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Se împlinesc 42 
de ani de cînd 
muncitorii ș i ță
ranii din Rusia, con
duși de gloriosul partid al bolșe
vicilor, în frunte cu marele Lenin, 
au răsturnat puterea capitaliștilor 
și au instaurat pe a șasea parte 
a globului pămîntesc puterea poli
tică a clasei muncitoare aliată cu 
țărănimea muncitoare.

De la un capăt la altul al pă- 
mîntuiui lumea progresistă săr
bătorește marea zi a Revoluției So
cialiste din Octombrie 1917, zi 
tare a deschis în istorie o eră nouă, 
era comunismului.

Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie a zguduit din temelii 
întregul sistem mondial al capita
lismului, a eliberat din lanțurile 
exploatării milioane de oameni ai 
muncii, a creat tipul superior de 
democrație, democrația socialistă, 
a ridicat la creație conștientă, la 
viață liberă masele populare.

întruchipare a idealurilor clasei 
muncitoare, Revoluția Socialistă din 
Octombrie a demonstrat uriașa 

forță transformatoare și organiza
toare a marxism-leninismului, a 
consemnat în chip viu triumful 
ideologiei revoluționare a proleta
riatului. Puterea de atracție a so
cialismului științific a crescut ne
măsurat de mult pretutindeni. Pen
tru sute de milioane de oameni, 
marxism-leninismul a devenit ideo
logia dominantă.

Prin victoria Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, clasa mun
citoare din Rusîa, în alianță cu ma
sele largi ale țărănimii, sub condu
cerea Partidului Comunist în frunte 
eu Lenin, a instaurat dictatura pro
letariatului, creînd primul stat so
cialist din lume. Apariția lui a 
stîmit furia nebună a lagărului im-

---------------------- ♦♦

Prețuim ajutorul ziarului și-l așteptlm și în viitor
In urmă cu 10 ani, purtînd data 

de 7 Noiembrie 1949, a apărut pri
mul număr al ziarului „Steaua 
roșie". Evenimentul a fost primit 
eu bucurie de oamenii muncii din 
raionul nostru. Și n-a fost unul din 
ei care să nu vadă în apariția or
ganului de presă un nou dar dat 
lor de partid, un ajutor de preț în 
muncă, un îndreptar pentru viața 
de toate zilele.

De-atunci au trecut 10 ani. De la 
numănil 1, ziarul „Steaua roșie" 
a ajuns la 526 consemnînd în pa
ginile sale un întreg noian de fapte, 
de izbînzi. A fost oglindită în ziar 
In decursul anilor lupta oamenilor 
muncii din industrie, s-au înserat, 
în rînduri nenumărate, victorii după 
victorii în izbînda socialismului la 
sate, s-a consemnat apariția în 
raion a noi întreprinderi.

In 1950, într-unul din numerele 
sale, ziarul „Steaua roșie" a con
semnat și actul de naștere al în
treprinderii noastre — „Horia". Și 
este consemnat așa cum a fost în
treprinderea în zilele începutului. 
Cîteva secții productive, cîteva 

perialist. Asupra 
tinerii republici 
sovietice s-au a- 
bătut valuri de ca

lomnii. Clasele exploatatoare răs
turnate de la conducere au dezlăn
țuit răsboiul civil fiind sprijinite 
de intervenția militară a celor 14 
state capitaliste. Sute de mii de 
muncitori și țărani au luptat cu 
arma în mînă și au zdrobit inter
venția armată imperialistă și con
trarevoluția internă.

Toate marile schimbări petrecute 
în lume în acești 42 de ani, toate 
marile evenimente care au contri
buit la progresul social poartă am
prenta apariției și dezvoltării țării 
socialismului. Breșa înfăptuită în 
1917 în sistemul mondial capitalist 
s-a lărgit considerabil. Stindardul 
revoluției socialiste s-a ridicat bi
ruitor în noi țări, cnprinzînd mai 
mult de nn sfert din suprafața glo
bului; peste un miliard de oameni 
se află astăzi în lumea socialismu
lui. Izbînda revoluției socialiste în 
China și celelalte țări desprinse din 
sistemul capitalist au determinat 
schimbarea raportului de forțe în 
favoarea socialismului.

înălțată acum 42 de ani, făclia 
luptei victorioase împotriva imperia
lismului unește azi în jurul ei ne
numărate popoare, marcînd un 
proces istoric contemporan de ex
tremă importanță. Revoluția Socia
listă din Octombrie a marcat înce
putul unui proces istoric mondial 
de o importanță covîrșitoare pentru 
viitorul omenirii — trecerea de la 
capitalism'la socialism.

Clasa muncitoare din întreaga 
lume, toți militanții pentru progres 
social au văzut și văd în Uniunea 
Sovietică, în marele Partid Comu
nist, detașamentul lor de frunte, 
deschizătorul de drumuri spre vii- 

(Continuare în pag. 4-a) 

sortimente de bunuri de larg consum.
Primului articol i-au urmat a- 

poi altele, pe măsură ce întreprin
derea „Horia" a crescut. Și noi cei 
ce muncim în cadrul acestei între
prinderi am simțit în permanență 
în ziar un bun tovarăș de drum, 
povățuitor și îndrumător în munca 
noastră. De-am obținut succese zia
rul ne-a încurajat să le lărgim, de 
ne-am izbit de greutăți ziarul ne-a 
ajutat să le învingem. Și-așa am 
ajuns la ceea ce sîntem astăzi, 
I. I. L. „Horia" cuprinzînd 49 de 
unități mari.

Mai tînără cu un an decît ziarul, 
I. I. L. „Horia" a crescut odată 
cu el și, muncitorii întreprinderii 
îi sînt recunoscători pentru ajutorul 
dat. Iar acum, la împlinirea unui 
deceniu de la apariția sa, întrucît 
în mîinile noastre creionul se 
pierde, nefiind obișnuiți a-1 face 
să alerge pe hîrtie pentru a înlăn- 
țui cuvinte meșteșugite îi urăm 
simplu: noi și mari succese în 
viitor.

Un grup de muncitori de la 
I.I. L. „Horia" — Alba-Iulia

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UN IȚI-VA!
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SCHIMBURI DE ONOARE
La atelierul de 

întreținere „Ardealul"
In cinstea marii sărbători — 7 

Noiembrie — zilele trecute colecti
vul de muncă de la Atelierul de 
întreținere „Ardealul" din Alba- 
Iulia a organizat un schimb de o- 
noare în care strungarii, frezorii, 
rabotorii, lăcătușii, tinichigii s-au 
întrecut pe ei înșiși.

La încheierea schimbului de o- 
noare, strungarul Manolache A- 
lexandru și-a depășit sarcinile de 
plan cu 49 la sută, Magda Ion, 
mecanic cu 42 la sută, Toth Dănilă, 
mecanic auto, a dat lucrări peste 
sarcinile de plan cu 14 la sută.

Demne de amintit sînt și succe
sele obținute de echipele de sudori 
și fierari, care în ziua schimbului 
de onoare au confecționat din ma
teriale recuperabile un fierăstrău 
circular și două arcuri auto.

La atelierul central 
de reparații

Și harnicii muncitori de la A- 
telierul central de reparații din Alba- 
Iulia au lucrat Intr-un schimb de 
onoare închinat celei de a 42-a 
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie. In ziua schim
bului de onoare, la fiecare loc 
de muncă muncitorii s-au între

cut pentru a obține succese cit 
mal mari.

La sfirșit, cînd s-au anunțat re
zultatele schimbului de onoare, s-a 
constatat că în frunte s-au situat 
echipele conduse de Moldovan Si
mon, Dreghici Ion, Rusu Gheor- 
ghe și losan Martole, care și-au 
depășit sarcinile de plan între 1—5 
la sută.

