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Proletari din toate țările, uniți-vă !

MAREA REVOLUȚIE
Octombrie... Toamnă rece cu crivețe sirepe: 
La Petrograd pe Neva, la Moscova:, prin stepe... 
...Se îmbulzeau în piețe mulțimile sărace: 
— Va fi odată pîine, va fi odată pace ?!

■ Părea imensa țară ca scoasă la mezat, 
Parcă degeaba țarul fusese măturat... 
Mocneau vulcani de ură: cetățile bătrîne 
Visînd cu jind, de veacuri, a libertății pîine. 
Ca trintorii, boierii își îmbuibau desfrîul 
Cu-a visurilor miere, cu aurul și griul, 
Cu foșnetul secării și-a brazilor betele 
Schimbate în mătăsuri și în brocarturi grele... 
Rînjea pe-ascuns Kerenski bătînd, hoțește, palma 
Cu prinții și baronii, cu lunkerii de-a-valma; 
Curgea » aprinse valuri de singe proletar 
Pe fronturi măcinate de moarte, în zadar... 
Mutau pe hărți bancherii, puhbi, batalioane, 
Mizînd pe fiecare tot alte milioane; 
Toca hulpav, războiul, mulțimile — duium; 
Cuțitul ajunsese răzbit la os, de-acum... 
Ca Ia un semn, cu vuiet, porni atunci zăporul: 
La cîrmă era Lenin și lîngă el poporul! 
Parcă te văd. Octombrie, sub flamuri purpurii 
Cutremurînd pămîntul întreg, din temelii — 
Cînd sus pe bolta lumii, din salvele-Auroril 
Ți-ai revărsat lumina ce despicat-a norii 
Si beznele adînce, planeta ce-nchingară 
In sumbrul lor lințoliu de noapte milenară. 
O! Sînge al lui Octombrie, ce-ai curs atunci din plin, 
Sclipești parcă și astăzi în steaua de rubin 
Sub ale cărei raze, biruitori într-una, 
Zidim cu brațul nostru al lumii vis: COMUNAl 
Nu-i cîntec ce să-și țese beteala vie-n el, 
Nici pensulă să-ți prindă văpăile doniței, 
Nici dălți care să-ți sape în marmură, solia, 
Nfd aur pentru slove să-ți scrie vitejia...

H. TH. ȚUGUI

*

Adunări festive închinate 
celei de a 42-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste 

din Octombrie
Ieri după-amiază în toate lo

calitățile Văii Jiului. în nume
roase întreprinderi și instituții, 
au avut loc adunări festive în
chinate sărbătoririi celei de a 
42-a «aniversări a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie

La adunarea festivă care

CEA DE A 42-a ANIVERSARE 
A MARELUI OCTOMBRIE

Minerii raportează noi succese
întrecerea socialistă desfășura

tă cu avînt în cinstea lui 7 No
iembrie a adus minerilor Văii 
Jiului noi succese în muncă. IN
TRE 25 AUGUST ȘI 6 NOIEM
BRIE DIN ABATAJELE VĂII 
JIULUI AU FOST EXTRASE 

, PESTE SARCINILE DE PLAN 
21.485 TONE DE CĂRBUNE 
DIN CARE MAI BINE DE 7280 
TONE CĂRBUNE
B1L. Minerii de la Uricani și-au 
depășit în această perioadă sar* 
cinile de plan cu 
cărbune, cei de la Aninoasa cu 
8021 
trila 
4294 
bune 
minerii de îa 
Lupeni.

COCStFICA-

4837 tone de

tone de cărbune, iar la Pe- 
au fost extrase peste plan 
tone de cărbune. Rezultate 
au obținut de asemenea 

Vulcan, Lenea și

Pentru majori
tatea colectivelor 
de sectoare ale 
minei Petrii ai 

schimburile de onoare s-au în
cheiat cu rezultate de seamă- 
Colectivul sectorului III, de e- 
xemplu, a trimis la suprafață în 
această zi o cantitate de 216 tone 
de cărbune peste plan. Acestei! 
realizări i s-a adăugat un nou 
succes: brigada de tineri mineri 
condusă de Enache Chiriță a ex
tras primele tenie de cărbune în 
contul anului viitor-

PETIULA

a 
avut loc în cadrul clubului mi
nier din Petrila, au fost prezenți 
sute de mineri, ingineri și teh
nicieni de la mină, precum și 
numeroși muncitori ai prepara
tei, constructori, gospodine și al
ții. In 
vîntul 
cretar 
minei, 
semnătatea istorioo-mondială

cadrul adunării a luat cu- 
tov. Demeter Ștefan, se- 
al comitetului de partid al 
care a vorbit despre în- 

a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, despre succesele poporu
lui sovietic pe frontul construcției 
societății comuniste. După expu
nere a urmat un program artis
tic prezentat de formația artisti
că a clubului minier și de elevii 
școlii de 7 ani din localitate.

In fiecare zi 
din luna aceasta 
minerii de Ia A- 
ninoasa s-au stră

duit să trimită la ziuă cît mai 
mult cărbune. Cele mai frumoa
se rezultate au fost obținute în 
ziua schimburilor de onoare în 
cinstea marii aniversări. La sec
torul I al Alinei ziua s-a încheiat 
cu un succes deosebit: au fost 
extrase peste plan 281 tone de 
cărbune.' Din abatajele sectorului 
III, dispecerul și-a notat o pro
ducție zilnică mai mare cu 85 
tone de cărbune decît cea plani
ficată. In ziua schimburilor de o- 
noare mina Aninoasa a trimis 
patriei 382 tone de cărbune în 
plus de sarcina de plan.

ooooo

Astăzi poporul sovietic, și îm
preună cu el toate popoarele lu
mii, sărbătoresc cea de a 42-a a- 
niversare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. Acum 42 
de ami, clasa muncitoare din Ru
sia, în alianță cu masele largi 
ale țărănimii, sub conducerea 
gloriosului partid comunist fău
rit de Lenin, a sfărîmat cătu
șele asupririi burgheziei și mo- 
șierimii, jugul țarist, instaurind 
pentru prima oară în istorie un 
stat de tip nou, statul muncito
rilor și țăranilor. Victoria Revo
luției Socialiste din Octombrie a 
rupt lanțul imperialist, desfiin- 
țind pe a șasea parte a globului 
pămîntesc exploatarea omului de 
către om. Ea a inaugurat o nouă 
eră — era trecerii de la capita
lism la socialism, era construirii 
socialismului șl comunismului.

Nu există eveniment care să fi 
avut asupra dezvoltării omenirii 
o influență mai mare, mai pro
fundă, ca Revoluția din Octom
brie. Pentru prima oară proble-

ANINOASA

In ziua schim
burilor de onoa
re pe întreaga 
mină Vulcan s-au 

extras peste plan 121 tone de 
cărbune, rezultat la care au con
tribuit in special minerii de la 
sectoarele III și IV ale minei. 
La sectorul III unde s-au extras 
peste sarcina zilnică 146 tone de 
cărbune, din abatajul brigăzii con
duse de comunistul Boite Pavel 
s-a dat peste plan mai bine de 
jumătate din această cantitate.

VULCAN
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La Casa prieteniei 
rbmîno-sovietice din 
București l-am întîl- 
nit și cunoscut pe lu
ni Arcadievici Mas- 
san. El este un tînăr 
strungar din țara con
structorilor 
mului care

comunis- 
a venit 

împreună cu un grup 
de oameni ai muncii 
din Uniunea Sovietică 
să-și petreacă conce
diul de odihnă în pa
trii# noastră.
diul său de odihnă, 
pe care și-l petrece 
la noi, 
sărbătorirea în patria 
noastră a Lunii prie
teniei romîno-sovietice. 
Iurii Massan este 
strungar la uzinele 
„Kalibr“ din Mosco
va. El este șeful unei 
brigăzi de muncă co
munistă. Omul acesta, 
în vîrstă de 31 de ani, 
svelt, înalt, cu 
castaniu și ochi 
tri este foarte 
bil.

