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Trăiască a 45-a aniversare
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a Marii Revoluții Socialiste
din Octombrie !
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Sub steagul
Marelui Octombrie

Au trecut 45 de ani de la Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie 
— cel mai de seamă eveniment din 
istoria omenirii, uriașă piatră de 
hotar între lumea veche, a asupri
rii și exploatării omului de către 
om, și lumea nouă, a libertății și 
fericirii umane. Victoria revoluției 
a schimbat definitiv cprsul istoriei 
contemporane. „Lichidarea capita- 
lisțnului și a rămășițelor lui, pu
nerea bazelor orînduirii comuniste 
constituie conținutul noii epoci a 
istoriei universale care începe 
acum” — a arătat, cu genială clar
viziune; făuritorul Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice și al 
primului stat al muncitorilor și ță
ranilor, V. I. Lenin.

Cea de-a 45-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie 
o sărbătorim azi în condițiile des
fășurării din plin a mărețului pro
ces care transformă din temelii în
fățișarea lumii contemporane— tre
cerea pe calea socialismului a noi 
și noi popoare, prăbușirea impe
rialismului și lichidarea sistemului 
colonial, triumful socialismului și 
comunismului pe scară mondială.

■ Pe drumul luminat de Octombrie 
Roșu, vechea Rusie, ținută cînd- 
va de țarism, de clasele exploata
toare și monopolurile străine într-o 
stare de cumplită înapoiere, a 
străbătut o distanță la fel de 
imensă ca și distanța de la Pă
mînt la planeta Marte, pe care o 
străbate în aceste zile noua rache
tă cosmică sovietică, „Marte 1". 
în prezent, Uniunea Sovietică dă 
o, producție industrială de 44 ori 
niai mare decît în 1913. Producția 
mijloacelor de producție a crescut 
de aproape o sută de ori, iar a in
dustriei constructoare de mașini și 
prelucrătoare de metale de peste 
300 de ori. Se dezvoltă neîncetat a- 
gficultura socialistă. Pe temelia pu
ternicii industrii grele sporește an 
de an producția bunurilor de larg 
cpnsum, crește nivelul de trai al 
populației. O mare amploare cu
noaște construcția de locuințe : în 
ultimii patru ani s-au mutat în 
case noi 50 de milioane de oameni, 
adică aproape un sfert din întrea
ga populație a țării. Pî'.aă și ad
versarii înverșunați ai socialismu
lui sînt nevoiți să recunoască as
tăzi superioritatea științei și tehnicii 
sovietice. Ca un steag al comunis
mului în construcție, ridicat la înăl
țimi amețitoare, apar în ochii în
tregii omeniri zborurile oamenilor 
sovietici în Cosmos. ■ —

Făuritorii celei dintîi puteri so
cialiste din lume dau în prezent 
viață mărețului program al con
strucției comuniste, adoptat de 
Congresul al XXII-lea al gloriosu
lui Partid Comunist al Uniunii 
Sovietice, avangarda mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
Izbînzile dobîndite de oamenii so
vietici în toate domeniile econo
miei și culturii întăresc convinge
rea oamenilor muncii de pretutin
deni că poporul sovietic, sub con
ducerea gloriosului său partid co
munist, va îndeplini cu succes 
sarcina de a întrece cele mai dez
voltate țări capitaliste în ce pri
vește producția pe cap de locuitor, 
va transforma în realitate perspec
tiva proclamată în Program ca ac
tuala generație de oameni sovietici 
să trăiască în comunism.

Uriașă este înrîurirea pe care 
Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie a exercitat-o asupra con
științei milioanelor și milioanelor de 
oameni ai muncii din lumea întrea
gă, asupra destinelor omenirii ! Sub 
invincibilul steag al Marelui Octom
brie înaintează astăzi, umăr la 
umăr, o treime din omenire — po
poarele țărilor socialiste, strîns uni-, 
te în puternicul lagăr al păcii și 
socialismului, vlăstarul iubit al cla- 

: sei muncitoare internaționale. Mun
cind cu abnegație pentru întări
rea noii orînduiri sociale, folosind 
avantajele relațiilor de strînsă co
laborare și ajutor reciproc frățesc, 
țările socialiste își dezvoltă puter
nic economia și cultura, ajung din 
urmă și o iau înaintea țărilor capi
taliste dezvoltate din punct de ve
dere economic, apropiind victoria 
deplină a sistemului socialist în 
întrecerea pașnică cu capitalismul.

în țara noastră, membră a fa

miliei frățești a țărilor socialiste, 
ideile marxism-leninismului s-au în
truchipat în măreața realitate so
cialistă a zilelor noastre. Sub con
ducerea încercată a Partidului 
Muncitoresc Romîn, poporul nostru 
a dezvoltat puternic forțele de pro
ducție ale țării, a rezolvat cu 
succes sarcina transformării socia
liste a agriculturii, obținînd victo
ria definitivă a socialismului la 
orașe și sate. Energiile descătușate 
ale oamenilor muncii de pe întreg 
cuprinsul țării sînt concentrate în 
prezent spre traducerea în viață a 
mărețului program trasat de cel 
de-al III-lea Congres al P.M.R. — 
programul înfloririi patriei, al de- 
săvîrșirii construcției socialiste, al 

■ creșterii . continue a nivelului de 
trai al poporului. Pentru poporul 
nostru prietenia fierbinte, de ne
clintit, cu țara Marelui Octombrie,, 
cu toate țările lagărului socialist, 
reprezintă o cucerire de preț, . pe 
care este hotărît s-o dezvolte și s-o 
întărească necontenit.

în timp ce lumea socialistă îna
intează pe un drum luminos spre 
noi și noi succese, lumea capita
listă oferă privirilor tabloul adîn- 
cirii continue a prăpastiei dintre 
muncă și capital, dintre majori
tatea națiunii și monopoluri, ta
bloul ascuțirii contradicțiilor din
tre țările capitaliste, al mizeriei și 
foamei în care se zbat milioane și 
milioane de muncitori și țărani. 
Crește an de an lupta grevistă în 
țările capitalului. în fruntea luptei 
maselor pentru pace, libertate și' 
un trai mai bun se află neînfricatele 
partide comuniste și muncitorești, 
apărătoare consecvente ale intere
selor clasei muncitoare și ale între
gului popor. Forța politică funda
mentală a contemporaneității este 
mișcarea muncitorească internațio
nală, din care fac parte zeci de 
partide comuniste și muncitorești, 
multe dintre ele din țări unde 
înainte de octombrie 1917 nici nu 
existau organizații ale clasei mun
citoare. întărirea unității partide
lor comuniste și muncitorești, a în
tregii mișcări muncitorești interna
ționale, reprezintă chezășia obți
nerii de noi și noi victorii î’n lupta 
pentru pace, democrație și socia
lism.

Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, apariția socialismului 
pe glob a marcat începutul erei de 
eliberare a popoarelor asuprite. Pu
ternicul val al revoluțiilor de elibe
rare națională dărîmă odioasa Bas- 
tilie colonială, subminează temeliile 
imperialismului.

Problema esențială a contempo
raneității este problema războiului 
și a păcii. Pentru întîia oară în is
torie s-a creat o situație în care 
forțele socialismului și păcii pre
cumpănesc asupra forțelor reacți- 
unii și agresiunii ; prin eforturile 
unite ale țărilor socialiste, ale tu
turor forțelor uriașe interesate în 
apărarea păcii, războiul poate fi 
preîntîmpinat. învățătura lui Lenin 
despre posibilitatea și necesitatea 
coexistenței pașriice între statele 
cu orînduiri sociale diferite este 
baza de neclintit a politicii externe 
a țărilor socialiste.

Uniunea Sovietică, țările socia
liste, printre care și țara noastră, 
militează cu hotărîre pentru regle
mentarea pașnică, prin tratative, a 
problemelor internaționale liti
gioase, pentru înfăptuirea dezarmă
rii generale și totale, pentru înlă
turarea oricăror focare de încordare 
și conflicte — cum este cel din Ma. 
rea Caraibilor, rezultat al acțiunilor 
S.U.A. împotriva eroicei Cube libere 
— pentru lichidarea rămășițelor ce
lui de-al doilea război mondial prin 
încheierea tratatului de pace cu 
Germania și normalizarea situației 
în Berlinul occidental. Socialismul 
și pacea sînt astăzi, în fața întregii 
omeniri, noțiuni de nedespărțit.

Ideile lui Marx, Engels, Lenin, 
ideile Marelui Octombrie au pus 
în zilele noastre stăpînire pe min
țile și inimile a sute de milioane 
de oameni. în fața întregii omeniri 
s-au deschis perspectivele grandioa
se ale comunismului, care instau
rează pe pămînt Pacea, Munca, Li
bertatea, Egalitatea, Frăția și Feri
cirea tuturor popoarelor.

vilionul a fost vizitat de 
186 688 de persoane; peste 
30 000 au venit din provin
cie, din aproape toate regiu
nile țării.

Tineri medici și farmaciști 
la posturi

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). —■ 
în regiune, din an în an se dez
voltă rețeaua sanitară, se mărește 
numărul cadrelor medicale. Zilele 
trecute și-au ocupat posturile 30 de 
medici și 6 farmaciști tineri absol
venți ai institutelor de medicină și 
farmacie, din care 7 au fost repar
tizați la serviciile medico-balneate 
de la Sovata și Borsec precum și 
la centre raionale de radiofotogra- 
fii a secțiilor de tratament a boli
lor pulmonare.

Un nou vas lansat la apă
Constructorii navali din Galați cru lansat zilele aces

tea la apă un nou vas. Este vorba de un șlep de 
1 700 de tone, al treilea de acest fel construit tn șan
tier de la începutul anului. Pe cala șantierului sînt 
în construcție încă 3 cargouri de 4 500 tone șl o moto
navă de 2 000 de tone. (Agerpres)

Peste 1600000 de vizitatori

Descoperiri arheologiceDesen de P. NAT.ARIE

Manifestări consacrate zilei de 7 Noiembrie
La Academia R. P. Romîne

Academia R. P. Romîne a ținut 
luni după-amiază o ședință festivă 
consacrată împlinirii a 45 de ani de 
la Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie. ,•

Au participat numeroși academi
cieni, membri corespondenți ai Aca
demiei, cercetători științifici și alți 
oameni de știință.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Atanase Joja, pre
ședintele Academiei R. P. Romîne.

Acad. Elie Carafoli, directorul 
Institutului de mecanică aplicată 
„Traian Vuia“ al Academiei, a pre
zentat un referat în care s-a ocupat 
de succesele epocale ale științei so
vietice, relevînd în special realiză
rile obținute în domeniul aviației, 
tehnicii rachetelor și cuceririi spa
țiului cosmic. Vorbitorul a subliniat 
de asemenea roadele bogate ale co
laborării științifice sovieto-romîne.

Expunerea a fost viu aplaudată de 
cei prezenți.

La Casa Scriitorilor

Uniunea Scriitorilor din.R. P. Ro- 
mînă a organizat' în după-amiaza 
zilei de luni la' Casa Scriitorilor din 
Capitală o seară literară consacrată 
sărbătoririi zilei de 7 Noiembrie. Au 
luat cuvîntul poeții Marcel Breslașu 
șl M. Cruceanu. Au citit din lucră
rile lor poeții Eugen Jebeleanu, Ion 
Horea, Torna George Maiorescu, 
Cezar Baltag, Nichita Stănescu, Ion 
Gheorghe, Adrian Munțiu, Camil 
Baltazar, Al. Gheorghiu Pogonești 
și Victor Tulbure.

★

în Capitală-și în țară au continuat 
duminică și luni numeroase ma- 

nifestări cultural-artistice consacrate 
Lunii prieteniei romîno-sovietice.

La Casa de cultură a tineretului ! 
„23 August" a avut loc duminică 
dimineața o adunare a pionierilor i 
dedicată Casei de cultură „Moro
zov“ din raionul Triohgornaia Ma
nufactura din Moscova, la care ■ au 
asistat pionieri și profesori sovietici 
aflați în țara noastră. Cu acest pri
lej, s-a trimis o scrisoare de priete
nie Casei de cultură „Morozov“ și 
pionierilor din raionul Triohgornaia 
Manufactura.

Un mare număr de oameni ai 
muncii din Capitală au asistat luni 
în sala Ateneului R. P. Romîne la 
simpozionul cu tema „U.R.S.S. pe 
drumul celui mai înalt nivel de trai 
al poporului". Au vorbit, cu această 
ocazie, acad. Petre Constantinescu- 
Iași, vicepreședinte al Consiliului 
general A.R.L.U.S.. dr. Octavian 
Berlogea, vicepreședinte al Crucii 
Roșii a R.P. Romîne, prof. univ. 
Mircea Biji, director general al 
Direcției centrale de statistică.

în sala clubului Șantierului naval 
maritim din Constanța a avut loc 

^ntîLaiti tn lubteian
'Așa îl cunosc minerii 

din Cavnic pe Pavel 
Danciu de cînd a venit 
în mină: calm, cumpă
tat, totdeauna cu o glu
mă pe buze. Cîteodată, însă, este plin de neas- 
tîmpăr. Cînd : își pune ceva la inimă, poate sta 
și trei șuturi de-a rîndul în mină și nu se lasă 
pînă nu duce treaba ■ la capăt.

...Era la începutul anului. Laboratorul stabilea 
un procentaj mai mare de steril decît cel ad
mis la minereul extras din unele abataje ale 
sectorului IV. Sectorul era atunci în plină reor
ganizare a producfiei. Se pregătea darea în ex
ploatare a unor noi rezerve de minereu. Unele 
filoane mai vechi, subțiri, dar cu un conținut 
bogat în metal, erau totuși exploatate. Mina an
gajase în ultimul timp mulți oameni noi. Unii 
intrau pentru prima dată în mină. Organizația 
de partid a cerut membrilor și candidaților de 
partid să mobilizeze întregul colectiv ca, în a- 
ceste împrejurări deosebite, sarcinile de pro
ducție, angajamentele luate să fie exemplar în
deplinite.

ir

Pavel Danciu lucra la înaintare. Brigada lui 
era fruntașă pe sector ; oamenii cîștigau bine 
și erau mulțumiți. Danciu se gîndea însă la che
marea organizației de partid. Era doar membru 
de partid. „Dacă în sectorul IV lucrurile vor mer
ge tot așa — își spunea el — vom avea neca
zuri cu îndeplinirea planului". Și hotărî să treacă 
într-o brigadă nou înființată, rămasă în urmă, 
care lucrează în■ acest sector. A fost repartizat 
într-un abataj pe filonul ramura de vest. Băieții 
din noua brigadă l-au primit cu oarecare re
zervă.

— Aici nu-i ca la înaintări, tovarășe Danciu, 
să rupi piatră goală — îi spuse careva dintre 
ei — trebuie să dai minereu. Uite filonul cum 
arată...

Intr-adevăr, filonul de metal, destul de sub
țire, șerpuia sub bolta îngustă de piatră. Prin 
metode obișnuite de lucru, metalul nu putea fi 
smuls din stîncă fără să se amestece cu sterilul. 
Și de aici tot necazul cu laboratorul. Danciu a

examinat cu atenție noul abataj și a găsit solu
ția : să aplice ce învățase la școala minieră — 
pușcarea selectivă. Exista părerea că la Cavnic, 
această metodă nu ar avea cimp de aplicare. 
S-a consultat cu maistrul de schimb și cu șeful 
de sector. Au elaborat o nouă schemă de puș- 
care : filonul și sterilul vor fi pușcate separat. 
Danciu a perforat primele găuri. La prima în
cercare, toți din brigadă erau emoționați. După 
ce gazele de la explozie au fost absorbite de 
ventilatoare, oamenii au năvălit cu toții spre

Printre minerii maramureșeni

'frontul de lucru. Experiența reușise. Dirijată cu 
precizie, explozia dislocase doar filonul și foar
te, foarte puțin steril. Din ziua aceea, pe rosto
gol n-a mai curs în vagoneți decît minereu de 
calitate.

Au avut loc apoi multe întîlniri în subteran 
între Danciu și alți șefi de brigadă. Experiența 
lui s-a răspîndit mai întîi la vecini, în brigăzile 
lui Filip, și Ștefan Schiopu, apoi și la celelalte 
brigăzi unde erau condiții asemănătoare de lu
cru. Sectorul a devenit fruntaș pe mină.

