcina pe care o pune 
conducerea partidului nostru 
în etapa actuală constă în ri
dicarea agriculturii pe o treap
tă superioară, dezvoltarea ei 
intensivă și multilaterală, 
creșterea continuă a producti
vității muncii și sporirea 
producției la hectar în vederea 
asigurării unei abundențe tot 
mai mari de produse agricole. 
In acest scop, partidul și statul 
manifestă o neslăbită preocu
pare pentru înzestrarea agri
culturii cu tractoare și mașini 
agricole moderne, îngrășămin
te, semințe de soiuri valoroa
se, pentru pregătirea de cadre 
cu înaltă calificare și aplica
rea cuceririlor științei agricole 
în toate ramurile agriculturii.

Deși condițiile climatice 
n-au fost din cele mai favora
bile, prin munca plină de ab
negație a harnicei noastre ță- 
rănimi colectiviste, a cadrelor 
de conducere, inginerilor, bri
gadierilor, muncitorilor din 
gospodăriile agricole de stat 
și stațiunile de mașini și 
tractoare, a specialiștilor, 
producția agricolă a acestui an 
satisface pe deplin necesarul 
de cereale și produse anima
liere, zahăr, ulei, legume, 
fructe, atît pentru aprovizio
narea populației, cît și pentru 
celelalte nevoi ale economiei 
naționale.

Pe baza realizărilor obți
nute în dezvoltarea econo
miei, crește venitul național, 
se ridică nivelul de trai al 
populației. înfloresc cultura, 
știința, învățămîntul, puse în 
slujba celor ce muncesc. Vasta 
activitate politico-educativă 
desfășurată de partid, acțiu
nea perseverentă de răspîndi- 
re a ideilor marxism-leninis
mului au ca rezultat dezvol
tarea necontenită a conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii.

Milioane de oameni ai mun
cii de la orașe și sate, însu
flețiți de încredere nețărmuri
tă în justețea, confirmată de 

viață, a politicii partidului, 
sînt uniți mai strîns ca oricînd 
în jurul încercatei lor călăuze, 
Partidul Muncitoresc Romîn, 
în jurul conducerii sale, în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Clasa munci
toare, țărănimea, intelectuali
tatea își consacră toate forțe
le, tot talentul și capacita
tea creatoare înfăptuirii pro
gramului de desăvîrșire a con
strucției socialiste.

In opera de construire a 
socialismului, poporul romîn, 
valorificînd la maximum re
sursele și posibilitățile interne 
ale tării, folosește totodată pe 
deplin avantajele colaborării 
cu Uniunea Sovietică și cu 
celelalte țări socialiste. Rela
țiile de întrajutorare frățeas
că dintre țările socialiste, 
coordonarea planurilor econo
mice ca principal mijloc de 
realizare a diviziunii interna
ționale socialiste a muncii, pe 
baza respectării egalității în 
drepturi și suveranității, a a- 
vantajului reciproc, duc la ac
celerarea progresului fiecăre
ia din aceste țări și al întregu
lui sistem socialist, sporesc 
prestigiul socialismului și for
ța sa de atracție în lume.

Ca și în alți ani. manifestă
rile consacrate sărbătoririi în 
țara noastră a zilei de 7 No
iembrie au constituit o expre
sie a prieteniei frățești in
ternaționaliste, între poporul 
romîn și poporul sovietic, în
tre țările și partidele noastre, 
care înaintează, umăr la umăr, 
pe calea socialismului și comu
nismului.

Tovarăși,

Lurnea contemporană pre
zintă tabloul creșterii continue 
a forțelor progresului social. 
In țările capitaliste sporesc an 
de an amploarea și combativi
tatea luptei revendicative a 
oamenilor muncii, se intensi
fică mișcările de masă ale ță
rănimii, acțiunile unor pături 
tot mai largi ale populației îm
potriva monopolurilor, pentru 
îmbunătățirea condițiilor de 
trai, pentru libertăți democra
tice, pace și progres social.

In zilele noastre, valul lup
tei de eliberare națională, par
te integrantă a procesului re
voluționar mondial, a dat lo
vituri hotărîtoare sistemului 
colonial al imperialismului, pe 
ruinele căruia au apărut, după 
al doilea război mondial, a- 
proape 50 de noi state suve
rane. Popoarele acestor țări 
văd în țările socialiste priete
nii lor cei mai sinceri și mai 
de nădejde.

Intărindu-și continuu rindu- 
rile, marea armată a co
muniștilor a devenit cea 
mai influentă forță a con
temporaneității. Chezășia suc
cesului întregii ei activități o 
constituie fidelitatea față de 
învățătura marxist-leninistă, 

• față.de linia generală a mișcă
rii comuniste, elaborată de 
Consfătuirile de la Moscova 
din 1957 și 1960.

Unitatea tot mai strinsă, în
tărirea continuă a coeziunii și 
solidarității țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste mondiale 
constituie, astăzi mai mult ca 
oricînd, o necesitate primor
dială în vederea îndeplinirii 
misiunii Istorice a partidelor 

.« comuniste și muncitorești de a 
conduce lupta popoarelor pen
tru - interesele lor vitale, pen
tru victoria cauzei socialismu
lui și a păcii. Deplin conștient 
de îndatoririle sale internațio
naliste, partidul nostru își va 
aduce și în viitor întreaga con
tribuție la întărirea acestei u- 
nit.ăți.

Tovarăși,

In zilele Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, Lenin 
a proclamat ca principal țel al 
politicii externe a statului so
vietic lupta pentru apărarea 
păcii. In decursul întregii sale 
existențe, Uniunea Sovietică a 
promovat cu consecvență poli
tica coexistenței pașnice între 
state cu sisteme sociale deose
bite, a militat neobosit pentru 
cauza păcii.

Lupta perseverentă pentru 
menținerea păcii constituie 
trăsătura fundamentală a po
liticii externe a statului sovie
tic și a celorlalte țări socialis
te. în actualele condiții se im
pune mobilizarea tuturor for

In timpul adunării festive de la Teatrul de Operă și Balet al R, P. Romîn» Foto t AGERPRES

țelor pentru a preîntîmpina un 
nou război mondial, pentru a 
feri omenirea de urmările ca
tastrofale pe care le-ar avea 
un conflict termonuclear. Ini
țiativele și eforturile neobosi
te ale Uniunii Sovietice în
dreptate spre înlăturarea pri
mejdiei de război, spre destin
derea încordării internaționa
le, i-au adus un înalt presti
giu în lume, o înaltă prețuire 
și sprijinul popoarelor de pre
tutindeni.

Uniunea Sovietică și celelal
te țări socialiste, printre care 
și Republica Populară Romî- 
nă, militează pentru triumful 
principiilor coexistenței pașni
ce. Lupta pentru pace dusă de 
țările socialiste, împreună cu 
celelalte forțe progresiste din 
lume, își manifestă eficiența 
în viața internațională. înche
ierea Tratatului cu privire la 
interzicerea experiențelor nu
cleare în trei medii constituie 
un succes al politicii de coexis
tență pașnică, un pas înainte 
spre reducerea încordării in
ternaționale.

Pe aceeași linie a eforturilor 
menite să frîneze cursa înar
mărilor se situează și rezolu
ția, adoptată de actuala sesiu
ne a Adunării Generale a 
O.N.U., care cheamă toate sta
tele lumii să se abțină de a 
plasa pe orbită arme nucleare. 
Desigur, asemenea măsuri au 
un caracter parțial, totuși ele 
arată în mod convingător că 
prin abordarea răbdătoare, în 
spirit realist a problemelor, se 
poate ajunge la soluționarea 
acestora în interesul popoare
lor, al menținerii și consolidă
rii păcii.

Străduințele de a realiza noi 
progrese în ce privește abor
darea constructivă a probleme
lor nerezolvate se lovesc însă 
nu de puține piedici. Tocmai 
de aceea este necesară o ac
țiune neobosită pentru a izola 
și mai mult cercurile agresive 
imperialiste care tind să con
tinue cursa înarmărilor șl se 
opun destinderii atmosferei in
ternaționale.

