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Dăm slavă deci partidului prin care 
e faptă visul cel mai indrăzneț. 
Prin el puterea noastră creatoare 
îmbracă toga -naltei frumuseți I

Nu e prea mult, pin' vom cînta mărirea 
acestor timpuri, sus, pe firmament. 
Bogată toamnă. N-a fost nemurirea 
nicicind atit de-aproape de prezent I

Mare și măreața I 
au deslușit 
de viață

Octombrie cel mare-i postamentul 
pe care omul s-a-nălțat, crescind, 
incit să-i fie însuși postamentul 
măsura necuprinsului avint.

Bogată toamnă I Mare și măreață I 
Arcadele de-azur au triumfat 
ducindu-și solii - purtători de viață 
pe un itinerar nemaiumblat.

Ori, n-ați văzut cum l.enin, din statuie 
înalță-n slavă brațu-i de granit, 
parcă voind s-arate cum se suie 
lumina lui Octombrîe-n infinit ?

Cindva, pe umeri cu polei de stele 
și curcubeele la cingători, 
ne vom plimba pe astre cu drapele 
desprinse dintr-a ’ lui Octombre zori.

cele miti frumoase 
Moscovei — a fost

Bogată toamnă I 
Arcadele de-azut 
semnalele trimise 
peste neanturi, către infinit.

Sărbătorește simâ-această oră 
cînd salva Aurorii e-un acord 
spre a soarelui, din Cosmos, auroră. 
Vibrează steagul roșu la babord.

Octombrie zori

CHIVU STOICA
Președintele

Consiliului de Miniștri 
al

Republicii Populare Romîne

Andrlțoiu
Și nu simțiți cum Moscova-țl desface 
lumina peste globul pămintesc 
dind tuturor încredere in pace, 
dînd fructul păcii celor ce-l rîvnesc ?

Și n-ați vâzut cum Turnul Spaski-aratâ 
strâ!uminîndu-și coiful aurit 
câ ce-a fost fantezie altâdatâ 
e-azi adevârul timpului uimit ?

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XV, seria II-a nr. 3260

Octombrie Roșu
Alături de poporul sovietic, 

de popoarele tuturor țări
lor socialiste și de oame

nii muncii din lumea întreagă, 
poporul nostru muncitor și îm
preună cu el tineretul patriei 
noastre, sărbătoresc cu însufle
țire aniversarea Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Acum 42 de ani, proletariatul 
din Rusia, în alianță cu masele 
țărănimii, sub conducerea glorio
sului Partid Comunist bolșevic 
în frunte cu Lenin, răsturnînd do
minația capitaliștilor și moșieri
lor pe a șasea parte a globului 
pămîntesc a deschis o nouă eră 
în dezvoltarea societății omenești, 
era lichidării exploatării capita
liste și a victoriei socialismului, 
era în care cei ce muncesc și 
produc bunurile materiale și spi
rituale ale societății devin stă- 
pîni pe propria lor soartă. Marea 
Revoluție Socialistă din Octom
brie, marcind o cotitură radicală 
în destinele tuturor popoarelor, 
va rămîne pentru totdeauna cel 
mai important eveniment din is
toria omenirii.

întruchipare a idealurilor cla
sei muncitoare, Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie a de
monstrat uriașa forță transforma
toare și organizatoare a mar- 
xism-leninismului, a consemnat 
în chip strălucit triumful ideolo
giei revoluționare a proletariatu. 
lui. Zguduind temeliile lumii 
vechi Revoluția din Octombrie a 
eliberat din lanțurile exploatării 
milioane de oameni ai muncii, a 
creat tipul superior de democra. 
ție — democrația socialistă, a ri
dicat la creație conștientă, la 
viață liberă masele populare.

înarmat cu învățătura atotbi
ruitoare marxist-leninistă, cre
dincios steagului marxism-leni- 
nismulai, intransigent față de 
orice deviere de la această în
vățătură verificată de istorie, față 
de otice oportunism și revizio
nism, P.C.U.S. a mobilizat ma
sele de milioane de muncitori și 
țărani, pe toți oamenii muncii din 
U.R.S.S. în lupta pentru măreața 
cauză a construirii unei vieți noi.

Cu nețărmurită dragoste și ad
mirație privesc oamenii muncii 
din toate colțurile pămîntului

uriașele succese ale popoarelor 
sovietice care, sub conducerea 
gloriosului partid al lui Lenin în 
cei 42 de ani de la Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie 
traducînd în viață mărețele idei 
ale marxism-leninismului, au 
transformat vechea Rusie înapo
iată într.o putere industrială de 
prim rang, în țara care a creat 
puternicele și perfecționatele ra
chete care au deschis omenirii 
drumul spre Cosmos, în țara în 
care răsar strălucitori zorii co
munismului. Precum se știe, pro
ducția industrială a Uniunii So
vietice întrece cu mult pe cea a 
Angliei, Franței și Germaniei oc. 
cidentale luate la un loc. U.R.S.S. 
depășește de 36 de ori nivelul 
producției atins în Rusia în 1913. 
Intr-un șir de domenii de primă 
importanță în domeniul științei 
și tehnicii, în învățămînt, la unele 
ramuri industriale și la unele 
din cele mai importante culturi 
agricole U.R.S.S. se află pe pri
mul loc în lume. Datorită dez
voltării sale impetuoase, U.R.S.S. 
a reușit de pe acum să depă
șească S.U.A. — cea mai dezvol
tată țară capitalistă — la nu
meroase produse industriale și 
agricole, nu numai în ce privește 
volumul producției dar și în ceea 
ce privește producția pe cap de 
locuitor. Uniunea Sovietică dis
pune în prezent de o uriașă ca
pacitate economică care.i permite 
să-și propună obiective de o am
ploare fără egal. Planul econo
mic de 7 ani, aprobat ‘ "
greșul al XXl-lea al 
duce popoarele Uniunii 
pe drumul făuririi celui 
nivel de trai din lume.

Cu adevărat mărețe sînt 
succesele dobîndite de primul 
stat al muncitorilor și țăranilor 
în domeniul științei și tehnicii. 
Fanioane cu stema U.R.S.S. se 
rotesc în jurul soarelui instalate 
pe prima planetă făurită de mîna 1 
omului, se află pe suprafața Lu- 
nei sau flutură triumfător pe în
tinderile polare la bordul spărgă
torului de gheață atomic „V. I. 
Lenin“. Omenirea urmărește ac. 
tualmente cu emoție și admira
ție știrile despre zborul în Cos
mos al noului mesager al so
cialismului — prima stațiune au. 
tomată interplanetară, lansată de 

de Con- 
P.C.U.S., 
Sovietice 
mai înalt

oamenii sovietici. Toate aceste 
realizări arată că între socialism 
și știință există o legătură in
destructibilă, că numai orîndui- 
rea socialistă dă garanția sigură 
și nelimitată a pătrunderii omu
lui în tainele cele mai dificile ale 
universului. Orînduirea sovietică 
a deschis cele mai largi posibili
tăți de progres științei și tehnicii 
nu numai prin condițiile materiile 
asigurate, ci în primul rînd prin 
valorificarea uriașului rezervor 
de talente pe care îl constituie 
masele largi ale poporului. Pu
terea sovietică a creat maselor 
muncitoare cele mai largi posi-, 
bilități de a studia, de a-și însuși 
comorile științei, ale tehnicii și 
culturii. Numai în 1960 vor ab
solvi Institutele de învățămînt so
vietice 119.000 de ingineri, de 3,5 
ori mai multi decît în 1958 în 
S.U.A.!

întregul elan creator, vasta 
operă constructivă, mărețele des
coperiri- științifice, Uniunea So
vietică le pune în slujba omului, 
a ridicării necontenite a nivelu
lui de trai al poporului. Statul 
care a înscris pe stindardul său 
și a făcut să triumfe acum 42 de 
ani idealurile scumpe ale celor 
ce muncesc, asigură maselor po
porului condiții de viață și de 
muncă din ce în ce mai bune. De 
la nașterea puterii sovietice și 
pînă azi venitul național calculat 
pe cap de locuitor ’a crescut de 
15 ori. Veniturile reale ale mun. 
citorilor și funcționarilor s-au 
dublat comparativ cu 1940, iar 
veniturile reale ale țăranilor, so
cotite pe cap de lucrător, au cres
cut de peste două ori. Peste cî- 
țiva ani, poporul sovietic va avea 
cel mai ridicat nivel de trai din 
lume. Construcția de locuințe ui
mește prin vastitatea ei pe toți 
cei care vizitează marea țară a 
socialismului. In viitorii șapte ani 
vor fi construite circa 15.000.000 
de locuințe la orașe și 7.000.000 
de case la sate. Aceasta echiva
lează cu aproximativ 50 de noi 
orașe ca marele centru american 
San-Francisco 1 Odată cu creș-

„Scìntela tineretului"
(Continuare în pag. 4-a)

(Desen de B. BEREZOVSKI)

învățăm de la voi, dragi prie
teni sovietici...

(Ancheta noastră)

în pag. 3-a :
AUREL BARANGA: Flamura 

Marelui Octombrie fîlfîie 
printre galaxii.

PROF. I. RACHMUTH: 
U.R.S.S. pe drumul victo
rios al întrecerii economice 
pașnice.

în pag. 4-a :
Pe drumul lui Octombrie — 

plini de încredere în viito
rul luminos.

(Scrisori de la prieteni din 
țările frățești).

(

In întrecerea desfășurată în cinstea zilei de 7 Noiembrie, brigada de tineret condusă de Marin 
Mîneru, de la secția prelucrătoare, a devenit fruntașă și mîndria întregului colectiv de la uzinele 
„Timpuri Noi“ din Capitală. Fotografia noastră îi înfățișează pe membrii acestei brigăzi con- 

sultînd fișa de evidență a întrecerii care Ie indică realizările obținute de ei.
Foto : P. PAVEL

Moscova 
în ajunul 

marii 
sărbători 

(Corespondență specială 
prin telefon)

Grupul de oameni ai muncii 
din Republica Populară Romînă 
care va avea prilejul mult rîvnit 
de a asista la festivitățile prile
juite de sărbătorirea Marelui 
Octombrie a fost întâmpinat săr
bătorește în capitala Uniunii So
vietice. Aspectul festiv pe care-l 
îmbracă în aceste zile Moscova 
este evident în pavoazarea edifi
ciilor publice ca și în pregătirile 
moscoviților. în întîmpinarea zi" 
lei de 7 Noiembrie în piața 
„Sverdlov** s-a deschis o expo
ziție consacrată marilor realizări 
ale științei și tehnicii sovietice. 
Pe clădirea telegrafului central 
— una din 
clădiri ale 
alcătuită din becuri o machetă 
care indică drumul străbătut de 
racheta cosmică care a fotogra
fiat partea invizibilă a Lunei. 
Găsindu-ne în capitala sovietică, 
am aflat că mîine, parada mi
litară și demonstrația oamenilor 
muncii din Piața Roșie vor fi 
filmate de 38 de operatori ci
nematografici. Am văzut cum 
se instalau aparatele de filmat 
sub cupolele bisericii Vasili Bla- 
jenîi, sub cadranul ceasornicului 
din turnul Spasski...

Moscoviții ca și întregul popor 
sovietic au întîmpinat ziua de 
7 Noiembrie cu succese deose
bite în muncă. în întreprinderi 
se face bilanțul realizărilor, la 
care tineretul și-a dat din plin 
contribuția. Mărețele sarcini ale 
planului septenal au mobilizat și 
entuziasmat întregul tineret so
vietic.

La 7 Noiembrie în nesfîrșita 
coloană a demonstranților ce va 
străbate Piața Roșie, se vor afla 
tineri cu care moscoviții se mîn- 
dresc : Nina Zolotova, de la 
Uzinele „Lihaciov“, responsabila 
unei brigăzi de muncă comunistă, 
Andrei Zinoviev, decan al Facul
tății de radiotehnică a Institutu
lui de energetică din Moscova, 
în vîrstă de 25 ani sau Olga O- 
leinic, care la vîrsta de 24 ani 
este doctor în științe fizico-mate
matice, profesor la universitatea 
din Moscova.

Pregătirile în cinstea zilei de 
7 Noiembrie se văd pretutindeni, 
în marile magazine afluxul pu
blicului este mult mai mare ca 
de obicei. întreprinderile care or
ganizează reuniuni cu prilejul 
zilei de 7 Noiembrie, precum și 
numeroși oameni ai muncii care 
și-au invitat tovarășii de muncă 
ca oaspeți sînt în febra pregăti
rilor.

Grupul de oameni ^pi muncii 
din Romînia, care cuprinde nu
meroși fruntași în producție și 
tineri care au sosit pentru prima 
oară pe pămînt sovietic, așteap
tă cu emoție parada militară și 
demonstrația oamenilor muncii 
din Piața Roșie, precum și întâl
nirile cu tineretul sovietic.

Z. FLOREA 
I. MANEA

In Octombrie 1917, eroica cla
să muncitoare rusa, condusă de 
partidul bolșevic, iu frunte cu 
vladimir llici Lenin, zdrobind 
pentru prima oară în lume că
tușele exploatării și asupririi 
omului de către om, a deschis 
omenirii o epocă nouă — epoca 
trecerii de la capitalism la socia
lism.

Înfăptuirea cu succes a con
strucției socialiste și trecerea la 
construcția desfășurată a comu
nismului în Uniunea Sovietică, 
cucerirea puterii de către clasa 
muncitoare și realizările obținute 
pe calea construcției socialiste în 
țările democrat-populare din Eu
ropa și Asia, formarea puterni
cului lagăr socialist în frunte cu 
Uniunea Sovietică, uriașul avînt 
al luptei de eliberare a popoare
lor din țările coloniale, creșterea 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale arată, cu pu. 
terea de nezdruncinat a faptelor, 
că din Octombrie 1917 forțele 
socialismului se dezvoltă necon
tenit.

Cu fiecare pas înainte făcut de 
Uniunea Sovietică pe calea co
munismului, cu fiecare succes al 
construcției socialiste în celelalte 
țări ale lagărului socialist, reali
tatea istorică scoate tot mai mult 
în evidență superioritatea socia
lismului asupra capitalismului. 
Mărețul plan septenal elaborat 
de Congresul al XXl-lea al 
P.C.U.S. dă o imagine grandioa
să a dezvoltării forțelor de pro
ducție ale societății socialiste și 
reflectă imensul progres pe care

Publicat în ziarul „Pravda" din
5 noiembrie 1959. j

socialismul la determinat în 
viața popoarelor Uniunii Sovie
tice. S-a dus pentru totdeauna 
timpul cînd politicienii burghezi 
proclamau socialismul drept o 
„utopie“ irealizabilă și prevesteau 
prăbușirea construcției socialiste 
în U.R.S.S. Acum toată lumea 
este convinsă că sarcin.le istori
ce trasate poporului sovietic de 
către Congresul al XXl-lea al 
P.C.U.S. vor fi pe deplin reali
zate și chiar depășite.