Dintre muncitori s-au evidențiat 
tovarășii Meteș Nicolae, Kiss Iuliu, 
Crișan Clement, Petrașcu Nicolae, 
Holban Gheorghe, Beligăr Simian, 
Bucur Anton, Cîndea Iosif, Șerban 
Ion și multi alții, care și-au depășit 
sarcinile de plan cu 6—14 la sută.

Un deceniu de activitate a ziarului „Steaua roșie**
Salutul Comitetului raional Alba al P.M.R.
CftTKE ZIHRUL „STEFSMFS R©fBE66

Cu prilejul împlinirii unui deceniu de. la apariția primului număr 
al ziarului „Steaua roșie", Comitetul raional de partid adresează un 
călduros și tovărășesc salut colectivului redacțional, colaboratorilor și 
corespondenților voluntari.

De zece ani „Steaua roșie", condusă de Comitetul raional de par
tid, își îndeplinește cu cinste rolul de educator, organizator și mobi
lizator colectiv al maselor muncitoare din raionul nostru, în lupta pentru 
îndeplinirea hotărîrilor partidului și guvernului, pentru făurirea vieții 
noi. în această perioadă ziarul a obținut succese de seamă în legarea 
conținutului său de problemele construcției socialiste în raionul Alba, 
in ridicarea nivelului ziaristic. Ziarul a luptat și a reușit să-și lăr
gească și să și întărească legătura cu masele, in rîndul cărora se bu
cură de o îndreptățită încredere și autoritate.

Ziarul „Steaua roșie" a publicat in coloanele sale materiale care 
au oglindit experiența înaintată în muncă făcînd-o un bun comun, 
luind în același timp poziție și criticind lipsurile, contribuind în mare 
măsură la lichidarea lor.

Oglindind în coloanele sale linia politică a partidului, „Steaua 
roșie" are datoria să lupte și pe mai departe, cu și mai multă fer
mitate pentru traducerea în viață a tuturor sarcinilor trasate de partid 
și guvern.

în centrul atenției ziarului să stea oamenii muncii, experiența lor 
înaintată, faptele și cerințele lor. El are datoria să stimuleze critica 
constructivă, principială, să încurajeze critica de jos, îndreptînd ascu
țișul ei împotriva a tot ce este vechi și perimat, împotriva tuturor 
manifestărilor ce dăunează mersului nostru înainte. Să-și îmbunătă
țească munca cu colaboratorii și corespondenții voluntari.

Călăuzit de spiritul de partid, ziarul „Steaua roșie" trebuie să-și 
pună întreaga sa activitate în slujba întăririi permanente a partidului 
și a unității sale, să lupte pentru continua îmbunătățire a vieții de 
partid, să educe masele în spiritul dragostei față de patrie, în spiritul 
internaționalismului proletar, a dragostei față de Uniunea Sovietică.

Comitetul raional de partid urează colectivului redacțional al zia
rului „Steaua roșie" să obțină noi succese în activitatea lui viitoare, 
în interesul îmbunătățirii muncii, pentru îndeplinirea sarcinilor trasate 
de partid.

COMITETUL RAIONAL ALBA AL P.M.R.
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Colectivele de muncă raportează
■jr La revizia de vagoane din Stația Teiuș, întrecerea socialistă 

se desfășoară sub lozinca: „Să ne îndeplinim angajamentul de a da 
cît mai multe economii peste plan". Bilanțul la sfîrșitul lunii octom
brie arată că colectivul de muncă de aici și-a îndeplinit cu cinste 
angajamentul luat, dînd economii în valoare de 13.000 lei, la aceasta 
contribuind în mod deosebit tov. Stoica Gh., Dobrată T., Fuga Șt. 
si alții.

Pînă la data de 1 noiembrie planul anual de producție la S.M.T. 
a fost îndeplinit în proporție de 103 la sută în prezent lucrîndu-se în 
contul anului viitor. Ceea ce a permis acest succes de seamă este 
preocuparea colectivului de muncă care a folosit din plin atît capa
citatea de lucru a tractoarelor și mașinilor cît și timpul fa
vorabil pentru lucrări în cîmp. S-au evidențiat tractoriștii Carole 
V., Crișan C., Gruian N. si șefii de brigadă Corchis I. si Serbănut 
Ștefan. ...

Colectivul de muncă de la Districtul de clădiri C.F.R. Teiuș, 
în întrecerea socialistă în cinstea zilei de 7 Noiembrie a obținut re
zultate frumoase, mai ales în ceea ce privește lupta pentru a realiza 
cît mai multe economii peste plan. Astfel, ei au muncit cîteva zile 
la rînd cîte o oră muncă voluntară, îndeplinindu-și angajamentul luat 
în proporție de 219 la sută.. -

ic 48.000 lei economii peste plan au dat muncitorii de la re
vizia de vagoane Coșlariu, depășindu-și angajamentul luat în între
cerea socialistă în cinstea zilei de 7 Noiembrie.

ic Tura a IV-a din Stația C.F.R. Teiuș în cinstea zilei de 7 Noiem
brie a efectuat 398 ore muncă voluntară, conducted cu 6 trenuri 
te plus față de angajamentul luat.

Fruntași în muncă

TOTH DANILĂ 
mecanic auto 

Atelierul de întreținere 
„Ardealul" — A.-Iulia

VADEANU MARIA 
inginer la fabrica de 

încălțăminte 
„Ardeleana" — A.-Iulia

HADA FLORIAN 
președintele gospodă

riei colective 
„Viață nouă" — Țelna
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la 10 ani
De iei răbojul zilelor trecute 
și luneci cu gîndirea înapoi, 
ce mari sînt pașii căilor bătute, 
de parcă n-am călcat pe-aicea noi.

Sub raza uriașului Octombre, 
de zece ani dai vechiului atac 
și-n perspectiva noului ce crește, 
deceniul tău e mare cît un veac.

De zece ani, prin slova ta cuvîntă 
îndemnul încercatului partid;
sub steagul lui, urcușul ne încîntă 
cu limpezimi de zări ce se deschid.

Ce bucurie poate fi mai mare 
ca holdele de aur pe ogor ? 
ca rodul ce se pîrguie în soare? 
ca fericirea — întregului popor?!

E socialismul — visul tuturora, 
spre care din adînc de răsărit 
a luminat cu salve Aurora 
și-i drumul tău și-al nostru - neclintit!

T. <C.
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1917 PE DRUMUL DESCHIS DE MAREA RE
Totul pentru ridicarea necontenită 

a nivelului de trai al oamenilor sovietici
După cum se știe, Congresul al 

XXI-lea al P.C.U.S. a trasat sar
cina ca în cursul septenalului să 
se asigure din belșug necesitățile 
crescînde ale populației și a pre
văzut sporirea producției de măr
furi industriale și alimentare, pre
cum și de mărfuri de uz gospodă
resc și cu destinație culturală. Bu
năstarea și necesitățile populației 
din Uniunea Sovietică cresc însă 
atît de rapid, încît se simte o. lipsă 
de unele mărfuri cu destinație cul- 
tural-socială și de uz gospodăresc, 
iar calitatea acestor mărfuri care 
ieri satisfăcea pe consumatorul 
sovietic, astăzi nu mai corespunde 
gusturilor sale mai rafinate.

Toate acestea au impus îmbună
tățirea considerabilă a producției 
mărfurilor cu destinație culturală 
și de uz gospodăresc.

In acest scop, Comitetul Central 
al P.C.U.S. și guvernul sovietic au 
adoptat în octombrie a. c. hotărîrea 
cu privire la sporirea considerabilă 
a producției, la lărgirea sortimen
tului și îmbunătățirea calității măr
furilor cu destinație cultural-socfală 
și de uz gospodăresc în scopul în
deplinirii înainte de termen a sar
cinilor trasate în acest domeniu de 
planul septenal pe anii 1959—1965. 
Această hotărire importantă, care 
constituie o nouă mărturie a grijii 
neobosite a Partidului Comunist și 
a guvernului sovietic pentru binele 
poporului, prevede ca în 1960 va
loarea mărfurilor cu destinație cul
turală și de uz gospodăresc să spo
rească la 57,9 miliarde ruble și în 
1961 la 64,6 miliarde ruble (în pre
țuri cu amănuntul) față de 45,5 
miliarde ruble în 1958.