R. P. Romînă acționează cu 
perseverență pentru realiza
rea de noi pași pe calea slăbi
rii încordării, pentru întărirea 
securității internaționale și a- 
sigurarea conviețuirii pașnice 
între state. Rolul ei activ pe 
arena mondială își găsește ex
presie în dezvoltarea prieteniei 
cu țările socialiste frățești, în 
colaborarea și solidaritatea cu 
toate forțele păcii și progresu
lui, în extinderea relațiilor — 
diplomatice, economice, cultu- 
ralțirr- pu toate statele, indife
rent de prinderea lor socială, 
pe baza principiilor coexisten
tei pașnice, în diferite inițiati
ve și propuneri prezentate la 
O.N.U. și în alte organisme in
ternaționale.

Faptele vieții internaționale 
confirmă că în epoca noastră, 
deschisă de Marele Octombrie, 
procesul- de creștere continuă 
a forțelor socialismului și pă
cii creează posibilități reale de 
a preîntîmpina un nou război 
mondial, de a determina rezol
varea problemelor internațio
nale nu pe calea armelor, ci a 
negocierilor. Atingerii acestui 
țel. R. P. Romînă îi consacră 
si îi va consacra și în viitor 
toate eforturile.

Tovarăși,
Revoluția din Octombrie a 

deschis larg calea omenirii 
spre ziua de mîine ; sub stea
gul ei luptă acum cele mal 
înaintate forțe sociale ale con
temporaneității. Nu există for
ță în stare să stăvilească pro
cesul de trecere a omenirii de 
la capitalism la soțialism. 
Ideile marxism-leninismului 
pun stăpînire pe mințile a sute 
de milioane de oameni de pre
tutindeni, ele arată tuturor po
poarelor calea spre viitorul lor 
luminos — comunismul.

Trăiască cea de-a 46-a ani
versare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie !

Trăiască prietenia romino- 
sovietică !

Trăiască încercatul conducă
tor al poporului sovietic în 
lupta pentru cauza măreață a 
comunismului, Partidul Comu
nist a! Uniunii Sovietice, Co
mitetul său Central, in frunte 
cu tovarășul Nikita Serghe- 
evici Hrușciov !

Trăiască pacea în lumea în
treagă I

Dragi tovarăși,

Permiteți-mi ca, înainte de 
toate, să vă mulțumesc dv, tu
turor, pentru posibilitatea ce 
mi s-a oferit, de a asista și 
a lua cuvîntul la această adu
nare festivă închinată celei 
de-a 46-a aniversări a Marelui 
Octombrie.

Dați-mi voie, ca din partea 
popoarelor Uniunii Sovietice 
să vă transmit de la această 
înaltă tribună dv, și în per
soana dv tuturor oamenilor 
muncii din Republica Popu
lară Romină prietenă, un cald 
salut frățesc și urări de noi și 
mari succese în desăvîrșirea 
construirii socialismului în 
minunata dv țară.

Acum 46 de ani, a spus 
vorbitorul, clasa muncitoa
re din Rusia, sub condu
cerea avangărzii sale de luptă 
— Partidul Comunist — a răs
turnat puterea odioasă a ca
pitaliștilor și moșierilor și a 
instaurat puterea sovietică — 
dictatura proletariatului.

Revoluția socialistă în Rusia 
a constituit un punct de coti
tură în destinele țării noastre 
și ale întregii omeniri. Salvele 
istorice ale „Aurorei”, care au 
anunțat nașterea primului stat 
din lume al muncitorilor și ță
ranilor s-au făcut auzite pînă 
în cele mai îndepărtate colțuri 
ale globului pămîntesc. Lumea 
s-a împărțit în două sisteme 
sociale opuse. Omenirea a pă
șit în epoca prăbușirii capita
lismului și afirmării comunis
mului pe plan mondial.

Inspiratorul și organizatorul 
Revoluției din Octombrie a 
fost partidul bolșevicilor, 
marele partid al lui Lenin — 
rațiunea, onoarea și conștiința 
epocii noastre. El a fost condus 
de genialul făuritor al noii 
societăți, Vladimir Ilici Lenin, 
care a fost sufletul, inima și 
creierul Revoluției din Octom
brie. Ca vie apare în fața noa
stră, figura gigantică a omu
lui nemuritor, plin de opti
mism revoluționar și încrede
re în victoria măreței cauze 
a clasei muncitoare.

Chiar din primele zile ale 
existenței puterii sovietice, po- 

f porul nostru a fost nevoit să-și 
apere libertatea cu arma în 
mînă, să lupte împotriva in
tervenției militare a imperia
liștilor care contau că vor 
reuși să înăbușe încă de la în
ceput revoluția socialistă pe 
calea armelor. Oamenii mun
cii din tînăra Republică So
vietică au trebuit să învingă 
înapoierea și ruina economică, 
rezistența turbată a contrare-' 
voluțiel interne și presiunea 
sistematică a încercuirii capi
taliste. Dușmanii ne speriau 
cu greutățile, preziceau pră
bușirea rapidă a puterii sovie
tice. Ei ne calomniau spunînd 
că comuniștii'sînt buni numai 

I să distrugă și nu să creeze. 
Istoria însă și-a bătut joc a- 
marnic de aceste proorociri. 
Poporul sovietic, partidul no
stru nu s-au speriat nici de 
greutăți, nici de lipsuri.

Marele Lenin a înarmat 
partidul nostru cu planul ge- 

, nial al construcției socialiste, 
la baza căruia au stat crearea 
industriei grele, colectivizarea 
agriculturii, înfăptuirea revo
luției culturale. într-un ter
men nemaivăzut de scurt, în 
vreo 10—15 ani, sub condu
cerea înțeleaptă a partidului 
comunist, țara noastră a reu
șit să parcurgă un drum, pe 
care țările capitaliste l-au 
parcurs în 50—100 de ani.

In opera de construire a so
cialismului, oamenii muncii 
din patria noastră s-au bazat 
pe ajutorul moral al partide
lor comuniste și muncitorești 
și al proletarilor din toate ță
rile. Oamenii sovietici își a- 
mintesc și nu vor uita nicio
dată că, în cele mai grele 
timpuri pentru țara lor, au 
simțit în mod permanent ma
nifestările unei calde solidari
tăți frățești, dragostea și stima 
glorioșilor fii și fiice ale Parti
dului Comunist din Romînia, 
a tuturor oamenilor înaintați 
din țara dv. în conștiința fie
cărui om sovietic vor rămîne 
pentru totdeauna faptele eroi
ce ale comuniștilor romîni 
care, în ciuda terorii sălbatice 
și a persecuțiilor crunte, au 
dus în popor adevărul despre 

primul stat socialist — Țara 
Sovietelor.

Cel de-al doilea război mon
dial a intirziat desăvîrșirea 
construcției socialismului în 
Uniunea Sovietică. El a consti
tuit o grea încercare a tăriei 
regimului sovietic, a forței și 
vitalității statului socialist. 
Nici una din țările capitaliste 
în decursul întregii sale istorii 
n-a suferit atîtea pierderi și 
distrugeri cite a suferit patria 
noastră în perioada Marelui 
Război de Apărare a Patriei. 
Poporul sovietic, însă, care a 
dus pe umerii săi .povara prin
cipală a luptei împotriva co
tropitorilor fasciști, nu s-a 
descurajat, n-a îngenuncheat 
în fața Occidentului, așa cum 
sperau unii politicieni miopi 
de peste ocean.

Restabilind într-un ritm ra
pid economia națională distru
să de război, oamenii muncii 
din Uniunea Sovietică au de- 
săvîrșit construcția socialis
mului. Victoria deplină și de
finitivă a socialismului în țara 
noastră a deschis în fața po
porului sovietic perspectivele 
mărețe ale construirii comu
nismului.

