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Realizări în producție 
ale tineretului 
în cinstea lui

7 NOIEMBRIE
uzinele textile 

Cisnădie, cea mai ma
re parte dintre munci
tori o formează tine
retul. Aceștia au adus 
un important aport la 
succesele obținute de 
uzină în cinstea ani
versării Marii Revo
luții Socialiste din Oc
tombrie. Astfel, calcu. 
lîndu-se economiile de

materie primă și fire 
s a constatat că pînă 
la începutul lunii no
iembrie economiile rea
lizate sînt în valoare 
de 1.874.000 lei. 
aceste economii 
materii prime se 
produce 20.000 
covoare și 55.000 
țesătură de stofe.

Din 
de 

pot 
m.p. 
m.p.

Brigăzile de tineret
în frunte
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NIMIC nu poate OPRI
MARȘUL TRIUMFĂTOR 
ilidsîloriui Octombrie
Pe întreg cuprinsul globului pămîntesc, clasa 

muncitoare, cele mai largi mase ale popu
lației din toate țările, toți cei ce năzuiesc 

pre o viață mai bună, spre progres social și pace, 
ărbătoresc împlinirea a 41 de ani de la înfăptuirea 
elei mai grandioase revoluții din istorie : Marea 
evoluție Socialistă din Octombrie — eveniment 
pocal in istoria omenirii,
Acum 41 de ani, clasa muncitoare din Rusia, îmr 

reună cu țărănimea săracă, sub conducerea glorio- 
tlui Partid Comunist bolșevic in frunte cu Lenin, 
isturnind dominația capitaliștilor și moșierilor și 
staurind dictatura proletariatului, a deschis in* 
egii omeniri drumul spre o nouă eră in care cei 
: muncesc și produc toate bunurile materiale și 
’irituale ale soc etății devi^ stăpini pe propria lor 
►artă. înfăptuind Marea Revoluție Socialistă din 
ctombrie, apărind cuceririle acestei revoluții intr-o 
ptă neînchipuit de crincenă, eroica clasă munci- 
are din Rusia a dovedit omenirii muncitoare că 
asele celor ce muncesc — conduse de partide 
uncitorești marxist-leniniste de tipul Partidului 
imunist bolșevic, creat de marele Lenin — sint in 
are nu numai să distrugă vechea și putreda orîn- 
[’ ire socială a capitalismului, dar și să constru- 
ică un sistem de stat nou, sistemul socialist în 
re nu mai există exploatarea omului de către om 
înarmat cu învățătura atotbiruitoare marxist- 
linistă., credincios steagului marxism-leninismului, 
transigent față de orice deviere de la această în. 
țătură verificată de istorie, față de orice oportu- 
sm și revizionism, P.C.U.S. a mobilizat masele 

milioane de muncitori și țărani, pe toți oamenii 
meii din U.R.S.S. în lupta pentru măreața cauză 
construirii unei vieți noi. El a aprins in inimile 
' focul entuziasmului creator, le-a arătat un țel 
îpede, le-a dat încredere profundă in uriașele lor 
■țe. în triumful comunismului.
Cu nețărmurită dragoste și admirație privesc oa- 
mii muncii din toate colțurile pămintului gigan- 
ele succese ale popoaielor sovietice care, in cei 

de ani de la Marea Revoluție Socialistă din 
tombrie, transformed in realitate mărețele idei 

marxism-leninismului, au transformat vechea 
sie înapoiată intr-o putere industrială de prim 
îg. în țara primei centrale atomo-electrice și a 
milor sputnici, in țara in care răsar strălucitori, 
•ii comunismului. Poporul sovietic îndeplinește 
succes sub conducerea P.C.U.S. sarcina econo- 

că fundamentală de a ajunge din urmă și a de
și producția principalelor țări capitaliste pe cap 
locuitor. Forța industrială a U.R S.S. este astăzi 
4 ori mai mare decît in ajunul Războiului de 

ărare a Patriei. Uniunea Sovietică a întrecut deja 
mult toate țările dezvoltate din Europa occiden- 

ă în ce privește producția industrială globală, și 
apropie cu pași repezi de Statele Unite. Intr-un 
de domenii ale științei și tehnicii, in invăță- 

nt, in unele ramuri industriale și la unele dintre 
e mal importante culturi agricole, U.R.S.S. se 
ă pe primul loc. Datorită dezvoltării sale i rent
ase U.R.S.S. a reușit de pe acum să depășească 
J.A la minereu de mangan. nichel, crom, azbest, 
clă de zahăr, zahăr, griu, secară, orz, cartofi, in, 
numai in privința volumului producției, dar și 

ceea ce privește producția pe cap de locuitor.
Jamenii sovietici cunosc o puternică creștere a 
elului lor de trai indreptindu-se cu pași fermi 
e crearea unui belșug de produse alimentare, 
istruind în întreaga țară milioane de metri pă
ți de spațiu locuibil astfel ca în viitorii 8—10 

să fie complect rezolvată problema locuințelor.

Poporul sovietic întimpină acum cu un avînt ne- 
maiîntîlnit Congresul ai XXI-lea al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice. Congres care va trasa 
jaloanele mersului inainte al tării sovietice in ur
mătorii șapte ani. inaugurind o nouă etapă în în
trecerea pașnică cu sistemul capitalist deschizind 
o largă 
U.R.S.S. 
ferm spre

perspectivă spre viitorul comunist al 
Țara Revo'uției din Octombrie pășește 
noi și noi victorii in construcția comu-

„Scînfeia tineretului**
fContinuare in pag. 2-a)

La uzinele ..Indus
tria Sirmei“ din Cim- 
pia Turtii, brigăzile 
de tinerel au obținui 
în întrecerea sociali
stă închinată zilei de 
7 Noiembrie
deosebit de însemna
te. Printre aceste 
brigăzi se numără 
cele conduse de loan 
Crăciun de la secția 
cabluri, Augustin

succese

Oancă și Teodor Dra
gată de la secția 
T.O.M., care și-au 
depășit planurile lu
nare între 26 și 
la sută.

Brigăzile ca și 
tregul schimb al tine
relului condus de 
Dragată Chifor de la 
secția T.O.M au a- 
dus o mare contribu
ție la obținerea în

92

in

luna octombrie peste 
plan a celor 1223 to
ne de produse diferi
te. Printre cele 1223 
tone de produse se ti
flă 190 tone de oțel 
Siemens Martin și 
electric, 650 tone la
minate, 112 tone 
filate, 105 tone 
mă zintată, 606 
cabluri electrice 
altele.

tre- 
sir- 
km.

Succesele tinerilor
Recent la Combi

natul metalurgic Re
șița, comitetul U.TJW. 
a analizat rezultatele 
obținute în acțiunea 
patriotică 
misire a 
Cu acest 
constatat 
mele nouă luni pînă 
la I octombrie tinerii 
reșițeni au economisit

de econo- 
metalului, 

prilej s-a 
că în ul:i-

peste 4.463.545 TONE 
METAL. Din această 
cantitate de metal 
s-ar putea construi 38 
locomotive 
tip In 
întrecerii 
conomisirea metalului 
s-au situat tinerii de 
la oțelăria Siemens 
Martin care ou eco
nomisit 2.006,97 to
ne metal.

C. F. R. 
fruntea 

pentru e-

reșițeni
înîn întrecerea 

cinstea zilei de 7 No
iembrie tinerii mun
citori reșițeni au a- 
dăugat la importantul 
succes obținut altele 
noi. Astfel, numai în 
ultima lună — oc
tombrie — au fost e- 
conomisite a*le peste 
150 tone de metal.

urtuna înnoitoare a mului pe acest pămînt și 
Marii Revoluții So
cialiste din Octom
brie a însemnat, pe 
lingă nimicirea unuia 
dintre cele mai o- 

dioase sisteme de represiune — 
regimul țarist, anacronic, sîngeros 
și polițienesc — descătușarea unor 
forțe umane nebănuite, a unor 
valori umane care fuseseră opri
mate, disprețuite da către „pro
prietarii de suflete".

In încleștarea uriașă între lu
mea celor mulți, chemați și con
duși la luptă de bolșevici și for
țele lumii vechi, în bătăliile de 
mult intrate în legendă împotriva 
denikinilor, wranghelilor, kolcea- 
kilor, Antantei, 
japonezilor — 
coaliție neputin
cioasă a unei so
cietăți care-și 
trăise traiul — 
s-au făurit trăsă
turile unui nou 
tip uman neîn- 
tîlnit în istorie 
și care, din acel 
moment, a im
primat un alt 
curs istoriei.

Cît de penibi
le și de jalnice, 
par azL cînd ce
rul e cutreierat 
de produsul gîn
dirii și al mîini- 
lor acestor oa
meni, cînd Eu
ropa a fost sal
vată de veacuri 
de robio și în
tuneric medieval 
de acești oa
meni, cînd cultura 
imprimă o nouă direcție civiliza
ției contemporane, apărînd și con- 
tinuînd marile tradiții umaniste, 
cît de ridicolo par azi epitetele 
aristocratice „turmă", „gloată îm
pinsă do instincte gregare", sau 
imaginea „omului cu cuțitul în 
dinți" pe care o fîlfîia burghezia 
înfricoșată I

In decursul veacurilor, clasele 
exploatatoare au încercat să-și a- 
pere proprietatea nu numai prin 
forță, nu numai cu ajutorul insti
tuțiilor de reprimare, ci și prin- 
tr-un complicat proces suprastruc
tural: ceea ce era istoric, deci tre- 
cătoi, trebuia să apară etern, omul 
trebuia să creadă că e robul unui 
destin căruia nu-i poate scăpa, că 
inegalitatea socială cu toate im- 

I plicațiile ei, e însăși condiția o-

„recom* 
pense!e“ se găsesc înlr-un loc de 
unde nimeni nu s-a întors vreo
dată; omul trebuia să știe că el 
e o expresie a nimicniciei într-o 
lume al cărui mecanism interior 
nimeni nu l-a înțeles. Pînă în e- 
poca modernă erau perpetuate 
spaimele de necunoscut și neinte
ligibile ale omului primar.

Zdrobirea necruțătoare a tutu
ror acestor mituri a fost opera 
gîndirii marxiste care a dezvăluit 
substratul lor do clasă: eliberat de 
superstiții sociale, omul s-a găsit 
pe sine și locul său în societate. 
Problem^ libertății care străbate 
ca un fir roșu, ca o aspirație me
reu vie, în toate manifestările ge-

Măreția
noului tip uman

creat deRevoluția din Octombrie
acestor oameni Tilus Popovic)

niuiui uman, si-a primit răspunsul 
prin formula marxistă : „libertatea 
este înțelegerea necesității". Omul 
revoluției este omul care a înțeles 
lumea în realitatea ei obiectivă și 
cum tunurile șl intervențiile sta
telor străine sînt neputincioase în 
fața mulțimilor care au înțeles, 
care sînt însuflețite de idealul eli
berării lor, contrarevoluția a fost 
spulberată, au învins flămînzii. 
desculții pe care comuniștii i au 
chemat să-și ia soarta în propriile 
lor mîini.

In decursul veacurilor, mîinile 
muncitoare au ridicat monumente 
care uimesc și astăzi, piramide și 
catedrale, poduri
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V. MA1AKOVSKI
Codrii — parcă —

de coșuri de fabrică-aleargă, 
cînd pe steaguri 

mîinile
milioane au pus : 

steag roșu — Piața Roșie întreagă — 
se smucește 

ca un viscol
în sus.

De pe steagul acesta, 
din fiece cută 

viu
Lenin ne cheamă, 

tovarăși fi frați: 
— Proletari, 

pregătiți-vă 
pentru ultima luptă 1 

Și voi robilor sus 1
In genunchi nu mai stați! 

Proletari, ridicați-vă,
oaste-ndrăzneață 1

Trăiască revoluția,
ea-i sorocul,

ea-i gloria...
O luptă

ca asta, 
fără seamăn, măreață

n-a cunoscut
niciodată 

istoria.
(Din poemul „V. I. Lenin")

PABLO NERUDA
Ei au spus omenirii „Tovarășe".
Și din dulgher au făcut rege.
— Prin urechea acului acestuia, cămila nu va trece 
Au schimbat fața satelor.
Au împărțit pămînturile.
Au ridicat pe iobag.
Au făcut să dispară cerșetoria.

Au nimicit pe cei cruzi. 
Au făcut lumină în bezna nopții.

(Din poemul „Să se trezească pădurarul")

NAZIM HIKMET
Ades am fost în viață fericit 
în felurite chipuri, 
temeiul fericirii rămîne însă-același: 

cînd n-aveatn încă douăzeci de ani 
te-ain întîlnit pe Tine 
de Tine-am fost crescut, sînt comunist, 
Și-n Tine am încredere deplină.

Tu ești intiia dimineață într-o călătorie minunată. 
Ești începutul unei mari, uluitoare bătălii. 
Tu ești grăuntele din care se nasc semințele

Să-ți mulțumim destule nu-s cuvinte, 
O, Lenin, și de aceia noi iți spunem 
Atît: că mergem de-a pururi îna inte. 
Și niciodată n-o să mai apunem.

