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Adnarca festivă din Capitală consacrată 
sărbătoririi zilei de 7 Noiembrie

Duminică după-amîază în sala 
Palatului R. P. Romîne a avut 
loc adunarea festivă organizată 
de Comitetul orășenesc P.M.R. 
București și comitetul executiv al 
Sfatului popular al Capitalei con
sacrată sărbătoririi zilei de 7 No
iembrie, cea de-a 43-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

Pe fundalul scenei, dominat de 
un mare medalion cu portretul lui 
Vladimir Ilici Lenin erau înscrise 
datele festive : 1917—1960, iar de
desubt urarea „Trăiască a 43-a 
aniversare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie".

în prezidiul adunării au luat loc 
v tovarășii : Chivu Stoica, Ghejor- 
S ghe Apostol, Emil Bodnăraș, Ni- 
^^colae Ceaușescu, Alexandru Dră- 
^P^hici, Ion Gheorghe Maurer, A- 

lexandru Moghioroș, A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, Dumitru Coliu. Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voi tec, Mihai Da- 
lea, Janos Fazekaș, Alexandru Bir- 
lădeanu, general maior I. P. Jurav- 
lev, atașatul militar, naval și al 
aerului al Uniunii Sovietice la Bu-

. curești, Florian Dănălache, Vir-

Ioana Din- 
la Uzinele 

și Dionisie 
la Uzinele

gil Trofin, Maria Rosetti, acad. 
Iorgu Iordan, prof. N. Novacu și 
prof. C Dinculescu, membri cores
pondenți ai Academiei R.P.R.. D. 
Diaconescu, Eroul Muncii Socialis
te Al. Codescu, de la atelierele 
C.F.R. „Grivița Roșie", 
că, muncitoare fruntașă 
textile ,.7 Noiembrie" 
Balaș, muncitor fruntaș 
„Мао Tze-dun“.,

In sală se aflau membri ai C.C. 
al P.M.R., membri ai guvernului, 
ai Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, conducători ai organiza
țiilor obștești și ai instituțiilor cen
trale, delegați ai oamenilor mun
cii din întreprinderile și instituții
le Capitalei, academicieni și ălți 
oameni de știință și cultură, acti
viști de partid și de stat și ai or
ganizațiilor obștești, ziariști romîni 
și corespondenți ai presei străine.

Au fost de față șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în R.P 
Romînă, membrii Ambasadei Uniu- 
unii Sovietice la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

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

Adunarea a fost deschisă de tn-

varășul Florian Dănălache, mem
bru al C.C. al P.M.R., prim-secre- 
tar la Comitetului orășenesc P.M.R. 
București.

Despre cea de-a 43-a aniver
sare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie a vorbit tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, membru al Bi
roului Politic și secretar al C.C. 
al P.M.R

Cuvîntarea a fost subliniată în 
repetate rînduri de puternice a- 
plauze.

A vorbit apoi ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al U- 
niunii Sovietice la București, A.A. 
Epișev.

Cuvîntarea sa a fost primită cu 
aplauze îndelungate.

Participanții la adunare au ova
ționat îndelung pentru marea Uniu
ne Sovietică și gloriosul său par
tid Comunist, pentru Partidul Mun
citoresc Romîn și Comitetul său 
Central, pentru prietenia de ne
zdruncinat dintre poporul romîn 
și popoarele Uniunii Sovietice, pen
tru lagărul de neînvins al țărilor 
socialiste, pentru pace în lumea în
treagă.

A urmat un bogat program ar
tistic. (Agerpres)

[

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
DRAGI TOVARĂȘI,
Poporul romîn, împreună cu 

marele popor /sovietic, cu popoa- 
' rele celorlalte țări socialiste și 

oamenii muncii, din întreaga. ln- 
me, sărbătorește a 43-a aniver
sare a Mării Revoluții Socia
liste din Octombrie.

Sub conducerea partidului co
munist, creat și educat de Vla
dimir Ilici Lenin, muncitorii și 
țăranii vechii Rusii țariste au 
doborit puterea capitaliștilor și 
moșierilor, au instaurat puterea 

sovietică, făurind primul stat so
cialist din lume. Rupînd lanțul 
imperialismului pe a șasea parte 
a globului pământesc, produci nd 
o puternică spărtură în sistemul 
mondial al capitalismului, Ma
rea Revoluție Socialistă din 
Octombrie a constituit un punct 
de cotitură în dezvoltarea socie
tății și a deschis o epocă nouă 
al cărei conținut principal este 
trecerea de la capitalism fa so
cialism.

In cei 43 de ani care au tre
cut de la victoria Marelui Oc
tombrie s-aw petrecut transfor
mări istorice revoluționare care 
au schimbat fundamental înfăți
șarea lumii: s-a format sistemul 
socialist mondial, care crește și 
se întărește continuu, exerciți nd 
o înrfurîre hotărâtoare în toate 
domeniile vieții sociale; s-a în

tărit puternica mișcare comunis
tă și muncitorească internațio
nală ; un avînt uriaș cunoaște 
mișcarea de eliberare a popoa
relor — puternică forță sodaiă 
nouă a contemporaneității; s-a 
dezvoltat și se dezvoltă continuu 
lupta popoarelor pentru o pace 
trainică în lume.
. întreaga evoluție, a istoriei ul

timelor decenii arată c& sentința 
pnmuuțptă în Octombrie 1917 
împotriva capitalismului este 
fără drept de apei, că sistemul 
capitalist și-a trăit traiul și este 
sortit inevitabil pieirii. (APLAU
ZE PUTERNICE).

Ideile nemuritoare ale mar- 
xism-lenlnismului sînt în plin 
marș triumfal. Sub influența a- 
cestora, sub conducerea partide
lor comuniste și muncitorești, 
sute și sute de milioane de oa
meni, treziți Ia o clocotitoare 
activitate socială, obțin noi și 
noi succese în lupta pentru de
mocrație, pace și progres so
cial. In fruntea acestei lupte a 
popoarelor pășește clasa mun
citoare — cea mai înaintată 
clasă a societății contemporane.

Viitorul aparține socialismului 
și comunismului. (APLAUZE).

TOVARĂȘI,
Principala cucerire a Revolu

ției din Octombrie aste făuri
rea puternîcttîul stat al munci

torilor șl țăranilor, Uniunea So
vietică, care a înfăptuit cu suc
ces socialismul și a trecut la 
construirea desfășurată a comu
nismului. Uniunea Sovietică a 
devenit, intr-un termen istori
cește scurt, o mare putere mon
dială socialistă cu o industrie 
de prim rang; cu o agricultură 
socialistă înaintată, o țară în 

care știința și cultura cunosc un 
avînt fără precedent.

Репіш a< avea o imagine a 
uriașului progres realizat în 
dezvoltarea forțelor de produc
ție ale Uniunii Sovietice, este 
de ajuns să menționăm că pro
ducția et industrială este astăzi 
de peste 40 de ori mai mare 
decît producția Rusiei prerevo- 
luționare. Cu alte cuvinte, oa
menii muncii, eliberați de ex
ploatare și asuprire, stăpini pe 
propriile lor destine, au făcut 
patria lor de peste 40 de ori mai 
bogată, mai puternică decît Ru
sia moșierilor și capitaliștilor. 
Semnificativ pentru puterea in
dustrială a Uniunii Sovietice 
este faptul că la energia electri
că producția a crescut în 1959 
de 136 ori față de 1913, în in
dustria constructoare de mașini 
de 270 ori, productivitatea mun
cii în industrie de 11 ori, iar 
venitul național de aproape 25 
de ori,, Uniunea Sovietică dis- 

.ptme de forțe de producție mo
deme. de cadre cu o înaltă pre
gătire, care rezolvă cele mai 
complexe probleme ale progre
sului tehnic contemporan

Reorganizarea agriculturii pe 
baze socialiste. înzestrarea aces
teia cu mijloace mecanizate mo
deme și introducerea celor mai 
înaintate metode științifice în a- 
gricultură au creat condiții pen
tru sporirea continuă a produc
ției agricole și obținerea unui 
belșug de produse, s-a transfor
mat în mod radical viața sate
lor sovietice.

De o deosebită însemnătate 
sînt rezultatele din domeniul ști
inței și tehnicii. Exprimîndu-și 
admirația față de eroicii luptă

tori ai Comunei din Paris, Marx 
spunea că ei au luat cu asaT. 
cerul. Astăzi expresia lui Marx 
nu mai este o figură de stil, ci

un fapt real; oamenii sovietici 
asaltează cu silcces cerul, des- 
chizînd era călătoriilor omului 
în Cosmos. Sateliții artificiali 
ai pămîntului, navele cosmice, 
rachetele, vasele acționate cu 
energie, nucleară, procesul larg 
de mecanizare și automatizare 
a producției oglindesc înaltele 
culmi atinse de știința și cultu
ra Uniunii Sovietice.