Iurii Massan 
vorbit despre

Gonoc-

coincide cu

păr 
albaș- 
socia-

ne-a 
faptul

oamenii sovietici 
au pornit să desfă
șoare pe larg mișca
rea pentru cucerirea 
titlului de colectiv al 
muncii comuniste. Miș
carea aceasta se dlez- 
voltă sub lozinca „Să 
învățăm a munci și a 
trăi în chip comunist“. 
Ea s-a născut aproa
pe simultan în diferi
te fabrici și uzine, în 
colhozuri, la depoul 
Moscova—Triaj, 
gănul primelor subot- 
nice comuniste, I 
zinele „Kalibr“ 
Moscova etc.

I. A. Massan 
s-a dovedit a fi 
cit la vorbă cînd 
rugat să povestească 
despre dezvoltarea a- 
cestei mișcări în uzi
na în 
despre munca brigăzii 
pe care o conduce.

— In uzina „Ka
libr“ ca și în alte mii 
de fabrici, uzine, sov
hozuri, mărețele sar
cini ale septenalului 
ne-au făcut să ne gîn- 
dim, să simțim nevoia

lea-

la u- 
din

nu 
zgîr- 
1-am

care lucrează,

fost și 
noastră. Cînd 
16 membri ai 
— toți strun- 
oameni cu o 

diferită, 
să pă-

de a munci în chip 
nou, de a ne pregăti 
multilateral. Printre 
primele colective din 
uzină care s-au anga
jat să lupte pentru a 
obține titlul de cinste 
de colectiv de muncă 
comunistă a 
brigada 
noi, cei 
brigăzii 
gări —
calificare 
ne-am gîndit 
șim în rîndurile aces
tei 
tat 
ce 
în
12 
cretizau ceea 
trebui să facă fiecare 
membru al brigăzii, 
brigada întreagă pen
tru ca fiecare dintre 
noi și brigada să de
vină un colectiv bine 
pregătit profesional, 
cu o înaltă ținută mo
rală, cu largi cunoș
tințe de cultură gene
rală. Ne pregătim să 
intrăm într-o societate 
pe care au visat-o

mișcări, am medi- 
asupra obiectivelor 
avem de îndeplinit 
viitor. Ne-am fixat 
obiective Ele con- 

ce va

cele mai luminate | 
minți ale omenirii — £ 
societatea comunistă, „ 
Această societate o J 
făurește poporul nos- j 
tru sub steagul ma- j 
relui nosțru partid j 
comunist. Noi ne stră- J 
duim să urmăm în- ' 
demnul lui Lenin de a i 
învăța să muncim și J 
să trăim în chip 
munist.

Ne-am angajat 
fim exemple atît 
producție cît și 
viața noastră de toar 
te zilele. Uzina noas
tră este bine cunos
cută. Două din mași
nile produse de uzina: 8 
noastră, au dobîndit 
medalii de aur la ex
poziția de la Bru
xelles. Asemenea suc
cese nu pot fi dobîn- 
dite decît de colective 

sînul cărora lucrea- 
oameni cu o înal- 
calificare, cu mul-

co-

să 
în 
în
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pricepere profesio- 8 
nală. Ne-am propus 8 
___ 8 
(Continuare în pag. 2-a) 8
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în 
ză 
tă 
tă

ma fundamentală oricărei revo
luții, problema puterii, a fost re
zolvată în favoarea poporului. 
Gloriosul partid al comuniștilor 
a ridicat clasa muncitoare,. ma
sele largi ale oamenilor muncii, 
la lupta nobilă pentru o viață 
nouă, liberă și prosperă. „Repu
blica noastră socialistă a Sovie
telor — spunea Lenin — se vj 
înălța trainic, ca un far al so
cialismului internațional și ca un 
exemplu pentru masele munci
toare“.

Cei 42 de ani care au trecut 
de la Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie confirmă această 
genială previziune. Vechea Ru
sie, condamnată înapoierii de re
gimul țarist, s-a transformat du
pă Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie într-o țară înain
tată, ale cărei victorii stîmesc 
admirația întregii omeniri. Suc
cesele obținute de. poporul sovie
tic sínt deosebit de grăitoare 
pentru a demonstra uriașul drum 
parcurs de Uniunea Sovietică 
spre înflorire. Uniunea Sovietică 
dispune astăzi de o industrie de 
prim rang, puternică și multila
terală, de o agricultură înainta
tă, cu un înalt nivel de mecani
zare, de o forță economică uria
șă. In comparație cu 1913, pro
ducția mijloacelor de producție 
a crescut în Uniunea Sovietică 
de 83 de ori, producția industriei 
constructoare de mașini și a me
talurgiei prelucrătoare de 240 
de ori.

In drumul ei ascendent spre 
comunism, Uniunea Sovietică a 
reușit să întreacă țări capitaliste 
cu o dezvoltare îndelungată, cu 
o economie puternică. Astăzi, 
producția industrială a Uniuni» 
Sovietice întrece cu mult pe cea 
a Angliei, Franței, Germaniei 
occidentale luate ia un loc.

Atingînd un înalt nivel de dez
voltare, Uniunea Sovietică a in
trat — odată cu trecerea la rea
lizarea primului plan septenal 

<— într-o perioadă istorică nouă, 
perioada construcției desfășurate 
a comunismului. In această peri
oadă poporul sovietic își propu
ne să creeze baza tehnico-mate- 
rială a comunismului, să înfăp
tuiască în mod practic sarcina 
istorică de a ajunge din urmă șt 
de a depăși cele mai înaintate 
țări capitaliste din punct de ve
dere al producției pe cap de lo
cuitor., In anii septenalului pro
ducția industrială a Uniunii So
vietice va crește într-un volum 
egal cu cel al ultimilor 20 de ani.

(Continuare în pag. 4-a)



2 STEAGUL' ROȘUIURM MASSAN
(Urmare din pag. l-a)

ca toții din brigadă să ajungem 
lucrători de categoria Vl-a. Pen
tru cei care au atins acest nivel, 
sarcina este de a-și însuși încă 
o meserie. Am hotărît de aseme
nea ca pînă la sfîrșitul acestui 
an brigada să facă 13 propuneri 
de raționalizări în producție. In 

.brigada noastră s-a trecut de pe 
acum la autocontrolul calității 
muncii.

Pînă acum din obiectivele pro
puse, cîteva au și fost în parte 
realizate... A. Breikin, 1. Gra- 
ciov și alții au obținut categori.a 
Vl-a de calificare, A. Treasogolo\’ 
a învățat a doua meserie, cea dte 
frezor, Breikin o învață acum pe 
cea de șlefuitor. Brigada a reali
zat pînă acum 8 inovații și rațio
nalizări. i

In piunca noestră sîntem aju- 1 
tați de un inginer care ne ține 
cursuri pe probleme tehnice. Fie
care membru al brigăzii învață 
cîte ceva. Ofeg Țoraev și M. 
Dziulanov urmează cursurile fără 
frecvență la institut. Viktor Se- 
dov și Vădim Anurov sînt în a- I 
nul IV la școala tehnică.

— Ce puteți spune despre via
ța tinerilor din brigadă în afara 
fabricii ?

— Fiecare membru al brigăzii ! 
are personalitatea sa, preferin
țele sale și nu-i ușor să-i împaci 1 
pe toți și să închegi un colectiv 1 
sub toate aspectele. După orele 1 
de producție obișnuim să mer- ■ 
gem în grup, după preferințe la ' 
operă, teatru, la sport. Am fost 
cu toții în vizită la stuciioul ..de 
filme „Gorki", la expoziția tine
rilor pictori. împreună, întreaga

------------------ O

PRIETENUL MEU
brigadă am fost la Casa Centrală 
a oamenilor de artă 
ascultat-o pe tovarășa 
fosta secretară a lui V. 
Am fost de asemenea 
întîlniri cu poeți, scriitori, ¡com
pozitori etc. Organizăm vizite și 
în alte întreprinderi de unde ne 
întoarcem întotdeauna cu învă
țăminte demne > de aplicat-și în 
munca noastră.

