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Cum sînt antrenați tinerii
de la Uzina „înfrățirea" - Oradea în acțiunea:

„NICI UN LEU RISIPIT, 
FIECARE LEU FRUCTIFICAT*1

La locul său de muncă fie
care tlnăr stăpînește o avere. 
O avere e mașina, o avere 
sint sculele și materialele, 
dar mai ales munca ta — a- 
cest nesecat izvor prin care 
poți spori neîncetat bunurile 
Pe care poporul muncitor ți 
le-a încredințat. Desigur, 
avînd în seama ta o aseme
nea avere, obligația ta este 
de a fi un gospodar grijuliu 
și priceput, preocupat conti
nuu de sporirea ei.

Am cunoscut la Uzina „în-* 
frățirea- din Oradea mulți ti-1 
neri ale căror însușiri gospo
dărești sînt o mîndrie a între
gului colectiv. O parte din a- 
ceștia lucrează la turnătorie. 
Kcș Ludovic, de exemplu, 
este un tinăr mereu ..nemul
țumit- de el însuși. Desigur, 
o „nemulțumire- care-i face 
cinste pentru că Ludovic are 
convingerea că poate da din 
ce în ce mai mult. De pildă, 
el studiază permanent căile 
prin care se pot reduce rebu
turile. In urma unui aseme- 
nea studiu, el a propus ca 
barele pentru fabricarea ro
ților dințate și a glisierelor 
să nu se mai toarne în po
ziție orizontală ci vertica
lă în acest fel zgura nu 
mai pătrunde în bară ci 
se concentrează la capătul su
perior. ceea ce face să se eli
mine complet rebuturile. De 
aici. însemnate economii de 
metal.

Căi noi pentru sporirea e- 
ccnomiilor au găsit și alți ti
neri. înainte armăturile din 
forme nu se mai strîngeau 
ci se aruncau odată cu pămîn- 
tul. Cine să-șj bată capul cu 
astfel de lucruri „mărunte" ? 
Dar s au găsit gospodari care 
au făcut acest lucru. Ei au 
cernut pămîntul și au recu
perat zilnic aproape 120 kg. 
de metal.

Mișcarea aceasta gospodă
rească pentru realizarea de e- 
conomii cuprinde însă în ea 
întregul co’ectiv.

Muncitorii, inginerii ș| teh- 
n:cjenii din această uzină au 
întreprins numeroase acțiuni 
(r ^proiectarea unor repere, 
modificări în tehnologia fa
bricației unor piese) prin ca
re s-au realizat însemnate e- 
ccnomii. Numai în primele 8 
’uni a^e anului acesta au fost 
Aoncmisite peste 200 tone de 
țKetal și însemnate sume de 

bani (peste 127 000 lei la tar- 
r.ătore. 27 000 Iei la vopsito- 
rie. 7 000 lei la ferji ett). 
tn mod firesc iasâ. atunci 
clnd intCnest, asemenea suc- 
cese. cted vezi o aserr.-enea 
preocupare gospodărească pen
tru sporirea avuției obștești, 
îți pui tenrbarea : oare lupta 
aceasta pentru cîșiigarea tu
turor comorilor, mari și mici 
S3 desfășoară la fiecare loc 
de muncă, a devenit fiecare 
tînăp un adevărat gospodar ? ,

Răspunsul îl găsești făcînd p. 
o simplă vizită Pe la locurile 
de muncă, discutînd cu ti
nerii. Rezerve mai sint în
că multe. De Dildă : formate- _ 
rii pregătesc ’.Scării iu care 
va curge fontă pentru a da 
r.aștere unei piese. Munca este 
migăloasă și cere multă aten
ție Un tinăr prinde virtot lo
pata, o umple cu amestec pen
tru model (pămînt de turnă
torie) și o răstoarnă peste for
mă. Pămîntul cade pe jos și 
el umple altă lopată și repe
tă operația aceasta de nenu
mărate ori.

— Știți ce toamă ? ne în
treabă un turnător virstnic.

— Simplu de tot. Amestec 
pentru model

— Ași ! ne corectează dîn- 
sul. Toamă bani. îi risipește. 
Priviți 1 ! Păi bine, oamenii 
buni, nu-i păcat să torni așa, 
cj nemiluita amestecul de 
model ? E drept că nu-i scump 
(10 bani kg.), dar fiecare gra
nulă are valoarea ei. Ce ini
mă poți să ai ca să-1 risipești 
așa fără nici o milă ?

Vorbele înțelepte ale mun* 
citorului vîrstnic ne-au con
dus spre un calcul simplu. Un 
tînăr poate economisi zilnic 
cu ușurință 30 kg. de amestec 
pentru model ceea ce înseam
nă 3 lei. Puțin ? Deloc. 3 lei 
pe zi, 78 lei pe lună, aproa
pe 1000 lei pe an. Și dacă toți 
ar face acest lucru, uzina ar 
putea economisi anual în plus 
multe mii de lei. Iată doar o 
singură sursă de economii. Se 
întimplă însă și alte lucruri. , 
După ce s-au răcit piesele 
turnate, ele trebuie scoase din 
forme. Unii tineri, din negii” 
jență. lovesc ramele formelor 
cu ciocanul și le sparg. Deci 
trebuie confecționate altele 
noi și asta înseamnă metal, 
timp suplimentar de lucru, 
muncitori care să le execute. 
Or. dacă fiecare tînăr ar în
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griji utilaj ea pe va lucra 
de mare preț, cacă s-ar rră , 
cui să-i prerurgeascâ durata . 
de funcpocare. urma n ar 
rr_3;. trebai să piardă lunar 
mă de lei. De aici puțin, de 
c-ncolo mai mult, așa se nasc , 
nrl ioane.

Cite comori sint încă nedes
coperite ! Organizația U.T.M. 
ar trebui să i ajute mai mult 
pe tineri în descoperirea re
zervelor interne din sector. 
Folosind exemplul comuniști-

LIDIA POPESCU

(Continuare ia pag. 3 a)

TI nana muncitoare Paraschlva 
Balint de la fabrica „Triumf*4 
din Cluj, obține succese la 

șlefuirea filetului bujiilor.
Foto : S. STEINER

Sindicatele
in sprijinul ridicării
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tate mcilt-literală pecxrt; a 

cret.r-^â a ca_ Jjeărft» te teao- 
șirea ce. or zai mederze pcc-

In caLfi-
căru metaltzrgiftdar. țar" tec-1 
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Situația lucrărilor 
agricole de toamnă

Ia siptămina care a trecut 
hierările agricole de toamnă 
aw continuat in multe regiuni 
inU’-an ritm mai intens. Re
colta de floarea soarelui și 
cartofi a fost strinsă in cea 
mai mare parte. continuin- 
da se acum livrarea producției 
contractate. Culesul porumbu
lui se apropie de sfirșit in re
giunile Craiova. Suceava, Pi
tești și București.

La insăm in țările de toamnă 
cele mai bune rezultate au fost 
obținute in regiunile Constan
ța și Galați.

Potrivit datelor primite de 
Ministerul Agriculturii, pînă 
la 13 octombrie în întreaga 
țară porumbul a fost cules de 
pe 71 la sută din suprafața 
cultivată, iar sfecla de zahăr 

au vizita: Fabrica de mase 
ulasuce ^Bucure»-*. Vnete 
d« tractoare _Erust Thăl- 
mana* dm Orașul Stalm «i *- 
pmmit vmta «nor snuncxtori 
și tehmcleni de la întreprin
derea ^Electrvaparataj* d.n 
Cap.tală. Drept urmare, și la 
Uzmele „Gr.gore Preoteasa* 
numărul mure, tocilor care »- 
plică metodele de muncă a- 
vansate a crescut simțitor, a- 
jur.gind in prezent la 1.100.

O acțiune importantă care 
contribuie de asemenea la ri- | 
dicarea niveiuhii de pregăure 
profesională a muncitorilor o , 
reprezintă .Ziua experienței | 
înaintate în producție*, te ca- [ 
drul căreia, fruntași cu mai 
multă experiență demonstrea
ză practic avantajele foxairt: 
unor procedee de lucru avan- < 
sate.

Agerpres)

de pe 55 la rată. Laeririle de 
pregătire a terenului pentru 
insămințâri au fost executate 
pe mai mult de 2 300.MM hec
tare și a fost insăm ie țață a- 
preape jumătate din ra praf ața 
prevăzută.

Ministerul Agriculturii apre
ciază că și in săptămina a- 
ceasta lucrările de recoltare 
a culturilor tirzii n-au fost in
tensificate in suficientă măsu
ră și din această cauză pregă
tirea terenului și insămînțări- 
le de toamnă s au desfășurat 
în multe regiuni sub capacita
tea mijloacelor și forțelor de 
mujică existente. însămînțările 
de toamnă sînt întirziate mai 
ales în regiunile Oradea, Cluj, 
Iași, Hunedoara, Regiunea Au
tonomă Maghiară, Pitești, Ti
mișoara. Bacău și Baia Mare, 
deși sint suprafețe însemnate 
pe care au fost executate lu
crările de pregătire a terenu
lui și care puteau fi insămin- 
țate.

Vremea bună din acește zile 
trebuie din plin folosită și 
pentru executarea celorlalte 
lucrări ca recoltatul și treiera
tul orezului, treieratul trifolie- 
nelor, culesul viilor, precum și 
pentru continuarea însilozării 
de cit mai mari cantități de 
nutreț.

(Agerpres)

Mecanizatori 
conitănțeni in ajutorul 

altor regiuni
Pentru « e/uta fi alte gospo

dării colective si termine la 
vreme însămînțările, 290 de me
canizatori din Stațiunile de ma
șini fi tractoare din regiunea Con
stanța au plecat cu tractoarele, 
semănătorii^ fi celelalte utilaje 
necesare, regiunile Pitești, Su
ceava, Cluj și Baia Mare, unda 
lucrările de toamnă sint intîrzia- 
te. Mecanizatorii vor ajuta la 
grăbirea însămințirilor în gos
podăriile colective fi întovărăși, 
rile ajpicole din aceste regiuni fi 
vor împărtăși colectiviștilor din 
experiența dobînditi în organi
zare^ producției și dezvoltarea 
avutului obștesc în gospodăriile 
colective din regiunea Constanța.

(AgtrpruJ

r/)oar să întorci eapul...

Pentru petroliștii 
din Oltenia

BQteni și Țîcler-i era-j altă
dată două sate olienești, ca 
multe altele, unde mizeria, 
foametea prinseseră rădăcini.

Dacă astăzi insă unul din 
pr.bec- din trecut a ar în
toarce pe teenrOe natale, nu 
le-ar mai rec-uncaște. S-a 
sehmbat In primul rind pei
sajul Pe dealurile sterpe ce 
înconjurau satele a apărut o 
pădure de sonde. In locul 
vechilor bordeie au apărut 
case noi. sănătoase. Iar locul 
opxțuhi: l-a luat lumina e- 
lectrică. La Ț5deni. de pildă, 
pentru muncitor.: petroliști 
s-au construit 300 de aparta
mente și cămine cu sute de 
tocuri. Numai in acest an aici 
s au dat în folosință petro
liștilor 27 de case nou iar la 
alte 31 se fac finisări. La Bîl- 
teni, s-au construit 100 de a- 
partamente ș- două blocuri 
pentru nefamiliști.

La BL ten: și Țideni șiau 
deschis porțile cluburi mo 
deme cu săli spațioase de 
spectacole, cinematograf și bi
bi «toc, policlinic, școli și 
cantine Cele două sate au de. 
venit două orășele muncito
rești. unde viața pulsează din 
plin.

(Agerpres)

Brigada piscicolă de la G.A.C. Somova, raionul Tukea, la luoru.
Foto : AGERPRES

Teatrul de Operă și Balet al R. P. R. 
și-a deschis stagiunea

Teatrul de Operă și Balet
R. P. Romine și-a deschis sîm~ 
bâtă seara stagiunea 1960—1961, 
cea de a opta de la crearea sa, 
cu drama muzicală „Răscoala” 
de Gheorghe Dumitrescu, prezen
tată recent și în cadrul turneului 
din Uniunea Sovietică. împreună 
cu alte titluri de opere și balete, 
creația romînească este prezentă 
in repertoriul teatrului în actua
la stagiune. Lucrări de mare 
popularitate ale compozitorilor 
ruși și sovietici, italieni, francezi

Din lirica sovietică

Acesta este 
drumul nostru 

de Evghenie Evtuțenko
Noi n-am luat Palatul de iama cu asalt,
Pe-atunci nu ne născusem. Și parcă numai ieri / 
Sub steagul lui Octombrie-n rinduri am intrat 
Jurindu i și primindu-l in mîini de pionier.

Putut-ai oare-n clipele-acelea să ghicești 
Ce lupte te așteaptă, ce drumuri neumblate ? 
Purtam pe piept cravate de foc, pionierești, 
Ca flăcările unor incendii depărtate.

Și-un lucru dintre toate mai sfint l-am înțeles s 
Să nu seaplece fruntea in ceasul greu sau trist 
Destinul nostru i altul, și drumul l-am ales : 
De pionier, , ,<•

de comsomolist, aJFC
de comunist I

Și-n Comsomol I». Ce zile de aur I să-șl ridice 
Din zorea lor tot cerul luminile-n zenit,
Noi nu duceam buchete ci legături de spice
Eroilor pămintului ințelenit

Nâscuți eram, ai luptei și marilor creații,
Și aprinsele insigne comsomoliste-s vii 
l'uminind Altaii și tundra și Carpații,
Cu spuza lor stelară sâ ardă in vecii.

lor cei câzuți in locuri pietroase și nisipuri
Știau numai indemnul : să lupt și sâ rezist I 
Acesta ni-i destinul și drumul peste timpuri : 
De pionier,

de comsomolist,
de comunist I

Sin tem străini de fala cuvintelor deșarte.
De frumusețea lumii ni-i sufletul avid.
Sintem bărbați și anii prunciei sint departe, 
Mulți dintre noi primiră carnetul de partid.