Dezvoltarea neîntreruptă a e- 
cortomiei a asigurat poporului 
sovietic ridicarea neîncetată a 
bunăstării sale materiale și cul
turale. Crește continuu salariul 

real al muncitorilor și veniturile 
colhoznicilor. Se înfăptuiește un 
vast program de construcții de 
locuințe. S-a introdus cel mal 
cuprinzător sistem de asigurări 
sociale și de asistență medicală. 
Realizînd trecerea la ziua de 
lucru de 7 și 6 ore, fără scăde
rea salariului, Uniunea Sovieti
că va fi în curind țara cu cea 
mai scurtă zi de lucru dîn lume.

Desfășurind larg inițiativa sa 
creatoare, ridieîndu-și activita
tea la nivelul muncii comuniste, 
poporul sovietic înfăptuiește cu 
entuziasm planul septenal de

1

Cea de-a aniversare a Aiurii
Vi Socialiste Octombrie: ’ ȘEDINȚA FES
TIVA DE LA MOSCOVA; PARA
DA MILITARĂ Я DEMONSTRAȚIA 
DIN PIAȚA ROSE (p»s. 4-a).

aniversare a /
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Colaborarea dintre echipele de întreținere și cele de prepa
rare a cărbunelui face să se asigure ritmicitatea în procesul; 
tehnologic. Se semnalează un defect: echipa de întreținere este 
anunțată, între timp se fac pregătirile pentru ca remedierea 
defectului să dureze cât mai puțin.

Iată-i în clișeu pe maistrul spălător Daaiiani loam și pe A- 
vasiloaie Dumitru, șef de echipă la preparația Lupeni; pregătind 
pentru înlocuire o roată dințată de la elevatorul nr. 2 de mixte.

----------------- O—
1Muncă Însuflețită

Cărbune cocsificabil 
și energetic peste plan

La exploatările miniere din Va
lea Jiului; lupta pentru sporirea 
producției de cărbune pe seama 
creșterii productivității muncii, cu
noaște o tot mai mare amploare, 
în luna trecută, minerii au extras 
peste plan 3505 tone de cărbune 
cocsificabil și peste 7170 tone de 
cărbune energetic, pe seama unei 
productivități medii de peste 1,050 
tone pe post. Și în primele zile 
de muncă din noiembrie s-au ob
ținut rezultate de seamă, Așa de 
pildă, minerii de la Petrila, Ani- 
noasa și Vulcan și-au depășit la un 
loc cu peste 1200 tone de cărbu
ne sarcinile de plan pe primele 4 
zile lucrătoare. La mina Vulcan 
s-au extras peste plan sute de 
tone de cărbune cocsificabil. în
semnate depășiri de plan au obți
nut și minerii sectorului II de la 
Lupeni care a adăugat celor 1199 
tone de cărbune date peste plan în 
octombrie alte 263 tone de căr
bune cocsificabil.

In abataje randament 
de peste 5 tone pe post

Acțiunea pentru creșterea pro
ductivității muncii este larg îmbră
țișată de minerii de la Aninoasa.

roade bogate
Ajutate de maiștrii mineri, nume
roase brigăzi din abatajele minei 
aplică inițiativa de creștere a pro
ductivității pe fiecare post prestat, 
în luna trecută, din cele aproape 
30 brigăzi de mineri de la Aninoa- 
sa care se întrec pentru titlul de 
cea mai bună brigadă, mai bine 
de jumătate au obținut în medie 
o, productivitate de peste 5 tone 
cărbune pe post. în abatajele con
duse de Angheluță Enache, Ro
man Petru, Sas Teodor, Kibedî 
Francisc, David Nicolae producti
vitatea obținută a depășit 5,600— 
6,200 tone pe post.

Și în primele zile dip noiembrie, 
minerii aninoseni au obținut re* 
zultate de seamă. Ei și-au depășit 
sarcina de plan la zi cu peste 530 
tone de cărbune, la aceasta contri
buind mai ales minerii sectorului 
IV și cei de la sectoarele I ți II.

Hotarîre 
urmată de fapte

Cu cîtva timp în urmă minerii 
din sectorul II al minei- Vulcan 
și-au analizat activitatea și au; ales 
noul organ; de conducere de par
tid. Cu acest prilej comuniștii din 
sector, s-au angajat să muncească 
mereu mai bine, mai cu spor, să 
obțină succese mai mari. După 
cum se vede din rezultatele ob
ținute pînă acum, ei traduc cu 
consecvență în fapt angajamentele 
luate. In luna trecută, colectivul 
acestui sector și-a întrecut planul 
cu pestej 1220 tone de cărbune 
cocsificabil, au obținut însemnate 
economii de materiale. Primele ri
le de muncă dîn noiembrie au adus 
acestui colectiv harnic noi succe
se. Pe sector planul la zi a fost 
întrecut cu 268 tone de cărbune 
cocsificabil. Brigăzile conduse de 
comuniștii Drob .Gheocghe, Păcu- 
raș Traian, Bordea Emanoil au 
contribuit din plin la acest sycr

(Continuare în pag. 3-a)
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Instalatorii de pe șantierul Lupeni lucrează acum la monta
rea centralei termice. Lucrarea este de primă urgență, deoarece 
încă înainte de terminarea blocurilor din noul cvartal at orașu
lui Lupeni, care urmează să fie date în folosință pînă la sfîr- 
șitul anului, centrala trebuie să fie pusă în funcțiune.

IN CLIȘEU: (de la stingă la dreapta): Istodor Vintilă, șe
ful brigăzii de instalatori apă, Vasiu Petru, șeful echipei de în
stelați! încălzire centrală și doi dintre tovarășii lor de muncă — 
Stîngaciu Vasile și Cîrstoîu Valentin studiind posibilitatea re
ducerii timpului de montare a instalației centrale de încălzire.

Cele mai bune rezultate 
pe sector

Le sectorul II al minei Petrila 
cele mai bune rezultate in produc
ție în cursul lunii octombrie au fost 
obținute de brigada condusă de 
comunistul Gh. Nistoreanu: 480 tone 
cărbune peste plan. Paralel cu 
realizarea sarcinilor de plan, bri
gada a luptat și pentru îmbu
nătățirea calității cărbunelui și re
ducerea consumului specific de ma
terial lemnos obținînd economii 
însemnate.
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(De la trimisul nostru).
„Bravo Minerul!", „Bravo 

Minerul!"... 50.010 de specta
tori ridicați în picioare, aplau
dau cu deosebită simpatie 11-le 
lupenean care părăsea terenul 
învingător după un meci socotit 
unanim aproape imposibil die 
-îștigat. Nici crainicul de la 
>vdio și nici rîndurile de față 
nu pot reda fidel și complet des
fășurarea întîlnirii de fotbal 
diistre C.C.A. și Minerul Lu
peni. Aceasta, pentru că pe par
cursul celor 90 minute de joc, 
puține au fost fazele care să nu 
merite a fi transmise iubitori
lor de fotbal. Minerul a obținut 
o victorie clară, pe deplin me
ritată, cîștigînd dbuă puncte 

prețioase și., pe cei peste 50.000 
spectatori care l-a aplaudat de 
nenumărate ori cu deosebită vi
goare.

Minerul a jucat de la egal la 
egal cu campioana țării, depă
șind-o de multe ori, scorul o- 
glindind fidel situația de pe te
ren. Doar în primele 5 minute, 
avînd în față „cartea de vizită 
a campioanei" jucătorii din Lu
peni, au lăsat impresia unei 
partide inegale. Din acest mo
ment însă Minerul pornește cu 
mult curaj și hotărîre la atac. 
Jocul simplu dar eficace, cu pa-

întreaga echipă a Minerului se 
retrage în apărare pentru ca 
imediat Toma să se găsească 
în fața lui Nisipeanu și Țur
can, primul șutând din viteză, 
obligîndu-l pe Toma să respin
gă în corner. Se execută lovi
tura de colț și Țurcan reia cu 
capul, dintr-un salt, puțin peste 
poartă. Militarii se repliază și 
atacă desfășurat. Dar Coman 
respinge, trimițînd mult înain
te, la Crăiniceanu, vîrful de a- 
tac al echipei Minerul. Acesta 
fentează scurt pe Apolzan și Za
voda II și de la 16 metri, din 
pțiuă viteză șutează puternie 
Toma plonjează și reține balo
nul Ungă colțul porții. E rîndul 
C.C.A. să rateze prin Crișan 
și Tătaru care trag pe lîngă 
poartă de la 14—16 metri. In 
minutul 20 Jenei se accidentea
ză și părăsește terenul. In plin 
atac al militarilor, Plev respin
ge și deși Minerul se apără în 
6—7 oameni (cînd?.. nu știu!) 
în același minut toată echipa 
Minerului se află în plin atac. 
Pe lîngă buchetul de jucători 
masați în careul de 16 metri al 
militarilor, țîșnește Mihăilă ca
re șutează în colțul porții, jos 
de la distanță. Gol! 1—0 pen
tru Minerul Lupeni. întreg sta
dionul s-a. ridicat în picioare a-

ne-ar permite. Repriza întîia se 
apropia de sfîrșit și militarii în
cep să dea semne de nervozita
te. Mihăilă, Crăiniceanu, Szoke 
sînt mereu atacați neregulamen
tar, dar arbitrul Rither, care a 
condus foarte bine întreaga par
tidă a sancționat prompt orice 
abatere.