Toți membrii brigăzii sînt spor
tivi pasionați. Avem în brigadă 
un maistru al sportului; este 
vorba de A. Cudreasov, e spor
tiv de categoria I-a la canotaj, 
¡oraev la ridicarea greutății, 
Sedov e instructor de turism. 
Toți vrem să învățăm o discipli
nă sportivă.

...S-ar cuveni să fie adăugate 
și cîteva cuvinte despre șeful a- 
cestei brigăzi — printre primele 
din Moscova, cărora colectivele 
de muncă le-au acordat cinstea 
de a se numi brigăzi ale muncii 
comuniste. Tînărul brigadier, 
prietenul meu Iurii Massan, ur
mează acum clasa a X-a la 
cursul seral, este autor a treî 
propuneri de raționalizări în pro
ducție, și-a însușit o nouă me
serie, cea de șlefuitor și e mais
tru al sportului la scrimă. El nu 
mi-a vorbit de acestea decît du
pă multe insistențe.

La despărțire ne-am strîns pu
ternic mîinile. Semnul prieteniei 
puternice, de nedespărțit nu l-am 
exprimat prin viu grai. N-am 
mai avut nevoie de translator. 
Despre prietenia ce ne leagă 
ne-am înțeles din ochi cu prie
tenul meu din Moscova, Iurii 
Massan.

CONSTANTIN MORARU

unde am 
Stasova, 
I. Lenin.' 
la cîteva

In numele tău Iubit - prietenie” ...................... ..

Așa sînt tinerii ; 
sovietici :•

De neuitat va rămîne pentru • 
mine vizita pe care am făcut-o • 
în vara anului trecut prin U- • 
niunea Sovietică

Era într-una din primele zile •
♦

♦ 4

♦

CU CINTEC Șl
înserarea s-a lăsat încet învă

luind totul în întuneric. Pe șan
tierul 2 construcții din Luoen' 
becurile au început să răspîndeas- 
că lumina lor gălbuie. Șutul se 
terminase dar tinerii Istodor Vin-, 
tilă. Avram loan, Vasile Petre, 
Stoica loan, Mocofan Constan
tin, Pavel Octavian, Pavel P nte 
limon și alți membri ai brigăzii 
de muncă patriotică nici gînd să 
părăsească șantierul. Unii încăr- 
cau cărămizile în bob, iar me
canicul Stoica loan, mînuindu-1 
cu îndemînare îl ridica pînă la 
al doilea etaț. Aici bobul era luat 
in primire de alți tineri care-1 
descărcau $i încărcau cărămizile 
în roabe, ducîndu-le la diferite

fi fa

vreo

VOIE BUNĂ
puncte ale blocului spre a 
îndemîna zidarilor. După 
două—trei are de muncă au fost
transportați și stivuiți vreo 10 
metri cubl de cărămidă. Apoi, cu 
cîntec și voie bună tinerii au pă
răsit mulțumiți șantierul

In ziua următoare au muncit 
voluntar și zidarii înălțînd, 11 
metri cubi de zid. 
voluntară respectivă s-au econo
misit circa 2.500 lei.

Ca și tinerii de pe șantierul din 
Lupeni, alte sute de tineri din ra
ion au efectuat mii de ore dc 
muncă voluntară, cinstind astfel 
aniversarea Marelui Octombrie

V. CÎRSTO1U 
corespondent

Prin munca

Cu mina stingă pe maneta- 
tablou de comandă, degetele ra- 
botorulul Pitic Leon fug pe cele 
7 butoane, așezate vertical, cu 
precizia șl grația unul acordeo- 
nist. Este destul să atingă ușor 
unul, pentru ca masa uriașă a 
rabotezei să pornească în mișca 
rea-i necontenită de dute-vîno, 
în timp ce cuțitul mușcă scriș- 
nind necruțător din metal, intr-o 
melodie tumultuoasă. O apăsare 
ușoară pe un 
șa raboteză încremenește su
pusă...

In zgomotul 
ția mecanică de la 
rabotorul Pitic Leon, 
cuțitul rabotezei, fluieră vesel o 
melodie. Abia a intrat în schimb. 
Lăsîndu-î locul, bătrînul RemzsS 
losif privește lung mașina, apoi 
îi spuse ceva tînarului său înlo
cuitor.

— Leon... ai grijă. Azi sfntem 
în 5 noiembrie, așa că... vezi! 
Altul în locul lui Pitic poate 
ar fi înțeles mare lucru din 
vintele bătrinului. Dar el îl 
noaste pe bătrln de aproape 
an, de cînd acesta a început să-i 
destăinuiască secretele aCtstei 
mașini uriașe. „Raboteza, ii spu
nea lui Leon în primele zile, a 
sosit din Uniunea Sovietică in 
1950. De atunci sîntem „tova
răși". Pînă acum nu i S-a făcut 
nici o reparație generală. Pri
vește-o numai ce mîndră e. E 
cea mal mare mașină din uzină. 
Are aproape 40 de butoane șl ma
nete de comandă, 14 motoare e- 
lectrice, 140 relee. Înveți s-o stă- 
pînești numai dacă a-i îndrăgit-o. 
Dacă o cunoști, e destul să apeși

alt buton și uria-

continuu din sec- 
U.R.U.M.P. 

ootrivind

rtu 
cu- 
cu-
un

a
pe un buton și ea pornește sin
gură să... cînte. Dar să fii aterut. 
O notă greșită strică 
lodia“. Și Pitic Leon 
de sfatul bătrînului, 
raboteza .din primele 
ceasta mașină sovietică — după 
cum ii place să spună — îmi a- 
mintește în fiecare moment cui ii 
ilatorește omenirea primăvara ei. 
Marelui Octombrie“, Pe cel doi 
comuniști, tînărul Pitic Leon și 
bătrînul Remzso loșif, acest gînd 
nu i~a părăsit o clipă mai cu sea
mă acum în preajma celei de a 
42-a aniversări a Marii Revolu 
ții Socialiste din Octombrie.

Intrecîndu-se 
luna octombrie 
pășire de plan 
sută. Dar, cît 
uzinei această 
fi greu de spus. Cîte piese mari, 
unele de peste 12.000 kg. le-a 
transformat după dorința rabo- 
torului.

Deși deosebit de atent în mun
ca sa, rabotorul Pitic Leon (în 
clișeu) îngînă mereu o melodie 
dragă: , 
prietenie 
mentelor lui pentru marea țară 
prietenă.

toată me- 
a ascultat 
îndrăgind 
zile. „A

în
ei au avut

pe
de-

om amintirile unul participant la Revoluția 
Uln octombrie

muncă,
o

de aproape 30 la 
de mult a ajutat 
uriașă mașină ar

„In numele tău iubit — 
ca un ecou al sentl-

M. D.

i 
t 
!X

♦

♦

!
♦

♦
♦
♦ ♦

după sosirea delegației din 
care făceam parte la Moscova, 
în după-amiaza aceea însorită 
de august, capitala sovietică 
ne-a primit în toată splendoa
rea ei. Autobusul ne ducea prin ♦ 
oraș la galeria de artă „Tre- J 
t’.akov". Ne-am oprit în multe Z 
stații, admirind minunata Mos- Z 
covă. Un lucru 
pe bulevarde, pe străzi, nu am j 
vă2ut tineri, deși era o după- i 
amiază frumoasă. Nedumerirea Z 
m-a făcut să-l întreb de caa- ♦ 
za acestui fapt pe însoțitorul ♦ 
nostru, tînărul student îrimia j 
Anatoli Ilici. *

El a zîmbit și mi-a răspuns: Z
— în timpul liber și tinere

tului nostru îi place să se dis
treze. . dar cu folos Șt tineri
lor noștri le place să se plim
be, dar timpul liber poate 'fi 
petrecut și < 
oră majoritatea ______ ..
tesc. participă la acțiuni de 
folos obștesc organizate de 
Comsomol, vizionează specta
cole, expoziții sau fac sport.