BERTHOLT BRECHT

de 
inîine.

De la-nceputul lumii 
ești ploaia cea mai roditoare care-a căzut 

vreodată pe
Și gura de la Tine a-nvățat 

să-și miște buzele, rostind 
cele mai îndrăznețe vorbe, 
mai pline de-adevăr și mai cinstite, 
cuvintele cele mai aspre 
și cele mai mîngîietoare.

• • ... • . - • • • • •
Lumina izvorăște în felurite chipuri. 
Și am văzut lumina țîșnind in fel și chip. 
Dar cea mai minunată și cea mai orbitoare 

e raza 
ce-o trimite

, farul tău
să lumineze-oceanul de popoare.

(Din poemul „Revoluției din Octombrie")

MIHAI BENIUC
Tu ne-ai schimbat Drumarul înflorat, 
Burgheza baltă-n fluviu proletar, 
Cătușele-n garoafe, viata din 
Apus noros în răsărit senin

pămînt.

O, măreț Octombrie al clasei muncitoare 
In sfîrșit, ridicarea celor care amar de vreme 
Incovoiați au stat! O, soldați, voi care 
In sfîrșit spre țintă dreaptă armele le-ați îndreptat! 
Cei care munceau ogorul în primăvară.

Nu pentru ei trudeau. Vara 
Să plece mai adine. Roadele 
Intrau insă în mîinile domnilor. Dar Octombrie 
De-acum vedea pîinea în dreptele mîini.

De-atunci
Lumea-și are speranța.
Minerul din Walles și kuli-ul manciurian
Și muncitorul din Pensylvania cu viața-i de cîine 
Și germanul, fratele meu... toți,
Știu, există un Octombrie...

(Din poezia „Marele Octombrie")

JEAN-RSCHARD BLOCH
Octombrie-n care două decenii de strădanii pline, 
Refac ele-mpreună puterea, tinerețea,
Octombrie patruzeci și unu
Tu care vei veni-ntr-o zi să te alături

celor dinaintea ta.

Acel Octombrie care a străpuns inima dușmanului. 
Acel Octombrie care, pe Piața Roșie a Moscovei 
N-a lăsat pe Hitler să primească defilarea SS-ului 

său...
Octombrie patruzeci și unu,
Vei fi citat cîndva alături-de-alți octombrii. 
Cei mai frumoși și cei mai glorioși.

(Din poezia „Octombrie 41**)

vreunui

și șosele, palate 
și apeducte ; a- 
oonimă. plină da 
sacrificii și mi
zerie, munca lor 
a servit glorifi
cării
stăpîn de oa
meni ; adevăra- 
ții creatori au 
rămas in uitare, 
ca o nesfîrșită 
armată de um
bre.

In clipa cîpd 
omul care a fă
cut revoluția a

pus alături armela și a în
ceput pe ruinele unei țări se
cătuite, vlăguite și înapoiate să 
construiască primele sale hidro
centrale, primele sale tractoare, 
primele sale mașini, a început una 
din cele mai eroice perioade din 
istoria lumii : perioada în care 
omul care a înțeles pornește la 
transformarea lumii, la stăpînirea 
conștientă și plină de mîndrie a 
naturii. Hohote de rîs s-au revăr
sat atunci, în cascadă, timp de ani 
de zile în toate oficinele burghe
ze. A vorbi despre „utopia socia
lismului" era o modă și un loo 
comun. Azi. nimeni nu mai rîde. 
Pentru că pe cîmpurile de bătă
lie, care au fost primele șantiere 

ale socialismului 
—a creat, s-a de

pășit, a învins, 
s-a dezvoltat 
multilateral, tre- 
cînd peste toate 
piedicile, omul 
revoluției, în 
milioane de e- 
xemplare. Tena
citatea. perseve
rența, curajul, 
profundul său 
optimism rațio
nal, capacitatea 
de-a lua totul 
de la început a- 
tunci cînd tre
buie — trăsături 
morale care a- 
parțin poporului 
muncitor si pe 
care stăpînii lui 
de ieri le-au ți
nut îngropate, 
le-au oprimat, 
au primit o nouă 

și adîncă semnificație. SeDti- 
tnentul responsabilității față de 
tot ce se întîmplă. la mii 
de kilometri chiar, sentimentul so
lidarității cu toți cei angajați în 
această imensă muncă, a devenit 
una din trăsăturile esențiale ale 
omului nou.

In decursul veacurilor, nenumă
rate războaie au însîngerat omeni
rea : uneori timp de zeci de ani 
la rînd oamenii s-au măcelărit în 
umbra steagurilor bisericii, în um
bra coroanelor regale, sau a case
lor de bani, fără să știe de ce și 
pentru cine, într-o încleștare ab
surdă, într-o ură oarbă despre 
care se spunea că e inerentă firii 
omenești. Primul decret al revo
luției a vorbit despre pace. Iar 
atunci cînd produsul cel mai ori
bil al veacului nostru, fascismul, 
și-a repezit armatele împotriva 
primului stat al muncitorilor și ță
ranilor, istoria a înregistrat victo
ria fără precedent (ale cărei sem
nificații poate că încă nici noi nu . 
le putem cuprinde în toată am-; 
p!oarea lor) a oamenilor care cu 
32 de ani înainte asaltaseră Pala
tul de Iarnă, într-un război î.i ; 
care nu s au înfruntat numai două 
armate, două potențiale militare ți 
economice ci — în primul rînd —■ 
două lumi: „etica" disprețului 
bestial față de om, a negării sîn- 
geroase. și etica umanismului so-

(Continuare în j/ag. IV-a)
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Bucureștiul a îmbrăcat haina de sărbătoare
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B A. ZELINSKI „Asaltul Palatului de lamă"

NIMIC nu te OPRI
MARȘUL TRIUMFĂTOR 

al ideilor lui Octombrie

5

treecduț Tineretul revoluționar 
din Rominia solidar cu cauza

o

Uniunea Tineretului Comunist din Rominia, 
condusă de P.C.R., a mobilizat încă de la 
înființarea sa întregul tineret muncitor 

din țara noastră la solidarizare activă cu pri
mul stat socialist din lume — Uniunea Sovie
tică. Manifestîndu-și puternic dragostea pentru 
U.R.S.S. uteciștii au făcut an de an din ziua 
de 7 Noiembrie o zi de luptă împotriva putre
dului regim burghezo-moșieresc, zi de luptă 
pentru piine și libertate.

In grupajul de față am spicuit pentru citi
torii „Scînteii tineretului" cîteva materiale din

presa revoluționară Ilegală de tineret, care o- 
glindesc sărbătorirea zilei de 7 Noiembrie de 
către tineretul revoluționar din țara noastră. Din 
aceste spicuiri ca și din relatarea citorva acțiuni 
inițiate de uteciști în zilele sărbătoririi lui Oc
tombrie Roșu ne putem da seama cît de puternic 
a răsunat glasul tinerei generații revoluționare 
din Rominia, condusă de P.C.R., în apărarea 
cuceririlor Marelui Octombrie, cu cită tărie și-a 
afirmat tineretul înaintat din țara noastră soli
daritatea deplină cu muncitorii și țăranii ruși 
eliberați de sub jugul exploatării capitaliste.

IUI OCTOMBRIE
B O s u

5

V
I

1921
au loc la Brașov, Ploești, Galați, 
Huși etc.

Intr-un manifest 
adresat tineretului 
muncitor din Romi
nia cu ocazia celei 

de-a 4-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie se 
arată că „pentru tineretul munci
tor din Rominia ziua de 7 Noiem
brie 1921 trebuie să fie zi de agi
tație și demonstrație pentru am
nistie politică și militară, pentru 
libertate și piine, pentru ajutora
rea muncitorimii ruse, pentru so
lidaritate cu Revoluția Rusă, și 
cu proletariatul revoluționar inter
național".

1932
Este ziua manifestării solidarității 
internaționale cu prima patrie pro. 
letară pentru apărarea ei revolu
ționară... faceți întruniri, ieșiți la 
demonstrații de 7 Noiembrie sub

obidite și amare, e lupta milioa
nelor de muncitori și țărani vârst
nici și tineri din armata cea 
mare a muncii din lumea întreagă 
— e lupta sub steagul roșu al lui 
Marx, Engels, Lenin — e lupta pe 
care pe vremuri a cîștigat-o prole
tariatul rus împreună cu țărăni
mea și naționalitățile asuprite din

iQOIi JVâ#
|y£u “*•..*<*• Uniunii se

lestul adre- 
. al U.T.C. 

membrii 
arată că 

cu toate persecuțiile sălbatice ale 
regimului burghezo-moșieresc îm
potriva clasei muncitoare și a ti
neretului muncitor. U.T.C., sub 
conducerea P.C.R., sărbătorește vic
toria Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. ,Jn ziua aniversării 
glorioasei revoluții ruse, Comite
tul Central — se spune în mani
fest — vă transmite un salut bol
șevic și cheamă la strângerea rân
durilor, la întărirea organizațiilor, 
la luptă contra reacțiunii".

tn cinstea celei de 
a 13-a aniversări a 
Revoluției din Oc
tombrie, uteciștii

care lucrau la căile ferate scot un 
frumos număr festiv - ol gazetei 
„Tînărul ceferist". Articolele pu
blicate in gazetă cheamă tinerii 
muncitori la luptă pentru satisfa
cerea revendicărilor lor. infruntind 
teroarea, uteciștii, conduși de par
tid, organizează în întreaga țară 
demonstrații, întruniri, populari
zează in rîndurile tineretului in
vincibilele idei ale Revoluției din 
Octombrie. Asemenea manifestări

Cu prilejul celei 
de-a 15-a aniversări 
a Revoluției uteciștii 
conduși de P.C.R, 

desfășoară o intensă activitate agi
tatorică. in multe orașe <au loc de
monstrații. La Arad tinerii che
mați de partid demonstrează pe 
străzile orașului îndreptîndu-se 
spre primărie și înfruntând teroa
rea polițienească. La Brașov, Ora
dea, Tg. Mureș, Sighet, uteciștii 
primesc sarcina de a difuza mani
feste în limba fomină și în limbile 
naționalităților conlocuitoare che
mând oamenii muncii la greve, la 
demonstrații. La Turnu Severin 
uteciștii agață pe copaci lozinci 
agitatorice, iar la Constanța, Buia 
Mare, Tulcea și în multe alte ora
șe arborează steaguri roșii.

zTiăeaiscă aloiioesa revoluție rusă!
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4 A n A „Tînărul leninist", 
1 U < < organul C. C, al 
I V U V U.T.C. — apare în

tr-un număr special 
închinat celei de-a 16-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste 
Octombrie.

„Tineri muncitori ! Tineri 
rani I Tineri exploatați și 
priți! — se scria

din

Ele ne amintesc de lupta dusă de 
U.T.C. sub conducerea P.C.R. pen
tru apărarea revoluționară a 
U.RS.S., pentru apărarea roade
lor Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. Ele vorbesc despre 
solidaritatea tineretului muncitor 
din Rominia cu cauza Marelui Oc
tombrie. Ele constituie azi, pentru 
tineretul nostru o tradiție scumpă. 
El se străduiește să fie la înălți
mea acestei tradiții dăruindu-și în
tregul elan tineresc cauzei con
struirii socialismului în patria 
noastră, cauzei făuririi și apărării 
idealurilor Marelui Octombrie.

GH. MOȚ

V»

(Urmare din pag. l-a) 

nlstă, în numele fericirii și 
bunăstării oamenilor sovietici.

Dar Revoluția din Octombrie 
a constituit una din cele mai 
mărețe cotituri nu numai în 
viața popoarelor sovietice. Ea 
a însemnat începutul prăbușirii 
sistemului capitalist bazat pe 
asuprire, exploatare și războaie 
cotropitoare de jaf, a marcat 
victoria socialismului care asi
gură demnitatea omenească 
pentru cei ce muncesc, pacea și 
bunăstarea popoarelor. Orîn- 
duireă cea mai i 
cea mai progresistă, cea 
mai democratică — orîn- 
duirea socialistă născută în 
focul Marelui Octombrie — 
exercită o influență uriașă, în 
continuă creștere asupra mer
sului evenimentelor în lume. 
Pozițiile imperialismului slă
besc necontenit. Sfera exploa
tării capitaliste se restrînge tot 
mai mult. A trecut vremea cînd 
imperialismul își exercita domi
nația asupra majorității omeni
rii. Pentru prima oară în isto
rie, o treime din omenire for
mează un puternic lagăr, lagă
rul țărilor socialiste, al cărui 
scop final — comunismul, lu
minează zările întregii noastre 
planete. Avînd înaintea ochilor 
lagărul țărilor socialiste, viața 
fericită a popoarelor acestor 
țări, întreaga omenire are tot
odată prilejul de a vedea pen
tru prima dată un nou tip de 
relații între state bazate pe 
principiile internaționalismu
lui socialist, prietenie sin
ceră, dezinteresată, ca în- 
tr-o mare familie unde frate 
cu frate împarte și bucuriile și 
greutățile, unde toți se întra- 
jutorează și‘unde nimeni nu 
lasă pe celălalt în nevoie, unde 
succesele fiecăruia contribuie la 
avîntul general.