Abia începuse repriza secun
dă și Kiss culege ropote de a- 
plauze în urma unui salt spec
taculos la o lovitură de colț. 
Apărarea C.C.A., înțelegînd că 
nu poate face față atacului im
petuos, în mare vervă și deose
bit de rapid1 gl lupenenilor, prac
tică sistemul „la ofsaid" ceea 
ce le reușește în parte. Totuși 
la un moment dat asistăm la o 
adevărată ploaie de șuturi la 
poarta lui Toma inițiată de 
Crăiniceanu, Nisipeanu și... Plev. 
In plină dominare a C.C.A. Crăi
niceanu, ajutat de Nisipeanu și 
Szoke, scapă singur dar este 
vizibil faultat în careu de Zâ- 
voda II. Arbitrul acordă lovitu
ră liberă de la 11 metri. Exe
cută Crăiniceanu, ușor, deoare
ce o fentă l-a derutat pe Toma 
plonjînd în partea' opusă direc
ției balonului: 2—0 pentru Mi
nerul. Cu toate încercările echi
pei C.C.A., scorul nu mai poate 
fi modificat pînă Ia sfârșitul a- 
cestei partide în care Minerul a 
făcut cel mai frumos joc din ac
tivitatea sa în campionatul ca
tegoriei A. Pentru acest rezul
tat merită felicitări întreaga e- 
chipă. Au jucat: MINERUL :. 
Kiss — Plev, Coman, Dan II — 
Mihăilă, Mihaly — Cucu, Nisi- 
peanu, Szoke, Țurcan, Crăini
ceanu. C.C.A.: Toma — Zavoda 
II, Apolzan, Ivănescu — BONE, 
Jenei — Raksi, Constantin, Ale 
xandreseu, Crișan, Tătaru.

Foto-text M. DUMITRESCU

I

Practic, pe teren propriu, Ști
ința Petroșani a pierdut un sin
gur meci: cu G'.F.R. Grivița 
Roșie. întîlnirea de duminică 
dimineața cu Progresul Bucu
rești a întărit și mai mult pă 
rerea că studenții sînt greu de 
întrecut acasă. Bucureștenii, a- 
vînd cea mai puternică grămadă 
din țară, cotată ca una dintre 
cele mai masive din Europa 
(peste 700 kg.), au căutat să 

obțină victoria tocmai cu ajuto
rul acestui compartiment. De 
altfel începutul primei reprize 
aparține oaspeților care iau un 
avans în minutul 10 prin Co
ch ia. La scorul de 3—0 pentru 
Progresul, studenții reacționea
ză prompt și încep să atace în 
genul lor caracteristic prin gră
mezi deschise și tușe lungi 
Astfel, reușesc să echilibreze 
jocul iar către sfârșitul reprizei 
domină cu autoritate.

In urma unei grămezi ordo
nate la 5 m. de buturile adverse, 
Mateescu simulează deschide
rea balonului și Chiriac (Pro
gresul) intră în ofsaid. Lovitu
ra de pedeapsă este executată 
de același Mateescu aducînd 
astfel egalarea : 3—3.

După pauză bucureștenii, în 
menține rezultatul 

treisferturile pe a- 
----------------- O

dorința de a 
își dispun

ceeași linie cu grămada. In fe
lul acesta anihilau orice acțiu
ne pe treisferturi a studenților. 
Totuși Știința Petroșani reu
șește să contracareze această 
tactică. In minutul 59, la o tușă 
cîștigată de localnici, Mateescu 
înscrie încă trei puncte.

Știința presează în continuare 
și cîteva minute mai tîrziu Ma- 
teescu (în formă excelentă) e- 
xecută din nou o lovitură de pi
cior căzută, însă mingea trece 
pe lîngă bară.

Bucureștenii, epuizați, nu reu
șesc să mai modifice scorul. Ast
fel meciul ia sfîrșit cu scorul 
de 6—3 în favoarea Științei.

Este o victorie meritată, care 
dă speranțe pentru duminica vi
itoare în întîlnirea de la Bucu
rești, cu echipa Dinamo. S-au 

evidențiat Mateescu și Stoian de 
la Știința, Marinache și Vicol 
de la Progresul.

Arbitrul Milea (București) a 
condus satisfăcător partida.

★
In deschidere s-a disputat 

meciul de fotbal din campione- . 
tul raional dintre Știința și Mi 
nerul II Vulcan. Studenții au 
cîștigat cu categoricul scor de 
10—0 (5—0).

I. TUDOR 
corespondent

Primii campioni regionali la ciclocros
In zilele de 5—6 noiembrie, 

Consiliul regional U.C.F.S. a 
organizat primul campionat de 
ciclocros al regiunii Hunedoara. 
La concurs s-au prezentat în to
tal 17 concurenți : 9 juniori și 
8 seniori.

Concurenții au avut de în
fruntat un traseu greu, foarte 
accidentat. Seniorii au parcurs- 
18 km. și au trecut pe la ,Ma- 
leia, apoi peste deal la Jieț —■ 
mina 4 întoreîndu-se pe la Jieț— 
Lonea—Petroșani. Primul 
sit Dîrnu loan (devenind 
primul campion regional la a- 
ceastă probă), urmat de 
caru Nicolae miner la sectorul 
III și Vrăncilă Șampilă toți din 
Lonea.

a so- 
astfel

Prișe-

IN CLIȘEU: Kiss, atent, respinge un atac al 
luptă cu Alexandrescu, sub privirile lui Coman și Mihaly.

se precise și în adîncime, 6—7 
în apărare și tot atîția în atac 
în același minut, cu o mare vo
ință de luptă, au făcut ca și de 
data aceasta Minerul să obțină 
victoria, entuziasmînd spectato
rii bucureșteni dornici să vadă 
și ei odată, practic, un joc de 
fotbal modtern, atît de mult co
mentat în ultimul timp. $i l-au 
văzut...

In minatul 5, Crăiniceanu e- 
xecută o lovitură de colț. Szoke 
reia din voleu obligîndu-1 pe 
Toma să respingă în ultima in
stanță peste poartă. Un contra
atac fulgerător al gazdelor și.

plaudînd. Gazdele nu se pierd 
insă, controlînd destul de bine 
balonul și închegînd atacuri pe
riculoase punîndu-1 pe Kiss în 
situații grele. Dar siguranța și 
mai ales calmul 
credere întregii 
dă, în minutul 
prompt, blocînd 
balonul la picioarele lui Tătaru. 
Trimite cu mîna la Mihaly care 
prelungește perfect la Nisipea- 
nu și acesta, de la 18 metri, 
trimite puternic puțin pe lîngă 
poarta lui Toma. Astfel ar pu
tea continua prezentarea fiecă
rui minut de joc dacă spațiul
-........ ■■■ " î**î î .........

acestuia dă în- 
echipe. De pil- 
28 el intervine 
printr-un salt.

C. S. M

—— - ♦♦ ♦♦   =—

Campionatul regional

Minerul Vulcan din nou învingătoare
Deși ploaia rece de toamnă nu 

a încetat aici o clipă în tot cursul 
meciului, nici unul din cei aproape 
3.000 de spectatori, (cifră record 
pentru arena de fotbal din Vul
can) nu a părăsit terenul pînă la 
fluierul final al arbitrului. Me
ciul, deosebit de spectaculos, pur
tat îritr-un ritm susținut, la un bun 
nivel tehnic, a fost aplaudat de
seori la scenă deschisă. Cele două 
echipe au practicat un joc modern, 
cu deschideri lungi, pe extreme și 
cu multe șuturi la poartă. Minerul 
Vulcan a dat încăodată dovadă 
că este o echipă omogenă, că toa
te compartimentele funcționează 
bine, armonios. Numai apărarea 
lonenilor s-a dovedit a fi oarecum 
greoaie, fiind deseori depășită de 
înaintarea rapidă a gazdelor.

Jiul Petroșani 2-0 (0-0)

Jocul începe în mare viteză ți 
chiar din primul minut se produc 
faze de gol. In minutul 14, Naie 
trece de apărarea gazdelor ți de 
la 10 metri trage... pe lîngă poar
tă. In minutul 17 Cotroază ii 
fentează pe Leach ți de la 14 me
tri înscrie primul gol al vulcăneni- 
lor. In minutul 24, Mîrnea ți Mol
dovan trag pe rînd în bară. Ulti
mul înscrie apoi imparabil : 1—1- 
Numai peste două minute, după o 
combinație între Schmith, Rîșniță 
ți Melinte, ultimul înscrie prin
tr-un țut de toată frumusețea. In 
minutul 36, Melinte ridică scorul 
la 3—1. La reluate, jocul pierde 
din intensitate, jucătorii par obo
siți din cauza terenului greu. Ul
timul gol este marcat de Cotroa
ză în minutul 80. In urma acestei 
victorii, echipa din Vulcan a tre
cut din nou în fruntea clasamen
tului. Arbîttul Marta (Deva) a 
condus

Juniori 10 km. După ce au. 
urcat dealul Maleei, ei au co- 
borît cu bicicletele în spate în 
direcția Sfatului popular din 
Petrila, trecînd ultimul post de 
control și au ieșit pe drumul 
Lonea—Petroșani. Primul cam
pion al regiunii Hunedoara la 
ciclocros juniori este forjorul 
Galtzer Eduard din Lonea', ur
mat de Budai Caro! lăcătuș și 
Wachold Iosif,-’strungar tot din 
Lonea.