Despre cele spuse de Anatoli 
m-am convins apoi singur prin 
cele 
sînt 
mai 
culți, instruiți.

Așa sînt tinerii sovietici.
iOAN GHINEA

♦m-a surprins • f

♦ ♦

4
4♦

rut nuci juuutt; /1 *

altfel. La această î
ițea tinerilor ci- ♦4•

4z
♦4
1
î

văzute, 
dornici 
mult.

Tinerii sovietici 
să cunoască tot 

să devină oameni

♦

J secretar al Comitetului raional
• U.T.M. .— Petroșani

îmi amintesc bine de zilele lui 
Octombrie 1917. Pe atunci era 
bine cunoscută caricatura „Roa
dele războiului" apărută în zia
rul italian „Avanii”. Caricatura 
înfățișa un copac ale cărui roade 
atîmau de ambele părți ale lui. 
De o parte atîmau saci cu aur, 
iar de cealaltă parte — unul cu 
cranii. Un capitalist burtos, zîm- 
bind, apuca cu ghiarele de re
chin ale mîinii sale uriașe sacii 
de aur. De cealaltă parte a „co
pacului războiului“ se vedea o 
femeie în haine cernite — întru
chiparea durerii pentru ostașii 
morți: ei îi revenea sacul cu 
cranii. Caricaturistul a subliniat 
în mod pregnant cine sfat profi
torii războiului și în interesul 
cui se duce războiul.

Ar fi greu de redat în cuvinte 
setea cu care așteptau pacea în 
1917 soldații aruncați pe front de 
autocrația țaristă. Imediat după 
revoluția din februarie a început 
fraternizarea cu soldații germani 
și austrieci. îmi amintesc că or
dinul cu privire la ofensiva din 
iunie 1917 a fost întîmpinat cu 
insurecția trupelor, cu refuzul lor 
de a porni la atac. Eram pe a- 
tunci membru al Comitetului re
voluționar de companie al com
paniei a VUI-a a regimentului 
special de infanterie din divizia 
a H-a. Noi ceream încheierea 
imediată a păcii și înapoierea în 
patrie.

Vestea despre Revoluția din

L de S. MOV1KOV

Octombrie și despre adoptarea 
decretelor leniniste asupra pămîn- 
tului și asupra păcii a ajuns la 
noi cînd ne aflam în regiunea la
cului Ochrida. îmi amintesc de 
bucuria delirantă a soldaților. In 
sfîrșit, s-a terminat războiul o- 
dios, avantajos numai capitaliș
tilor. Un sentiment de profund? 
bucurie a cuprins pe toți. Comi
tetele revoluționare ale soldați
lor au prezentat un ultimatum 
comandamentului și au cerut ca 
soldații să fie trimiși imediat în 
Rusia.

Abia în 1919 am reușit să mi 
întorc în patrie. M-am înrolat vo
luntar în Armata Roșie. Am ser
vit în regimentul 106 pușcași din 
Moscova și în alte unități. Cu 
arma în mînă am apărat tînăra 
Republică Sovietipă, prima patrie 
din lume a muncitorilor și țăra
nilor. Am participat la luptele 
împotriva alb-gardiștilor în Ku- 
ban, Terek și Transcaucazia.

Dacă mi s-ar fi spus pe atunci 
că voi administra cîndva aparta- 
mentul-muzeu al lui Lenin, fa 
care Ilici a scris primele decrete 
ale puterii sovietice, nu aș fi cre
zut. Șl totuși așa s-a întîmplat.

Muzeul evocă vizitatorilor pri
mele zile furtunoase ale revolu
ției socialiste, zilele creării nou
lui stat sovietic. Lenin a fost nu

odată în acest apartament ce-i 
aparținea lui V. D. Bonci-Brue- 
vici. După ce s-a întors din emi
grație — fa 1917 — el a ținut 
aici o serie de ședințe cu merr- 
brii C.C. ai partidului, ai redac
ției „Pravdei“, ai comitetului de 
partid Petrograd. Conducînd in
surecția armată din Smolnîi — 
statul major al Revoluției — iu 
crînd ca președinte al Consiliului 
comisarilor poporului, Ilici venea 
uneori în acest apartament și lo
cuia aici.

Apartamentul a fost vizitat de 
zeci de mii de leningrădeni, de 
numeroși oaspeți din alte orașe 
ale Uniunii Sovietice și de peste 
hotare. Aici totul se păstrează cu 
grijă. Intr-una din camere se 
poate vedea masa de scris din 
stejar, un serviciu de scris, lam
pa de masă cu abajur verde, o 
numărătoare cu bile. Alături — 
fotolii, un coș cu hîrtii. La acest 
birou Lenin a creat două docu
mente de importanță istorică inon. 
diată.

La 25 octombrie, dis de dimi
neață el a scris prmml document 
al Marelui Octombrie „Către oe- 
tățenii din Rusia“ care anunța 
victoria Revoluției Socialiste din 
Octombrie, iar în noaptea de 25 
spre 26 octombrie 1917, Ilici a 
scris aici „Decretul asupra pă- 
mîntului". In acel timp Vladimir 
Ilici reflecta și asupra conținu
tului unui alt decret de cea mai 
mare importanță — „Decretul a-

A. I. KITAEV — Primit! Decret al puterii sovietice despre pace 
și pămînt.

supra păcii", care a fost citit de 
V. I. Lenin, împreună cu „Decre
tul asupra părtinitului“ la cel 
de-al Tl-lea Congres al Soviete
lor din întreaga Rusie.

Vizitatorii întîrzie mult în a- 
ceasta cameră. Ei vor să-și înti
părească în minte tot ce este le
gat de chipul nemuritor al o- 
inului simplu și modest, al ma
relui prieten al oamenilor mun
cii, al marelui luptător pentru 
pace.

Noi, oamenii sovietici ani lup

tat, luptăm și vom lupta totdea
una pentru triumful păcii. In cu- 
vîntarea rostită în Adunarea Ge
nerală a Organizației Națiunilor 
Unite, N. Ș. Hrușciov a exprimat 
gîndurile și năzuințele fiecărui, 
om cinstit. Dorim o pace traini
că și dreaptă. Sîntem pentru lăr
girea comerțului, pentru schim
bul de valori culturale, de reali
zări ale științei și tehnicii. Noi 
sîntem pentru pace care va bu
cura într-adevăr inimile oameni
lor simpli de pe întregul glob.
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I PRIETENIE AJUTOR

? sínt scrise multe cuvinte calde

f looiHtfala Parsiai -j 
noii sl aimomiui sovietic >
♦ In cartea de onoare a Cen- *
♦ tratei termoelectrice Paroșeni J 
f sînt scrise multe cuvinte calde j
♦ ale specialiștilor sovietici care « 
I au vizitat centrala sau care au * 
ț lucrat cot la cot cu muncitorii, * 
ț inginerii și tehnicienii noștri * 

f dezvoltarea centralei. Toți to- ; 
7 varășii care au vizitat centrala I 

>

«4 pentru punerea în funcțiune și '

? varașn care au vizual ceru raia ț 
■ noastră își dau seama că ea 4 
, este o expresie puternică a a- j

4

ț 4
4
♦ 
4

i
4
♦
♦
♦
♦
j
♦
♦
4
4
4 
4
4
4
4
4

de proveniență sovietică.
In perioada de montaj a Cen

tralei și darea în funcțiune in
tre specialiștii sovietic! șl in
ginerii, tehnicienii și muncito
rii romîni s-au creat legături 
deosebit de strinse in munca 
de oreluare a experienței înai- 
ințatei tehnici sovietice.