In prezent cea mai mare 
parte a omenirii, peste 1 mi
liard 600 milioane, o consti
tuie populația țărilor socia
liste și a țărilor care au scu
turat jugul colonial, în timp ce 
populația statelor imperialiste 
totalizează mai puțin de 500 
milioane de oameni. Se apropie 
de sfîrșit lichidarea sistemului 
colonial al imperialismului. 
In țările capitaliste, idei
le lui Octombrie Roșu însu
flețesc proletariatul în lupta de 
clasă pe care o duce sub con
ducerea partidelor comuniste și 
muncitorești împotriva exploa
tării tot mai nemiloase a capi
talului monopolist.

Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie a deschis între
gii lumi noi perspective în lup
ta pențru pace. Incepînd de la 
Decretul asupra păcii — pri
mul decret al puterii sovietice 
— și pînă azi, Uniunea Sovie
tică a luptat neîncetat pentru 
coexistența pașnică între state, 
pentru pace, cîștigîndu-și dra
gostea și recunoștința forțelor 
progresiste din toate țările. 
Astăzi, împreună cu toate ță
rile puternicului lagăr socialist,

în fruntea căruia se află, Uniu
nea Sovietică, militează activ 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare interna
țională, pentru interzicerea ar
melor de exterminare în masă 
și reducerea înarmărilor. Tăria 
de nezdruncinat a lagărului ță
rilor socialiste, unitatea țeluri
lor sale, constituie o stavilă 
uriașă, de netrecut în calea pla
nurilor agresive ale imperialis
mului — dușman înrăit al po
poarelor.
Sub influența Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, for- 

umană, țele păcii, în fruntea cărora 
se află U.R.S.S. și celelalte 
țări socialiste, au devenit atît 
de puternice îneît pot impune 
pacea. Dacă totuși imperiali?* 

i tii, în nebunia lor ar încerca
■ dezlănțuirea unui nou război
■ acesta va însemna fără în-
' doială prăbușirea definitivă a

sistemului capitalist.
t Nimeni și nimic nu poate 
I stăvili mersul omenirii pe dru-
■ mul deschis de Marele Octom

brie.
Pe baza experienței țărilor 

socialiste, întreaga lume se 
1 convinge că numai socialismul

1 poate să dea posibilități neli
mitate dezvoltării forțelor de 

• producție, să pună capăt cri
zelor economice, șomajului, mi
zeriei oamenilor muncii, pri
mejdiei unor noi războaie. Idei
le socialismului și comunismu
lui, măreața învățătură marxist- 
leninistă exercită o tot mai pu
ternică influență revoluționară 

' asupra oamenilor muncii din
întreaga lume. Burghezia im
perialistă și ideologii ei, caută 

! tot felul de mijloace pentru a
1 opri grandiosul proces revolu

ționar al înaintării socialismu
lui, pentru a slăbi influența 

! ideilor marxist-leniniste asupra
maselor populare. în lupta îm
potriva marxism-leninismului 
reacțiunea internațională gă
sește slugi docile în socialiștii 
de dreapta, în revizioniștii din 
zilele noastre care încearcă să 

. abată oameriiî muncii de
; lupta lor revoluționară, să lo-
1 vească în unitatea țărilor so-
■ cialiste, șă slăbească mișcarea 

muncitoreasca revoluționară in
ternațională. Dînd o ripostă 
hotărîtă uneltirilor revizioniș-

' tilor, partidele comuniste și
muncitorești din lumea întrea
gă, apără puritatea învățăturii 
marxist-leniniste, mobilizează 
masele muncitoare de ^pretu
tindeni sub steagul victorios, 
atotbiruitor al marxism-leni
nismului, pe drumul eliberării 
întregii omeniri de sub jugul 
exploatării capitaliste.

Nimic nu poate stăvili mar
șul victorios al ideilor lui Oc
tombrie, al ideilor tnarxism- 
leninismului.

Ideile lui Octombrie au rodit 
și rodesc din plin și în țara

la

noastră. Aceste idei au În
suflețit și călăuzit lupta pentru 
cucerirea puterii de către cla
sa muncitoare ; ele călăuzesc 
astăzi lupta și munca oameni
lor muncii care sub conducerea 
P.M.R. pășesc cu hotărîre pe 
drumul construirii i 
inului, schimbînd din 
înfățișarea Romîniei. 
pe drumul croit de 
Revoluție Socialistă din 
brie, folosind în mod 
experiența construirii socialis
mului în Uniunea Sovietică, 
bucurindu-se din plin de ajuto
rul frățesc al U.R.S.S., poporul 
nostru a dobîndit în anii puterii 
populare succese hotăritoare 
în construirea bazei economice 
a socialismului, făcînd un u- 
riaș salt înainte în dezvoltarea 
economiei naționale. Romînia 
s-a transformat dintr-o țară 
înapoiată, într-un stat indus- 
trial-agrar înaintat, cu o indus
trie în impetuos avînt, cu o a- 
gricultură în plină transforma
re socialistă, dezvoltîndu-și 
economia într-un ritm inaccesi
bil țărilor capitaliste. Pe baza 
dezvoltării economiei naționale 
crește neîntrerupt nivelul de 
trai material și cultural al ma
selor de oameni ai muncii.

Tineretul nostru se bucură 
și el din plin de roadele uria
șelor transformări din patria 
noastră pe drumul deschis de 
Octombrie Roșu. Puterea popu
lară a deschis tinerei generații 
perspective largi, luminoase. 
Tineretului îi sînt asigurate 
largi drepturi politice care-i 
creează simțul demnității și a! 
răspunderii. îi sînt asigurate 
dreptul la muncă, la învăță
tură, Ia odihnă, îi sînt asigu
rate toate condițiile valorifi
cării aptitudinilor sale.

Sărbătorind a 41-a aniver
sare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, oamenii 
muncii din țara noastră își ma
nifestă încrederea nestrămutată 
în Partidul Muncitoresc Romîn, 
conducătorul încercat în lupta 
pentru socialism.

La cea de-a 41-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie întregul nostru 
popor muncitor își exprimă dra- 
gostea fierbinte ‘ “
față de gloriosul 
tic.

Poporul nostru 
totodată profunda 
tință fală de poporul frate so
vietic eliberator, față de Parti
dul Comunist al Uniunii Sovie
tice și guvernul sovietic, pen
tru multilateralul ajutor inter
naționalist acordat cu sinceră 
prietenie oamenilor muncii din 
țara noastră în lupta lor pen
tru bunăstare și socialism.

Poporul și tineretul nostru 
muncitor își afirmă cu tărie 
hotărîrea de a dezvolta cuceri
rile socialiste, de a întări ne
contenit prietenia și frăția cu 
U.R.S.S. și cu toate țările so
cialiste, în numele triumfului 
cauzei scumpe a păcii și so
cialismului.

socialis- 
i temelii

Pășind 
Marea 
Octom- 
creator

și admirația 
popor sovie*

își exprimă 
lui recunoș-
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Manifest editat de U.T.C. cu prilejul zilei de 7 Noiembrie 1925 

faldurile mândre ale steagului roșu 
cu secera și ciocanul.

Trăiască Uniunea Sovietică !"

imperiul țarist, lupta lui 7 No
iembrie".

PtNTftB CINÎ
întrecerea dintre sistemul socia

list și cel capitalist captează a- 
stăzi, datorită însemnătății sale isto
rice uriașe, atenția milioanelor de 
oameni de pe întreg globul pămîn- 
tesc. In cadrul ei, întrecerea eco
nomică dintre U.R.S.S. — prima 
țară socialistă și S.U.A. — cea 
mai dezvoltată țară capitalistă, 
ocupă primul plan.

La 7 noiembrie 1957, ziarul a- 
merican „New York Times" se în
treba îngrijorat: „Pentru cine lu
crează timpul: pentru Uniunea So
vietică sau pentru Statele Unite?"

Așa dar, în folosul cui lucrează 
timpul ? In folosul economiei so
cialiste sau în 
capitaliste ?

O examinare 
dar obiectivă, a 
mice a S.U.A- și U.R.S.S. arată 
fără putință de tăgadă superiorita
tea zdrobitoare a socialismului fa
ță de capitalism, raptul că pe zi 
ce trece această superioritate de
vine tot mai covîrșitoare.

De la situația de țară 
economicește înapoiată 

la situația de uriașă 
putere industrială a lumii

Dialectica dezvoltării istorice a 
făcut ca revoluția socialistă să în
vingă la început nu în țările ca
pitaliste cele mai dezvoltate ci în 
Rusia, țară cu o dezvoltare mijlo
cie a capitalismului și care, dato
rită împrejurărilor istorice, rămă
sese din punct de vedere economic 
și tehnic mult în urma principale
lor țări capitaliste de pe atunci 
(S.U.A., Anglia, Germania, Fran
ța). După volumul absolut al pro
ducției industriale, de exemplu, 
Rusia țaristă ocupa în 1913 locul 
5 în lume și locul 4 în Europa. Pe 
lîngă această moștenire grea, Pu
terea Sovietică a moștenit în plus 
și uriașele distrugeri și 
provocate țării în timpul 
război mondial, în cursul 
lui civil și al intervenției 
liștilor străini.

Socialismul însă avea să schimbe 
radical fața țării, înfăptuind pla-

nul leninist de construire a socia
lismului, poporul sovietic, sub con
ducerea P.C.U.S. a reușit într-un 
termen istoricește extrem de scurt 
să scoată țara din înapoierea în 
care fusese ținută de exploatatorii 
interni și externi și s-o transforme 
într-o putere industrială de prim 
rang, cu o agricultură socialistă 
mare și puternic mecanizată. încă 
în anul 1937, din punctul de vede
re al volumului absolut al produc
ției industriale Țara Sovietică 
ocupa deja primul loc în Europa 
și al doilea loc în lume. Aceasta 
însemna concret că U.R.S.S. depă
șise ca volum absolut al produc
ției industriale toate țările capita
liste europene. Mai rămîneau de 
depășit doar S.U.A.

Dar munca pașnică și creatoare 
a poporului sovietic a fost între
ruptă de mișeleasca agresiune 
hitleristă. Războiul a produs țării 
imense pierderi umane și mate
riale.

Gu toate acestea, în anii care 
au urmat celui de al doilea război 
mondial, poporul sovietic nu numai 
că a refăcut extrem de repede ni
velul antebelic al producției dar 
l-a și ridicat într-o măsură cu to
tul impresionantă. Ca urmare, 
lupta pentru rezolvarea sarcinii 
conomice fundamentale a U.RiS.S., 
aceea de a ajunge și depăși pro
ducția și înainte de toate produc
ția industrială pe cap de locuitor 
a celor mai dezvoltate țări capita
liste în frunte cu citadela capita
lismului — S.U.A. — sarcină pusă 
încă de Congresul al XVIII-lea al 
P.C.U.S. a căpătat în acești ani 
condiții foarte favorabile.

Covîrșitoarea superioritate 
a U. R. S. S. în întrecere

m
in plină teroare 
fascistă U.T.C., sub 
conducerea P.C.R., s-a 
ridicat cu hotărîre la 
luptă pentru apărarea revoluțio
nară a Uniunii Sovietice.

„Sînt 23 de ani — se spune in
tr-un manifest — de cînd 
U.RS.S. muncitorii și țăranii tu
turor republicilor sovietice socia
liste clădesc o viață 
muncă, de libertate, 
bunăstare.

Tineret muncitoresc, 
studios din Rominia, către voi 
îndreptăm chemarea noastră, 
unirea voastră a tuturor fetelor și 
băieților din ateliere, fabrici și 
ogoare, din școli și universități, cu 
muncitorimea noastră stă chezășia 
unei vieți de libertate, de pace, de 
bunăstare și cultură.

Lupta la care vă chemăm noi

N. N. Consfanfinescu

în

nouă de 
de pace și

ță- 
asu- 

într-unul din 
articole — La 7 Noiembrie să ți
nem întruniri, să facem greve, de
monstrații, manifestînd contra răz
boiului imperialist și antisovietic, 
contra fascismului".

„Tineri muncitori, 
ucenici, țărani săraci, 
elevi și studenți să
raci — spunea un 

manifest al C-C. al V.T.C. —
Tovarăși l 7 Noiembrie Roșu e 

simbolul luptei voastre liberatoare, este lupta însăși a tinereții voastre

țărănesc și
ne 
tn

1941

•h
La 7 Noiembrie 1940 Partidul 

Comunist din Rominia organizează 
o serie de acțiuni în Capitală la 
care participă activ și U.T.C.-ul. O 
demonstrație mare a avut loc în 
Piața Obor din București în cadrul 
căreia, alături de comuniști, de 
oamenii muncii tineretul a prote
stat cu tărie împotriva pregătirilor 
de război antisovietic. Demonstra
ția a dus la o ciocnire cu poliția 
și cu bandele legionare.

Manifestul C.C. al 
U.T.C. adresat ti
neretului muncitor 
din țara noastră cu

ocazia celei de-a 24-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, arată că tineretul mun
citor din Rominia trebuie să lupte 
împotriva dușmanului comun, fas
cismul german.