★

La panoul de onoare din curtea minei, dintr-o 
fotografie nu tocmai proaspătă zîmbește chipul 
minerului Pavel Danciu. L-am vizitat de curînd 
la locul de muncă. Lucrează în același sector, 
dar într-un abataj nou, cu fîșii orizontale. La 
lumina lămpilor de carbid. Danciu ne-a vorbit 
cu pasiune și dragoste despre fiecare om 
din brigadă. Despre sine însă nu ne-a spus ni
mic. Ne-a oferit în schimb un carnet de însem
nări, un fel de „jurnal de zi” al brigăzii. L-am 
răsfoit, cerîndu-i unele explicații. Mai întîi am 
citit angajamentul luat de brigadă la începutul

simpozionul „Știința sovietică în 
sprijinul dezvoltării agriculturii din 
regiunea Dobrogea“.

Ștudenții și profesorii Conserva
torului „Gheorghe Dima" din Cluj, 
au prezentat pentru salariații în
treprinderii de mobilă, în sala clu- 
bhlui „Libertatea“, un concert vocal 
și instrumental cu lucrări de 
Ceaikovski, Grieg, Glinka, Enescu și 
Balakirev.

La manifestările prilejuite de Luna 
prieteniei romîno-sovietice, în re
giunea Hunedoara au participat 
pînă acum 250 000 de mineri, side- 
rurgiști, țărani colectiviști și alți 
oameni ai muncii.

Luni după-amiază, în Piața Unirii 
din Iași, numeroși oameni ai muncii 
au asistat la sosirea tradiționalei șta-' 
fete a prieteniei romîno-sovietice. 
Cu acest, prilej a. avut loc un mi
ting la care au fost citite mesajele 
purtate de către solii sportivilor din 
regiunile Suceâva și Iași. Mesajele 
vor fi înmînate în ziua de 6 noiem
brie sportivilor sovietici în cadrul 
mitingului ce va avea loc la Ungheni.

(Agerpres)

Peste 1 600 000 de vizita
tori la pavilionul de mostre 
— aceasta este cifra pe care 
au indicat-o luni seara celu
lele fotoelectrice. Numai tn 
cursul zilei de duminică, pa

Ciclu de conferințe pentru perfecționarea 
cadrelor tehnice

La Timișoara s-a deschis un ciclu 
de conferințe pentru perfecționarea 
inginerilor și tehnicienilor din între
prinderile textile care fabrică, țesă
turi și alte articole din fire și fibre 
sintetice. Ciclul este organizat din 
inițiativa Consiliului local al sindi
catelor de către Comisia inginerilor

TIMIȘOARA (coresp. 
„Scînteii“). — Colecti
vul Muzeului orășenesc 
Reșița, în colaborare cu 
Muzeul regional al Ba
natului a descoperit în 
hotarul comunei Zor
lențu Mare din raionul 
Caransebeș o așezare 
din timpul comunei pri-

mitive, aparținînd epo
cii neolitice și databilă 
aproximativ din mile
niul IV înaintea erei 
noastre. Primele son
daje au scos la iveală 
un bogat material alcă
tuit din unelte de pia
tră cioplite și lustruite, 
ceramică și numeroase

Arături de toamnă pe
fot mai mari

suprafețe

PITEȘTI (coresp.
După terminarea 
gospodăriile colective din regiunea 
Argeș și-au concentrat forțele pen
tru terminarea arăturilor adinei de 
toamnă. La gospodăria colectivă 
Drăgănești-Olt, cele două brigăzi de 
tractoare au executat pînă acum 
arături adînci pe mai bine de 900 
ha din cele 1 250 ha planificate. 
Tractoriștii Gheorghe Ruinea, Va
sile Degu, Florea Rușeanu și alții au 
realizat 95 la sută din planul de

„Scînteii"). — 
însămînțărilor,

In turneu 
la sate

O dată cu des
chiderea stagiunii, 
Teatrul de stat 
din Brăila a orga
nizat turnee în sa
tele și comunele 
raionului. în co
munele Traianu, 
însurăței, Movila 
Miresii, Gemenele 
și altele au fost 
prezentate piesele 
„Costache și via
ța interioară” și 
„Oameni și um
bre”.

și tehnicienilor din cadrul acestui 
consiliu, împreună cu întreprinderile 
textile timișorene.

In afară de conferințe se organi
zează și schimburi de experiență șl 
demonstrații practice privind meto
dele de prelucrare a firelor și fibre
lor sintetice.

Unitati comerciale
9

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). —* 
Recent. Ö.C.L. Alimentara, raionul 
Cîmpina. a amenajat la Bușteni un 
nou magazin general pentru desfa
cerea produselor alimentare. Unități 
noi specializate au mai fost deschi
se în ultimul timp și în orașele 
Ploiești, Buzău și Tîrgoviște.

De la începutul anului și pînă în 
prezent au fost înființate în regiu
nea Ploiești 15 unități de desfacere 
a produselor alimentare, 24 unități 
de desfacere a produselor industria
le și metalo-chimice și 19 unități de 
alimentație publică.

figurine antropomorfe 
și zoomorfe.

întregul material des
coperit la Zorlențu Ma
re va contribui în mod 
substanțial la lămurirea 
problemelor legate de 
cultura materială nu
mită „cultura Banatu
lui“, 

hantri prevăzut pentru campania de 
toamnă. Și la gospodăria colectivă 
Surdulești, raionul Costeștl, s-au fă
cut arături pe 500 ha, din 650 
ha planificate.

în întregul raion Drăgănești-Olt 
s-a arat pînă în prezent 72 la sută 
din suprafața planificată. Ogoare de 
toamnă pe suprafețe importante s-au 
executat și în alte raioane ale regiu
nii Argeș cum sînt Slatina, Costești, 
Găești și altele.

No! blocuri do locuințe pe șoseaua Mihai Bravu din Capitală, date de curlnd In folosință.
(Foto i R. Costln)

anului, în întrecere cu 
brigada lui Filip: ,O 
tonă de minereu zilnic 
peste plan”. Cuvîntul 
dat de ortacii lui Dan

ciu a fost respectat zi de zi. Iată o altă însem
nare:

„Vornicu a îhtîrziat astăzi cu zece minute la 
apelul de intrare în șut. E pentru a doua oară. 
Să-l punem în discuția brigăzii..."

(Intre altele, trebuie spus că Vornicu nu nu
mai că a terminat cu întîrzierile și alte aba
teri de la disciplină, dar acum el este unul 
dintre cei mai buni ajutori de miner din bri
gadă).

Altă însemnare : „Perforatorul lui Mărcuciac 
s-a defectat astăzi. Am pierdut împreună o oră 
ca să-l reparăm. E și normal să se strice, pen
tru că este prost întreținut".

Ce a făcut Danciu să îndrepte lucrurile ? La 
sfîrșitul schimbului din ziua aceea, toți și-au 
luat lămpile și voiau să plece spre gura suito
rului.

— Stați — le-a spus șeful brigăzii — mai 
avem o datorie...

Singur s-a apucat apoi să curețe de praf cu 
aer comprimat perforatorul lui Mărcuciac și să-l 
ungă. De atunci Mărcuciac este acela care con
trolează zilnic cum sînt întreținute perforatoarele.

Despre membrii brigăzii lui Danciu am putea 
relata și alte lucruri. Toți sînt foarte buni prie
teni, alcătuiesc parcă o familie. După ieșirea din 
șut se intîlnesc adesea la cinematograf, la bi
bliotecă.

*

V-am prezentat, la locul de muncă, cițiva mi
neri de la Cavnic, exploatare fruntașă pe trus
tul minier „Maramureș". Am ales brigada lui 
Pavel Danciu pentru că în abatajul ei și-au dat 
întîlnire în ultimul timp mulți alți mineri de la 
Cavnic care au învățat din experiența acestor 
mineri fruntași.

R. APOSTOL 
coresp. „Scînteii”
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Toate lucrările în grafic!
întreprinderea de 'construcții nrl 1 

din Cluj are în subordinea sa trei 
șantiere. Unul din ele, șantierul nr. 
3, a fost profilat, încă de la în
ceputul acestui an, pentru construc
ții industriale. în prezent, colectivul 
șantierului e fruntaș pe întreprin
dere, îndeplini-ndu-și în- bune-con
diții- sarcintle—de-pian.-^—"----------

Constructorii acestui șantier au 
avut de executat în acest an impor- ____ __
tante lucrări industriale în Cluj și ștefan Kuhn — echipă cu mare ex- 
în alte locali-tă-ți-«ale:-regiunii/ -.Tije- j '■- ■' 
buiau terminate, ^construcțiileLuitÿ'. a ____ _ _ __ _ ___ ,
cepuțe anul trecut'TșLfabiiïcà'.de : de~ biînă.” calitäte Ta construcția ci-
sos din Aghireș, ■ depozitul frigorific,^.. nematograXului, a “ ‘ ' “ “
o serie de lucrări la uzinele „Uni
rea”. Toate acestea au fost date în 
folosință la termenele planificate, 
iar altele chiar' înainte de termen. 
Lucrările de la uzinele „Unirea” au 
fost terminate cu 3 luni' dè ziîe îna
intea termenului prevăzut; ÄltV 
lucrări, cum sînt șoproanele pen
tru fabrica de cărămizi din Cluj,. 
4 grajduri, o magazie de cereale.,și 
up' bloc de lociiințe pentru G.Â.S. 
Cluj etc., se desfășoară conform 
graficului, parte din ele fiind destul 
de avansate.

Printre lucrările importante din 
planul șantierului se numără și ce>le 
ce.se execută la ,uzina „Tehnofrig”., 
O serie de lucrări de la această uzi-, 
nă trebuiau terminate în acest an 
în proporție de 60 la sută. Datorită 
hărniciei constructorilor, în prezent 
se execută finisajul exterior.

Cum a devenit acest șantier frun
taș ? De la început trebuie arătat 
că aici e vorbă de o temeinică or-- calității lor. 
ganizare a muncii pe toată durata 
construcțiilor. La sugestia èbupei de 
partid și a comitetului de secție 
sindicală, conducerea șantierului a " 
repartizat, încă de la începutul anu
lui, muncitorii și tehnicienii

litate. De altfel, cine vede acum 
lucrările executate la „Tehnofrig”, 

Experienfa unui șantier nu poate să nu aibă cuvinte de lau- 
r j dă pentru lucrul trainic și frumostruntâȘ - făcut de constructori.
______ în timp ce echipe, cum sînt cele 

ale zidarilor Alexandru Moldovan și 
IttCAllilq ds muncă unde pot da cel Kuhn Ștefan, a dulgherului Gebe

- ' ■ - - - Andrei, au fost premiate și popu
larizate pentru ritmul susținut și ca
litatea bună a lucrului, altele, ce-i 
drept, puține la număr, cum este, de 
pildă, cea condusă de Zsiga Gheor
ghe, au fost criticate, de constructori 
pentru neglijențe, fiind obligate să 
refacă lucrările executate necores
punzător.

Activitatea constructorilor a fost 
spornică și datorită atenției care s-a 
dat pe șantier folosirii mijloacelor 
mecanizate. La o serie d.e utilaje 
s-au făcut diferite adaptări tehnice, 
mărmdu-li-se mult randamentul. La 
lucrările de la uzina „Tehno
frig”. montarea pieselor prefabri
cate s-a făcut cu ajutorul unui exca
vator căruia i s-a adaptat un braț 
prelungit, rezolvîndu-se astfel lipsa 
unor macarale. Plăcile de beton 
armat pentru acoperiș au fost ridi
cate cu macarale „Pionier”, montate 
pe pămînt, la care s-au adaptat ün 
sistem special de transport al plăci-/ 
lor atît pe verticală cît și pe ori
zontală, folosindu-se : monoraiuri,. 
simple instalate pe acoperiș. îp 
acest fel, lucrările de montare a 
plansșeelor s-au executat cu 30 de 
zile mai devreme decît termenul 
prevăzut. De asemenea, la executa
rea acoperișului de la hala turnăto
riei uzinei „Unirea” s-a lucrat cu 
schele autoportante. S-a setirtat’ 
astfel timpul de execuție și s-au rea
lizat însemnate economii.

Din experiența acestui șantier se 
desprinde și o altă concluzie. Atunci 
cînd la executarea unei construcții 
participă activ toți factorii care 
contribuie la realizarea ei, lucrările 
se desfășoară ritmic, construcția 
respectivă este dată la termen în 
folosință. între conducerea șantieru
lui nr. 3, beneficiarii lucrurilor și 
proiectanți a existat o strînsă cola
borare, sprijinindu-se reciproc in re
zolvarea unor probleme legate de 
aprovizionarea cu materiale, de pro
curarea documentației necesare etc. 
S-a asigurat astfel un ritm susținut 
de lucru.

în prezent, constructorii șantie--. 
rului nr. 3 fac intense pregătiri pen-: 
tru a asigura condiții bune de lucru 
pentru timpul iernii. La lucrările de 
la uzina „Metalul roșu” s-a amena
jat o stație de preparare a betoa- 
nelor; pe șantierul de la „Tehnofrig” 
au fost asigurate toate condițiile 
pentru a se lucra și iarna. La con
strucția celor două blocuri de locu
ințe suplimentate prin plan, se 
urgentează lucrările pentru ca în cel 
mai scurt timp să fie gata de roșu, 
astfel ca în timpul nefavorabil să se 
poată lucra la finisajele interioare.

Experiența colectivului de munci
tori și tehnicieni de pe șantierul 
nr. 3 din Cluj este prețioasă și ea 
merită să fie însușită și de alte șan
tiere din regiune, îneît toate cons
trucțiile — industriale și locuințe — 
să fie predate la termen și în cele 
mai bune condiții de calitate.

AL. MUREȘAN 
coresp. „Scînteii”

mai mare randament. Pentru lucră
rile de la „Tehnofrig” a fost repar
tizată echipa de zidari condusă de

periență în astfel de construcții. Ea 
a executat,-în ultima vreme, lucrări

. I Casei de cultură a 
studenților, precum și la o serie de 
alte construcții. Lucrările de lărgire 
și-,reconstruire a turnătoriei de la 
uzinele „Unirea” au fost încredința
te celui mai bun maistru, comunistul 
Ștefan Antoni. Acesta, împreună cu 
un grup de muncitori cu înaltă ca
lificare, a reușit să construiască 
acoperișul halei fără a stînjeni mun- 
ca ‘turnătorilor Repartizate în mod 
judicios, echipele de zidari, beto- 
piști, dulgheri au reușit să lucreze 
cu o productivitate -ridicată, să exe
cute toate lucrările în grafic.

Pe parcurs, conducerea șantierului 
a luat o serie de măsuri privind 
organizarea muncii.. Astfel, la lucră
rile de la „Tehnofrig” s-a aplicat 
metoda lucrului în „lanț”. A exis
tat o riguroasă succesiune a lucră
rilor. Fiecare'ech'ipă a predat lucră
rile echipei următoare numai în 
urma unui control minuțios asupra

Cu: multă grijă s-au ocupat con
structorii 'de calitatea lucrărilor. în 
acest scop, pe lîngă exercitarea 
unui control strict, pe faze, s-a des- 
fă$tirăt o adevărată âcțiune de masă 

la pentru executarea’ de lucrări’ de ca-

Interior al depozitului frigorific 
din Clu|, construit de muncitorii 

I șantierului nr. 1.

De vorbd cu pianistul Valentin Gheorghiu și cu violonistul Ion Voicu

Arttștii emeriți Ion Voicu și Valentin Gheorghiu s-au înapoiat 
recent în țară, după un turneu întreprins în Uniunea Sovietică îm
preună cu orchestra simfonică a Radioteleviziunii romîne, dirijată de 
Emanoil Elenescu și Ioșif Conta. I-amrugat pe cei doi soliști să ne 
împărtășească din impresiile culese în acest turneu și să ne vor
bească, totodată, despre preocupările lor actuale, despre unele pro
iecte de viitor.

Este a patra întîlpire cu pu
blicul sovietic, ne spune pianistul 
Valentin Gheorghiu. Am regăsit a- 
cum Moscova, Leningradul, Kievul 
și celelalte orașe pe care.le-am vizi
tat, pline de viață, ,înțr-un avrnt fără • 
precedent. Am admirat rnaj ales ................ __
uriașele construcții. Oamenii au .fost , teptat cu arta interpretativă 
prijpitori» — așa cum’îi știam. M-a vțetică. 
impresionat interesul publicului pen- Teatr” din Moscova la 
tru concertele noastre într-o perioa
dă în care la Leningrad se

grad și ale ■ lui David Oistrah în 
S.U.A., Sviatoslav Richter își conti
nua seria celor 20 de concerte în 
Italia, iar . pianistul Oborin se pre
gătea să plece în R. P. Ungară.