Cel de-al XXII-lea Congres 
al P.C.U.S., care a avut loc în 
octombrie 1961, a constituit un 
eveniment remarcabil în via
ța poporului sovietic și a în
tregii omeniri. La congres a 
fost adoptat Programul parti
dului nostru, planul concret, 
fundamentat din punct de ve
dere științific, al construirii 
comunismului în U.R.S.S. Ho
tărârile istorice ale celui de-al 
XXII-lea Congres al P.C.U.S. 
au provocat un avînt nemai
văzut al forțelor creatoare ale 
poporului, însuflețindu-1 la 
fapte mărețe în construcția co
munistă. în prezent, putem 
declara cu satisfacție că linia 
leninistă de construire a co
munismului, elaborată de 
partid, se traduce cu succes în 
viață.

Au trecut aproape 5 ani din 
planul septenal, care consti
tuie o etapă importantă în 
crearea bazei tehnico-materia- 
le a comunismului. în 5 ani, 
producția globală a industriei 
noastre va crește cu 58 la sută 
față de 51 Ia sută cît este 
prevăzut în planul septenal. 
Aceasta înseamnă că țara 
noastră va obține o producție 
peste plan de aproximativ 37 
miliarde ruble. In momentul 
de față, țara noastră dă o pro
ducție industrială mai mare 
decît producția Angliei, Fran
ței, Italiei, Canadei, Japoniei, 
Belgiei și Olandei luate la un 
loc.

După cum vedeți, dragi to
varăși. economia Uniunii So
vietice progresează într-un 
ritm destul de rapid. Sîntem 
ferm convinși că nu-i.ideparte 
ziua cînd Uniunea Sovietică 
va deveni prima putere indu
strială din lume. Această în
credere are o bază solidă. UnL 
unea Sovietică dispune de cele 
mai mari resurse minerale și 
de materii prime din lume. 
Minunata clasă muncitoare, 
țărănimea muncitoare și inte
lectualitatea își consacră 
munca lor plină de glorie, în
treaga lor energie inepuiza
bilă. construcției comuniste.

Mersul nostru înainte este 
luminat de farul veșnic viu — 
Programul P.C.U.S. In glo
riosul partid al lui Lenin, po
porul sovietic are un conducă
tor credincios. Țara Sovietică 
înaintează cu pași măreți pe 
toate fronturile construcției 
comuniste.

întreaga lume recunoaște 
succesele Țării Sovietelor îtn 
dezvoltarea științei și tehnicii. 
U.R.S.S. este țara unde măre
țele forțe ale atomului au în
ceput pentru prima dată să 
servească în scopuri pașnice, 
Tocmai de pe rampele noastre 
de lansare și-au luat startul 
primele nave cosmice, iar pri
mul om de pe planeta Pămînt 
care a deschis drumul în Cos. 
mos — a fost un cetățean al 
Uniunii Sovietice. O confir
mare strălucită a superiorității 
științei și tehnicii sovietice a 
fost lansare» recentă, a navei 
cosmice manevrabile „Poliot 
1", Această navă este opera 
minunaților noștri savanți, in
gineri. tehnicieni și muncitori.

„Totul în numele omului, 
pentru binele omului !” iată 
deviza Partidului Comunist, 
leninist, al Uniunii Sovietice. 
Conducîndu-se după aceste 
principii, P.C.U.S. a înfăptuit 
in ultimii ani măsuri impor
tante menite să contribuie la 
îmbunătățirea condițiilor de 
trai ale oamenilor muncii. 
Este vorba de reducerea zilei 
de muncă pînă la 7 și 6 ore, 
mărirea salariilor pentru ca
tegoriile de lucrători cu sala
riu mic, îmbunătățirea asigu
rărilor sociale. In toată lumea 
s-a dus vestea despre ritmul 
construcțiilor de locuințe în 
U.R.S.S. In ultimii 10 ani, peste 
100 de milioane de oameni, a- 
proape jumătate din populația 
țării, s-au mutat în locuințe 
noi sau și-au îmbunătățit con
dițiile de locuit.

în Țara Sovietică, oamenii 
sînt dornici să-și îmbogățească 
permanent cunoștințele. în 
prezent, în U.R.S.S. învață 
peste 61 milioane de oameni, 
adică fiecare al 3-lea sau al 
4-lea locuitor. Uniunea Sovie
tică a lăsat de mult în urmă 
Statele Unite și alte țări ca
pitaliste dezvoltate în ce pri
vește pregătirea inginerilor și 
a altor specialiști.

Realizările noastre sint mă
rețe. Partidul nostru însă, Co
mitetul său Central leninist, 
în frunte cu tovarășul N. S. 
Hrușciov, mobilizează poporul 
în descoperirea și folosirea re
zervelor producției. îl învață 
permanent să construiască co
munismul.

Tovarăși, trăim timpuri mi
nunate cînd orânduirea socia
listă a devenit o realitate în 
multe țări ale Europei, Asiei 
și Americii Latine. In prezent, 
sistemul mondial socialist con
stituie factorul principal și ho
tărâtor al întregii dezvoltări 
istorice.

O importantă contribuție la 
cauza întăririi marii comuni
tăți a țărilor socialiste aduce 
Republica Populară Romînă. 
Oamenii sovietici constată cu 
un sentiment de adîncă satis
facție că talentatul și harnicul 
popor romîn, prin munca sa 
eroică și plină de abnegație, 
înfăptuiește cu succes hotărâ
rile celui de-al III-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Ro
mîn cu privire la desăvîrșirea 
construirii socialismului în pa
tria sa minunată.

Nouă, reprezentanților po
porului sovietic, care am rea
lizat în condiții deosebit de 
complicate și grele construirea 
socialismului, ne sînit ușor de 
înțeles și dragi uriașele reali
zări ale poporului romîn. Ne 
mîndrim și ne bucurăm de suc
cesele dv., întrucît ele sînt suc
cesele prietenilor noștri apro- 
piați. Poporul romîn are în 
poporul sovietic, de multe mi
lioane un prieten credincios și 
de nădejde. Și la bine și la 
răii, ifffhgi tovarăși noi am 
fost întotdeauna împreună. Ne 
unește telul comun — constru
irea socialismului și comunis
mului.

Popoarele țărilor noastre 
sînt legate printr-o prietenie 
veșnică și de nezdruncinat 
care, ou fiecare an, crește și se 
întărește. Tradiționala Lună a 
prieteniei romîno-sovietice, 
care s-a desfășurat sub semnul 
celei de-a 46-a aniversări a 
Marelui Octombrie, a consti
tuit o nouă manifestare a sim- 
țămintelor de prietenie fră
țească pe care poporul romîn 
ie nutrește față de Uniunea 
Sovietică.

TELEGRAMĂ

Tovarășului A. A. GROMtKO 
ministrul afacerilor externe al U.R.S.S.

Moscova
Vă rog, stimate tovarășe ministru, să primiți felicitările 

mele cordiale cu prilejul celei de-a 46-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

Sînt ferm convins că relațiile de prietenie și colaborare 
trainică existente între statele noastre socialiste se vor dezvolta 
continuu spre binele popoarelor noastre și al triumfului cauzei 
păcii și socialismului în lumea întreagă.

CORNELIU MANESCU 
ministrul afacerilor externe 

al Republicii Populare Romîne

Cu prilejul aniversării Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie

In seara zilei de 6 noiembrie 
în centrele regionale din țară 
au avut loc adunări consacrate 
celei de-a 46-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, la care au vorbit 
secretari ai comitetelor regio
nale de partid.

★
Astăzi, 7 noiembrie, postul 

de televiziune București va

Vizitele delegației de cineaști sovietici
Delegația de cineaști sovie

ticii, aflată în țara noastră cu 
prilejul Festivalului filmului 
sovietic, a făcut miercuri o 
vizită la Asociația cineaștilor 
din R. P. Romînă. Oaspeții au 
fosit salutați de regizorii Victor 
Iliu, președintele asociației și 
Ion Popescu-Gopo, vicepreșe
dinte. Ei s-au întreținut cu ci
neaști, actori de film din Ca
pitală și redactori ai revistei 
„Cinema".