2 sintem duși de doruri și visuri nevisate
că-naintea noastră, nicicind și nicăieri,

Și nu-i departe ziua aprinselor cravate,
Cînd pe copiii noștri-i vom face pionieri.

Nemaivăzute fapte ne stau acum in față — 
începe deci tu mersul - copilule gornist I
Acesta ni-i destinul și calea ni-i măreață : 
De pionier,

de comsomolist, ' , -*
de comunist I

în romlnește de 
ION HOREA

și germani, care nu lipsesc din 
repertoriul oricărui teatru de 
operă, vor continua să se afle și 
in programul spectacolelor primu
lui nostru teatru liric. Pe lingă 
acestea, în actuala stagiune vor 
fi reluate operele „Ion Vodă cel 
Cumplit” de Gh, Dumitrescu și 
„Maeștrii cîntăreți din Nurnberg” 
de Wagner, var pentru împrospă
tarea repertoriului în prima 
parte a stagiunii vor vedea lu
mina rampei opera „Boris Godu
nov” de Mussorgsky și baletul 

„Spărgătorul de nuai” de Ceai- 
kovski.

în preocuparea de a contribui 
la formarea gustului artistic al 
publicului, la completarea cunoș
tințelor sale muzicale, Teatrul de 
Operă și Balet în colaborare cu 
filiala București a S.R.S.C., orga
nizează cu începere de la 29 oc
tombrie un ciclu de 17 lecții- 
spectacol, intitulat „Pagini din 
istoria operei și baletului”,

(Agerpres)

Constantin I. Dinu de la Uzina 
„21 Decembrie*' din Capitala 
iși depășește lunar planul de 

producție cu 15—18 la sută.
(Foto : Agerpres)

Metal mai mult și mai ieftin
Siderurgiștii din întreaga 

țară se străduiesc să folo
sească din plin capacitatea a- 
gregatelor pentru a spori și a 
iefteni totodată producția de 
metal, sarcină deosebit de im
portantă trasată de Congresul 
al Ill-lea al P.M.R. Ca rezul
tat al eforturilor lor creatoare, 
fumaliștii, oțelarii și lamina- 
torii de la întreprinderile Di
recției generale siderurgice 
din cadrul Ministerului Indu
striei Grele au dat peste pre
vederile planului, de la în
ceputul anului și pînă la 13 
octombrie mai mult de 60.000 
tone de fontă, aproape 73.000 
tone oțel Martin și electric, și 
o mare cantitate de laminate 
finite pline, țevi fără sudură 
etc. In același timp siderur
giștii au acordat o atenție 
mai mare gospodăririi chib
zuite a materiilor prime, cum 
sînt minereul de fier și cocsul, 
care au ponderea cea mal 

mare în prețul de cost al me
talului. în perioada 1 ianua
rie — 1 septembrie, prin re
ducerea prețului de cost al 
metalului, s-au realizat eco
nomii în valoare totală de 
peste 62 milioane lei.

Cea mai mare parte din 
suma economisită a fost rea
lizată de siderurgiștii de la 
marile combinate din Hune
doara și Reșița.

Rezultate bune în creșterea 
indicilor de utilizare a agrega 
telor siderurgice au obținut și 
colectivele uzinelor „Industria 
Sîrmei“ — din Cîmpia Turzii, 
„Oțelul Roșu** din Regiunea 
Timișoara, „Republica" Bucu
rești, „Laminorul" Brăila.

însuflețiți de aceste succese 
și folosind experiența dobîn- 
dită pînă acum, siderurgiștii 
patriei noastre continuă cu 
avînt sporit întrecerea pentru 
îndeplinirea înainte de vreme 
a planului pe anul 1960.

(Agerpres)

într-un număr recent din 
„New York Times" se susținea 
că in S.U.A. ar domni democra. 
ția: „Orice delegat Ia O.N.U. 
n-are decît să întoarcă capul 
pentru a vedea în jurul său 
mostre a ceea ce Occidentul con
sideră democrație".

Să fi citit oare in acel mo
ment tocmai această afirmație 
F. Oyono. reprezentantul per
manent al Camerunului la 
O.N U. ? Puțin probabil. Chiar 
dacă el nu a aflat de acredita
rea făcută modului de viață a- 
merican de către ziarul new- 
yorkez, in schimb a cunoscut la 
concret o asemenea mostră pe 
care occidentul o consideră „de
mocrație4* Și iată cum: ajuns 
în fața sediului O.N.U. pe First 
Avenue a întors capul. Intoc. 
mai ca în articol. Și intr-adevăr, 
chiar atunci... cițiva polițiști 
i-au sucit miinile, l-au bruscat 
și l-au urcat cu forța într-o ma
șină. Tîrit după patente ameri
cane democratice", la comisa
riatul de poliție nr. 15, pus în 
rind cu borfași și delicvenți de 
drept comun, înjosit, insultat, 
Oyono a fost rănit la o mină. 
Abia mai tîrziu i s-a dat dru

mul, d.pi intervenția reprezen
tanților OS.U. Iată cit de fru
mos adeverește în vieți poliție 
new-vorkezi csnilefe din ar
ticol'.’

★
Orășelul Arlington, în apro

pierea Washingtonului Ne aflăm 
in fețe unei case masive, obscure, 
de pe Randolph Street 922. Si 
întoarcem puțin capul. «»« atm 
ne sfătuiește ^New York Tinted. 
Ușa grea de metal se dexhide 
cu un sdrțîit prelung. în fața 
noastră — Gtorțe Icneala Roc
kwell.
- Heil!,..
Pardon ? ! Am greșit oare ’ 

Ne am adresat doar unui cetă
țean american Iar răspunsul 
său începe cu „Heil", întocmc; 
cum rostea defunctul Hiller.

— Să mă prezint... Aveți în 
față pe căpitanul de covertă 
Rockwell. . Eu sînt șeful lui 
..American Nazi Party* (parti
dul nazist american). S puni nd a- 
ceste cuvinte. a pocnit din cizme, 
reali zind întocmai trista figuri 
a lui Hitler.

Cine este individul ? Căpitan 
în armata americană, după răz
boi a staționat in Europa mai 

mulți ani. în Germania occiden
tali a cunoscut cartea lui Hitler 
„Mein Kampf". A cunoscut și 
urmași ai acestuia în plină ac
țiune, sub oblăduirea Bonnului. 
Curind « început sâ frie inep
ții rasiste. Superiorii săi militari 
V priveau cu stimă, cu încredere. 
Dar nu numai aceștia. Și in răi ți 
politicieni americani, care de ani 
fi ni de zile re străduiesc să 
izei jocul murdar al trusturilor

prin mi floare extreme, cum e 
fssâsusl Toți aceștia, eere •» 
■ re e in slujbe lor de srsmri 
ale varietății. vedeau ia el ■■ 
Jăist de viitor". De altfel tre
buie remarcat, in general, că a. 
rtji gen de „democrație" ts cea 
msde in SA.'.A. produce aseme
nea lepădături fasciste fiindu-i 
necesare pentru menținerea stă
rilor de lucruri pe care le do
resc potentații. Fenomenul fas
cist este creat și menținut de 
acest soi de „democrație". Eli
berat în 1956 din serviciul mili

tar activ, căpitanul Rockwell a 
început să activeze. Prima miș
care — a agitat toate grupările 
extremiste de dreapta din S.U.A,, 
strîngînd I3 un loc spărgători 
de grevă profesioniști și adepții 
lui McCarthy. Astfel și-a atins 
visul: a in ființat partidul na. 
zist. Cei interesați în promova, 
rea fascismului i-au pus dolari 
la dispoziție din belșug. Și-a 
fărut și un stat major. în plus 
ri-a luat titlul de „fiihrer", a 
poruncit «â i se confecționeze 
drapele cu zvastici și . deasupra 
biroului a agățat un mare ta
blou al lui Hitler. Ș:-a creat și 
o emblemă: o zvastică combi
nată m stema Statelor Unite.

Acesta ar fi individul ! Aido
ma acelora pe care numeroase 
■.me și romane americane de 
•venturi îl proclami drept „e- 
rou~ demn de urmat in viață 
de dire tineret Dar ceea re 
produce un adevărat scandal este 
audierea a ceea ce Rorkwell de
numește ^concepțiile sule". In 
întreaga Americă, partidul na
zist american difuzează prin 
poștă proclamațiile fi chemările 
sale. Tot mai multe cutii poștale 
sînt inundate de scrisori tipărite 

pe hîrtii avînd ca antet o zvas
tică neagră, care constituie „în
dreptarul" pentru viitorii mem
bri ai partidului fascist ameri
can. Și organizația fascistă, fără 
să se teamă d# urmări din par
tea cuiva, publică în acest „în
dreptar", sub privirile încuraja
toare ale unor importante perso
nalități politice americane, ur
mă oarele panseuri rasiste ; 
„Nu ascundem că intenționăm 
să folosim din nou camerele de 
gazare așa cum a făcut Hitler". 
Ura sălbatică rasistă este formu
lată, mai departe, astfel : „Noi 
recunoaștem superioritatea omu
lui alb asupra celui negru, ne 
mîndrim cu această superiori
tate, Nu vom tolera contactele 
cu negrii «i nu vom permite 
niciodată ca aceste ființe umane 
inferioare să uzurpe drepturile 
cucerite pentru noi. prin singele 
și geniul strămoșilor noștri albi", 
f echituri din arsenalul fascist 
al lui Hitler ! Cu o singură re
marcă : vehiculate astăzi, în

CAROL ROMAN

t^jutinuare în pag. 4-a)
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In frunte cu Ta

grupurile comuniste X.

Se Împlinesc 40 de ani de 
la greva generală din 1920.

Era în anii de după primul 
război mondial, peste tot se 
făceau simțite urmările răz
boiului : sărăcia, scumpetea, 
foametea. Toate nenorocirile 
unui război pornit de către 
cei boxați spre a se îmbogăți 
mai mult, cădeau pe spinarea 
poporului. Și la noi, în Valea 
Jiului, minerii o duceau tare 
greu. Salariul nu-ți ajungea 
ca să astîmpere măcar foa
mea ta și a familiei tale. 
Păstrez și acum plicurile de 
Ia leafă de pe atunci și mă 
uit adesea la ele, ca Ia o măr 
turie » timpurilor acelora ne
norocite. Te strînge la inimă 
cînd te uiți pe un asemenea 
plic ; cîte rubrici, care repre
zentau tot atitea rețineri din 
leafa mizeră: biserică, muzi
că, despăgubire, ordin de po
prire, pensie, cotizație de boa
lă. magazin etc. Patronii nu 
știau ce să 
ca să scadă 
erau lăsate 
părite. poate 
vreun bir de 
muncitorului, 
lucram în subteran 12 
(atît se lucra atunci) hrănin- 
du-ne doar cu doi cartofi. 
Altădată nu aveam nici atît. 
și dacă făceam rost de o stra
chină de ciorbă chioară, tre
buia să păstrez jumătate din 
ea pentru familie.

Mai îngrozitoare decît aces
te suferințe era însă lipsa to
tală de drepturi, regimul de 
teroare pe care îl instaurase 
burghezia, persecutarea mun
citorilor sindicalizați, împiedi
carea activității comitetelor 
de întreprinderi, introducerea 
gărzilor militare în fabrici și 
uzine. Pe vremea aceea, mun 
citorii n-aveau niei un drept, 
nici măcar să se plingă de 
mizeria in care se zbăteau, să 
se sfătuiască cum și-ar putea 
îmbunătăți viața.

Cu toate acestea, muncitorii 
neinfricați în frunte cu grupu 
rile comuniste nu se lăsau in- 
spăimîntați de teroarea bur- 
ghezo-moșierească și chemau 

o 
că 
de 
pe

mai inventeze 
din leafă; mai 
rubrici neti- 

s o mai inventa 
pus pe spinarea 
Erau zile cînd 

ore

poporul s& lupte pentru 
vi ați mai bună, arătînd 
eliberarea muncitorimii 
mizerie poate veni numai 
calea desființării exploatării. 
Membrii grupurilor comunis. 
te, acei care cereau transtor 
marea partidului socialist in- 
tr-un partid muncitoresc de 
tip nou, afilierea la Interna
ționala a lil a, erau animato
rii tuturor acțiunilor revolu

ționare ale clasei muncitoare. 
Mi-aduc aminte de cîțiva 
muncitori înaintați de la noi 
care călătoriseră în Rusia și 
care cunoscuseră experiența 
poporului rus care sub con 
ducerea Partidului Bolșevic 
zdrobise orinduirea capi
talistă Acești muncitori din 
grupurile comuniste. în su
fletele cărora triumful Ma 
rii Revoluții Socialiste din 
Octombrie sădise încrederea 
in forța 
clasei 
citatea 
soarta țării, ne sfătuiau 
urmăm exemplul proletaria
tului rus. să ducem o luptă 
fără cruțare împotriva ex 
ploatatoriior și cozilor lor de 
topor, ne arătau că e nevoie de 
greva generală care să de
monstreze burgheziei puterea 
noastră, forțind-o să ne satis 
facă revendicările. Dar cozile 
de topor ale patronilor, con
ducătorii reformiști, social de- 
mocrați de dreapta, căutau să 
zădărnicească greva generală.