Pentru noi, acest turneu a 
sçmnat și un contact mult aș-

în-

SQ-
Am asistat la „Balșoi 

o montare 
strălucită, a operei „Boris Godunov” 

afla iar la opera din Kiev am ascultat 
Stravinski. Am urmărit cu emoție o „Kneazul Igor”. Amîndouă spectaco- 
repetiție a dirijorului la pupitrul .qr- lele ne-au relevat importanța deo- 
chestrei filarmonice din, Leningrad,,, sebită, ce .se acordă fiecărui inter-

— Pentru orice orchestră și.pentru . Pr.et și orchestrant în crearea unei 
orice dirijor sau solist,-, contactul cu, execuții de o mare armonie și de 
publicul sovietic reprezintă un exa-. o aleasă ținută artistică. Ne-am dat 
men foarte serios — continuă Ion 
Voicu. Tradițiile și marea bo
găție a vieții muzicale actuale 
din Uniunea Sovietică au con
tribuit la educai-ea marelui public, rea unui înalt nivel al execuției, 
la sporirea exigențelor sale. Cu• atît Referindu-se la intensitatea vieții 
mai ipare a .foșt, de aceea, răs’pun-, artistice din U.R.S.S., Ion Voicu ne-a 
derea. noastră ca mesageri ai artei spus : .£-> Există un adevărat climat 
muzicale romînești, cu atît mai mare de creație, ce se face simțit nu numai 
satisfacția că roadele muncii-noastre ■ în discuțiile cu oamenii de artă șl 

care este întreținut nu numai de 
articolele publicate în ziare și re
viste. Dacă intri, bunăoară, într-o 
librărie muzicală, vei vedea oameni

— Renumele școlii muzicale so- de cele mai diferite categorii vor- 
vietice. este lar.g..răspîndit-în întrea- bind , și interesjndu-se cu competen- 
ga lume, ne răspunde Valentin ță de- partiturile unor lucrări, ma- 
Gheorghiu. Solii artei sovietice sînt nifestîndu-și interesul față de crea- 
prezenți continuu 
țării. în timpul 
Uniunea Sovietică, 
publicul american 
tele primei orchestre

seama că iubitorii de muzică ce 
umpleau sălile știu să aprecieze și 
calitățile ansamblului și pe cele in- 

. dividuale. contribuind la promova-

s-au bucurat de aprecierea, de 
simpatia acestui public.

— Ce ne puteți spune despre via
ța muzicală a Uniunii Sovietice ?

peste hotarele țiile recente. Dealtminteri, răspun- 
vizitei nostre în'

spre exemplu, 
aplauda concer- 

din Lenin-

zînd acestui interes, compozitorii so
vietici din toate generațiile sînt ac
tivi și îndrăzneți în sensul cel mai 
bun al acestui cuvînt. De menționat

In înlrecerea socialistă cu cele
lalte brigăzi, strungarii din brigada 
tov. Radu Grigore da la întreprinde
rea „Electromagnetica“ din Capitală 
ocupă un loc de irunte. Ca și în 
lunile precedente, în luna octombrie 
ei și-au depășit sarcinile de plan cu 
aproape 20 la sută, dînd numai pie
se de bună calitate. Totodată, mem
brii brigăzii au reușit să realizeze 
Importante economii de scule. în 
fotografie : Radu Grigore, conducă
torul brigăzii, Adolf Rozr.ovsky, Mir- 
cea Dincă și Dumitru Țepuș — 
cîțiya dintre cei mai buni muncitori 
din brigadă,

(Foto : M. Cioc)

O nouă linie de autobuze
De la gara Lotru pînă în co

muna Brezoi, din raionul Rm, 
Vîlcea, sînt 4 km. Ar fi foarte 
utilă o linie de autobuze care să 
deservească, pe călători la orele 
de sosire și plecare .a trenurilor 
din această ’ gară, Cetățenii - din 
comuna Brezoi propun întreprin
derii regionale de transporturi 
ăuto-Argeș să ia măsurile cores
punzătoare. (De la un grup de 
locuitori).

în ajutorul fotografilor
amatozi

în orașul Anina, din raionul 
Reșița, sînt mulți fotografi ama
tori. Unii au chiar și laboratoare 
fotografice. ■ Intîmpinăm insă 
greutăți în procurarea substanțe
lor chimice necesare. Propun să 
se înființeze un sistem asemănă
tor „cărții prin poștă“, care să 
permită trimiterea la cerere de 
cataloage și produse la domiciliu 
contra cost. (De la Mihai Craio- 
veanu, muncitor).
Eticheta să fie prinsă altfel
Pe toate paltoanele fabrica 

producătoare prinde cîte o eti
chetă cu măsura, prețul etc. în 
prezent, eticheta este cusută pe 
stofă de jur împrejur. După ce a 
fost descusută, găurile rămase de 
la tighel dăunează aspectului unei 
haine noi. Nu s-ar putea găsi un 
alt sistem de prindere a etiche
tei ? (De la Tatiana Andrei, gos
podină).

Pianistul Valentin Gheorghiu, care 
pregătește, de asemenea, noi lucrări 
pentru actuala stagiune — în cadrul 
căreia va întreprinde un nou turneu 
în Uniunea Sovietică, precum și în 
Italia, Elveția, Belgia și Olanda — 
ne-a spus : — Am ales concertul în 
mi bemol major de Mozart, pe care-1 
voi prezenta împreună cu orchestra 
din Lugano, dirijată de Richard 
Schumacher. în Uniunea Sovietică 
voi interpreta lucrări de Schumann, 

■ Franck și, ca purtător de cuvînt al 
muzicii romînești contemporane, o 
lucrare de Paul Constantinescu. Mai 
pregătesc Concertul nr. 1 de Proko
fiev, un cvintet de Șostakovici și 
Concertul de Grieg.

— Ce ne puteți spune despre 
munca interpretului ? .

— Consider ca menirea interpre
tului este de a cultiva și stimula in
teresul publicului pentru muzica de 
calitate, de a milita pentru promo
varea creației majore a compozito
rilor clasici și contemporani, și în 
mod deosebit a creației originale. 
Soliștii au o mare răspundere față 
de noile' lucrări : să le prezinte pu
blicului în cele mai bune condiții, 
stimulînd astfel creația muzicală ro- 

__ ... ____ ______ mînească. Evident că interpretul 
semenea lucrări vor fi recepționate poăte~ și trebuie —• să-șl^lăr- 
mai greu de auditor. Este evident 
că un solist nu poate rămîne multă 
vreme la același repertoriu, chiar 
dacă este alcătuit din piese de re
zistență ale patrimoniului clasic. 
Există creații ale compozitorilor 
noștri care își așteaptă interpreții, 
iar noi. ca soliști, sîntem datori să 
stimulăm creația. Dealtminteri pre
gătesc o sonată de maestrul Mihail 
Jora, pe care o voi prezenta în pri
mă audiție. Töt pentru această sta
giune pregătesc Rapsodia pentru 
vioară și orchestră de Aram Hacia
turian. Aceasta nu înseamnă că nu 
voi continua să fiu preocupat de ce
lelalte lucrări din repertoriul meu. 
Există mereu noi posibilități de a- 
dîncire a conținutului, de identi
ficare cu stilul, cu gîndurile, cu as
pirațiile compozitorilor respectivi. 
Continui să studiez Concertul în la 
minor de Bach, Concertul în sol ma
jor de Mozart, Concertul de Ceai- 
kovski, care vor figura, de altfel, în 
programul concertelor pe care le voi 
da, în această stagiune, în Italia, 
Iugoslavia, Austria, R. D. Germană.

apro- 
clo-

că mulți dintre maeștrii d'e presti
giu— Șostakovici, Muradeli, Kaba- 
levski, Haciaturian și alții — au scris 
lucrări valoroase dedicate aniversă
rii Marelui Octombrie. Ceea ce ca
racterizează noile lucrări, variate 
ca expresie artistică, este 
pierea evidentă de viața
cotitoare a constructorilor comu
nismului, preocuparea compozitori
lor de a fi la înălțimea contempora
neității sovietice.

în continuarea discuției, l-am ru
gat pe Ion VoiCu să ne vorbească 
despre preocupările sale în legătură 
cu repertoriul actualei stagiuni.

— Mă preocupă de multă vreme 
această problemă a repertoriului, 
necesitatea îmbogățirii lui cu lu
crări contemporane — ne-a ’răspuns 
violonistul. Cred că o vreme am ce
dat prea ușor în fața temerii că a-

■ gească necontenit sfera reperto
riului, a genurilor abordate. Execu
ting și lucrări mai puțin cunoscute, 
interpretul este dator să ofere pu- 

’ blîciilui cheia de înțelegere a aces
tora și să deschidă drumul multor 

’ lucrări noi. Este ceea ce mă strădu
iesc să fac și eu, și mă Voi strădui în 

’ continuare. Intenționez ca în actua- 
‘ la stagiune să prezint — împreună 

cu Ștefan Gheorghiu și Radu Aldu- 
‘ lescu — o lucrare în primă audiție 

a lui Paul Constantinescu : Triplu 
concert pentru pian, vioară, violon-

1 cel și orchestră, lucrare: care face 
legătura între muzica de cameră și

1 cea simfonică. Sper să mai prezint 
’ publicului nostru, tot în primă au- 

. diție, și sonata pentru pian și vioa
ră de Pascal Bentoiu.

In ce privește legătura cu masele, 
cred că pot fi găsite posibilități pen
tru ca și noi, pianiștii,’ să putem cîn- 
ta frecvent în fața publicului din lo
calitățile unde nu 
piane de concert, 
unui contact mai 
foarte receptiv public- nou.

AURELIA GOLIANU

există neapărat 
Simțim nevoia 
strîns cu acest

A

SrAm dekgației Sovietului Suprem 
al S. S. S> cu metalurgistii 
de Sa oo

Luni la amiază membrii delegației 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. au 
fost, oaspeții metalurgiștilor de la 
uzinele bucureștene „23 August". Ei 
au fost însoțiți de Avram Bunaciu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Al. Boabă, secretar al Marii Adu
nări Naționale, și de reprezentanți 

,ai Ambasadei Uniunii Sovietice.
La începutul vizitei, în sala de 

consiliu a conducerii uzinei, direc
torul general A. Bozgan a vorbit 
oaspeților despre dezvoltarea între
prinderii în anii puterii populare, 

j: Membrii delegației s-au interesat 
îndeaproape de unele aspecte ale 
muncii colectivului de aici. în 
.ti'mpul vizitării principalelor secții 
ale uzinelor, ei au luat cunoștință 
îndeaproape de procesul de-produc
tif'au stat de vorbă cu muncitori, 
tehnicieni și ingineri.

"ÎD; marea hală de mecanică a avut 
locÿ::;hpoi o întîlnire cu muncitori, 
tehnicieni și ingineri. Cei aproape 
2 (T00 de participant au primit cu 
căldură pe solii poporului sovietic, 
în nuțneîe colectivului întreprinde
rii, membrii delegației au fost salu
tați de Gh. Stoica, membru în comi
tetul sindicatului.

A luat apoi cuvîntul inginerul șef 
ăl uzinelor, Petre Turcu, care a spus 
printre altele : „Întîmpinîndu-vâ cu 
dragoste ne exprimăm bucuria față 
de succesele istorice obținute de po
porul sovietic în construirea comu
nismului, în înfăptuirea mărețului 
program elaborat de cel de-al XXII- 
lea- Congres al P.C.U.S.
'Rezultatele obținute în dezvolta

rea țării noastre sînt inseparabil 
legate' de ajutorul -multilateral, de 
marele sprijin pe care Uniunea Sp.- 
vietică îl qcordă țării noastre.

în timpul vizitei, a spus în conti
nuare vorbitorul, ați putut vedea 
realizările colectivului nostru,’ ca și 
perspectivele sale de viitor. Toate 
succesele noastre se datoresc poli
ticii înțelepte a partidului, datorită 
căreia și uzina noastră și-a schim
bat structural înfățișarea".

în. zilele noastre pacea și socialis
mul sînt de nedespărțit — a spus 
în încheiere ing. Petre Turcu. Țara 
noastră, întregul nostru popor, este 
alături de Uniunea Sovietică și spri
jină toate acțiunile ei îndreptate 
spre asigurarea păcii în lumea în- 

, treagă. Oamenii muncii din uzina 
noastră, alături de întregul nostru 
popor, au aprobat pe deplin Decla
rația guvernului sovietic și Decla
rația guvernului R. P. Romîne cu 
privire la ultimele evenimente din 
Marea Caraibilor. Opinia publică 
mondială și-a exprimat profunda 
adeziune față de politica înțeleaptă, 
fermă, de salvgardare a păcii, a gu
vernului Uniunii Sovietice".

în numele delegației Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. a vorbit G. I. 
Ciogovadze, deputat în Sovietul 
Uniunii, președintele Consiliului E- 
conomiei Naționale a R.S.S. Gruzine, 
care a spus printre altele:

„23 August
„Sîntem bucuroși să cunoaștem 

mâi îndeaproape realizările remar
cabile ale poporului romîn în con
struirea socialismului. Totul arată 
că Romînia nouă înaintează cu pași 
gigantici înainte. Istoria nu cunoaște 
exemple ca vreun stat capitalist să 
se dezvolte în asemenea ritm cum1 
se dezvoltă și înflorește R. P. Ro- 
mînă. Succesele strălucite ale R. P. 
Romîne în dezvoltarea'economiei și 
culturii se datoresc liniei juste a 
Partidului Muncitoresc Romîn, poli
ticii înțelepte pe ’care o duce C.C. 
al P.M.R., în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Ritmul înalt al dezvoltării econo
miei țărilor lagărului socialist — a 
spus în continuare vorbitorul — este 
o legitate istorică. Mulțumită avanta
jelor sistemului economic socialist, 
Uniunea Sovietică, în întrecerea e- 
conomică cu țările capitaliste, a ob
ținut ritmuri mai înalte de dezvol
tare a economiei decîtjcele mai dez
voltate puteri ■ capitaliste. Acum in
dustria noastră, știința, și tehnica 
noastră, au ajuns la un asemenea 
nivel îneît să -putem să înaintăm în- 
tr-un ritm mult' mai rapid pentru 
realizarea scopurilor fixate de 
fețul program al construcției 
muniste în țara noastră -adoptat de 
cel de-al XXII-lea Congres 
P.C.U.S.

Realizările remarcabile ale oame
nilor muncii romîni și. sovietici — 
a spus în încheiere G. I. Ciogovadze 
— constituie o mărturie a puterii 
crescînde a țărilor "noastre și' a în
tregului lagăr.socialist.

întîmpinat cu vii aplauze, a luat 
cuvîntul G. G. »Abramov, caje a. sub
liniat că primirea călduroasă și 
cordială făcută de muncitorii Uzi
nei „23 August” membrilor delega
ției Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
reprezintă o ilustrare a prieteniei 
sincere și frățești dintre popoarele 
R.P. Romîrie și ale Uniunii Sovietice 
bazată pe comunitatea de idei și de 
țeluri, construirea socialismului și 
comunismului.

In amintirea vizitei făcute în uzi
nă, conducătorul delegației sovietice 
a oferit în dar colectivului un bust 
al lui V. I. Lenip.

întîlnirea s-a încheiat cu o caldă 
și puternică manifestare de priete
nie. Cei prezenți au ovaționat înde
lung pentru prietenia romîno-sovie- 
tică, pentru pace în întreaga lume.

*

în cursul aceleiași zile, membrii 
delegației însoțiți de tovarășii Avram 
Bunaciu, Al. Boabă, de membri ai 
Ambasadei Unipnii Sovietice, au vi
zitat Studioul cinematografic „Bucu
rești”, precum și cel de-al IV-lea 
Pavilion de mostre, unde au fost în- 
tîmpinați de tov. Ana Toma, adjunct 
al ministrului comerțului interior.