Următoarele date ilustrează în 
ce măsură va crește în următorii 
doi ani producția acestor mărfuri: 
producția frigiderelor va crește de 
la 359.600 bucăți în 1958 la 796.000

Orașul Minsk — R.S.S. Bielorusă. — (Palatul guvernamental).- - - - - - - - - «- - - - - - - - -
Realizările industriei constructoare 
de mașini din regiunea economică 

Novosibirsk
întreprinderile constructoare de 

mașini din regiunea economică No
vosibirsk, un cen'ru industrial care 
se dezvoltă rapid în răsăritul 
U.R.S.S., au organizat anul a- 
cesta producția a aproximativ 100 
de noi prototipuri de utilaj indus
trial.

întreprinderile constructoare de 
mașini ale regiunii se orientează 
'spre producția unor mașini deosebit 
de rentabile din punct de vedere e- 
conomic și de mari perspective în 
ce privește construcția. Uzina de 
mașini-unelte grele și de prese hi
draulice va începe să producă ma- 
țini-unelte-combine la care se vor 
putea prelucra piese în greutate de 

bucăți în 1961, mașini de spălat 
rufe și vase — de la 463.000 la 
1.215.000, aspiratoare de praf — de 
la 246.000 la 510.000, televizoare — 
de la 979.300 la 1.928.000. In a- 
ceastă perioadă producția de bi
ciclete cu motor și motorete va 
crește de peste zece ori, producția 
de aparate electrice — de peste 
două ori, etc.

Se va pune la punct producția 
unor frigidere foarte economice, in
clusiv frigidere cu volum mic și 
frigidere înzidite, aparate electrice 
de încălzit cu reglare și blocare 
automată, mașini de spălat auto
mate, modele perfecționate de ma
șini de cusut. Va crește producția 
de ceasornice de cele mai diferite 
mărci, inclusiv a ceasornicelor de 
masă cu corpuri de porcelan, fa
ianță, bronz, a ceasornicelor com
binate cu barometre, termometre, 
calendare etc. Multe' inovații vor fi 
introduse în producția de televi
zoare, aparate de radio, megafoane.

In hotărîrea C.C. al Partidului 
Comunist și a guvernului U.R.S.S. se 
vorbește în amănunțime despre spo
rirea și lărgirea sortimentelor de 
tacîmuri, de produse chimice de 
uz casnic, de aparataj de iluminat 
electric etc.

Vor fi luate măsuri pentru lăr
girea fabricilor existente și cons
truirea de noi fabrici de pianine și 
piane, întrucît în Uniunea Sovie
tică aceste instrumente muzicale 
se bucură de o mare cerere din 
partea populației. ,

Această dezvoltare vertiginoasă 
va fi asigurată prin accelerarea 
producției în serie a celor mai noi 
prototipuri de aceste mărfuri, ela
borate de constructorii sovietici, 
precum și a celor mai bune pro
totipuri de mărfuri similare pro
duse peste hotare.

200 tone. Aceeași întreprindere va 
produce și o presă universală cu 
o jorță de presare de 30.000 tone, 
care clntărește de două ori mai 
puțin decît presele de același tip 
și de aceeași capacitate produse în 
U.R.S.S. sau în străinătate.

Potrivit planului septenal, volu
mul global al producției industriei 
constructoare de mașini din regiu
nea economică Novosibirsk va 
crește de peste două ori.

Peste șase ani, la o producție 
industrială realizată în regiunea 
economică Novosibirsk în valoare 
de 1.000D00 ruble greutatea spe
cifică a producției industriei cons
tructoare de mașini va reprezenta 
in expresie bănească 450.000 ruble.

Uzina de ciment din Belgorod 
este una din cele mai mari uzine 
din U.R.S.S.

IN FOTO: Instalarea noilor cup
toare rotative.

Cifre grăitoare
) -ic In prezeru în Uniunea So-
< vietică există 1694 orașe, cu 503 
î orașe mai mult decît in 1939. 
2 Numărul așezărilor de tip urban 
? a crescut in aceeași perioadă de 
S la 1568 la 2922. In prezent în 
' orașele U.R.S.S. locuiesc 48 la 
) sută din populație.

ic In decurs de șapte ani, nu- 
( mărul muncitorilor și funcționa- 
\ rilor ocupați în toate ramurile 
i economiei naționale a U.R.S.S. 
( va crește cu 12 milioane persoane 
; și va reprezenta 665 milioane de 
j oameni.

ic In perioada
1 orașele și așezăr. 

din Uruunea S>.
2 construite case >
< suprafață totală 
ț mp. In anii
< U.R.S.S. se vor 
(lioane de apartamente la orașe și 
) 7 milioane de case la sate.
2 ic In anii puterii sovietice ve- 
( nitul național pe cap de locuitor 
, a crescut de 15 ori. Pînă la sfir- 
( șilul septenalului venitul național 
) al U.R.S.S. va crește cu 62—65 
2 la sută și va depăși de șase ori 
'nivelul anului 1940. Aproximativ 
ț trei pătrimi din venitul național 
J este folosit in Uniunea Sovietică 
) pentru satisfacerea nevoilor per- 
) sonate materiale și culturale ale 
( oamenilor muncii.
\ -R In bugetul U.R.S.S., greuta- 
2 tea specifică a impozitelor per- 
( cepute de la populație este nein- 
) semnată — în total numai 7,8 
2 la sută. In anii următori statul 
( sovietic va renunța în genere la 
S perceperea de impozite de la 
( populație.

1918—1958 în S 
ile ae tip urban ; 
■ovieiică au fost j 
de locuit cu o ) 

de 626.000.000 2 
septenalului, in 
construi 15 mi- >

Folosirea razelor (jamma in
Oamenii de știință sovietici care 

studiază influența exercitată de ra
zele gamma asupra diferitelor cul
turi agricole și-au mutat cercetările

IN FOTO: Nou tip de locomotivă electrică cu o singură secție 
pentru linii magistrale produsă de Uzina constructoare de mașini de 
transport din Harkov. Ea are o capacitate de 3000 C.P. Cu garnitura 
completă ea dezvoltă o viteză de o sută km. pe oră.

Gară £&r& acari
După introducerea sistemului de 

dirijare centralizată la 14 noduri 
feroviare și gări de pe linia ferată 
Doneț (Ucraina) un număr de pes
te 1000 de acari au fost scutiți de 
această muncă manuală și transfe
rați în alte sectoare de producție. 
Pe linia Don*t posturile de acar au 
fost desființate?

Potrivit planului septenal, pe ca
lea ferată Doneț, unde traficul de 
încărcături este mai mare decît în 
tot transportul feroviar al Angliei, 
urmează să se automatizeze majo
ritatea macazelor și a dispoziti

♦♦

O mină cu dirijare 
automată

In raionul Selidov, unul din ti
nerele centre carbonifere ale bazi
nului Donețului, se construiește o 
mină unde toate procesele de pro
ducție vor fi automatizate.

In mina „Selidovskaia—-Iujnaia" 
se instalează utilaj pentru dirijarea 
de la distanță și prin relee cu a ju
torul căruia dispecerul de la un pu
pitru de comandă aflat în subteran 
va putea controla și îndruma func
ționarea tuturor mecanismelor din 
abataje și transporturile subterane. 
Se prevede aplicarea televiziunii pe 
ecranul pupitrului de comandă dis
pecerul va putea să urmărească 
desfășurarea muncii din abataje.