„Ziua de 7 Noiembrie 1941 și 
pentru tineretul romîn trebuie să 
fie ziua luptei contra lăcustelor 
germane și contra clicii trădătoa
re a lui Antonescu. Trebuie să fie 
ziua sabotării, ziua distrugerii a 
tot ceea ce servește războiului an
tisovietic. ...Ziua de 7 Noiembrie 
1941 leagă tineretul romîn cu cel 
sovietic, precum și cu întregul ti
neret al lumii în lupta măreață de 
dezrobire de sub jugul fascist".

■h
Uteciștii sărbătoresc 7 Noiembrie 

1941 chemând tineretul la luptă 
împotriva odiosului război antiso
vietic. In noaptea de 6-7 Noiem
brie, pe multe case din întreaga 
țară, din însărcinarea partidului 
uteciștii scriu cu litere mari cu- 
vîntul „PACE" care exprima do
rința fierbinte a poporului nostru

★
Sînt doar cîteva fragmente din 

presa ilegală a tineretului comu
nist din anii grei ai asupririi bur- 
ghezo-moșierești, cîteva crâmpeie

Numărul special al „Tînărului leninist" închinat celei de-a 16-a aniversări a Revoluției Socialiste din acțiunile uteciștilor cu prile- 
din Octombrie jul sărbătoririi lui 7 Noiembrie.
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folosul economiei

oricît de sumară 
dezvoltării econo-

pagube 
primului 
războiu- 
imperia-

Ce arată această întrecere pînă 
azi ?

Cel mai înalt ritm de 
creștere a producției 
industriale cunoscut 

pînă acum în istorie
In cele cîteva decenii care s-au 

scurs de la Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie, Țara So
vietică a parcurs în domeniul 
creșterii producției industriale, un 
drum pentru care Angliei i-au tre
buit aproape 200 de ani, iar State
lor Unite ale Americii aproximativ 
100. Ritmul de dezvoltare a in
dustriei socialiste a depășit de 
cîteva ori cel mai înalt ritm de 
dezvoltare cunoscut vreodată de 
țările capitaliste. Astfel, ritmul me
diu anual de creștere a producției 
în Europa occidentală în perioada 
1870—1900 a fost de 3,7 la sută, 
iar în perioada 1900—1929 de 3,5 
la sută. In perioada 1973—1938 
ritmul mediu anual -al creșterii 
producției industriale a Europei 
(fără U.R.S.S.) a fost doar de 1,4 
la sută.

In S.U.A., în perioada indu
strializării, ritmul mediu anual 
de creștere a producției industria
le a fost de 5 la sută.

In comparație, cu aceste date, 
ritmul mediu anual de creștere a 
producției industriale sovietice 
este de-a dreptul impresionant. In 
primul cincinal, creșterea medie 
anuală a producției industriale a 
U.R.S.S. a fost de 19,2 la sută, 
în al doilea cincinal de 17,1 la 
sută, în al treilea de 13,2 la sută, 
în al patrulea de 13,6 la sută, 
în al cincilea de 13,2 la sută.

Așa dar, atît la începutul in
dustrializării U.R.S.S. cît și după 
al doilea război mondial, ritmul 
mediu anual de creștere a pro
ducției industriale a fost în mod 
zdrobitor superior celor mai înal
te ritmuri atinse vreodată sub 
capitalism.

Și iată acum această diferență 
uriașă de ritm al dezvoltării pro
ducției industriale, concretizată 
pe țări:

Țările ANII
1929 1937 1955

U.R.S.S. 100 429 2049
S.U.A. 100 103 234
Anglia 100 124 181
Germania oc

cidentaiă 100 114 213
Franța 100 82 125
Italia 100 99 194
Japonia 100 169 239

Așa dar, în timp ce între 
1929-1955 producția industrială a > 
U.R.S.S. a crescut de peste 20 
ori, producția S.U.A. Japoniei și 
Germaniei occidentale a crescut 
abia la ceva mai mult decît du
blu iar a Angliei și Italiei nici nu 
a reușit pe deplin să se dubleze.

Ritmul extrem de rapid al cre
șterii în ansamblu a producției r 
industriale a U.R.S.S. și-a spus 
cuvîntul și în ritmul de creștere 
a producției industriale pe cap de 
locuitor, ritm care în U.R.S.S. 
este incomparabil mai mare decît 
în S.U.A. sau Anglia. Iată acest 
ritm al creșterii producției indu
striale pe cap de locuitor în pe
rioada 1929—1955.
Anii U.R.S.S. S.U.A. Anglia
1929 100 100 100
1937 400 98 119
1950 921 152 138
1955 1607 174 164

I



Sub faldurile steagului lui OCTOMBRIE
TINERETUL MARII FAMILII SOCIALISTE

pășește cu entuziasm
Privind dimensiunile Revoluției

i n viața unei fete

din Uz b ek is t a n
De cîte ori deapăn din caierul amintirilor celor 

cîteva săptămîni petrecute în însoritul Uzbekistan 
sovietic, de atîtea ori îmi vine în minte — ca un 
prim-plan pe 
fete.

O cheamă 
ner tehnolog 
Tașkent.

...O fată inginer... o mare uzină... Tașkent. Iată 
trei noțiuni care astăzi nu au nimic neobișnuit, 
dar care acum 41 de ani, laolaltă, ar fi însemnat 
un non-sens. In primul rind, în Tașkentui baiior și 
al cinovnicilor țariști, în Tașkentui înapoiat și asu
prit nu exista — și nimănui nu-i trecea prin cap 
că ar putea să existe — o uzină, cu atît mai pu
țin o mare uzină metalurgică. Apoi, unde s-a mai 
văzut, pe vremea aceea, în Uzbekistan, fată care 
să învețe carte și să ajungă chiar inginer ?

In fond unde s-au mai văzut, pe atunci, acolo, 
multe din lucrurile care se văd astăzi în Uzbeki
stan ? De pildă un teatru ca cel aflat în centrul 
Tașkentului. Sau o nuntă intr-un kișlak (sat 
uzbek), unde mirii să fie urmați de un con
voi de vreo 60 de automobile ce aparțin 
țăranilor cultivatori de bumbac. Sau canale
le de irigație care brăzdează nesfîrșite ogoa
re, aducînd odată cu apa belșugul; sau un com
binat textil ca cel din Tașkent; sau clădiri spa
țioase, confortabile ce se construiesc în toată re
publica ; sau atîtea școli, o universitate, institute 
tehnice și de medicină ca cele înființate aici in anii 
puterii sovietice și frecventate de mii de elevi și 
studenți; sau sate cu medici și fără nici un anal
fabet; sau... Dar cîte nu s-ar putea înșirui, numai din

fondul celor văzute — chipul unei

Djamiiia Abdurahmanova și e ingi- 
într-o mare uzină metalurgică din

cele văzute de mine în cele cîteva săptămâni — 
complect insuficiente pentru a cunoaște un popor 
atît de interesant, în progres atât de rapid, ca po
porul uzbek, un popor ce înflorește, egal în drep
turi, alături de toate naționalitățile din 
milie a popoarelor sovietice.

Dar Djamiiia ?
De 

Ce e 
unor 
tatea 
Să-ți 
Pe vremea aceea 
acoperit. Cu toate acestea se dusese vestea despre 
frumusețea ei. Era o fată săracă și iubea un băiat 
la fel de nevoiaș. Cînd erau gata să se căsătorească, 
intr-o zi, baiul — moșierul — veni în sat și o 
văzu. O ceru. I se spuse că e logodită. II chemă 
pe bunicul Djamiliei și ii oferi bani. Tînăra refuză. 
Atunci baiul îl învinui pe băiat de hoție și acesta 
fu arestat; iar logodnica sa, umilită, fu luată cu 
sila în haremul moșierului. De-abia după moartea 
stăpinului reuși să fugă cu iubitul ei, care zăcuse 
cîțiva ani în temniță. Romantism ? Dimpotrivă — 
mizerie, asuprire, sclavie.

Și nepoata aceleia ce fusese roabă în harem este 
astăzi inginer iar în secția pe care o conduce sînt 
numeroși bărbați. Trebuie s-o vezi pe Djamiiia, în 
salopetă, dindu-le dispoziții cu siguranța omului 
care știe ce vrea, ca să-ți dai seama ce a înseninat 
pentru acest popor, poporul Uzbekistanului, Marea 
Revoluție din Octombrie.t >

marea fa

obișnuită, 
în familia

fapt, ea e o fată sovietică 
deosebit în faptul că s-a născut 

colhoznici, că, a urmat școala medie, facul- 
și că acum e inginer într-o mare uzină ? 
povestească însă Djamiiia despre bunica ei. 

femeile umblau cu obrazul

DAN LAZARESCU

Nivelul material al oamenilor muncii din Cehoslovacia este în continuă creștere. Fotografia de 
față este și ea o dovadă concludentă in acest sens. Mulți tineri mineri fruntași de la mina Petr 
Ginger și-au cumpărat automobile; în zilele de sărbătoare aceștia fac excursii în cele mai frumoase 
locuri ale tării.

a economiei socialiste 
capit alismul

dar producția industrială 
de locuitor în U.R.S.S. a 
în perioada 1929-1955 de

econo-

in timpul vacanfei de vara studenții din R.P. Chineză lucrează in uzine, fabrici, magazine 
la munca câmpului. Și elevii școlilor medii își petrec vacanța în mijlocul poporului pe care U

acă ar trebui să punem 
într-o anumită 
fenomenele

X caracteristice Chinei 
X în frunte s-ar situa 
\ dîrzeniei, hotărîrii 
A ziasmului cu care 
X popor înfăptuiește 
a Partidului Comunist 
A de construire a socialismului. 
(? Pasiunea aceasta în muncă 
b atît de impresionantă și atît 
b de molipsitoare îneît pînă și 
u un gazetar burghez ne măr- 
v turisea pe un aeroport din 
C China, că,, vizitînd un șantier 
v și văzînd entuziasmul extra- 
<? ordinar cu care munceau oa- 
? menii, i-a fost rușine să se 
b plimbe cu mîinile în buzunare 
b printre ei și a lăsat pentru 
? cîteva ore îndeletnicirile 
/ zetărești, punînd mîna 
< lopată.
X In China populară, toți 

menii muncii, de la țăranul
S simplu pînă la ministru, de la 
x pionieri pînă la profesorul u- 
X niversitar, scriitor sau savant, 
(participă la munca fizică.
X Studenții chinezi, de pildă, 
"J luptînd pentru înfăptuirea k>- 
, zincii „Și roșu și specialist", 
, consideră participarea la 
, munca fizică ca o chestiune 
, de onoare. înaltul lor spirit 
patriotic, dorința fierbinte de 
a-și dărui toate forțele lor ti
nere și puternice construcției 
socialismului, au făcut ca în 
rîndul studențimii chineze să 
ia naștere în mod spontan 
numeroase inițiative valoroa
se. Zeci de mii de studenți 
chinezi, asistenți, profesori, 
tineri intelectuali merg la 
sate pentru a sprijini concret 
muncile agricole, activitatea 
de culturalizare a maselor, 
cercurile științifice etc. In 
satul lung Feng de lîngă 
Pekin i-am întîlnit pe Tien 
Mei lung și Niu Sin Ciu de 
la Institutul pedagogic din 
Pekin, care veniseră aici pen
tru a sprijini timp de doi ani 
munca de ridicare culturală și 
științifică a țăranilor. La Sa 
Men Sea am întîlnit un grup 
de șase scriitori chinezi, pre
cum și sute de tineri intelec
tuali care munceau efectiv, 
cu lopata în mînă, la ridica
rea barajului de pe Fluviul 
Galben.

Pe toate șantierele țării, 
zeci de mii de studenți vin

ordine 
cele mai 

de azi, 
acela al 
și entu- 
întregul 
politica 
Chinez

Așa 
pe cap 
crescut 
16 ori pe cînd în S.U.A. nici mă- 

Tar nu s-a dublat.
Ca urmare a acestui ritm ex

cepțional de rapid al creșterii pro
ducției industriale pe cap de lo
cuitor în U.R.S.S., an de an de
calajul dintre producția industria- 
ă pe cap de locuitor în U.R.S.S. 

ți cea pe cap de locuitor în S.U.A. 
se reduce vertiginos.

Superioritatea zdrobitoare a 
itmului de dezvoltare, creșterea 
îecontenită a productivității 
nuncii, constituie garanția sigu- 
ă că în viitorul apropiat Uniunea 
îovietică va întrece Statele Unite 
le Americii în toate ramurile 
reducției industriale.

tarile succese dobîndite 
e agricultura U R. S.S. 
i întrecerea pașnică cu 
ea a S. U. A. și a altor 

jări capitaliste
Orînduirea socialistă sovietică 
obținut succese strălucite nu 

umai în industrie ci și în agri- I 
îltură.