(Agerpres)

mă-
co-

al

Delegația R. P. Romine 
la cea de-a Xli-a sesiune 

a Conferinței generale U.N.E.S.C.O«
Luni, 5 noiembrie, a părăsit Capi- • 

tala delegația guvernamentală ro- 
mînă care va participa la cea de-a >.j 
XlI-a sesiune a Conferinței gene
rale U.N.E.S.C.O., ce va avea loc la 
Paris între 9 noiembrie—12 decern- ? 
brie.

Delegația este compusă din acad. 
Mihail Ralea, vicepreședinte al Co- '<■ 
misiei naționale romîne pentru 
U.N.E.S.C.O., conducătorul delega
ției, acad. Tudor Vianu, secretar ge
neral al Comisiei naționale romîne 
pentru U.N.E.S.C.O., acad. Vasile 
Malinschi, membru al Prezidiului 
Academiei R. P. Romîne, Demostene 
Botez, vicepreședinte - al Uniunii 
Scriitorilor din R. P. Romînă, Ion 
Anton, decanul facultății de Meca
nică a Institutului Politehnic din Ti
mișoara, membri titulari; Octav Li- ' 
vezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
Nicolae Ghenea, director în Ministe- 
rul Afacerilor Externe, dr. A. Ne- 
delcu-Karassÿ, delegat permanent 
ad-interim al R. P. Romîne la 
U.N.E.S.C.O., Paul Precupețu, direc
tor în Ministerul învățămîntului, ' 
membri supleanți; conf. univ. Valen
tin Lipatti, -directorul Secretariatu
lui Comisiei naționale romîne pen
tru U.N.E.S.C.O., și Ion Anghel, din 
Ministerul Afacerilor Externe, con
silieri. : : c

La plecare. în Gara de Nord, de
legația a fost condusă de reprezén-’ 
tanți ai conducerii Ministerului 
Afacerilor • Externe, - Academiei R. P. ' 
Romîne, - I.R.R.C.S., oameni de artă 
și cultură, ziariști.

A fost de față Pierre Paul Bouffa- 
nais, ministrul Franței în R.P. Ro
mînă.

In Editura Politică 
a apărut broșura : 

REPUBLICA 
POPULARĂ feOMÎNĂ 

48 pag. ' o,50 lei '.
Broșura răspunde la o serie 

de probleme legate de orânduirea 
social-economică a țării noastre, 
de organele puterii și ale admi
nistrației de stat, de democratis
mul orînduirii noastre socialiste. 
Materialul cuprinde și Unele date 
generale legate de țara noastră 
cum ar fi : așezarea, relieful, îm
părțirea administrativă și . altele.

■ 'j

o t

ȘT8R3 SPORTIVE
Miercuri la Ploiești se dispută primul 

meci dintre echipele Petrolul și selec
ționata orașului Leipzig din cadrul tu
rului doi al „Cupei orașelor tîrguri“ la 
fotbal. Selecționata orașulu; Leipzig este 
alcătuită din jucători din echipele Loko
motiv și Rotation, ambele din prima ligă 
a campionatului R. D. Germane.

★
Campionatul. . republican feminin de 

șah, desfășurat la Brașov, a luat sfirșit 
cu victoria maestrei Margareta Perevoz- 
nic de la Petrolul Ploiești. Din cele 15 
partide susținute Perevoznic a totalizat 
11,5 puncte, întregind cu 1 punct pe fosta 
campioană Alexandra Nicolau, și pe 
Margareta Teodorescu, clasate pe locu
rile 2-3 Ia egalitate. (Agerpres)

T1EATR1E • Samceaijaa •7gZgz/2Z/^<? •'Radio
TEATRE. Teatrul de Operă și Balet 

al R. p. Romîne : Trubadurul — (orele
19.30) . Teatrul dc stat de operetă : Ly- 
sistrata — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia).: Febre
— (orele 19,30). (Sala Studio) : siciliana
— (orele ' 19,30). Teatrul „C. I. Nottara"
(Sala Maghcru) : Frații Karamazov — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : Băieții ve
seli — (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra” (bd. Schitu Măgureanu 1) : 
Mamouret — (orele 19,30). (Sala Studio 
str. Alex. Salua nr. 7G) : Costachc și 
viața Interioară — (orele 19,30). Filar
monica dc stat „George Encscu” (Sala 
mică a Palatului R. p. Romîne) : Con
cert Haydn — (orele 20). Teatrul dc co
medie (sala Teatrului Evreiesc dc stat) : 
Celebrul 702 — (orele 20). Teatrul munci
toresc C.F.R.-Giulești: Băiat hun, dar... 
cu lipsuri — (orele 19,30). Teatrul pentru 
tineret și copil (Sala C. Miile) : Ocea
nul — (orele 20), (Sala Dobrogeanu Ghe- 
rea) : Băiatul din banca a dona — (orele 
17). Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(Sala Victoriei) : Ocolul pămîntulul — 
(orele 20), Teatrul Țăndărică (Sala Or- 
feu) : Un băiețel, o paiață și o maimuță 
și Rochița cu figuri — (orele 16). (Sala 
Academiei) : Cartea — ‘"
(orele 16). Circul (Ic . ______
„Deutsche clrkusarena" din R. D. Ger
mană — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. Oameni șl fiare - 
ambele serii : Republica (9; 12,45; 16,-15 
20), Elena Pavel (‘ ” —- —
Lupii la stînă : ' 
17; 19,15; 21,30),
13,10; 15; 17; 19;
16,30; 18,45; 21). vuiga.u«; «; n; io; 
18,15; 20,30). Lașul rulează la cinemato
grafele V. Alecsandri (15; 17; 19;' 21), 'I. -O. 
Frimu (9,30; 11,45; 14; .16,15; 18.30; 21), în
frățirea între popoare (16; 18,15; 20,30), 
Alex. Sahia (10; 12; 15; 17: 19; 21). Ca
valerii Teutoni — ambele serii : Victo
ria (10; 13,15; 16,30; 19,45): 10 000 de scri
sori : Ltimina (rulează în continuare de. 
la orele 10 pînă la orele 14, după-nmlazfi 
16: 18,15; 20,30), 8 Martie (15; 17; 19; 21), 
Luceafărul (15: 17; 19; 21). Alarmă pe 
insulă : Central (10,45: 13,15; 15,45; 18,15;
20.30) . Program special pentru copii : 13

Septembrie (10). Vîrsta dragostei : 13 Sep
tembrie (11; 13; 15; 17; 19; 21). Program 
de filme documentare rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 21 
la cinematograful Timpuri Noi. Tintin çt -- - V e-- » _ -- -f. --- . _
(15; ^17^19; n21).nLa .30 de ani : i Maî”(10;
16,30; 18,30;
Gh. Doja (10;

cu Apolodor — 
stat ; Ansamblul

(8,45; 12,30; 16,20; 2Q;15)
Magheru (9; 11; 13; 15 
V. Roaită (9,20; " “ 
21), Miorița (10; 12; 14; 
Volga . (10; ”

11,20

ora 12,00 — Ie Soliști sovietici do ope- ’ 
retă — ora 12,40 — I v Muzică populară 
romînoască — ora 13,10 — Ie Scriitorii 
lumii despre Uniunea Sovietică — ora ' 
13,15 — II « Muzică ușoară romînească
— ora 14,30 — I 9 „Săptămîna muzicii 
sovietice” (muzică populară) — ora 15,00
— II ® Oaspeți sovietici pe scena Tea
trului de Operă șl Balet al R.P.R. — 
ora 17,10 —Ie Sfatul medicului — ora 4Î, 
17,30 — II o Limba noastră — ora 18,30
— Io „Istoria teatrului liric romînesc” 
ora 18,32 — II,® Sonata nr. 3 în mi ma
jor de Johann Sebastian Bach — ora 
18,40 — I a Revista economică radio — 
ora 19,00 — I o Din muzica popoarelor
— ora 19,02 — II o Program muzical 
pentru fruntași în producție — ora 19,35
— I 3 Opera „Fidelio” de Beethoven — 
ora 19,40 — II ® Poemele simfonice „1917” 
și „Taras Sevcenlso" de Danckevicl — 
ora 20,40 — I ® Muzică de dans — ora 
22.20 — I e Concert de noapto — ora 
23,10 — II.

! tembrie (11; 13; 15;
l nuare de la orele 10 pînă la orele 21
1 la cinematograful Timnuri Noi. Tintin 
. Și misterul „Linei de aur" : Maxim Gorki 

(15; 17; 19; 21). La 30 de ani : 1 Mal (10;
• 12; 15,30; 18; 20,30), Libertății (10; 12; 14;

10,30; 18,30; 20,30). Omul cu două foto:
Cultural (16; 18,15; 20,30). Flăcări și flori: 
Gh. Doja (10; 12; 14,15; 16,30 18,45; 21),
Flacăra^ (16; 13,15; 20,30), Popular (16; 18,15;
Darclée :
Bîtă... . _____  _____ ....
20,30). Secretul cifrului : T. Vladimirescti 
(15; 17; 19; 20,45). Vals pentru un milion : 
Munca (16; 18,15; 20,30). Mizerabilii — 
ambele serii : Arta (15,30; 19,30). O viață: 
Moșilor (10; 12; 14.30; 16; 18,15; 20,30). 
Celebrul 702 : 23 August (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), București (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21). Casa de la răscruce : Donca 

: Simo (15; 17; 19; 21), Drumul serii (16;
18,15; 20,30)?/-Fata cu ulciorul : 16 Fe
bruarie (16; 18; 20), Absență îndelun
gată — cinemascop : M. Eminescu (15; 
17; 19; 21). împotriva zeilor rulează la 
cinematograful Iile Plntilie (16; 18; 20). 
2*o M)"”rI -despârtite : 0 Mai (15'30: 18i J?1, frumoasă. CoruPa" föst”äcopeilt“în

. TELEVIZIUNE. Orele 19,00 - Jurnalul 
televiziunii., 19,15 — Pentru copii : fil-

, mele „O'zi la Artek” și „Antilopa de 
aur", 19,45 — Transmisiune de la cel 
de-al IV-lea pavilion de mostre. 20,15 — 
filmul .documentar : „Grădina celor cinci 
continente" — o producție a Studioului 
.„Al. Sah.ia". 20,25. — Premieră „Vremea 
revoluției” film primit din partea Tele
viziunii Bovlçtlce. 20.50 — Actualități din 
Uniunea Sovietică: 21,15 — Fjlmvl docu
mentai’ : „Colocviul internațional al ci
vilizației Balcanice de la Sinaia” — o 
producție a Studioului „Al. Săhla”. 21.25
— Selecțlunl din operete. In încheiere ; 
Ultinjele știri.

RADIO, marți 6 noiembrie o Muzică 
ușoară — ora 9,30 — I o Fragmente din 
opera „Fată de- la Cozia” de Emil Mon- 
ția — ora 10,00 — I • Muzică dc cameră
— ora 11,05 — I • Melodii dc estradă —

20,30). Post restant: Grivița (15; 17; 19; 21), „ . c_t|n Davin (15,30; iß; 20,30).
ieși din sao ! : Unirea (16; 18,15;

CUM E VREMEA
ieri în țară : Vremea a fost în gene- 
’’ Crral - ;a

Dobrogéa .și schimbător, mai mult senin, 
în celelalte regiuni. Dimineața a plouat 
slab in Oltenia. Local a fost ceață. Vîn- 
tul a suflat-slab pînă la potrivit din 
est șl sud-est, exceptînd Dobrogea, unde 
a suflat din'.sectorul nordic. Tempera
tura aerului Ta ora 14 înregistra valori 
cuprinse între 4 grade la Gheorghienl 
și 20 da grade la Gurahonț. In Bucu
rești : Vieniea a fost frumoasă, cu cerul 
mai mult senin. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit din nord-est. Tempera
tura aerptlți Ia ora 14 era.de 10 grade.

Timpul probabil pentru zilele dc 7, 3 
șl 9 noiembrie a.c. In țară : Vreme re
lativ ' călduroasă, cu cerul variabil. Vor 
cădea plot locale mal ales în.vestul 
țării. Vînt slab. Temperatura staționară. 
Minimele . vor fi cuprinse între minus 4 
și plUS 6 grade, iar maximele între 7 
•Și 17 grade. Dimineața ceață. In Bucu
rești : Vreme relativ călduroasă, cu ce
rul variabil. Vînt slab. Temperatura sta
ționară.
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Creșterea producției industriale a U.R.S.S.

De la corespondentul 
nostru la Moscova

>■

■ înfăptuind 
programul P. C. u: s.

Tînăra putere sovietică primise o grea 
moștenire. Vechea Rusie era rămasă cu 
50-100 de ani în urmă, sub raport eco
nomic, față de principalele țări capita
liste. Transpunînd în viață programul le
ninist de construire a socialismului, 
porul sovietic a transformat patria sa 
tr-o uriașă putere economică.

producția industrială

po- 
în-

...Dacă am . străbate cu iuțeala 
gîndului continentul sovietic, am 
aveă.yun tablou .grandios ăl . unei 
munci clocotitoare, caracteristică 
celei mai mărețe opere de cons
trucție —. construcția comunistă.

Raportul oțelarilor

.„Dacă -ne-ăm? opri cîteva clipe în 
bazinul anomaliei magnetice de la 
Kursk, acolo unde bubuiturile dina
mitei șațriț^i^ăștdțoa' unor exploa
tări mîniq'rej'hbi, am vedea Cum din 
tril.foanéle de tone de minereu de 
fier un fluviu neîntrerupt se îndreap-' 
tă spre furnalele din Krivoi Rog, 
Magnitogorsk, Lipețk, Novo-Tula sau 
Cerepoveț.'' Poate că am sărbători 
împreună cu furnaliștii de la Krivoi 
Rog al patrulea furnal, printre cele 
mai mari din lume, intrat de curînd 
în funcție. La poarta .qp.rpbinatului —

bokaia", din regiunea Dneprope
trovsk. Este o mină automatizată. 
De-a lungul galeriilor călătorești cu 
vagonetele electrice ăi căror me
canici țin legătură prin radio cu sta
ția de dispecerizare de la suprafață 
— „creierul minei". Știți cît produce 
anual „Gigant Glubôkaia" ? 6 mili
oane tone minereu de fier Asta în
seamnă mai mult decît dădeau îna
inte 
fier

de Revoluție toate minele.de 
ale Rusiei.

...+ electiiHcarea âațrețșH țări
. .. .• v 1 ■ne va mtimpina 'un panou care cu

prinde raportul oțelarilor : 
de-al treilea
U.R.S-S. a produs 
cît Statele Unite" 
rație : .în S.U.A- 
U.R.S.S. 18 900 000

...Dacă ne-am opri o clipă, să ad
mirăm noii giganți industriali care 
te cuceresc prin înalta lor tehnică., 
întreaga țară salută intrarea lor în 
funcție. Prin secțiile de -laminat ale 
noului combinat de oțel de la Li- 
pețk, am trecut nu de mult. Mi se 
părea că halele sînt pustii ; doar 
ici,- colo întîlneam cîte un muncitor. 
Operatoarea B.eșkova, de pildă, con
ducea un întreg laminor dintr-o ca-, 
bină din plexiglas. 90 de tone 
oțel pe zi mînuia tînără Beșkova, 
degetele ei fine ca de porțelan, 
comanda ei asculta o întreagă 
stalație de aparate automate.

Sau dacă am coborî... sub .pămînt, 
în așa numita mină „Gigant Glu-

„■•.în cel 
trimestru al anului, 

mai mult oțel de- 
— faceți compa- 

18 615 000, iar în 
tone metrice.

de
cu
La 
in-

Sah dacă am face o plimbare pe 
magistrala așa-numitului „aur alb", 
de-a lungul - fluviilor Nipru, Volga, 
Enisei, Lena sau Angara, acolo unde 
cresc giganții, de beton și metal ai 
hidrocentralelor. O pasionantă în
trecere bse desfășoară între ele. O 
întrecere în milioane de.-kilowați și 
sute-de mii-de metri -cubi de apă. 
Cu Un ari'în urină,.' hidrocentrala de 
la Volgograd deținea, primul loc 
în lume, apoi a întrecuf-o cea de la 
Bratsk. Iar în prezent o întrece cea 
de la Krasnoïarsk- Nu, încă ■ n-am 
trecut peste toate barajele de beton 
și oțel- Ar trebui să vedem întreaga 
cascadă de hidrocentrale de pe 
Volga, cea de Ia Kremenciuq, din 
Lugansk, Iujnouralsk, sau cea de la 
Nurek, sau să privim linia de înal
tă tensiune Voljskaia-Donbass, cea 
mai mare din lume, inaugurată în 
preajma marii sărbători.