Avîntul furtunos al științei și 
tehnicii sovietice este un fenomen 
cu caracter obiectiv, rod al dez
voltării forțelor de producție în 
U.R.S.S. și expresie a legăturii 
indisolubile între știință și socia
lism, care arată că relațiile de 
producție socialiste creează cele 
mai favorabile condiții pentru 
progresul științific nelimitat, 
pentru descoperirea tainelor uni
versului în scopul supunerii for
țelor naturii intereselor omenirii. 
Minunatele perspective de dez
voltare a Uniunii Sovietice și ale 
întregului sistem mondial al so
cialismului constituie un ’mens 
sprijin moral în lupta popoarelor 
pentru pace și progres social și 
exercită de pe acum o putern’că 
influență pozitivă asupra desfă^ 
șurării evenimentelor internațio
nala.

★
■ _ Clasa muncitoare din toate ță
rile vede în gloriosul Partid Co
munist al Uniunii Sovietice, în 
poporul sovietic, pe purtătorii ce
lei mai bogate experiențe revolu
ționare, izvor nesecat de învăță-s 
minte pentru întreaga mișcare 
muncitorească internațională în 
lupta pentru victoria socialismu
lui și comunismului.

Pe calea deschisă de Revoluția 
din Octombrie, poporul romin, 
sub conducerea partidului mar- 
xist-leninist al clasei muncitoare, 

300.000 Iei economii 
prin muncă voluntară

Tînărul Ștefan Berza din sa
tul Pietrosu a trăit o mare bucu
rie. Acum cîteva zile Ștefan Ber
za și alți 200 băieți și fete au 

................. gl 
din
Ți- 
In

primit insigna de brigadier 
muncii patriotice. Unii sînt 
localitățile Băcești, Scînteia, 
bănești, lezeru, Gîrbești etc. 
raionul nostru 3.800 de tineri sînt 
cuprinși în VST5 brigăzi utemisfe 
de muncă patriotică. Tinerii bri
gadieri din localitățile amintite 
s-au angajat ca în cinstea zilei 
de 7 Noiembrie să efectueze cîte 
100 ore muncă voluntară, reali- 
zînd astfel economii în valoare 
de peste 106.000 lei. Obiectivele 
de muncă erau împăduriri, lucrări 
de îmbunătățiri funciare, con
strucții sociale, culturale, repa
rarea de poduri și podețe etc. In
tre brigăzile din raion, între 

ți-a luat soarta în propriile sale 
mîim, a instaurat regimul demo
crat-popular și a trecut la con
struirea societății socialiste. în
făptuind această operă uriașă, 
partidul nostru aplică în mod 
creator, la condițiile țării sale, 
învățătura marxist leninistă și 
imensa experiență a Uniunii So
vietice.

Poporul romîn a obținut mari 
realizări în construirea bazei ma
teriale a socialismului. Socialis
mul a învins pe deplin In in
dustrie, în transporturi, în siste
mul bancaro-financiar, în comerț, 
iar în agricultură, a obținut suc
cese hotărîtoare.

Progresele industriei noastre 
socialiste se reflectă în faptul că 
producția industrială pe un sin
gur trimestru al anului 1959 
este mult mai mare decît produc
ția obținută în întreg anul 1938, 
anul în care producția industrială 
a Romîniei burghezo-moșierești 
atinsese cei mai înalț! indici.

Sectorul socialist al agricul
turii cuprinde astăzi peste 70% 
din suprafața arabilă a țării și 
71% din numărul total al gospo
dăriilor țărănești.

Masele populare cele mai largi 
din țara noastră sînt conștiente 
că socialismul le aduce fericire 
și bunăstare. Marcînd succesele 
lor obținute în lupta pentru so
cialism, oamenii muncii din țara 
noastră au un sentiment de cal
dă recunoștință față de poporul 
sovietic ț ei știu că succesele lor, 
ca și ale oamenilor muncii din 
celelalte țări democrat-populare, 
sînt înlesnite în mod deosebit de 
faptul că ne sprijinim, în con
struirea vieții noi pe ajutorul 
multilateral și frățesc pe care 
marea Uniune Sovietică — pa
tria lui Octombrie — îl acordă 
țărilor lagărului socialist, pe In
tr-ajutorarea frățească între toate 
țările socialiste.

★
Credincioase învățăturilor lui 

Lenin, popoarele Uniunii Sovie
tice și ale celorlalte țări ale la-

(Continuare în pag. 4-a)

membrii acestora a început o în. 
trecere vie, datorită căreia anga
jamentele luate au fost cu mult 
depășite. Astfel s-au împădurit
21.5 ha. și s au completat goluri 
în păduri pe o suprafață de
16.5 ha.

Pe șantierul de îmbunătățiri 
funciare de la Dumești s-au dis
locat aproape 10.006 m. cubț de 
pămînt (angajamentul era de 
6.000 m. cubi). In cinstea zilei 
de 7 Noiembrie tinerii brigadieri 
ai muncii voluntare din raionul 
nostru au efectuat 86.000 ore 
muncă voluntară economisind 
circa 300.000 lei.

GHEORGHE LAZESCU 
secretar al Comitetului raional 

i V.T.M., Negrești ..i



învățăm de Ia voi,
dragi prieteni

*

(Ancheta n o a
sovietici...
șira)

„Ce-am învățat de la oamenii sovietici ?"
Cei întrebați iți întorc gîndurile în urmă cu dragoste ți 

emoție. Iți amintesc. Iți amintețte brigada de tineri mun
citori, tinărul cercetător științific, țăranul ți artistul, construc
torul, elevii. Da, toți au învățat mult de la omul sovietic. Răs
pund cu emoție, cu bucurie, cu un zimbet cald ți din inimă 
adresat fratelui mai mare cu care s-au legat pe vecie să 
meargă alături pe luminosul, largul drum al socialismului ți 
comunismului. De la primii păți, de cind, scăpind cu ajuto
rul eroicei Armate Sovietice de cotropitorii fasciști, am por
nit, dind molozul ruinelor războiului la o parte, să înlăturăm 
mizeria lăsată de crincena exploatare burghezo-moșierească, 
bezna analfabetismului, de atunci omul sovietic a fost me
reu alături de noi. Vă mai amintiți, in 1946, in anul de secetă 
cumplită, mina oamenilor simpli scria pe zidurile gărilor : 
„Prietenul la nevoie se cunoaște, mulțumim poporului sovietic 
pentru ajutorul dat". Am luat in miinile noastre, ale celor ce 
muncesc, mijloacele de producție, tot ce era făurit de mina 
muncitorilor, dar fusese răpit de hidra capitalistă. Am pornit

...a crește șantiere 
și oameni

- Dumneata ai citit „Bărbă
ție Ți-a plăcut ?

- Mi-a plăcut, cum să nu ?
- Eu am citit cartea asta la 

18 ani. Am citit-o pe șantier. Nu 
mai mi-aduc aminte pe care 
eram. La Hunedoara sau la Bi- 
caz ?... Am terminat-o intr-o sea
ră și n-am mai putut s-adorm 
pînă spre dimineață. M-am tot 
gîndit. Nu mă puteam despărți 
de eroii aceia comsomoliști. In
tr-adevăr, bărbăție I Ce oameni 
curajoși, eroici au fost întemeie
torii aceia care au plecat intr-un 
pustiu, necălcat de piciorul 
omului, au distrus hățișurile și 
bălțile, au săpat fundațiile și-au 
ridicat ca din pămînt un nou 
oraș — orașul comsomoliștilor I 
Mulți dintre ei, cei mai mulți, 
au rămas acolo, ca cetățeni ai 
tînărului oraș comsomollst. Ase
menea lor, alte batalioane de 
comsomoliști au săpat uriașul 
drum al unirii Volgăi cu Donul 
liniștit. Au mers în Urali, în Si
beria sau în stepele Kazahsta- 
nului să facă roditoare milioa
nele de hectare înțelenite.

Nu i-am cunoscut personal pe 
comsomoliștii aceștia. Dar cît de 
bine îi înțelegeam, cît de aproa
pe mi-erau I li luam - în închi
puire - și-i strîngeam frățește în 
brațe și le spuneam : „Sînteți 
niște tineri minunați, adevărați 
oameni sovietici. Mă impresio
nează pasiunea voastră de con
structori, entuziasmul cu care 
porniți voi pe marile șantiere ale 
țării. Asta mă face să mă gîn- 
desc cît de mult vă iubiți voi 
patria voastră sovietică. Aș vrea 
să fiu și eu ca voi“. Da, așa am 
vrut să fiu și eu - un om al ma
rilor construcții ale socialismu
lui, să mă simt legat de ele, 
mîndru că am crescut deodată 
cu furnalele și hidrocentralele 
țării. Dar n-aș vrea să vorbesc 
despre mine, ci despre sutele de 
tineri pe care i-am cunoscut în 
acești zece ani de cînd mun
cesc pe șantierele țării de la 
Bumbești-Livezeni, Lunca-Prutu- 
lui, Hunedoara, Bicaz, ți acum

...sâ-i ridicam pe toți 
la nivelul
fruntașilor

O discuție în brigada de ti
neret din schimbul I, secția tur
nătorie a Uzinelor ,,Timpuri Noi" 
din Capitală.

— Eram în biroul secției îm
preună cu secretarul organizației 
U.T.M. și inginerul Leonte, a 
început Badea. îmi zice ingine
rul : „In munca voastră aplicați 
metode sovietice de organizare a 
tocului da muncă, metoda Voro- 
șin, turnați piesele în serie etc. 
Aceste metode vă asigură o pro
ductivitate superioară a muncii 
— brigada voastră își depășește 
totdeauna planul de producție. 
Dar un alt lucru principal voi 
încă n-ați învățat suficient de la 
oamenii sovietici. Muncitorii cu 
cea mai înaintată experiență de 
muncă, muncitorii sovietici, for 
mează întotdeauna un colectiv 
puternic în care problemele de 
muncă se rezolvă în comun. A- 
cest spirit de muncă colectiv 
vouă vă cam lipsește și de aceea 
aveți încă unele lucruri care vă 
frînează munca. La turnarea ci 
lindrilor motocompresoarelor — 
de pildă — se dau încă destule 
rebuturi". Așa mi-a zis...

— Da, are dreptate, spiritul 
colectiv la noi e cam slab — a 
recunoscut Ilie Gheorghe.

Organizația U.T.M. a hotărî! 
să ajute brigada, astfel ca toți 
membrii ei să ajungă la nivelul 
fruntașilor. în fața membrilor 
brigăzii au venit să poves
tească despre oamenii sovietici 
tineri muncitori, tehnicieni sar 
ingineri care au avut contact di 
rect cu muncitorii sovietici.

In brigadă a îrvput să se ci 
tească mai multă literatură ce 
înfățișează chipul muncitorului 
sovietic. Intr-o zi Badea a poves. 
tit despre „Atelierul de foc“. A 
urmat o discuție vie și fiecare a 

Govora. Au crescut și cresc tineri 
minunați pe șantiere. Pilda com
somoliștilor, eroismul și patriotis
mul lor, i-a înflăcărat, i-a ridicat 
pe înălțimi morale necunoscute 
de ei înainte. Mulți veneau între 
noi, pe șantier, de la țară, intîl- 
neau pentru prima oară un co
lectiv, o construcție mare, li ve
deam cum se transformau cu 
fiecare zi. Cîte exemple frumoa
se n-aș putea da.

Și Sandu Stănescu stă cu 
capul rezemat în mînă. Se gîn- 
dește și zîmbește parcă chipuri
lor acestea care i-au rămas 
dragi pentru totdeauna.

— Imi aduc aminte de briga
da lui Minculescu Nicolae. 
Voiam s-o excludem de pe șan
tier pentru indisciplină. Secreta
rul de partid ne-a spus insă : 
„Munciți cu mai multă grijă cu 
oamenii, aveți mai multă încre
dere în ei. Gîndiți-vă la Maka- 
renko". Am citit în seara aceea 
la focul de tabără ceva din Ma- 
karenko. In alte seri o povestire 
despre Zoia, un fragment din 
„Așa s-a călit oțelul“. Brigada 
lui Minculescu a cerut cartea. 
Au citit-o toți, a trecut din 
mînă-n mînă pînă s-a zdrențuit. 
Vreți și urmarea ? Pe o ploaie 
cumplită, cu furtună, cînd niște 
săpături erau în pericol, băieții 
lui au muncit o noapte întreagă 
ca niște eroi.

Primesc des scrisori de Ia 
foștii mei brigadieri. Sînt răspîn- 
diți pe toate șantierele țării. Va- 
sile Pînzaru, fiu de cioban de 
prin părțile Sucevei a ajuns lăcă
tuș, Curcă Dumitru și Toma Du
mitru au ajuns operatori chimiști 
la Năvodari. Pot da asemenea 
exemple cu sutele. Sînt oameni 
care s-au legat cu pasiune de 
construcțiile pe care le-au ri
dicat entuziaști și pe care le-au 
îndrăgit într-atîta, încît nu con
cep altfel viața decit acolo, lingă 
ele.

Așa cum au făcut și înteme
ietorii orașului Komsomolsk.

învățat multe lucruri. încet încet, 
membrii brigăzii au început să 
înțeleagă mai bine ce înseamnă 
spiritul colectiv de muncă. In 
secție brigada a devenit un co
lectiv puternic care răspunde 
prompt în fața oricăror sarcini.

Problema cilindrilor motocom
presoarelor, care frîna de multă 
vreme munca brigăzii, a fost re
zolvată în comun. Seri și seri de 
studiu comun, discuții prelungite 
lîngă oala de turnare, încercări 
și iar încercări. Pînă la urmă 
soluția a fost găsită. La forme, 
în jurul aripioarelor cilindrilor 
se pune acum întîi nisip cu grafit 
și apoi pămînt. S-au mai ivit și 
alte probleme și tot așa, în co
lectiv, brigada le-a rezolvat. In 
cîteva luni brigada a devenit 
fruntașă în secție și colectivul ei 
închegat, spiritul de într-ajutora- 
re în muncă al membrilor brigă
zii a început să servească ca 
exemplu și experiență în adună
rile generale U.T.M.

De curînd a mai avut loc o 
discuție în brigadă. Gheorghe 
llie s-a ridicat primul:

— Uite ce este: no] sîntem o 
brigadă fruntașă. Ne îndeplinim 
și depășim planul, am redus 
procentul de rebuturi sub cel ad
mis. Fiecare din noi cîștigă bine. 
Dar ia uitați-vă colo, în colțul 
secției 1 Vedeți ? Rebuturi! Le 
dă brigada care vine să lucreze 
aici după noi. Avem datoria s-o 
ijutăm. Să-l delegăm pe Badea 
;ă treacă în brigada aceea. El 
> cel mai bun dintre noi.