- Transformarea socialistă a a- 
•iculturii și înzestrarea ei cu > 
hnică modernă de către indu- i 
ria sovietică a făcut ca produc- 1 
a agricolă a U.R.S.S. să se afle i 
t primul plan al producției a- : 
■icole a lumii. Astăzi, de pildă, i 
oducția de grîu a U.R.S.S. este i 
; două ori mai mare decît pro- 
îcția de grîu a S.U.A. In 1957 1 
oducția de unt a U.R.S.S. a de- 1 
ișit cu 6 la sută producția de i 
jit a S.U.A. iar azi producția de ; 
;pte a U.R.S.S. este aproape e- i 
llă (95 la sută) cu cea a S.U.A. : 
oducția de lină a U.R.S.S. este ]

și jumătate mal mare
S.U.A.

de două ori < 
decît cea a S.

Ritmul creșterii producției a- 
gricole a U.R.S.S. este de aseme
nea net superior celui din S.U.A. 
In anii 1954-1957 creșterea medie 
anuală a producției agricole a 
fost în U.R.S.S. de 7,1 la sută, în 
timp ce în S.U.A. a fost doar de 
1,1, la sută. In cele peste patru 
decenii de existență a Puterii So
vietice, producția de cartofi a 
crescut în U.R.S.S. de 4 ori pe 
cînd a S.U.A. a rămas aproape la 
același nivel. In aceeași perioadă 
producția de bumbac în U.R.S.S. 
a crescut de 6,4 ori pe cînd în 
S.U.A. a rămas la nivelul anilor 
1909-1913.

Rezultatele obținute în întrece
rea economică pașnică dintre a- 
gricultura U.R.S.S. și agricultura 
S.U.A. arată limpede că victoria 
va fi în scurt timp a socialismu
lui și în acest domeniu. Măsurile 
luate în ultimii ani pentru desțe
lenirea pămînturilor virgine (au 
fost date în cultură 36 milioane 
hectare pămînturi noi, adică o su
prafață ce depășește suprafața 
însămînțată a Franței, Italiei, 
R.F. Germane, Austriei Belgiei, 
Danemarcei, Olandei, Spaniei și 
Suediei luate la un loc) dotarea 
continuă a agriculturii sovietice 
cu tehnica cea mai avansată, 
reorganizarea stațiunilor de ma
șini și tractoare și celelalte mă
suri inițiate de P.C.U.S. grăbesc 
și mai mult și lărgesc amploarea 
acestei victorii.

Congresul al XXI-lea al 
P.C.U.S. care se va desfășu
ra în curînd va trasa planul de 
dezvoltare a economiei naționale 
a U.R.S.S. pe anii 1959-1965. Sal
tul pe care-l va săvîrși economia 
sovietică în următorii 7 ani va a- 
propia și mai mult U.R.S.S. de

îndeplinirea sarcinii sale 
mice fundamentale.

★
Rezultă deci, din toate cele 

arătate că liniile de dezvoltare 
economică a U.R.S.S. și S.U.A. 
sînt radical opuse. Aceste linii di
ferite decurg din esența radical 
diferită a celor două moduri de 
producție — socialist și capita
list. Primul, cel socialist bazat 
pe relații de ajutor reciproc și 
colaborare între oamenii eliberați 
de exploatare, iar al doilea, ca
pitalismul, bazat pe exploatarea 
omului de către om și istoricește 
condamnat la pieire.

Esența și liniile de dezvoltare 
radical deosebite ale celor două 
moduri de producție și-au găsit, 
inevitabil, expresia și în problema 
nivelului de trai al maselor de 
oameni ai muncii.

In S.UA. la începutul anului 
1958 erau peste 6,5 milioane de 
șomeri. Indicele salariului real al 
muncitorului american din indu
stria prelucrătoare a S.U.A., față 
de 1944, era de 96,1% în 1952 și 
98,5% în 1953. In U.R.S.S. însă, 
șomaj nu există iar salariul real 
al muncitorilor și funcționarilor 
sovietici a fost în 1956 față de 
1940 cu 82% mai mare. In anii 
celui de al șaselea cincinal el ur
mează să crească în medie cu 
alte 30 de procente.

La fel de diferită este și situa
ția veniturilor țărănimii. Numai 
din 1951 pînă în 1955 veniturile 
bănești ale fermierilor americani 
au scăzut cu circa 27 la sută. In 
plus, în ultimii 20 ani, peste 2 mi
lioane familii de fermieri s-au 
ruinat pierzîndu-și averea. Spre 
deosebire de situația din S.U.A., 
veniturile colhozurilor și colhoz
nicilor sovietici de pe urma livră
rii și vînzării de produse agrico. 
le către stat, au crescut din 1952, 
pînă în 1957 de trei ori.

Și nici în cazul muncitorilor și 
funcționarilor, nici în cazul col
hoznicilor nu am amintit încă de

marile cheltuieli social-culturale 
pe care ie face statul sovietic 
pentru ei și de care în S.U.A. nici 
nu este vorba.

Superioritatea orînduirii socia
liste asupra celei capitaliste iese 
deci zdrobitor în evidență și în 
domeniul evoluției nivelului de 
trai. Acest lucru îngrijorează în 
cel mai înalt grad pe ideologii și 
căpeteniile capitaliste. Profesorul 
american J. Adams, în lucrarea 
sa apărută la New York în anul 
1955 „Sistemele economice în în
trecere"; după ce arată că în 
U.R.S.S. se va atinge un nivel de 
trai mai înalt decît în S.U.A., de
clară net că aceasta „va însem
na o amenințare a sistemului e- 
conomic american, întrucît ame
ricanii ar putea dori să înlocuias
că organizarea lor economică cu 
cea rusească".

Nu este oare clar că sistemul 
economic capitalist care se teme 
de ridicarea nivelului de trai în 
țările socialiste, este un sistem 
perimat, condamnat unei inevi
tabile pieiri ?

In ura lor împotriva socialis
mului victorios, imperialiștii ame
ricani speră că vor putea salva 
capitalismul dezlănțuind un nou 
război mondial și utilizînd arma 
atomică. Această politică nu do
vedește însă altceva decît ce înalt 
grad de monstruozitate a atins 
capitalismul în zilele noastre.

Țările socialiste în frunte cu 
U.R.S.S. sînt pentru pace nu pen
tru că s-ar teme, ci pentru că so
cialismul nu are nevoie de război 
și el poate cel mai bine să-și a- 
rate roadele, să sporească nivelul 
de trai al oamenilor muncii în 
timp de pace. In aceasta și constă 
o latură extrem de însemnată a 
măreției sale. Se știe doar că pri
mul decret al Revoluției din Oc
tombrie, a fost decretul asupra 
păcii. De aceea țările socialiste, 
în frunte cu U.R.S.S. luptă pentru 
evitarea războiului, cheamă pe 
guvernanții capitaliști la întrece
re pașnică cu socialismul.

întrecerea economică dintre 
socialism și capitalism, întregul Pe acefea 
ei mers istoric, arată că epoca 
noastră este epoca victoriei indis
cutabile a socialismului asupra 
capitalismului.

să muncească în timpul lor 
liber, cot la cot cu muncito
rii și țăranii. Afluența studen
ților care veneau să munceas
că pe șantierul Li Sau Liu era 
atît de mare, îneît nefiind ne- _ 
voie de atîtea forțe a trebuit^ 
să se facă o serioasă selec- b 
ționare. Erau primiți numai d 
fruntașii la învățătură. Dări) 
s-au găsit și fruntași la învă- d 
țătură foarte mulți, astfel în- b 
cît a trebuit să se facă o b 
nouă selecționare — erau pri- b 
miți numai fruntași la învă- b 
țătură care aveau aptitudini b 
deosebite pentru munca cui- v 
turală și artistică. Peste cîte- b 
va zile, mii de studenți s-au <? 
dovedit prin lucrările pre- <2 
zentate a fi deosebit de ta- b 
lentați pentru activitatea ar- b 
tistică și culturală, iar mulți b 
dintre ei poeți. In cele dinx 
urmă, ca să fie satisfăcută x 
dorința tuturor studenților de* 
a munci pe șantier, s-au or- x 
ganizat serii de cîteva zile, b

Studenții chinezi au pornit b 
de asemenea o altă inițiativă b 
valoroasă — autoadministra- b 
rea institutelor. De pildă, b 
studenții Institutului agrono- \ 
mic din Canton, creînd ferme, b 
pepiniere, laboratoare alimen- b 
tare proprii au reușit să aco- X 
pere peste 60 la sută dinx 
cheltuielile necesare întreți- X 
nerii institutului. Această ac-X 
țiune se desfășoară acum în X 
facultățile și școlile din în- X 
treaga Chină populară. X

Acest patos constructiv clo- <7 
cotitor, este expresia conștiin- b 
ței noi, socialiste, a patriotis- X 
mului înflăcărat care animă Z> 
tînăra generație a Chinei b 
populare, a milioanelor de b 
tineri chinezi treziți la viață X 
de revoluția socialistă. A

A. PARASCHIV

ajută in munca sa.
In fotografie: Peste o mie de elevi ai școlilor medii din orașul Si an lucrează k construirea 

unei hidrocentrale în districtul Pachiao.

Tînăra generație
a Germaniei noi

își cunoaște răspunderea
Din tot ce am văzut in R.D.G. 

răzbate ca o notă dominantă mun
ca entuziastă a Tineretului Liber 
German, pentru refacerea tării, 
pentru construirea socialismului, 
pentru menținerea păcii. La Ber
lin, Dresda, Weimar, Warnemiinde, 
Leipzig și în alte locuri vizitate 
m-a impresionat participarea ma
sivă, entuziastă și conștientă a 
tineretului la munca din întreprin
deri, șantiere, mine, de pe ogoare, 
institute de cercetări. In întreprin
derile industriale socialiste ale 
R, D. Germane lucrează circa 
1.250.000 de tineri In vlrstă de 
maximum 24 de ani. Tinerii parti
cipă cu spirit de răspundere la 
îndeplinirea marilor sarcini puse în 
fața întregului popor de P.S.U.G. 
și de guvern. Șantierul naval din 
Warnemiinde a fost declarat șan
tier al tineretutul deoarece mai 
mult de 80 la sută din numărul 
muncitorilor sînt tineri. Vizitînd o 
gospodărie colectivă din regiunea 
Rostock am aflat ci muncile agri
cole de bază sînt încredințate tine, 
ret ului. Și peste tot, pe întreaga 
întindere a Germaniei democra
te, tineretul — fete șl băieți — 
luptă cu eroism, cot la cot cu 
muncitorii vîrstnici pentru înflori
rea patriei lor.

In climatul acesta al muncii en
tuziaste pașnice, constructive se 
desfășoară procesul de educație a 
tinerilor tn spiritul patriotismului 
socialist și al internaționalismului 
proletar; școala, societatea, culti-

vă în inimile tinerei generații a 
R.D.G. dragostea pentru partidul 
clasei muncitoare, pentru patria 
sa, pentru cauza socialismului, a 
păcii și prieteniei între popoare.

Tinerii simt toată răspunderea 
pentru destinele poporului, ale pa
triei, astăzi scindată datorită ur
zelilor imperialiștilor din S.U.A, 
care nu se sfiesc să înzestreze cu 
arma atomică noul Wehrmacht.

Organizația Tineretul Liber Ger
man participă activ la re
zolvarea marilor probleme pe care 
le ridică construcția socialistă, la 
traducerea în fapt a politicii de 
pace promovată consecvent de 
P.S.U.G. și guvern, pentru o Ger
manie unită, liberă șl independen
tă, Ca o forfă puternică, de nestă
vilit, se ridică Tineretul Liber Ger
man, sub diferite forme, împotriva 
pericolului pe care-l reprezintă în
armarea Wehrmachtului, împotriva 
politicii războinice promovată de 
politicienii americanizați de la 
Bonn care, ca și pe timpul lui Hit
ler, fac din tineret o armă docilă 
tn mîinile militariștilor revanșarzi.

Viitorul este de partea luptăto
rilor pentru dreptate socială, pen- 
ru pace și înțelegere între popoare. 
Membrii Tineretului Liber German 
și toți tinerii Germaniei democra
te se pot tnindri pe drept cuvtni 
că fac parte din marea armată a 
celor care iubesc pacea și socia
lismul.

I. PRISACARU

Socialismul a adus
tineretului■ cehoslovac

o înaltă cultură tehnică 
un înalt nivel de trai

Sînt nenumărate 
fapte care atrag pu
ternic atenția vizita
torului Cehoslovaciei 
de azi, asupra nivelu
lui ridicat de trai al 
poporului cehoslovac, 
al tineretului din țara 
prietenă.

La ieșirea din mina 
„Nejedly" (Kladno) 
am văzut un mare 
număr de motociclete. 
Dacă n-aș fi știut 
unde mă aflu, aș fi 
putut să cred că mă 
găsesc în fața unei 
fabrici de motociclete, 
însoțitorul meu, tov. 
Masek — președin
tele organizației de ti
neret din mină — 
mi-a explicat că toa- 

i erau pro
prietate personală a 
unor tineri mineri ;

...Vizitînd coopera
tiva agricolă din co-

muna Pritluky (re
giunea Bmo) am vă
zut pe ulițe cîteva 
mașini noi, staționînd 
în fața unor case 
modeste.

— Sînt ale tracto
ristelor noastre. Anul 
acesta au lucrat ex
celent și și-au cumpă
rat mașini — mi-a 
spus agronomul coo
perativei. Despre ti
nerii din sat care po
sedă motociclete nu 
mi-a putut spune de- 
cît că nu le mai știe 
numărul, atît de multi 
sînt.