Dacă am arunca o privire pe ma
gistralele comunismului, am vedea

munca entuziastă a milioanelor de 
oameni, membri ai brigăzilor de 
muncă comunistă. Am face o vizită 
maistrului £1. Perovski, de la uzi
nele „Vladimir Ilici“ din Moscova. 
In incinta acestei uzine pășești cu- 
emoție : aici a rostit Lenin cuvin
tele cunoscutei lozinci : „Comunis
mul este Puterea sovietică plus 
electrificarea întregii țări". In hala 
principală a uzinei se află un biișț 
al lui Ilici, veșnic înconjurat de fiori 
proaspete ; aici și-a rostit angaja
mentul prima brigadă comunistă a 
uzinei, a muncitorului Senin. Astăzi 
în uzină sînt zeci de brigăzi comu
niste. Numele lui Perovski a apărut 
în ziare străbătînd întreaga Uniune 
Sovietică. Brigada lui este iniția- 
toarea așa-numitului „contra-plan" 
care se răspîndește cu iuțeală în 
sute și sute de întreprinderi.. Ini
țiativa contribuie la ridicarea 'pro
ductivității muncii, la folosirea de
plină a tuturor, rezervelor de pro
ducție.

La combinatul de cauciuc din Ia- 
roslav muncitorii au pornit de curînd 
o nouă mișcare de folosire a rezer
velor de producție : economiile lor 
vor „încălța" cu pneuri noi o sută 
deL mii de 
și mii de 
cita...

întreaga 
scrisoarea

■ toare a ogoarelor — N. G. Zaglada 
—- adresată colhoznicilor din Ucrai
na. Scrisoarea e discutată acum 
pretutindeni, iar autoarea primește 
mii de răspunsuri, mesaje, salu
turi. în ce constă inițiativa bătrî- 
nei colhoznice Zaglada î Ea scrie 
despre, necesitatea unei noi atitu-

A. MUNTEANU

automobile. Dar cîte. mii-. 
oameni am mai putea

• rr • -, ».. .. .

țară a citit cu atenție 
unei cunoscute munci-

(Continuare în pag. IV-a)

a 
U.R.S.S. a fost de 44 de ori mai mare 
decît în 1913. Producția mijloacelor de 
producție a sporit de 99 de ori, a bu
nurilor de consum — de 16 ori.

Poporul sovietic îndeplinește cu Un 
uriaș entuziasm programul construcției 
desfășurate a comunismului adoptat la cel 
de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S.

Pe calea înfăptuirii Programului partly 
dului, în 1952 :

O La Bratsk — cea mai mare hidro
centrală din lume — a fost montat re
cent al 8-lea agregat. Hidrocentrala de la 
Kremenciug, a doua din lanțul 
traie electrice de pe Nipru, a 
funcțiune.

© Au fost puse în funcțiune 
gigantice de Ia Cerepoveț, Novo-Lipețk 
și Novo-Tula, complet mecanizate și au
tomatizate ; noul cuptor Martin de la 
uzinele „V. I. Lenin“ din Jdanov nu-și 
are egal în lume în ce privește capaci
tatea lui de producție.

Au mai intrat în funcțiune : marea 
uzină de anvelope din Dnepropetrovsk, 
fabrica de fibre sintetice de la Cernigov, • 
marea secție gigant de Ia uzinele'din 
Taganrog care produce sute de mii de 
tone țevi sudate pe an.

e S-a terminat electrificarea căii fe
rate Moscova — Irkutsk, cea mai lun
gă din lume.

® Este în construcție conducta de 
gaze Gazli-Ural, cea mai lungă din lume.

® Primul zbor în grup al unor nave 
cosmice cu oameni Ia bord „Vostok-3” 
și „Vostok-4”. Stația automată interpla
netară „Marte-1” își continuă zborul.

ele cen- 
intrat în

furnalele

$1 IN 1980

In decurs de douăzeci de ani (1961-1980), 
potrivit Programului, va fi creată baza 
tehnică-materială a comunismului, 
ducția industrială va crește de cel puțin 
6 ori, iar producția agricolă 
aproximativ 3,5 ori. Peste 
Uniunea Sovietică va produce 
două 
decit 
lume

Se

Pro-

globală de 
20 de ani, 
aproape do 
industrialeproduse

prezent în întreaga

lor electronice etc., este astăzi strîns 
legată de producerea unor materia
le cu proprietăți mult superioare 
celor obișnuite. Noile; realizări de-, 
monstfează că știința și tehnica, so
vietică au înregistrat progrese mari 
în crearea de materiale çu proprie-. 
tăți prestabilite. ... ...<

In institutele de specialitate se-; ” 
înregistrează realizări. însemnate în’ 
elaborarea unor sisteme automate - 
de reglaj, optimal, de autoreglare și ;

■ autoinstruire ; se construiesc dispo-.. , 
zitive universale ■ și speciale care -i 
permit automatizarea complexă a 
diferite procese din industria chimi- , 
că, metalurgică, construcției de ma- • 
șini etc. în același : timp, cibernetica ■ 
începe să-și găsească aplicații în. 
conducerea unor procese de pro-< 
ducție, dirijarea transporturilor, 
perfecționarea evidenței-și a plani.-. .' 
ficării dezvoltării economiei națio- . 
nale. ' -

Oamenii de știință sovietici efec- : 
tuează noi cercetări și în diferite 
ramuri ale științelor biologice. Fo
losirea în biologie a metodelor de 
cercetare bazate pe ‘ ..... ..
realizări ale fizicii, chimiei, mate
maticii îngăduie o mai bună cu
noaștere a proceselor biologice. Pe T 
de altă parte, dezvoltarea tehnicii 5 
este stimulată de aplicarea unorâ 
dintre principiile mecanismelor bio
logice.

O mărturie elocventă a marilor 
realizări ale științei și tehnicii so- ■ 
vieticë o reprezintă explorarea cu

________  _ ___ _______ ___ deplin sücces a Cosmosului. Puter-;, ._ 
mentația tehnica pentru construirea nicele rachete cosmice, înzestrate cil;; 
unor centrale atomoelectrice cu 
puteri instalate mult mai mari, de 
milioane de kilowați.

Oamenii de știință sovietici efec
tuează ample lucrări de Cercetare și 
în domeniul structurii fine a ma
teriei, al nucleelor atomilor, inter
acțiunii particulelor elementare etc. 
După acceleratorul de la Dubna de -. , , ..... ... „...10 miliarde de electronvolți, unul din ?ivel Științe) sovietice o constî-. ; 
cele mai puternice din lume, se con
struiește în prezent un nou acce
lerator de protoni cu puterea de 
50—70 de --miliarde electronvolți și 
se preconizează construirea altui ac
celerator cu o putere de-a dreptul 
fantastică ; 1 000 de miliarde elec- 
tronvolți !

Construcția rachetelor cosmice, a 
mașinilor, agregatelor și liniilor 

în automate moderne, a calculatoare-

Acad. I. S. GHEORGHIU 
vicepreședinte 

al Academiei R. P. Romine

Mărețul plan de construire a so
cietății comuniste,. cuprins în Pro
gramul adoptat de Congresul ăl. 
XXII-lea al P.C.U.S., a stabilit 
principală sarcină economică a 
partidultii comunist și a pOporùlui
sovietic — construirea, în decurs dé 1961’, cu o .putere instalată .de~cîte 
două decenii; a bazei tehniCe-mate- 2 400 000 kW, reprezintă adevărați 
riale a cömurtiämuiüf. înfăptuirea' à- giganți. fiecare produeînd' aproape 
cestei sarcini presupune folosirea cit', de -10 ori mai multă energie elec- 
mai eficientă a bogățiilor și forță-î, 
lor naturii, creșterea considerabilă a 
productivității muncii. în această 
privință un rol esențial revine știin
ței sovietice, chemată să dezvolte 
și să aprofundeze cercetările teore
tice. să contribuie nemijlocit la ac
celerarea progresului tehnic -în toa
te ramurile ' economiei. Se poate 
spune că . nu. există astăzi domenii

. ale activității științifice, i.™___

frică decît toate centralele electrice 
ale Rusiei țariste la un loc..Se află 
în construcție hidrocentrala de la. 
Krasnoïarsk, cu o putere instalată 
de 6 000 000 kW, liniile de 800 000 
de volți pentru transportul energiei 
electrice în curent continuu de la 
Volgograd spre Donbass — realizări 
unice în lume prin proporțiile lor.

__  ____  ______ în același timp; , știința și tehnica 
ale activității științifice, îndeosebi sovietică explorează-noi căi de pro- 
de însemnătate fundamentală, ,în ducere a energiei electrice, de trans- 
care știința „soyietică să nu aducă o.. . formare directă a energiei calorice 
valoroasă , .contribuție. 2-._h.~-™; ~ •- ----------- •-
ferm spre'noi Culmi, éà își întărește, 
și înmulțește pozițiile cucerite, își 
afirmă primatul pe plan 'mondial, 
demonstrînd și prin, realizările ei. 
superioritatea, covîrșitoare a socie
tății socialiste asupra societății ca- ■ 
pitaliste. Este rezultatul grijii și 
sprijinului multilateral pe care 
partidul comunist l-a acordat dez
voltării științei încă din pri
mele zile ale yictoriei Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie,, .al 
devotamentului. cu care oamenii de ____
știință își slujesc ..poporul, încă de., moderne tipuri ; vor intra în func- 
atunci renumițî savanți și mulți alți 
oameni țje șțiință și-au ,consacrat 
forțele lor. întreaga capacitate de 
creație operei de făurire a noii orîn- 
duiri.

Programul P.C.U.S., care oferă 
un cîmp nelimitat de manifes
tare inițiativei și forței de creație a 
constructorilor comunismului, a des
chis în fața științei sovietice ori
zonturi ■ largi în cele mai diferite 
domenii de activitate. ; Este știut ce 
mare importanță atribuia V. I. Le
nin, încă din primii ani ai Puterii 
sovietice, electrificării țării — con
diție primordială pentru dezvoltarea, 
tuturor ramurilor de producție, pen- 

' tru crearea bazei tehnice-materiale 
a viitoarei societăți comuniste. în 
zilele noastre, datorită folosirii ce
lor mai noi realizări ale științei și 

, tehnicii, electrificarea se înfăptuieș
te în U.R.S.S. într-un ritm atît de 
înalt cum nu l-a cunoscut încă isto
ria. Termocentralele realizate

înaintînd chimice în energie, electrică ; în 
, domeniul reacțiilor termonucleare 

dirijate au fost ■ obținute noi pro
grese privind realizarea și menține
rea plasmei la temperaturi foarte 
înalte. Sînt lucrări care apropie 
perspectiva - utilizării unor surse de 
energie practic inepuizabile.

Uniunea Sovietică își consolidea
ză tot mai mult locul de frunte în 
utilizarea pașnică a energiei ato
mice. în diferite regiuni ale țării 
funcționează ' instalații atomice în
zestrate cu reactoare de. cele mai

țiune marile centrale atomoelectri- 
ce din Voronej și Ural, în institute 
de proiectări se elaborează ■ docil

cele mai nor
<?

sisteme automate și radioelectronice 
de înalt nivel tehnic, zborul în grup 
al unor nave cosmice cu oameni Ta 
bord, lansarea în direcția planetei- 
Marte a noii stații automate inter- ;s 
planetare -ț realizări unice în lu
me — ilustrează forța și capacitatea 
științei și tehnicii sovietice. O nouă 
și strălucită confirmare a înaltului ,

ține acordarea recentă a Premiului 
Nobel savantului sovietic L. D. Lan
dau pentru valoroasele sale lucrări. ■ 
în domeniul fizicii.

Imensul prestigiu pe plan 
national de care se bucură 
și tehnica sovietică se întemeiază pe- 
remarcabile realizări în toate do
meniile, pe uriașa contribuție adusă 
la cauza nobilă a apărării păcii — 
năzuință scumpă a popoarelor.

inter- - 
știința <

.

MONDIALA
1980 :

ori mai multe 
se produc în 
nesocialistă. 
prevede ca în

Producția de energie electrică să a- 
jungă pînă la 2 700 — 3 000 miliarde de 
kWh.

Producția de oțel să ațungă la apro
ximativ 250 000 000 tone anual, - ~~

Extracția de cărbune Ia 1,2 miliarde 
tone.

Producția de țiței — 690 000 000 
710 000 000 tone.

Producția de ciment, la aproximativ 
235 000 000 tone.

In următorii 20 de ani producția tutu
ror ramurilor industriale care produc bu
nuri de consum va crește apro
ximativ de 5 ori. U.R.S.S. va ocupa pri
mul loc în lume în ceea ce privește 
producția pe cap de locuitor. -

,f-'k-î? iV/.-rfțV/

Ponderea sistemului mondial 
socialist în producția industrială 
mondială crește neîncetat. Față 
de 20 la sută cît era în 1950 și 
27 la sută în 1955, ea a ajuns în 
1951 Ia circa 37 la sută. Potrivit 
prevederilor, în anul 1965, ea va 
atinge mai mult de jumătate, iar 
în 1980 va reprezenta mai bine 
de două treimi din producția in
dustrială mondială (vezi graficul 
alăturat).

7 Noiembrie și înfățișarea planetei
107 acheta expediată de pe bordul unui 
SälÄ satelit pleacă să fotografieze din prim 

plan înfățișatea planetei Marte,, iar- fața 
Lürïii, ascunsă din vecii vecilor, nu mai 
este o, necunoscută pentru noi. Dar oricît 
de pasionante ar-.ii descoperirile extrate
restre datorate științei și tehnicii din pe
rioada de construcție a comunismului, și 
mai captivantă rămîne înfățișarea bătrînei 
și tinerei noastre planete astăzi, dup.a ce 
ea s-a învîrtit de 45 de ori în jurul Soa
relui din momentul chid s-a produs 
Marea Revoluție. Socialistă. înseși desco
peririle pe care le face omul pe fața altor 
planete au deveni) posibile datorită schim
bărilor uriașe, care s-au .produs de-a lun
gul qcesțor .45 de rotatii.

Cindva, un reporter american entuzias
mat de Revoluția din Octombrie a scris 
memorabila sa carte despre 10 zile care 
au zquduiț lu.moa. Dacă John Reed ar trăi 
azi. dacă ar sărbători algturi de noi toți 
a 45-a aniversare, el ar putea să observe 
că toate cele 16 431 de zile care.au tre
cut de ajunci au fost zile de transformări 
adinei, rodnice, ireversibile : în ele s-a 
materializat- muneg energică a milioane 
de oameni admirabili, oameni dîrji oare 
au clădit sub vînturile înghețate ale în
cercuirii capitaliste edificiul unei socie
tăți noi și puternice,, și alții, milioane, care 
au smuls țările lor de sub ctusta de 
glisată a vechii lumi, oameni de ava“' 
gardă și popoare întregi caro au modifi
cat radical hartă- politică, spirituală și în 
bună parte și cea fizică a planetei noa
stre. À apărut uriașul-lagăr al țărilor so
cialiste. a dispărut colosul sinistru al im
periilor coloniale, din care n-au mai ra
mas decît frînturi sortite pulverizării, salba 
centralelor electrice împodobește azi mul
te ape mari, există pămînturi înțelenite 
care au rodit și milioane <de foști anal- 
fabeți în sufletul cărora a prins rădăcină 
floarea știintef de carte. Există.încă multe 
milioane de oameni care trăiesc .viața 
neliniștită și amară pe care o rezervă 
capitalismul supușilor săi. dar există și 
aspirațiile a tot mai mulți dintre acești 
oameni', nădejdile șt lupta lor De-a lungul 
și de-a latul planetei, comunismul a adus 
un exemplu însuflețitor, un mesaj con

strucliv : din credința politică a unul grup 
restrîns de eroi prigoniți, el a devenit în 
ochii majorității oamenilor ideologia con
strucției, a luptei contra mizeriei, progra
mul concret al construirii unei vieți mai 
bune, o ideologie profund pașnică, pro
fund umană, profund științifică.