6îțivi n-au prea fost la în- 
eput de acord.

— Gum adică — au zis aceș
tia _ să ne descomplectăm bri
gada tocmai acum cînd treburile 
merg bine?..,

să construim baza tehnico-materialâ a socialismului, să fău
rim o agricultură pe baze noi, socialiste.

S-au înălțat și se înalță prin munca entuziastă a poporului 
muncitor, sub conducerea înțeleaptă a partidului nostru, edi
ficiile socialismului : Hunedoara, Bicaz, Năvodari, Govora, 
Săvinești și multe, multe altele. La fiecare, constructorii au 
simțit marele sprijin sovietic : utilaje complicate, la cei mai 
inalt nivel al tehnicii mondiale, documentație tehnică pre
țioasă. Și nu numai atit. Specialistul sovietic a venit să-i ajute 
pe muncitori și tehnicieni cum să le mînuiască, să le stăpi- 
nească. in facultățile sovietice au învățat și învață sute și 
sute de tineri. Delegații numeroase merg lună de lună in 
orașele și satele sovietice, străbat uzinele, colhozurile, mu
zeele, teatrele, expozițiile.

Cultura sovietică a găsit porțile sufletelor larg deschise in 
țara noastră. Oamenii au învățat de la oamenii sovietici cum 
să muncească, cum să invețe, cum să fie oameni adevărați 
ai epocii socialiste. Neprețuite învățăminte.

Dar să lăsăm să vă vorbească cei pe care i-am rugat să 
răspundă la ancheta noastră.

Badea, căruia deși îi venea 
greu să se despartă de tovarășii 
săi, și-a spus răspicat cuvîntul : 
' — Mi se pare că unii din noi 
văd doar pînă în vîrful nasului. 
Muncitorii sovietici de la care 
toți am învățat multe lucruri 
privesc în primul rînd interesul 
colectiv. Valentina Gaganova. 
care a preluat conducerea unei

• •• spiritul 
cercetătorului

științific
Laboratorul este populat de 

aparate complicate, pline de sens 
pentru tinerii cercetători care le 
mînuie'sc. Turnat intr-un reci
pient, azotul în stare lichidă, la 
minus 180 de grade, împrăștie 
mase vaporoase; aparenta vră
jitorie este de fapt una din ope. 
rațiile legate de studierea însu
șirilor straturilor subțiri de me
tal — straturi de ordinul micro, 
nilor. Tînărul Cristian Constau- 
tinescu lucrează aici, înti-unul 
din laboratoarele Institutului de 
Fizică.

Domeniul căruia și-a dedicat 

Desen de : A. CALISTRAT
studiile, ca aspirant la Faculta
tea de fizică a Universității Lo- 
monosov din Moscova, este unul 
dintre cele mai noi și mai pline 
de perspectivă domenii științifice: 
semiconductorii. Cunoscînd largi 
aplicații în sectoare practice atît 
de diferite ca automatizarea, op
tica, radiofonia etc., studiul se- 
miconductorilor se bucură în Uni
unea Sovietică de aportul unor 
vestiți specialiști.

— Șeful meu de catedră și 
conducătorul meu științific în 
munca de pregătire a dizertației 
a fost și — îmi place să spun, 
— este încă Serghei Grigorievici 
Kalasnicov, autorul unor lucrări 
de care nu se poate lipsi nici un 
fizician specializat în semicon- 
ductori. Savant reputat, cu mul
tiple preocupări, profesorul cău
ta totuși și găsea timp pen
tru a se ocupa, su o dragoste 
și perseverență deosebită, de fie
care dintre noi. Ne ajuta fără să 
aștepte vreo cerere specială în 
acest sens. Am învățat de la el 
să studiez cu răbdare și serio
zitate, să am necontenit în ve
dere că munca de cercetare este 
destinată îmbunătățirii procese
lor de producție. Lui îi datorez 
nu numai specializarea mea în 
această ramură, ci pot spune, 
și structura de tînăr cercetător...

Tînărul fizician subliniază:
— Nimic nu este mai caracte

ristic oamenilor de știință so

brigăzi codașe, s-a gîndit tocmai 
la faptul că într ajutorarea, spiri- 

țtul de colectiv în muncă, aduc 
foloase mari tuturor.

...Acum Badea lucrează în ca
drul altei brigăzi. In fosta lui 
brigadă domnește și se dezvoltă 
spiritul colectiv în muncă. Geea 
ce de fapt înseamnă că din acea
stă brigadă n a plecat nimeni.

vietici și cadrelor didactice din 
învățămîntul superior sovietic ca 
munca ordonată, sistematică, ur
mărind obiective concrete, clare. 
In domeniul activității științifice 
nu-ți poate fi îngăduit să lași ne
cercetată, în afara experimentului, 
vreo latură oarecare a obiectivu
lui de studiu. Calea cercetărilor 
superficiale nu este calea cerce
tătorului sovietic. Tocmai pentru 
că sînt rezultatul unei activități 
asidue, perseverente, multilate
rale, descoperirile lui sînt atit de 
valoroase.

La școala activității științifice

li oamenilor sovietici pe care 
i-am cunoscut, am învățat că 
cercetătorului îi este absolut ne
cesară îndrăzneala, multă îndrăz
neală creatoare întemeiată pe 
verificarea practică. Lucru vala
bil în însemnata și noua ramură 
a semiconductorilor, ca și în ori
care alta. Să observi, să anali
zezi, să stabilești relații, dar să 
verifici minuțios, în practică, so
liditatea tuturor ipotezelor tale 
de lucru — iată principiile clare 
ale muncii noastre deprinse în 
cei patru ani de activitate în la
boratoarele, minunat utilate, ale 
Moscovei.

Tot ceea ce învățam era des. 
tinat să servească poporului. Ca 
aspirant, participam și la activi
tatea didactică. Ei bine, m-a im
presionat în mod deosebit con
știinciozitatea cu care, în perioa
da sesiunii de examene, se pre
găteau cadrele didactice, de la 
cel mai tînăr asistent, pînă la 
venerabilul savant. In ședințe 
operative și pline de miez, ei ho
tărau suplimentarea voluntară a 
orelor de consultații, a practicii 
de laborator etc. Niciodată, ni
meni dintre tovarășii profesori nu 
și-a precupețit timpul pentru ca 
problemele științifice să fie bine, 
organic însușite de studenți, pen
tru ca să nu se treacă vreodată 
la ridicarea etajului V, să zicem, 
fără ca etajul IV să fie bine con
solidat... Era o muncă făcută cu 
o uriașă dragoste și energie care 

1

explică — pentru mine cel 
puțin. — multe, extrem de multe 
lucruri: în primul rînd apariția 
și creșterea numărului de specia, 
liști nemaicunoscută încă în is
toria unui stat, posibilă numai în 
socialism și comunism...

Astfel, din Moscova s-a întors 
în patrie un specialist tînăr și 
entuziast, un cercetător dornic

• •• cum să făurim
belșugul

Curtea uriașă a gospodăriei, 
întinsă pe cîteva hectare, e ani
mată ca de obicei. Tincu Anton, 
un tînăr îndesat, dă dispozi
ții și sfaturi, dojenește atent, 
critică aspru, dar fot timpul calm 
și stăpîn pe el. După ce-i pleacă 
brigada pe cîtnp, se urcă și el 
într-o căruță, și se mai întoarce 
doar noaptea tîrziu. Iar cînd se 
întoarce mai are și o ședință a 
lor, a brigadierilor. Și după toate 
astea un ziarist îi mai cere să-i 
vorbească, să-și amintească. Sînt 
cunoștințe vechi, așa că Tincu 
zîmbește cu zgîrcenie în colțul 
gurii și începe :

— Eu am fost de două ori în 
Uniunea Sovietică. De fapt, aș 
putea spune că mai fusesem 
și-nainte de asta de mai multe 
ori. Mergeam cu gîndul. Citeam 
o carte, vedeam un film și pe 
urmă ședeam noaptea și mă gîn- 
deam la oamenii aceia care, deși 
nu-i cunoscusem, îi simțeam la 
suflet. Am mers, cum spuneam, 
de două ori în Uniunea Sovie
tică. Am văzut Moscova, m-am 
plimbat pe străzile ei pînă noap
tea tîrziu, am umblat și prin 
alte orașe. Și, ceea ce mă inte
resa pe mine mai mult, am fost 
prin colhozuri, prin Kazahstan. 
Să spun ce-am învățat de-acolo. 
Și n-am să spun despre toate. 
Mă opresc la un singur lucru. 
La știință. Asta o să mire poate 
pe unii. „Ia te uită, vor zice, un 
țăran se apucă să vorbească 
despre știință“. Da, despre asta 
am să vorbesc, pentru că ceea 
ce m-a impresionat mai mult în 
toate colhozurile pe . care le-am 
vizitat a fost felul științific, ca 
să zic așa, cum fac colhoznicii 
sovietici agricultura. In primul 

rînd, la ei, de la paznic și pînă 
la președinte, toată lumea din 
colhoz merge pe timpul iernii la 
școală. Cercurile agrotehnice la 
ei sînt adevărate școli, în care 
se învață cu foarte multă serio
zitate. Problema calificării e o 
chestiune a fiecărui colhoznic. 
Așa că nu m-am mirat să văd 
și în Ucraina și în Guban și în 
Kazahstan cum colhoznicii res
pectă și aplică cu foarte multă 
încredere recomandările științei, 
se bazează mult pe mecanizare, 
luptă ca totul să fie făcut bine, 
precis, la timpul strict potrivit. 
Un președinte de colhoz mi-a 
spus în mijlocul stepei, la mar
ginea unui lan pe care oboseam 
privindu-l jur împrejur: „Pămîn
tul nu-l putem întinde în lun
gime. Dar putem răscoli mai

...sa ne sporim 
mereu cunoștințele
între elevii Școlii medii din 

Breaza și cei cu care corespon
dează, colegii lor din diferite 
școli medii din Uniunea So
vietică, se întind sute și poate 
mii de kilometri. Dar ce poate 
face distanța, față de căldura 
pnietenească care-i unește ?

încă acum cîțiva ani a luat 
ființă în Școala medie din Breaza 
asociația iubitorilor limbii ruse; 
ea s-a lărgit acum intr-o asocia- 

să-și închine energiile și cunoș. 
tințele dezvoltării științei și teh
nicii noastre. Mai presus de 
orice, el s-a întors cu o vie fia. 
cară interioară — hotărîrea de a 
face totul pentru a fi la înălți
mea maeștrilor săi întru știință, 
tovarășilor săi întru idealuri, a 
celui mai 'scump dintre acestea 
— înfăptuirea comunismului.

adînc în el, să găsim acolo plu
sul de belșug de care avem ne
voie. Și asta o putem face cu 
știința“.

Asta e învățătura pe care 
n-am s-o uit nici o clipă. Aici, 
la noi, la Palazul Mare, aproape 
toți oamenii au fost în trecut 
argați, analfabeți. Satul era o 
adunătură de cocioabe. Socialis
mul a făcut și la noi adevărate 
minuni. La îndemnul partidului, 
toți țăranii muncitori din satul 
nostru au pășit cu încredere pe 
drumul arătat de marele condu
cător al revoluției proletare, Vla- 
ditnir llici Lenin: drumul unirii 
ogoarelor, al socialismului. Trans
formări de neînchipuit s-au pe
trecut în satul nostru. Foștii ar
gați, foștii robi, țiganii care 
erau nevoiți ca în Tiecare iațnă 
să cerșească din cauza foamei 
au astăzi tot ce le trebuie. Sa
tul e complect schimbat ca înfă
țișare. Aproape fiecare familie 
și-a făcut casă nouă.

Dar să revenim la ce vorbeam 
mai înainte, la învățămintele pe 
care le-am adunat din întilnirile 
mele cu colhoznicii sovietici. De 
fiecare dată le-am vorbit tineri
lor din brigada mea despre toi 
ce-am văzut acolo. Le-am vor
bit de sfatul pe care mi l-a dat 
președintele acela de colhoz, că 
belșugul pămîntului poate fi spo
rit numai cu sprijinul științei. Și 
i-am îndemnat pe tineri să în
vețe să lucreze pămîntul după 
regulile științei agricole, așa cum 
fac colhoznicii.

Pot spune că în ultimii ani, 
în fiecare iarnă, puțini sînt tine
rii care să neglijeze învățătura 

la cercul agrotehnic. Tinerii își 
notează în caiet tot ce e prețios, 
fac experiențe în laborator, au 
loturile lor experimentale. Chiar 
și pe cîmp, tinerii din brigada 
mea s-au obișnuit să citească in 
pauzele de prînz. Brigada mun
cește cu mai multă grijă, lucră
rile sînt făcute la timp, după in
dicațiile agrotehnicii. Recoltele 
sporesc în ultimii ani: la grîu 
în jurul a 2.000 kg. la hectar, la 
porumb aproape 3.000 kg. boabe 
la hectar. Și vor spori și mai 
mult. Vor pleca mulți tineri la 
școli, ceilalți vor studia la cercu
rile noastre, vom avea mai mulți 
oameni cu cunoștințe largi, știin
țifice despre lucrarea pămîntului. 
Ne-a rămas tuturor viu în minte 
îndemnul înțelept al președintelui 
de colhoz.

ție care se informează și dezbate 
cele mai diverse noutăți din 
știința, literatura și arta Uniunii 
Sovjetice, făeîndu-și un punct de 
onoare în a le răspîndi în masa 
tineretului. O formă concretă 
este activitatea cercului de prie
teni ai radiodifuziunii sovietice, 
care urmăresc cu regularitate e- 
misiunile. „Vorbește Moscova“ și 
corespondează activ cu redacția 
acestei emisiuni.

Asemenea unor porumbei ai 
păcii și ai prieteniei zboară scri
sorile în care adolescenții trimit 
mesajul inimii lor curate celor 
de o vîrstă cu ei, pe care-i ad
miră și pe care-i iubesc. La 4 
octombrie, printre scrisorile so
site la Școala medie din Breaza 
se numără și aceea pe care Stan 
Iuliana, din clasa a VUI-a, a pri
mit-o de la corespondenta ei Va
lentina Gorelova din orașul Orei. 
Valentina îi scrie :

„Dragă Iuliana. Iți mulțumesc 
mult pentru frumoasele vederi 
ale locurilor pitorești din patria 
ta și pentru fotografia ta. Te fe
licit cu prilejul marii sărbători 
care se apropie, 7 Noiembrie, și 
îți urez cele mai mari succese 
la învățătură. Școala noastră a 
fost vizitată de soția scriitorului 
Nicolae Ostrovschi. Ea ne-a po
vestit multe despre viața marelui 
scriitor. Noi i-am mulțumit din 
inimă pentru informațiile ei pre
țioase. Apoi i-am arătat colțul lui 
Ostrovsehi din școală și i-am po
vestit despre munca și viața noa
stră. în septembrie clasa a fă
cut o excursie la Iasnaia Poliana 
unde și-a petrecut copilăria și 
tinerețea marele scriitor rus Lev 
Nicolaevici Tolstoi. In octombrie 
am fost la Spaskoe—Lutovinoe, 
prin locurile unde a trăit un 
timp Turgheniev ; acolo am 
văzut renumitul stejar pe care 
l-a plantat el, am umblat pe 
aleile parcului din jurul iazului. 
Iată ultimele noutăți mai impor
tante...“

Astfel de scrisori pline de a- 
mănunte colorate, demonstrînd o 
intensă curiozitate pentru noi cu
noștințe și preocupări demne de 
laudă au primit nu odată elevii 
Școlii medii din Breaza.