„Plecind în Uniunea Sovie
tică, după o perioadă de 4 ani 
de ședere tn R.P.R. sînt bucu
ros să exprim adinei mulțu- 

pentru relațiile pline de 
: lc-am avut 

personalului de 
montorii și con- 

termocentralei Paro- 
a scris in cartea de o- 

M. Tișini-

4
T

♦
♦ mifi i
♦ prietenie pe care
? '■v colectivul 
! / itoatare, 
I siructorii I
4 i^ni
j noare inginerul E.
f nov, conducătorul consilierilor 
f wietid din sectorul energetic
♦ la plecarea sa în patrie

„Mulțumesc colectivului cen-

I și de predare a e- 
chipamentelor“ — a scris la 
plecare tov. ing. F.G. Logunov.

Cu ocazia cetei de a 42-a 
aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, co
lectivul termocentralei Paro- 
șerii mulțumește încă odată po
porului sovietic pentru utilajul 
minunat primit din Uniunea 
Sovietică și se angajează in 
'^ța partidului și guvernului

■ a exploata rațional acest ti
uia j la indicii săi din proiect 
pentru a putea da patriei ener
gie mai multă, mai sigură și 
mai ieftină.

Alături de alte mari con
strucții ale socialismului, ter
mocentrala Paroșeni se înalță 
astăzi mîndră ca o mărturie 
vie a politicii înțelepte a par
tidului nostru, ca o mărturie 
vie a ajutorului multilateral 
și dezinteresat pe care nl-1 a- 
cordă Uniunea Sovietică.

jutorului permanent pe care 
ni-1 dă marea țară a socialis
mului — Uniunea Sovietică. 
Incepind cu macaralele greifer 
care încarcă și descarcă căr
bunele din depozitul de căr
bune și terminînd cu ultimul 
întrerupător tot utilajul este ț
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ț tratei pentru apropierea și căl- 
ț dura cu care au fost tratați în
4 totdeauna' specialiștii sovietici
4 în munca ior de îndrumare a 
f personalului 
ț chipamenteh
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| ing. GHEORGHE M1LIȚESCU 
ț directorul Centralei
I termoelectrice Paioșeni

J
7
>

\ 
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Printre angajamentele de întrecere luate în cinstea zilei de 7 
Noiembrie de hărnicite filaturiste de la Lupeni se prevedea și ca
lificarea noilor muncitoare direct la locul de muncă după metode 
sovietice. Clișeul nostru a surprins pe ajutorul de maistru Farkaș 
Erika (în stînga) arăți nd muncitoarei Daminescu FI ori ca ce tre
buie să știe la operația de răsucit a firelor de mătase.

ASprijin în mecanizarea 
minelor

Tn urmă cu cîteva zile m-ant 
întors din. Uniunea Sovietică, Cd 
și în alte dăți clhd am avut fe
ricirea să vizitez aCeagtă minu
nată țară, m-au impresionat adine 
viața minunată și munca entu
ziastă a poporului — constructor 
al societății comuniste,; Dar aș 
vrea să vorbesc despre altceva.

Am participat, la Moscova la 
o consfătuire cu caracter tehnic, 
în cadrul căreia, printre alte pro
bleme abordate, s-a discutat și 
despre ajutorul pe care .în urmă-, 
lorii ani ni-l va acorda Uniunea 
Sovietică în direcția mecaniză
rii exploatărilor miniere.

Industria extractivă din țara 
noastră, exploatările carbonifere 
din Valea Jiului s-au bucurat din 
plin și pînă în prezent de aju
torul sovietic. Tn minele Văii 
Jiului funcționează numeroase u- 
tilaje, între care mașini de ex
tracție, mașini de havat, mașini 
de încărcat, locomotive de mină

ZILE DE
Am luat parte țn vara acestui 

an, împreună cu un grup de stu- 
denți, la o excursie organizată de 
U.A.S.R. în Uniunea Sovietică. 
Cu acest prilej am vizitat mai 
multe localități, am petrecut zile 
de neuitat, în mijlocul oamenilor 
sovietici la o stațiune de odihnă 
din Crimeea, denumită Gurzuf, 
pe litoralul Mării Negre.

In timpul vizitelor ‘ pe care 
le-am făcut, a seratelor la care 
am participat și la schimburile 
de experiență pe cate studenții 
noștri le-au awrt cu studeo^i so-

-------------------O—--------- ;—

In concediu împreună cu oamenii 
sovietici » t 

tombtie, la care ă participat și 
el în calitate de ostaș al Armatei 
Roșii. Aceste amintiri m-au im
presionai adînc. Gu această fami
lie din legat o prietenie sinceră 
Familiile noastre vor continua 
și pe viitor să corespondeze cu 
regularitate.

Voi păstra veșnic dragostea și 
admirația mea țață de eroicul 
popor sovietic, constructor al co
munismului, visul de veacuri al 
oamenilor muncii de pretutindeni.

GHEORGHE MICHIEV 
miner șef de brigadă — Petrila

în

In vara acestui an am avut 
fericirea să vizitez pentru a doua 
oară Uniunea Sovietică. Prima 
mea călătorie în orașul Moscova 
a fost cu ocazia celui, de-aî VI- 
lea Festival Mondial al Tinere
tului, iar în acest an mi-am pe
trecut concediul de odihnă 
Moscova, Leningrad și Soci.

Printre multe altele, în mod 
deosebit mi-a plăcut „Expoziția 
unională industrială“ din Mos
cova, unde am văzut mașini și 
utilaje dintre cele mai moderne 
și mai perfecționate, de mare pro
ductivitate pentru industria mi
nieră, haveze, combine și altele.

La uri spectacol de operă din 
Moscova am făcut cunoștință cu 
familia termontov. Capul fami
liei, bătrînul , Lermonțov este, un 
vechi bolșevic. Cu ocazia vizitei 
pe care am făcut-o la această fa
milie, el mi-a povestit despre zi
lele furtunoase ale. Marelui Oc-

'■ ■noastre
și altele importate din Uniunea 
Sovietică, care au contribuit în 
mare, măsură la succesele mine- 

- rilor din bazinul nostru carbo
nifer în sporirea și ieftinirea pro- 

‘ ducției de cărbune.
In anii următori Uniunea So

vietică ne va veni în ajutor cu 
un șir de utilaje noi, de înailii 
productivitate pentru mecaniza
rea liicrărilor din subteran. Aces
te utilaje sînt următoarele: ma
șini de havat pentru galerii și 
abataje lungi, combine și mașini 
de încărcat pentru lucrări de îna
intare, combine cu bară și freză, 
pentru abataje lungi, mașini de 
încărcat cu cupe și alieie.

Aceste utilaje vor constitui un 
important ajutor în lupta pe cate 
o desfășoară minerii Văii Jiului 
pentru sporirea productivității 
muncii și reducerea prețului de 
cost al Cărbunelui.

mg. TRAIAN BIRSAN 
meconfc șef al C.C.V.J.

<3-----------
NEUITAT

vietici m-a impresionat mai ales 
calda prietenie, interesul pe care 
studenții și toți oamenii sovietici 
cu care am discutat l-au manifes
tat față de noi, față de țara 
noastră, față de realizările po
porului nostru pe drumul cons
truirii socialismului.

Prin primirea caldă și intere
sul cu care ne-au înconjurat oa
menii sovietici, am recunoscut în 
ei, prieteni adevărați.