Potrivit calculelor, la mina Seli- 
d:vska*a-Iujnai^ț» cu dirijare auto
mată se vor extrage 3.000 tone de 
cărbune pe zi. Mina va intra în 
funcțiune în anul 1960.

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

0 secție mecanizată pentru turnarea 
de precizie

La uzina de tractoare „Orojo- 
nikidze" din Harkov s-a construit 
o mare secție pentru turnarea de 
precizie, care a și început să livreze 
piese de oțel turnate după modele 
fuzibile.

Datorită mecanizării maxime și 
dispozitivelor automate muncitorii 
sînt scutiți de o serie de procese 
care necesită un volum mare de 
muncă. In locul executării manuale 
a modelelor ușor fuzibile in prese 
— forme separate, se folosește un 
utilaj modern. Aici funcționează un 
automat care produce concomitent 
șase modele. Alte cîteva instalații 
similare sînt în curs de montare.

lor din laborator pe cîmp. Pe teri
toriul stațiunii centrale a Institu
tului unional de cercetări în dome
niul îngrășămintelor și agropedolo- 

velor de semnalizare din gări 
fi automatizate sectoare întreg 
căii ferate. Dispecerul de la 
trul central va putea să re 
mișcarea trenurilor, să scl 
macazele, să deschidă și să în 
semnalele din 13 gări, așeza 
o distanță de 100 km.

Cu ajutorul unor dispozitiv 
calcul se automatizează pro< 
tehnologice la cocoașele de 
precum și elaborarea graf: 
mișcării trenurilor pe sectoarel 
mare trafic.

IN FOTO: Udarea verzei cu 
torul mașinii de ploaie artifii 
a sovhozului Volga-Don.

La uzină a crescut considei 
producția de piese cu o 
ție complicată pentru tra^B

S-a calculat că volumul 
muncă necesar turnării unei ; 
se reduce aici aproximativ de 
ori în comparație cu forjarec 
prelucrarea ulterioară la mașini, 
nelte, iar deșeurile de metal se 
duc de șase ori.

Această secție este cea mai n 
și cea mai mecanizată nu nu 
din Uniunea Sovietică, ci și 
întreaga lume. In anii septenal 
în U.R.S.S. se vor construi și 
începe să funcționeze alte cîi 
secții de acest fel.

agricultură
giei din regiunea Moscova 
creat un cîmp pentru iradiații 
raze gamma, care ocupă o suj 
față de 12,5 ha. In centrul cîm 
lui a fost instalat un elevator 
cătuit dintr-un conteiner de piu 
și un mecanism pentru ridicarea 
coborîrea sursei de radiații. D 
jarea elevatorului se efectuează 
la un centru de comandă situat 
afara cîmpului.

Faptul că pereții conteinerului 
o grosime de 220 mm și că < 
tanța de la centrul de comat 
pînă la cîmp este de 220 m asigi 
micșorarea puterii radiațiilor d 
colo de hotarele cîmpului pînă 
o cincime din norma admisă.

Utilarea „cîmpului—gamma" c< 
tinuă. In apropiere- de sursa de i 
diere se creează sectoare de prot 
ție, ceea ce va permite efectu.s 
observațiilor asupra plantelor : 
puse iradiațiilor în imediata lor 
propiere. Se află în curs de coi 
trucție o „căsuță de vegetație" cu 
capacitate de 2000 de vase peni 
plantele supuse experiențelor.
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IN VECI PRIETENI
Pierdute în negura timpurilor, în- 

eputurile relațiilor noastre cu po
darele Rusiei, au fost determinate 
'e condițiile istorice din această 
arie a Europei, în care interesele 
•opoarelor rus și romîn se împle- 
eau în lupta antiotomană. Figuri, 
a Dimiîrie Cantemir, stolnicul Can- 
icuzino, ceaușul David Corbea, 
testerul tipograf Istvanovici și 
Iții, constituiesc tot atitea jaloa- 
e ale prieteniei noastre de veacuri, 
'.olul pozitiv jucat de diplomația 
usă în epoca de pregătire a Unirii 
arilor Romine, transportul publică
rilor ilegale prin Romînia în Rusia, 
articiparea potemkiniștilor la lupta 
evoluționară din Romînia, cererile 
e înrolare a numeroși români în 
rmata rusă în anii 1877—1878, 
A. numai cîteva dovezi grăitoare 
esprinse de istoriografii sovietici 
i remini, din arhivele prieteniei 
opoarelor noastre.
In condițiile neasemuit de grele, 

emuniștii din Romînia aflați 
1 adincă ilegalitate, chemau 
tasele largi la luptă pentru înfăp- 
lire^^mei politici de prietenie și 

i ^Kr;:. In pofida greutăților și 
tgrădirilor ridicate de autoritățile 
in acei ani, cu un sfert de veac 
i urmă a luat ființă asociația 
„Amici: U.R.S.S.", care milita 
enirji relații prietenești cu Uniu- 
ea Sovietică.
Expresie a simțămintelor de re- 

unoștință, dragoste și prietenie 
enru marele popor sovietic eli- 
eraior, la numai trei luni după 
ictoria insurecției armate de la 
3 August 1944, a fost constituit 
[.R.EU.S.-ul. Ajutoarele multilaie- 
ale pe care le-am primit din par
se mari. noastre vecine din răsă- 
it? viz :ele reciproce, schimburile 
uliurale, relațiile sportive strinse, 
npărtășirea bilaterală a experien- 
și dobindite în cele mai variate 
omenii de activitate, sini, toate, 
lemente mai noi ale unei vechi 
rietenii.

Cu prilejul sărbătoririi celei de 
4i^^^niversări a Marii Revoluții 

din Octombrie, simțim. 
i to^ce ne înconjoară, în lucruri 
i fapte, cit și în noi înșine, marea 
imfonie a prieteniei nezdruncinate, 
e care o dorim veșnică.

Dr. MITEA NICOLAE 
președintele Consiliului 

raional ARLUS Alba

Dreapta. Tractorul „Kirov" de 
cai putere pentru desfundarea 
renului la adîncimea de peste 
cm — S.M.T. Alba.

;----------------------

Secretul succeselor noastre

1113.

Ca de fiecare dată, atunci cînd 
apropie sărbătoarea Marelui Oc- 

nbrie. colectivul de muncitori, 
inicieni și ingineri din fabrica 
aștrâ întoarce o privire nu nu- 
•bff ;e anii care au trecut de 
id poporul nostru muncitor, con- 
s de partid, construiește socialis- 
d ci și peste faptele lor. Privește 
propriile sale fapte cu care se 

ate mindri.
-abrica noastră e încă destul de 
ără. Cu toate acestea încălțămin- 

pe care o fabricăm își are apre- 
rea unanimă a cumpărătorilor, 
e drept de această notă — să-i 

inem așa — nu ne-am bucurat 
Era o vreme, prin

>2—1953, cînd pe poarta fabricii 
ieșit și încălțăminte necorespun- 
oare. La unele faze de operație, 
i lipsă de control, se făcea lucru 
mîntuială, din care cauză erau 

!te rebuturi. Am apelat atunci 
bogata experiență sovietică și 
găsit o cale sigură de a în- 

pta lucrurile. Această cale nu 
alia decît metoda de efectuare 

controlului pe fiecare fază de o- 
ație, inițiată de Lidia Savelieva, 
itru prima dată ea a fost apli- 

. & către comunista Ana Mol- 
ran, iar apoi de întreaga fabri- 
In puține zile rezultatele au în

ot să se arate. Metoda nouă pe 
e o aplicam era deosebit de 
țioasă și ca urmare, ea a înce- 

a fi aplicată în întreaga țară, 
i aplicarea ei au trecut a-

Expeditor: T. Z. GLA VAN
Str. Gogol 43
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In fața Comitetului raional al fe
meilor, factorul se opri cu fața îm
bujorată. Scoase din geantă un plic 
anume pus la îndemînă și-l întinse 
unei tovarășe:

— Poftiți! Vă scrie o prietenă de 
departe...