Muncitorii conștienți n au 
ascultat însă de reformiști, și 
au declarat grevă. Minerii ce
ruseră, in afară de revendică
rile cu caracter politic, sâ li se 
mărească leafa cu 38 la sută, 
mi se pare, dar Societatea 
minieră nu accepta 
majorare a salariilor. De alt
fel, aceasta nu era 
batjocură la care ne supu
neau patronii. Minerii au 
declarat greva, hotăriți să-și 
apere drepturile și demni
tatea. Oportuniștii trădă 
tori căutau insă să saboteze 
greva și se duceau Pe ascuns 
la lucru.

Bineînțeles că burghezia n-a 
Întârziat cu măsurile represi
ve. Au Început arestările, per
secuțiile. Greviștii arestați 
erau bătuți, apoi dezbrăcați și 
aruncați pe frig în Jiu, 
apoi erau scoși afară și bătuți 
iar, pe motiv că au udat dușu
melele cazărmilor unde erau 
deținuți, cu apa care se 
scurgea de pe trupurile lor în
ghețate. In timpul grevei ge
nerale, cînd muncitorii au or
ganizat demonstrația cerind 
eliberarea celor arestați ar
mata burghezo moșierească a 
tras In cei ce-și cereau drep
turile rănind mulți dintre ei. 
Impotriva greviștilor care »-m 
refugiat în munți a fast tri
misă armata cu mitraliere 
spre a l aduce m forța 
lucru.

In duda neotd Mrari. 
*m simțit putere*

revolnționară a 
muncitoare, în capa- 

sa de a schimba 
să

citoare și solidaritatea celor 
ce muncesc, deoarece am pri 
mit ajutorul moral și material 
din partea celorlalți muncitori.

După cum se știe, din cauza 
trădătorilor oportuniști social- 
democrați de dreapta. care 
au sabotat greva îndemni nd 
pe muncitori să nu ducă ac
țiuni de masă ei să stea aca
să greva generală din 1920 a 
fost, infrintă; dar ea a dovedit 
muncitorilor că au nevoie de 
un partid al lor, revoluționar, 
marxist leninist, partid care a 
foat Înființat mai tirxiu și ca 
re a condus clasa muncitoare 
in (lorioaaele bătălii ce ne-au 
asigurat cucerirea vieții noi 
de azi. E bine ca astăzi, cînd 
luptăm pentru desăvârșirea 
construcției socialismului să 
ne amintim de suferințele din 
trecut și să povestim tinerilor 
despre ele pentru ca ei să afle 
cu ce lupte și jertfe au fost 
obținute cuceririle de care se 
bucură și pe care trebuie sâ 
știe a le întări și a le apăra 
cu înflăcărare.

nici o

singura
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GREVEi GEH.uC.F-K

Un grup de muncitori ceferiști participant! la greva generala din 1920.

COMISIA LOCALĂ ATSINDKATELOR Dili IAȘI

Tovarăși muncitori!
Prin lupte vajnice de tiecAiv ri muncit■nnej dit ța'* 

Reae<-â a câștigat bruma de revendicări eeuuomjce și SterUț: paklfc» 
care Taolatâ îi dadea putința sâ *e organizeze «i m sâdâjd „ycVct 
mai 'uult spre adevărat* democrație ttuv au esîc slu teaât .-r- t 
popo' ului.

Totuși* clasa «TAjiAnih’arv ei. uni rafii gt »a>:rs •- &4crw-r
libertăți cât mâi laigi și un fiai omenea mcneiri-ra’ui a litreburta’ 
șt intrebuiekaxA toate mijloacele pcr.tru ■ re r*;» « iele eâftșrv-e 
pânâ asta ii, nici enm a mai «conta din «erenle «rerte f: 
« muscitorimei care ar asigura pm+wuț** ri ha.-s^s ae*4K țin.

i'ața de aceste teadlațe a clasei oligarhice, fata de cepncapertm 
generaialui Averesju care aseaene^ uaut crede râ acvwi
tar< e ud | așaJâc tureece. tațâ eu aniie crime ș««e la rare «1 
niite chiar contra mua«to.:rue dia țara ru«âzea.^h fațâ da 1 :. »
literatorilor ÎL P. R . R. M B. •. » tutaror ©ekuLa-te breast, tr :« ce 
ce impui imediat H UWsl san-iaeatc . aeecitarimea O tt-remgi 
țar» a hotărât —

^edaratM
lurîf dr aer

*** *TO* »o* li SvKr»

Grevei
’ și tar

ter-.*-**

Generale

De ce am făcut grevă
Povestiri ale unor muncitoare

Humin Ștefana

de la Regie

Șase luni 
de luptă

Tinerii de azi nu-și pot 
imagina cîte greutăți cumpli 
te apăsau pe umerii muncito
rimii în anii regimului bur- 
ghezo-moșieresc. Cu 40 de ani 
în urmă — pe vremea greve, 
generale — tînăr fiind, mun
ceam în turnătoria uzinelor 
„Lemaître“. Numai în turnă 
torie lucrau vreo 40 50 de j* 
neri, dintre care unii nu * 
veau nici 14 ani. Patronilor 1* 
convenea să angajeze copii, 
pentru că le dădeau un sala
riu de mizerie, punîndu i să 
lucreze cît voiau ei. Atît mun
citorii metalurgiști virstnic. 
cît și noi, tinerii, primearr 
salarii de mizerie. în 1919 
prin lupte necurmate, munc- 
torii obținuseră satisfacerea 
unor revendicări ca mărirea 
salariilor, recunoașterea consi- 
liilor muncitorești etc. Dai 
deși efectul majorării salariu
lui fusese anulat de inflație 
pe la începutul lui 1920 pa 
tronii nu mai voiau să recu 
noască nici bruma de reven 
dicări acceptate înainte. L< 
9 martie 1920, muncitorii fa 
bricilor „Lemaâtre“. „Wolf “ ș 
,,Vulcan“ înaintează un me 
moriu prin care cer din noi 
sporirea salariilor și recu 
noașterea consiliilor muncite 
rești în fabrici. Patronii ai 
refuzat să satisfacă revendică 
rile ; ca ripostă, muncitorii d> 
la „Vulcan “, „Lemaître“ ș 
„Wolf“ intrară în greva Iaca 
re s-au alăturat și muncitor: 
metalurgiști de la alte fabric: 
La această acțiune patroni 
răspund prin lock-out (conce 
di ere în masă) care a ținu 
timp de 6 luni. Șase luni d 
zile porțile fabricilor au fos 
zăvorite. Șase luni încheiat 
nici un muncitor din fabric 
„Lemaître“ n a .putut duce î: 
casa lui un salariu. în zeci d 
familii copiii mureau de foa 
me. în același timp se înăf 
prise teroarea polițieneasce 
Au fost arestați 73 de munci 
tori metalurgiști printre car 
20 numai din rândul celor d 
la „Lemaître“. în conducerii 
tuturor întreprinderilor circt 
Iau liste negre pentru a-i mt 
piedica Pe muncitorii conce 
diați să găsească de lucri 
în condițiile acelea grei, 
muncitorii și-au strîns i 
mai mult nodurile. Cef< 
riștii. minerii. metalurgii 

i tii. pe^ro-Iișt^. hamalii di 
porturi au cerut declarare 
grevei generale. Muncitorii d 
la „Lemaître* cer de asem< 
nea declararea grevei gener. 
le.

în ziua de 20 octombri 
1920 au intrat în greva gen< 
rală sute de mii de mia 
citori, paralizând pentru u 
timp întreaga activitate < 
conomică a țării. Dar 
la „Lemaitre" — ca și : 
alte părți — oportunișt 
strecurați în conducerea sii 
dicatelor trădează greva și 
pregătesc înfrîngerea. Ceea < 
a caracterizat însă manifest: 
rile muncitorești din acea p< 
rioadă, a fost starea de spir 
revoluționară întreținută < 
munca asiduă de lămurii 
desfășurată de grupurile c 
muniste.

în timpul și după greva g 
nerală, zeci de muncito 
printre care mulți și de 
„Lemaâtre“ au fost arestai 
schingiuită, torturați, întemn 
țați. Pe atunci făceam par 
din conducerea organizați 
Tineretului Socialist din uzii 
și am fost arestat și întemn 
țat la Jilava, unde am fost 1 
nut pînă în 1924.

Grava generală din 1920 
fost pentru noi un prilej < 
verificare a forțelor, ne-a 
dat seama de tăria masel< 
muncitoare și am înțeles 
același timp cît era de nec 
sară pentru noi atunci creări 
unui partid marxist-leninif 
care să ne conducă în m< 
ferm și consecvent pe cal< 
luptei revoluționare.

TARANGOI ION 
turnător la Uzinele 

„Timpuri Noi**

despre arestări mun' 
strî-ns la fabrică dar

noi. A fiind 
citorii s-au 
aici era adusă o companie de sol
dați din regimentul II Vinători 
de gardă din Cotroceni.

în 23 octombrie, direcția a ce
rut delegaților greviștilor sâ iw 
demne muncitorii ca pînă la 24 
octombrie să reia lucrul, altfel 
vor fi concediați.

Cei mai mulți muncitori, în 
frunte cu grupurile comuniste 
erau împotriva reluării lucrului 
pînă la satisfacerea revendicări
lor. Sindicatul galben ne îndem
na să reîncepem lucrul. Noi am 
organizat pichete de grevă la por- 
ple din Grand ți Cărămidar; pen
tru n ie eo«c<«>e pe maiacMocr* 
sâ nu intre la lucru.

Am mai rezistat citeia zile, 
apoi greva a eșuat și noi ne am 
prezentat la lucru. Conducătoa
rele noastre erau arestate.

Apoi au început represiunile, 
de după grevă. Direcția cu aju
torul sindicatului galben întoc
mise o listă de greviști. După lis
tă, în prima zi după începerea 
lucrului, șefii de atelier, împreu
nă cu delegații de la sindicatul 
galben, ne-au alungat din ateliere 
cu ajutorul jandarmilor...

In timpul ți după greva gene
rală greviștii care locuiau in car
tierul R.M.S. au fost evacuați cu 
ajutorul armatei și jandarmeriei. 
Îmi amintesc că în 26 octombrie 
pe o ploaie torențială se făceau 
evacuări masive din cartier.

Îmi amintesc că o tovarășă 
conducătoare a grevei avea 7 co
pii. Ea era arestată încă de la 
declararea grevei. Pe un adevă
rat potop și pe un vînt rece, jan
darmii 
crurile 
mit cu 
vecinii
piii să-i adăpostească va fi și el 
evacuat... Au stat copiii în 
ploaie, pînă a venit Palăl de la 
muncă și pînă a găsit o locuință 
să și-i ducă.

Așa trăiam noi. Eu îmi lăsam 
copiii singuri acasă. Băiatul mi 
s-n îmbolnăvit, n-am avut cu ce 
să-l îngrijesc și mi~a rămas orb 
pe viață.

în urma eșuării grevei. Pe sora 
mea. delegată la sindicatul din 
str. Sf. Ionică, zbirii burghezo- 
moșierimii au maltratat-o atîta 
după arestare, îneît după cîtva 
timp a murit.

Pe noi, grevistele, nu ne pri' 
mea la lucru nicăieri în primii 
ani după grevă. Ani de zile nu 
știu cu ce mi-atn ținut copilul. 
Aveam și o mină ruptă de ma
șină. Cînd m-am dus iar la fa
brică, directorul l-a întrebat pe 
un conducător sindical oportu
nist dacă e adevărat că sînt în 
fabrică de cînd eram copilă și 
că am fost accidentată aci. Ban
ditul. deși îmi fxkscse «ef de ate
lier. vtbî aâ au rFfaasri.

ba* priaauâ Bicăierî. Apoi,
am fost reprimită in fabrică. Mi 
s-a recunoscut vechimea și azi. a- 
vind 58 de ani. sînt pensionată.

Sînt recunoscătoare partidului 
pentru tot ce a făcut pentru noi. 
Pentru că a dat viață viselor noa
stre din tinerețe, pentru 
luptat și am suferit.

Sînt mîndră ci mă 
printre muncitorii care
au înscris o pagină de eroism în 
istoria țării noastre.

Anii de avînt revoluționar care 
an urmat Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, au adus și 
in rîndurile muncitoarelor de la 
fabrica de țigări un suflu nou de 
hoptâ. In fabrică lucrau sute de 
irte tinere, abia copii. între 12 
m 14 ani. Personalul era format 
ia majoritate din femei, cărora 
li ae putea plăti un salariu de 
aeirerie. Umblam cu picioarele 
goale, in lor de șorțuri sau echi* 
pamenî de protecție aveam saci, 
iar bătăile, amenule. mizeria. 
■■Hiafa âresa parte dia viața 
•oascrâ ritaărâ.

Ste s^»e^a **-

ia arn aai ia taxa xoastii, 
naneiloarele de la Regie au în* 
eeput sâ și revendice și ele drep
turile.

Părinții, soții, frații, fiii mun
citoarelor de la Regie, care lu; 
cran la întreprinderile din înr 
pre juri mi ți în special la C.F.R., 
■e solidarizau cu lupta noastră, 
iar noi la rindul nostru ne ală
turam mișcărilor organizate de a* 
ceștia. Orice acțiune o duceam

e o4>

sept 1929).