După cum se vede, tinerii din 
Lonea au ocupat primele locuri. 
Incepînd să practice cicloturis
mul la începutul anului I960 ei 
s-au pregătit temeinic formîn- 
du-și o condiție fizică corespun
zătoare. După desfășurarea e- 
tapei pe regiune urmează ca 
cei clasați pe locurile I să par
ticipe la etapa finală a campio
natului de ciclocros pe țară, ce 
se va ține în București la 13 no- 
iembrie 1960.

HLOPEȚCH! VAS1LE 
corespondent

—=★=»—

foarte bine.
M. EDELȘTE1N

Cupa 7 Noiembrie 
ia șah

Din inițiativa comisiei raionale 
de șah, a fost organizat duminică 
un concurs dotat cu Cupa 7 No
iembrie la care au participat «le 
mai bune echipe din raion. In se
mifinală, echipa Energia Paroțeni 
a terminat la egalitate (3—3) cu 
Minerul Lupeni. în finală, Jiul 
Petroșani, care a întîlnit echipa 
Energia Paroșeni ,a învins cu 5-1, 
cîștigînd astfel cupa. Competiția 
s-a bucurat de suc«s între iubi
torii de șah din Lupeni care au 
participat în număr destul de marc 
la desfășurarea competiției.

A apărut :

(De la trimisul nostru).
Cea de-a noua etapă a 

campionatului categoriei В 
bal a prezentat un interes 
bit. Întîlnirea care a avut 
tre C.Ș.M. Reșița și Jiul

turului 
la fot- 
deose- 

loc în- 
Petro- 

șani a constituit un adevărat der- 
biu de campionat : Jiul avea ne
voie de puncte necesare clasării 
pe primul loc al seriei, iar 
C.S.M.-ul pentru a scăpa de zona 
echipelor codașe în clasament. Pri
vii sub aceste două aspecte întâl
nirea care a avut loc la Rețița se 
anunța deosebit de „tare". Jocul 
a dat cîștig de cauză echipei gaz
de care a învins cu 2—0 (0—0) 
datorită calmului, orientării tac
tice mai bune. în general, jocul a 
avut două aspecte : prima repriză

jucătorii de la Jiul au dominat cu 
insistență dar fără finalizări și re
priza a doua cînd jocul se 
șoară mai tot timpul în 
noastră de teren.

In prima parte a jocului 
jucat mai tehnic, mai legat, 
țiuni periculoase la poarta 
nilor, dar cele trei șuturi puternice 
ale lui Crăciun, au întâlnit barele 
porții. In această parte a jocului 
cînd a dominat cu autoritate, dacă 
Jiul fructifica una din ocaziile avu
te, poate că ți rezultatul meciului 
ar fi fost altul. După primul gol 
(parabil) în rindul echipei noastre 
și-a făcut loc demoralizarea, sem
ne de enervare ți oboseală. înain
tarea a greșit cînd a „căutat" în 
prima repriză prea mult pe Totb

desfă- 
partea

Jiul a 
cu ac- 
reșite-

care a 
mă de 
te puțin folosit, jocul înghe»uin- 
du-se mai mult pe centru, ușurînd 
astfel sarcina apărării adverse.

Ciurdărescu a jucat de aseme
nea foarte slab, lipsind echipa de 
un coordonator al atacului. înain
tării i se poate reproșa faptul că 
nu a sesizat jocul la ofsaid al re- 
șițenilor, astfel multe din faze au 
fost oprite de arbitru. Din apărare 
s-a evidențiat în mod deosebit Tîl- 
vcscu. In minutul 70 Farkaș acci
dentat părăsește terenul pînă la 
sfârșitul jocului.

Jocul s-a desfășurat pe un timp 
ploios, terenul fiind desfundat. A 
arbitrat A. Pop (Oradea), corect.

C. COTOȘPAN

jucat slab. Cealaltă extte- 
la Jiul, Manea, a fost foar-

KUN N. A
Legendei* fi mlturHe 

greciei antice
Ed. științifică

Este o lucrare a unuia dintre 
cei mai cunoscuți popularizatori 
ai mitologiei grecești. Cartea re* 
povestește, într-o formă literară, 
toate miturile mai importante 
ale vechilor greci, păstrind cla
sificarea consacrată pe cicluri și 
indicînd peste tot izvoarele li
terare.

Lucrarea poate fi folosită ca 
manual ajutător fn școlile medii 
și superioare și aduce o impor
tantă contribuție la ridicarea ni
velului cultural al celor mai largi 
categorii de cititori din țara 
noastră.

rezultate :
— C.F.R.

Minerul Ani- 
Simeria 5—1 

Minerul Ghelar — Mine
rul Petrila 3—4 (1—3) ; Retezatul 
Hațeg — Rapid Deva 1—0 
(0—0); Minerul Lupeni (rezerve)— 
A. S. Corvinul Hunedoara 3—4.

Alte 
noasa 
(2-0);

JUNIORI
ln etapa de duminică a cam

pionatului regional de juniori, 
formația Jiul Petroșani a obți
nut un rezultat de egalitate 
(2—2) cu formația de juniori 
de la Călan. La Lupeni, echipa 
de juniori a Minerului a învins 
cu 4—1 pe Corvinul II Hune
doara.
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Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

(Urmare din pag. l-a)

dezvoltare a economiei și cultu
rii, măreț program elaborat de 
Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice.

Pe baza marilor realizări ob 
ținute se îndeplinește cu succes 
sarcina economică fundamenta
lă, trasată de Vladimir llici Le
nin, de a ajunge și depăși cele 
mai dezvoltate țări capitaliste. 
De pe acum Uniunea Sovietică 
a întrecut toate țările din Eu

ropa în ce privește volumul pro
ducției globale. Intr-un ritm 
înalt se dezvoltă producția 
U.R.S.S. în competiția economi
că cu Statele Unite ale Ameri- 
cii cea mai dezvoltată țară ca
pitalistă. Ritmul mediu anual 
al producției industriale sovieti
ce a tost în perioada postbelică 
de 10,7 la sută: în timp ce S.U.A. 
de abea au înregistrat 1,8 la 

sută. In anii 1953—1959 produc
ția socotită pe locuitor a cres
cut în Țara Sovietică cu 71 la 
sută, iar in Statele Unite cu nu
mai 0,3 la sută.

încă de pe acum Uniunea So 
<- vietică se situează pe primul loc 
/ în lume la producția unei serii de 

produse industriale și agricole, în 
domeniul învățămintului și in- 
tr-un șir de alte domenii hotărî- 
toare ale științei și tehnicii. Nu 

este departe ziua cînd perspectiva 
depășirii S.U.A. Ia producția 
globală și pe cap de locuitor va 
deveni o realitate vie.

In lupta pentru rezolvarea 
marilor probleme ale construc
ției comuniste se dezvoltă con
știința omului nou, în activita
tea căruia se manifestă cele 
mai nobile trăsături caracteris
tice comunismului. Patriotismul 
sovietic, prietenia dintre popoa
rele sovietice, unitatea moral- 
politică a poporului in jurul 
partidului comunist sint puter
nice surse ale tăriei orinduirii 
sociale sovietice, ale înaintării 
sale continue pe drumul comu
nismului.

Succesele Uniunii Sovietice în 
construirea desfășurată a comu
nismului, realizările fără sea
măn în dezvoltarea economiei, 
științei și culturii exercită o in
fluență uriașă în întreaga lume. 
Ele întăresc forța materială și 
morală a lagărului socialist, 
sporesc prestigiul și influența 
socialismului în lume, atrăgind 
noi mase de milioane de oa- 
meni sub steagul marxism-leni- 
nlsmului, contribuie în măsură 
hotărîtoare Ia asigurarea păcii 
și securității popoarelor. (A- 
PLĂUZE). Omenirea progresis
tă vede în dezvoltarea impetu
oasă a Uniunii Sovietice expre
sia superiorității socialismului 
In întrecerea cu capitalismul, 
are un exemplu viu de compa
rație care întărește convinge
rea că numai societatea socia
listă asigură bunăstarea și fe
ricire» oamenilor. (APLAUZE), 

Cu prilejul acestei mărețe săr
bători, poporul romin, care îm
părtășește cea mai frățească bu
curie pentru realizările istorice 
obținute de Uniunea Sovietică 
în toate domeniile activității 
sociale, transmite poporului so
vietic un cald salut tovărășesc 
și urările sincere de a obține 
noi succese în îndeplinirea pla
nului septenai, pentru dezvolta
rea și înflorirea patriei sale, 
pentru triumful cauzei comunis
mului și păcii. (APLAUZE PU
TERNICE).