Iar această răspîndire și acest presti
giu imens, cum nu a cunoscut în trecutul 
omenirii nici o credință filozofică sau po
litică, ideologia socialismului științific le-a 
cucerit pentru că este într-adevăr o ideo
logie umană, științifică, pașnică. Qricît- 
eroism ar fi dovedit comuniștii care au 
murit în închisori sau pe baricade, oricît 
de mare ar fi fost avîntul maselor popu
lare în luptă și în construcție, socialismul 
științific n-ar fi putut dovedi o asemenea 
vitalitate de-a lungul a mai bine de-un 
secol, nu s-ar fi putut materializa în exis
tența stabilă și înflorirea unui șir întreg 
do țări, în succesele științei, economiei și 
moralei socialiste, dacă n-ar fi corespuns 
nevoilor vitale ale societății, dacă n-ar fi 
oglindit leqile dezvoltării 
n-ar ii însemnat, așa cum se vede azi 
atît de clar. însăși direcția 
a societății omenești : între 
murrism și viitor - istoria a pus un uriaș 
semn de- egalitate.

Adversarii cămunismului du încercat în
totdeauna să-l prezinte drept o ideologie 
venită de undeva din afară, dacă ar fi 
posibil chiar din afara planetei : Revolu
ția din Octombrie au prezentat-o drept 
pusă la cale de „agenții nemților“, revo
luția germană ce i-a urmat drept o mași
nație realizată de „agenții rușilor" și așa 
mai departe. Chiar și azi mulți politicieni 
și. militari cu mintea obtuză explică totul 
prin „export de revoluție“, deși ei călăto
resc destul și ar fi suficient să deschidă 
puțintel ochii ca să vadă adevărul.

m avut recent prilejul să umblu pe 
meleaguri îndepărtate și să văd că 

omul din umbra palmierului, în ciuda deco
rului exotic pentru ochiul nostru, se gîn- 
dește ca 
kilometri 
țăranii și 
birman.i 
Romînia

sociale, dacă.

de dezvoltare 
cuvintele co-

omsA

și noi la industrializare; la mii de 
unii de alții, studenții indieni, 
muncitorii Indoneziei sau miniștri 
puneau oaspeților veniți din 
socialistă cam aceleași între-

bări : în cîți ani ne-am industrializat, pe 
ce cale, ce greutăți am avut și cum le-am 
înfrînt, cum am rezolvat problema trustu
rilor străine. Autorii de altădată, care 
scriau pentru turiștii bogați, povesteau că 
omul oriental, prin meditație și concen
trare, izbutește să se înalțe cu un metru 
deasupra pămîntului ; am văzut însă că 
indienii preferă azi să-și dezvolte indus
tria mijloacelor de transport ; ni se poves
tea despre telepatie, dar am văzut că oa
menii Orientului preferă să dezvolte o in
dustrie de stat a telecomunicațiilor; am ci
tit despre vindecări miraculoase și despre 
fachiri care stau nemîncați zile întregi în- 
gropa.ți în pămînt — dar omul de rînd 
preferă, ca și noi, să aibă doctori, să aibă 
ce mînca și unde dormi — și pentru 
toate acestea e dornic, ca și noi, să dez
volte economia națională, o industrie pro
prie, iar pentru asta găsește că socialis
mul e, un drum mult mai rapid, mai uman 
și mai sigur decît calea capitalistă, care 
îl ține legat de remorca trusturilor străi
ne. Țările devenite de curînd indepen
dente ale Asiei și Africii, țări nealiniate 
la blocurile militare prin care explică, im
perialiștii totul, se pronunță într-o formă 
sau alta în favoarea țelurilor socialiste, 
iar multi conducători înscriu . socialismul 
în programul statului sau al partidului 
lor, îl proclamă drept țelul lor. Firește, nu 
întotdeauna aceste doctrine și lozihci.co- 
respund principiilor socialismului științi
fic, dar e foarte clar că ele sînt aproape 
întotdeauna legate de. reforme antiimpe- 
rialiste și anticolonialiste, că duc la întă
rirea sectorului de stat în economie, la 
elemente de planificare, și e tot atît de 
clar că această politică se inspiră din 
practica țărilor socialiste, care a devenit 
obiect de studiu și simpatie pentru sutele 
de milioane de oameni din aceste țări. •

Cărui conducător politic lucid îi mai dă 
mina să vină în fața acestor popoare 
pentru a le oferi un program capitalist ? 
Unde se mai găsesc, la 45 de ani după 
Marea Revoluție, oameni care să-și facă 
un titlu de laudă în fața maselor popu
lare din atașamentul lor pentru capita
lism ? Robert Kennedy, ministrul justiției 
S.U.A., întors dintr-o călătorie îndelungată 
prin lume, a declarat la adunarea anua-

lă a agenției „Assocrated Press : „Capi
talism a devenit un cuvînt de ocară pen
tru că este sinonim cu egoismul“. Pentru 
a combate această stare de spirit fratele 
președintelui S.U.A. propune trimiterea 
peste hotare a numeroși propagandiști 
americani. Dar oare de-a lungul celor 
16 431 de zile care au trecut de la revo
luția socialistă, a tăcut propaganda capi
talismului măcar o singură zi? A trecut 
măcar o singură zi în căre să nu fie lău
date pe toate căile posibile „foloasele" 
vechiului regim social? A existat măcar 
o zi în care experții infailibili ai lumii 
vechi să nu vestească prăbușirea ba a 
tinerei republici sovietice, ba a industria
lizării, ba a frontului antihitlerist, ba a 
noilor țări socialiste ? Nu, zău, nu e vina 
reclamei americane, ea a făcut tot ce era 
omenește cu putință: metoda-a fost în
cercată de mii de ori la rînd, mereu ace
eași, mereu cu același insucces și numai 
datele concrete s-au schimbat. în 1917 
spuneau că situația de la porțile Lenin
gradului s-a întors în contra bolșevicilor, 
iar azi spun că situația de la porțile A- 
mericii, din Cuba situată la 90 de mile de 
S.U.A., s-ar fi schimbat — dar în -toți a- 
cești ani istoria, purtată pe umerii oa
menilor acestei planete, și-a urmat dru
mul firesc și implacabil. ■

SS urnea întreagă apreciază Uniunea 
11 Sovietică pentru faptul că acționează 

cu greutatea ei de mare putere - ca 
un stabilizator uriaș care împiedică 
situația internațională s-o cotească spre 
război ; e un titlu de mîndrie pentru toți 
comuniștii, pentru toți oamenii progresiști, 
că primul stat socialist al lumii a intro
dus în viața unui secol pornit la drum 
cu măceluri mondiale și aventuri impe
rialiste necugetate, un real simț de răs
pundere pentru viața tuturor oamenilor, 
pentru pacea lumii. • •> ■

Pentru prima oară, odată cu apariția 
statelor de tipul U.R.S.S., tendințelor- aven
turiste și mobilurilor egoiste li se opune o 
judecată științifică în care criteriul hotă- 
rîtor îl 
simpli. De 
popular în 
imagina o 
companiei 
treabă ce lucru senzațional ar mai putea 
oferi publicului. Unul propune scufunda
rea unui vas britanic care meîge spre 
Cuba, dar vicepreședintele se opune pe 
motiv că televiziunea britanică nu va

alcătuiesc interesele oamenilor 
curînd, un foiletonist foarte 

America, Art Buchwald,. își 
ședință în car@ conducătorii 
de televiziune N.B.C. se bi-

cumpără programul ; altul propune să fie 
pusă la cale invadarea Congoului de că
tre Katanga, la care vicepreședintele spu
ne că lucrul s-ar putea aranja cu ceva 
bani, dar că telespectatorii americani 
s-au plictisit de Congo ; ce-ar ii, spune 
altul, să trimitem o rachetă cu explozibili 
nucleari ? 'Șefii televiziunii sînt entuzias
mați de idee : ar ii un spectacol senza
țional, spun ei. Deși foiletonistul s-a legat 
numai de televiziune, critica lui izbește în 
politica iresponsabilă a unor consilieri 
militari înclinați să uite, de dragul recla
mei, realitățile strategice și raportul de 
forțe.

Pe ce se bazează calmul sigur de sine 
gl țării izvorîte. dirj Marea Revoluție? 
Cum se explică formarea lagărului socia
list, cum se explică atracția spre socia
lism a popoarelor afro-dsiatice, care alcă
tuiesc majoritatea populației pe această 
planetă ? Cum se explică faptul că Ame
rica Latină, altădată' pașalîc ql dolaru
lui, a ajuns acum teren de înfruntare în 
conștiința popoarelor a celor două ideo
logii, că instabilitatea continentului-cetate 
al imperialismului american a crescut atît 
de vertiginos ?

La toate aceste întrebări și la multe 
altele asemănătoare răspunsul îl dau 
realitățile . socialismului, succesele con
strucției socialiste și comuniste. Comuius- se căi și pe alții în strădaniile lor, con- 
mul, pentru, a înainta în lume, nu are ne
voie de război: 'forță sa principală esté 
forța exemplului, argumentul Său cel mai 
puternic este existența sa, viteza cu care 
economia și bogățiile spirituale ale -noii 
orînduiri s-au dezvoltat, întrecerea capi
talismului' de către socialism: Această 
forță materială a economiei socialiste este 
principalul element'care face azi balanța 
istoriei să se încline tot mai mult în di
recția progresului. Superioritatea însăși a ____ „ ____
socialismului e-ste arma noastră. Alte arme 'sește avîntul

foărte realist,

Cm picioarele
■ țin în mâinile 

sînt o punte, aruncată între soare 
și pămînt

se va produce acest fapt; Și ar fi cam - 
greu sJ discute altfel, de vreme ce depă- j. 
șirea și lăsarea în urmă a economiei a- -.i 
mericane a încetat să fie un fenomen nu
mai al viitorului: încă de pe acum pro- 
ducția americană este întrecută net într-o 
serie de domenii.

oporul’ romîn sărbătorește ziua de 7 
88 Noiembrie nu numai cu. bucuria unui 

prieten bun, dar și ca participant activ, la ; 
ceea ce se clădește azi în lume. Indus- 
trializarea Romîniei, triumful definitiv al. 
socialismului prin terminarea încununată 
de succes a colectivizării, succesele nog» 
stre au răsunet la mii de kilometri, depăr- ' 
tare de granițele tării. Am avut satisfac- 
ția de a vedea cum au fost primiți solii 7'" 
țării noastre, atenția de care s-a bucurat : 
vizita tovarășilor Gheorghe Gheorghiu- “ 
Dej și Ion Gheorghe Maurer în Indone- 
zia, India și Birmania, prietenia sinceră și 
exuberantă a unor oameni pe care îi ve
deam pentru prima oară, interesul aprins 
cu care patrioții acestor țări studiază, ex- 
pexiența unui popor care a pășit țn stad:ul 
de dosăvîrșire a construcției socialiste, E 
un lucru deosebit de însuflétitor să știi că 
muncind pentțu tine, muncind pentru, c.a 
tara ta să proqresoze, ajuți prin asta și 
cauza progresului în lume, șă știi că efor- '" 
tarile și succesele tale, ajută pe num.eroq-

•vV

nu sînt necesare lumii noi decît pentru a ține 
la respect pe cei care ar încerca sâ-i tul
bure construcția pașnică și a le da o ri
postă nimicitoare în caz că ar încerca să 
treacă la fapte ; alte arme există — și 
există în cantitățile necesare — numai 
atîta vreme cît imperialismul continuă1 se 
se opună revendicării mondiale a dezar
mării. Superioritatea orînduirii căreia i-a 
dat naștere prima oară Marele Octombrie 
a devenit astăzi' atît ' de clară, încît ma
joritatea apărătorilor de azi ai capitalis-' 
mulul nu mai discută dacă Uniunea So
vietică va întrece sau nu S.U.A. în dez
voltarea economică, ci numai în cît timp

tribute la pacea lumii.
Din ziua Marii Revoluții pînă asțăzi-pla- i 

neta noastră s-a rotit de 45 de ori în ju- 
rul aceluiași soare — dar de fiecare dată 
înfățișarea Pămîntului era alta. Cu 45 de 
ani înainte, versurile care se scriau des
pre omul comunist erau o întruchipare ro
mantică a viselor de viitor. Zilele trecute 
însă, cîteva zile înainte de lansarea ,șa- 
telituluLrachetă spre Marte, am citit niște 
versuri dedicate omului ; deși nu le lip- _ 
--L‘- romantic, ele sună astăzi

concret :

proptite pe globul pământ 
mele globul soare.

și prin mine 
soarele coboară pe pămîrii, 
pământul se înaltă spre soare— 
La răsărit, la apus, 
la nord și la sud, 
iată-mă !
Eu, omul.
eu, comunistul !

SERGIU FARCAȘAN

■ .«5
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al Partidului Comunist Bulgar
' SOFIA 5 (Agerpres). — B.T.A. 

trankrhite : In dimineața zilei de 5 
noierribrle s-a deschis în Sala con
greselor a Casei partidului din So
fia cel de-al VIII-lea Congres al 
Partidului Cömunist Bulgar.

Delegații au întîmpinat cu aplau
ze puternice pe membrii Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B.. Boian Bîl- 
garanov, Dirriităr Ganev, Mitko Gri
gorov, Raiko Damianov, Todor Jiv
kov, Ivan Mihailov. Encio Staikov, 
Stariko Todorov, împreună cu con
ducătorii Partidului Comunist Bul
gar au intrat în sală conducătorii 
delegațiilor partidelor comuniste și 
muncitorești. între delegațiile parti
delor frățești se află delegația Par
tidului Muncitoresc Romîn in frunte 
cu tovarășul Gheorghe Apostol, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R.

Todor Jivkov, prim-secretar al 
C;C. al P.C.B., a deschis congresul. 
El a arătat că în perioada de după 
Congresul al VII-lea al P.C.B. au 
avut loc evenimente importante : 
Consfătuirea de la Moscova a re
prezentanților partidelor comuniste 
și muncitorești din noiembrie 1960. 
Congresele al XXI-lea 
XXII-lea ale P.C.U.S., care 
o uriașă influență asupra 
comuniste și muncitorești 
ționale, precum și asupra
tării Partidului Comunist Bulgar.

La propunerea lui Todor Jivkov, 
delegații au cinstit printr-un mo
ment de reculegere memoria frun
tașilor mișcării comuniste și munci
torești care au încetat din viață în 
perioada care a urmat Congresului 
al VII-lea al P.C. Bulgar.

Delegații au cinstit, de asemenea.

și al 
au avut 
mișcării 
interna- 
dezvol-

memoria membrilor C.C. al P. C. 
Bulgar care au încetat , din viață.

Todor Jivkov a anunțat că la con
gres participă reprezentanții a 55 
de partide comuniste și muncitorești 
frățești. Delegații la congres au sa
lutat cu căldură delegația P.C.U.S. și 
delegațiile celorlalte partide frățești.

La congres participă reprezen
tanți ai partidelor naționale demo
cratice din țările Africii și Orien
tului Apropiat — Uniunii sudaneze 
din Republica Mali și Frontului de 
Eliberare Națională din Arabia 
Saudită.

La congres asistă ca oaspeți mem
brii Prezidiului Uniunii populare a- 
grare din Bulgaria, în frunte cu 
Gheorghi Traikov. precum și mem
brii Comitetului Executiv al Consi
liului național al Frontului Patriei.

In prezidiul de onoare al congre
sului a fost ales Comitetul Central 
al P.C.U.S. în frunte cu N. S. Hruș
ciov, prim-secretar al C. C. al 
P.C.U.S.

Au fost alese organele de condu
cere ale congresului și a fost apro
bată următoarea ordine de zi a con
gresului :

1) Raportul de activitate al Co
mitetului Central al P.C. Bulgar — 
raportor Todor Jivkov. prim-secre
tar al C.C. al P.C. Bulgar.

2) Raportul de activitate al Comi
siei centrale de revizie — raportor 
Iordan Katrandjiev.

3) Alegerea organelor centrale ale 
Partidului Comunist Bulgar.

După aprobarea ordinei de zi tov. 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, a prezentat raportul 
Comitetului Central al P.C, Bulgar. 
Raportul a fost subliniat în repetate ■ 
rînduri cu aplauze prelungite.

Ben Bella a primit o delegație a R. P. Romîne
ALGER 5 (Agerpres). — Delegația 

Republicii Populare Romîne condusă 
de tov. Petre Burlacu, secretar ge
neral al Ministerului Afacerilor Ex
terne, a fost primită de primul mi
nistru al Republicii Algeriene De
mocratice și Populare, Ben Bella, că
ruia i-a transmis un mesaj din par
tea președintelui Consiliului de Mi-

• ~ - Romîne, Ion Gheor-niștri al R. P. 
ghe Maurer.