Poporul sovietic nutrește un 
sentiment de prietenie adîncă 
și sinceră față de harnicul po
por romîn, se bucură de fiecare 
succes pe care-1 obține în con
struirea socialismului sub con
ducerea P.M.R., a Comitetului 
său Central. în frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, și urează poporului romîn 
noi realizări și mai mari în de- 
săvîrșirea construcției socia
liste.

Sîntem puternici și de neîn
vins pentru că sîntem uniți, 
Pe noi toți ne unește mărețul 
țel comun — comunismul.

Purtînd sus steagul vic
torios al marxism-leninismiu- 
lui, a spus vorbitorul, Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice 
și Partidul Muncitoresc Ro
mîn, popoarele noastre șl ale 
tuturor țărilor socialiste, îm
preună cu întreaga omenire 
progresistă, luptă consecvent 
și cu perseverență pentru în
tărirea păcii pe pămînt.

Deviza lor este o lume fără 
război, o lume fără arme. Tra
tatul de la Moscova cu privire 
la interzicerea parțială a ex
periențelor cu arma nucleară 
are o importanță uriașă pentru 
căutarea în continuare a căi
lor de reglementare a proble
melor internaționale litigioase. 
Popoarele lumii au apreciat pe 
bună dreptate acest Tratat ca 
fiind un prim pas pe calea 
slăbirii încordării Internațio
nale.

Interzicerea parțială a expe
riențelor cu arma nucleară nu 
înseamnă încă dezarmare. A- 
ceastă interzicere nu a pus ca
păt cursei înarmării nucleare, 
perfecționării ucigătoarei arme 
termonucleare. Sîntem profund 
convinși că în prezent s-au 
copt premisele necesare pentru 
înfăptuirea altor măsuri prac
tice în vederea slăbirii conti
nue a încordării internațio
nale.

Uniunea Sovietică și celelal
te state socialiste se pronunță 
permanent pentru lichidarea 
rămășițelor celui de-al doilea 
război mondial, pentru înche
ierea tratatului de paee ger
man și normalizarea pe aceas
tă bază a situației în Berlinul 
occidehtal.

Politica externă iubitoare de 
pace a Republicii Populare Ro
mine, contribuția ei impor
tantă la menținerea și întări
rea păcii se bucură de apre
cierea popoarelor. Republica 
Populară Romînă duce o luptă 
activă consecventă pentru 
preîntîmpinarea războiului 
termonuclear, pentru coexi
stenta pașnică a statelor cu 
orânduiri sociale diferite, pen
tru transformarea Balcanilor 
și a Mării Adriatice într-o 
zonă denuclearizată. într-o 
zonă a păcii și colaborării 
internaționale.

Permiteți-mi, dragi tovarăși, 
să vă mulțumesc din inimă 
pentru faptul că întîmpi- 
nați cu atîta căldură cea de-a 
46-a aniversare" a'Marii Revo
luții ’ Sociâliste din Octombrie 
— marea sărbătoare a poporu
lui sovietic și a oamenilor 
muncii din lumea întreagă.

Trăiască prietenia sovieto- 
romînă veșnică și <ie ne
zdruncinat 1

Trăiască colaborarea frățea
scă dintre popoarele sovietio 
și romîn !

Trăiască Partidul Muncito
resc Romîn și Comitetul său 
Central, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, or
ganizatorul șl inspiratorul cu
ceririlor istorice ale poporului 
romîn !

Trăiască pacea in lumea în
treagă !

retransmite, în jurul orei 9, 
aspecte de la parada militară 
și demonstrația oamenilor 
muncii din Moscova, cu prile
jul celei de-a 46-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste 
din octombrie.

(Agerpres)

In aceeași zi, delegația de 
cineaști sovietici a fost primi
tă de Virgil Ftorea, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă.

Au fost de față Mihnea 
Gheorghiu, președintele Consi
liului cinematografiei, precum 
și reprezentanți ai Ambasadei 
Uniunii Sovietice în R. P. Ro
mînă.

(Agerpres)
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I Plecarea unei delegații a Sfatului popular

Ședința festivă de la Moscova, consacrată
I

din Octombrie

pentru industria ușoară

MOSCOVA 6 (Agerpres). -
După cum transmite TASS la 

6 noiembrie, în Palatul Con
greselor din Kremlin a avut loc 
tradiționala ședință festivă, 
consacrată celei de-a 46-a ani
versări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

In Sala Palatului se aflau 
muncitori din uzine și fabrici, 
fruntași ai muncii comuniste,

țărani din colhozurile și lucră
tori din sovhozurile de lingă 
Moscova, oameni de știință și 
ingineri, scriitori și oameni de 
cultură, comandanți militari de 
vază. Au participat invitați din 
diferite țări, care au sosit la 
Moscova pentru a lua parte la 
festivități, precum și 
străini.

în prezidiu au luat

diplomati

loc con-

ducătorii Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și guvernu
lui sovietic, în frunte cu N. S. 
Hrușciov, vechi membri ai par
tidului, piloții cosmonauți.

Nikolai Podgornîi, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., a 
prezentat Raportul „Cea de-a 
46-a aniversare a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie".

Raportul prezentat de Nikolai Podgornîi
Revoluția din Octombrie, 

care a sfărîmat lanțurile capi
talismului în țara noastră, a 
spus vorbitorul, a răsunat ca 
o chemare la luptă hotărîtă 
pentru lichidarea tuturor for
melor de asuprire și de ex
ploatare a omului de către om.

Comunitatea socialistă a po
poarelor — vlăstar puternic al 
lui Octombrie — s-a extins în 
prezent în trei continente ale 
globului pămîntesc — Europa, 
Asia. America. Principala ori
entare a dezvoltării istorice, a 
subliniat Nikolai Podgornîi, 
este determinată în prezent de 
sistemul mondial socialist, de 
forțele care luptă împotriva 
imperialismului pentru elibe
rarea națională, pentru trans
formarea socialistă a societății.

Subliniind că. în ultimii doi 
ani, Uniunea Sovietică se dez
voltă sub influența puternică 
a hotărîrilor Congresului al 
XXII-lea al P.C.U.S., a noului 
Program al P.C.U.S., adoptat 
de Congres, vorbitorul a spus: 
„Acest Program — impresio
nant prin cutezanța și amploa
rea sa — este un plan concret 
de creare a bazei tehnico-ma- 
teriale a comunismului, de for
mare a relațiilor sociale comu
niste, de educare a omului nou“.

Forța și caracterul vital ale 
acestui plan constă în aceea că 
el se bazează pe învățătura 
marxism-leninismului, se înte
meiază pe victoriile economice 
și politice obținute deja de 
poporul sovietic, corespunde 
legilor obiective ale dezvoltării 
sociale și intereselor vitale 
ale oamenilor muncii.

Economia este principalul 
cîmp de bătălie pentru comu
nism. De aceea, partidul co
munist concentrează eforturile 
poporului sovietic spre crearea 
bazei tehnico-materiale a co
munismului. Manifestînd o 
grijă permanentă pentru dez
voltarea economiei, partidul se 
călăuzește după învățătura lej 
ninistă că „principala noastră 
influentă asupra revoluției 
internaționale o exercităm 
prin politica noastră econo
mică”. Succesele social-econo- 
mice ale Uniunii Sovietice și 
ale întregii comunități socia
liste — a spus vorbitorul — 
exercită o influență determi
nantă asupra mersului istoriei 
mondiale.

Raportorul a citat date care 
atestă că fiecare an al con
strucției constituie pentru eco
nomia națională sovietică o 
nouă treaptă de creștere și 
perfecționare a producției so
cialiste. Potrivit datelor preli
minare, producția globală a 
industriei va fi în anul 1963 cu
8.5 la sută mai mare decît în 
anul 1962.

Planul septenal de dezvol
tare a economiei naționale se 
îndeplinește cu succes. In 
primii 5 ani ai septena- 
lului, volumul producției in
dustriale crește cu 58 Ia sută, 
față de 51 la sută cît s-a pre
văzut.