Ei și-au putut lesne imagina 
ce profunzime capătă pentru co
legii lor dlin orașul Orei, lecțiile 
de literatură rusă și sovietică. 
Intr-adevăr, să ne gîndim puțin, 
în clasă, profesorul vorbește des
pre viața și opera unui scriitor; 
aceasta este prima etapă. Apoi, 
lecturile particulare ale elevilor 
care parcurg cele mai frumoase 
pagini ale acestui scriitor între
gesc imaginea. Iar la aceasta se 
adaugă amintirile celor care i-au 
fost apropiați, cunoașterea nemij
locită a locurilor pe unde a trăit 
scriitorul, a obiectelor care i-au

...o etică înaltă
Cortina s-a ridicat. In fața 

noastră începe să se desfășoare 
episodul cel mai dramatic al 
vieții tinerei comsomolisle Nila 
Snișko. Disprețul și ura oameni
lor sovietici o urmăresc • pretu
tindeni ; copiii aruncă in ea cu 
pietre; iubitul ei este gata să-i 
întoarcă spatele. De ce toate 
acestea? După toate aparențele 
Nila și-a trădat patria și poporul, 
a intrat în cîrdășie cu cotropi
torii fasciști, a lucrat chiar ca 
translatoare pentru Gestapo. Iar 
de fapt Nila Snișko este o admi
rabilă fată sovietică, dîrză și cu
rajoasă, care îndeplinește pînă 
la capăt greaua misiune pe care 
i-a încredințat-o serviciul sovie
tic de informații: de a cîștiga 
încrederea dușmanilor, pentru a-i 
lovi fără cruțare acolo unde ei 
se așteaptă mai puțin. Pe Nila 
o dor groaznic insultele pe care 
i le adresează cei care îi sînt 
dragi și în același timp o bucură, 
o umplu de mindrie intransigen
ța lor, dușmănia lor fățișă față 
de ceea ce cred ei că reprezintă 
Nila Snișko ; o cățea, o lepădă
tură fără patrie.

Acestui rol complex, care pre
tinde o bogată gamă sufletească, 
tinăra actriță Olga Tudorache i-a 
făcut față cu strălucire pe scena 
Teatrului Tineretului. Ea ne-a re
dat o comsomolistă neînfricată, 
însetată de puritate, crescută în 
spiritul nobilelor idei ale comu
nismului, pentru apărarea cărora 
nu pregetă nimic (chiar dacă îm
prejurările o silesc să poarte 
vremelnic o mască odioasă). Cu 
adinei înțelegere și cu pasiune a 
studiat Olga Tudorache acest rol 
care se înscrie printre cele mai 
izbutite din cariera ei artistică.

— Această carieră a început 
cu rolul Valea din „Dealul vră
biilor“, a continuat apoi cu Ka- 
tia din piesa „Student în anul 
111“, după care am interpretat ro
lurile Malvalei in „Libelula", Ga- 
linei din „Ani de pribegie“ și 
rolul Liubov Sevțova în „Tinăra 
gardă". Așadar am avut pizmui
tul prilej de a parcurge o în
treagă galerie de personaje re
prezentative pentru tinerele fete 
sovietice. Cele mai dragi îmi 
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fost familiare, și așa mai departe. 
Nu încape îndoială, aceasta est« 
cea mai bună cale pentru fixa
rea temeinică a cunoștințelor, 
pentru stimularea setei de a cu
noaște, pentru educarea unui pa
sionat cititor de literatură. Tot 
ceea ce rezultă de aici — întîl- 
niri cu autorii, vizite in case 
memoriale, dezbateri literare, au 
intrat în preocupările tinerilor 
corespondenți din Breaza.

Acest exemplu, departe de a 
fi izolat, este caracteristic pen
tru mai toate scrisorile primite 
de elevii din Breaza. Din fiecare 
ei învață cîte ceva, cu ajutorul 
lor se orientează mai bine în 
viața de fiecare zi și înțeleg mai 
clar liniile de perspectivă ale 
dezvoltării lor, de viitori mun
citori cu inaltă calificare, tehni
cieni și intelectuali. în anul șco
lar trecut, cînd elevii ultimelor 
clase se pregăteau să-și înceapă 
orele de practică la fabrica „Pos 
iana“ care patronează școala, 
clasa a X-a a primit scrisoarea 
unor colegi din Drogobît, o loca
litate petroliferă din Ucraina. Ei 
povesteau cum au făcut practica 
în atelierele unei uzine, cum au 
biruit, rînd pe rînd, greutățile, 
cum s-au calificat mulți dintre ei 
ca frezori sau strungari, încă 
înainte de absolvirea școlii. Prac
tica, subliniază scrisorile, i-a aju
tat efectiv pe elevii sovietici să 
înțeleagă mai adînc lecțiile teo
retice. Neagu Maria din clasa a
X- a, Dima Gabriela din clasa a
XI- a au primit scrisori dintr-o 
școală aflată în Kirovograd. Ele 
știu acum : colegii lor de acolo 
au fost înzestrați cu 60 de hec
tare, darul unui colhoz către 
școală și, pe acest teren, elevii, 
constituiți in brigăzi, au lucrat 
CU o deosebită plăcere și rîvnă, 
imbinînd munca fizică cu cunoș
tințele dobîndite la studiul știin
țelor naturii.

Iată de ce scrisorile (de fapt 
succinte reportaje scrise de elevi 
despre viața elevilor) sînt aștep
tate cu nerăbdare la Breaza...

Adolescenții de astăzi, oamenii 
maturi de mîine au o certitudine 
de neclintit : aceste scrisori sînt 
vii, sînt fierbinți, ele străbat ca
lea de la inimă la inimă. Și, mai 
cu seamă, ele transmit o expe
riență de mare preț, experiența 
minunată a școlii sovietice, de 
pe băncile căreia pornesc tine
rii constructori ai comunismului.

sînt, fără îndoială, minunata 
Liubov Sevțova și Nila, toboșă- 
rița.

Sînt fete cu sufletul plin de 
speranțe, cu dorința de a fi fo
lositoare patriei lor, poporului din 
care s-au ridicat, de a trăi cu 
plinătate, bogat, viața. Războiul 
trece ca un tăvălug peste toate 
acestea și ele, Liubov, Nila, pen
tru a rămîne consecvente pro
priului lor ideal de conduită, 
idealul comunist, sînt nevoite să 
se prefacă, să ducă o viață dublă, 
să lupte cu mijloace ascunse. 
Este nespus de greu. Dar, oricît 
de greu ar fi, le însuflețește cre
dința nestrămutată în victorie, 
dragostea pentru oamenii sovie
tici. Chinurile fizice sau morale 
cele mai cumplite le suportă cu 
fermitate, le biruie cu eroism, 
sacrificind tot restul pentru a 
păstra, neîntinată, credința în 
victorie. Și mor, nici măcar 
triste, cu mulțumirea de a fi 
adus fie și o infimă contribu
ție la marea izbîndă a poporului.

Jucînd aceste roluri m-am 
simțit îmbogățită. Pentru că le 
trăiam din toată ființa mea, gin- 
durile, sentimentele personaje
lor, tăria lor de caracter, dra
gostea lor de viață deveneau în
tr-o măsură oarecare trăsături 
pe care aș fi vrut să le știu 
că-mi aparțin. Aceste eroine, fiice 
ale poporului sovietic, trăiesc 
din plin, viața nu trece pe lîngă 
ele, ci mai curînd se concen
trează in ele. Știu perfect că 
aceste piese nu exagerează — 
am fost în Uniunea Sovietică și 
le-am cunoscut, așa cum sînt cu 
adevărat, fete pline de dragoste 
pentru oameni, viguroase, senti
mentale în tot ce are mai bun 
acest cuvînt, hotărîte să trăiască 
frumos, să trăiască înalt, după 
criterii etice superioare.

Mă bucur, mă bucur din adin- 
cui inimii că mi-a fost dat să 
dau chip, pe una din scenele 
noastre, Liubei, Nilei, celorlalte. 
Voi fi fericită dacă amprenta 
sufletului lor va stărui în pro
priul meu suflet, dacă minunata 
lor vibrație va ajunge, nedimi
nuată, la spectatorii noștri.



7Flamura Marelui Octombrie
fîlfîie printre galaxii

Adunări festive
în cinstea zilei de 7 Noiembrie

Intrată în istorie, în legendă și 
in eternitate, Revoluția din Oc
tombrie a debutat sub semnul 
salvelor de pe Aurora ce ves
teau că pe o a șasea parte a 
lumii a încetat domnia exploată
rii omului și a umilinții. In ace
eași clipă umanitatea a luat cu
noștință de un nou statut moral 
ce începea cu vorba pace și 
continua cu îndemnul leninist : 
„Invățați“, multiplicat prin repe
tiție ca o poruncă de viață, și ca 
una din condițiile izbinzii defini
tive a Revoluției.

Era în 1918 cind trupul Ru
siei gemea sfirtecat de mușcă
tura albilor și a intervenționiș- 
tilor. Revoluția avea de dat bă
tălia, patetică încleștare, hotărî- 
toare pentru destinul umanității, 
nu numai cu mitralierele lui 
Vranghel sau ale panilor polo
nezi, ci și cu secolele de beznă 
țaristă, lăsate ca o amintire de 
pecingine pe trupul unei țări 
vaste. Istoria are un alt metru 
decît cel calendaristic obișnuit, 
și patruzeci de ani în raport cu 
eternitatea înseamnă, la urma 
urmei, foarte puțin.

In schimb, drumul parcurs de 
mulțimile ținute în ignoranță, 
terorizate veacuri de-a rîndul de 
biciul vătafilor, pînă la traiecto
ria mirifică printre constelații a 
stației interplanetare sovietice, 
depășește vîrsta tuturor calen
darelor, spre uimirea noastră 
plină de admirație.

îndemnul leninist „Invățați..." a 
rodit în mai puțin de jumătate 
de secol, smulgînd astăzi res
pectul unor țări cu tradiție și 
universități bătrine, rămase însă, 
din pricini multiple, înapoia vie
ții, încremenite în hîrțoage și 
scolastică. Știința - compliment 
obligatoriu al revoluției — răsco
lește lumea noastră socialistă în 
plin avînt, punîndu-și pecetea sa 
binefăcătoare pe domeniile cele 
mai diverse, mai multiple, în în
deletniciri altă dată socotite de 
mina a doua și a treia, la peri
feria preocupărilor intelectuale. 
Acum aproape un deceniu m-am 
întîmplat în plină iarnă pe ma
lurile leniseiului, prin părți unde 
odinioară, în timpul beznei ța
riste, nu răsunau decît cîntecele 
înăbușite și tînguite ale deporta- 
ților. Am fost poftit la o masă 
pe care odihneau niște mere ne
verosimile, născute din împreu
narea și altoirea cu pirul, pen
tru ca să reziste viscolelor și ge
rului năpraznic al nordului și am 
mușcat din trupul lor fraged ca 
dintr-un glob de aur. Mărul so
vietic, de culori pe care nu le 
poate atinge în frumusețea lor 
nici o pictură impresionistă, s-a 
născut lingă Arctică din preocu
parea științifică și migăloasă a 
unor grădinari ridicați la rang și 
preocupări de academicieni. Po
micultura a intrat în universitate 
și a devenit știință exactă, sub
tilă și cuceritoare, fn aceleași 
zile avea loc acolo, la cîteva mii 
de kilometri depărtare de Mos
cova, o conferință a unor sa- 
vanți meticuloși, specializați în 
stîrpirea omizilor și care au ve
nit la această intîlnire înarmați 
cu studii sensibile, împletind 
știința cu poezia.

La cîteva săptămîni, lingă 
Odesa, am asistat la o operație 
în care cîteva fete, îmbrăcate în 
alb ca niște heruvimi, redau ve
derea unui orb din naștere, prin 
ceea ce se numește tehnic și 
științific - transplantul de cor- 
nee. Ceea ce țn Occident se re
duce la un comerț de multe ori 
decăzut, medicina a devenit în 
Uniunea Sovietică o preocupare 
națională și o îndeletnicire de 
onoare, știința fiind logodită cu 
obligația cetățenească și patrio-
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tică. Vederea și ochii micului ce
tățean sovietic, venit pe lume ca 
o cîrtiță, formase obiectul unor 
studii îndelungate, încărcate de 
responsabilități. Arta marelui Fi- 
latov, stimată pe toate meridia
nele și paralelele lumii, e culti
vată și dusă mai departe cu ab
negație și devoțiune intr-un ritm 
necontenit sporit. Intr-un spital 
de lingă Harkov am văzut o 
operație care m-a uimit. Unui 
mare mutilat al războiului, cu 
brațele amputate de explozia 
brandurilor, i se prelungeau cio
turile brațelor intr-un soi de 
mîini artificiale, cu care peste cî- 
teva săptămîni a izbutit să în
toarcă paginile unei cărți.

Fantezia creatoare științifică 
este pusă în slujba unei abnega
ții totale, omul fiind intr-adevăr, 
în accepția sovietică, o ființă 
demnă de dragoste infinită.

in Armenia m-am întreținut 
ceasuri îndelungate cu cîțiva in
gineri agronomi, specializați în 
cultivarea bumbacului. încercau 
să mă lumineze printr-un voca
bular laic, la nivelul posibilită
ților mele precare de înțelegere, 
că sint in căutarea unor soluții 
științifice, de un inalt ordin și de 
o subtilă natură a cercetărilor 
întreprinse, dar care trebuiau să 
se valorifice pînă la urmă în țe
sături cit mai bune și cit mai 
trainice pentru uzul cumpărăto
rului anonim.

Știința sovietică operează cu 
un periscop în ținuturile cele 
mai înalte ale investigației și cu 
o antenă sănătoasă înfiptă în 
ceea ce numim deobicei grija 
pentru nivelul de trai.