Ben Bella a vorbit despre rela-

țiile de prietenie dintre cele două 
țări, despre lupta comună împotriva 
colonialismului și neocolonialismului, 
transmițînd un mesaj prietenesc to
varășului Ion Gheorghe Maurer.

Delegația a făcut, de asemenea, 
vizite ministrului de externe, minis
trului industriei, ministrului comer
țului și ministrului sănătății, discu- 
tînd probleme care interesează cele 
două țări.

întîlnîrca lui A. I. FliKoian cu conducători 
ai ncpuDiicii cuba

. HAVANA 5 (Agerpres). — TASS, 
La Palatul prezidențial din Havana 
a avut loc o întîlnire a lui A. I. 
Mikoian, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., cu 
conducători ai Republicii Cuba — 
președintele Osvaldo Dorticos, pri
mul ministru Fidel Castro, Raul 
Castro, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru al forțelor 
armate revoluționare, cu membri ai

MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 5 noiembrie a fost dat 
publicității mesajul adresat lui N. S. 
Hrușciov de Gamal Abdel Nasser, 
„Poporul Republicii Arabe Unite 
prețuiește atitudinea rezonabilă și 
înțeleaptă pe care ați adoptat-o față 
de criza izbucnită în Marea Carai
bilor în legătură cu

în mesaj se arată 
„Hotărîrea dv. de a 
ția navelor care se 
Cuba pentru a evita

Cuba”.
în continuare : 
schimba direc- 
îndreptau spre 
o ciocnire între

guvernului și ai conducerii Națio
nale a Organizațiilor revoluționare 
integrate — Ernesto Guevara, Emi
lio Aragones Machado, Carlos Ra
fael Rodriguez.

In cursul întîlnirii, care a decurs 
într-o atmosferă de prietenie since
ră, încredere deplină și înțelegere, 
au fost discutate problemele situa
ției internaționale.

ele și forțele armate americane care 
execută blocada a fost înțeleaptă 
și dictată de năzuința evidentă de 
a menține pacea. Același lucru se 
poate spune și despre răspunsul dv. 
pozitiv la mesajul lui U Thant, se
cretar general provizoriu al O.N.U.”.

Gamal Abdel Nasser subliniază în 
mesaj că curajul manifestat de 
N. S. Hrușciov în rezolvarea acestei 
crize „dovedește cel mai înalt 
al datoriei față de omenire”,

MOSCOVÀ. La 5 noiembrie a ple
cat din Moscova în.apoindu-se la 
Berlin delegația Partidului Socialist 
Unit din Germania condusă de W. 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G.

ROMA. La 5 noiembrie a avut loc 
greva generală națională a munci
torilor agricoli. Numărul participan- 
ților la această grevă se ridică la 
1 500 000 de persoane. Greviștii cer 
schimbarea politicii actuale a guver
nului în domeniul agriculturii, crea
rea la sate a așa-numitelor „comite
te de dezvoltare” care să aibă drep
tul să împroprietărească pe țăranii 
fără pămînt sau care au pămînt pu
țin.

PEKIN. La 5 noiembrie a sosit la 
Pekin delegația Asociației de prie
tenie sovieto-chineze, în frunte cu 
M. A. Prokofiev, prim-locțiitor al 
ministrului învățămîntului superior 
și mediu de specialitate din U.R.S.S. 
Membrii delegației vor participa la 
reuniunile și întîlnirile care vor avea 
loc în diferite orașe ale Chinei în 
zilele sărbătoririi celei de-a 45-a 
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

Spion prins asupra faptului

simț

U Thant continuă consultările
5 (Agerpres). — 

După cum a arătat un purtător de cu
vin! al lui U Thant, apropierea pozițiilor 
par/ilor, respectiv formularea de către 
Statele Unite a garanțiilor necesare Cubei, 
ar face posibilă convocarea imediată a 
Consiliului de Securitate care să ia act de 
situația creată și să indice pașii următori 
pentru deplina ei stabilizare.

NEW VORK în același timp, U Thant continuă să 
se întîlnească cu membrii Consiliului de 
Securitate pentru a-i informa asupra re
zultatelor objinute pînă acum și a-i con
sulta asupra acțiunilor de viitor pe care 
ar urma să le întreprindă secretarul gene
ral provizoriu. O asemenea întîlnire are 
loc astăzi între U Thant și Mircea Malifa, 
șeful delegajiei R. P. Romîne.

„Cazul Der Spiegel“ și
BONN 5 (Agerpres). — Criza gu

vernamentală provocată de acțiunile 
arbitrare ale lui Strauss împotriva 
revistei burgheze vest-germane „Der 
Spiegel”, s-a terminat printr-un com
promis între partidele care fac 
parte din coaliția guvernamentală. 
Liber-democrații s-au împăcat cu 
creștin-democrății, dar nu cu prețul tărîmul politic pe cel pur juridic”, 
încetării persecuțiilor . împotriva re- Neașteptata concesie pe care a fă- 

cut-o cancelarul pentru a da satis
facție amorului propriu al liber-de- 
mocraților se explică prin aceea că 
falimentul coaliției guvernamentale 
ar fi însemnat m primul rînd o lo
vitură ireparabilă pentru el însuși.

vistei „Der Spiegel”,, ci al destituirii 
a doi demnitari guvernamentali —' 
secretarii de stat de la ministerele jus
tiției și războiului, Walter Strauss 
și Volkmar Hopf — care l-au jig
nit personal pe ministrul liber-de- 
mocrat al justiției, Stammberger, ne-

concesiile cancelarului
anunțîndu-1 la timp în privința mă
surilor luate împotriva acestei re
viste. Stammberger și-a retras de
misia. Agenția France Presse subli
niază că „întreaga problemă s-a re
zumat la calmarea susceptibilităților 
jignite și la readucerea în mod de
finitiv a cazului „Der Spiegel" de pe

MOSCOVA. Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. a prezentat la 
4 noiembrie ambasadei S.U.A. la 
Moscova un protest categoric și a 
cerut ca Richard Jacob, membru al 
ambasadei S.U.A., să părăsească de 
îndată Uniunea Sovietică. Vinerea 
trecută, organele securității de stat 
sovietice au prins în flagrant delict 
pe Richard Jacob în momentul cînd 
scotea materiale cu caracter de spio
naj dintr-o ascunzătoare aflată în 
subsolul casei cu nr. 5'6 de pe strada 
Pușkin din Moscova. Caracterul ma
terialelor găsite asupra lui Jacob nu 
lasă nici un dubiu că el întreținea 
legături cu un spion aflat pe terito
riul U.R.S.S.

BUENOS AIRES. La Buenos Aires 
a fost arestat Ernesto Jiudisi, mem
bru al C.C. al P.C. din Argentina, 
care a avut un rol de seamă în 
lupta oamenilor muncii argentineni 
péntru libertăți democratice. Moti
vele arestării lui Jiudisi nu au fost 
anunțate.

ATENA. Navigația greacă trece 
printr-o criză acută. Potrivit relată
rilor ziarului „Mesimyrini“, în a 
doua jumătate a lunii octombrie au 
rămas inactive 36 de nave aparți- 
nînd armatorilor greci. în prezent 
se află inactive 267 de nave.

C, Attlee s-a pronunțat 
împotriva aderării Angliei

WASHINGTON. La 4 noiembrie 
președintele J. Kennedy a anunțat 
că a fost încheiată actuala serie de 
experiențe nucleare americane în 
atmosferă, în regiunea Oceanului 
Pacific. Președintele a anunțat însă 
că exploziile subterane la poligonul 
experimental din statul Nevada vor 
continua. In timpul actualei serii de 
explozii nucleare 
S.U.A. au efectuat 
din care 5 explozii 
dine.

LEOPOLDVILLE.
congolez și-a deschis luni cea de-a 
5-a sesiune. Nici Camera deputaților 
nici Senatul n-au reușit să întru
nească numărul reglementar de 
membri prezenți, adică jumătate din 
total. Aceasta se datorește faptului 
că un număr de parlamentari apar- 
ținînd partidelor de opoziție se află 
sub stare de arest, iar mulți alți de- 
putați s-au temut să vină în capi
tală pentru a, nu împărtăși o soartă 
asemănătoare.

ROMA. Simbătă seara s-au în
cheiat la Roma lucrările ședinței 
Consiliului de conducere al Comu
nității Europene a Scriitorilor. S-a 
hotărît ca în zilele de 15—20 mai 
1963 să aibă loc la Varșovia Con
gresul internațional al scriitorilor 
din țările europene. Din partea R.P. 
Romîne a participat Mihai Beniuc, 
președintele Uniunii Scriitorilor.

în
36 
la

atmosferă, 
de explozii, 
mare altitu-

Parlamentul

S-au recepționat
,,semnale radio"

emise de planeta Venu»

PULKOVO. Cu ajutorul celui mai 
mare radiotelescop din lume astro
nomii din Pulkovo au recepționat 
„semnale radio" emise de planeta 
Venus pe unda de 3 cm, Astronomii 
speră că în urma prelucrării datelor 
curente se va putea aduce lumină 
într-o problemă care prezintă un mare 
interes științific : de unde provine 
emisiunea de unde radio >— de la 
suprafafa solidă sau din păturile su
perioare ale atmosferei venusiene î

la „Piața comună"

Racheta urma să parcurgă o distant 
ță de 3 000 km. Un purtător de cu- 
vînt al marinei americane a decla
rat că accidentul se datorește „func
ționării deficiente" a primei trepte a 
rachetei. Toate cele patru încercări 
de lansare făcute pînă în prezent cu 
acest tip de rachetă au eșuat. Pri
mele trei eșecuri au fost atribuite 
funcționării deficiente a celei de-a 
doua trepte.

Întrebări justificate
CAIRO. Președintele Republicii 

Arabe Yemen, As Sallal, i-a primit 
pe șefii reprezentanțelor diplomati
ce ale statelor care n-au recunoscut 
încă această țară, printre care și 
reprezentanții diplomatici ai S.U.A. 
și Angliei acreditați pe lingă regi
mul anterior. Președintele le-a de
clarat că ar dori să știe motivul 
pentru care S.U.A. nu au recunoscut 
pînă în prezent Republica Arabă 
Yemen, amintind că de la înfăptui
rea revoluției a trecut mai bine de 
o lună, termen suficient pentru o 
asemenea recunoaștere.

Aspect de la o manifestație popu
lară din Yemen in sprijinul revo
luției.

OSLO. încă un avion de vînătoare 
cu reacție al forțelor militare aerie
ne norvegiene tip „F-86”, al treilea 
în decursul unei săptămîni, a căzut 
în mare. Comandamentul forțelor 
aeriene militare a dat ordinul de a 
se înceta zborurile pe avioanele de 
acest tip. Avioanele de vînătoare cu 
reacție tip „F-86” au fost primite din 
S.U.A. pe baza programului de aju
tor militar.

CAPE CANAVERAL. La 5 noiem
brie, o rachetă americană „Polaris“ 
de tipul cel mai perfecționat „A-3“, 
a explodat la cîteva secunde după ce 
a fost lansată de la Cape Canaveral.LONDRA. Intr-un articol publicat 

în ziarul „Sunday Express“, fostul 
primrministru Clement Attlee s-a 
pronunțat cu hotărîre împotriva a- 
derării Angliei la Piața comună. El 
a enumerat Serioasele primejdii po
litice care se vor ivi după ce An
glia se va alătura Pieței comune și 
se va rupe de Commonwealth.

BONN. Luni a sosit la Bonn pri- 
mül-ministru al Japoniei Ikeda. 
Scopul vizitei sale este de a obține 
condiții mai bune pentru comerțul 
Japoniei cu țările din Europa occi
dentală membre ale Pieței comune. 
După vizita la Bonn, Ikeda va pleca 
la Paris, Londra, Bruxelles, Roma 
și Haga.

lin abonat permanent la eșec

de ANDRÉ WURMSER

în legătură cu acțiunile arbi
trare ale guvernului de la Bonn 
împotriva revistei „Der Spiegel“, 
ziarul vest-german „Frankfurter 
Rundschau“ a publicat desenul 

(alăturat sub titlul : „Iată prima 
lovitură...“

Pe magistralele comunismului
(Urmare din pag. ni-a)

dini față de muncă, despre folosi
rea pînă la capăt a rezervelor de 
producție, despre economii, exigen
ța față de munca proprie și a celor 
din jur. Scrisoarea ei a dat naștere 
mișcării „Să prețuim cinstea de a- 
gricultor“ care mobilizează milioa
ne de colhoznici și lucrători din 
sovhozuri spre noi realizări.

Acum, în preajma marii sărbă
tori, oamenii muncii din agricultura 
R.S.F.S.R. au obținut o nouă victo
rie. Colhozurile, și sovhozurile Fe
derației Ruse au vîndut statului 
2 212 milioane puduri de cereale, 
— cu 347 milioane mal mult decît 
în anul trecut. .

în republicile unionale

...Dacă am putea arunca măcar 
o privire pe magistralele comunis
mului, ne-am opri pentru un scurt 
popas într-una din republicile Asiei 
mijlocii. In Uzbekistan, de pildă, 
In klșlakul Faziabad, din regiunea 
Fergana, colhoznicii se pregătesc 
de sărbătoare. Satul cu casele lui 
nou-nouțe pare el însuși un tablou 
al prosperității. Printre ele e și o 
școală nouă. Știți cîți profesori și 
Învățători sînt în sat? 87; atîția cîți 
erau înainte de revoluție în întreg 
Uzbekistanul.

De aici vom face o mică plim
bare la Nurek, hidrocentrala care se 
ridică în Tadjikistan și care va'face 
din această republică țara cu cel 
mai mare număr de kilowați pe cap 
de locuitor din lume... Sau ne vom 
abate de-a lungul canalului Kara
kum, prin deșerturile cu același 
nume. De-a lungul canalului au ră
sărit sovhozuri și colhozuri giganti
ce, care cultivă mii și mii de hec
tare cu bumbac, legume și rodii... 
Nu de mult, canalul a ajuns la Aș- 
habad și își continuă drumul spre 
nisipurile din apropierea Mării Cas- 
plce.

...La Moscova, constructorii au în
conjurat orașul cu un brîu d9 car
tiere noi, care te farmecă prin pro
porțiile lor grandioase și stilul lor 
arhitectonic. în 4-5 ani se constru
iește tot atît spațiu locativ cît cu
prindea Moscova prerevoluționară : 
în 4-5 ani o Moscovă nouă. Știți 
cîți cetățeni își sărbătoresc „novo- 
selie' (mutarea în casă nouă) ? Sînt 
300 de familii'pe zi la Moscova, 100 
la Leningrad, 80-85 la Kiev. In total 
10. milioane pe an-

Astăzi, cînd scriem aceste rîn-

duri, dragi cititori, am vrea să fiți 
alături de noi pe străzile Moscovei, 
să ascultăm împreună comunica
tele cu privire la zborul noii stafii 
interplanetare în drum spre Marte. In 
metrouri, autobuze, surprind fețele 
radioase de bucurie și cuvintele de 
salut ale moscoviților. „Marte-l" este 
o nouă și remarcabilă realizare a 
științei și tehnicii sovietice. Con
structorii comunismului discută des
pre Cosmos- Ochii lor privesc cu 
încredere spre infinitele spații ete- 
lare.

...O privire fugară pe magistralele 
comunismului e un tablou viu al 
unor idei care prind viață. Sînt 
ideile luminoase ale leninismului, la 
înfăptuirea cărora au pășit, cu 45 
de ani în urmă, sub conducerea 
partidului comuniștilor, muncitorii și 
■țăranii ruși care au înfăptuit Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie.

Ce au arătat dezbaterile
din Comitetul Politic al O. N. U.
NEW YORK 5 — De la trimisul 

special Agerpres, C. Răducanu : Cu 
voturile de Juni Comitetul Politic a 
încheiat dezbaterea rezoluțiilor asu
pra încetării experiențelor nucleare.