Prin amploarea și ritmul de 
creștere a economiei, culturii 
și bunăstării poporului, prin 
adîncimea transformărilor so
ciale. ultimul deceniu nu-și 
are egal în istoria statului so
vietic.

Ritmul mediu anual de creș
tere a producției industriale 
în Uniunea Sovietică a repre
zentat în această perioadă
10.5 la sută, iar în S.U.A. — 
3,1 la sută. In timp ce acum 10 
ani volumul producției indu
striale a Uniunii Sovietice a 
reprezentat o treime din vo
lumul celei americane, în 1963 
el se apropie deja de 65 la 
sută.

După ce s-a referit la cre
șterea producției în industria 
energiei electrice, chimice, 
construcției de mașini, precum 
și la creșterea investițiilor ca
pitale, raportorul a subliniat: 
Sarcina noastră este să în
făptuim producția și construc
țiile la un înalt nivel tehni- 
co-științific și cu eficacitate e- 
conomică maximă.

Referindu-se la dezvoltarea 
agriculturii, Nikolai Podgornîi 
a spus că în ultimii zece ani 
producția de cereale a crescut 
de 1,6 ori. de carne (în greu
tate de tăiere) și lapte — de 
1,8 ori. Totodată el a relevat 
că anul acesta în ansamblu pe 
tară au existat condiții clima
terice extrem de nefavorabile.

Puterea orînduirii socialiste, 
a spus raportorul, rezidă toc
mai în aceea că ea posedă for
țe suficiente pentru a înlătura 
în mod 
ivite și 
înainte.

organizat greutățile 
a merge cu fermitate 
..Partidul luptă perse-

verent pentru ca încă în anul 
viitor să se elimine moștenirea 
grea a acestui an, pentru ca 
agricultura noastră să devină 
și mai intensivă și mai califi
cată, pentru ca în orice condi
ții meteorologice să recoltăm 
cantitatea necesară de cereale 
și de alte produse agricole”.

După ce a subliniat că în 
fiecare an lărgirea fondurilor 
sociale de consum (bunuri ma
teriale repartizate gratuit) are 
un rol tot mai mare în creș
terea veniturilor reale ale 
populației, vorbitorul a arătat 
că în 1963 suma globală a 
cheltuielilor statului pentru 
plata pensiilor, ajutoarelor și 
pentru alte înlesniri se cifrea
ză la 30,5 miliarde ruble, adică 
de 2,3 ori mai mult decît acum 
zece ani.

Pentru construcții de locuin
țe, școli, instituții social-cultu- 
rale și medico-sanitare, statul 
cheltuiește anual peste o trei
me din totalul investițiilor.

Știința, cultura și învăță- 
mîntul public cunosc o dezvol
tare uriașă în U.R.S.S. în zece 
ani, peste 15 milioane de oa
meni au terminat studiile me
dii și de specialitate. In acest 
răstimp, instituțiile de învăță- 
mînt superior au pregătit ces
te 1 milion de ingineri. Strălu
citele zboruri cosmice ale eroi
lor noștri cosmonauți, lansarea 
în preajma sărbătorii a apara
tului cosmic manevrabil tele
ghidat „Poliot-1“, a spus vor
bitorul, constituie o nouă do
vadă grăitoare a triumfului 
minții omenești, a triumfului 
științei, gîndirii noastre crea
toare, o dovadă a faptului că 
Uniunea Sovietică deține ferm 
întîietatca într-unul dintre 
cele mai complexe domenii ale 
progresului tehnico-științific.

Mărețele 
mului au 
conștiința 
au ridicat 
de inițiativă și spiritul 
al poporului. La mișcarea pen
tru munca comunistă participă 
26 milioane de oameni. Refe- 
rindu-se la munca ideolo
gică a partidului, vorbito
rul a subliniat că întregul 
ei sens constă în educarea 
unor constructori activi ai co
munismului. „Sîntem datori 
să perfecționăm mereu toate 
tipurile de arme ideologice, să 
desfășurăm o ofensivă hotărî
tă împotriva ideologiei impe
rialiste și a rămășițelor trecu
tului în conștiința oamenilor, 
să ridicăm neobosit nivelul de 
conștiință al întregului popor".

Rezumînd rezultatele princi
pale ale dezvoltării istorice, el 
a spus : „Lumea socialistă s-a 
lărgit, transformîndu-se tot 
mai mult în factorul hotărîtor 
al dezvoltării omenirii, în 
timp ce pozițiile imperialismu
lui pe arena internațională au 
slăbit considerabil; mișcarea 
muncitorească revoluționară a 
devenit mai puternică și mai 
organizată, iar avangarda ei — 
partidele comuniste — devin 
cea mai influentă forță politi
că a contemporaneității; lupta 
de eliberare națională a po
poarelor a repurtat victorii re
marcabile". Toate acestea, a 
subliniat Podgornîi, stau măr
turie a forței atotbiruitoare a 
ideilor Revoluției din Octom
brie, a marxism-leninismului, 
a justeței liniei P.C.U.S., a li
niei generale a întregii mișcări 
comuniste, stabilită în Decla
rațiile din 1957 și 1960,

Puternica comunitate sooia- 
listă reprezintă avangarda 
progresului social. Socialismul 
biruitor își dovedește superio
ritatea față de capitalism în 
primul rînd pe tărîm econo
mic. Colaborarea economică 
strînsă și bine organizată în
tre țările noastre creează largi 
posibilități de a folosi toate a- 
vantajele socialismului și de a 
demonstra roadele reale ale o- 
rînduirii socialiste. Vorbitorul 
a arătat că „diviziunea interna
țională socialistă a muncii, ba
zată pe largi principii demo
cratice, pe egalitate deplină în 
drepturi a țărilor, pe avantaj 
reciproc și pe cointeresare, pe 
întrajutorare tovărășească, co
respunde atît intereselor na
ționale vitale ale fiecărei țări, 
cît și intereselor comunității 
socialiste în ansamblu".

Raportorul a subliniat că 
luptele economice și politice 
pe care le duce clasa munci
toare internațională împotriva 
burgheziei imperialiste se îm
bină cu mișcarea de eliberare 
națională într-un singur to
rent antiimperialist.

idei ale comunis- 
pus stăpînire pe 
oamenilor muncii, 
și mai sus spiritul 

activ

„Principala chezășie a succe
selor mișcării de eliberare na
țională rezidă în legătura 
6trînsă cu sistemul mondial 
socialist, cu lupta proletaria
tului pentru socialism. Nu este 
întîmplător faptul că, pe mă
sură ce sistemul mondial-so
cialist 6e întărea și se trans
forma în factorul hotărîtor al 
vieții internaționale, lupta de 
eliberare națională din țările 
Asiei, Africii și Americii Lati
ne lua o amploare tot mai 
mare și a dat lovituri zdrobi
toare sistemului colonial al 
imperialismului”.

Poporul sovietic acționează 
cu fermitate de partea popoa
relor care luptă pentru inde
pendența lor națională, împo
triva imperialismului și colo
nialismului. Uniunea Sovietică 
acordă luptătorilor împotriva 
colonialismului nu numai un 
sprijin moral, ci și un ajutor 
material multilateral.

„Partidul Comunist al Uni
unii Sovietice, ca și alte parti
de marxist-leniniste, conside
ră drept datoria sa intemațio- 
nalistă să apere și să întă
rească unitatea și coeziunea 
uriașelor forțe revoluționare 
ale contemporaneității — po
poarele țărilor din sistemul 
mondial socialist, clasa mun
citoare internațională și miș
carea de eliberare națională”.

Istoria a încredințat comu
niștilor o misiune măreață — 
să conducă lupta pentru pace 
și securitate internațională, 
pentru lichidarea orînduirii 
capitaliste și trecerea întregii 
omeniri pe calea socialismu
lui.