— Totdeauna a fost 
așa ?

— Da’ 
înainte 
populară,
co'o, vreun 
putea să aibă o moto
cicletă.

...Aită dată am vă-

de unde! 
de puterea 

doar ici- 
chiabur

zut un rind impresio
nant de cumpărători 
— Și .
mulți tineri — în fața 
unui
Praga. Pe firmă scria 
cu litere mari: 
LEVISE". 
glia,
S.U.A. poți 
astăzi cozi impresio
nante, 
fața birourilor de în
registrare a șomerilor 
și niciodată în fața
magazinelor de tele
vizoare.

Socialismul n-a a- 
dus tineretului ceho
slovac numai un înalt 
nivel de trai ci și o 
înaltă cultură tehni
că, între aceste două 
lucruri existând 
strînsă legătură, 
acesta din urmă 
mite tineretului 
contribuie puternic la

printre ei foarte

magazin din

„TE-
Și în An

in Franja și 
să vezi

dar numai în

o 
căci 
per- 

să

creșterea rapidă a 
producției și produc
tivității muncii, con
diție principală a ri
dicării nivelului de 
trai.

Tineretului ceho
slovac îi este astăzi 
caracteristic marșul 
continuu și entuziast 
către știință și tehni
că, către cultură. în 
acest sens este sem
nificativă, și în ace
lași timp impresio

nantă, acțiunea încu
nunată de succes a 
tineretului de la Uzi
nele Siderurgice din 
Ostrowa, sub lozinca: 
„Toți tinerii munci
tori — absolvenți ai 
cursurilor de perfec
ționare". Lozinca a 
devenit faptă. Și nu 
numai la Ostrawa.

P. CONSTANTINESCU

Tineretul
Albaniei
a căpătat 
posibilitatea 
să-și afirme 

minunatele calități
e pămînturi odinioară arse, 
pustii, am văzut laboratoare 

*■ moderne, grajduri mecaniza
te și un institut de invățămînt 
model. In locul vechii ALbanii{ 
moșierești și burgheze, sărace și 
oropsite, un tineret îndrăzneț, că
lit in luptele de partizani și in 
munca construcției socialiste, înal
ță, urmînd partidul, o țară nouă.

La Institutul zootehnic de lîngă 
Scodra, Moisi Matah și Skendar 
Shehn, absolvenți ai Institutului 
medico-veterinar din București 
erau in permanentă căutare pen
tru a găsi ultimele comunicări șl 
cărți asupra celor mai noi desco
periri. Am întîlnit peste tot tn 
Albania, un tineret însetat de cul
tură, care nu se mulțumește 
diplomele de studiu și vrea

cu 
•sd 

pună mereu cele mai noi cuceriri 
ale științei în slujba măreței con
strucții socialiste.

Am văzut un tineret bronzat de 
soare lucrind cu entuziasm la con
strucția „drumului luminii" — ma
rele baraj al hidrocentralei „K. 
Marx" de o lățime de 250 m. și 60 
m. înălțime — cuprinzînd un iac 
de acumulare de 250 milioane mi 
de apă așezat în frumoasa vale a 
munților Ulsa. Covlrșitoarea ma
joritate a constructorilor, a meca
nicilor, a electricienilor, a betoniș- 
tilor și macaragiilor sini tineri. 
Însuși Buros Peza, directorul hi. 
drocentralei, cucerirtdu-și calitatea 
de membru de partid tn luptele de 
partizani, n-are mai mult de 32 
de ani.

Ceea ce te impresionează tn Al
bania, este această prezență ma
sivă și covîrșitoare a tineretului în 
toate domeniile vieții.

Și acest lucru te izbește cu pu
tere, glndindu-te la trecut, cînd o 
țărișoară ca Albania era complect 
ignorată, subordonată intereselor 
unor, țări capitaliste dezvoltate — 
și de aceea extrem de înapoiată — 
cînd micul popor albanez, fiii lui, 
erau ținuți in bezna întunericului, 
fără nici-o posibilitate de afirma
re a capacităților și talentelor evi. 
dențiate ații de multilateral astăzi.

Tineretul se află azi în primele 
rînduri ale luptei conduse de par
tid pentru transformarea munților 
sterpi ai Albaniei în grădini de 
măslini șl smochini. Tineretul 
străpunge munți, mută stinci și 
construiește drumurile Albaniei, 
muncește la ridicarea industriilor 
noi și învață meserii niclcînd cu
noscute tn Albania, desfășoară o 
uriașă activitate culturală, cutreie. 
rind cu brigăzile sale artistice sa
tele timpurilor și cătunele din 
creierul munților, și organizează 
aici noi brigăzi șt noi cercuri de 
citit.

Educat in spiritul marilor tra
diții de luptă ale poporului alba
nez pentru libertate, în spiritul 
eroismului partizanilor, al politi
cii înțelepte a Partidutui Muncii, 
tineretul Albaniei noi știe că pri
ma și cea mai importantă chezășie 
a libertății și vieții sale fericite 
este lupta încordată pentru întă
rirea patriei și .prietenia cu tine
retul sovietic, cu tineretul tuturor 
țărilor socialiste.

In construcția Albaniei noi, ti
neretul albanez este ajutorul cre
dincios ai Partidului Muncii.

TOMA GEORGE MAIORESCU

S.UA


La Paris a avut loc 
premiera piesei 

„Ultima oră" de Mihail 
Sebastian

PARIS 5. — Corespondentul
Agerpres transmite :

La Teatrul Gramont de la Pa
rii a avut loc premiera piesei „Ul
tima oră" de dramaturgul romîn 
Mihail Sebastian, tn regia 
Rene Dupuy.

Premiera s-a bucurat de 
mare succes și aproape toate 
rele pariziene consacră cronici 
gioase acestui spectacol.

Sub semnătura cronicarului 
dramatic Jean Jacques Gauthier 
ziarul „Le Figaro" publică un ar
ticol în care subliniază că piesa 
lui Mihail Sebastian este de o 
înaltă factură artistică.

Robert Camp, membru al Aca
demiei Franceze, scrie în ziarul 
„Le Monde" că piesa „Ultima 
oră" prezintă mult interes și con
stituie o bună satiră socială.

lui

un 
zia- 
elo-

său
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Un nou eșec...
WASHINGTON 5 (Agerpres).— 

Agenția Associated Press anunță că 
la 5 noiembrie o rachetă balistică 
americană cu rază medie de ac
țiune de tipul „Thor“ a explodat 
puțin timp după lansarea sa pe 
poligonul experimental de la Cape 
Canaveral. ,

—XX—

S-a prăbușit un nou 
bombardier american 

avînd la bord o bombă 
atomică...

WASHINGTON 5 (Agerpres).— 
La 4 noiembrie un bombardier a- 
merican cu reacție de tip „B-47", 
care avea la bord o bombă ato
mică, s-a prăbușit în flăcări in sta
tul Kansas. Bomba nu a exploa- 
dat dar autoritățile „din motive de 
securitate" au interzis accesul în 
această regiune.

In comunicat se arată că este 
posibil ca acest accident să aibă 
ca urmare contaminarea radioacti
vă a teritoriului respectiv. Pilotul 
avionului a murit, iar ofițerii care 
se aflau pe bord s-au salvat cu 
parașuta.

Nu estș pentru prima oară cînd 
asemenea accidente se intîmplă 
în S.U.A. Anul acesta au mai avut 
loc încă 5 accidente similare în 
S.U.A.

In Comitetul Economic O.N.U.

PROIECTUL de REZOLUȚIE prezentat de delegațiile romînă și cehoslovacă 
s-a bucurat de un larg sprijin

dezVoltate". O valoroasă interven
ție a fost făcută de delegațiile ro- 
mînă și cehoslovacă care au pre
zentat textul comun al unui pro
iect de rezoluție. Textul este ur
mătorul :

NEW YORK 5 Corespondentul 
Agerpres la O.N.U. transmite :

Comitetul Economic al O.N.U. 
a examinat mai multe proiecte de 
rezoluții prezentate la punctul de 
pe ordinea de zi intitulat „Asis
tență tehnică pentru țările slab

„Adunarea Generală, ținînd cont de importanța pe care o pre
zintă colaborarea internațională în domeniul asistenței tehnice pen
tru dezvoltarea economică și creșterea bunăstării populației în spe
cial în țările slab dezvoltate, recomandă guvernelor statelor mem
bre să continue a intensifica colaborarea internațională în acest do
meniu cu ajutorul programelor de asistență tehnică ale O.N.U. și 
al altor acorduri sau programe multilaterale și bilaterale inspirîn- 
du-se anume din principiile care figurează la paragraful unu și la 
paragraful 2, litera D și litera I a rezoluției 222 a Consiliului eco
nomic și social, și în special de a continua să pună la punct for
me de colaborare potrivite care să permită țărilor slab dezvoltate 
să obțină asistența, tehnică de care au nevoie pentru a grăbi dez
voltarea sectoarelor din economia lor pe care le consideră esențiale".

Prezentînd proiectul în fața Co
mitetului, reprezentantul romîn 
Bazil Șerban a spus printre alte
le: „Țin să subliniez ideea con
ținută în fraza finală a rezoluției, 
și anume că asistența tehnică tre
buie să fie în primul rînd îndrep
tată în direcția formelor care să 
asigure dezvoltarea rapidă a ra
murilor de bază ale economiei ță
rilor slab dezvoltate. Orice țară

beneficiară are desigur latitudinea 
să decidă care sînt aceste ramuri 
de bază. Pentru anumite țări poa
te fi vorba de dezvoltarea indus
triei, de anumite ramuri de con
strucții metalice. Pentru altele 
poate fi vorba de industria extrac
tivă, de agricultură, de energeti
că sau altele. In ceea ce privește 
recomandarea făcută statelor, de a 
încheia acorduri de felul acesta,

judecînd și după experiența țării 
mele, le considerăm extrem de u- 
tile ca o contribuție la dezvoltarea 
țărilor slab dezvoltate. Romînia — 
a spus în continuare vorbitorul — 
a încheiat acorduri de acest gen 
fie sub forma unor acorduri spe
ciale avînd un caracter general, 
fie pe probleme indicate expres, 
fie ca părți în acorduri economice. 
Noi — a spus Bazil Șerban — a- 
preciem activitatea asistenței tehni
ce a O.N.U. Dar date fiind caracte
rul său limitat din cauza lipsei de 
fonduri și multitudinea cere
rilor in curs, noi considerăm că 
o recomandare in sensul indicat 
în proiectul de rezoluție, adică în
cheierea de acorduri bilaterale sau 
multilaterale n-ar fi decît avanta
joasă pentru țările slab dezvoltate".

La discuțiile purtate pe margi
nea proiectului rqmîno-ce'noslovac 
au luat parte numeroși reprezen
tanți. Proiectul s-a bucurat de un 
larg sprijin, în special din partea 
delegaților țărilor slab dezvoltate.

La sfîrșitul dezbaterilor s-a tre
cut la vot. Proiectul romîno-ceho- 
slovac a întrunit deplina unanimi
tate a membrilor din Comitet. Nu 
s-a înregistrat nici un vot contra 
și nici o abținere.

In cadrul ședinței plenare a Adunării Generale a ONU.

S.U.A. și Anglia se opun din nou
încetării experiențelor cu armele nucleare

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
In cadrul ședinței plenare din 4 
noiembrie a Adunării Generale a 
O.N.U. a fost discutat raportul 
Comitetului Politic cu privire la 
rezultatul discutării problemei 
dezarmării în cadrul comitetului 
precum și proiectul de rezoluție 
asupra acestor probleme recoman
dat de comitet.

Delegatul Indiei, A. Lail, a de
clarat că rezoluția recomandată 
de comitet cu privire la încetarea 
experiențelor cu arma atomică nu 
afectează fondul acestei proble
me, nu exprimă atitudinea Adu
nării Generale față de această 
problemă și de aceea este cu to
tul nesatisfăcătoare. De aceea, 
delegatul Indiei a propus din 
nou, în numele a 14 delegații un 
proiect de rezoluție în care se 
cere să fie sistate experiențele 
cu arma nucleară pînă la realiza, 
rea unui acord privind încetarea 
definitivă a acestor experiențe 
sub un control efectiv.

Delegații R.S.S. Ucrainene, Ce
hoslovaciei, Albaniei - - - 
Bieloruse au criticat 
proiectul de rezoluție 
Reprezentanții țărilor 
au criticat de asemenea proiectul 
de rezoluție propus de delegațiile 
Japoniei, Suediei și Austriei.

După expunerile făcute de n 
serie de alți delegați, Adunarea 
Generală a trecut la vot.

Adunarea Generală a aprobat 
cu o majoritate de 55 de voturi 
rezoluția Austriei, Suediei și Ja
poniei în care nici nu se amin
tește măcar despre încetarea ex
periențelor cu arma nucleară. îm
potriva acestei rezoluții au votat 
nouă delegații — U.R.S.S., R.S.S.