Sint doi ani de atunci, mă 
aflam în același anotimp care în- 
tîmpină marea sărbătoare a 
nepieritorului Octombrie, de
parte de patrie, la cîteva mii de 
kilometri în linie directă aeriană, 
dincolo de ocean, la New York. 
Nu voi uita niciodată seara a- 
ceea de toamnă înăbușitoare 
printre zidurile masive și cople
șitoare ale orașului tentacular, 
cînd întreaga metropolă a fre- 
mătat la auzul unei știri ce s-a 
răspîndit ca fulgerul. Era ora 
unsprezece seara cînd au apărut 
pe Brodway, edițiile speciale ale 
ziarelor, vestind lansarea primu
lui sputnik sovietic. Am trăit 
imaginea unei emoții colosale și 
colective, multiplicată, prin in
teresul unui oraș locuit noaptea 
de aproape zece milioane de 
oameni, și care zile de-a rîn- 
dul au comentat cu înfrigurare 
și admirație victoria omului so
vietic asupra Cosmosului. Peste 
cîteva zile, la comanda magna
ților trusturilor de ziare, entu
ziasmul a fost subit potolit și in
teresului mereu crescînd al ma
selor au început să i se serveas
că comentarii din care nu lipsea 
o vizibilă notă de iritare, de in
vidie și de amărăciune. Au ur
mat articole de explicații care 
n-aveau ce să explice, care nu 
puteau decît să recunoască un 
fapt evident : rămînerea în 
urmă a științei occidentale, că
reia I se căutau rapide justifi
cări.

Au trecut doi ani și știința so
vietică ține capul coloanei la o 
distanță pe care eforturile în- 
dîrjite occidentale nu reușesc 
s-o micșoreze. In această clipă 
in jurul Soarelui se învîrtește o 
planetă sovietică și nu s-au îm
plinit două săptămîni de cînd, 
grație geniului astronautic al 
acelorași oameni, ochiul nostru 
s-a întîlnit cu fața pînă astăzi 
invizibilă a Lunei.

Exemplele pot fi multiplicate la 
nesfîrșit, într-un repertoriu de 
teme inepuizabile. Racheta ba
listică intercontinentală sovietică 
continuă să rămînă fructul ex
clusiv al științei comuniste, în 
timp ce pe mările artice, prin
tre nămeți, își taie calea sa pa
cifică spărgătorul de gheață, 
primul în felul său, acționat de 
energie nucleară și purtînd nu
mele glorios și fără de moarte 
al lui Vladimir llici Lemn. Mer
sul său majestuos și pașnic 
printre munții înghețați, în cău
tarea noilor adevăruri despre lu
mea Polului, este un simbol lu
minos al științei sovietice, expre
sie a celor mai nobile aspirații 
umaniste, știință pusă cu exclu
sivitate în slujba fericirii omului 
de pretutindeni.

Știința capitalistă începe de 
la concurență, de la substanța 
cerebrală achiziționată la preț de 
bursă și de la brevete zăvorite 
în case de fier. Știința sovietică, 
născută odată cu primele salve 
ale Aurorei, continuatoarea ce
lor mai demne realizări tradițio
nale ruse, suită pe o nouă 
treaptă odată cu Decretul asupra 
Păcii - este o știință a genero
zității, a demnității omenești, a 
unor căutări spornice spre asi
gurarea fericirii.

La New York, în palatul Na
țiunilor Unite, Nikita Hrușciov a 
citit o pagină de o înaltă poe
zie și de o ținută științifică 
exactă, referitoare la destinul 
umanității și la fericirea ei: ape
lul la dezarmarea totală și defi
nitivă, program complex pentru 
distrugerea și îndepărtarea a tot 
ceea ce știința a creat nu pen
tru slujirea omului, ci pentru 
distrugerea lui.

intre programul dezarmării 
totale și zborul sateliților prin 
Cosmos este o relație de la cau
ză la efect.

Acum patruzeci și doi de ani 
pe zidurile Palatului de Iarnă, 
unde secole de-c rîndul s-au 
plimbat sentinelele atente ale 
țarului, a fost ridicat de mina bi
ruitoare a Revoluției stindardul ei 
glorios. Astăzi același fanion 
odihnește în Lună, în apropierea 
Mării Serenității. Aceeași știință 
fără amurg-marxism-leninismul- 
le-a ridicat pe amindouă. Și ve
ghează la victoria omului și Ia 
fericirea lui. Flamura Marelui 
Octombrie fîlfîie printre galaxii.

Anul acesta colectiviștii din G.A.C. „fi Martie“ comuna Scorțaru Vechi, raionul Brăila, au obținut o producție cu aproximativ 
600 kg. porumb știuleți la hectar peste prevederile planului. Aceasta s-a datorat faptului că au însămînțat la vreme și au 
respectat regulile agrotehnice. Acum colectiviștii depun eforturi pentru înmagazinarea porumbului obținut. In fotografie : Bri

gada a treia de cîmp lucrind la baterea porumbului știuleți în vederea înmagazinării lui.

Joi membrii delegației Asocia
ției de prietenie sovieto-romîne 
care participă la sărbătorirea 
Lunii prieteniei romîno-sovietice 
au avut o serie de întâlniri cu oa
menii muncii din Capitală.

In sala de marmoră a „Casei 
Scinteii“, E. 1. Afanasenko, con
ducătorul delegației, ministrul În
vățământului al R.S.F.S. Ruse s-a 
întîlnit cu cadrele didactice din 
Capitală.

Tov. St. Bălan, adjunct al mi
nistrului Învățământului și Cul
turii, a adus un călduros salut 
oaspetului sovietic in numele Mi
nisterului și al cadrelor didactice. 
E. I. Afanasenko a transmis pro
fesorilor și învățătorilor din țara 
noastră salutul cadrelor didactice 
din R.S.F.S. Rusă și le-a urat 
totodată noi succese în activita
tea de educare a tinerei generații, 
împărtășindu-și impresiile din vi
zita făcută în țara noastră, vor
bitorul a subliniat că poporul ro
mîn, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, a obținut, în
tr-un timp scurt, succese remar
cabile în dezvoltarea economiei 
și culturii.

N, K. Țiulenin, șeful unei bri
găzi de muncă comunistă de la 
„Uralmașzavod” din Sverdlovsk, 
membru al delegației Asociației 
de prietenie sovieto-romîne, s a 
întîlnit la Consiliul sindical oră 
șenesc București cu numeroși 
muncitori fruntași în producție, 
șefi de brigăzi din întreprinderile 
metalurgice și din industria ușoa
ră din Capitală.

La Casa prieteniei romîno-so
vietice A.R.L.U.S. din Capitală 
numeroși oameni ai muncii au 
participat la întâlnirea cu scriito 
rul sovietic Semion Babaevski, 
oaspete al țării noastre.

(Agerpres)
-------a-------

Tineri ieșeni — oaspeți 
ai Chișinăului

La invitația G.G. al Comsomo- 
lului din R.S.S. Moldovenească, 
un grup de tineri și tinere din 
orașul și regiunea lași au plecat 
joi dimineața la Chișinău pentru 
a participa la festivitățile care 
vor avea loc în acest oraș ou 
prilejul celei de-a 42-a aniversări 
a Marii Revoluții din Octombrie.

In cercul de artă plastică al siderurgiștilor hunedoreni.
Foto : P. POP

Cuvîntarea rostită de A. A. Epișev, 
ambasadorul extraordinar și plenipotențiar ai U.R.S.S. 
la București, la posturile noastre de radio și televiziune

Cu prilejul sărbătoririi celei 
de-a 42-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Uniunii Sovie
tice la București, A. A. Epișev, 
a rostit joi seara o cuvîntare la 
posturile noastre de radio și te
leviziune.

Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, a spus vorbitorul, a 
cărei aniversare o sărbătorește 
împreună cu poporul sovietic în
treaga omenire progresistă, este 
cel mai remarcabil eveniment din 
istoria mondială.

Această revoluție marchează 
începutul unei noi ere în istoria 

omenirii : era triumfului socialis. 
mului și comunismului

Astăzi, împreună cu Uniunea 
Sovietică, pășesc spre marele țel 
— spre comunism — într-un 
front unit, o serie de țări socia
liste din Europa și Asia.

In cursul celor 42 de ani de 
putere sovietică, țara noastră a 
străbătut un drum glorios de 
lupte și victorii. Intr-un termen 
foarte scurt din punct de vedere 
istoric, Rusia, odinioară înapo
iată, s-a transformat datorită re
gimului sovietic, într-o mare pu
tere industrială și colhoznică.

în momentul de față întreaga 
lume recunoaște că Uniunea So. 
vietică, oamenii ei de știință sînt 

întreaga țară, în uzine, Ia
și Instituții au continuat să 
loc joi adunări consacrate 
de-a 42-a aniversări a Ma

rii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

In fața a sute de textiliste de 
la uzinele ce poartă numele a- 
cestei mari sărbători, tovarășa 
Valeria Drafta, secretara comite
tului raional Tudor Vladimirescu 
al P.M.R., a făcut o amplă ex
punere despre importanța Zilei 
de 7 Noiembrie și creșterea con
tinuă a forței lagărului socialist.

Printre participanții la adu
nare se aflau numeroși fruntași 
în muncă ca Maria Niculae. Pe
tra Banciu, Cornelia Leontescu, 
Steliana Gălugăru, Florea 
zea, Maria Vasilescu, care 
preună cu ceilalți muncitori, 
întîmpinat cea de-a 42-a aniver
sare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie cu însemnate 
succese în producție.

In lunile septembrie și octom
brie colectivul acestei întreprin
deri a produs peste plan Î.800 
kg. de fire și 25.700 mp. de țe
sături.
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în fruntea progresului mondial 
al științei și tehnicii.

Chiar din primele zile ale pute
rii sovietice, a spus în continuare 
vorbitorul, lupta pentru pace și 
coexistența pașnică intre statele 
cu sisteme sociale diferite consti
tuie esența politicii externe a sta. 
tului sovietic.

O nouă și puternica mărturie 
a dorinței sincere de pace a 
Uniunii Sovietice este vizita is
torică a tovarășului Nikita Hruș. 
ciov în Statele Unite ale Ame- 
ricii. Ea este apreciata pe drept 
cuvînt de popoarele întregii lumi 
ca un important pas spre slăbi
rea încordării internaționale și 
lichidarea războiului rece, ca un 
pas spre victoria rațiunii asupra 
prejudecății, spre întărirea păcii 
în lumea întreagă.

Oamenii sovietici, a spus vor. 
bitorul, nutresc sentimente de 
prietenie frățească pentru poporul 
frate romîn care, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
călăuzindu-se după ideile mar- 
xist-leniniste, merge cu succes 
pe calea deschisă de Marele Oc
tombrie și construiește cu suc. 
ces societatea socialistă în țara 
sa.

Amintind de recenta vizită a 
tovarășului Nikita Hrușciov în 
țara noastră, vorbitorul a subli
niat că întrevederile și convorbi, 
rile prietenești ale lui N. S. Hruș
ciov cu conducătorii partidului 
și guvernului R. P. Romîne, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
deosebit de călduroasă, cordială, 
vor contribui în mod incontesta. 
bil la consolidarea și lărgirea 
continuă a prieteniei și colaboră. 
rii dintre țările noastre. Această 
prietenie, a spus în încheiere 
vorbitorul, este luminată de stea
gul internaționalismului proletar, 
steagul luptei pentru socialism, 
pentru progres și fericirea tutu, 
ror oamenilor.

Luînd cuvintul la adunarea 
muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor de la Uzinele „Clement 
Gottwald", tov. Constantin Da- 
vid, secretar al Comitetului ra
ional Gheorghe Gheorghiu-Dej 
al P.M.R., a vorbit despre im
portanța istorică mondială a zi
lei de 7 Noiembrie.

Cu prilejul adunării închinate 
aceleiași sărbători, colectivul de 
la Fabrica de încălțăminte „Ki- 
rov" a făcut un rodnic bilanț al 
realizărilor în producție. Prin 
reducerea consumului specific de 
materie primă în primele 3 tri
mestre ale anului s-a economi
sit o cantitate de talpă din care 
se pot confecționa liO.OOO pe
rechi de pantofi, precum și o 
cantitate de piele din care se pot 
croi 17.000 fețe de pantofi.

Despre semnificația zilei de 
7 Noiembrie la această adunare 
a vorbit tov. Vasile Amzoiu, di
rectorul fabricii.

Adunări consacrate celei de-a 
42-a aniversări a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie au 
mai avut loc la uzinele „Ernst 
Thalmann" și „Steagul Roșu“ 
din Orașul Stalin, la atelierele 
G.F.R. „Ilie Pintilie", întreprin
derea comunală de electricitate 
și transport în comun, fabrica 
„Țesătura" direcția regională 
C.F.R. din lași, la depoul C.F.R. 
Suceava-Nord, fabrica de piele și 
încălțăminte „Străduința“ din 
Ițcani, întreprinderile de explo
rări miniere din Cimpulung Mol
dovenesc, în comunele Bunești. 
Rădășeni, Mălini și altele din 
raionul Fălticeni, precum și în 
multe alte fabrici, întreprinderi, 
instituții și sate din celelalte re
giuni ale țării.

(Agerpres)
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entru a caracteriza rezul
tatele uriașe obținute pînă 
în prezent de popoarele 
sovietice în dezvoltarea 
economiei e suficient să 
subliniem că în momentul 
de față se produce în 
Uniunea Sovietică într-o

lună mai mult oțel si se extrage mai mult 
petrol decît se producea înainte de revo
luție într-un an întreg. In fiecare 3 zile 
se produce tot atîta energie electrică cîtă 
se producea într-un an întreg înainte de 
revoluție. In cursul septenalului, care re
prezintă o etapă hotărîtoare în dezvoltarea 
Uniunii Sovietice spre comunism, creșterea 
extracției de minereu de fier va fi de 1,7 
ori mai mare decît întreaga cantitate ex
trasă în ultimii 200 de am, creșterea pro
ducției de fontă va reprezenta 76 la sută 
din cantitatea produsă în 200 de ani, cea 
a producției de oțel va reprezenta 65 la 
sută din această cantitate etc. Creșterea 
absolută a venitului național din timpul 
septenalului va fi egală cu venitul națio
nal total al țării pe ultimii 30 de ani, cea 
a producției globale industriale va fi egală 
cu producția globală industrială a ultimilor 
20 de ani. In 40 de ani de putere sovietică 
au fost construite și refăcute 558 milioane 
m.p. locuințe. In cursul septenalului vor fi 
construite 660 milioane m.p. de locuințe. 
Sarcina de a ajunge din urmă și de a în
trece într-un viitor apropiat cele mai dez
voltate țări capitaliste în ceea ce privește 
producția pe cap de locuitor se arată a fi 
deplin realizabilă.