„Mișcarea comunistă va pu
tea îndeplini această misiune 
numai dacă ea va fi unită și 
închegată. Dorim în mod sin
cer normalizarea relațiilor cu 
Republica Populară Chineză, 
cu marele popor harnic și ta
lentat de care ne leagă senti
mente de prietenie frățească. 
Nu există motive obiective 
care să împiedice revenirea la 
relațiile bune care 
între U.R.S.S. și R. 
într-un trecut nu 
părtat".

„Aduc un mare 
luptei împotriva imperialismu
lui, intereselor clasei munci
toare, cauzei socialismului, a 
declarat N. Podgornîi, di
vergențele dintre P.C.U.S. și 
celelalte partide frățești, pe de 
o parte, și Partidul Comunist 
Chinez, pe de altă parte, pen
tru care răspunderea nu revi
ne P.C.U.S.", cît și „polemica 
ce se desfășoară și în cadrul 
căreia se recurge față de noi 
la procedee și metode inadmi
sibile pentru tovarăși de idei”.

Amintind că „recent P.C.U.S. 
a prezentat din nou propu
nerea să se pună capăt pole
micii deschise”, vorbitorul a 
spus : „Partidul nostru leninist 
a făcut și va face tot ce este 
necesar pentru coeziunea miș
cării comuniste mondiale, pe 
baza principiilor marxism-le
ninismului și hotărîrilor Con
sfătuirilor de la Moscova din 
1957 și 1960, hotărîri care re
prezintă programul de luptă al 
comuniștilor din întreaga lu
me”.

„Actuala evoluție mondială 
confirmă marea importanță și 
justețea ideii leniniste a co
existenței pașnice a statelor 
cu orînduiri sociale diferite, 
puternica sa influență binefă
cătoare asupra situației in
ternaționale”, a declarat Pod
gornîi. El a apreciat că în con
dițiile coexistenței pașnice 
sporește puterea Uniunii So
vietice și a întregului sistem 
mondial socialist, se intensifi
că bătăliile de clasă în țările 
capitaliste, mișcarea de elibe
rare națională repurtează 
succese, se întăresc forțele re
voluționare, antiiimperialiste, 
în întreaga lume.

Datorită luptei consecvente 
a Uniunii Sovietice, a celor
lalte țări socialiste, a tuturor 
forțelor iubitoare de pace s-au 
făcut pași reali în direcția 
slăbirii încordării internațio
nale.

O importantă victorie a po
liticii de 
vorbitorul, 
crizei în regiunea Mării 
raibilor. Un alt eveniment care 
a contribuit la curățirea cli
matului internațional de otra
va „războiului rece” este în
cheierea Tratatului de la Mos
cova privitor la interzicerea 
experiențelor cu arma nuclea
ră în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă, precum și 
înțelegerea de a nu plasa pe

orbltă în Cosmos arma nu
cleară.

Ne dăm seama, firește, că în
țelegerea privitoare la interzi
cerea parțială a experiențelor 
nucleare n-a oprit cursa înar
mărilor, n-a înlăturat primej
dia războiului. După cum se 
știe, guvernul sovietic a pre
zentat un program constructiv 
de măsuri concrete pentru rea
lizarea slăbirii continue a în
cordării internaționale. După 
ce a amintit principalele pro
bleme pe care viața le pune la 
ordinea zilei, vorbitorul a ară
tat că, dacă s-ar realiza un a- 
cord pentru soluționarea lor, 
ar înoepe o însănătoșire se
rioasă a relațiilor internațio
nale, ar fi curățită calea spre 
dezarmarea generală și totală. 
Nikolai Podgornîi a subliniat că 
„reglementarea pașnică ger
mană rămîne una din cele 
mai importante probleme ale 
politicii internaționale”.

„Cu cît pacea va fi mai trai
nică, cu atît mai repede și cu 
mai mult succes vom construi 
societatea comunistă, se spune 
în raport. Bineînțeles, însă, a- 
tît timp cît nu s-a realizat a- 
cordul privitor la dezarmarea 
generală și totală, nu s.a li
chidat cursa înarmărilor, atît 
timp cît există primejdia de 
război, noi, așa cum ne-a în
vățat Lenin, vom menține ca
pacitatea noastră de apărare 
la un nivel care să taie pofta 
de agresiune împotriva țării 
noastre, împotriva aliaților și 
prietenilor ei. Forțele armate 
sovietice se vor perfecționa 
pentru a-și îndep-lini 
sarcina 
păcii”.

Ideile 
tombrie
lui și păcii pe pămînt. Prin 
lupta lor eroică pentru con
struirea comunismului, oame
nii sovietici contribuie activ ca 
mărețele idei ale lui Octom
brie să învingă în întreaga 
lume !

întreaga evoluție a eveni
mentelor istorice demonstrează 
incontestabil că secolul al 
XX-lea va fi secolul victorii
lor triumfale ale comunis
mului.

(Text prescurtat)

PRAGA. — După cum anunță 
agenția Ceteka, între 30 octom
brie și 4 noiembrie 1963 la 
Praga a avut loc ședința de 
constituire a Comisiei perma
nente a C.A.E.R. pentru indus
tria ușoară. La lucrările ședin
ței au luat parte delegațiile 
Bulgariei, 
Germane, 
Romîniei, 
Sovietice.

Comisia

Cehoslovaciei, R. D. 
Mongoliei, Poloniei, 
Ungariei și Uniunii

a examinat sarcinile

ce decurg din hotărîrile Con
sfătuirii din iulie 1963 a primilor 
secretari ai Comitetelor Cen
trale ale Partidelor Comuniste 
și Muncitorești și șefilor de gu
verne ai țărilor 
C.A.E.R. și ale 
XVIII-a sesiuni a 
elaborat măsurile 
plinirea lor. Comisia a aprobat, 
de asemenea, planul activității 
sale pe anul 1964.

Noua constituție

lor istorică
cu succes 
în slujba

din Oc-

a

Revoluției
sînt ideile socialismu-

au existat 
P. Chineză 
prea înde-

prejudiciu

pace, a spus 
a fost lichidarea 

Ca-

membre ale 
celei de-a 

C.A.E.R. și a 
pentru înde-

I 
I 
I
II
I 
I
I

al Capitalei la Praga
Miercuri dimineața a pă

răsit Capitala, îndreptîndu-se 
spre Praga, o delegație a Sfa
tului 
dusă 
tele 
care.
cestui oraș, va vizita timp- de 
cîteva zile capitala R. 
Cehoslovace.

Pe aeroportul Băneasa, 
legația a fost condusă 
membrii Comitetului executiv 
al Sfatului Popular al Capita
lei, de reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe.

Popular al Capitalei con- 
de Ion Cozma, președin- 

Comitetului executiv, 
la invitația primarului a-

s.

de- 
de

Au fost de față Jaroslav 
Sykora, ambasadorul R. S. 
Cehoslovace în R. P. Romînă, 
și membri ai ambasadei.

★
La sosirea la Praga delega

ția a fost întîmpinată de pri
marul orașului Adolf Svoboda, 
și de lucrători cu munci de 
răspundere din cadrul Comite
tului național regional Praga. 
A fost prezent, de asemenea^ 
prof. Gh. Nițescu, ambasado
rul R. P. Romine în R. S. Ce
hoslovacă.

(Agerpres)

Rhodesiei de nord
LUSAKA 6 (Agerpres). — La 

Londra și în capitala Rhodesiei 
de nord, Lusaka, au fost dale 
simultan publicității prevede
rile noii constituții a acestui 
teritoriu. Constituția, a cărei 
intrare în vigoare va consfinți 
autonomia internă a acestui 
protectorat britanic, stipulează 
adoptarea unei carte a drep
turilor omului, menită să apere 
libertatea individuală împo
triva oricărei discriminări ra
siale.

Actualul consiliu legislativ 
va fi înlocuit cu un consiliu de 
cabinet cuprinzînd 14 membri 
și prezidat de un prim-mi- 
niștru. Problemele militare și 
cele de politică externă vor 
rămîne în continuare de resor
tul guvernatorului.