Era în fapt de primăvară. Din 
însorita Republică Moldovenească, 
o tovarășe ce-și încheia rîndurile 
cu semnătura T. Z. Glavan trimi
sese femeilor din orașul nostru 
gînduri desprinse din inima ei fier
binte: „Dragi tovarășe! Vă felicit 
cu prilejul zilei de 1 Mai. Din tot 
sufletul vă doresc fericire și mari 
succese în nobila voastră luptă 
pentru pace, pentru fericirea și 
viața luminoasă a copiilor noștri. 
Felicitarea de ziua de 8 Martie am 
primit-o și vă mulțumesc mult".

Mărturii ale frățescului ajutor

i
IN CLIȘEU: Stînga. Ciocanul 

pneumatic cu autocompresie fabri
cat în U.R.S.S. — Atelierul central 
de reparații din Alba-Iulia.

97
te-
70

proape 6 ani. In tot acest timp 
însă aplicarea acestei metode s-a 
dovedit a fi din cele mai prețioase, 
calitatea încălțămintei îmbunătățin- 
du-se în mod simțitor. Dacă înainte 
vitrina cu rebuturi era aproape zil
nic folosită, apoi acum rare sînt 
cazurile cînd se folosește.

Dar, nu numai în această direcție 
experiența sovietică a constituit un 
ajutor de preț la îndemînă noastră. 
Nu! Ne-am folosit cu același suc
ces și de experiența altor munci
tori sovietici în ce privește croi
rea pielii, organizarea de brigăzi 
complexe de economii etc. Așa, de 
pildă, în prezent secția croit fețe a- 
plică metoda folosirii combinate a 
tiparelor, fapt ce duce la realizarea 
unui mare volum de economii. In 
acest an, de pildă, s-au realizat 
economii de piele și talpă ce trec 
de 130.000 lei. Numai în cursul lu
nilor septembrie și octombrie la a- 
ceastă secție au fost economisiți 
peste 15.000 dm pătrați piele.

Rezultatele acestea ne bucură 
nespus de mult și ne dau în același 
timp forțe și mai mari în lupta 
pentru sporirea producției de în
călțăminte. Și ca și pînă acum, ne 
vom strădui să dăm o și mai largă 
aplicare metodelor înaintate de 
muncă ale oamenilor sovietici, fiind 
ferm convinși că prin aplicarea lor 
vom spori realizările noastre.

IOAN MANDROSCA 
director — fabrica de încălță

minte „Ardeleana" — A.-Iulia

Scrisoarea a trecut din mînă în 
mînă. 'Și n-a fost nici o tovarășe 
care citind-o să nu simtă fiorii e- 
moției. Apoi, pe albul hîrtiei, drept 
răspuns, femeile din orașul nostru 
au trimis spre frumosul Chișinău 
aceleași calde gînduri.

Zilele au trecut apoi. Cu gîndul 
la prietenele lor din răsărit însă, 
femeile din orașul nostru au fost 
mereu, fie că-și depanau munca în 
fabrică, fie că munceau pe ogor ia 
strînsul roadelor. Iar acum, cînd pe 
firul anilor ecourile de pe Aurora 
se; fa,q din nou auzite vestind 
lumii marea sărbătoare a celor ce 
muncesc, femeile din orașul și ra
ionul nostru au trimis iarăși rân
duri prietenelor lor dragi. Și rîn- 
durile, le sînt însoțite de aceleași 
simțăminte ca și cele primite de la 
T. Z. Glavan în faptul primăverii.

nu numai ei au fost cei 
înalta știință și tehnică so
le-a fost far călăuzitor pe 
succeselor. Din neprețuitul 

s-au înfruptat cu aceeași

Eliberați de sub jugul fascist, 
oamenii muncii din țara noastră 
au deschis larg porțile științei și 
tehnicii sovietice. Și de la adevă
rata săi prieteni au avut ce învăța. 
A învățat strungarul și minerul, au 
învățat constructorii și muncitorii 
ogoarelor. Au învățat, au muncit 
și au făcut țara tot mai frumoasă, 
mai înfloritoare.

Dar, 
cărora 
vietică 
drumul 
tezaur 
sete și cei chemați să crească ge
nerații viitoare.

Studiind și aprofundind operele 
marilor pedagogi sovietici Maka
renko, Ogorodnikov, Kairov, Osi
pova și alții, dascălii patriei noas
tre au învățat să învingă greul și 
să nu-l ocolească. Din experiența 
pedagogilor sovietici, pedagogii 
noștri au învățat să aibă încredere 
în forța educației, au desprins mo
dul de a se apropia de sufletul 
copiilor.

învățătorii și profesorii școlilor 
noastre au găsit și găsesc în peda
gogia sovietică răspunsuri juste la 
toate întrebările ce-i preocupă. Pe
dagogia sovietică este aceea care 
le-a insuflat devotamentul pentru 
cauza școlii și a poporului munci
tor, i-a învățat să fie mereu la 
datorie veghind asupra conținutu
lui materialist științific al învăță
mântului.

Pentru tot ce le-a dat și i-a în
vățat pedagogia sovietică, dascălii 
patriei noastre sînt profund recu
noscători. Și acum, în zi de înăl
țătoare sărbătoare, ei trimit spre 
răsăritul împurpurat de roșii fla
muri încă odată gîndurile lor de 
veșnică recunoștință.

BĂDILĂ TRAIAN 
Dir. Școala de 7 ani Ampoița

In două săptămîni cit într-o viață
Ca unul ce am avut fericirea să 

vizitez de curînd' Uniunea Sovie
tică, marea țară a socialismului 
victorios și să cunosc omul sovie
tic și înfăptuirile lui mărețe, să 
învăț din bogata lui experiență, 
pe drept cuvînt pot spune că 
mintea mea nu și-a putut închipui 
o tară mai bogată.

In Republica Moldovenească și 
alte regiuni pe unde am trecut, 
satele aveau aspect de oraș. Multe 
din colhozuri și sovhozuri an că
mine culturale, cinematografe 
școli medii proprii. Colhoznicii 
lucrătorii din sovhozuri merg 
lucru cu biciclete, motociclete 
automobile proprii. Din casele 
cestora nu lipsesc 1 ....

?' 
Ș- 
la 
Și 
a- 

__ ___ ___ j nici aparatele 
de radio sau televizoarele. Mobila 
luxoasă' a acestora impresionează 
pe fiecare. Mulți dintre aceștia au 
piane și alte instrumente muzicale. 

Colhozurile au bogate parcuri 
de tractoare și diferite mașini a-

Prezenți la o
A apărut un nou număr de ziar. 

Spre casa muncitorului, a colecti
vistului sau a intelectualului, ziarul 
duce din nou cuvîntul partidului. 
Și fiecare cuvînt tipărit în paginile 
iui este o chemare spre noi înfăp
tuiri, o chemare la lupta nobilă de 
construire a socialismului pe calea 
deschisă de Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie.

★
Tic-tacul linotypului se pierde în 

zgomotul cadențat al mașinilor. E 
ca și într-un laborator. Din blocul 
de plumb se toarnă litere, acele li
tere care formează apoi cuvîntul 
tipărit. Nu e cîtuși de puțin o trea
bă ușoară, deși la început așa pare. 
Oricît însă de grea ar fi, oamenii 
care lucrează la tipografie sînt me
reu prezenți la datorie, sînt întot
deauna prezenți la îndeplinirea 
sarcinii nobile de construire a vieții 
noi, socialiste. Și cu toate astea ei 
sînt anonimi. Da! De 10 ani de 
cînd ziarul „Steaua roșie" militează 
pentru mobilizarea oamenilor muncii 
din raion la lupta pentru construirea 
vieții noi, socialiste, harnicii tipo- 

IN CLIȘEU: Noi locuințe muncitorești — Stația C.F.R. Coșlariu.

gricole care permit ca peste 95 la 
sută' din munci în colhozuri și 
sovhozuri să se facă mecanizat. 
Am văzut colhozuri cu laboratoare 
proprii și cu un mare număr de 
animale.’ Colhozul „Lenin" din re
giunea Krasnoyarsk are 4.000 vite 
cornute, din care numai vaci 1.300, 
12.000 porci și 6.000 oi, hrănirea 
vitelor și porcilor făcîndu-se me
canizat. Fondul de bază al col
hozului este de 30 milioane ruble.