...Azi dimineață la ora 
poarele care aparțin de

la fabrica de ragoane, 
intonind Internaționala...
Soda liftă,' 5

» 4»

Triiiscâ Greva Generali
La 1

: azi»aă« 4n ra-cnatei rufe ii. or d» 
» a*-tre «ârâcfenotw, din
« «âra/ra eciUiaâ > feraaueoihi 
• lrsR-iî<-. Jae ^acsvcri șt Lui câ- 
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Trăiască Greva Generală
CM» OTfUHE »» *ȘTE»T*»E ML'NCITOHI.
CM 1 l* <C$T RE STAPAS'IREA

Greva Generală
ttet-că V « «-• - țrg ta

Din documentele vremii
ta ziua de 28 aprilie ax. s-a declarat greva ta portei Ce**** 

vodă la echipele șlepurilor S.R.D. și de pe cele 
precum și la remorchere pentru morirec sătenilor.

(Un raport al șefului siguranței din 
Constanța 29 aprilie 1920).

La Arad greva generală a fost declarată Io 24 
Toți muncitorii fără excepție, au pus fierul joi le 

Toate prăvăliile $i cafenelele au fost închise —
In ziua de 3 sep. 1920 ' ‘ ’

4.000-5.000 de muncitori
(„Tribuna

la atelier și de pe7 lucrătorii de
MWW.WW___ __________ administrația docurilor,
grevă fiind ta legătură cu cei de la căile ferate orinc oceteosi 
revendicări.

(Dintr-un raport al țefului pohțiet dsa Gclari- 
Arhiva Centrală a Institutului âe istrm • 
Partidului, dosar 751, fila 99).

Pe meleagurile Nicol inel lui 
llie -Pintrlie, pe străzile 
universitare de pe deaful 

Copoului, sau prin Tătărași, pe 
strada Păcurari sau pe strada 
Uzinei, multe case poartă pentru 
mine amintirea unor acțiuni 
din anii grei ai ilegalității.

Se împlinesc în aurind patru 
decenii de la greva generală 
din anul 1920 - eveniment de 
însemnătate istorică în viața 
clasei muncitoare din țara noa
stră.

Multe amintiri mă leagă de 
anii ce au- urmat primului răz
boi mondial. în anii aceia, si
tuația noastră, a muncitorilor 
ieșeni, ca și a t.uturor oameni
lor muncii din țară era foarte 
grea. Exploatarea la care 
supunea burghezia era < 
cenâ. Foametea, bolile, I 
oricărei asistențe medicale, 
făceau viața de nesuportat.

Clasa muncitoare reușise să 
obțină în 1919, printr-o luptă 
aprigă, de la patronii înspâi- 
mîntați de avîntul pe care-l 
înregistrase mișcarea revolu
ționară, sub influența Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, 
acceptarea unor revendicări 
care i-au îmbunătățit întrucâtva 
situația.

In martie 1920. guvernul și 
patronii diferitelor întreprinderi 
încearcă să răpească cuceririle 
maselor din anii precedenți și 
recurg la noi măsuri teroriste.

. Clasa muncitoare răspunde 
acestor măsuri ale burgheziei 
printr-un nou val de lupte care 
încep în primăvara anului 1920 
și vor duce în cele din urmă la 
greva generală din octombrie 
1920.

La cîte măsuri nu recurgeau 
patronii întreprinderilor, cozile 
lor de topor cum și conducă
torii oportuniști ai Partidului 
Socialist pentru a împiedica

ne 
c'rîn- 
lipsa 

, ne

lupta nocstra 
rite gărzile mihtare 
brici, au fost arestat! membri ai 
comitetelor muncitorești. Infla
ția făcea viața muncitorilor toi 
mai grea. In această situat*, 
muncitorimea iși dădea tot mc 
mult seama că pentru a-și im
pune revendicările, era nece
sară organizarea unei g'eve ge
nerale. ~ 
oiști nu 
teres să 
noastre, 
dă, în
Socialist 
fii de 
lectucli 
oportunismului, care căutau prin 
tcote mijloace’© să potolească 
avintul revoluționar al mase.or,

Conducătorii ooonu- 
aveau insă nici un in- 

susțină revend'coriie 
La noi, la lași, de pil- 
conducerea Partidului 

pătrunseseră 
mori proprietar, 

infectați de

multi 
tate- 
deîîe

Iașii
1

sâ slăbească spiritul de solida
ritate 
catari 
tărîtor 
zaț iei 
cialist
fel de acord cu inițierea unor 
acțiuni de mare amploare, cu 
organizarea unor manifestări 
muncitorești care să ducă în- 
tr-adevăr la abținerea accep
tării revendicărilor noastre. Sub 
presiunea maselor populare, 
Consiliul general al partidelor 
socialiste, înt’unit la București 
la 11 octombrie 1920, a trebuit 
să voteze un program de reven
dicări pe cere l-a înaintat gu
vernului, Printre revendicări fl-

proletară. Acești condu
cere aveau cuvîntu! ho- 
în conducerea organi- 

ieșene a Partidului So- 
nu erau în nici un

«car jn

Greva Generală care am

număr 
în 1920

Ia luptele duse în acei ani 
în fabrică, alături de muncitorii 
vîntnici un rol important au a- 
vut și tinerii care luptau cu elan 
împotriva nedreptății, miseriei și 
exploatării. Comuniștii orientau 
tineretul spre acțiuni revoluțio-

re.
Eram și eu tinărâ pe atunci, 
am căsătorită de curind și aș' 
>tam un copil. Soțul meu, 
uneitor la Arsenal, grevist și 

ei. a foM concediat oa și mine,

Icsărescu Marița

o duceam. Trăiam 
necăjiți, bătuți, amen-

cursul anului 1920 am 
diferite acțiuni printre 
multe greve.

Conducătorii oportuniști, for
mol, OU consimțit ia dacian șa-ea 
g«eveî generaie, dar metodele 
lor pasive, reformiste, au împie- 
d-cat organizarea și conducerea 
'jptei și au dus în cele dîn 
urmă la înfrîngerea grevei ge- 
nerole.

In dorința lor de a toci ascu
țișul luptei dintre proletariat și 
burghezie, conducătorii refor
miști au lansat chemarea „In 
timpul grevei toată lumea stă 
ocosp, nu se face nici 
monstrcție“. Această 
ne-a tăiat, cum s-ar 
craca de sub picioare.
Siguranței ou putut aresta pe

o de- 
lozincă 
spune, 

Agenții

toamna
ui 1920
primului comitet cei de-cl doi
lea să poate conduce greva. 
In cel de ai do.leo comitet de 
grevă, mu-icitorii ieșeni m-au 
ales și pe mine.

La 20 octombrie, cînd sa de
clarat greva generală muncitorii 
ieșeni ou fost alături de munci
torimea întregii țâri. Toata 
viața orașului a fost paralizată. 
Mai om și ocum în minte tram
vaiele rămase prin fața Teatru
lui Național, in fața halei, în 
Piața Cucului și care cu trebuit 
sâ fie aduse in depouri de in
ginerii întreprinderii. Noi, tipo
grafii n-a-m intrat în ateliere trei 
zHe la. rind.

muncitorii greviști de Io casele 
lor, au putut să aducă militari 
la lucru în Atelierele C.F.R. A- 
ceastă chemare oportunistă nu 
ne-a permis să luptăm în co
mun împotriva represiunii orga
nizate de statul 
șieresc.

Șl 
fost

O
fost
la Comenduirea Pieții, la Ches
tură, la Parchetul Militar erau 
crunt bătuți. După scurt timp 
M s-a înscenat un proces șl au 
fost pe nedrept întemnițați.

Lo Atelierele C.F.R. și ta alte 
unități industriale, cu greu mai 
putea intra la lucru, fără avi
zul Siguranței vreunul din foștii 
greviști.

Cei care Intrau ta ateliere 
trebuiou să semneze o decla
rate prin care se obligau să 
nu vină cu nici un fel de re
vendicări, să respecte ordinele 
stăpinirii burghezo-moșierești.

Solidaritatea noastră nu s-a 
man festot însă numai in timpul 
grevei ; și după aceea ne-am 
aiutat pe cît am putut unul pe 
altul. Noi tipografii, de pildă, 
am ajutat familiile a opt tova
răși închiși după înăbușirea 
grevei.

Greva a fost infrintă. Expe
riența eî ne-a arătat insă încă- 
cdatâ tuturor muncitorilor, ne- 
ceste tea de a avea in fruntea 
noastră un partid politic revo
luționar, marxist-leninist, capa
bil să ne conducă la victoria 
deplină împotriva orinduirii 
burghezo-moșierești.

G reva a fost 
ta 1920. Dar 
n-a-m încetat nici 
Sub conducerea 
munist din
constituire a avut loc in anul 
imediat următor grevei gene
rale, am continuat lupta ta 
ciuda groaznicelor represalii 
ale statului burghezo-moșieresc. 
Sînt fericit că văd cu-m se fău
resc in zilele noastre idealurile 
de luptă ale clasei muncitoare 
din patria noastră, că văd cum 
prind viață minunatele Directive 
ale celui de al lll-lea Congres 
al P.M.R.

Anul 1920 a fost un an de 
mari frămîntări în fabrică. Mi' 
zer ia ajunsese la culme. Nu mai 
puteam suporta viața neomeneas
că pe care 
chin uiți, 
dați.

In tot 
organizai 
oare mai

Direcția R.M.S. căuta diverse 
mijloace pentru a ne infringe vo
ința de luptă. încă din 1918 au 
fost aduși în fabrică militari care 
ne maltratau. Conducătorii sindi
caliști de dreapta ajutau din plin 
direcția. Un mare sprijin au dat 
ei burgheziei în timpul grevei 
generale din 1920, cînd ne-viu tră
dat în mod mîrșav lansînd lozin
ca ..toată lumea rămîne acasă ’. 
Am rămas acasă și poliția i-a a‘ 
rest at și torturat pe mulți dintre

i-au aruncat copiii și lu- 
în strada. Nu s-au mulțu- 
asta. Au avertizat pe toți 
că acel care-i va lua co

burghezo-mo-

-

< ¥ i

represiunea 
groaznică, 
mulțime de 

arestați. Duși

oceasta

muncitori au 
rind pe rind

infrintă atunci 
noi muncitorii 
o clipa lupta. 
Partidului Co- 

Rominia, a cărui

ION NICULI

ș,

•k fi

r

Desen reprezentînd un aspect al grevei muncitorilor forestieri dta Valea Mureșului în 1920.



Luna prieteniei 
romino-sovietice 
Vizitele delegației sovietice 

de oameni de cultură
Sîmbătă dimineața membrii 

delegației sovietice de oameni 
de cultură, care participă la 
manifestările Lunii prieteniei 
romîno-sovietice, au făcut o vi
zită la Fabrica de mase plasti
ce „București", unde s-au inte. 
resat de procesul de fabricație, 
precum și de produsele realizate 
de muncitorii de la această în
treprindere.

Tot în cursul dimineții, N. N. 
Meseațev, vicepreședinte al Aso
ciației de prietenie sovieto-ro- 
mîne, prim-vicepreședinte al So
cietății unionale pentru răspîn- 
direa cunoștințelor politice și 
științifice, conducătorul delega
ției, a făcut o vizită la Institutul 
„Maxim Gorki".

Prof d^r. E. A, Vasiukova, 
vicepreședinte al Asociației de 
prietenie sovieto-romîne, direc. 
tor al Institutului unional de 
endocrinologie experimentală, a 
făcut o expunere de specialitate 
în fața colaboratorilor Institutu
lui de endocrinologie al Acade
mia! R. P. Romîne.

A. A. Mihailov, membru co
respondent al Academiei de 
științe a U.R.S.S., directorul Ob
servatorului Astronomic de la 
Pulkovo, a vizitat Facultatea de 
fizico-matematici a Universită
ții „C. I. Parhon", iar maistrul 
petrolist I. I. Merjavin Combina
tul Poligrafic „Casa Scînteii“.

La amiază, A. A. Mihailov și 
E. A. Vasiukova au fost primiți 
la conducerea Academiei R, P. 
Romîne. La întrevederea care a 
avut loc au luat parte academi
cienii Iorgu Iordan, vicepreșe
dinte al Academiei R. P. Romî
ne. Șt. Milcu, secretar prim al 
Academiei R. P. Romîne, Gh. 
Demetroscu, directorul Observa
torului Astronomic din Bucu
rești, A. Kreindler, E. Bădărău 
Și alții.

Seara, membrii delegației so
vietice au luat parte la o masă 
tovărășească oferită în cinstea 
lor de Consiliul General 
A.R.L.U.S.

(Agerpres)

Manifestări în Capitală și în țară

F II § II IE IR
Tenis de birou

Acest joc nou, spre deosebire 
de tenisul de cîmp sau cel de 
masă, se practică nu cu mingi, 
ci cu hîrtii, cu cereri și adrese și 
este jocul preferat al tovarășilor 
de la secretariatul Centrului 
școlar profesional Drăgănești- 
Vlașca.

Iată pe scurt desfășurarea unei 
astfel de partide : Absolventul 
Leufu Marin, strungar la I.M.U. 
M-edgidia trimite o cerere Cen
trului școlar Drăgănești-Vlașca 
solicitând diploma de absolvire. 
Secretariatul Centrului școlar pri
mește cererea și-i răspunde cu o

adresă concisă : din lipsă de im
primate nu putem să-ți expediem 
diploma. Absolventul intervine 
din nou. Primește același răs
puns. Și uite așa jocul” se 
prelungește de un an de zile.