și R.SS 
vehement 
american, 
socialiste

Bielorusă, R.S.S. Ucraineană, Al
bania, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Ungaria, Polonia și Romînia, 12 
delegații, 
delegații ale țărilor 
Africii, s-au abținut de la vot.

Pentru rezoluția Indiei și Iugo
slaviei, care propune crearea în 
anul 1959 a unei comisii O.N.U, 
pentru dezarmare alcătuită din 
toți membrii O.N.U., au votat 76 
de delegații. Nici una din dele
gații n-a votat împotriva acestei 
rezoluții, două delegații s-au ab
ținut de la vot.

După aceea a fost pusă la vot 
rezoluția Indiei și altor 13 state 
în problema încetării experiențe
lor cu arma nucleară. Această 
rezoluție a fost respinsă cu 41 de 
voturi. 
S.U.A., 
militare și țările Americii Latine. (

V. A. Zorin conducătorul dele- , 
gației sovietice luînd cuvîntul în | 
această problemă a subliniat că 
discuțiile în problema dezarmării ■ 
care s-au desfășurat timp de trei ș 
săptămîni în Comitetul Politic . 
au arătat în mod clar cum înțe- , 
Iqg în prezent diferitele state să , 
abordeze cele mai acute și ac- j 
tuale probleme ale dezarmării. , 
Din aceste discuții, precum și din 
proiectele de rezoluție prezentate _ 
Comitetului Politic, a declarat el, 
rezultă clar că Uniunea Sovietică 
și celelalte țări socialiste, precum 
și majoritatea țărilor Asiei și 
Africii ca și unele țări neutre 
din Europa, se pronunță pentru 
înfăptuirea unor prime măsuri

printre care și unele
Asiei și

împotriva ei au votat 
aliații lor din blocurile

importante în domeniul dezar
mării și pentru rezolvarea pozi
tivă cu precădere a unei proble
me atît de vitale ca problema în
cetării depline și necondiționate 
a experiențelor cu arma nucleară.

In cadrul acestei Adunări, a 
spus în continuare V. A. Zorin, în 
loc de o politică urmărind înce
tarea cît mai grabnică și totală 
a experiențelor cu arma nucleară 
a fost impusă o politică de re
nunțare la încetarea totală și ne
condiționată a experiențelor sub 
paravanul declarațiilor S.U.A. și 
Angliei cu privire la suspendarea 
temporară a experiențelor pentru 
o scurtă perioadă. S.U.A. și An
glia și-au demonstrat din ncu 
că nu doresc să înceteze expe
riențele cu armele atomice și cu 
hidrogen.

Uniunea Sovietică, a declarat 
V. A. Zorin în încheiere, urmînd 
în permanență politica sa de pace 
și colaborare între popoare, va 
continua să lupte pentru rezolva
rea pozitivă a tuturor problemelor 
în interesul păcii Și securității 
popoarelor.

Categorica înfrîngere
a republicanilor în alagerile din S.U.A.

WASHINGTON 5 (Agerpres). - 
La 4 noiembrie au avut loc in 

S.U A. alegeri pentru ’einnoirea 
componentei Camerei Reprezentan
ților și a unei treimi din Senat, 
precum și pentru desemnarea a 33 
de guvernatori ai statelor ameri
cane.

Ultimele cifre oficiale arată că 
partidul democrat a obținut 277 de 
mandate in Camera Reprezentanți
lor. fa(ă de 141 de mandate ale 
partidului republican. Rezultatele 
pentru alte 17 locuri din Camera 
Reprezentanților nu sini încă cu
noscute, In Senat au fost aleși 26 
de reprezentanți ai partidului de
mocrat și 8 reprezentanți ai par
tidului republican. Aceasta face ca 
Senatul să aibă 34 de membri re
publicani fată de 62 de democrați.

Dintre cele 33 de posturi vacante 
de guvernatori, democrații au ocu
pat 23 iar republicanii numai 7. 
Socotind și statele in care nu au 
fost realeși guvernatori s-au pre
cizat rezultatele In 44 de state din 
48; 31 de locuri aparțin democra
ților, iar 13 republicanilor.

Partidul democrat nu a deținut 
o asemenea majoritate In Congres 
decit in 1934, perioada „New Deal
ului" președintelui Roosevelt,

Categorica Infriige'e a candida- 
tilor partidului republican este 
considerată de observatorii politici 
Ca o reacție firească a alegători, 
lor fafă de actuala politică exter
nă și internă a S.U.A. pentru care 
americanii fac răspunzător in pri
mul rlnd guvernul republican.

MOSCOVA. K. Moskalenko, 
mareșal al Uniunii Sovietice, 
a dat un ordin trupelor din 
garnizoana orașului Moscova. 
In ordin se arată că la 7 No
iembrie.- ziua celei de-a 41-a 
aniversări a Revoluției din 
Octombrie, ora 10 dimineața, 
în Piața Roșie va începe pa
rada trupelor garnizoanei 
Moscova Parada vă îi primi
tă de R. Malinovski, mareșal 
al Uniunii Sovietice, ministrul 
Apărării al U.R.S.S. Mareșa
lul K. Moska enko va coman
da parada.

S-a anunțat oficial că la 7 
Noiembrie, ora 10.50 in Piața 
Roșie va începe demonstrația, 
reprezentanților oamenilor 
muncii din orașul Moscova,

DELHI. — Grupul de spe
cialiști roinini din industria pe
troliferă condus de ing. iaricu 
Horațiu, secretar general al 
Ministerului Industriei Petro
lului și Chimiei, care se află 
in prezent în India a avut în
trevederi cu K. D. MalaViya, 
ministrul Minelor și Petrolului, 
S. K. Patil, ministrul Trans-

porturilor, J. Ram, ministrul 
Căilor Ferate.

MOSțCOVA. TASS transmi
te: In seara zilei de 5 noiem
brie Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretaf al Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, șeful dele
gației Republicii Populare 
Polone a oferit o mare recep
ție la care au participat cîte- 
va sute de oaspeți.

OSLO. La 4 noiembrie Par
tidul Comunist din Norvegia 
și-a sărbătorit cea de-a 35-a 
aniversare

BRUXELLES. Regele Bau- 
douin al Belgiei l-a însărcinat 
la 5 noiembrie pe liderul par
tidului social-creștin, Eyskens, 
cu formarea noului guvern. 
Eyskens a condus și guvernul 
demisionat.

Plenara C.C. al Partidului
Muncii din Albania

TIRANA 5 (Agerpres). — ATA 
transmite Comunicatul asupra se
siunii plenare a C.C. al Partidului 
Muncii din

Comitetul
Muncii din 
în sesiune 
noiembrie 1958. El a așcultat ra
portul Biroului Politic al Comite
tului Central al Partidului Muncii 
din Albania, prezentat de Enver
Ilodja, prim-secretar al C.C. al P.M.Ă. a adoptat 
P.M.A., asupra măsurilor ce tre- r " ’’

Albania.
Central al Partidului 
Albania s-a întrunit 

plenară între 3 și 4

de 
la

buie luate în vederea creșterii în- 
tr-un ritm rapid a producției de 
carne și lapte.

Sesiunea plenară a examinat 
asemenea problema participării
munca fizică a cadrelor conducă
toare și a funcționarilor din apa
ratul de partid, de stat și a orga
nizațiilor de mase.

După ce a discutat aceste pro
bleme, sesiunea plenară a C.C. al 

' ,' t în unanimitate 
măsurile corespunzătoare.

Pentru crearea unei zone 
denuclearizate

Conferinfa de presă de la Varșovia
VARȘOVIA 5 (Agerpres). — La 

4 noiembrie, la Varșovia a avut 
loc o conferință de presă la care 
A. Rapacki, ministrul Afacerilor 
Externe al R. P. Polone, a făcut 
o declarație în problema creării 
unei zone denuclearizate în Eu
ropa Centrală.

După ce a subliniat că propu
nerea guvernului R. P. Polone de 
a se crea în Europa Centrală o 
zonă în care să nu fie stocate 
arme atomice și cu hidrogen, a 
stîrnit un viu interes în întreaga 
lume, și în special în Europa, A. 
Rapacki a declarat:

Sîntem gata, în înțelegere cu a- 
liații noștri, să facem un nou pas, 
maxim după părerea noastră, pen
tru a ține seama de principalele 
observații și rezerve formulate în 
legătură cu propunerea noastră.

Sintem gata, a spus Rapacki, 
să examinăm problema eșalonării 
în două etape a planului nostru. 
In prima etapă ar fi interzisă pro
ducția de armă atomică pe teri
toriul Poloniei, Cehoslovaciei, R. D. 
Germane și R. F. Germane și ar 
fi asumate obligații de a nu în
zestra cu arma atomică și cu in
stalații corespunzătoare acele ar
mate de pe teritoriul zonei care 
nu dispun încă în prezent de ele. 
In același timp, ar fi luate măsu
rile corespunzătoare de control. In 
felul acesta, ar putea fi stăvilită 
înarmarea atomică în cadrul zonei 
propuse.

Realizarea celei de-a doua etape 
ar fi precedată de discuții cu pri
vire la reducerea corespunzătoare 
a armamentelor clasice. Această 
reducere ar avea loc concomitent 
cu denuclearizarea totală a zonei 
și ar fi însoțită de punerea în a- 
plicare a măsurilor de control co
respunzătoare.

O astfel de modificare a modu
lui de creare a zonei denucleari
zate în Europa Centrală, a subli
niat A. Rapacki, înlătură acele te
meri și rezerve prin care anumite 
cercuri și guverne caută să moti
veze atitudinea lor negativă țață 
de propunerea Poloniei.

Toate aceste rezerve au tost mo
tivate de următorul argument prin
cipal: interzicerea producerii și 
deținerii armelor nucleare în Eu
ropa Centrală ar lipsi trupele ță
rilor membre ale Pactului Atlantic 
de așa-numitul scut atomic, în 
timp ce țările membre ale Trata
tului de la Varșovia dețin supe
rioritatea în domeniul armamente
lor clasice.

Nu ara putea ti de acord cu un 
asemenea argument, chiar numai 
avînd în vedere atitudinea noastră 
principială față de problema ar
melor de exterminare în masă. 
Dar noi nu am fost niciodată ad
versari ai discutării problemei pri
vind reducerea armamentelor cla
sice în Europa Centrală. Dimpotri
vă, am tost totdeauna adepți ai 
unei astfel de discuții și reduceri.

In încheiere, A. Rapacki a răs
puns' la întrebările ziariștilor.

Nu de mult președintele 
R.F.G. Jleuss a făcut o vizită 
în Anglia. O expresie vădită 
a răcelii cu care a fost primit 
cu acest prilej reprezentantul 
statului de la Bonn, a consti

tuit-o printre al
tele (așa cum 

puteți observa 
și in fotografie) 
comportarea stu
denților de la U- 
niversitatea din 
Oxford.
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Ședința plenară a Conferinței Generale U. N. E. S. C. O.

R. P. Chineză trebuie
cuvenit în U. N. E.

PARIS 5 (Agerpres). — Cores
pondență specială:

Miercuri a avut loc a doua șe
dință plenară a conferinței gene
rale U.N.E.S.C.O. Comitetul pen
tru verificarea împuternicirilor 
delegaților a prezentat in ședință 
raportul privitor la, problema re
prezentării Chinei. Cum însă, sub 
presiunea reprezentantului S.U.A., 
majoritatea din acest comitet a 
respins propunerea Uniunii So. 
vietice ca U.N.E.S.C.O. să înce
teze a mai valida printre membrii 
săi delegația ciankaișistă și, im
plicit, să acorde locul cuvenit 
R.P. Chineze — această hotărire 
a fost combătută de o serie de 
state, care au protestat totodată 
împotriva diversiunii încercate de 
membrii proamerîcani din același 
comitet cu privire L; deplina va
liditate a reprezentării 
U.N.E.S.C.O. a R.P Ungare.

Delegații Poloniei, Uniunii So
vietice, R.S.S. Bieloruse, Bulga
riei, Rominiei, Cehoslovaciei, In
diei, Ungariei, Albaniei și ai altor 
țări au luat cuvîntul cerînd res
pingerea acestor puncte din ra
port.

Șeful delegației romîne, acad. 
Atanase Joja, a demonstrat, ală
turi de celelalte delegații, situa, 
ția intolerabilă care face ca de 
atiția ani să fie ținută departe

de U.N.E.S.C.O. R.P. Chineză — 
o țară și un popor de 650 mili
oane de oameni, creatori ai uneia 
din cele mai bogate culturi, care 
au contribuit și contribuie sub
stanțial la progresul întregii ome
niri.

Această situație trebuie deci fără 
intîrziere curmată, delegația ro- 
mînă considered 
ferinței generale 
Chineză a-și lua 
IJ.N.E.SX.O. Ca 
respinge punctele 
portului Comitetului pentru veri-

de datoria con- 
să invite R, P. 
locul cuvenit în 

atare, Romînia 
1 și. 2 ale ra-

în

TELEGRAMĂ
Congresului al VUl-lea al Partidului 

Comunist din Columbia
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului 

Muncitoresc Romîn trimite un 
salut frățesc Congresului dv. și 
vă urează succes deplin în întă
rirea permanentă a partidului și 
a influenței sale in mase, in

lupta pentru democrație și inde
pendență națională, pentru pace 
și progres social.