TOVARĂȘI,
Inspiratorul și organizatorul 

strălucitelor victorii care situea
ză Uniunea Sovietică în avan
garda omenirii este Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice. 
Făurit pe baza principiilor de 
granit ale leninismului, călit în 
focul unei îndelungate lupte re
voluționare și al vastei activi
tăți creatoare pentru construi
rea socialismului și comunismu
lui, P.C.U.S. este modelul parti
dului revoluționar al clasei mun
citoare, detașamentul de frunte 
al mișcării comuniste și munci
torești internaționale, a cărui 

experiență istorică reprezintă un 

permanent izvor de inspirație 
pentru partidele marxist-leni- 
niste.

Prin întreaga sa activitate. 
Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, Comitetul său Central 
în frunte cu tovarășul N. S. 
Hrușciov, aduc un aport deose
bit de important la dezvoltarea 

tezaurului marxism-leninismului. 
Lucrările Congreselor al XX-lea 
și al XXl-lea ale P.C.U.S. con
stituie un exemplu de dezvol
tare creatoare și îmbogățire a 
teoriei revoluționare a proleta
riatului. Experiența istorică a 
P.C.U.S. are valabilitate univer
sală. Ea se oglindește in tot ce 
este esențial în lupta pentru cu
cerirea puterii de către clasa 
muncitoare, pentru făurirea noii 
orînduiri sociale.

Referindu-se la însemnătatea 
internațională a acestei expe

riențe, tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej a subliniat: „Nu exis
tă ait drum de construire a so
cialismului — decît acela indi
cat de marxism-leninism, verifi
cat de experiența istorică a 
gloriosului Partid Comunist al 
Uniunii Sovietice, ca și de ex

periența propriului nostru partid 
și a altor partide comuniste și 

muncitorești din țările de demo- 
carție populară. Acesta este 
drumul înlocuirii puterii clase
lor exploatatoare și al instaură
rii puterii clasei muncitoare, 
singura clasă revoluționară pî- 
nă la capăt, forța conducătoare 
a luptei maselor asuprite și ex
ploatate, este drumul consolidă
rii continue a acestei puteri și 
al construirii orînduîrii noi, so
cialiste".

Sub steagul marxism-leninis- 
inului s-a dezvoltat în măsură 
considerabilă mișcarea comunis
tă internațională, care este as
tăzi mar-puternică și mai unită 
ca oricind. Cele 87 de partide 
comuniste și muncitorești din 
întreaga lume cuprind in rindu- 
rile lor 36 milioane de comu
niști, care constituie detașamen
tul hotărit și de frunte în lupta 
măreață pentru democrație, pace 
și socialism. (APLAUZE).

Partidele comuniste și munci
torești desfășoară o intensă ac
tivitate teoretică de generaliza
re a experienței luptei revolu
ționare a clasei muncitoare, a 
maselor populare, dezvoltă ne
contenit învățătura marxist-le- 
ninistă. Declarația Consfătuirii 
de la Moscova din 1957 a parti
delor comuniste și muncitorești 
din țările socialiste, confirmată 
de întreaga evoluție ulterioară a 
evenimentelor — document de 
înaltă valoare teoretică și prac
tică al marxismului creator — 
a contribuit la întărirea conti
nuă a unității mișcării comu
niste mondiale, a dat o perspec
tivă clară forțelor care luptă 
împotriva imperialismului, pen
tru libertate, independență na
țională,. pentru pace, democrație 
și socialism.

Ideile acestei declarații, ideile 
marxism-leninismului, confirmate 
de viață, de practica socială, au 
pus stăpînire pe conștiința și 
inimile a sute de milioane de 

oameni din întreaga lume. Nici
odată teoria revoluționară a pro
letariatului nu și-a manifestat 
într-o asemenea măsură fertili
tatea, imensa forță de atracție, 
ca în zilele noastre, cînd ea se 
dovedește singura în stare să 
dea răspuns marilor probleme 
ale contemporaneității, să arate 
maselor muncitoare calea elibe
rării de robia capitalistă, calea 
înlăturării războaielor.

întreaga experiență a mișcă
rii comuniste și muncitorești 
mondiale dovedește că chezășia 
succeselor luptei partidelor co
muniste și muncitorești constă 
în fidelitatea lor de nestrămu

tat față de marxism-leninism și 
în capacitatea lor de a aplica 
creator această măreață învăță
tură în condițiile dezvoltării so
ciale contemporane; în comba
terea consecventă a revizionis
mului, principalul pericol în miș
carea muncitorească internațio

nală, ca și a sectarismului și 
dogmatismului, care duc Ia sub
aprecierea forțelor socialismului 
și păcii, la demobilizarea lor, la 
aprecierea greșită a sarcinilor 
ce stau în fața partidelor comu
niste și muncitorești; în conti
nua întărire a unității indestruc
tibile a mișcării comuniste și 
muncitorești mondiale, a unită
ții frățești a țărilor lagărului so
cialist

Formarea sistemului mondial 
socialist reprezintă cel mai im
portant eveniment istoric după 
Revoluția din Octombrie, trăsă
tura caracteristică fundamentală 
a vremurilor noastre, cea mai 
măreață cucerire a clasei mun
citoare și a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale. 
Astăzi imperialismul nu mai este 
un sistem mondial atotcuprinză
tor și forța dominantă in lume ; 
el nu mai este capabil să hotă
rască asupra destinelor omeni
rii. Existența și dezvoltarea 
sistemului mondial socialist, ca
re cuprinde mai mult de un sfert 
din suprafața globului, peste un 
miliard de oameni, și dispune de 
o uriașă forță materială și mo
rală, exercită o influență hotărî
toare asupra dezvoltării societă
ții și are un rol determinant în 
desfășurarea evenimentelor inter
naționale.

Superioritatea sistemului mon
dial socialist se manifestă în 
ritmul fără precedent al dezvol
tării sale economice; producția 
industrială a întregului lagăr 
socialist întrece de aproape 6 
ori nivelul antebelic, in timp ce 
in țările capitaliste luate in an
samblu a crescut de numai 2 ori.

Faptul că într-un viitor apro
piat sistemul mondial socialist 
va da peste 50 la sută din pro
ducția industrială mondială, de
pășind sistemul capitalist în 
producția bunurilor materiale —• 
domeniul hotăritor al activității 
umane — va constitui o strălu
cită victorie a socialismului și 
va dovedi mai convingător decît 
oricînd popoarelor întregii lumi 
superioritatea socialismului asu
pra capitalismului, (APLAUZE). 
Întregul curs al dezvoltării con
temporane demonstrează că, in 
întrecerea pașnică dintre cele 

două sisteme sociale, victoria va 
fi a socialismului, orînduire tî- 
nără, viguroasă, căreia îi apar
ține viitorul. (APLAUZE).

Relațiile de colaborare și în- 
tr-ajutorare tovărășească stator
nicite în cadrul lagărului socia
list și îndeosebi sprijinul puter
nic, multilateral, al Uniunii So
vietice accelerează procesul de 
construire a noii orînduiri în toa
te țările socialiste. Fiecare din
tre țările socialiste își aduce a- 
portul la întărirea și dezvolta
rea continuă a sistemului mon
dial socialist.

In puternic contrast cu mersul 
ascendent al socialismului, ca
pitalismul se zbate în contradic
ții de nerezolvat.

Deși anumite elemente de 
conjunctură imprimă o dezvolta
re economică unor țări capita

liste, sistemului capitalist îi sint 
proprii declinul, fenomenele de 
criză. Este semnificativ faptul 
că tocmai în S.U.A., principala 
țară capitalistă, se manifestă cu 
ascuțime fenomenele unui nou 
declin economic, se face cel mai 
puternic simțită criza generală a 
capitalismului, adincirea contra
dicțiilor de nerezolvat ale siste
mului capitalist.

In această țară, după înseși 
datele oficiale, indicile produc
ției industriale este în scădere 
continuă, industria oțelului lu- 
crînd cu abia 53 la sută din car 
pacitatea de producție; se sem
nalează scăderi ale producției în 
majoritatea ramurilor indus
triale. Deșănțata cursă a înar
mărilor, considerată ca un ele
ment de bază pentru menține
rea unei activități de afaceri ri
dicate, nu a dat rezultatele sconr 
tate. Campania electorală din 
S.U.A. determină uneori pe cei 
doi candidați lai președinție, în 
goana după voturile alegători
lor, la momente de „sinceritate" 
neobișnuită. Astfel, dl. John Ken
nedy este nevoit să recunoască: 
„Mulți economiști, printre care 
șl cei mai rutinați, prevăd că în 
1961 sau chiar mal devreme ne 
așteaptă un nou declin. In pre

zent pe frontul economic se ob
servă numeroase fapte alarman
te, care ne arată că nu putem 
ignora aceste fet cmene care 
vorbesc despre inevitabilitatea 
unui al treilea declin".

Procesul de putrezire și des? 
compunere a sistemului capita
list șe îmbină cu scăderea con

tinuă a prestigiului internațional 
al S.U.A. și ai partenerilor lor 
— lucru recunoscut de rapoarte 
oficiale ale guvernului american. 
Fiecare zi aduce noi faipte ce re
flectă accentuarea puternicelor 
contradicții existente intre țările 
imperialiste. Se desfășoară o 
luptă ascuțită între puterile ca
pitaliste pentru piețe de desfa
cere și sfere de expansiune. Răz
boiul comercial, presiunile eco
nomice, imixtiunea în afacerile 

interne, subjugarea celui slab de 
către cel mai puternic — acesta 
este tabloul relațiilor din lumea 
capitalului.