In colhozuri mecanizarea și a- 
grotehnica înaintată sînt aplicate 
în gradul cel mai înalt, iar ramu
rile de producție aducătoare de ve
nituri mari sînt tot mai mult lăr
gite. Văzînd toate acestea mi-am 
dat și mai bine seama de munca 
unită’ la ce bogății și ce trai feri
cit poate ea duce.

Din cele văzute la oamenii so
vietici, în munca lor entuziastă pe 
ogoare, pe șantiere, expoziții, bi
blioteci și cele mai înalte institute 
de învățămînt, pot spune că în' 
două săptămîni am învățat cît 
înlr-o viață întreagă.

Pilda vie de muncă și eroism 
a omului sovietic, precum și în
făptuirile lui mărețe pentru binele 
și fericirea omului, pentru cauza 
comună a celor ce muncesc, stă
ruie în permanență în sufletul 
meu ca un far luminos, arătîndu-mi 
calea de urmat pentru a face ca 
și gospodăria noastră din Bucer- 
dea Vinoasă să cunoască o înflo
rire asemenea colhozurilor sovietice.

Acum, gîndul meu, alături de 
gîndul tuturor oamenilor muncii 
din patria noastră se întreaptă 
spre gloriosul proletariat rus, care 
sub conducerea marelui Lenin a 
înfăptuit Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie, care ne-a desj 
chis și nouă calea spre o viață 
imbelsugată si fericită.

FENEȘER NICOLAE 
președintele G.A.G.
Bucerdea Vinoasă

sarcină nobilă
grafi, acei ce nu odată au făcut 
din noapte zi, asigurînd apariția la 
timp a ziarului, au rămas anonimi. 
In schimb numele lor poate fi în- 
tîlnit regulat la gazeta de perete, 
în rîndul fruntașilor întreprinderii. 
Și pe bună dreptate.Comuniști ca 
Molnar Dezideriu, Chirulescu Ilie, 
Ciumbrudean Dumitru, Bîldea Gh., 
Sîntimbrean Teodor, Ciugudean Gh., 
muncitori harnici ca Keresztes Al., 
Pîclișan Cornelia și alții nu se 
mîndresc numai cu depășirile mari 
de plan. Nu! Ei se mîndresc cu 
faptul că ani la rînd au contribuit 
cu toate forțele la apariția ziarului, 
se mîndresc că au fost și sînt pre
zenți la îndeplinirea sarcinii nobile 
de răspîndire a cuvîntului partidu
lui în masele largi de oameni ai 
muncii.

★
A apărut un nou număr de ziar. 

Mii și mii de litere au format cu
vinte. Și toate aceste cuvinte sînt 
o chemare la lupta pentru noi iz- 
bînzi pe calea construirii socialis
mului în patria noastră, cale des
chisă de luminosul Octombrie.



Popoarele Americii Latine salută apelul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. Ziua Marii Revelații

MONTEVIDEO (Agerpres). — 
Opinia publică din America Latină 
a întîmpinat cu însuflețire apelul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. a- 
dresat parlamentelor din toate țările 
lumii,

Ziarul „Popular", care exprimă 
opinia maselor largi populare din 
Uruguay, scrie că planul dezar
mării generale și totale propus de 
N. S. Hrușciov de la tribuna Orga
nizației Națiunilor Unite, și apelul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. sînt 
oportune. Ele au apărut în momen
tul „cînd problemele păcii și de
zarmării au pus stăpînire pe min
țile și inimile milioanelor de oa
meni și cînd problema coexistenței 
pașnice, pentru care stăruie per
severent Uniunea Sovietică, se află 
pe ordinea de zi".

Toate popoarele, scrie în con
tinuare ziarul „sînt cu ardoare în 
favoarea dezarmării. De acest lucru 
depinde viața lor". Perspectiva de
zarmării însuflețește în mod deo-

--------------♦♦

Devan a criticat în parlament 
programul guvernului englez

LONDRA (Agerpres). TASS 
anunță: La 3 noiembrie în Camera 
Comunelor au continuat discuțiile 
la mesajul tronului In care a fost 
expus programul guvernului in do
meniul politicii externe și interne 
pentru actuala sesiune a parla
mentului.

Bevan, locțiitor al liderului par
tidului laburist, a criticat guvernul 
pentru că nu face nimic in vederea 
ușurării situației grele a celor mai 
sărace pături ale poporului englez, 
mai cu seamă a pensionarilor bă- 
trini. Bevan a subliniat adincirea 
rupturii dintre parlament și popor 
care, a declarat vorbitorul „mani
festă tot mai puțin interes pentru 
dezbaterile noastre". In numele o- 
poziției Bevan a prezentat un a- 
tnendameni la mesajul de răspuns 
la mesajul tronului, care echivalează

Situația încordată în Congo belgian
BRUXELES (Agerpres). — In 

centrul atenției opiniei publice și a 
presei din Belgia continuă să se 
găsească masacrul săvîrșit de co
lonialiști împotriva congolezilor în 
orașul Stanleyville. In ciuda fap
tului că în știrile oficiale se face 
încercarea de a convinge opinia pu
blică belgiană că în Congo belgian 
a fost instaurată din nou liniștea, 
acolo situația continuă să rămînă 
extrem de încordată. ,

După cum anunță ziarul „Le 
Peuple", la Stanleyville și regiu

Comitetul Politic al O. N. U.

A încheiat discutarea propunerilor guvernului sovietic 
cu privire la dezarmarea generală și totală 
A aprobat în unanimitate proiectul comun 

de rezoluție al U. R. S. S. și S. U. A.
NEW YORK (Agerpres). — In 

seara zilei de 2 noiembrie Comi
tetul Politic al O.N.U. a încheiat 
discutarea primului și celui mai im
portant punct de pe ordinea de zi 
— propunerile guvernului U.R.S.S. 
cu privire la dezarmarea generală 
și totală — și a aprobat în unani
mitate proiectul comun de rezoluție 
al U.R.S.S. și S.U.A.

In cursul celor trei săptămîni 
cît a durat discutarea acestei pro
bleme, în comitet au luat cuvîntul 
reprezentanții a peste 60 de țări. 
Majoritatea covîrșitoare a sprijinit 
necondiționat ideea dezarmării ge
nerale și totale, formulată de N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., în cuvân
tarea rostită la O.N.U. la 18 sep
tembrie a. c.

Ultimii au luat cuvîntul la dis
cuții reprezentanții Indiei și Uniunii 
Sovietice.

Sprijinind propunerile sovietice 
cu privire la dezarmarea generală 
și totală, Krishna Menon, șeful de
legației indiene, a declarat că dru
mul spre pace nu trece prirdr-o 
reglementare echilibrată a înarmă

sebit popoarele țărilor slab dezvol
tate care visează ca mijloacele ce 
se întrebuințează astăzi pentru 
înarmare să fie folosite în mod 
efectiv pentru ajutorarea lor. Pen
tru aceste țări, arată ziarul, „pro
blema dezarmării este vitală", de
oarece odată cu dezarmarea „vor 
dispare motivele folosite astăzi, de 
pildă, în țările Americii Latine" 
pentru a le determina „să se su
pună planurilor militare ale State
lor Unite".