Țările capitaliste cele mai dezvoltate sînt 
azi S.U.A., Anglia, R.F. Germană și Fran
ța. Dintre ele se apropie cel mai mult de 
Uniunea Sovietică, în ceea ce privește mă
rimea teritoriului, numărul populației și 
resursele naturale, Statele Unite ale Ame- 
ricii. Sarcina economică fundamentală va 
putea fi considerată îndeplinită, atunci 
cînd Uniunea Sovietică va întrece Statele 
Unite, țara capitalistă cea mai dezvoltată, 
fn ceea ce privește producția industrială 
și agricolă pe cap de locuitor.

Ritmurile înalte de dezvoltare a econo
miei Uniunii Sovietice au determinat pînă 
în prezent și vor determina și în viitor 
o reducere continuă a decalajului dintre 
nivelul de dezvoltare al economiei U.R.S.S. 
și S.U.A.

In anul 1958 industria Uniunii Sovietice 
a dat o producție de 36 de ori mai mare 
decît în anul 1913 și de 4,2 ori mai mare 
decît în anul 1940, producția de mijloace 
de producție crescînd de 83 ori față de 
anul 1913 și de peste 5 ori față de anul 
1940. Producția de bunuri de consum a

U. R. S. S. pe drumul victorios 
al întrecerii economice pașnice

crescut de 14 ori față de nivelul anului 
1913 și de 2,7 ori față de anul 1940.

In anii puterii sovietice producția in
dustrială a înregistrat o creștere medie 
anuală de 10,1 la sută. In aceeași perioa
dă, creșterea medie anuală a producției 
S.U.A. a fost de 2,9 la sută, cea a indus
triei engleze de 1,8 la sută, cea a industriei 
franceze de 3,2 la sută.

In judecarea acestor cifre, trebuie să se 
țină cont de faptul că doar ceva mai mult 
de jumătate din perioada care a trecut de 
la Marea Revoluție Socialistă din Octom
brie au fost pentru Uniunea Sovietică ani 
de construcție economică pașnică. Aproxi
mativ două decenii au fost ani de război, 
respectiv ani în care poporul sovietic tre
buia să lichideze urmările războaielor.

Deosebirile uriașe dintre ritmurile de 
dezvoltare ale economiei sovietice și ale 
economiei celor mai dezvoltate țări capi
taliste își găsesc explicația în deosebirea 
dintre orînduirile respective. Economia ca
pitalistă este o economie caracterizată prin 
exploatarea omului de către om, o econo
mie cu o dezvoltare ciclică, inegală, în
treruptă de crize economice de suprapro
ducție. Dezvoltarea economiei capitaliste 
este în mod deosebit frînată în perioada 
crizei generale a capitalismului. Perioada 
ce a urmat celui de-al doilea război mon
dial a arătat clar că pînă și în anii de 
conjunctură înaltă țările capitaliste nu 
sînt în stare să folosească în întregime 
forțele lor de producție, să lichideze șo
majul.

Economia socialistă a Uniunii Sovietice 
este o economie liberă de exploatare. Ea 
nu cunoaște anarhia producției, imensa iro
sire de mijloace, șomajul, crizele — carac
teristice economiei capitaliste. Ea se 
dezvoltă în mod planificat, condusă fiind 
în mod conștient pe baza legilor economice 
obiective, caracteristice socialismului.

Pentru anii septenalului se prevăd 
ritmuri de dezvoltare ale producției indu
striale și agricole care vor depăși crește
rea populației prevăzută pentru această 
perioadă. In felul acesta se erează condi

Prof. I. Rachmuth
membru corespondent al Aoademiei R.P.R

țiile pentru depășirea Statelor Unite în 
ceea ce privește producția pe cap de lo
cuitor.

In tendința lor de a nega succesele isto
rice ale dezvoltării economiei sovietice, 
apologeții capitalismului contemporan au 
lansat teoria unei pretinse „dezvoltări înce
tinite“ a Uniunii Sovietice, după care pe 
măsură ce o țară se dezvoltă din punct de 
vedere industrial, ritmurile ei de dezvol
tare trebuie să se încetinească, că deci și 
Uniunea Sovietică, pe măsura dezvoltării 
ei, ar fi supusă aceluiași proces de înce
tinire a ritmurilor sale de creștere.

<Su această teorie a lor, economiștii bur
ghezi încearcă să extindă anumite carac
teristici ale economiei capitaliste anarhice, 
supusă dezvoltării ciclice, asupra econo
miei socialiste, care se dezvoltă în mod 
planificat, condusă în mod conștient de 
către statul oamenilor muncii. Statul so
cialist stabilește în mod conștient propor
țiile mari ale economiei naționale, liniile 
ei de dezvoltare, ritmurile care o caracte
rizează. In socialism ritmul de dezvoltare 
a economiei nu este rezultatul acțiunii 
spontane a unor legi economice, așa cum 
se întîmplă în capitalism. De aceea, a 
vorbi despre o pretinsă scădere obligatorie 
a ritmurilor de dezvoltare a economiei so
cialiste înseamnă a ignora și a denatura 
înseși caracteristicile esențiale ale econo
miei planificate, liberă de exploatare.

O scurtă privire asupra modului în care 
a evoluat în cursul anilor decalajul dintre 
economia sovietică și cea americană ne va 
convinge că sarcina U.R.S.S. de a depăși 
S.U.A. este aproape de realizare și că 
această depășire este inevitabilă. Să privim 
în primul rînd decalajul sub aspectul 
timpului. Volumul total al producției indu. 
striale a U.R.S..S a fost în 1929 egal cu 
cel pe care industria americană l-a avut 
între 1867-1869. Aceasta înseamnă că în 
anul 1929 Uniunea Sovietică se afla în 
urma Statelor. Unite cu aproximativ 62 de 

ani. In ceea ce privește producția pe cap 
de locuitor, decalajul era și mai mare. Au 
urmat anii planurilor cincinale. Procesul 
de industrializare socialistă a transformat 
țara într-o mare forță industrială. Poten
țialul economic creat în felul acesta, rela
țiile de producție socialiste care învinse
seră între timp, au asigurat victoria po
poarelor sovietice în marele război de apă
rare împotriva hitlerismului. Dar războiul 
a aruncat înapoi economia sovietică cu 
vreo 10-12 ani.

In urma refacerii economiei și a dezvol
tării din anii de după al doilea război 
mondial, Uniunea Sovietică ajunsese, în 
anul 1957, la un volum al producției in
dustriale care era egal cu cel pe care îl 
avuseseră Statele Unite în anul 1940. De
calajul în timp fusese astfel redus de la 
62 de ani cît fusese în 1929, la 17 ani.

Gifrele de control ale planului septenal 
prevăd pentru anul 1965 un volum de pro
ducție industrială care va fi egal cu cel pe 
care l-au realizat S.U.A. în anul 1958. Prin 
urmare, o nouă reducere a decalajului în 
timp. In 1965 acest decalaj nu va mai re
prezenta decît 7-8 ani. Pe de altă parte, 
volumul de producție pe care îl vor avea 
Statele Unite în 1965 va fi atins de Uni
unea Sovietică în anul 1967. Deci, în 1967 
decalajul în timp nu va mai fi decît de 
2 ani.

îndeplinirea cu succes a sarcinilor tra
sate prin planul septenal va însemna un 
salt hotărîtor înainte al Uniunii Sovietice 
în întrecerea economică cu S.U..A Ținîn- 
du-se seama de această dezvoltare a eco
nomiei sovietice în septenal și de dinamica 
viitoare a economiei americane, atît cît ea 
poate fi prevăzută, se apreciază că volu
mul global al producției industriei sovie
tice va depăși pe cel al S.U.A. prin 1968.

Micșorarea distanței care desparte nive
lurile economice ale celor două țări rezultă 

în mod clar și atunci cînd urmărim mă
rimea absolută a decalajului existent între 
volumele producției industriale ale U.R.S.S. 
și S.U.A. Neputînd nega ritmurile înalte 
de dezvoltare a economiei sovietice, rit
muri care depășesc cu mult pe cele ame
ricane, economiștii burgheziei susțin că dat 
fiind decalajul absolut dintre cele două 
țări, Statele Unite nu vor putea fi ajunse 
din urmă. Este ceea ce susține o parte 
din presa burgheză. Este ceea ce se susține 
în diferite rapoarte ale unor comisii și co
mitete instituite în S.U.A., cu scopul cercetă, 
rii comparative a dezvoltării economice a 
celor două țări. Astfel, de pildă, în raportul 
comisiei economice unificate a Congresului 
american din 1955 se susținea că decala
jul absolut dintre cele două țări va crește 
pînă în anul 1975 și că deci într-o perioa
dă previzibilă nici nu s-ar pune proble
ma depășirii S.U.A. de cătte U.R.S.S.

în realitate, în această privință apolo
geții capitalismului caută să înșele opinia 
publică. Decalajul dintre S.U.A. și Uniunea 
Sovietică a fost foarte mare la început 
datorită nivelului scăzut de la care a por
nit industria U.R.S.S. Dar, grație ritmu
lui înalt de dezvoltare a economiei sovie
tice, în 1953 volumul total al producției 
industriale a Uniunii Sovietice reprezenta 
deja aproximativ 1/3 din cea americană. 
Ga urmare a susținutului ritm mediu anual 
de creștere a industriei sovietice (care între 
1953-1957 a fost de 11J0/., față de 1,7% 
în S.U.A.) la sfîrșitul lut 1957 volumul to
tal al producției industriale sovietice re
prezenta circa 1/2 din cea americană.

în felul acesta, dacă înainte de război 
creșterile absolute în volumul producției 
U.R.S.S. erau mai mici decît cele ameri
cane, deosebirea dintre cele două niveluri 
fiind extrem de mare, aceste creșteri au 
început în 1948 să fie egale cu cele ame
ricane și anume pînă în 1953, pentru ca 
începînd din acest an ele să depășească cu 
mult pe cele americane. Astfel la Congresul 
al XXI-lea extraordinar al P.Q.U.S.,. to. 
varășul Hrușciov a putut să spună: „Acum 
țara noastră e înaintea S.U.A. atît te ceea 
ce privește ritmul de crește, e al producției 

sît șl în ceea ce privește sporul anual 
absolut al producției. Noi înaintăm de 
patru ori mai repede și sporul nostru anual 
de producție este mai mare — prin urmare 
acum este mult mai ușor să-i ajungem din 
urmă pe americani“.

Unele minți mai lucide din rîndurile ideo. 
logilor burghezi sînt obligate să recu
noască, în sfîrșit, rezultatele și perspecti
vele reale ale dezvoltării economiei sovie. 
tice. In noiembrie 1958, ziarul „New York 
Times“ scria : „Rusia, care doar cu 40 de 
ani în urmă era o țară înapoiată, va servi 
ca un exemplu strălucit de dezvoltare eco
nomică rapidă“.

Chiar un asemenea adversar declarat al 
comunismului, cum este vicepreședintele 
A.F.L.-C.I.O. Reuter, s-a văzut obligat să 
declare: „Nu se poate nega faptul rămî- 
nerii noastre în urmă față de U.R.S.S... 
Dacă economia celor două țări se va 
dezvolta doar în aceleași ritmuri ca acelea 
care au existat începînd din anul 1950, nu 
vor trece decît 17-18 ani și Uniunea So
vietică va putea să ne ajungă din urmă și 
să ne depășească în ceea ce privește volu
mul total al producției și în acel moment 
va apare pericolul ca nu noi, ci ea să 
ocupe locul de frunte“.

Intr-o culegere publicată recent de Go. 
misia economică mixtă a Congresului 
S.U.A., profesorul Boddy de la Universi
tatea din Minnesota declară că producția 
și venitul național al U.R.S.S se vor apro
pia în curînd de nivelul producției și ve
nitului Statelor Unite, dacă acestea nu vor 
putea accelera considerabil ritmul de 
creștere a economiei lor, lucru de care se 
îndoiesc însă chiar cei mai calificați repre. 
zentanți ai capitalismului american.

Faptele de netăgăduit ale istoriei, legile 
obiective ale dezvoltării societății, de
monstrează deci forța și vitalitatea siste
mului economic socialist creat de Uniunea 
Sovietică după înfăptuirea Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, demonstrează 
imensa luj superioritate față de sistemul ca. 
pitalist ros de contradicții și de șomaj.

Nu încape nici o îndoială că, sub con. 
ducerea încercată a Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, oamenii sovietici vor ieși 
învingători te întrecerea economică pașnică 
cu cele mai dezvoltate țări capitaliste, îna- 
intînd neabătuți spre culmile luminoase ale 
comunismului — visul de aur al omenirii. 
Chezășia acestei victorii este imensa su
perioritate a economiei socialiste, uriașa 
forță economică a U.R.S.S., avîntul crea
tor al muncii libere a oamenilor sovietici 
care au dovedit mereu capacitatea lor de a 
îndeplini și depăși planurile economice.



Pe drumul Iui Octombrie Vizita acad. A. Joja 
în Grecia

orfe

plini de încredere
în viitorul luminos

• Scrisori de la prieteni din țările frățești •

Salut comsomolist
prietenilor romini!

Socialismul a ridicat 
masele muncitoare 

spre știință 
și cultură

Co-

Dragi prieteni romîni, cu oca
zia celei de-a 42-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, vă transmit din tot 
sufletul un cald salut comsomo
list.

Cu bucurie putem constata că 
noi, tinerii și tinerele din două 
țări frățești, mergem mină îl 
mină pe calea lui Octombrie, pe 
calea socialismului victorios. S-au

înfăptuit visurile celor care în 
1917 au ridicat steagul revoluției 
proletare. Astăzi, în lume există 
și cu fiecare zi devine mai pu
ternic, tot mai puternic, lagărul 
păcii și socialismului. Acest la
găr duce o luptă consecventă și 
neobosită pentru coexistență, de- 
zarmare, pentru prietenie între 
popoare.

Dragi prieteni romînl, vă do
resc noi și noi succese în cauza 
nobilă a construirii socialismului. 
Să crească și să se întărească 
prietenia noastră frățească și in 
destructibilă I

VALENTINA GAGANOVA 
Erou al Muncii Socialiste

Brigada Valentinei Gaganova, care a primit titlul de „Brigadă de muncă comunistă

IÎwâI* 'Ti
4, «zz i I 1

Dragostea față de mașini, față 
de mecanică rni-era în sînge încă 
de cînd eram copil. Tovarășii 
mei de joacă mă porecliseră 
F rantișek-șurubul.

La început am intrat într-o 
fabrică în secția de sculerie. Do
ream nu numai să-mi îndepli
nesc corect sarcinile pe care le 
aveam pe linie de producție, ci 
să și propun realizarea unor lu
cruri noi, interesante. Am fost 
trimis să învăț într-o școală teh
nică.