Dificultățile economice ale ță
rilor capitaliste se răsfrîng in 
modul cel mai grav asupra si
tuației oamenilor muncii. Creș
terea inflației, a impozitelor și 
costului vieții, proporțiile tot 

mai mari ale șomajului — deve
nit cronic — crunta exploatare 
a celor ce muncesc — astfel 
arată mult lăudata „societate a 
prosperității generale". Potrivit 
datelor oficiale, la mijlocul anu
lui 1960 numărul șomerilor în 
S.U.A. era de 4,4 milioane, în 
Italia — 1,8 milioane, în Germa
nia occidentală — 627.000, in 
Anglia — aproximativ 500.000.

Lupta eroică a clasei munci
toare din țările capitaliste îm
potriva mizeriei și exploatării 
cunoaște o amploare crescîndă. 

Mișcarea grevistă, care numai în 
anul 1959 a cuprins peste 
1.895.000 muncitori în S.U.A., 
644.000 muncitori in Anglia, 
3.300.000 muncitorii in Italia, 
peste 900.000 în Franța, iar in 

Japonia peste 1.500.000 — arată 
că in lumea capitalistă oamenii 
muncii se ridică cu hotărire la 
luptă împotriva exploatării sîn- 
geroase a monopolurilor, pentru 
apărarea intereselor lor vitale.

Poporul nostru își exprimă so
lidaritatea frățească cu lupta oa
menilor muncii din țările capi
taliste pentru o viață mai bună 
și pentru libertăți democratice.

UnUl din cele mai caracteris
tice procese istorice ale epocii 
noastre constă in destrămarea 
sistemului colonial, în prăbuși
rea pilonilor acestuia, sub pre
siunea luptei de eliberare națio
nală a popoarelor. Dintr-o rezer
vă a imperialismului, țările în 

trecut înrobite se transformă în
tr-o rezervă a luptei antiimperia- 
liste, devenind una din sursele 
continuei șubreziri a sistemului 
capitalist.

Astăzi, cind pe ruinele vechi
lor imperii coloniale s-au creat 
zeci de state independente, iar 
populația țărilor eliberate de Ju
gul colonial a crescut de la 45 
milioane în 1945 la 1,5 miliarde 
locuitori, se dovedește mai mult 
decît oricînd justețea genialei 
previziuni a marelui Lenin care 
spunea: „...ziua de mîine în is
toria mondială va fi tocmai ziua 
cînd popoarele asuprite de im
perialism se vor trezi și cînd va 
începe o grea și îndelungată bă
tălie plină de hotărire pentru e- 
liberarea lor".

După Asia, avîntul luptei de 
eliberare a popoarelor a cuprins 
Africa, continentul negru, care 
pînă nu demult era considerat 
de către colonialiști cea mai si
gură sursă de îmbogățire. Azi 
cea mai mare parte a popoare
lor din Africa a fost eliberată 
din robia colonială. Este timpul 
să sc pună capăt războiului ne
drept împotriva poporului alge- 
rian și să se recunoască în fapt 
dreptul acestuia Ia autodetermi
nare (APLAUZE). In America 
Latina crește lupta popoarelor 
împotriva jefuitorilor și asupri
torilor, monopoliștii americani. 
Eroicul popor cuban și-a cucerit 
independența patriei sale și luptă 
cu bărbăție și curaj pentru con
tinua ei consolidare, bucurindu- 
se de admirația și sprijinul în
tregii omeniri progresiste.

Țările care și-au cucerit de 
curind independența, eliberindu- 
se de jugul colonial, se afirmă 
din ce in ce mal mult pe arena 

internațională, aduc o tot mai 
însemnată contribuție la- rezol
varea marilor probleme ce preo
cupă în prezent omenirea și con
stituie o însemnată forță în lițrtlt 
pentru progres social, democra
ție și pace.

Noile state independente au 
in țările socialiste prieteni de 
nădejde, care, le acordă aijutor; 
dezinteresat în lichidarea înapo-. 
ierii economice, în dezvoltarea 
industrială și consolidarea inde
pendenței lor naționale. Puter
nicul ecou în lume al istoricelor 
propuneri ale guvernului sovie
tic privind lichidarea totală și 
neintirziată a regimului colo
nial, demonstrează din nou că. 
lagărul socialist este cel mai ; 
consecvent sprijinitor al luptei 
împotriva subjugării popoarelor. 
In ciuda manevrelor și dlversiu- i 
oilor vechilor și noilor colonia- 
liști, care se cramponează de uni 
sistem condamnat de istorie,1 
lupta popoarelor va duce la li
chidarea ultimelor rămășițe ale 
colonialismului.

Militind pentru deplina res
pectare a dreptului inalienabil al: 
tuturor popoarelor de a-și hotărî 
singure soarta, poporul romin 
își manifestă sentimentele de. 
simpatie fierbinte față de lupta 
dreaptă a popoarelor împotriva 
colonialismului, pentru consoli-, 
darea și întărirea independenței 
naționale. (APLAUZE PUTER
NICE).

TOVARĂȘI,
Victoria Revoluției Socialiste 

din Octombrie a avut un uriaș 
ecou în rîndurile muncitorilor 
și țăranilor din Romînia și a dat 
un puternic imbold luptelor re
voluționare ale acestora. In anii 
avîntului revoluționar dintre 
1917—1921 s-a plămădit și a luat 
ființă Partidul Comunist din 
Romînia, conducătorul luptei po
porului romin pentru viață mai. 
bună, libertate, independență na
țională și socialism.

Dezvoltîndu-se și călinidu-se în 
focul luptelor împotriva burghe
ziei și moșierimii, ca partid re- 
vetuțtonar marxist-leninist, .cu- 
rățindu-și necontenit rîndurile 
prin înlăturarea elementelor o- 
portuniste și străine, intărindu-și 
legăturile indisolubile cu masele 
celor ce muncesc, partidul dân
sei muncitoare din țara noastră 
și-a îndeplinit cu cinste misiu
nea sa istorică. El a condus cu 
succes poporul romin la doborî- 
rea regimului burghezo-moșie- 
resc, la instaurarea puterii popu
lare, la victoria socialismului în 
patria noastră.

Istoria celor aproape 40 de 
ani ai gloriosului nostru partid 
constituie un exemplu de slujire 
devotată, fără preget, a intere

selor oamenilor muncii, de luptă 
plină de abnegație pentru ferici
rea celor ce muncesc. In decursul 
întregii sale existențe partidul 
nostru a dat cea mai mare aten
tei continuei sale întăriri poli- 

tico-organizatorice, aplicării con
secvente a principiilor și norme
lor leniniste ale vieții de partid. 
El este astăzi mai puternic și 
mai unit dedt oricînd în jurul 
Comitetului său Central în frun
te cu tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. (Aplauze puternice. în
treaga asistență ovaționează pen
tru Partidul Muncitoresc Romin, 
pentru Comitetul său Central în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej).

Călăuzit de atotbiruitoare» în
vățătură marxist-leninistă, parti
dul nostru a aplicat cu pricepe
re legile generale ale revoluției 
și construcției socialismului, a 
elaborat căile și metodele cele 
mai corespunzătoare condițiilor 
concrete ale țării noastre pen
tru cucerirea puterii, pentru dez
voltarea economiei șl culturii, 

pentru construirea socialismului.
Politica Partidului Muncito

resc Romin corespunde în modul 
cel mal deplin intereselor vitale 
ale poporului, necesităților dez
voltării economice, culturale șl 
politice a patriei noastre, fiind 
urmată cu neclintită încredere 
de oamenii muncii, care o con
sideră drept propria lor politică 
și o traduc cu însuflețire în 
viață. Ca rezultat al acestei po
litici, poporul romin, sub condu
cerea partidului, a obținut vic-

(Continuare în pag 4-a)
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torii de însemnătate istorică: 
relațiile de producție socialiste 
s-au extins în întreaga econo
mie, exploatarea omului de că
tre om a fost lichidată pentru 
totdeauna, socialismul a învins 
în țara noastră. (Aplauze înde
lung repetate).

Crește tot mai mult forța e- 
conomică a țării pe baza ritmu
lui impetuos de dezvoltare a in
dustriei și a celorlalte ramuri 
ale economiei. Ini anii 1956-1960 
ritmul mediu anual de creștere 
a producției industriale globale 
a fost de 10,8 la sută.

In agricultură, cea mai mare 
parte a țărănimii a pășit pe dru
mul socialismului, se întărește 
continuu baza tehnică a produc
ției agricole. Cultura și știința 
pătrund tot mai adine în rîndul 
maselor, crește neîncetat bună
starea oamenilor muncii de la 

. orașe și sate.
Mărețul program pentru desă- 

vîrșirea construcției socialismu
lui, stabilit de Congresul al III- 
lea al partidului, a dat un nou 
avînt muncii creatoare a poporu
lui în lupta pentru continua dez
voltare a economiei și culturii în 
patria noastră.