Iar aceasta este numai una din 
numeroasele „partide" pe care 
secretariatul Centrului școlar le 
„susține" cu îndârjire cu foștii 
absolvenți care în lipsa diplomei 
nu pot să-și continue studiile 
medii de cultură generală la 
cursurile serale și la fără frec
vență.

Cum se face că Centrul șco
lar Drăgănești-Vlașca nu dispune 
de imprimatele de diplomă e 
greu de înțeles, deoarece la 
toate școlile profesionale din 
țară există bunuil obicei de a eli
bera diplomele absolvenților o- 
dată cu repartizarea lor în pro
ducție.

Lăsăm Ministerului Agricultu
rii să „aprecieze" la justa valoa
re această situație.

La conservare

Prin numeroase manifestări, 
eare continuă să aibă loc in Ca
pitală și în pară, in cadrul Lunii 
prieteniei romino-sovietice, po
porul nostru își exprimă senti
mentele de dragoste față de ma
rele popor sovietic, admirația 
pentru succesele sale epocale do- 
bîndite în toate domeniile vieții.

★
Sîmbătă după-amiază, la Ca

sa prieteniei romîno-sovietice 
A.R.L.U.S. din CAPITALA, a 
avut loc simpozionul „întâieta
tea științei sovietice pe plan 
mondial", organizat de Acade
mia R. P. Romîne și Consiliul 
General A.R.L.U.S.

Au asistat academicieni, pro
fesori universitari și numeroși 
alți oameni de știință.

Simpozionul a fost condus 
de acad. prof. P. Constantines- 
cu-Iași, vicepreședinte al Con
siliului General A.R.L.U.S.

E. A. Vasiukova, vicepreșe
dinte al Asociației de priete
nie sovieto-romînă, după ce a 
adus salutul călduros al mi
lioanelor de membri ai aces
tei asociații, a vorbit despre 
dezvoltarea cercetărilor știin
țifice în domeniul medicinei 
în U.R.S.S. și îmbunătățirea 
asistenței sanitare a oameni
lor sovietici.

A. A. Mihailov, membru co
respondent al Academiei de 
Științe a U.R.S.S. a vorbit 
despre succesele științei sovie
tice în domeniul astronomiei. '

Acad. E. Bădărău, directorul 
Institutului de fizică al Aca
demiei R. P. Romine a vor
bit despre superioritatea știin
ței sovietice în domeniul fizi
cii nucleare și fizicii semicon- 
ductorilor.

Acad. Gri gore Moisil a pre
zentat realizările epocale în 
domeniul automatizării obți
nute de Uniunea Sovietică.

★
Sîmbătă s-a deschis în fața 

grădinii de vară „1 Mai" din 
CRAIOVA expoziția cu tema 
j,Tehnica sovietică în septe- 
nal". în aceeași zi la Casa de 
cultură a studenților și uni
versitarilor, inginer Emilia 
Crișan a vorbit despre figuri 
de femei sovietice, iar la Casa 
prieteniei romino-sovietice din 
Craiova a avut loc o seară li
terară pe tema „A. Tolstoi — 
strălucit maestru al cuvîntu- 
kii”.

★
Consiliul A.R.L.U.S. al RE

GIUNII AUTONOME MA
GHIARE în colaborare cu co
mitetul regional U.T.M. și sec
ția de invățâmint și cultură a 
Sfatului popular regional, a 
organizat un concurs intre ele
vii școlilor medii, cu tema : 
bCine cunoaște mai bine 
U.R.S.S.". Eievul care va cîș- 
tiga locul I_va face o călăto
rie în Uniunea Sovietică.

Mii de locuitori ai orașului 
vizitează în aceste zile expozi
ția de fotografii intituiată 
„Tehnica sovietică în sepțe- 
na?‘, organizată ia Casa prie
teniei romîno-sovietice din 
Tg. Mureș.

★
Colectivul Teatrului Academic 

de Dramă „A. S. Pușkin“ din 
Leningrad, care întreprinde un 
turneu în țara noastră, a pre
zentat sîmbătă seara, pe scena 
Teatrului Național din Cluj, un 
spectacol cu piesa „Totul răcni- 
ne oamenilor" de S. I. Alioșin.

Spectatorii clujeni au răsplă
tit cu aplauze măiestria artiști
lor sovietici. Solilor artei sovie
tice li s-au înminat buchete de 
flori.

în cursul zilei de sîmbătă, ar
tiștii teatrului leningrădean au 
vizitat orașul Cluj și monumen
tele sale istorice. Un grup de 
artiști sovietici a vizitat stațiu
nea experimentală horticolă, 
condusă de biologul Rudolf Ptt- 
locsay.

★
TG. MUREȘ. Sîmbătă seara, 

în sala mare a Palatului cultu
ral din Tg. Mureș, mezzosoprar 
na Zara Doluhanova, artistă a 
poporului din R.S.F.S.R. și 
R-S.S. Armeană, a susținut un 
recital extraordinar.

Publicul a aplaudat îndelung 
interpretarea artistei și i-a ofe
rit buchete de flori.

★
N. I. Balașov, șeful secției li

teratură din țările -de democra
ție populară a Institului de Lite
ratură mondială ,,Maxitn Gorki" 
din Moscova a conferențiat sâm
bătă după-amiază în sala Filia
lei Lași a Academiei R. P. Ro
mîne despre „Cercetări de isto
rie literară romînească î-n 
U.R.S.S.", 
mărită cu 
oameni d« 
localitate.

romînească
Conferința e fost ur- 
interes de numeroși 

știință și cultură din

Președintele Gaidagki Nicoloe, hnpreuni cu dobcnll fruntași 
Neeulai Vasile și Jâronu Ștefan de Ic G.A.C. „Secerâtorul" din 
comuna Topclu, regiunea Constanța, selecționând citeva oi din 
rasa merinos pentru matca. Numai din creșterea celor aproape 
12,000 oi, gospodăria a obținut anul acesta un venit de circa 

1.600.000 lei.

Succesul pavilionului țării noastre 
la Tîrgul internațional de la Marsilia

Declarațiile iov. Mihai Petri
Tov. Mihai Petri, 

al ministrului 
conducătorul 
ne Ia Tîrgul 
mostre de la 
o convorbire 
&L Agenției romîne de presă 
„Agerpres".

Pavilionul R. P. Romîne — 
a declarat tov. Mihai Petri — 
prin varietatea și bogăția pro
duselor expuse, a ilustrat as
pecte semnificative din dez-

adjunct
Comerțului, 

delegației romî- 
internațional de 
Marsilia, a avut 
cu un redactor

Un grup de 
din comuna

elevi și eleve ai clasei a Xl-a Școlii medii
Negrești - Țara Oașului - in timpul liber.

Foto : AGERPRES

INFORMAȚII
părăsit Capitala 
cîntece și dansuri

Sîmbătă a 
Ansamblul de 
al Armatei Republicii Po-pulare 
Romîne, care întreprinde un 
turneu în R. D. Germană.

Timp de două săptămîni. 
samblul va da spectacole în ora* 
șele Berlin. Rostock, Potsdam. 
Leipzig, Dresda, Halle, Karl 
Marxstadt. Stalinstadt și altele.

★
Teatrul Național „I. L. Cara- 

giale" a prezentat în premieră 
sîmbătă seara, în sala „Come
dia", o nouă lucrare din drama
turgia noastră contemporană : 
,,Cînd scapătă luna”, poem dra
matic de Horia Stancu. Piesa

an-

este pusă în scenă de regizorul 
Vlad Mugur Din distribuția foc 
parte Ion Finteșteanu, Tanti Co
cea, Silvia Popovici, Gh. Coze
riei, Marcel Anghelescu, Elisa- 
beta Preda, Marin Negrea și 
alții.

★
Iubitorii de muzică din Capi

tală s-au reîntâlnit sîmbătă seara 
cu dirijorul polonez 
IFislocki, care a fost de 
ori oaspete al țării noastre, 
pupitrul Filarmonicii 
„George ” 
W'islocki a dirijat, în 
neului R. P. Romîne, 
cert simfonic.

Enescu",

Stanislaw 
citeva 

La 
de Stat 
Stanislaw 
sala Ate- 
un con-

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către noul ambasador 

al R. S. Cehoslovace la București

econo-

pavili-

romî- 
romî 
și în- 

pro- 
trecut

voltarea unor ramuri ale eco
nomiei naționale, a oglindit 
largile posibilități de comerț 
exterior ale țării noastre. 
Produsele industriei construc
toare de mașini au ocupat un 
loc important.

Pavilionul țării noastre, 
care participă pentru prima 
dată la ace6t tîrg, s-a bucu
rat de succes, de atenția și in
teresul deosebit al vizitatori, 
lor, al oamenilor de afaceri 
din Franța și din alte țări.

Subliniind reușita Tîrgului 
internațional de mostre de la 
Marsilia, tovarășul Mihai Pe 
tri a relevat că ediția din a- 
cest an s-a impus în cadrul 
manifestărilor economice in
ternaționale de acest gen prin 
marele număr de exponanți, 
varietatea sectoarelor
mice prezente și prin organi
zarea și arhitectonica 
oanelor.

Participarea țării noastre la 
acest important tîrg reprezin
tă în același timp și o contri
buție însemnată la dezvolta
rea relațiilor economice 
no-franceze. Comerțul 
no-francez a înregistrat 
registrează un continuu 
greș : încă în anul
schimburile de mărfuri reali
zate în cadrul acordului, au 
fost de peste 2,5 ori mai mari 
față de 1955, iar în primele 
8 luni ale acestui an s-au 
contractat mărfuri pentru o 
valoare care depășește pe cea 
din 1959.

Se poate spune — a declarat 
în încheiere tov. Mihai Petri 
— că scopurile pe care și le-au 
propus organizatorii tîrgului— 
o mai bună cunoaștere a rea
lizărilor țărilor participante, 
un contact personal între re
prezentanții cercurilor econo
mice din diferite părți ale lu
mii — au fost atinse, întreaga 
desfășurare a acestei manifes
tări economice reprezentând o 
contribuție la promovarea co. 
merțultii internațional, o ma
nifestare a coexistenței paș
nice.

La 15 octombrie, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republi
cii Populare ^Romîne, a primit 
pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republi
cii Socialiste Cehoslovace la 
București, Jaroslav Sykora 
care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare.

La solemnitate au partici
pat tovarășii : A. Bunaciu, 
ministrul Afacerilor Externe, 
Gh. Stoica, secretarul Prezi
diului Marii Adunări Națio
nale, Cornel Mănescu, direc
tor în Ministerul Afacerilor 
Externe, N.. Șerban, director 
ad-interim al Protocolului Mi
nisterului Afacerilor Externe 
și A. Carsian, locțiitor 
rectorului Cancelariei 
diului Marii Adunări 
nale.

Ambasadorul R. S. 
slovace a fost însoțit 
B. Verner, consilier, J. Kovar, 
consilier comercial, ~ ~ 
rak, atașat militar, 
vratil, al 
Davidek, 
J. Koller, 
atașat. F. 
mercial.

In Cuvântarea 
dorul J. Sykora

Poporul R.S. 
sub conducerea ___ _
slovac și poporul R.P. Romî
ne, condus de P.M.R., obțin
— printr-o colaborare frățea
scă cu celelalte țări socialiste
— importante succese în con
struirea socialismului.

R.S. Cehoslovacă dă o înal
tă prețuire contribuției aduse 
de R.P. Romînă la eforturile 
pentru întărirea continuă a 
unității și coeziunii lagărului 
socialist și la lupta pentru 
pacea și securitatea popoare
lor.

Ambasadorul Sykora a ară
tat că R.S. Cehoslovacă apre
ciază propunerile R.P. Romî
ne cu privire la încheierea 
unui tratat de colaborare și 
securitate colectivă între ță
rile balcanice, ca o importan
tă contribuție la asigurarea 
păcii.

în încheiere, ambasadorul 
a asigurat pe cei prezenți că 
își va consacra eforturile în
tăririi și adîncirii continue a 
prieteniei frățești între po
poarele cehoslovac și romîn, 
dezvoltării colaborării multi
laterale a celor două țări, In 
folosul țărilor noastre și al 
întregului lagăr socialist.

în răspunsul său. tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a spus j 
printre altele:

al di- 
Prezi- 
Națio-

Ceho- 
de : dr.

F. Dvo- 
V. Na- 

II-lea secretar, J. 
al III-lea secretar, 
atașat, V. Socha, 

Merta, atașat co-

sa, ambasa- 
a spus : 
Cehoslovace, 
P.C. Ceho-

Animate de înfăptuirea ace
luiași ideal — construirea so
cialismului- și comunismului — 
popoarele noastre sub condu
cerea partidelor lor marxist- 
leniniste, acordă o înaltă pre
țuire relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre Republica 
Populară Romînă și Republi
ca Socialistă Cehoslovacă, re
lații care contribuie la făuri
rea unei vieți fericite și îm
belșugate în țările noastre și 
la întărirea unității lagărului 
socialist.

în continuare, tov. Ion 
Gheorghe Maurer a arătat că 
Republica Populară Romînă 
și Republica Socialistă Ceho
slovacă, împreună cu celelalte 
țări socialiste, militează neo
bosit pentru rezolvarea pe 
calea tratativelor a proble
melor internaționale litigioase.