AUREL POP 
lector universitar — Institutul 

de tnioe Petroșani

și
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r Se scurg cîteva clipe... Și, 
pentțu prima oară după luptele

[ decembriștilor împolriva autocra
ției, după o tăcere de aproape o 
șută de ani, pe străzile Peters- 
burgului șuieră ghiulelele tunuri, 
tor, fdar nu împotriva poporului, 
’ci pentru popor.

; Cîteva grenade explodează In 
coridoarele Palatului de Iarnă, 

’ punînd capăt șovăielilor Mari
narul ostașii din Garda Roșie, 
Soldații au sărit peste baricade, 
le Palatului de Iarnă, sub țăcă
nitul încriicișat al mitralierelor, 
i-au zdrobit pe apărătorii- Pala
tului și s-au năpustit în interior..

Palatul este ocupat... Ostașii 
urcă în fugă scările. Pe trepte 
se încaieră cu junkerii..: Ii res
ping... Se năpustesc la primul 
etaj... Mătură pe apărătorii gu
vernului... Se împrăștie... Ajung 
la etajul II, respingindu-i pretu
tindeni în drum pe junkeri și 
Zdrobindu-i... Junkerii aruncă ar. 
mele... Soldații, ostașii din Gar
da Roșie, marinarii, se îndreap
tă ca un torent năvalnic tot îna
inte,., Ei caută pe vinovății tu
turor nenorocirilor. Sparg ușile 
camerelor încuiate... Iată dă se

Brigada condusă de minerul 
Sfitlik Ioan este una din cele 
mai bune brigăzi ale sectorului 
IV A de la Lupeni. In întrecere 
cu celelalte sectoare ale minei, 
colectivul acestui sector a extras 
în octombrie aproape 600 tone 
de cărbune peste plan. Acum, în

cinstea zilei Noiembrie,
minerii sectorului printre care și 
cei conduși de Sfitlik Ioan ob
țin noi succese. In clișeul C-

Angajamentul
Colectivul de muncitori și teh

nicieni de la autobaza ST R.A. 
Petroșani, a realizat pînă la da
ta de 1 octombrie a.c. 308.000 
tei economii la prețul de cost, 
față de 250.000 tei sumă lpata ca 
angajament pînă la sfîrșitul a- 
nului.

Aceste economii au fo3t făcu
te prin folosirea rațională a cau
ciucurilor, reducerea consumurilor 
specifice de carburanți și lubri- 
fiahți pe suta de kilometri pai- 
curși, folosire^ intensivă a piese
lor de schimb auto recondiționa
te, introducerea micii mecanizări 
pe locurile de producție în sco
pul creșterii productivității mun-

de N. I. PODVO1SKI

soldații în- 
în direcția

în cameră, 
și iov. An-

apropie de o ușă în fața căreia 
stau de gardă junkeri încreme
niți de groază, țintuiți de dato
rie.

— Aici se află guvernul pro
vizoriu /... rostesc 
dreptînd baionetele 
ușii.

— Jos cu el!...
Ostașii năvălesc 

Printre ei se numără 
tonov. Ceea ce se numea guver
nul provizoriu, se află aci... O 
colecție de cadavre... încremeniți 
de groază !

— In numele Comitetului mi
litar revoluționar al Sovietului 
din Petrograd, declar guvernul 
provizoriu răsturnat — rostește 
solemn Antonov. Toți sînteți a- 
restați l...

Cei arestați bolborosesc ceva 
despre apărarea lor de 'furia ma
selor. Marinarii ii scot din ca
meră. Se aud strigătele „Re- 
renski... Kerenski!..." M fugise 
în ajun din Petrograd pentru a 
aduce trupe de pe front.

Prin coridoare se aude un vu-

sus am surprins pe doi din orta
cii lui Sfitlik la un scurt schimb 
de experiență cu minerul Băltaru 
Ioan de la sectorul II al minei.

In cinstea zilei de 7 Noiembrie 
au obținut succese importante și 
minerii sectorului I de la Ani- 
noasa. De la 25 august și pînă 

în prezent ei și-au 
întrecut planul cu 
peste 3.300 tone 
de cărbune. Bri
gada condusă de 
David loan ca și 
cele a lui Cristea 
Aurel, Petrie Ni
colae «u adus o 
însemnată contri
buție la acest re
zultat de seamă. 
In clișeul de jos, 
rdnerul 
schimb
Iulian 
din
membri ai brigă
zii lui David Toan, 

de muncă deoarece 
în

șef de
Erdélyi 

șl cîțlva 
ortacii săi,

își fac planul
peste cîteva clipe vor intra 
schimbul de onoare în cinstea lui 

de *7 Noiembrie.

o

a fost depășit
cii și a reducerii prețului de cost, 
precum și prin folosirea rațională 
a întregului parc de autovehicu
le, ceea ce' a făcut ca prețul de 
cost pe tona kilometri să scadă 
de la 1,16 lei la 1,03 lei.

S-au evidențiat în această ac
tivitate brigada de vulcanizatari 
condusă de tov. Popescu Florea, 
brigăzile de mecanici auto con
duse de tov. Șerban C. și Mari- 
nescu Gh.; șoferii Deac Gheor- 
ghe, Bej; Mihai, Țegledi Andrei, 
Țegledi Alexandru, Bonyhai Iosif, 
Henter Laurențiu, Cioară Fran
cise, Bacalov Petru și alții.

C. P1ȚURCA 
corespondent

let 
de

în

dă

surd de indignare, de minié, 
revoltă, . strigăte... Arestații 

Sínt duși . jos... prin curte... spre 
port... dincolo de baricade... 
Piața Palatului de Iarnă...

. In piață răsună strigătele 
indignare ale soldaților.

— Să fie impușcați!... Moar
te t... .Moarte!...

— Tereșcenko, Konovalov și 
încă vreo doi-trei primesc lovi
turi... Ostașii din Oarda Roșie 
caută să-i calmeze pe, soldați, 
strigă:

— Nu întunecați triumful pro. 
letariatului !

Soldații furioși sínt îndepărtați 
de cei arestați. Ostașii din Gar
da Roșie alcătuiesc un inel care 
înconjoară fostul guvern. înain
te! Inelul pornește de-a lungul 
străzii Milionnaia spre fortărea
ța Petrópavlovsk. Arestații sînt 
duși în cazematele construite îm
potriva Revoluției. Masele de 
soldați îi urmează pe arestați, 
cerînd să fie duși la SmoMi șl 
nu la Petropavlovsk.

Comanda „Tn front, alinierea“ 
încheie victorioasa zi d» octom
brie. Un regiment de vtnăiori 
păzește statele majore și clădi
rile din piața Palatului de lamă.
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va livra 
minereu 
de crom,

Austriei hűi
dé fier, de 
cereale, pro- 

bumbac, unele

Protocol cu privire 
la schimbul de mărfuri 
între U.R.S.S. și Austria

MOSCOVA 6 (Agerpres)
La Moscova s-a anunțat în 

mod oficial că la 5 noiembrie a 
fost semnat la Viena un proto
col cu privire la schimbul de măr- 

, furi între Uniunea Sovietică și 
Austria pe anul 1960.

Protocolul prevede sporirea con
tinuă a volumului comerțului în 
comparație cu nivelul anului cu
rent și extinderea nomenclaturii 
mărfurilor.

Austria va livra U«R.S.S., prin
tre alte mărfuri, laminate feroase, 
cabluri, unele tipuri 
utilaje.

> U.R.S.S. 
lă și cocs, 
mangan și
duse petrolifere, 
tipuri de utilaje, precum și alte 
mărfuri.

------O------
Despre dezvoltarea relațiilor 
comerciale sovieto-italiene

ROMA 6 (Agerpres)
Revista „Tempo di Milan“ a 

publicat un articol al ministrului 
Comerțului Exterior al Italiei, 
Del Bo, cu privire la vizita sa 
recentă în Uniunea Sovietică. Del 
Bo arată că tratativele pe care 
Ie-a avut cu conducătorii sovietici 
au pus bazele necesare creșterii 
continuie a schimbului comercial 
între cele două țări.