Cînd am început să lucrez în
tr-o secție constructoare de corn- 
presoare mi-am dat seama cît 
de mult te pot ajuta cunoștin
țele căpătate prin învățătură și 
mi-am dorit o nouă perioadă de 
învățătură și mai înaltă. Dorința 
mi-a fost îndeplinită și am fost 
trimis să învăț în U.R.S.S.

Cunoștințele teoretice căpă
tate în U.R.S.S. le-am putut a- 
plică cît se poate de bine, în 
practică atunci cînd am fost nu
mit directorul uzinei de mașini 
de scris din orașul Brno.

Ca și mine sînt mii de tineri 
în (ara noastră. Socialismul a 
dat aripi maselor muncitoare din 
Cehoslovacia și ele se avîntă tot 
mai mult spre știință, spre cul
tură.

Astăzi, viața mea este bogată 
și plină de fapte puse în slujba 
construcției unui viitor luminos 
pentru poporul nostru. Eu nu 
pot uita că aceasta o datorez a- 
celui Octombrie luminos care a 
deschis omenirii calea spre feri
cire.
Ing. FRANTIȘEK TRAVNICEK 
directorul Uzinei de mașini de 

scris din Brno

ATENA 5 (Agerpres). 
respondență specială :

In sala de recepție a hotelu
lui „Ambasador“ din capitala 
Greciei, tov. Atanase Joja, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Romîne, ministrul 
Invățămîntului și Culturii, s-a 
întilnit astăzi cu membrii Ligii 
greco-romîne, în cadrul unui 
cocktail oferit în onoarea sa de 
conducerea Ligii. Intilnirea a 
prilejuit o caldă manifestare a 
prieteniei greco-romîne.

Au asistat membrii Ligii gre
co-romîne, în frunte cu genera
lul Leonidas Spais, președintele 
Ligii, numeroase personalități ale 
vieții culturale, membri ai cor
pului diplomatic, printre care am
basadorul romîn Ion Drinceanu.

Luînd cuvîntul generalul Leo
nidas Spais a salutat călduros 
prezența oaspetelui romîn în mij
locul membrilor Ligii și a ară
tat că opinia publică greacă con
sideră vizita sa la Atena ca o 
contribuție importantă la dezvol
tarea relațiilor de prietenie între 
Grecia și Romînia.

In cuvîntarea sa de răspuns, 
acad. A. Joja, după ce a sub
liniat că vizita la Atena i-a ofe
rit ocazia să cunoasă și să apre
cieze spiritul de ospitalitate al 
poporului grec, s-a referit la le
găturile tradiționale romîno-gre- 
cești pe 
scoțînd în evidență sentimentele 
trainice 
și unesc popoarele țărilor noa
stre. Vicepreședintele guvernului 
romîn a arătat că în timpul șe
derii sale la Atena a avut oca
zia să se întîlnească cu diferite 
personalități din guvernul grec 
ca : d-nii P. Kanellopoulos. vize, 
președinte al Consiliului de Mi
niștri ; E. Averoîf, ministrul Afa
cerilor Externe ; K. Tsatsos, mi
nistru la Președinția guvernului; 
G. Voghiatzis, ministrul Educa
ției Naționale și al Cultelor. 
Acad. A. Joja a scos în evidență 
faptul că întâlnirile cu personali
tățile grecești au fost utile și 
și-a exprimat speranța că ele 
vor avea urmări concrete, folosi
toare pentru ambele țări.

Vorbitorul a subliniat impor
tanța și actualitatea propunerilor 
președintelui Consiliului de Mi
niștri romîn, tovarășul Chivu 
Stoica, pentru realizarea unei 
înțelegeri balcanice, arătînd că 
aceste propuneri sînt menite să 
contribuie la întărirea înțelegerii

tărîrn economic, cultural,

de prietenie care au unit

între popoare, la destinderea re
lațiilor internaționale și 
lidarea păcii.

In încheiere acad. A. 
toastat pentru întărirea 
niei între popoarele grec 
mîn, pentru

ATENA 5 
respondență 
zilei de 4 noiembrie 1959 
acad. Atanase Joja, 
dinte al Consiliului de Miniștri 
și ministrul învățământului și 
Culturii, împreună cu soția, au 
participat la un cocktail oferit în 
onoarea sa de dl. Stamatis Mer- 
curis, președintele „Mișcării pen. 
tru înțelegerea balcanică“, depu
tat, fost ministru. Au participat 
membrii conducerii Mișcării pen
tru înțelegerea balcanică, depu- 
tsți, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, foști miniștri, 
membri ai corpului diplomatic 
din Atena și alte personalități.

Dl. Mercuris a salutat în nu. 
mele Mișcării pentru înțelegerea 
balcanică prezența în capitala 
Greciei a tovarășului Atanase 
Joja.

In răspunsul său, acad. A. 
Joja, după ce a mulțumit pentru 
primirea ce i s-a făcut, a arătat 
că guvernul romîn a sprijinit și 
sprijină mișcarea pentru realiza, 
rea unei înțelegeri între țările 
balcanice. In continuare, referin- 
du.se la propunerile președinte
lui Consiliului de Miniștri al R. 
P. Romîne, Chivu Stoica, vorbi
torul a accentuat că aceste pro
puneri sînt valabile în prezent 
mai mult ca ori.cînd, ele fiind 
clare și concrete.

Cocktailul s-a desfășurat într.o 
atmosferă cordială.

incalculabile
conso- (Urmare din p<-g. l-a)

pace.

Joja a 
priete- 
și ro-

(Agerpres). — Co- 
specială : In cursul 

tov. 
vi .epreșe-

ATENA 5 (Agerpres). — Co
respondență specială : Astăzi 5 
noiembrie dl. P. Kanellopoulos, 
vicepreședinte al guvernului grec, 
a făcut o vizită tovarășului aca
demician Atanase Joja, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romine, ministrul Invă- 
țămîntului și Culturii. Cu aceas
tă ocazie, timp de o oră a avut 
loc un schimb de păreri cu pri
vire la relațiile dintre cele două 
țări, precum si în legătură cu 
probleme de colaborare interbal- 
canică.

Convorbirile dintre acad. A. 
Joja și dl. vicepreședinte Kane
llopoulos au decurs într.o atmos
feră cordială.

gărului socialist luptă fără să-și 
precupețească eforturile, pentru 
consolidarea 
lume.

Principala 
noastre este 
nerea păcii, 
războiului diti viața internațio
nală. Opinia publică mondială se 
află astăzi sub impresia puter
nică a rezultatelor vizitei tovară
șului N. S. Hrușciov în S.U.A. 
și speră că prin această vizită 
s-a realizat un mare pas înainte 
pe calea destinderii internațio
nale. Lupta îndelungată a Uniunii 
Sovietice pentru coexistență paș
nică între statele cu regim so- 
cial.politic diferit a dus la crea
rea unor condiții în care se 
poate produce o cotitură în re
lațiile dintre cele două sisteme.

Ceea ce a schimbat esențial 
raportul de forțe pe arena inter
națională în favoarea păcii este, 
în primul rînd, creșterea imensă 
a sistemului mondial socialist în 
frunte cu Uniunea Sovietică. U- 
riașele realizări ale poporului so. 
vietic în construirea comunismu: 
lui, în crearea sputnicilor și ra
chetelor cosmice, se îmbină orga
nic cu succesele politicii externe 
pașnice ale Uniunii Sovietice, ale 
întregului lagăr socialist.

Politica de pace a țărilor so
cialiste decurge din însăși esența 
orînduirii socialiste. In țările so
cialiste nu există forțe interesate 
în războaie, ci dimpotrivă, sîn- 
tem interesați în instaurarea unei 
păci trainice în lume, în exclude
rea războiului ca mijloc de re
zolvare a problemelor internalo, 
naie litigioase.

Alături de țările socialiste, mi. 
litează pentru pace o serie de 
țări nesocialiste iubitoare de 
pace, mișcarea muncitorească in
ternațională, mișcarea de elibe
rare din țările coloniale și semi
coloniale, partizanii păcii din 
toate țările. Partizanilor războiu
lui rece le vine din ce în ce mai

păcii în întreaga 

problemă a zilelor 
lupta pentru menți- 
pentru înlăturarea

greu să manevreze, deoarece în 
lume au intervenit profunde 
schimbări în favoarea îmbunătă
țirii relațiilor internaționale.

Cercurile cele mai largi ale 
opiniei publice mondiale au sa
lutat ca pe un deosebit de impor
tant eveniment istoric propuner.a 
referitoare la dezarmarea gene
rală și totală făcută de guvernul 
sovietic la sesiunea Adunării Ge
nerale a O.N.U. Adoptarea și a- 
plicarea acestei propuneri o do
resc fierbinte toate popoarele lu
mii.

După cum a spus tovarășul N. 
S. Hrușciov la recenta sesiune a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
„în prezent nu se pune problema 
daca coexistența pașnică trebuie 
sau nu trebuie să existe — ea 
există și va exista, dacă nu vrem 
nebunia unui război mondial în 
care ar fi folosite arme nucleare 
și rachetă. Fondul chestiunii con- 
stă în a coexista pe o bază re
zonabilă“.

Năzuința de pace a poporului 
romîn își găsește expresia în po
litica externă a partidului și gu. 
vernului nostru, politică prin care 
țara noastră participă activ, ala. 
furi de celelalte țări socialiste, 
la lupta pentru cauza păcii in 
întreaga lume.

Cauza păcii și socialismului va 
învinge, pentru că ea întruchi
pează aspirațiile oamenilor cin
stiți de pretutindeni, pentru că 
în avangarda luptei pentru so
cialism, democrație și pace se 
află puternicul lagăr socialist în 
frunte cu Uniunea Sovietică.

La marea sărbătoare — cea 
de.a 42-a aniversare a glorioa
sei Revoluții Socialiste din Oc. 
tombrie — poporul romîn se 
bucură, alături de oamenii mun
cii din . lumea întreagă, de stră
lucitele succese ale Uniunii So
vietice și urează din toată inima 
poporului sovietic, condus de 
Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, în frunte cu Comitetul 
său Central leninist, noi și noi 
victorii pe drumul luminos al 
construirii societății comuniste.

Un tînăr demn și
El nu este un 

oameni ca el există mulți 
R.D. Germană. Tocmai ziua de 
7 Noiembrie pe care toate statele 
socialiste și milioane de oameni 
iubitori de pace, alături de Uni
unea Sovietică, o sărbătoresc ca 
pe cea mai mare sărbătoare a 
lor, este nimerită pentru descrie
rea vieții și chipului urnii aseme
nea tînăr obișnuit din țara 
noastră. Aceasta, pentru că dez
voltarea sa nu poate fi ruptă de 
evenimentele istorice din zilele 
lui Octombrie 1917.

Gerliard Guner, despre care 
este vorba, are astăzi 26 de ani. 
Copilăria lui coincide cu perioa
da fascismului. In 1947, cînd a 
terminat însă școala, in felul său 
de a gindi au avut loc mari 
schimbări. La școală, el n-a în
vățat numai să scrie și să soco
tească, ci și-a format sîmburele 
conștiinței de mai tîrziu. In pri
mul rind mediul a determinat și. 
alegerea profesiunii — el a de
venit muncitor. A început să lu
creze în calitate de muncitor au
xiliar, într-o mare întreprindere 
din Berlin — uzina de cabluri 
din Oberspree. El muncea cu 
conștiinciozitate, dar la început

om deosebit ; 
în

își 
lui

prețuit
pune decorațiile, pe vestonul 
se pot număra multe medalii 
două datorită meritelor sale 
activist, patru medalii pentru

in

as-
în

nu participa la nici un fel de 
viața socială. Intre timp, el și-a 
însușit calificarea de muncitor 
la mașina de tras cabluri. în 
cadrul brigăzii „7 Octombrie" 
din care făcea parte, el a început 
să ia parte la activitatea obșteas
că. In 1957 el a devenit membru 
al organizației noastre — Tine
retul Liber German. Un an mai 
tîrziu a cerut să fie primit 
partidul clasei muncitoare.

Gerhard Guner se bucură 
tăzi de mare încredere atit
brigada sa cit și în rîndul tutu
ror celor ce-1 cunosc. In munca 
sa el vădește buna pregătire și 
conștiința ridicată, temeinice cu
noștințe politice și dragostea pen
tru activitatea pe tărîrn social. 
Vasta sa bibliotecă, pe care și-a 
format-o între timp, îi îmbogă
țește în permanență cunoștințele. 
El discută pe marginea celor 
citite cu tovarășii, care prețuiesc 
aceasta, pentru că Gerhard are 
întotdeauna ceva interesant de 
împărtășit. Printre altele el po
vestește mereu despre impresiile 
culese la Moscova, unde a fost 
trimis în 1957 pentru a participa 
la sărbătorirea lui 7 Noiembrie.

In zilele de sărbătoare,

de .
realizări excepționale în cursul 
planului cincinal și o insignă 
pentru învățătură.

Gerhard își aduce contribuția 
ca țara sa, R.D. Germană, să 
pășească pe calea deschisă de 
Octombrie 1917. In alte condiții 
el n-ar fi fost astăzi maistru 
intr-tina din marile întreprinderi 
de stat din Berlin, un tînăr 
demn, prețuit în țara sa.

Am vrut să arăt aici ce a în
semnat pentru un tînăr obișnuit 
din R.D.G. triumful ideilor revo
luției socialiste din Octombrie.

Aș dori de asemenea să trans
mit cele mai bune urări întregu
lui tineret romîn, să-i urez noi 
succese în construirea socialis
mului.

FRED LISSNER 
secretar al organizației Tine
retului Liber German de la 
Uzina de cabluri Oberspree 

din Berlin Demonstrație în Cosmos (Desen de AD. DRAGOMIRESCU)

Hotârîri importante adoptate 
de Consiliul de Miniștri al U.R.S.S

MOSCOVA 5 (Agerpres) 
TASS : Zilele acestea Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. a ascul
tat in cadrul unei ședințe rapor
tul lui Aleksei Rosîghin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., cu privire la în
deplinirea planului lucrărilor ca
pitale și la darea în exploatare 
a capacităților de producție în 
anul 1959.

In conformitate cu propunerile 
și observațiile critice făcute la 
ședință de către N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., și de alți mem
bri ai guvernului, a fost adop
tată o hotărîre care prevede mă
suri pentru urgentarea dării în 
exploatare a capacităților de pro
ducție. S-a găsit necesar sa se 
sporească capacitățile de produc.

ție stabilite a fi date în exploa
tare în anul 1960 și să se reducă 
la maximum durata lucrărilor de 
construcții.

Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. a aprobat de asemenea 
proiectul bazelor legislației cu 
privire la folosirea pămîntului în 
U.R.S.S., elaborat în virtutea ar. 
iicohilui 14 al Constituției 
U.R.S.S. Proiectul de lege urmă
rește o folosire mai rațională a 
bogățiilor funciare ale țării. Re
publicilor unionale li se acordă 
drepturi mai largi în rezdvarea 
problemelor agrare și se preci
zează drepturile și îndatoririle 
beneficiarilor folosirii pămîntului 
— colhozurile, sovhozurile, între
prinderile industriale și alte gos
podării, precum și unii cetățeni 
în parte.

Sosirea unui grup de turiști romîni 
la Moscova

MOSCOVA 5. — Coresponden- 
tul Agerpres transmite :

La 5 noiembrie a sosit la Mos
cova cu „Trenul prieteniei" un 
grup de 100 de turiști din R.P. 
Romînă — muncitori fruntași, 
printre care Eroi ai Muncii So
cialiste, activiști de 
A.R.L.U.S. și altor organizații 
obștești.

La sosirea în gara Kiev din 
Moscova oaspeții romîni au fost 
întîmpinați de reprezentanți ai 
Asociației de prietenie sovieto- 
romîne, precum și de numeroși 
oameni ai muncii din raionul

partid, ai

Sverdlov al capitalei sovietice. 
La sosire era de asemenea de 
față Tiberiu Petrescu, consilier 
al Ambasadei R.P. Romine la 
Moscova.

Pe peronul gării a avut loc 
un scurt miting. Oaspeții au 
fost salutați de Afariasii Melni- 
cenko, membru al Consiliului de 
conducere al Asociației de prie
tenie sovieto-romîne. în numele 
grupului de turiști romîni, Ion 
Comănescu, președintele Colegiu
lui civil din Tribunalul Suprem 
al R.P. Romîne, a mulțumit pen
tru călduroasa primire.

cînd (Urmare din pag. l-a)

Socialismul
viață îmbelșugată

înseamnă
în 

mai

Pînă la 9 seplembrie 1944 fa
milia noastră avea aproape două 
hectare de pămînt și două ca
mere mici în care nu prea încă
peam toți, dar fiindcă familia 
număra nouă persoane. Nu eram 
pe atunci decît un băiețaș și vă 
povestesc din cele auzite de la 
tatăl meu. Pentru a hrăni atîtea 
guri tata trebuia să argățească 
pe la chiaburi. Dar vremurile »- 
celea au apus. Atunci, cînd după 
eliberare în comuna noastră 
Belozeme, de lingă Plovdiv, s-a 
înființat o cooperativă agricolă 
de producție am intrat cu bucu
rie să învăț o meseTie : legumi
cultura. Aproape toată familia 
noastră lucrează în cooperativă. 
Cu fiecare zi, viața noastră a de 
venit îmbelșugată. Eu și fratele 
mai mare ne am construit cîte o 
casă nouă. M-am străduit să mi 
aranjez casa cu cît mai mult gust

Retribuția zilei de muncă 
crește în cooperativa noastră an 
de an, deoarece și producția și 
productivitatea muncii sînt tot 
mai mari.

în prezent lucrez ca șef al bri
găzii legumicole de tineret. Și 
colectivul nostru este fruntaș. De- 
obicei brigada obține cîte două 
norme pe zi.

. Familia mea se compune din 
soție și o fetiță de doi ani. Cînd 
plecăm Ia lucru ducem copilul la 
creșă. Multă bucurie a adus pu
terea populară țărănimii bulgare. 
Aceasta o spun nu numai din 
exemplul vieții mele, dar și din 
exemplele pe care le oferă fie
care om din comuna noastră.

Viața comunei înregistrează 
mereu progrese însemnate. S-a 
construit o școală elementară și 
una medie, un spital și o casă 
de nașteri, un cinematograf, spi
tal veterinar etc. Magazinele cu 
mărfuri industriale și alimentare 
aprovizionate din belșug oferă 
mulțimii de cumpărători tot ceea 
ce doresc. De-a lungul rîului Pe- 
rebro și lingă gară au fost ame
najate frumoase parcuri. în fie
care vară, cînd lucrările agricole 
sînt în toi, în aceste parcuri sint 
organizate tabere de copii cu
prinzând aproape 170 de mici ce
tățeni ai comunei. în cursul anu
lui viitor se va organiza o gră
diniță de copii care va funcționa 
în tot cursul anului. Principala 
uliță a satului a fost asfaltată, fă- 
cînd legătura cu drumurile prin
cipale din comunele vecine. Nu 
va trece mult și la noi se va des
chide o școală tehnică agricolă 
care va avea și un cămin pentru 
tinerii veniți aici la învățătură 
din alte locuri. A și început con
struirea unei băi populare, iar în 
anul 1960 vom construi o nouă 
casă de cultură (cu gală de cine
matograf, bibliotecă, sală de IerȘ 
tură, încăperi pentru desfășura
rea activității artistice amatoare).

Eu, noi toți știm că viața noa
stră nouă, fericită și îmbelșugată 
o datorăm triumfului ideilor 
Marii Revoluții din Octombrie și 
in țara noastră.

GHEORGHlCENKOV 
șeful brigăzii legumicole 
de tineret din Belozeme

terea bunăstării populației, 
U.R.S.S. se înfăptuiește cea 
scurtă săptămînă de lucru și zi 
de lucru din lume. De curînd au 
fost luate măsuri privind desă
vîrșirea trecerii muncitorilor și 
funcționarilor la ziua de lucru tie 
7 ore, iar pentru anumite cate
gorii la 6 ore. Și aceasta nu 
numai fără scăderea salariilor ci 
în condițiile sporirii considerabile 
a acestora. Succesele istorice 
ale Uniunii Sovietice în direcția 
dobîndirii celui mai ridicat nivel 
de trai din lume arată întregii 
lumi încotro duce calea socialis
mului și comunismului, spre ce 
culmi ale civilizației, ale înfloririi 
multilaterale a personalității se 
îndreaptă omul eliberat de ex
ploatare și asuprire. Toate a- 
ceste uriașe succese ale U.R.S.S. 
se datoresc creării unui nou si
stem social, bazat pe proprieta
tea socialistă asupra mijloacelor 
de producție, pe munca liberă a 
maselor populare care au în
mormântat exploatarea.

Dar Revoluția din Octombrie 
a constituit una din cele mai mă
rețe cotituri nu numai în viața 
popoarelor sovietice. De peste pa
tru decenii aidoma unui far care 
nu se stinge niciodată, ideile ma
relui Octombrie, ideile lui Lenin 
luminează grandiosul proces re
voluționar pe care-l trăiește ome
nirea — înlocuirea societății ca. 
pitaliste cu orînduirea nouă, su
perioară, socialistă. Sub steagul 
acestor idei, popoarele unui șir 
de țări din Europa și Asia, în 
frunte cu clasa muncitoare au 
răsturnat printr-o luptă eroică 
dominația exploatatorilor, in- 
staurînd puterea populară.

De la Pacific pînă la Elba, 
aproape un miliard de oameni 
construiesc cu succes orînduirea 
nouă, uniți în marea familie fră
țească a lagărului socialist în

Invincibilul
Octombrie Roșu

frunte cu Uniunea Sovietică. Rit
mul înalt de dezvoltare, econo
mică și culturală, succesele în
semnate în ridicarea nivelului de 
trai al poporului constituie o 
caracteristică a tuturor țărilor 
lagărului socialist. Marea Chină 
care de curînd a sărbătorit un 
deceniu de la proclamarea repu
blicii populare, și-a sporit pro
ducția industrială de 10 ori, iar 
producția agricolă cu 150 la 
sută. Cehoslovacia, Bulgaria, Po
lonia, R. D. Germană, Ungaria, 
Albania, și-au mărit de cîteva 
ori producția industrială.

Ideile leniniste, care și.au gă
sit întruchipare în Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie lu. 
minează și drumul pe care a pă
șit cu hotărîre și poporul nostru. 
Aceste idei au însuflețit și că.au- 
zit lupta pentru cucerirea puterii 
de către clasa muncitoare, ele 
călăuzesc astăzi lupta și munca 
poporului nostru muncitor care 
pășește cu hotărîre sub conducel 
rea P.M.R. pe drumul construirii 
socialismului schimbind din te
melii înfățișarea Rominici.

In Republica Populară Romînă, 
într-un deceniu de dezvoltare pla
nificată a -economiei, producția 
industrială a crescut de 4 ori și 
jumătate. Sectorul socialist agri
col deține peste 70 la sută din 
suprafața arabilă ; țărănimea are 
la dispoziție peste 36.000 de trac
toare, 14.000 combine și nu
meroase alte mașini produse de 
industria noastră socialistă. In 
locul vechii economii romînești,

proverbială pentru înapoierea sa, 
regimul democrat.popular a con
struit o economie în plină dezvol
tare, o economie bazată pe o in
dustrie puternică și pe o agricol, 
tură în plin proces de mecanizare. 
Pe baza dezvoltării economiei na
ționale, crește neîntrerupt nivelul 
de trai al maselor de oameni ai 
muncii. Obiectivul trasat de Par. 
tidul Muncitoresc Romîn, de a 
termina* în linii mari în anii 
apropiați construirea socialismu. 
lui și a trece la desăvîrșirea 
construcției socialiste, generează 
un nou avînt în muncă, însufle
țește masele la noi și noi izbînzi 
in lupta pentru înflorirea patriei.

împreună cu întregul popor 
tineretul nostru se bucură și el 
din plin de roadele uriașelor 
transformări din patria ncastră 
pe drumul deschis de Octombrie 
Roșu. Puterea populară a des
chis tinerei generații perspective 
largi, luminoase. Tineretului îi 
sint asigurate toate condițiile va
lorificării aptitudinilor sale, toate 
condițiile pentru a-și trăi din plin 
bucuriile tinereții.

Poporul nostru e conștient că 
realizările sale au fost cu putință 
datorită faptului că el are în 
fruntea sa un conducător încercat 
— P.M.R. Călăuzi.idu-se după în
vățătura marxist-leninistă și apli- 
cind-o creator potrivit condițiilor 
concrete din țara noastră, folosind 
experiența bogată a P.C.U.S., ex
periența mișcării comuniste inter
naționale, partidul nostru ne con.

duce din victorie în victorie pe 
drumul făuririi socialismului.

Succesele dobîndite de țara 
noastră, succesele tuturor țărilor 
lagărului socialist 
eforturilor creatoare 
nilor muncii, rodul 
frățești dintre țările 
Relațiile de tip nou dintre țările 
lagărului socialist constituie o 
măreață realitate a vremurilor 
noastre. Intruchtpînd principiile 
internaționalismului proletar, co
laborarea țărilor socialiste, într
ajutorarea lor tovărășească, aju
torul multilateral al Uniunii So
vietice contribuie în mod hotărî- 
tor la industrializarea fiecărei 
țări socialiste în parte, la întă
rirea lagărului socialist în an
samblu. Ca adevărați tovarăși și 
frați, popoarele țărilor socialiste 
se sprijină reciproc pentru a pășj 
împreună în comunism.

Istoricele victorii ale lagărului 
socialist în frunte cu U.R.S.S. au 
o imensă însemnătate pentru în
treaga omenire. Ele scot și mai 
puternic in evidență putreziciunea 
sistemului capitalist ros de con
tradicții, 
influență asupra 
menilor muncii din 
talului, le dovedesc 
tatea socialismului 
rea cu capitalismul, le arată dru
mul ca un far luminos, îi mobi
lizează la luptă și mai activă 
pentru eliberarea din sclavia ca
pitalistă și pentru transformarea 
socialistă a societății. Crește tot 
mai mult mișcarea de eliberare

sint rodul 
ale oame- 
colaborării 
socialiste.

Ele exercită o uriașă 
conștiinței oa- 

țările capi- 
superiari- 

în întrece-

națională a popoarelor din țările 
coloniale și dependente. Amploa
rea fără precedent a acestei miș
cări apropie cu pași repezi nă
ruirea completă a sistemului co
lonial imperialist.

Toate, marile schimbări petre
cute în lume în ultimii 42 de ani, 
toate marile evenimente care au 
contribuit la progresul social 
poartă într-un fel sau altul, am
prenta lui Octombrie Roșu, am
prenta apariției și dezvoltării so
cialismului.

Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie a deschis întregii lu
mi noi perspective și în lupta 
pentru pace. începînd de la De
cretul asupra păcii — primul de
cret al puterii sovietice — și 
pînă azi, U.R.S.S. a luptat neîn
cetat pentru coexistența pașnică 
între state, pentru pace, cîșt’igîn- 
du-și dragostea și recunoștința 
forțelor progresiste din toate ță
rile. Astăzi, împreună cu toate 
țările lagărului socialist în frun
tea căruia se află, Uniunea So. 
vietică militează activ pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare internațională. 
Forța uriașă a lagărului so
cialist și care crește mereu pe 
măsura dezvoltării’ impetuoase, 
continue, a țărilor socialiste, con
stituie o stavilă gigantică în. ca
lea urzitorilor imperialiști de noi 
războaie. Prin politica lor iubi
toare de pace, Uniunea Sovietică 
și toate țările socialiste au des
chis în fața omenirii calea evo
luției societății fără războaie pe

bazele coexistenței pașnice, ale 
colaborării pașnice. Recenta vi
zită a președintelui Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov în S.U.A. — eveni
ment deosebit în viața inter
națională — a pus din nou și în 
chip cît se poate de convingă, 
tor în lumină strădania neobosită 
a Uniunii Sovietice pentru victo
ria coexistenței pașnice. Planul 
sovietic de însemnătate epocală al 
dezarmării generale și totale pre
zentat de N. S. Hrușciov în fața 
Adunării Generale a O.N.U., a 
deschis perspective ca visul mi
lenar al omenirii de a se elibera 
odată pentru totdeauna de coș
marul războiului pustiitor, să de
vină realitate. Ecoul fără prece
dent al propunerilor sovietice a 
făcut ca problema dezarmării să 
nu mai fie azi numai un obiect 
de tratative între diplomați, ci 
cea mai importantă problemă a 
luptei sociale pentru pace, la care 
participă majoritatea covîrșitoare 
a omenirii. Existența puternicului 
lagăr socialist în frunte cu 
U.R.S.S., unitatea și coeziunea 
lui de monolit, creșterea continuă 
a forțelor mondiale ale păcii sînt 
chezășia că năzuințele de pace și 
progres ale omenirii vor fi înfăp
tuite.

Steagul triumfător al Marii 
Revoluții Socialiste din Octom. 
brie, steagul triumfător al 
markism-leninismului călăuzește 
lupta întregii omeniri pentru 
pace și progres social. Poporul 
nostru e mîndru că alături de 
U.R.S.S. și de celelalte țări so
cialiste pășește umăr la umăr in 
marea familie a lagărului socia
list făurind noua societate sub 
mărețul steag spre care se în
dreaptă nădejdile și aspirațiile 
întregii omeniri muncitoare — 
steagul Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, steagul marxism, 
leninismului.
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