R.P. Romînă susține cu ho- 
tărîre Declarația comună a 
guvernelor R.S. Cehoslovace, 
R.D. Germane, R.P. Polone și 
U.R.S.S. în legătură cu inten
sificarea activității milita
riste și revanșarde în Germa
nia occidentală și se pronun
ță pentru încheierea Tratatu
lui de pace cu Germania și 
norjnalizarea situației în Ber
linul occidental în vederea a- 
sigurării unei păci trainice în 
Europa.

în încheiere, tov. Ion 
Gheorghe Maurer a subliniat 
că poporul romîn urmărește 
cu multă simpatie și se bu
cură sincer de mărețele suc
cese dobîndite de harnicul și 
talentatul popor cehoslovac 
în opera de construire a so
cialismului.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, to
varășul Ion Gheorghe Maurer 
a avut cu ambasadorul 
J. Sykora o convorbire cor
dială la care au asistat tova
rășii A. Bunaciu și Gh. Stoica.

(Agerpres)

Conducerea gospodăriei colec
tive „Drum Nou" din comuna 
Sirbi, raionul Bîrlad și secre
tarul organizației de bază U.T.M. 
au făcut o descoperire pe care 
nu o putem trece cu vederea. 
Au stabilit că așa cum se con
servă legum^e, furajele, se pot 
conserva și... instrumentele mu
zicale.

Rețeta folosită e simplă : se 
cumpără din fondul cultural o 
seria de instrumente muzicale, 
se alege apoi o cameră fără igra
sie, în care se montează un raft- 
pe care se așează instrumentele, 
bineînțeles etichetate : acordeon, 
mandolină, garnitură de jaz etc.

Se pune un afiș: „Strict oprită 
atingerea obiectelor"..

Se asigură în această cameră 
pe tot timpul anului o tempera
tură constantă și gata,., poți fi 
fără grijă, că instrumentele se 
conservă în bună stare, chiar 
mai bine de un an.

Tinerii colectiviști din comuna 
Sîrbi însă nu apreciază cum se 
cuvine această descoperire. Dim-

potmvă, susțin că „rețeta" este 
un mod de a bloca fondurile

culturale. Ei sînt de părere că 
instrumentele cumpărate trebuie 
folosite.

D. PAUL
după corespondențele trimise 

de : L. MARIN-ifnzn^or
C. STĂNESCU-/iznc|îionar

LA CINEMATOGRAFUL

Patria

după romanul cu același titlu
de Mihail Șolohov

cu
PIOTR CERNOV, EVGHENII MATVEEV, LIUDMILA HI- 

TIAEVA, PIOTR GLEBOV, FEODOR SAMKOV 
Scenariul : Iurii Lukin

F. Sahmagonov 
Regia : A. Ivanov 
Imaginea : V. Fastovici 
Muzica s O. Karavaiciuk

Au apărut!

Analele

„N ci un leu
(Urmare din pag. I-a)

lor. al muncitorilor vîrstnici, 
ca trebuie să dezvolte la ti
neri. printr-o muncă variată, 
inteligentă, spiritul gospodă
resc, priceperea de a econo
misi valorile materiale.

înainte de a părăsi secția, 
mecanică ne-am oprit și 
la mașina frezorului Suket 
Gheorghe, care tot măsura cu 
șublerul o piesă, capul incli- 
nabil de la shapingul 700.

— Are un adaos prea mare 
de prelucrare Și suportul 
ei vertical — reperul 4003 — 
are un adaos de aproape 15 
mm. Știți ce spun unii turnă
tori cînd le atrag atenția ? 
„Așa sîntem siguri că piesa

risipit, fiecare leu fructificat"
nu va fi rebutată“... Aseme
nea concepții trebuie desigur 
combătute.

„Nici un leu risipit, fiecare 
leu fructificat". Chemarea a. 
ceasta trebuie să prindă viață 
în fiecare secție, în 
fiecărui tînăr. De i 
ganizația U.T.M. 
să se ocupe mai 
educarea simțului 
resc, astfel ca tinerii să înțe
leagă cît de important este 
pentru uzină, pentru economia 
națională, ca fiecare gram de 
metal, fiecare cui. fiecare ma
șină să fie folosită cu chibzu
ială. Despre aceste lucruri 
trebuie să se vorbească mai 
mult în adunările generale de

munca 
aceea or

ar trebui 
mult de 
gospodă-

organizație, la gazetele postu
lui utemist de control.

Lupta pentru economii nu 
poate fi înțeleasă în afara 
luptei pentru continua ridi
care a măiestriei profesionale. 
Cel de al III-lea Congres al 
U.T.M. a trasat ca sarcină or
ganizațiilor U.T.M. să-i îndru
me pe tineri să învețe, să-și 
însușească tehnica nouă. Tre
buie deci ca organizația de 
bază U.T.M. să analizeze po
sibilitățile de a îmbunătăți 
munca sa și în acest domeniu.

Un ban, un leu. Din ei se 
formează milioanele. Organi
zația U.T.M. trebuie să-1 aju
te pe fiecare tînăr să înțelea
gă tot mai bine acest lucru.

• Campionatul categoriei A de 
fotbal continuă astăzi cu desfă
șurarea jocurilor celei de-a 7-a 
etape. Pe stadionul ,,23 August" 
în program cuplat se întâlnesc 
cele 4 echipe bucureștene : Pro
gresul — C.C.A. (ora 13,45) și 
Rapid — Dinamo (ora 15,30), 
Repriza a Il-a a meciului Rapid 
— Dinamo va fi transmisă la 
radio, începînd de la ora 16,30 pe 
programul I.

In țară au loc următoarele în
tâlniri : Corvinul Hunedoara — 
Știința Timișoara; Petrolul Pto- 
ești — Minerul Lupeni; U, T. 
Arad — Dinamo Bacău și Stea
gul Roșu Orașul Stalin — Farul 
Constanța.

Meciul Știința Cluj — C.S.M.S. 
Iași a fost amînat deoarece echi
pa clujeană va juca un meci 
amical cu echipa braziliană Vitto
ria Bahia

• în sa La sporturilor Giu Iești 
va avea loc astăzi dimineață de 
le ora 10 tn-ttlnirea de box din
tre echipele Rapid și Progresul, 
contînd pentru cea de-a doua 
etapă a competiției dotată cu 
„Cupa F. R. Box“.

• în sala s-porturilor Floreas- 
oa di-n Capitală continuă -astăzi 
dimineață de la ora 9 și după- 
amiază de la ora 17.30 întîlni-

rile competiției de baschet ..Cupa 
Prieteniei Romîno-Sovietice*. Din 
program se desprind întâlnirile: 
ora 11: C.C.A. — Știința (mascu
lin): ora 18,30; Dinamo — Me
talul (masculin) și ora 19,30: 
Rapid — Progresul (fete),

• Echipa selecționată mascu
lină de baschet a R. P. Romîne 
și-a început turneul în Uniunea 
Sovietică întîlnind sîmbătă la 
Leningrad reprezentativa orașu
lui. Baschetbaliștii romîni au re
purtat o frumoasă victorie cu 
scorul de 72-70 (41-33), Cel mai 
bun jucător al echipei R, P. Ro- 
mîn^ a fost Novacek care a în
scris 21 de puncte.

• Sîmbătă în prima zi a cam
pionatelor unionale de atletism 
pe echipe care au loc pe stadio
nul din Kiev atletul Piotr Bo
lotnikov a stabilit un pou record 
mondial în proba de 10.000 m. 
parcurgind această distanță în 
28,18',8/10. Vechiul record mondial 
al compatriotului său Kuț era de 
28’30"4/10 și fusese stabilit la 11 
septembrie 1956 la Moscova.
• Pe terenul Qiuleșii a avut loc 

sîmbătă întâlnirea de handbal în 
7 dintre echipele masculine ale 
cluburilor Rapid și Dinamo, con
tând pentru campionatul republi
can. Victoria a revenit cu scorul 
de 13-8 (3-4) echipei Rapid.

Institutului de istorie a parti 
dului de pe lingă C.C. al P.MJl.

nr. 5 anul VI I960
Cuprins :

40 de ani de la greva ge
nerală.

Studii și referate
MANEA MÂNESCU și N. N. 

CONSTANȚI NESCU : Situația 
economică din Romînia și 
condițiile de muncă și de trai 
ale clasei muncitoare in pe 
rioada premergătoare grevei 
generale din 1920.

C. MOCANU: Participarea 
muncitorilor din București la 
greva generală din 1920.

TITU GEORGESCU : ”
mările grevei generale din 
octombrie 1920. Crearea Par
tidului Comunist dm Rorru- 
nia.
Comunicări și note științifice

V. G. IONESCU : Desfășu 
rarea grevei generale din oc
tombrie 1920 în Valea Pra
hovei.

L. VAIDA. L. FODOR, V. 
MARIN. F. PÎRCALAB: Gre
va generală din octombrie 
1920 în Transilvania.

S. DAVICU. D. BOTESCU, 
L. EȘANU : Aspecte ale gre
vei generale din octombrie 
1920 în Moldova.

Documente
Documente 

generală.
Critică și 

GHEORGHI 
„Opere alese”, 
că, București, 
Lupu. 
„A. M. 
istoriei 
Editura 
nomică 
1959 -

V. M. HVOSTOV — A. M. 
NECRICI : „Cum a izbucnit 
cel de-al doilea război mon 
dial”. Editura științifică, 
București. 1960 — Gh. Cazan.

Ur-

privind greva

bibliografie
DIMITROV :

Editura poli ti-
1959 - N.

Gorki și elaborarea 
fabricilor și uzinelor”, 
pentru literatură eco- 
și socială, Moscova, 
N. Popescu.
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65.615 lei a obținut Alexandru Szold 
din Orațui Stalin la concursul trecut
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Apariția la Varșovia 
a unui volum 

consacrat lucrărilor 
Congresului al lli-lea 

al P. M. R.
VARȘOVIA 15. - Corespan, 

dental „Agerpres" transmite : 
In editura „Cartea și știința" 
din Varșovia a apărut un 
lum cuprinzînd materiale 
Congresului al III-lea 
P.M.R. Volumul, tipărit 
condiții grafice deosebite, 
prinde textul integral al 
portului prezentat la congres 
de tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, prim-secretar al 
C.C. al P.M.R., precum și 
cuvintările tovarășilor Chivu 
Stoica si Ion Gheorghe 
Maurer. In volum este publi
cată de asemenea cuvîntarea 
rostită de tovarășul N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al 
C-C. al P.C.U.S., la Congresul 
al III-lea al P.M.R.

Prezențe romînești 
peste holare

MANIFESTĂRI ALE PRIETENIEI 
SOVIETO-ROMINE

MOSCOVA 15. — Corespon
dentul Agerpres transmite : Prin
tre manifestările organizate de 
Asociația de prietenie sovieto- 
romină cu prilejul lunii priete
niei romîno'sovietice se numără 
și expoziția de fotografii „Romi- 
nia pe drumul desăvîrșirii con' 
strucției socialiste**.

Materialele expoziției reprezin
tă un amplu tablou <al economiei 
și culturii poporului romîn în 
prezent și al perspectivelor de 
dezvoltare a țării.

Vladimir Pavlov, secretar res
ponsabil al A.P.S.R., a relatat 
corespondentului Agerpres că nu~ 
mai pe teritoriul R.S.F.S.R. a- 
ceasta expoziție este deschisă in 
peste 50 de localități, întreprin
deri Și instituții. în afara Uzinei 
de rulmenți nr. 1, a tipografiei 
„Krasnîi Proletarii” și a Institu
tului pedagogic ,,Lenin** din Mos
covă, expoziția este amenajată în 
orașele Saratov, Sverdlovsk, Croz- 
nîi și Irkutsk. Aceleași materia
le au fost expuse de filialele 
A.P.S.R. din R.S.S. Gruzină, 
R.S.S.' Ucraineană, R.SN. Moldo
venească și R.S.S. Letonă.

SUCCESUL 
CINTAREȚEI LIVIA LISEANU 

LA LENINGRAD

Ale- 
con-

LENINGRAD 15 (Ager, 
pres). — TASS transmite : 
Cîntăreața romînă Livia Li- 
seanu care se află în turneu 
in U.R S.S. și a dat concursul 
la un spectacol cu opera 
.,Traviata“ de Verdi pe scena 
Teatrului Academic de Operă 
și Balet din Leningrad.

în interpretarea Liviei Li- 
seanu, a spus dirijorul 
xei Trifonov, sub a cărui 
ducere a avut loc spectacolul, 
Violetta a apărut în fața spec
tatorilor plină de sinceritate 
și spontaneitate. 
are o voce foarte 
un timbru cald și o școală 
excelentă. Iată de ce s-a 
curat de un mare succes.

La 16 octombrie Livia 
seanu va interpreta la 
ningrad rolul Rosinei 
. Bărbierul Sevilla
Rossini.

Cîntăreața 
muzicală,

Retete colonialiste
„New York Herald Tribune" 

s-a decis să ofere sfaturi. Nu-i 
vorba de sfaturi privind curăți
rea petelor de grăsime de pe 
haine, succesul la bursă sau e- 
ventual rețete de spiritism. Nu ! 
Ziarul american oferă sfaturi în 
materie de colonialism. Curiozi
tatea e firească. Ce sfătuiește 
„New York Herald Tribune" ? 
Cumva sa se pună capăt războ
iului din Algeria ? Să se deschi
dă porțile temnițelor din Nyas- 
s aland ? Să se dea libertate por- 
toricanilor? Nici vorbă... Atunci? 
Desigur e greu ca cineva sd con
teste că trebuie lichidat colonia
lismul imediat și definitiv. Nici 
măcar diplomații americani la 
O.N.U, nu cuteză să mărturi
sească dorința lor de a păstra 
rînduieiile colonialiste (doar în 
recentele dezbateri asupra pro
punerii sovietice de lichidare to
tală a colonialismului au suferit 
o înfringere amară). în schimb a 
cutezat „New York Herald Tri
bune". Nu direct, brutal, cu o- 
bișnuita aroganță yankee, ci în- 
cercînd să creeze impresia ne. 
vinovăției, a unei candori fecio
relnice. „New York Herald Tri
bune" oferă sfaturi pe care le 
rostește blajin.