----- O------

tmcheiarea cazurilor de corupe 
in rindui militarilor americani 

allaii in Turcia
ANKARA 6 '(Agerpres) 
Presa turcă relatează că 

New York a sosit o comisie
litară specială pentru anchetarea 
cazurilor de corupție în rîndurile 
militarilor americani aflați în 
Turcia.

Comisia a pregătit un raport 
în care se arată că în diferite afa
ceri penale, ca de pildă trafic de 
valută etc. sînt amestecați mai 
mulți ofițeri superiori americani. 
După dezvăluirea acestor afaceri 
mai mulți ofițeri americani care 
ocupă posturi de conducere în 
statul major al N.A.T.O. din 
Smirna au fost mutați în mod 
disciplinar sau rechemați.

I

din 
mi-

Știința sovietică pășește în primele 
ale științei mondiale

Mo-jo, a subliniat că oamenii de 
știință și tehnicienii sovietici, 
sub conducerea Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, au ob
ținut succese strălucite. Știința 
sovietică pășește în primele rîn- 
duri ale științei mondiale, ceea 
ce dovedește superioritatea incon
testabilă a sistemului socialist și 
marile victorii ale marxism-leni- 
nismului — a spus Go Mo-jo:

-O----------------

Interviul acordat „Pravdei“ 
de J. Nehru

GO MO-JO
rînduri

PEKIN 6 (Agerpres)
După cum anunță agenția Chi

na Nouă, la 5 noiembrie, cu pri
lejul celei de a 42-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, Go Mo-jo, președintele 
Academiei de Științe a R. P. Chi
neze, a oferit o recepție în cins
tea oamenilor de știință sovie
tici care lucrează în prezent în 
China.

Luînd cuvîntul la recepție, Go

MOSCOVA 6 (Agerpres)
Cu prilejul celei de a 42-a a- 

niversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie primul mi
nistru al Indiei, Jawaharlal Ne- 
hru, a acordat un interviu cores
pondentului din Delhi al ziarului 
„Pravda“.

„Cu prilejul sărbătorii naționa
le a Uniunii Sovietice — a spus 
Nehru — transmit felicitări și u- 
rări de bine popoarelor acestei 
mari țări. In cursul ultimelor luni 
au avut loc două evenimente re
marcabile care prezintă o impor
tanță istorică. Unul dintre acestea 
este realizarea remarcabilă și e- 
pocală a științei sovietice care 
constă în faptul că „Lunik-ul" a 
atins Luna. Cel de-al doilea eve
niment remarcabil este slăbirea

Orașele și satele din Mongolia 
s-au împodobit de sărbătoare

ULAN BATOR 6 (Agerpres)
Orașele și satele din Mongo

lia s-au împodobit de sărbătoare : 
pretutindeni se arborează steagu
rile de stat ale R. P. Mongole și 
Uniunii Sovietice, portretele înte
meietorilor socialismului științific 
și ale conducătorilor poporului 
mongol, pancarte colorate consa
crate celei de a 42-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. Pretutindeni au loc 
ședințe festive ale oamenilor 
muncii din R. P. Mongolă care 
se transformă într-o demonstra
ție vie a prieteniei dintre Uniu
nea Sovietică și poporul mongol.

_í
încordării' internaționale și suc
cesul obținut în direcția convocă
rii conferinței la nivel înalt care, 
după cum sper, va duce la un 
progres considerabil în ceea ce 
privește reglementarea unei serii 
de probleme de importanță vita
lă.

Este posibilă iDlilnfarca unui 
observator astronomic hi Lonâ 
I MOSCOVA (Agerpres) TASS anunță

La 5 noiembrie ziarul „Komsomolskaia Pravda" a înserat 
un articol scris de prof. Tosiț Sklovski, căruia i se datorește 
ideea lansării unui nor de sodiu — o cometă artificială în 
cosmos. Autorul articolului emite părerea că sub raport tehnic 
este cu totul realizabilă trimiterea în Lună a unei stații cos
mice cu funcționare permanentă. Efectuînd importante observații 
la suprafața Lunii, această stație ar putea să transmită pe 
Pămînt informații științifice de cea mai mare importanță.

Prof. Sklovski și-a exprimat convingerea că într-un viitor 
s— poate chiar apropiat — în Lună vă fi înființat un observa
tor astronomic. Astronomia, scrie el, simte dc 
perioasă a unui observator ale cărui telescoape 
în afara limitelor atmosferei terestre.

Profesorul Sklovski subliniază că rachete ---------
aparate speciale vor putea efectua investigații științifice 
plexe și importante la scara întregului sistem 
mea personală este, arată datorul, că lansarea unor 
cosmice în regiunea planetelor Marte și Venus este o chestiune 
a anilor ce vin

mult nevoia im- 
să fie instalate

înzestrate cu
! com- 

solar. Părerea 
rachete

-----------------O-----------------

Au luat sfîrșit lucrările celui de al 
III-lea Congres național al Federației 

generale a sindicatelor 
din întreaga Coreee

PHENIAN 6 (Agerpres)
La Phenian au luat șfîrșit lu

crările celui de-al ITI-lea Congres

I

ATENA — După cum anunță 
ziarele din Atena, în Creta a avut 
loc un marș al foamei, la care 
au participat 30.000‘de țărani. 
Ei s-au îndreptat spre Heracleon 
pentru că acolo, în cadrul unui 
miting de masă, s-a protestat 
împotriva politicii economice a 
guvernului.

OTTAWA — La 4 noiembrie, 
în cadrul unei conferințe de pre
să. Howard Green, ministrul A- 
facerilor Externe al Canadei, ca
re s-a înapoiat dintr-o călătorie 
făcută tn Europa, a declarat că 
țara sa sprijină candidatura Po
loniei la locul vacant de membru 
nepermanent al Consiliului de 
Securitate.

PANAMA CIT Y — La 4 no
iembrie Miguel Moreno, minis
trul Afacerilor Externe al Repu
blicii Panama, a trimis ambasa
dorului S.UA, Julian Harring
ton, un contraprotest la nota a- 
mericană în legătură cu inciden
tele antiamericane din Panama 
City, In nota sa Moreno declară 
că smulgerea de către manifes-

tanți a drapelului american de pe 
clădirea ambasadei S.tJ.A. a fost 
precedată de „acte similare“ ale 
trupelor și poliției americane din 
zonă canalului care au smuls 
drapelele panameze din mîinile 
manrfestanțîlor.

CAIRO — La Cairo a fost dat 
publicității comunicatul comanda
mentului suprem al armatei de 
eliberare națională a Algeriei cu 
privire la operațiile militare din 
Algeria în perioada 29—31 oc
tombrie. Au fost uciși îm acest 

. interval 1 >3 soldați $i ofițerii 
francezi și au fost răniți 79

MOSCOVA — La 5 noiembrie 
a sosit la Moscova cu „Trenul 
prieteniei“ un grup de 100 de tu
riști din R. P. Romînă — mun
citori fruntași, activiști de par
tid, ai A.R.L.U.S. și altor orga
nizații obștești.

PARIS — fiarele franceze din 
4 noiembrie comentează pe larg 
marile demonstrații ale oameni
lor muncii, care au avut loc ia 
Paris, cerînd îmbunătățirea si 
tuației lor materiale.

național al Federației generale a 
sindicatelor din întreaga Coreee.

Congresul a aprobat în unani
mitate o rezoluție care sprijină 
raportul și sarcinile trasate de 
acesta cu privire la desfășurarea 
continuă a inițiativei creatoare a 
oamenilor muncii în scopul ac
celerării construirii socialismului 
în țară și al ridicării 
lor material și cultural.