Dar, remarcă ziarul „primejdia 
nu a trecut încă și problema de
zarmării nu a fost încă rezol
vată". De aceea apelul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. prezintă o 
importanță uriașă deoarece ajută 
popoarele să se mobilizeze și per
mite tuturor păturilor populației să 
se pronunțe în favoarea dezar
mării". Apelul Sovietului Suprem 
este o nouă contribuție a Uniunii 
Sovietice Ia cauza păcii, pentru 
care a făcut atît de mult.

cu un vot de neîncredere în guvern. 
In amendament se exprimă regretul 
că mesajul tronului nu conține 
„nici o propunere efectivă pentru 
asigurarea creșterii continue a pro
ducției industriale fără inflație, 
pentru rezolvarea problemelor ace
lor ramuri ale industriei care trec 
prin greutăți deosebite ca industria 
cărbunelui, a țesăturilor de bumbac 
și a construcțiilor navale, precum 
și pentru ușurarea situației bătrîni- 
lor și văduvelor, bolnavilor, invali
zilor, șomerilor și altor oameni 
care tțoniinuă să trăiască în sărăcie 
și îndură lipsuri".

După Bevan a luat cuviniul mi
nistrul finanțelor al Angliei, Heat- 
chcoai Amary care a recunoscut că 
Anglia trebuie să facă față „unui 
mare număr de probleme foarte di
ficile".
--------------------------------------- 

nile învecinate a fost introdus un 
regim militar sever. Intr-o serie de 
localități au avut loc atacuri ale 
congolezilor împotriva patrulelor 
de poliție. Pentru „stabilirea ordi- 
nei" trupele de securitate folosesc 
împotriva congolezilor arme de foc.

In orașul Eleisabethville, aproxi
mativ 8.000 de muncitori de la în
treprinderile producătoare de ulei 
an declarat grevă în semn de pro
test împotriva samavolniciei auto
rităților belgiene.

rilor, ci prin distrugerea armelor.
In secolul energiei atomice, a 

spus Krishna Menon, dezarmarea 
este inevitabilă. Acum nu este vor
ba de a se reduce armamentele șt 
efectivul forțelor armate, ci de a 
se pune războiul în afara legii, 
adică de a se crea condiții în care 
izbucnirea unui conflict să fie cu 
neputință.

In această ordine de idei, dele
gatul Indiei și-a exprimat deza
măgirea în legătură cu planul en
glez de dezarmare și cu propunerea 
Franței de a se interzice în prima 
etapă a dezarmării mijloacele de 
transport ale armelor atomice.

In încheiere, ministrul Apărării 
al Indiei și-a exprimat speranța că 
pe viitor, problema dezarmării va 
fi discutată și soluționată în ca
drul comitetului celor 10, nu în 
mod izolat, ci sub influența situa
ției internaționale îmbunătățite.

V. V. Kuznețov, prim-locțiitor 
al ministrului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., șeful delegației sovie
tice, care a luat apoi cuvîntul, a 
făcut bilanțul discuției. El a ară
tat că, după cum a reieșit din dez

(Urmare din pag. l-a) 
torul omenirii. Se adeveresc cuvin
tele lui Lenin: „Republica noastră 
Socialistă a Sovietelor se va înălța 
trainic, ca un far al socialismului 
internaținal și ca un exemplu pen
tru masele muncitoare".

In pofida atacurilor ideologilor 
burghezi și ale revizioniștilor, viața 
a dat și dă cîștig de cauză marxism- 
leninismului, experienței mondiale a 
clasei muncitoare. Cea mai bună 
confirmare o constituie ritmul rapid 
și caracterul profund al prefacerilor 
social-economice petrecute în Uniu
nea Sovietică și în celelalte țări 
ale sistemului mondial socialist, 
o constituie avîntul fără precedent 
al forțelor de producție, participa
rea largă, entuziastă a maselor 
populare din aceste țări la înflori
rea economică și culturală, la îm
bunătățirea continuă a nivelului 
lor de trai.

Revoluția Socialistă din Octom
brie este izvorul tuturor victoriilor 
economice și culturale ale Uniunii 
Sovietice.

Anul acesta, sărbătoarea Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie se îmbogățește cu semnificații 
deosebite. Anul 1959 — primul din 
septenalul sovietic — este anul 
unor mari succese dobîndite de 
U.R.S.S. pe drumul construirii 
desfășurate a comunismului. Sărbă
torim aniversarea Marelui Octom
brie îrl condițiile cînd întreaga o- 
menire privește mai mult ca oricînd 
spre cel dintîi stat al muncitorilor 
și țăranilor, statul unor înfăptuiri 
gigantice.

Poporul sovietic muncește cu ho- 
fărîre, sub conducerea încercatului 
său conducător — gloriosul 
P.C.U.S. —, pentru înfăptuirea sar
cinii economice fundamentale de a 
ajunge din urmă și de a depăși 
pripcipalele țări capitaliste în ce 
privește volumul producției pe cap 
de locuitor. Poporul sovietic înain
tează vertiginos spre înfăptuirea țe
lului măreț pe care și l-a propus. 
In această privință este destul să 
se arate că, în comparație cu anul 
1913, producția Uniunii Sovietice 
a crescut de 36 de ori, în timp ce 
producția celui mai puternic stat 
capitalist — S.U.A. — n-a crescut 
decît de 4 ori. In ce privește pro
ducția industrială globală, de pe 
acum Uniunea Sovietică a lăsat 
în urmă toate țările capitaliste din 
Europa. Producția industrială a 
U.R.S.S. întrece cu mult pe cea a 
Angliei, Franței și Germaniei oc
cidentale luate la un loc.

In comparație cu anul 1913, pro
ducția mijloacelor de producție a 
crescut de 83 de ori, iar produc
ția industriei constructoare de ma
șini și a metalurgiei prelucrătoare 
— de 240 de ori. Actualmente în 

bateri, sînt întrunite țoale condi
țiile necesare înfăptuirii unei de
zarmări generale și totale. Această 
problemă, a declarat el, a devenit 
astăzi deosebit de importantă și 
totodată urgentă, deoarece ome

nirea se află în fața pericolului 
inspăimîntător al unui război cu 
arme rachetă și atomice.

Ocupîndu-se de reacția partici- 
panților la discuție, la propunerea 
sovietică cu privire la dezarmarea 
generală și totală, V. V. Kuznețov 
a subliniat că ea a fost apreciată 
pozitiv de majoritatea delegațiilor. 
Acest lucru, a spus el, este dovedit 
și de faptul că proiectul comun de 
rezoluție în această problemă a 
fost sprijinit cu căldură de repre
zentanții Angliei, Franței și ai ce
lorlalte țări membre ale O.N.U.

Delegația sovietică, a spus V. V. 
Kuznețov, relevă cu satisfacție co
laborarea concretă care s-a cons
tatat între delegațiile Uniunii So
vietice și S.U.A. în elaborarea a- 
cestui proiect de rezoluție.

Preconizind înfăptuirea progra
mului de dezarmare generală și 
totală, a arătat V. V. Kuznețov în 

decurs de o lună se produce mai 
mult oțel și se extrage mai mult 
petrol decît în tot anul 1913. In 
3 zile se produce o cantitate de 
energie electrică egală cu cea pro
dusă în Rusia prerevoluționară în- 
tr-un an întreg.

Succesele importante pe tărîmul 
industriei se împletesc cu cele ob
ținute în agricultură și în toate 
celelalte domenii. Măsurile impor
tante adoptate de partidul comu
nist în ultimii ani în agricultură 
s-au soldat cu realizări mari în 
creșterea producției de cereale, de 
plante industriale, de carne, lapte, 
unt etc. In decursul ultimilor cinci 
ani, producția medie anuală de 
cereale a sporit cu 39 la sută în 
comparație cu producția medie a- 
nuală. din perioada cincinală pre
cedentă.