Cu entuziasm și adîncă bucu
rie au primit oamenii muncii bi
lanțul rodnic al realizărilor pe 
anul în curs înfățișat în expune
rea tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej la recenta plenară a 
C.C. al P.M.R.

Creșterea producției industria
le in 1960, comparativ cu 1959, 
cu circa 15,5 la sută față de 
14 la sută cit au fost prevede
rile de plan, reflectă activitatea 
plină de hărnicie a milioanelor 
de oameni ai muncii, însufleți
rea cu care luptă întregul po
por pentru traducerea în viață 
a politicii partidului.

Plenara C.C. al P.M.R. a sta
bilit sarcinile planului de stat 
pe anul 1961, al doilea an al pla
nului de 6 ani. Producția indus
trială va crește cu 13,5 la sută 
față de 1960, cea agricolă cu 19 
la sută, iar venitul național va 
spori cu 15 la sută.

Avîntul patriotic al oamenilor 
muncii, unitatea de nezdruncinat 
a poporului în jurul partidului 
și guvernului, siguranța cu care 
paitidul călăuzește țara noas
tră pe drumul victoriei depline 
a socialismului sînt chezășia. în
făptuirii cu succes a acestui plan.

Aniversarea Revoluției din 
Octombrie este un prilej sărbăto
resc de evocare a marii prietenii 
ce unește poporul romîn cu po
porul sovietic. Intre popoarele 
noastre s-a statornicit o puter
nică legătură frățească, bazată 
pe comunitatea de idei, pe prin
cipiile internaționalismului pro
letar, pe identitatea țelurilor in 
lupta pentru pace și socialism. 
(APLAUZE PUTERNICE).

Intr-un moment de cea mai 
mare însemnătate în viața țării 
noastre, cînd cele mai bune forțe 
ale poporului, in frunte cu co
muniștii, organizau lupta pentru 
doborîrea dictaturii militaro-fas- 
cîste și eliberarea patriei, po

porul sovietic ne-a dat, prin jertfa 
fiilor săi, un puternic ajutor in
ternaționalist, frățesc. Sprijinul 
multilateral pe care Uniunea 
Sovietică ni-l acordă în con

struirea socialismului are o ma
re însemnătate în dezvoltarea 
economiei naționale și înflorirea 
patriei noastre.

Prietenia, colaborarea și ali
anța frățească cu poporul sovie
tic sint adine înrădăcinate în 
mintea, conștiința și inima în
tregului nostru popor.

Participarea la festivitățile de 
la Moscova, prilejuite de aniver
sarea Marelui Octombrie, a de
legației de partid și guverna
mentale a Republicii Populare 
Romine, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej consti
tuie o nouă manifestare a prie
teniei frățești dintre popoarele 
noastre, o contribuție de seamă 
Ia întărirea acestei prietenii.

TOVARĂȘI,
Odată cu apariția în lume a 

primului stat socialist, politica 
de pace și prietenie între popoa
re a devenit politică oficială de 
stat. Politica externă a Uniunii 
Sovietice, a statelor socialiste, 

este caracterizată prin luptai fer
mă și consecventă pentru asigu
rarea unei păci trainice în toată 
lumea, pentru demascarea și ză
dărnicirea uneltirilor cercurilor 
imperialiste agresive, pentru tri
umful principiilor coexistenței 
pașnice.

Analiza științifică și realistă 
a schimbărilor petrecute în via
ța internațională arată că ele
mentul nou caracteristic întregii 
desfășurări a evenimentelor este 
schimbarea hotărîtoare care s-a 
produs, în raportul de forțe pe 
plan mondial, în favoarea socia
lismului și păcii. Perspectiva e- 
voluției istorice este accentuarea 
tot mai puternică a. superiorită
ții forțelor păcii.

In zilele noastre s-au format 
și acționează cu putere forțe so
ciale uriașe, cum nu a mai cu
noscut istoria, care fac posibile 
preîntîmpînarea războiului mon
dial, asigurarea unei! păci trai
nice în lumea întreagă — pro
blema fundamentală a zilelor 
noastre. In fruntea acestor forțe 
sociale, ca cel mai de nădejde 
bastion și stegar al păcii, stă la
gărul puternic și de neînvins al 
țărilor socialiste. Un rol de sea
mă în apărarea păcii îl au sta
tele care au scuturat jugul co
lonial, clasa muncitoare inter
națională, în frunte cu partidele 
comuniste și muncitorești, marea 
mișcare a partizanilor păcii. în
deplinirea sarcinii de a menține 
și consolida pacea, de a asigu
ra destinderea încordării inter
naționale și securitatea popoare
lor cere sporirea continuă a vi
gilenței față de uneltirile agre
sive ale cercurilor monopoliste, 
unirea într-un puternic front de 
luptă a tuturor forțelor iubitoa
re de pace, indiferent de concep
țiile lor filozofice, religioase sau 
politice.

La actuala sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., cea mai im
portantă sesiune din viața aces
tei organizații, s-au confruntat 
cele două linii politice ce se ma
nifestă de plan mondial — li
nia păcii și colaborării interna
ționale, promovată de Uniunea 
Sovietică și celelalte țări socia
liste, sprijinită de numeroase 
alte state iubitoare de pace, de 
masele largi populare, și linia 
cursei înarmărilor și pregătirii 
războiului, promovată de cercu
rile imperialiste agresive, în 
frunte cu cele din S.U.A.

In centrul dezbaterilor și a a- 
tenției opiniei publice mondiale, 
au stat propunerile Uniunii So
vietice, prezentate de tovarășul
N. S. Hrușciov, cu privire la 
dezarmarea generală și totală, 
la lichidarea colonialismului și 
alte probleme importante ale 
vieții internaționale, care s-au 
bucurat de o largă adeziune in
ternațională și exercită o influ
ență imensă în întreaga lume. 
In cuvîntărîle ținute la O.N.U. 
și în expunerea cu privire la 
activitatea delegației Republicii 
Populare Romîne, tovarășul 

Gheorghe GheorghiurDej a defi
nit poziiția țării noastre față de 
principalele probleme ale vieții! 
internaționale. Dînd cea mai de
plină expresie, voinței de pace a 
poporului romîn, delegația Re
publicii Populare Romîne la
O. N.U., împreună cu delegațiile 
celorlalte țări socialiste și ale 
altor țări iubitoare de pace, a 
militat cu fermitate șî hotărîre 
pentru rezolvarea pe calea tra
tativelor a problemelor interna
ționale, pentru îmbunătățirea 
relațiilor și colaborării între sta
te. Lagărul țărilor socialiste s-a 
dovedit și de această dată prin
cipala forță care acționează în 
direcția îmbunătățirii și destin

derii situației internaționale, pen
tru asigurarea păcii în lume.

Actuala sesiune a Adunării 
Generale a O N.U. a dat un nou 
impuls forțelor care luptă pen
tru pace, a contribuit la întări
rea continuă a acestora, la ac
centuarea demascării și izolării 
cercurilor imperialiste agresive.

Poporul romîn se pronunță cu 
toată hotărîrea pentru înfăptui
rea dezarmării generale și to
tale — problema cheie a situa

ției internaționale actuale, de re
zolvarea căreia depinde în cea 
mai mare măsură prevenirea și 
înlăturarea unui nou război. Una 
din problemele internaționale ca
re cer o grabnică rezolvare și în 
care este interesat poporul nos
tru, ca și celelalte popoare, este 
lichidarea urmărilor celui de-al 
doilea război mondial prin în
cheierea Tratatului de pace cu 
cele două Germanii și, pe aceas
tă bază, rezolvarea problemei 
Berlinului occidental.

Politica externă a Partidului 
Muncitoresc Romîn și a guver
nului țării, bazată pe principiile 
leniniste ale coexistenței pașni
ce, exprimă voința de pace a 
poporului nostru, hotărîrea sa 
de a contribui activ la soluțio
narea problemelor internaționa
le. In strinsă unire cu celelalte 
țări socialiste, țara noastră va 
aduce și în viitor întregul său 

aport la lupta pentru micșorarea 
încordării internaționale, pentru 
colaborarea între state, pentru 
asigurarea triumfului cauzei pă
cii în lumea întreagă.

Cei 43 de ani care au trecut 
din ziua în care salvele „Auro
rei" au vestit începutul unei noi 
epoci în istoria omenirii, au de
monstrat pe deplin superiorita
tea socialismului.

întreaga desfășurare a eveni
mentelor contemporane arată că 
nu există forțe în lume care să 
poată împiedica mersul înainte 
al popoarelor. Steagul Marelui 
Octombrie, unind în jurul său 
cele mai înaintate forțe sociale 
ale contemporaneității, luminea
ză calea întregii omeniri spre 
victoria socialismului și comu
nismului.

Trăiască cea de-a 43-a aniver
sare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie!

Trăiască prietenia de nezdrun
cinat dintre poporul romi ni și po
poarele Uniunii Sovietice!