Constituția prevede, de ase
menea, alegerea unui consiliu, 
legislativ compus din 75 de 
membri, dintre care 65 vor fi 
aleși de populația africană și 
10 de un colegiu electoral al

europene. în felul 
pune capăt actualei 
electorale, potrivit 

70 000 de colo-

populației 
acesta, se 
legislații 
căreia cei 
niști albi se bucură de mai
multe drepturi decît întreaga 
populație africană. Numărul 
acesteia era apreciat de sta
tisticile coloniale la 2,5 milioa
ne. Un recensămînt, efectuat 
recent de un organism inter-a- 
frican, a stabilit, însă, că în 
realitate pe teritoriul Rhodesiei 
de nord trăiesc nu mai puțin 
de 3,5 milioane africani. In 
consecință, la viitoarele alegeri 
proporția coloniștilor față 
de africani nu va mai fi de 1 
la 36, ca pină acum, ci de 
1 la 50.

Alegerile vor avea loc în ia
nuarie 1964. Agențiile de presă 
relatează că pină la sfîrșitul 
acelui an este probabil ca teri
toriul — care își va relua ve
chiul nume de Zambia — să 
dobîndească independența de
plină.

Evenimentele

(Urmare din pag. I)

și mai bine gospodărit!

I
I
I
I
I
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I
I
I
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I

la care să participe toțistră, 
trasatorii.

Aceste cunsuri, care vor 
cepe în curînd și a căror 
matică este axată pe cunoaș
terea desenului, va contribui 
la îmbogățirea cunoștințelor 
profesionale ale trasatorilor și 
pe această bază deci la crea
rea unor posibilități și mai 
mari de economisire a meta
lului.

surilor de prelucrare și care 
au început să se contureze 
deja pe planșele proiectanților.

în- 
te- Inginer llie Năcuțâ 

secretarul 
comitetului U.T.M.

serviciul tehnic

Pandele Petcu'escu 
inginer principal — grupa 

forje

„Scînteia 
de mai 

aspecte 
gospodă- 
a meta- 
subliniat

Mi se pare deosebit de sem
nificativ modul cum 
tineretului" dezbate 
multă vreme unele 
legate de folosirea și 
rirea mai judicioasă 
lului. Așa cum s-a
în multe din articolele publi
cate, la reducerea consumului 
de metal se ajunge în primul 
rînd prin soluțiile constructive 
pe care proiectanții și tehno
logii din uzine le indică. A- 
ceasta nu limitează însă posi
bilitățile de utilizare cît 
eficientă a metalului. O 
portanță deosebită capătă 
această privință normarea pe 
bază științifică a consumului 
de materiale.

In uzina noastră, experiența 
acumulată de-a lungul anilor 
ne-a dat posibilitatea să îmbu
nătățim continuu activitatea 
de normare. Așa, de pildă, la 
cazanul de 50 tone, normele 
de consum s-au redus anul a- 
cesta cu 8,6 tone metal pe 
bucată, iar la cazanul de 10 
tone cu 1,5 tone. îmbunătă
țirea continuă a activității de 
normare, conjugată cu măsu
rile luate în toate verigile de 
producție, a făcut ca în 9 luni 
să realizăm o economie de 
metal de peste 370 tone, ceea 
ce constituie o reducere de 1 
la sută a normelor de consum.

Important este faptul că 
urmărindu-se a se realiza o 
normare cît mai judicioasă a 
consumului de metal s-a cău
tat totodată a se folosi meto
de și procedee care să ducă la 
creșterea coeficientului de uti
lizare a acestuia. (Observația 
se referă în special la turnăto
rie). La fontă indicele de uti
lizare a metalului a crescut 
cu 6 la sută, iar la oțel el este 
mai mare cu 14 la sută.

Pentru îmbunătățirea și re
ducerea normelor de consum 
trebuie să se țină seama de 
un anumit lucru : ca fiecare 
muncitor să respecte cu stric
tețe tehnologia de fabricație, 
gama de operații. Or, în acea
stă privință în uzina noastră 
se mai fac cunoscute o seamă 
de lipsuri, care duc la un pro
cent ridicat de rebuturi sau la 
remanieri, soldîndu-se în final 
cu material și manopera irosi
tă (valoarea remanierilor fă
cute în 9 luni depășește suma 
de 420 000 lei). Socot că toc
mai în această direcție orga
nizațiile noastre U.T.M. din 
secții vor trebui să sprijine 
mai mult conducerile tehnico- 
administrative. Deosebit de 
util ar fi dacă atît comitetul 
U.T.M. din uzină, cît și comi
tetele U.T.M. din secții ar or
ganiza, de pildă, mai multe 
schimburi de experiență a că
ror temă să fie; „Metalul 
poate fi și mai bine gospodă
rit". Mi se pare, de asemenea, 
interesant ca în cadrul acțiu
nilor ce se întreprind în uzină 
pentru ridicarea calificării 
muncitorilor să se insiste mai 
mult pe transmiterea de cu
noștințe legate de însușirea 
noilor tehnologii de fabrica
ție, care țin seama de sarcinile 
pe care uzina noastră le are în 
privința reducerii normelor de 
consum.

Aspectul pe care vreau să-1 
dezbat aici se referă la micșo
rarea adausurilor de prelucra
re. Accentul pe care noi l-am 
pus în acest an pe îmbunătă
țirea tehnologiei atît la debi
tarea materialelor cît și în 
sectoarele calde (forjă și tur
nătorie) a atras după sine o 
și mai judicioasă folosire a 
metalului, prin micșorarea 
pierderilor la prelucrările me
canice. Față de anul trecut, 
putem aprecia că în prezent 
noi „producem" cu circa 20 la 
sută mai puțin șpan. Aceasta 
a dus cum este și firesc la o 
mai justă folosire a mașinilor, 
a utilajelor din secțiile pre
lucrătoare.

Ținînd seama de specificul 
producției uzinei noastre (uti
laje pentru industria chimică, 
petrolieră etc.) produse la 
care cea mai mare cantitate 
de metal o folosim sub formă 
de table și profile, am căutat 
să acționăm tocmai în acea
stă direcție. La comenzile 
K — 3064/67, de pildă, părțile 
laterale (fundurile) sferice, pe 
care le executăm din mai 
mulți segmenți s-au redus a- 
dausuiile de la 65 milimetri 
prevăzuți în tehnologia tip, la 
17 milimetri. Aceasta a făcut 
să obținem o economie de me
tal de 100 kilograme pe seg
ment sau 2 400 kilograme pe

mai 
im- 

în

din Vietnamul de sudl
I
I
I
I
I
I
I produs.

Revizuirea tehnologiei 
fabricație la producția nc

SAIGON 6 (Agerpres). — 
Agențiile de presă relatează 
că „Comitetul revoluționar 
militar", care deține puterea 
în Vietnamul de sud după în
lăturarea Iui Ngo Dinh Diem, 
a fost lărgit și reorganizat. 
Noul guvern instalat ieri Ia 
Saigon și-a început activita
tea.

W
noiembrie, secretarul 
al S.U.A., Dean Rusk, 
o declarație în cadrul

La 5
de stat 
a făcut
Comisiei senatoriale pentru a- 
facerile externe cu privire la 
lovitura de stat din Vietnamul 
de sud. Secretarul de stat a

găsit necesar să aducă elogii 
activității lui Ngo Dinh Diem 
„în primii ani ai guvernării 
sale" și să-și exprime regretul 
pentru moartea sa. Totodată, 
Rusk a afirmat că, din neferi
cire, „în cursul ultimilor ani, 
și în special de la începutul 
lui 1963, președintele Diem a 
căzut din ce în ce mai mult 
sub influența fratelui său 
Nhu. pierzînd treptat încrede
rea poporului sud-vietnamez și 
contactul cu serviciile ameri
cane din Vietnam". El a de
clarat că
Unite vor recunoaște noul re
gim sud-vietnamez în viitorul 
apropiat".

„speră că Statele

L de 
_ , producția noma-
Inilizată a constituit una din 

principalele noastre preocu
pări. De altfel printr-o ase
menea cale noi ne-am propus 
ca anul acesta să realizăm o 
economie de metal de 46 

: care am și

I
I economie de 

cantitate pe 
nut-o.