E bine să se acorde imediat 
independență popoarelor colo
niale ? Ziarul american rostește 
„nu". Desigur, nu îndrăznește 
să-și mărturisească grija pentru 
profiturile colonialiștilor ce ar 
fi pierdute Pretextul este altul : 
e primejdios să oferi indepen
dența „prea devreme". Cum uni
tatea după care ar trebui măsu
rat timpul în materie de elibe
rare a popoarelor coloniale nu o 
poate explica și cum alt argu
ment îi lipsește, ziarul amin
tește de Congo : „Dezastrul din 
Congo ar trebui să fie o dova. 
dă suficientă de ceea ce se poa
te întâmpla cind independența 
este acordată prea devreme unui 
popor". Cu alte cuvinte, colonia
liștii au comis agresiunea împo
triva Congo-ului deoarece a- 
ceastă țară a obținui „prea de
vreme" independența (după 80 
ani de dominație belgiană — no
tăm noi). Dacă Congoul nu-și 
cucerea independența, colonia
liștii nu ar fi comis 
un fel de agresiune, 
tru simplul motiv că

nici 
pen- 

ji-or /i

LA SESIUNEA O. N. U

Uriașa forță de atracție 
a propunerilor sovietice

a O.N.U. să fie totuși 
mai 

șefilor de state și gu- 
Prin apariția sa la

NEW YORK 15 De la trimi
sul special Agerpres : Comen
tatorii de presă sînt de acord 
că prima fază a actualei se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U. a fost de o însemnăta
te excepțională, datorită iniția
tivei U.R.S.S. de a face din 
această sesiune un adevărat 
for de dezbatere a celor mai 
importante probleme interna
ționale de către reprezentanții 
cei mai de răspundere ai po
poarelor. în același timp, ni
meni nu mai poate minimali
za uriașa forță de atracție pe 
care o exercită propunerile 
realiste și constructive prezen
tate de Uniunea Sovietică de 
la tribuna Adunării Generale.

Exprimînd o părere genera
lă, corespondentul agenției 
D. P. A. care încearcă să facă 
un bilanț al activității lui
N. S. Hrușciov la New York
subliniază ca un prim succes 
al acestei prezențe însuși fap
tul că „împotriva rezistenței 
declarate a S.U.A., el a reușit 
să facă în așa fel incit actuala 
sesiune ..........................
prilejul unei întruniri 
largi a .....................
verne...
New York, scrie in continuare 
corespondentul agenției D.P.A, 
Hrușciov a determinat parti
ciparea unor conducători oc
cidentali ca Eisenhower și 
Macmillan, a unor politicieni 
neutri ca Nehru, Sukarno, 
Tito și Nasser, ca și a unor 
oameni de stat ca Nkrumah, 
Seku Ture și Fidel Castro. 13 
șefi de state și de guverne au 
luat cuvintul în fața Adună
rii Generale a O.N.U. Acest 
lucru a schimbat obișnuita 
imagine a sesiunilor O.N.U. și 
a atras în măsura cea mai 
mare atenția opiniei publice 
asupra evenimentelor din New 
York. Aceasta a fost una din 
intențiile lui Hrușciov".

In continuare, D.P.A. consi
deră că un alt aspect pozitiv 
al activității depuse ds N. S. 
Hrușciov la New York, este 
faptul că acesta „a reluat 
cu premierul Macmillan tra
tativele la nivel înalt în
tre Est și Vest întrerupte 
la Paris. De asemenea, a- 
genția consemnează „suc
cesul înregistrat de Hruș
ciov în agitata dezbatere asu
pra colonialismului", sublini
ind „sprijinul acordat șefului 
guvernului sovietic în această 
problemă de numeroase state 
tinere". Referindu-se la ace
eași chestiune, agenția United 
Press International subliniază 
și ea „victoria repurtată de 
premierul sovietic Hrușciov la
O. N.U., cînd Adunarea Gene
rală a hotărît prin aclamații 
să dezbată în plenară cererea 
sa privind eliberarea imediată 
a tuturor popoarelor colo
niale".

în altă ordine de idei agen
ția U.P.I. relevă că „cererea 
formulată de șeful delegației 
sovietice de a se constitui un 
secretariat format din trei 
persoane care să reprezinte 
țările neutre, țările comuniste 
și țările occidentale a fost pri- 

Tribune** 
afri-

continuat dominația lor „civili
zatoare** și congolezii n-ar fi a. 
vut necazurile pe care le au 
acum. Iată într-adevăr, o „des
coperire" epocală, demnă de un 
ziar reacționar !

„New York Herald 
continuă : „S-ar putea ca 
cânii nerăbdători sâ nu poată 
fi convinși niciodată de acest 
lucru (adică de necesitatea de a 
aștepta obținerea independenței 
după voia stăpînilor colonialiști, 
n.r.) Dar prietenii lor cei mai 
buni sînt adeseori acel?, guverne 
europene care insistă să menți
nă puterea pînă ce va apare o 
conducere din rindid băștinașilor 
care să fie și competentă și cu 
simțul răspunderii". Nu fiți ne
recunoscători, popoare ale Afri
cii. Mulțumiți colonialiștilor câ 
nu vor sâ vă părăsească pînă ce 
dumnealor nu vor găsi niște 
„conducători" gen Chombe și 
Mobutu care „competenți" și cu 
„simțul răspunderii" să apere 
interesele stăpînilor din metro
polă. Rugați-i pe colonialiști să 
vă împileze în continuare — a. 
cesta-i sfatul ziarului american.

Sfaturile lui „New York He
rald Tribune" vor bucura teribil 
pe colonialiști, le vor oferi o cli
pă de delectare după atitea ne
cazuri. In fond, ziarul american 
pledeazî pentru menținerea colo
nialismului. Ceea ce corespunde 
pe denlin intențiilor Departa
mentului de Stat care însă nu-*i 
poate permite luxul de a fi 
sincer,

EUGENIU OBREA

Tanganica cere
LONDRA 15 (Agerpres). - 

TASS transmite : Cîțiva mem
bri ai Consiliului legislativ 
din Tanganica, au cerut la 13 
octombrie să se acorde ime
diat independență acestui teri
toriu de sub tutela O.N.U. 
aflată sub administrația An
gliei.

Guvernul englez amină sub 
diferite pretexte acordarea in
dependenței teritoriului Tan
ganica. Recent, pentru a cal
ma opinia publică, guverna
torul Tanganicăi a declarat că 

mită cu simpatie. Pare sigur 
câ în cele din urmă secreta
riatul O.N.U. va fi reorgani
zat...".

în același timp, ziariștii în
registrează scăderea prestigiu
lui puterilor occidentale în ca
drul O.N.U., și îndeosebi slă
birea poziției Statelor Unite. 
Unii, ca de exemplu cores
pondentul ziarului „Die Tat", 
atribuie această situație „de
fectuoasei conduceri americane 
provocată de campania electo- 
îală...". Același corespondent 
relevă „tactica greșită a Occi
dentului- care a înrăutățit ra
porturile acestuia cu cea mai 
mare parte a țârilor afro-asia- 
tice. Ziarele constată de ase
menea cu îngrijorare că votul 
fără precedent de scăzut P3 
care I au obținut Statele Uni
te in favoarea politicii ier 
obstrucționiste în problema 
reprezentării Chinei la O.N.U., 
constituie de asemenea un 
simptom semnificativ pentru 
actuala situație de ia OJI-UA 
Raportul de forțe ir. cadrul 
noului O.N.U., scrie „Die Tat" 
nu este prea promițător pen
tru Occident.

In confruntarea deschisă de 
poziții care a avut loc la ac
tuala sesiune, propunerile so
vietice și au ciștigat prin pro
funda lor corespundere cu as
pirațiile popoarelor, interesul 
unanim recunoscut chiar de 
cei care în ajunul sosirii lui 
N. S. Hrușciov la New York 
lansau meschine apeluri la 
„indiferență" și „răceală".

Marile mitinguri 
de la Praga și Budapesta
PRAGA 15 (Agerpres). — La 

14 octombrie întruna din cele 
mai mari săli din capitala Ceho
slovaciei — sala Palatului Con
greselor din Parcul de cultură și 
odihnă „Julius Fucik” — a avut 
loc un mare miting al oamenilor 
muncii din Praga cu prilejul îna
poierii delegației cehoslovace care 
a participat la cea de-a XV-a se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U.

Partid punții la această mani' 
festație de pace, care s-a desfășu
rat sub semnul aprobării înflăcă
rate a poziției adoptate de dele
gația cehoslovacă la sesiunea A- 
dunării, sub semnul sprijinirii de
pline a inițiativelor de pace ale 
guvernului sovietic, au salutat cu 
căldură pe conducătorul delega
ției cehoslovace la O.N.U.. An
tonin Novotny, prim-secretar al 
C.C, al P.C. din Cehoslovacia, 

HA VA A A - La 14 octombrie 
sosit la Havana intr-o vizită 

președintele
a .
oficială Seku Ture,
Republicii Guineea. Pe aeroport 
el a fost intimpinat de Osvaldo 
Dorticos. președintele Cubei, de 
primul ni nistru Fidel Castro și 
de membri ai guvernului.

DJAKARTA. - La 15 octom
brie președintele Indoneziei. Su
karno, care a participat la lucră
rile Adunării Genera'e a O.N.U., 
s-a întors în patrie.

DAMASC. — La 14 octombrie, 
Nasser, președin.eie R.A.U., a 
sosit la Latakia (regiunea siria
nă a R.A.U.). Președintele este 
însoțit dg Bogdadi, vicepreședin
te al R.A.U., de Mohi Ed-Din, 
ministrul Afacerilor Interne, și 
de alte persoane oficiale.

HANOI. — Agenția Vietname
ză de Informații transmite că la 
14 octombrie a sos:t la Haifon 
venind din Tailanda un nou grup 
de repatriați alcătuit din 591 de 
persoane. Din ianuarie a.c. s-au 
înapoiat din Tailanda în R. D. 
Vietnam 11.528 de cetățeni viet
namezi.

BONN. — Fostul general hit- 
Ier ist Heusinger actualul inspec
tor general al Bundeswehruiui, 
a fost decorat cu unul din cele 
mai înalte ordine ame-icane. Pre
ședintele S.U-A.. Eisenhower, 
l-a decora: pe Heusinger pentru 
„merite deosebite in ce privește 
crearea Bundeswehruiui“,

După cum subliniază agenția 
DPA. Heusmger este primul ofi
țer german decorai cu unul din 
cele mai înalte ortLne americane.

ROMA — Camera depuîa&or 
din Italia a adoptat o lege spe
cială cu privire la lupta impo- 
triva falsificării produselor ali
mentare. Adoptarea aceste-, legi 
a fost precedată de o anchetă în 
urma căreia au fost închise nu
meroase întreprinderi industriale 
care se ocupau cu falsificarea 
produselor alimentare și care au 
adus negustorilor profituri de 
miliarde Săptămânalul „Expres- 
so“ relatează, de pildă, că u- 
ne'e din aces'e întreprinderi 
..produc' untdelemn din... săpun 
importat dîn Maroc. Tunisia, 
Grecia și Spania,

independența
1961 va avea loc la 
conferință pentru 
constituției statului 
și pentru „pregăti- 

în vederea acor-

în martie 1 
Londra o 
revizuirea 
Tanganîca 
rea căilor- 
dării independenței acestui te
ritoriu. Un membru al Consi
liului legislativ al Tanganicăi 
a arătat că această conferință 
care va avea loc la Londra va 
fi inutilă și lipsită de sens. El 
a subliniat că Tanganica tre
buie să primească indepen
dența imediat și că nu există 
nici un motiv de tergiversare.

la„Toți diplomații de 
O.N.U. sînt de acord asupra 
următorului punct, relatează 
agenția americană United 
Press International: vizita lui 
Hrușciov la O.N.U. a dovedit 
că el este un diplomat care se 
află in permanență in centrul 
atenției-. Iar agenția D.P.A. 
arăta că ,Jn cele trei săptă- 
mini și jumătate Hrușciov... 
s-a aflat în centrul evenimen
telor de la New York-.

în general, comentatorii de 
presă consideră că importan
ța actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. nici nu 
poate fi încă apreciată in în
treaga ei amploare. Și dacă 
unele delegații nu au înțeles 
încă necesitatea de a nu mai 
vota alături de puterile occi
dentale in problema dezarmă
rii — cea mai importantă pro
blema a zilelor noastre — a că
rei soluționare aceste puteri 
vor s-o inmormînteze sub ne- 
sfîrșite discuții sterile, nu se 
poate ignora puternica impre
sie pe care propunerile sovie
tice in această problemă au 
produs-o nu numai asupra de
legațiilor la O.N.U., ci și asu
pra întregii opinii publice 
mondiale. Și probabil că ia 
aceasta se referă comentatorul 
agenției United Press Interna
tional atunci cind reia in lim
bajul său propriu o idee ex
primată de N. S. Hrușciov în
suși, arătînd că la O.N.U, șe
ful guvernului sovietic .,a pus 
bazele unor succese de per
spectivă".

președintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace, care a rostit o am
plă cuvîntare.