Trăiască puternicul lagăr de 
neînvins al țărilor socialiste!

Trăiască pacea în lumea în
treagă !

Parada militară și demonstrația din Piața Roșie
MOSCOVA 7 (Agerpres). 

TASS transmite:
La 7 Noiembrie, în Piața Ro

șie din Moscova a avut loc tra
diționala paradă militară în cin
stea celei de-д 43-a aniversări a 
Revoluției din Octombrie.

Dimineața, înainte de începe
rea paradei, mii de locuitorii ai 
Moscovei s-au adunat în tribu
nele din Piața Roșie. Tot aici' se 
aflau numeroși oaspeți din străi
nătate. Erau dte față membri ai 
corpului diplomatic, atașați mili
tari'.

Cei prezenți au - salutat prin 
aplauze furtunoase apariția în 
tribuna Mausoleului' a conducă
torilor Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și ai guvernu
lui sovietic precum și a șefilor 
delegațiilor de partid și guver
namentale din țările socialiste 
și a șefilor delegațiilor partide
lor comuniste și muncitorești 
dintr-o serie de țări, sosite la 
Moscova pentru a participa la 
festivitățile cu prilejul celei de-a 
43-a aniversări a Marelui Oc
tombrie.

Parada militară a început la 
ora 10,00 dimineața. Ea a fost 
primită de mareșalul Rodiion 
Malinovski, ministrul Apărării 
al U.R.S.S. însoțit de coman
dantul parăzii, generalul de ar
mată Krîlov, R. Malinovski a 

trecut în revistă trupele aliniate 
în Piața Roșie și pe străzile de 
acces spre aceasta, felicitîndu-î 
pe ostași cu prilejul sărbătorii 
de 7 Noiembrie.

Urcînd la tribuna Mausoleu
lui, mareșalul R. I. Malînovskî

[ta le-a ti-a ад hernie a Marii lewlalil lodallite 
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Ședința festivă de la Moscova
MOSCOVA (Agerpres). — 

TASS transmite :
în ajunul celei de-a 43-a aniver

sări a Marelui Octombrie reprezen
tanții oamenilor muncii din capi
tala Uniunii Sovietice s-au adunat 
în sala Palatului sporturilor de la 
stadionul central „V. I. Lenin“, pa
voazată sărbătorește. Peste 10.000 
de oameni au asistat la ședința fes
tivă a Sovietului Moscova de de- 
putați ai oamenilor muncii și a 
Comitetului orășenesc Moscova al
P.C.U.S., consacrată celei de-a 43-a 
aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. în sală e- 
rau prezenți muncitori din Mosco 
va, reprezentanți ai intelectualită 
ții, colhoznici, ostași ai Armatei 
Sovietice, veterani ai glorioasei 
gărzi leniniste — eroi ai asaltului 
din Octombrie.

...în marea sală a Palatului spor
turilor ard mii de becuri multi
colore. Ele înconjoară ca niște bri
liante uriașele cifre „1917—1960" 
și cuvintele „Trăiască cea de-a 
43-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie".

Pe fundalul scenei se află por
tretul uriaș a nemuritorului Lenin, 
întemeietorul Partidului Comunist 
și al Statului Sovietic.

Sala este pavoazată cu drapelul 
și stema Uniunii Sovietice, drape
lele și stemele celor 15 republici 
unionale egale în drepturi, simbo- 
lizînd frăția și unitatea de nezdrun
cinat a popoarelor din Uniunea 
Sovietică.

în sală izbucnesc aplauze. Ele 
cresc în intensitate. In prezidiu 
iau loc tovarășii : A. B. Aristov, 
L. I. Brejnev, E. A. Furțeva, N. 
S. Hrușciov, N. G. Ignatov, F. R. 
Kozlov, A. N. Kosîghin, О. V. 
Kuusinen, A. I. Mikoian, N. A. 
Muhitdinov, D. S. Poleanski, M. 
A. Suslov, N. M. Șvernîk, P. N. 
Pospelov. , (

Alături de conducătorii Parti
dului Comunist al Uniunii Sovie
tice și guvernului sovietic iau loc 
în prezidiu conducătorii delega
țiilor străine care au sosit, la ani
versarea Marelui Octombrie : Liu 
Șao-ți, președintele R. P. Chineze, 
vicepreședinte al C.C. al Partidu
lui Comunist Chinez, Enver Hod
ja, prim-secretar al C.C. al Parti-
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a rostit o cuvîntare adresată 
soldaților, matrozilor, ofițerilor, 
oamenilor muncii din Uniunea 
Sovietică, oaspeților străini.

în timpul paradei festive de 
la Moscova au fost demonstrate 
modele ale noii tehnici militare. 
Prin Piața Roșie au trecut uni
tățile de rachete — reprezentan
tele celui mai nou gen al forțe
lor armate sovietice.

Muncitorii, inginerii, oamenii 
de știință sovietici, au creat mul
te tipuri de rachete pentru dife
rite destinații — cu o rază de 

zbor de la zeci și sute de kilometri 
și pînă la distanțe practic neli
mitate. In fruntea coloanei au 
trecut instalații reactive al căror 
prototip sînt vestitele „Katiușa" 
din timpul Marelui Război pen
tru Apărarea Patriei din 1941 — 
1945. Astăzi, focul acestor in
stalații a devenit mai precis și 
mai nimicitor, iar raza dte acțiu
ne a crescut considerabil.

Prin piață au trecut instalații 
autopropulsate cu rachete anti
aeriene. Aceste rachete distrug 
avioane și mijloace de transport 
fără pilot aflate la mari alti
tudini. Cu o rachetă de ațest tip 
a fost doborît la 1 mai, din pri
ma lovitură, avionul american 
de spionaj „U-2“.

Calibrul rachetelor continuă să 
crească. Pe instalații speciale 
au trecut încet prin piață rachete 
de mari dimensiuni cu o lungi
me de mai mulți metri. In pre
zent forțele armate ale U.R.S.S. 
dispun de mijloace de luptă, cu 
o asemenea putere de. foc cum 

dului Muncii din Albania, Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar, Anto
nin Novotny, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din Ceho
slovacia, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace, Kim Ir, 
membru al Prezidiului C.C. al Par
tidului Muncii -din Coreea, Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania, președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, Jumjaghiin 
Țedenbal, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, Wladislaw Gomulka, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, Ianos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, Ho Și Min, preșe
dintele C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, Maurice 
Thorez, secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist Francez, Jo 
hann Koplenig, președintele Par
tidului Comunist din Austria, John 
Gollan, secretar general al Comi
tetului Executiv al Partidului Oo- 
munist din Marea Britanie, Dolo
res Ibarruri, președintele Partidului 
Comunist din Spania, Satomi Ha- 
kamada, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Japonia, Ajoy Gosh, secretar gene
ral al Consiliului Național al Par
tidului Comunist din India și con
ducătorii celorlalte delegații ale 
partidelor comuniste și muncito
rești.

Ședința festivă este deschisă de 
N. I. Bobrovnikov, președintele 
Comitetului Executiv al Sovietului 
Moscova de deputați ai oamenilor 
muncii.

Răsună imnul de stat al U.R.S.S.
Se dă cuvîntul lui F. R. Kozlov, 

membru al Prezidiului Comitetului 
Central al P.C.U.S., secretar al 
C.C. al P.C.U.S., care prezintă ra
portul cu privire la cea de-a 43ra 
aniversare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

Ședința festivă s-a încheiat prin 
intonarea imnului Uniunii Sovie
tice.

După pauza a urmat uu marc 
ccncert festiv.

:iu a avut niciodată vreo arma
tă. Rachetele balistice — gigant, 
cu o uriașă rază de acțiune, cu 
o uriașă viteză și o mare alti
tudine de zbor, pot atinge ținta 
stabilită cu o precizie excepțio
nală în orice fel de condiții me
teorologice. Loviturile lor sînt 
în mod practic de neîmpiedicat.

Tehnica rachetelor a stîrnit un 
uriaș interes în rîndul tuturor 
celor care au urmărit parada din 
tribună. In repetate rînduri au 
răsunat aplauze.

Cei prezenți în tribune au sa
lutat prin aplauze unitățile de 
marinari, grăniceri și pe cei mai 
tineri participant la paradă — 
elevii școlilor militare „Suvorov" 
și „Nahimov".

Prin fața Mausoleului a tre
cut divizia motorizată „Taman" 
care și-a cîștîgat gloria în bă
tăliile celui de-al doilea război 
mondial, au trecut în mașini pa- 
rașutiști ai unităților de desant
— ostași ai infanteriei aeropur
tate.

A fost prezentată și artileria
— tunuri antitanc, tunuri dte ca
libru mijlociu și tunuri cu bătaie 
lungă de o mare putere.

Potrivit tradiției parada a fost 
încheiată de elevii academiilor 
militare.

După parada militară a urmat 
demonstrația sărbătorească a re
prezentanților oamenilor muncii 
din Moscova.

Parada militară și demonstra
ția oamenilor muncii din Mos
cova consacrată celei de-a 43-a 
aniversări a Revoluției din Oc
tombrie a durat aproape 3 ore.
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