IOricît de 
rezultatele i 

r»m i ci r

tone, 
obți-

EREVAN: Vedere a noului bazin construit în fața Teatrului de Operă și Balet.

s însemnate 
unui colectiv 

conomisirea metalului, 
sta nu epuizează posibilitățile 
pe care ți le oferă de fapt fie
care loc de muncă. Prin stu- 

Idiul pe care grupa noastră de 
forjare, din care s-au eviden- 
țiat și tinerii ingineri Ovidiu 

I Cristescu și Emil Stoica, l-a 
■ făcut în direcția reducerii a- 

dausurilor de prelucrare, re- 
i că anul viitor avem po

sibilitatea de a economisi nu
mai pe această cale peste 170 

■a prevăzut a 
se trece, la forjarea în matri
țe și dispozitive (care sînt în 
curs de execuție) a încă 36 
repere, care au un consum ri
dicat de metal. La unitățile de 
pompaj, piesele forjate vor fi 
confecționate în matrițe cu fi
guri multiple, ceea ce va mic
șora consumul de metal în 
medie cu 20 la sută.

Idaust 
zultă 
sibili:

Imai pe această ct 
tone de metal. S-: 
«p t.iWA la fnriar

ar fi 
în e- 
acea-

Ilată deci doar cîteva 
soluțiile rp le vom folosi

i din 
soluțiile ce le vom folosi anul 
viitor pentru reducerea adau-
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’ BERNA. — La postul de radio 
» elvețian Softens, a fost organi- 
" zat un ciclu de 15 emisiuni con- 
» sacrate muzicii și folclorului ro- 
( mînesc. Emisiunile se transmit 
. cu începere de la 26 octombrie, 
• la fiecare 
“ Iul a fost
» elvețian
» și-a cules
’ tar în timpul călătoriei făcute 
»în R.P. Romînă, ca oaspete al 
‘ Institutului romîn pentru rela- 
țiile Culturale cu Străinătatea.

J» DELIII. — Primul ministru al 
.* Laosului, prințul Suvanna Fumma, 

care se află in vizită in India, a
*. avut marți o Întrevedere cu primul 
\ ministru al Indiei, Jawaharlal Nete 

ru. Potrivit declarației unui purtă- 
tor de cuvint al Ministerului de 

<* Externe al Indiei, cei doi prim-mi- 
•( niștri au discutat o serie de probte-

4

:■

6 (Agerpres). — 
transmit France

două săptămîni. Cic- 
inițiat de muzicianul 
Marcel Cellier, care 
materialul documen-

/me privind situația din Laos, inclu-
««
«

1, siv activitatea Comisiei internafio- 
I
ir nale de supraveghere șl control. 
'.După cum se știe, reprezentantul 
^Indiei este președintele acestei 
•. Comisii. La 6 noiembrie, premierul 

laoțian a părăsit orașul Delhi, pic. 
cind spre patrie.

PARIS 
După cum 
Press și alte agenții occiden
tali, o mare grevă la care par
ticipă peste 1 800 000 de mun
citori și funcționari de la gaz 
și electricitate, învățămînt, 
poștă și telecomunicații, servi
cii publice municipale a pertur
bat la 6 noiembrie activitatea 
întregii Franțe. întreruperea 
curentului electric și scăderea 
presiunii gazului au determi
nat închiderea a numeroase 
uzine, întreprinderi și maga
zine. La Paris, între orele 8 și 
17, metroul n-a circulat. Ace
eași situație a existat în tran
sporturile electrificate din ma
rile orașe Marsilia și Bor
deaux. In învățămînt, atît în 
centrele școlare cît și în nu
meroase facultăți, din cauza 
neprezentării cadrelor didacti
ce cursurile n-au avut loc. 
Greva generală a fost declara
tă în sprijinul revendicărilor 
cu privire la mărirea salariilor.

MOSCOVA, — Prima iamilie de 
cosmonaut!, Valentina Nikolaeva 
Tereșkova ți Andrian Nikolaev,

se pregătește pentru călătoria de 
nuntă. Tinerii căsătoriți Își vor pe
trece concediul de căsătorie făcind 
o călătorie prin India, Nepal, Cey. 
Ion, Indonezia și Birmania. (Cosmo- 
naujii au primit invita/ii din par
tea guvernelor acestor țări). In că
lătoria care va dura o lună tinerii 
căsătoriți vor ii înso|iîi de „fratele" 
cosmic al Valentinei, Valeri Bl- 
kovski și so)ia sa. Valentina. Ple
carea cosmonautilor în India 
iixată pentru 9 noiembrie.

HAGA. — Lyndon Johnson, vice
președintele S.U.A., care întreprin
de o călătorie prin țările Beneluxu- 
lui, a sosit în Olanda, venind din 
Luxemburg, La 7 noiembrie, el ur
mează să deschidă la Amsterdam 
o expoziție agricolă a S.U.A.

La Haga, Johnson a avut o între
vedere cu Victor Marijnen, primul 
ministru al Olandei. Agenția United 
Press International relevă că la a- 
ceasta întîlnire au fost abordate o 
serie de probleme referitoare la 
tratativele 
primăvara 
G.A.T.T. în 
economice
Europei occidentale, tratative cu
noscute sub denumirea de „Runda 
Kennedy”. După cum a declarat 
unul din participanții la întîlnirea 
dintre Johnson și Marijnen. vlce-

președintele S.U.A. a menționat că 
în urma încheierii Tratatului de la 
Moscova cu privire la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară în 
cele trei medii, Statele Unite sînt 
gata să examineze toate posibilită- 

. Iile de îmbunătățire a relațiilor din
tre Est si Vest.

I*

După cum transmite corespon- i1

este

care vor avea loc In 
anului 1964 In cadrul 
problema schimburilor 
dintre S.U.A. și țările

CARACAS. — In cadrul campa
niei electorale care se desfășoară 
în Venezuela, senatorul Raul Ra
mos Jimenez, candidat pentru func
ția de președinte al Venezuelei din 
partea grupării de opoziție a parti
dului „Acțiunea democratică", a 
făcut o declarație în care a subli
niat că țara trebuie să restabileas
că relațiile diplomatice și comercia
le cu Uniunea Sovietică și cu cele
lalte țări socialiste. După cum a 
relevat senatorul, aceasta va avea 
consecințe favorabile asupra dez
voltării economice a Venezuelei.

PARIS — La Paris și-a 
început lucrările „Comitetul 
celor 10“ alcătuit din reprezen
tanți ai Ministerului de Finan
țe din S.U.A., Canada, Anglia, 
Franța, R.F.G., Italia, Belgia, 
Olanda, Suedia și Japonia.

dentul din Paris al agenției 
United Press International, co- 
mitetul va 1____ _______
problemele monetare ale Occi
dentului, inclusiv problema de
ficitului balanței de plăți a 
S.U.A.

International, co- ,► 
lua în dezbatere ■ ‘

b

CARACI. — In orașul Lahore <1 
din Pakistanul de vest a avut loc <1 
o demonstrație a studenților împo- *, 
triva acțiunilor polițienești. In ", 
timpul demonstrației studenții au li 
fost atacați cu brutalitate de poli- «' 
ție, care a făcut uz de arme.

Potrivit agenției Associated ’■ 
Press, în timpul ciocnirii dintre stu- 
denți 
studenți. Poliția a arestat, de ase-

►
►

>

►
►
*

și poliția au fost răniți 15 ’ ’ 

menea, 58 de persoane. In urma a- <’ 
cestei ciocniri guvernul a anunțat <* 
închiderea pe timp de o săptămînă •.
a cursurilor universitare.

MOSCOVA. — N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., a primit la 6 no
iembrie la Kremlin grupul de repre
zentanți ai cercurilor de afaceri 
americane care au sosit Ia Moscova 
în cadrul unei călătorii organizată 
de revista „Time" prin țările Eu
ropei.
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