Congresul a aprobat 
sindicatelor din Coreea 
semenea, raportul comisiei 
trale de revizie.

Congresul a adoptat textul u- 
nei scrisori adresate C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea.

----o----

nivelului

stat * 
și, de a- 

cen-

Comitetul Politic al ONU 
a continuat discutarea 

problemei experiențelor 
nucleare în Sahara

NEW YORK 6 (Agerpres) — 
Corespondență specială:

La ședința din dimineața zilei 
de 5 ndiembrie a Comitetului Po
litic a continuat discutarea proble
mei cu privire la efectuarea de 
către Franța a experiențelor ~, 
cleare în Sahara. Au luat cuv < 
tul delegații Liberiei, Angliei, 
Ghanei.

In

r-

CER DE A 42-a ANIVERSARE
A MARELUI OCTOMBRIE

(Urmare din pag. l-a)

iar investițiile vor fi egale cu 
fondurile investite în toți anii 
puterii sovietice.

Oamenii sovietici muncesc cu 
un avînt exemplar, știind că ast
fel asigură continua înflorire a 
patriei lor socialiste, iubitoare 
de pace, că îndeplinind sarcinile 
stabilite de P.C.U.S. își făuresc 
cel mai înalt nivel de trai din 
lume. In următorii 7 ani vor fi 
Construite 15.000.000 locuințe Ia 
orașe și 7.000.000 case la sate. 
In Uniunea Sovietică se înfăptu
iește cea mat scurtă săptămînă 
și zi de lucru din lumeț. Pînă în 
cel de-al IV-lea trimestru al a- 
nului viitor se va desăvîrși tre
cerea tuturor muncitorilor și 
funcționarilor Ia ziua de lucru de 
7 ore, iar pentru anumite cate
gorii de 6 ore.

Fără seamăn sînt cuceririle 
oamenilor sovietici pe tărimul ști
inței și tehnicii. Lansarea pri
milor sateliți artificiali ai Pă- 
mintului, a primei planete artifi
ciale a sistemului solar, lansarea 
primei rachete care a atins Luna 
precum și răsunătorul succes al 
primei -stații interplanetare auto
mate sovietice, situează Uniunea 
Sovietică pe primul loc in lume

în ce privește dezvoltarea științei 
și tehnicii.

Cei 42 de ani care au trecut 
de la Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie confirmă cu deo
sebită vigoare uriașa forță a 
marxism-Ieninismuiui. Spărtura 
pe care Revoluția din Octombrie 
a făcut-o în sistemul mondial ca
pitalist s-a lărgit considerabil 
Steagul socialismului biruitor 
flutură deasupra a numeroase 
țări din Europa și Asia, care cu
prind mai mult de un sfert din 
suprafața globului. Mai bine de 
un miliard de oameni, cîți numă
ră lumea socialistă, își constru
iesc liber o viață nouă, fericită. 
Construiesc cu succes socialis
mul marele popor chinez, popoa
rele Cehoslovaciei, Bulgariei, 
Poloniei, R. D. Germane, Unga
riei, Albaniei și din alte țări.

Cucerindu-și libertatea, popbrul 
nostru a pornit sub conducerea 
partidului la muncă eroică pen
tru a transforma vechea Romî- 
nie, ținută în» cruntă înapoiere de 
regimul burghezo-moșieresc, je
fuită de capitalul internațional, 
într-o țară înaintată, cu o indus
trie puternică < și o agricultură 
înfloritoare, cu un nivel de trai 
material și cultural în plină creș
tere. In această operă, poporul

nostru a simțit în permanență 
ajutorul frățesc și multilateral 
al oamenilor sovietici. Ne mînt- 
drim astăzi cu ramuri industriale 
noi, cum sînt Industriile de utilaj 
petrolifer, electrotehnică, de trac
toare și mașinii agricole, îngră
șăminte chimice, coloranțf, fire 
sintetice, mase plastice, medica
mente. Sarcina măreață pusă în 
fața poporului de Partidul Mun
citoresc Romín de a termina în 
linii mari în anii următori con
struirea socialismului șl de a 
trece la desăvîrșirea construcției 
socialiste, dă celor ce muncesc 
din patria noastră un nou avînt 
în muncă.

Sub semnul luptei pentru în
deplinirea acestor sarcini, po
porul nostru întîmpiniă cu suc
cese deosebite cea de-a 42-a ani
versare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie. Muncind cu 
energie pentru îndeplinirea o- 
biectivelor economice stabilite de 
plenarele C.C. al P.M.R. din no
iembrie 1958 și din 13-14 indie 
1959, oamenii muncii din pátria 
noastră au obținut succese. im
portante în creșterea producției 
și productivității munciî, reduce
rea prețului de cost, realizarea 
de economii. In luna octombrie, 
de exemplu, din minele Văii Jiu-

luî au fost extrase peste plan 
7237 tone de cărbune. In cele 10 
luni care au trecut din acest an, 
minerii Văii Jiului au livrat eco
nomiei naționale peste prevede
rile planului 65.057 tone de căr
bune. Conduși de organizațiile 
de partid, minerii Văii Jiului se 
străduiesc în același timp să rea
lizeze tot mai mari economii.

Faptul că facem parte din u- 
riașul lagăr al socialismului și 
al păcii în frunte cu Uniunea 
Sovietică, dă poporului nostru o 
mure încredere în viitor. Sîntem 
mtadri di sistemul mondial so
cialist, luat ca un singur tot, a 
ajuns urmă sistemul mondial 
capitalist în ce privește produc
ția pe cap de lactritor. Țărilor 
sistemului socialist le revfn as
tăzi mai bine de o treime din 
producția mondială industrială și 
aproape jumătate din producția 
mondială de cereale. Ca urmare 
a realizării ai succes a planului 
septenal sovietic șl a dezvoltării 
rapide a economiei țărilor de 
democrație populară, în scurt 
timp sistemul mondial socialist 
va produce mai mult de jumăta
te did producția Industrială mon
dială. înfăptuind acest obiectiv, 
socialismul va obține o victorie 
de o uriașă însemnătate istorică 
asupra capitalismului.

întreaga omenire sărbătorește 
cu entuziasm aniversarea Mare
lui Octombrie, pentru că acest e- 
venfment a deschis popoarelor 
lumii măreața perspectivă a pă
cii. Din prima zi a existenței
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sale, Uniunea Sovietică a ridicat 
sus steagul păcii, chemînd po
poarele la colaborare pașnică. 
Credincioasă principiului leninist 
al coexistenței pașnice, Uniunea 
Sovietică a militat și militează 
pentru rezolvarea pe calea tra
tativelor a problemelor interna
ționale litigioase, pentru dezar
mare, pentru interzicerea armelor 
atomice și cu hidrogen. Vizita 
tovarășului N. S. Hrușdov in 
S.U.A. constituie un act de mare 
importanță istorică. Această vi
zită a trezit în rindui omenirii 
mari speranțe în ce privește slă
birea încordării internaționale, 
evitarea pericolului unul nou și 
nimicitor război. De un Imens 
sprijin din partea popoarelor se 
bucură propunerea de dezarmare 
generală și totală făcută în nu
mele guvernului sovietic de N. S. 
Hrușdov în fața Adunării Gene
rale a O.N.U. In inimile popoa
relor se întărește convingerea că 
forțele păcii, al căror principal 
reazfrn este puternicul lagăr al 
socialismului, vor învinge for
țele războiului, că pacea va birul 

Sărbătorind cea de a 42-a a- 
niversare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, poporul 
nostru își manifestă cu înflăcă
rare dragostea fierbinte și recu
noștința față de marea noastră 
prietenă și eliberatoare, Uniunea 
Sovietică, hotărîrea de a lupta cu 
toate puterile pentru triumful mă
rețelor idei ale socialismului șl 
ale păcii.
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