Prevederile septenalului au înce
put să fie nu numai îndeplinite, ci 
și depășite. In primele 9 luni ale 
anului în curs, producția indus
trială,' de pildă, a sporit cu 12 la 
sută, în vreme ce planul pe 1959 
prevedea o creștere de 7,7 la sută.

îndeplinirea cu s'ucces a preve
derilor planului septenal, dezvol
tarea tuturor ramurilor economiei 
naționale a U.R.S.S. crează condi
țiile ca în viitorul apropiat oamenii 
sovietici să aibă cel ’mai ridicat ni
vel de trai din lume. Odată cu bu
năstarea poporului — în Uniunea 
Sovietică se înfăptuiește cea mai 
scurtă săptămîriă și zi de lucru din 
lume, fără micșorarea salariilor ci, 
dimpotrivă, în condițiile de con
tinuă sporire a acestora. Măsurile 
luate de curînd prevăd ca pînă în 
cel de-al iV-lea trimestru al a- 
nului viitor să se desăvîrșească 
trecerea tuturor muncitorilor și 
funcționarilor la ziua de lucru de 
7 ore, iar pentru anumite categorii 
la ziua de lucru de 6 ore.

Popoarele din întreaga lume ur
măresc cu profund interes epocalele 
succese obținute de Uniunea Sovie
tică în domeniul științei și tehnicii. 
Geniul poporului sovietic a dat pă- 
mîntului primii săi sateliți artifi
ciali. Savanții sovietici au sporit 
numărul planetelor sistemului nos
tru solar cu încă una, făurită și 
lansată pe orbită de mîna omului. 
Stindardul primei țări a socialismu
lui purtînd secera și ciocanul, a 
ajuns în lună, spre gloria științei 
și tehnicii sovietice. De curînd, U- 
niunea Sovietică a lansat o a treia 
rachetă cosmică, plasînd pe orbită 
o stație automată interplanetară. A 
fost construit și a pornit în cursă 
primul spărgător de gheață atomic 
din lume.

Strălucitele succese dobîndite de 
Uniunea Sovietică în toate dome
niile, ritmul intens al dezvoltării e- 
conomiei naționale, creșterea impe- 

continuare, guvernul sovietic nu se 
situează pe poziția „totul ori ni
mic", poziție pe care unii caută 
să i-o atribuie.

Noi am declarat în repetate rîn- 
duri că dacă, dată fiind situația 
puterilor occidentale, se va dovedi 
imposibil să se ajungă la un acord 
cu privire la dezarmarea generală 
și totală, Uniunea Sovietică este 
dispusă să se înțeleagă asupra u- 
nei serii de măsuri parțiale în do
meniul dezarmării.

Chezășia cea mai sigură împo
triva izbucnirii unui război, a spus 
delegatul sovietic, o constituie însă 
dezarmarea generală și totală, a- 
dică distrugerea tuturor mijloacelor 
materiale de purtare a războiului.

După ce a subliniat în încheiere
----------------♦♦

In întîmpinarea congresului P.M.S.U.
BUDAPESTA (Agerpres). — Co

muniștii unguri se pregătesc cu 
însuflețire în vederea congresului 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar care va începe la 30 noiembrie 
1959. In aceste zile ziarul „Nepsza- 
badsag" organul central at P.M.S.U. 
publică dări de seamă asupra con
ferințelor de partid, la care comu
niștii unguri

au avut loc pînă acum la Budapesta 
și în majoritatea regiunilor țării, 
precum și în rîndurile armatei 

fac bilanțul activi- populare ungare.
’------------------------------------------------------

Patrioții din Oman continuă lupta împotriva trupelor engleze
DAMASC (Agerpres). — Repre

zentanța Imamului Omanului a a- 
nunțat că patrioții omanezi au dez
lănțuit noi operațiuni împotriva

tuasă a nivelului de trai, mărețele 
perspective de dezvoltare în viitor 
arată tuturor încotro duce calea so
cialismului și comunismului.

Grandioasele succese ale Uniunii 
Sovietice sînt o urmare a luptei ne
obosite a poporului sovietic pen
tru fericirea oamenilor de pretutin
deni, pentru pace în lume. Această 
luptă se reflectă în fiecare acțiune 
a U.R.S.S. pe plan internațional, 
în politica de promovare a coexis
tenței pașnice între state cu sis
teme social-economice diferite. Vi
zita tovarășului N. S. Hrușciov îrt 
Statele Unite — eveniment deose
bit de important în viața interna
țională — a pus din nou și în chip 
cît se poate de convingător în lu
mină strădania Uniunii Sovietice 
pentru victoria coexistenței pașnice.

Propunerile de dezarmare gene
rală și totală făcute, în numele gu
vernului sovietic, de către tov Hruș
ciov în fața Adunării Generate a 
O.N.U. au aprins în inimile oamenilor 
din toate colțurile pămîntului noi 
nădejdi de pace și progres, au ară
tat încă o dată, cu puterea fapte
lor, că socialismul și pacea sînt: 
de nedespărțit, că în prezent for
țele păcii pot învinge războiul.

Oamenii cinstiți de pretutindeni 
salută rezultatele vizitei în S.U.A. 
a președintelui Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Sovietice ca urt 
început bun pe calea rezolvării: 
pașnice, prin tratative, a chestiu
nilor litigioase dintre state și în
tărirea păcii în lume.

Poporul romîn,, și alături de el 
toți oamenii muncii din ( raionul 
nostru întîmpină aniversarea Marii. 
Revoluții Socialiste din Octombrie! 
sub semnul luptei pentru îndepli-’ 
nirea sarcinilor trasate de partid' 
și guvern. In întreprinderi, peste 
tot, se desfășoară întrecerea socia
listă pentru îndeplinirea și depă
șirea angajamentelor sporite:, luate 
cu prilejul dezbaterii documentelor 
plenarei C, C. al P.M.R. din 13—14. 
iulie a. c.

Oamenii muncii din agricultura- 
raionului întîmpină ziua de 7 No
iembrie muncind cu elan pentru 
a termina la timp toate lucrările 
din campania agricolă de toamnă, 
pentru a întări și pe mai departe 
sectorul socialist al agriculturii.

La cea de-a 42-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, oamenii munci din țara 
noastră își manifestă din nou ho- 
tărîrea de a lupta neîncetat, sub 
conducerea partidului, pentru înflo
rirea patriei pentru victoria deplină 
a socialismului în R.P.R., pentru 
întărirea prieteniei de nezdruncinat 
cu poporul sovietic, pentru consol i-| 
darea neîncetată a lagărului socia
list, în frunte cu marea și invinci
bila Uniune Sovietică.

existența înțelegerii de principiu a- 
supra chestiunii esențiale — accep
tarea ideii dezarmării generale și 
totale, lucru dovedit de rezoluția a- 
doptată în unanimitate, V. V. Kuz
nețov și-a exprimat speranța că 
oropunerile sovietice vor sta la 
baza activității Comitetului celor 
zece state, care urmează să treacă 
într-un timp scurt la elaborarea u- 
nui acord internațional corespun
zător asupra dezarmării.

Apoi Comitetul a aprobat în u- 
nanimitate, fără să o pună la vot, 
rezoluția U.R.S.S. și S.U.A. cu pri
vire la dezarmarea generală și to
tală, la care delegațiile tuturor ță
rilor membre ale O.N.U. s-au ală
turat acum clteva zile în calitate 
de coautori. i 

lății lor, aleg noi organe de partid 
și pe delegații la Congresul P.M.S.U. 
Conferințe de partid la lucrările 
cărora au luat parte și membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U.

trupelor britanice dintre Mizwa și 
Iski, provocîndu-le pierderi în oa
meni și materiale. Au fost uciși 
11 militari britanici și 20 au fost 
răniți.
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