COMITETUL CENTRAL 
AL 

PARTIDULUI MUNCITORESC 
ROM IN

Nu este departe ziua cînd primii 
cosmonauți vor decola de pe 

pamînt...
MOSCOVA 5 (Agerpres). — Oa

menii de știință sovietici au elabo. 
rat o serie de dispozitive de pro
tecție care vor permite omului să 
se adapteze condițiilor atmosferei 
rarefiate, cu conținut redus de 
oxigen. Printre aceste dispozitive 
ziaru1 „Sovetskaia Rpșsiia" citează 
cabinele ermetice, scafa ndrele, a. 
.paratajul respirator cu oxigen, 
costumele de compensare pentru 
altitudini și altele.

După cum subliniază ziarul, în 
ultima vreme s-au îmbogățit con
siderabil informațiile cu privire la 
acțiunea asupra organismului a 
unor accelerații deosebite ca va
loare și direcție. Au fost realizate 
mijloace destul de eficiente de 
protecție, fotolii speciale, costume 
contra suprasolicitărilor etc.

Toate aceste date necesare creă
rii de condiții pentru viața omului 
în cosmos au fost culese ca rezul
tat al experienței efectuate cu aju
torul celui de-al doilea satelit so
vietic al păfnîntului cu cățelușa 
,,Laika". Rezultatele experienței, 
scrie în ziarul „Sovetskaia Avia
ția" Vasili Parin, membru activ al 
Academiei de științe medicale a 
U.R.S.S., au arătat că un animal 
superior este capabil să suporte 
condițiile zborurilor cosmice. în 
special efectele marilor accelerații 
și starea prelungită de imponde
rabilitate dinamică.

Concluziile trase. arată academi
cianul sovietic, permit să se afir
me cu certitudine că nu mai este 
departe ziua cînd primii cosmo
nauți vor decola de pe pămînt.

Miercuri după-amiază au avut 
loc în Capitală numeroase mani
festări consacrate Lunii prieteniei 
rorriîno-sovietice.

La Teatrul Armatei din str. U- 
ranus, C. Paraschivescu Bălăcea- 
nu, membru în Prezidiul Marii A- 
dunări Naționale, președintele A- 
sociației juriștilor din R. P Ro
mînă, a vorbit despre „Marea Re
voluție Socialistă din Octombrie 
și importanța ei internațională", 
iar la Casa prieteniei romîno-sovie- 
tice, Gavril Lupșa, rectorul Școlii 
superioare de partid „Ștefan 
Gheorghiu", a conferențiat despre 
„Partidul Comunist al Uniunii So
vietice — onoarea, rațiunea și 
conștiința epocii noastre".

La Casa de Cultură a Sindicate
lor, muzicologul Viorel Cosma a 
ținut conferința „Muzica sovietică 
contemporană", urmată de un pro
gram muzical.

In cadrul Lunii prieteniei romî- 
no-sovietice, miercuri dupa-amiază

s-a deschis în sălile muzeului de 
artă din Cluj „Expoziția cărții so
vietice", organizată de Ministerul 
Culturii al Uniunii Sovietice în co
laborare cu Ministerul Invățămîn- 
tului și Culturii din țara noastră 
și ARLUS. Conf. univ. Gh. Neam- 
țu, vicepreședinte al Comitetului 
executiv al sfatului popular Regio
nal, în limba romînă, și scriitorul 
Nagy Istvan, președintele filialei 
din Cluj a Uniunii Scriitorilor din 
R.P.R., în limba maghiară, au 
vorbit despre uriașele succese do- 
bîndite de marea țară a socialis
mului pe tărîmul culturii și despre 
cartea sovietică.

S P. Emelianikov, redactor șef 
al redacției pentru literatură cla
sică rusă și universală a Editurii 
pentru literatură din Moscova, a 
prezentat apoi expoziția care cu
prinde 3.500 cărți și lucrări de 
grafică.

Cei prezenți au vizitat apoi ex
poziția.

In entuziaste adunări festive 

Oamenii muncii din țara noastră 
sărbătoresc Marele Octombrie

să ia locul
s. c. o.

ficarea împuternicirilor, după cum 
respinge și punctul 6 privitor la 
așa-zisa reprezentare „provizorie”' 
a R. P. Ungare.

Poziția delegației americane — 
a spus în continuare acad. Joja — 
este cu atît mai lipsită de temei, 
cu cît Statele Unite ale Americii 
au relații diplomatice cu R. P. Un
gară‘și, prin urmare, un aseme
nea punct de vederi este contrar 
dreptului și moralei internaționale, 
potrivnic intereselor U.N.E.S.C.O. 
și ale păcii.

Reprezentantul R. P. Romine ales 
vicepreședinte al Conferinței generale 

U. N. E. S. C. O.
In după-amiaza aceleiași zile, 

s-a procedat la alegerea organelor 
conducătoare ale celei de-a 10-a 
conferințe generale U.N.E.S.C.O.

Președinte a fost ales reprezen
tantul țării gazdă, șeful delegației 
franceze, Berthouin, ministrul Edu
cației Naționale.

Ca vicepreședinți au fost aleși 
reprezentanții următoarelor două
sprezece state: Republica Fede
rală Germană, Argentina, S.U.A., 
Spania, Honduras, Israel, Japonia, 
Maroc, Pakistan, Marea Britanie, 
Romînia și Uniunea Sovietică.

Au fost de asemenea aleși pre
ședinții celor șapte comisii prin
cipale.

—o—

La a 40-a aniversare 
a Partidului Comunist din Austria

VIENA 5 (Agerpres).— TASS 
transmite : La 4 noiembrie a avut 
loc la Viena o ședință festivă 
consacrată celei de-a 40-a aniver
sări a Partidului Comunist din 
Austria. La această ședință au 
participat mii de comuniști și 
simpatizanți ai partidului co
munist. La sărbătorirea celei 
de-a 40-a aniversări a P.C. din 
Austria au sosit delegații ale 
partidelor comuniste și muncito
rești frățești.

In ședință a luat cuvintul J. 
Koplenig, președintele P. C. din 
Austria, care a trecut in revistă 
drumul istoric parcurs de Par-

întidul Comunist din Austria 
cei 40 de ani de existență.

Apoi a luat cuvîntul N. 
Șvernik, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., conducătorul 
delegației P.C.U.S. întimpinat cu 
căldură de participanții la ședin
ța festivă.

Din însărcinarea C. C. al 
P.C.U.S., N. M. Șvernik a trans 
mis participanților ia 
festivă, tuturor comuniștilor 
oamenilor muncii din Austria un 
salut frățesc călduros și felicitări 
sincere cu prilejul glorioasei ani
versări — împlinirea a 40 de ani 
de la întemeierea Partidului Co
munist din Austria.

M.

ședința 
și

La cea de-a doua 
aniversare a constituirii 
Guvernului Revoluționar 

Muncitoresc Jărănesc 
Ungar

BUDAPESTA' 5 Corespondentul 
Agerpres transmite : La 4 noiem
brie, în cinstea celei de-a doua a- 
niversări a constituirii guvernului 
Revoluționar Muncitoresc Țărănesc 
Ungar, a avut loc un miting al 
oamenilor muncii din cartierul 
muncitoresc Csepel din Budapesta, 
la care au participat peste 15.000 
de persoane.

Cu acest prilej a luat cuvîntul 
Gydrgy Marosan. membru al Bi
roului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, prim-secretar al Co
mitetului Orășenesc Budapesta al 
Partidului. G. Marosan a subliniat 
rolul partidului și guvernului în 
zdrobirea contrarevoluției.

Referindu-se la apropiatele ale
geri G. Marosan a subliniat acti
vitatea politică extrem de intensă 
a oamenilor muncii. La cele 
107.000 adunări consacrate desem
nării de candidați pentru postul 
de deputați ai Adunării de Stat și 
ai. consiliilor locale au participat 
peste 3 milioane alegători.

întregul nostru popor întîmpină 
sărbătorește cea de-a 41-a aniver
sare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. In adunările festi
ve consacrate marii sărbători, oa
menii muncii din întreprinderile și 
instituțiile din întreaga țară fac 
bilanțul realizărilor obținute în 
cinstea zilei de 7 Noiembrie, ma- 
nifestindu-și recunoștința și dra
gostea lor față de gloriosul popor 
sovietic, făuritorul primului stat 
socialist din lume.

Aproape 2.000 de ceferiști de la 
complexul „Grivița Roșie" — în
treprindere cu vechi tradiții de 
luptă revoluționară — s-au adu
nat miercuri după-amiază în sala 
noii cantine, pe care au primit-o 
de curînd în folosință, pentru a 
lua parte la adunarea festivă con
sacrată sărbătoririi zilei de 7 No
iembrie.

Tov. Ștefan Cruceru, secretar al 
Comitetului orășenesc București al 
P.M.R., a vorbit despre uriașa în
semnătate istorică mondială a Ma
rii Revoluții Socialiste din Octom
brie, despre uriașele realizări în
făptuite de popoarele sovietice, sub 
înțeleaptă și încercata conducere a 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice pe calea construirii comu
nismului.

Ca în fiecare an, și anul acesta 
în cinstea zilei de 7 Noiembrie co- 
tectivul uzinelor „23 August" din 
Capitală, importantă unitate a in
dustriei noastre grele, a obținut 
succese de seamă în producție.

La adunarea festivă închinată 
glorioasei aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie 
care a avut loc miercuri după- 
amiază, au luat parte peste 3.000 
de muncitori, tehnicieni și ingineri 
ai uzinei. Felicitînd cu acest prilej 
pe metalurgiști, tov, Carol Loncear, 
adjunct al ministrului Industriei 
Grele, a făcut o amplă expunere 
asupra însemnătății internaționale 
a zilei de 7 Noiembrie.

In cinstea zilei de 7 Noiembrie 
muncitorii de la uzinele „Mao 
Țze-dun" din Capitală au realizat 
peste plan o moară de ciment și 
4 unități de pompaj de 7 tone.

Cu prilejul zilei de 7 Noiembrie 
muncitorii și tehnicienii uzinelor 
au fost felicitați de tov. Florian 
Dănălache, membru al C. C. al 
P.M.R., prim secretar al Comite
tului orășenesc București al P.M.R.

La adunarea festivă de la Aca
demia R. P- Romîne au participat 
academicieni, membri corespon
denți și numeroși cercetători al 
institutelor acestei mari instituții 
de cultură.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Al. Graur, In con
tinuare acad. St S. Nicolau, mem
bru în Prezidiul Academiei R. P. 
Romîne, a vorbit printre altele des
pre posibilitățile nebănuite pe care 
Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie le-a deschis dezvoltării și 
înfloririi științei sovietice — știin
ța cea mai înaintată din lume.

Cea de-a 41-a aniversare a glo
riosului Octombrie a fost sărbăto
rită și de studenții și cadrele di
dactice din institutele de învăță- 
mînt superior din Capitală.

La marea adunare festivă a 
muncitorilor portuari și marinari
lor din portul Constanța a luat 
cuvîntul tov. Vasile Vîlcu, prim- 
secretar al Comitetului regional 
Constanța a! P.M.R.

In altă parte a țării, la Timi
șoara, la adunarea de la clubul 
C.F.R.. în prezența a peste 1.000 
de oameni ai muncii, a luat cu
vîntul tov. Isac Martin, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., primr 
secretar al Comitetului regional 
Timișoara al P.M.R.

Mari și entuziaste adunări con
sacrate celei de-a 41-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie au mal avut loc în ora
șele și regiunile Cluj, Suceava, 
Stalin, Pitești, Ploești și altele.

Măreția noului tip uman 
creat de

Revoluția din Octombrie
(Urmare din pag. l-a) 

cialist, care a salvat Europa de 
întuneric și de rușine.

In decursul veacurilor, mari 
creatori și-au închinat viața fău
ririi de valori în care să glorifice 
tot ce e mai bun în om, aspira
țiile lui către libertate și demnita
te; viața celor mai mulți dintre ei 
a fost un șir lung de privațiuni, 
de sacrificii, de umilințe, de ne
înțelegere: relații sociale nedrepte 
despărțeau creația lor de cei către 
care ea se îndrepta în mod or
ganic ; cultura era un bun al ce
lor puțini, care aveau nevoie de 
lustru și de fațadă, sau pur și sim
plu converteau opera de artă în 
valoare de schimb, într-o valută 
ceva mai stabilă.

Pentru omul revoluției, cultura 
e un bun al tuturor și ea se rea
lizează într-un fel de osmoză, cu 
participarea însetată, vie și inteli
gentă a celor cărora i se adresea
ză, al căror suflet se îmbogățește 
mereu, a căror exigență e unul 
din factorii importanți care asigu
ră înflorirea culturii.

Acestui om totul îi este deschis 
în față : viitorul e o certitudine, 
spațiul un domeniu pe care ochii 
săi îl scrutează înainte de a-1 cu
ceri, demnitatea și puritatea lui 
spirituală sînt bunuri morale care 
aparțin milioanelor...

Acum 41 de ani acest om por
nea asaltul împotriva întunericu
lui.
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