Dornică să faciliteze progresul 
tratativelor și ajungerea rapidă la 
un acord atît de solicitat de întreaga 
omenire, Uniunea Sovietică și țările 
socialiste membre ale Comitetului 
celor 18, între care și R. P. Romînă, 
au exprimat simpatia pentru efor
turile celor 37 de țări neutre, care 
au prezentat Comitetului Politic re
zoluția lor. In fața sprijinului cres- 
cînd pentru această poziție, delega
țiile Statelor Unite și Angliei au de
pus o Insistentă acțiune de eliminare

„Călătorie in anul 1918
MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS : 

Studioul central de filme documentare 
din U.R.S.S. a realizat un film intitulat 
„Călătorie în anul 1918" a cărui pre
mieră va avea loc la 7 noiembrie,

Filmul redă aspecte din activitatea Iu! 
V' I. Lenin în ziua primei aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

Relatarea verbală este făcută de, parti- 
cipahți la sărbătorirea primei aniversă1" 
a Revoluției din Octombrie — aviatorul 
Boris Rossinski, care a zburat în acea zi 
deasupra Pieței Roșii, și sculptorul Ser- 
ghei Konenkov, autorul -primului monu
ment ridicat în cinstea luptătorilor căzuți 
pentru Revoluție.

ii

■ Tfeintre toate pricinile care mă în- 
furie — și sînt din belșug — nici 

una nu mă scoate mai mult din sărite 
decît plecăc:unea plină de respect a 
criticilor de azi pentru afirmafiile noas
tre din anu trecut. Desigur, sînt îm
potriva noastră, dar — spun ei — o 
fac în nume'e lui Lenin ; cînd se ridi
cau împotriva lui Lenin era din dra
goste pentru Comuna din Paris ; cînd 
masacrau pe comunarz: era din devota
ment fafă de Revolufia franceză ; cînd 
luptau contra Revolufiei franceze o fă
ceau ca buni discipoli ai enciclopediș- 
tilor ; pe Voltaire îl ciomăgeau din 
carfezian’sm, iar cînd l-au exilat pe Des
cartes... — Ah, de bună seamă — spun 
ei de fiecare dată — adversarii dum
neavoastră de data trecută, din anul 
trecut, din secolul trecut, erau niște oa
meni răi și bine a|i făcut că i-afi con
damnat, dar de dota aceasta nu aveji 
dreptate !

Or, cine 
„de data 
potrivnici' 
foria, adică ziua de mîine. Iar mîine, 
alfii (sau aceiași) vor spune : —- Cîtă 
dreptate a|i avut anul trecut. Dar de 
data aceasta... Și (oale acestea pentru 
a ne stînjeni, pentru, a întîrzia pro
gresul omenirii, a împiedica pe oamenii 
de treabă să ni se alăture în propriul 
lor interes.

Să ne închipuim un ziar care, pentru 
a informa pe cititorii săi cum va fi vre
mea, în loc să se adreseze, cum e nor
mal, serviciului meteorologic, angajea
ză cu leafă un vrăjitor. Și să ne închi- 
pu:m că, zi după zi, unchiașul, ăsta va 
prezice ploaie și va fi timp frumos 
sau timp frumos și va fi ploaie. Ce în
credere vor mai avea pînă la urmă ci
titorii în acest ziar ?
• Or, cine a ajuns să se înșele în fe
lul acesta în mod statornic? Anticomu
niștii sau noi ?

In 1848, Marx șl Engels publicau 
MANIFESTUL PARTIDULUI CO-

va decide care are dreptate 
aceasta", adică astăzi, între 
noștri și noi ? Va decide is-

apă-MUNIST. In același an, a 
ca un comentariu parcă a! pri— 

care văr- 
strige muncito'-esc pe câldarî-

din rezoluția țărilor neutre a tot 
ceea ce exprima cu adevărat esența 
ei și . de a introduce, sub pretextul 
unor amendamente succesive, pro
pria, lor poziție, ostilă în fond în
cetării .experiențelor.

Rezoluția' celor 37de țări neutre în 
întregime a fost adoptată de Comi
tet în ultimele minute cii 81. de Vo
turi în favoarea ei. și 25 de abțineri. 
Țările socialiste s-au abținut deoa
rece în ansamblul ei rezoluția, cu 
amendamentele Canadei, nu a fost 
pe deplin satisfăcătoare.

Rezoluția anglo-americană a întru
nit doar 50 de voturi în favoarea ei, 
adică mai puțin decît jumătate din 
numărul membrilor: adunării toți 
delegații neutri .— 42 la număr — 
ș-au abținut, iar cele 12 țări socia
liste' au votat împoțrivă.

Rezoluția adoptată de 'Comitetul 
Politic va fi prezentată marți Adu
lării Generale.

Sovietele și-au pierdut mult din pre
stigiu.:, nu vor mai avea nici o in
fluentă". Iar la 8 noiembrie : „Că exis
tă un pic de neliniște, repetăm, e de 
înțeles, dar e vorba de un sentiment 
absolut trecător". Un sentiment trecă
tor care durează de patruzeci și cinci 
de ani.

Dar, vai, socialismul era în marș I 
Și-afunci „Le Matin" a schimbat pla
ca : „Majoritatea populației din Pe
trograd este ostilă dictaturii maxima
liste; „imensa majoritate a tării se 
va coaliza împotriva dușmanului din 
lăuntru", adică împotriva lui Lenin ; 
„Lichidarea aventurii bolșevicilor este 
o chestiune de zile și, poate, de ore" 
— scrie ziarul la 12 noiembrie, iar a 
doua zi : „sfîrșitul bolșevicilor" ; la 
14 decembrie : „ultimele manevre ale 
lui Lenin" ; la 18 ianuarie 1918 : „Ber
linul anunță apropiata demisie a lui 
Lenin"; la 16 martie: „pare să fie 
luată în considerație o restaurare a- 
propiată a țarismului" ; la 1 iunie: 
„guvernul lui Lenin la strîmtoare" ; 
la 19 iulie: „nu cred în viitorul so
cialismului în Rusia" ; la 9 august : 
„Lenin se clatină"; la 15 septembrie: 
„guvernul bolșevic se prăbușește" ; 
la 25 ianuarie 1919: „o mărturisire a 
lui Lenin. Sistemul bolșevic a. dat fa
liment" ; la 27 august: „Lenin ar fi 
prizonier în Kremlin" ; în noiembrie 
1921 : „Recunoaștem c-am fost în
vinși, declară Lenin".

Și așa mai departe.
„TRECEM LA CONSTRUIREA SOCIA

LISMULUI" — a spus Lenin în seara 
zilei de 7 noiembrie 1917.

Cine vorbea în numele viitorului! 
Cine minfea în numele prezentului ?

Peste mai pufin de douăzeci de ani, 
Uniunea Sovietică începea să înfăp
tuiască primul plan cincinal. începea 
imensa operă de industrializare. Econo
mia planificată avea să arate ce poate. 
Un social-democrat scria atunci în 
foaia partidului său că planul cincinal 
era „o utopie atît de grosolană incit 
sîntem neliniștiți pentru viitorul eco
nomic al Rusiei", iar cînd acest plan a 
fost realizat înainte de termen, Léon 
Blum, liderul acestui profet-polemist- 
economist, dădea din umeri : „Nu e 
greu, scria dînsul în ! 
construiești piramide cînd dispui de 
sclavi". După cum se știe n-a fost în

ți dede locuințe pentru felahi 
universități frecventate de poporul 
egiptean. Tocmai faptul că în U.R.S.S. 
este tradusă în viață ideea comunistă 
„Totul pentru om, totul pentru binele 
omului" generează munca liberă, entu
ziastă, avîntafă care a făcut posibile 
realizările sovietice care uimesc lumea.

Dar ce volum s-ar întocmi dacă s-ar 
pune cineva să strîngă înfr-un mă
nunchi toate articolele care „demon
strau" că economia socialistă era osîn- 
dită eșecului 1

In 1927, și pe urmă de fiecare dată 
cînd s-au dat publicității cifrele unui 
plan cincinal ori septenal, comedia a- 
ceasta, profețiile sigure s-au reînnoit. 
Și se vo- reînnoi. Fie. Dar cine vorbea 
și vorbește în numele viitorului ? Cine 
mințea și minte în numele prezentului ?

ă infru în biblioteci pră- 
*^fuife și să caut ce preziceau 

Garda de fier sau petainiștii, verișo
rii ei, în iunie 1941 și în lu
nile următoare ? Să pun alături păre
rile despre imposibilitatea construirii 
unei industrii socialiste, pentru că omul 
e așa și pe dincoace, pe cînd Rusia 
e așa și pe dincolo, sau concluziile asu
pra imposibilității făuririi unei agricul
turi socialiste pentru că Romînia este 
așa și pe dincoace și că țăranul e așa 
și pe dincolo ?

Aș, la ce bun ? Ca dușmanul să se 
adapteze după fiecare crudă dezmințire 
adusă afirmațiilor sale anterioare și să 
scoată la iveală alte afirmații pe care 
ziua de mîine le va dezminți, în defi
nitiv, aceasta e treaba lui. Inchipuiți-vă 
că mîine bancherii, partidele reacțio
nare, crema burgheziei vor ține un con
siliu și vor vota o moțiune prin care 
recunosc că s-au înșelat mereu și că re
nunță la privilegiile lor. Ei bine, ar fi 
foarte simplu : înseamnă că eu, marxis
tul, sînt aceia care n-am avut dreptate.

Dar e o ipoteză glumeață și de-a 
dreptul iluzorie. Să ne mulțumim, așa
dar, ca la fiecare aniversare a lui Oc
tombrie, odată cu trecerea în revistă a 
victoriilor socialismului și comunismului, 
să ne amintim și de profețiile, argumen
tele, blestemele dușmanilor noștri — 

_  _ și de ridicolul care an de an, ca un 
substanță, să val mereu reînnoit îl acoperă de-a 

• ■■___ •_ • ; pururi.
Nimic nu poate lămuri mal bine afl- 

scria ziarul la 15 mai. Ș' cu obiceiul faraonilor să construiască alt- fudinea lor din prezent și nimic nu ne 
înainte de cucerirea ceva decît propriu! lor mormînt, poate înviora mai mult șl întări încre- 

s-au găsit doar puține urme derea noastră în viitor.

Eliberarea (î) proletariatului“, spunéfi 
șl dumneavoastră...

Această „idee“, despre care și sim
pla presupunere c-ar exista scotea din 
fire pe editorialisful burghez, este în 
centrul lumii actuale. în schimb, nu 
trece lună ca să nu citim în presa care 
gîndeșfe după canoane — adică în 
presa care nu gîndeșfe — bocetele a- 
părătorilor ordinii capitaliste : ah, dacă 
cineva ar vrea să inventeze o idee, o 
ideologie care să aibă dinamismul, 
forja de convingere a comunismului ! 
încă pufin, și chiar în „Figaro", urmașii 
lui Francise Magnard vor fi gata să în
sereze la mica publicitate : „Se caută o 
ideologie. Bună recompensă". A în
semnat „ceva“ Comuna, era o „idee" 
în comunism ? Li se poate spune : se 
pare că da, de vreme ce toate calom
niile din lume, toate prostiile proștilor 
și ale celor care se fac mai proști de
cît sînt nu pot împiedica marxismul de 
a invada, asemeni unui vai, ’oafe spi
ritele, toate prob,emele, fot viitorul.

Mi-I închipui pe Francise Magnard 
sculat din groapă și luînd parte la 
campania electorală din Franfa din no
iembrie 1962. Ar mai spune el : A pre
tinde că... „Comuna avea o idee — 
aceasta e scuza cea mai de curînd in
ventată...". I s-ar rîde în nas.

Dintre cei pe care acești oameni îl 
împușcau și dintre ucigașii plini de dis— 
pref, cine vorbea în numele viitorului 
și cine minfea în numele prezentului ?

u ma! pufin de o jumăiate de 
secol mai fîrziu, Revolufia tri

umfa în Sfînfa Rusie.
„Le Matin", ziarul putred al bur

gheziei d n acea vreme, anunfase că 
ziua revoluției n-avea să vină niciodată: 
„Influenta acestei infime minorități 
este în. descreștere" — scria ziarul la 
13 aprilie. „Acești oameni nu vor cu- 

Magnard, noaște multă vreme gloria" — scria 
„Figaro", cotidian per- 1 ziarul la 29 martie. „Atunci cînd, mun_ 

cîtorul rus se va fi, desmeticit,..". Ei sînt 
„dezaprobați de țoală tară". „Aceste 
partide extremiste rusești vor pe ne
drept să treacă drept expresie a ma
selor" 
trei săptămîni 
puterii de către bolșevici : „Se pare că și

mai puțini cititori și apărători, 
avdt 

MANIFES- 
de statură 
îmbogățit 
să devină 
președin-

infinit
deși, în momentul apariției, a 
mult mai mult succes decît 
TUL. Autorul ei, un om mic 
și vestit pe vremea aceea, 
prin mijloace murdare, avea 
într-o bună zi, concomitent, 
tele Republicii Franceze și președintele 
Consiliului de administrație al minelor 
din Anzin. Pamfletarul Rochefort avea 
să-l poreclească, cînd omulețul acesta 
a decimrt populația Parisului, „sînge- 
rosul Tom Degețelul“. El se numea 
Thiers și cartea sa se intitula — era să 
scriu : firește — „Despre proprietate". 
Iar unul din capitolele cele mai neroa- 
de se intitula — era să scriu : bineînțe
les — „Comunismul, dușmanul liber
tății". ,

Ei bine, desfid să existe un antico
munist care ar face mîine din cartea lui 
Thiers baza propagandei sale electo
rale, ar relua acele argumente de „bun 
simt“ împotriva socialismului și împo
triva ce'or care „împărfesc bogățiile” 
(păi, vezi bine, dacă bunurile se îm
part între !o|i oamenii, inegalitatea re
apare în mod fatal... Și așa mai de
parte). Dar cine mai crede azi în lu
mea capitalistă că cetățeni' din Romî
nia și-au împârfit între ei pufurile de 
petrol ale fării lor ?

La fel desfid să existe un comunist 
al vremurilor noastre care s-ar putea 
lipsi de lectura MANIFESTULUI lui Marx 
și Engels.

Cine vorbea în numele viitorului ? 
Și cine minfea în numele prezentului ?

"■ TT n sfert de secol mal 
zîti. ’ Comuna din Paris a 

ucisă 
nul 
editorialisful lui 
petuu al burgheziei franceze, vocifera t 
— „Mă apucă fofi dracii — scria el — 
cînd aud niște imbecili periculoși șl 
spumegînd de ură cum tot spun că Co
muna a însemnat ceva, că... Comuna 
avea o idee ! Aceasta e scuza cea mai 

ce Idee ?

i ■ fîr
ziu, ’ Comuna din Paris a fost 
de acest asasin. Iar în a- 
urmăfor, Francise

rut,
mei revoluții, proletare
sase
mul Parisului, o carte care are ashlri de curînd Inventată I“ Și

■

• r

Azi, alegeri în- S U.A.
Astăzi au loc în S.U.A. alegeri 

parțiale care, potrivit ■ tradiției, se 
desfășoară la fiecare jumătate de 
perioadă a mahdatului prezidențial 
de pa.tru ani. în prezent, urmează 
a fi aleși toți' cei 435 de deputați 
ai Camerei reprezentanților, 39 de 
senatori și 35 de guvernatori de 
state.

în legislația actuală partidul de
mocrat deține o bună majoritate in 
Congres și în guvernele locale. Pen
tru administrația Kennedy situația 
ar părea ideală. Dar, după cum re
zultă din presa americană, dorința 
democraților este ca la actualele 
alegeri să-și introducă încă 5-10 re
prezentanți în Camera reprezentan
ților și alți cîțiva în senat.

Uriașa mașină propagandistică sti
pendiată de milionarii celor două 
partide a funcționat din plin în 
campania electorală. Dar, este 
caracteristică și pentru actualele a- 
legeri ca și pentru cele din trecut, 
lipsa oricărei deosebiri esențiale în
tre pozițiile celor două partide — 
partidul democrat și partidul repu
blican — în principalele probleme 
ale politicii interne și externe.

Presa americană a semnalat în 
ultima vreme atmosfera de „apatie 
și indiferență” a marelui public față 
de alegeri. Este semnificativ în acest 
sens sondajul efectuat în California 
de ziarul „Wall Street Journal”. La 
întrebarea ziarului : „Pe cine ați 
dori să alegeți — pe un republican 
sau pe un democrat?” în majorita
tea cazurilor răspunsul a fost „Aș 
alege un al treilea”. Printre preten- 
denții la cele peste 500 de locuri nu
mai doi candidați pentru senat și 13 
pentru Camera reprezentanților și-au 
desfășurat campania electorală pe o 
platformă independentă.

C. A,
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