In cuvîntarea sa. A. Novotny 
a subliniat excepționala impor
tanță în lupta pentru pace a ce
lei de-a XV-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. care a demas
cat și mai mult chipul agresiv al 
imperialismului și a reafirmai 
marea forță a lagărului socialist 
iubitor de pace in frunte cu 
U.R.S.S. El a subliniat de aseme
nea importanța istorică a propu
nerilor sovietice cu privire la de
zarmare și la lichidarea colo
nialismului.

■ir

BUDAPESTA 15 (Agerpres). 
-- La 15 octombrie Janos Ka- 
dar, prim-secretar al C.C. al 
P.M5.U. care a condus dele
gația ungară la cea de-a 15-a 
sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U. s-a intîlnit cu re
prezentanții oamenilor mun
cii din Budapesta în cadrul 
unui miting care a avut loc 
în Sala sporturilor de la Sta
dionul popular.

în cuvîntarea sa, Janos Ka- 
dar a vorbit pe larg despre 
importanța actualei sesiuni a 
O.N.U. Delegația ungară, ca 
și delegațiile celorlalte țări 
socialiste, a spus Janos Ka- 
dar. a plecat la sesiune cu 
intenția fermă de a-și aduce 
aportul la cauza apărării pă
cii. la cauza dezarmării ge
nerale și totale. Janos Kadar 
a subliniat marea importanță 
a dezarmării pentru pace în 
întreaga lume.

Relevînd uriașa însemnă
tate a proiectului „Declara
ției cu privire la acordarea 
independenței țărilor și po
poarelor coloniale-, prezentat 
de Uniunea Sovietică. Janos 
Kadar a declarat că adopta
rea acestei declarații de că
tre Adunarea Generală ar 
contribui într-o măsură con
siderabilă la eliberarea po
poarelor coloniale.

Lucrările Congresului 
U. I. S.

Cel deal VI-lea Congres 
al Uniunii Internaționa
le a Studenților iți con

tinui lucrările la Bagdad.
In Comisia pentru proble

mele luptei pentru pace au 
loc discuții generale pe mar; 
ginea problemei participării 
studenților la mișcarea pentru 
pace, pentru dezarmare, îm
potriva războiului și milita
rismului.

La ședință au luat cuvintul 
delegații Mexicului, Confede
rației studenților din Africa 
de nord, ai R. P. Chineze, 
U.R-S.S., Iranului, Braziliei și 
altor țări. Vorbitorii au con
damnat politica agresivă a 
S.U.A. îndreptată spre dez
lănțuirea unui nou război 
mondial.

Delegatul Braziliei a arătat 
necesitatea lichidării bazelor 
militare străine și in primul 
rind americane de pe terito
riile altor state. Tineretul din 
patria mea, a spus el, luptă 
pentru lichidarea bazei mili
tare americane existente pe o 
insulă din apropierea litoralu
lui Braziliei. Această bază 
este destinată apărării intere
selor monopolurilor petrolife 
re americane.

Reprezentantul tineretului 
sovietic a subliniat că studen
țimea sovietică luptă activ 
pentru pace, dezarmare și în
lăturarea primejdiei războiu
lui. El a spus că cei 2.000.000

Naționalizarea 
unor întreprinderi 

în Cuba
HAVANA 15 (Agerpres). — 

La 14 octombrie, guvernul cu- 
bnn a adoptat o lege care pre
vede • naționalizarea a 384 so
cietăți și întreprinderi particu
lare, precum și a tuturor băn
cilor din țară, afară de două 
bănci canadiene. în baza acestei 
legi au fost naționalizate 105 
fabrici de zahăr, 61 fabrici tex
tile, 13 societăți de transporturi 
maritime, 8 companii de căi fe’ 
rate, 18 rafinării, 6 uzine meta
lurgice, precum și alte întreprin
deri importante.

In expunerea de motive a le
gii de naționalizare se sublinia
ză că aceste măsuri au fost luate 
dzoarece societățile particulare 
au desfășurat o politică împo
triva intereselor revoluției și ale 
economiei naționale, prin sabo
tarea producției și export ilegal 
de capital.

In lege se arată că dezvolta
rea economică a Cubei nu poate 
fi realizată decît pe calea plani
ficării și raționalizării - econo
miei.

Situația i
LEOPOLDVILLE 15 (Ager

pres). — După cum anunță a- 
genția Taniug, declarația pri
mului ministru Patrice Lu
mumba cu privire la situația 
politică din țară se află în 
centrul atenției opiniei pu
blice congoleze.

Lumumba a caracterizat 
crearea „Consiliului comisari
lor generali" drept „un act ab
solut ilegal".

★
LEOPOLDVILLE 15 (Ager

pres). — După cum transmite 
corespondentul agenției Ta
niug, „Consiliul comisarilor 
generali- a cerut reprezentan
tului diplomatic al Ghanei să 
părăsească Leopoldville. A- 
ceastă cerere a fost motivată 
prin pretextul că Ghana s-ar 
..amesteca în treburile interne 
ale Congoului-. în răspunsul 
său la această cerere, pre
ședintele Ghanei. Nkrumah, a 
arătat că el nu întreține legă
turi decît cu guvernul legal 
al Congoului.

★
LEOPOLDVILLE 15 (Ager

pres). — După cum anunță co
respondentul din Leopoldville 
al agenției United Press In
ternational. la 14 octombrie | 
so'dații brigăzii a 4-a de 
tancuri, dizlocată la Tissville, 
60 mile sud de Leopoldville, 
s au întors în garnizoana lor.

Dictatorul congolez Mobutu 
care i-a chemat la începutul 
săptămînii la Leopoldville 
pentru a-1 ajuta să aresteze pe 
Lumumba, a cerut zadarnic 
acestei unități militare din 
Tissville să rămînă în capita
lă, subliniază corespondentul.

♦
LEOPOLDVILLE 15 (Ager

pres). — Dupi cum transmit 
agențiile americane, șeful re
belilor, colonelul Mobutu, des
fășoară o in'er.si activitate 
de culise îndreptată spre 
submim-ec poziției guvernu
lui centra L

Acum este '.impede pentru 
toți că „Conăliul comisarilor 
generali' este o marionetă în 
miinile lui Mobutu care la 
rindul său este un lacheu al 
imperialismului intemaționaL 
Deoarece acest „consiliu’ nu 
are nici un fel de perspective 
Mobutu încearcă să aducă la 
putere un alt organ uzurpator 
— așa-zisul ^guvern" al lui 
Ileo. în aceste scopuri, el des- 

de studenți sovietici sprijină 
întrutotul și fără rezerve po 
litica pașnică a U.R S.S. și 
toate măsurile guvernului so
vietic îndreptate spre conso
lidarea păcii in întreaga lume, 

comisia pentru demo
cratizarea și reforma invăță- 
mîntului au continuat discu
țiile asupra problemelor de 
pe ordinea de zi.

Demonstrare 
studențească 
în Uruguay

După cum anunță agențiile 
de presă, peste 20.000 de 
studenți au participat la o 

mare demonstrație care a avut 
loc în capitala Uruguayudui, 
Montevideo. în semn de protest 
împotriva alocațiilor reduse a. 
cordate de guvern învățămîntu- 
l'ui. La demonstrație au luat de 
asemenea parte fruntași ai parti
delor comunist și socialist, pre
cum și conducători ai sindica
telor.

înainte de demonstrație, în 
fața clădirii Universității din 
Montevideo a avut loc un mare 
miting. Studenții, profesorii și 
membrii consiliului de condu
cere a universității au condam
nat în cuvîntările lor reducerea 
alocărilor pentru învățămînt din 
cauza sporirii cheltuielilor mili
tare.

Laosul își apără independenta
VIENTIANE 15 (Agerpres). 

— La Vientiane continuă tra
tativele dintre guvernul Su- 
vannă Fumma și partidul pa- 
trioților laoțieni Neo Lao 
Haksat. Pînă acum au avut 
loc două ședințe.

După cum se știe, la 12 oc
tombrie în Laos a sosit Par
sons, secretar de stat adjunct 
al S.U.A. pentru problemele 
Extremului Orient și partene
rii săi John Erwin, adjunct 
al ministrului de Război al 
S.U.A. și Herbert Riley, șeful 
statului major al comanda
mentului forțelor maritime 
militare ale S.U.A. din Pa
cific. Timp de două zile acești 
diplomați americani au circu
lat între capitala Laosului 
Vientiane și Luang Prabang 
unde se află reședința regelui 
Laosului. Exercitînd presiuni 
asupra guvernului laoțian, ei 
au încercat să-1 convingă să 
întrerupă actualele tratative 
cu Neo Lao Haksat și să ac
ționeze împreună cu genera

in Congo
fășoară o largă campanie de 
corupere și intimidare a depu- 
taților parlamentului, încer- 
cind să-i determine cu ajuto
rul banilor americani să re
tragă încrederea acordată lui 
Lumumba.

Mobutu are nevoie de un 
vot de neîncredere în guver
nul central și pentru a obține 
consimțămîntul comandamen
tului forțelor armate ale 
O.N.U, la Leopoldville la a- 
restarea lui Lumumba. Potri
vit știrilor sosite din Congo, 
reprezentanța O.N.U. nu va 
respinge această cerere a re
belilor și așteaptă numai un 
pretext juridic formal.

Doar
(Urmare din pag. I-a)

mod nestingherit în Statele U- 
nite ale Americii, după dezlăn
țuirea unui sîngeros măcel mon
dial de către fasciștii germani. 
Așa se explică și de ce Departa
mentul de Stat al S.U.A. spri- 
j.nă din yispuieri fasciștii nota, 
rii din anturajul lui Adenauer.

Dar se înșeală cei ce ar crede 
câ actiritatea partidului nazist 
care viețuiește in S.U.A. se re
duce doar la invadarea prin scri
sori a cetățenilor

— Noi nu stăm.., noi acțio
năm. Superioritatea rasei noas’ 
tre trebuie impusă.

Și nu odată noul fuhrer Rock
well povestește in presa america' 
nă. cu lux de amănunte, despre 
demonstrația de la Washington 
Agonizată de partidul fascist. 
Chiar in apropierea Casei Albe, 
partidul nazist a instalat o estra
dă împodobită cu zvastici și par 
voozati cu steaguri cu crucea în- 
cirligatâ. străjuită de vlăjgani 
îmbrâcati in cămăși cafenii. Cu 
acest prilej Rockwell a debitat 
toate inepțiile gale ..teoretice”, 
după cere au urmat ciocniri vio~ 
lente între cămășile brune si mai 
mulți cetățeni.

Foarte probabil să se fi repe
tat, într-o ediție Rockwell, păța' 
nia lui Hitler de asemenea la 
un miting fascist.

— Negrii tint de vină pentru 
toate relele.

— ...fi bicicliștii, a adăugat 
cineva.

Cuvintul studenților 
africani

Lta 15 octombrie s-a În
cheiat la Londra confe
rința studenților africani 

care studiază în țările euro
pene. La lucrările conferinței 
au luat parte aproximativ 200 
de delegați reprezentînd 30.000 
de studenți.

Participant» la conferință 
au acordat o mare atenție 
situației din Congo, unde co
lonialiștii. la adăpostul 
O.N.U., încearcă să impună 
poporului congolez rînduieiile 
lor. Președintele Uniunii ti
neretului din Congo. A-rsene 
Diong. lu’nd cuvintul a de
mascat uneltirile murdare ale 
colonialiștilor.

In cadrul ședinței de închi
dere delegații au adoptat în 
unanimitate o rezoluție în 
care se face bilanțul lucrări
lor conferin’ei și se trasează 
căile intensificării continue a 
luptei împotriva colonialismu
lui. In rezoluția privind pro
blema situației din Congo se 
exprimă sprijinul față de gu
vernul condus de Patrice Lu
mumba, singurul guvern le
gal. și se condamnă activita
tea în Congo a secretarului 
general al O.N.U.. Hainmarsk- 
joeld.

Celelalte rezoluții conțin un 
apel către popoarele africane 
,, de a se uni strîns în lupta 
împotriva colonialismului, de 
a se ajuta reciproc pe toate 
căile în ce privește cucerirea 
și menținerea independentei 
lor. de a se contribui pe toate 
că'le la consolidarea păcii în 
întreaga lume, la dezarmarea 
generală și totală".

lul rebel Fumi Nosavan îm
potriva forțelor de stînga din 
Patet Lao. După cum se pare, 
misiunea lui Parsons nu a 
dat însă rezultatele scontate 
de Washington.

Principalul atu al lui Par
sons a fost ajutorul american 
pe care S.U.A. au încetat să-1 
mai acorde guvernului Su- 
vanna Fumma după ce acesta 
din urmă a stabilit relații di
plomatice cu Uniunea Sovie
tică. Parsons a declarat gu
vernului laoțian că încetarea 
ajutorului ar avea un carac
ter vremelnic dar a lăsat să 
se înțeleagă că dacă guver
nul Suvanna Fumma nu-și va 
schimba politica, el nu va pxj- 
tea conta pe dolarii ameri
cani.

La aceasta primul ministru 
al Laosului a răspuns : „Dacă 
americanii nu vor să ne aju
te, cu atît mai rău pentru ei. 
Vom căuta ajutor în altă par
te". După cum relatează co
respondenții străini, Suvanna 
Fumma a subliniat că nu va 
renunța la politica sa de 
neutralitate, nu va renunța la 
tratativele cu Patet Lao și
totodată a declarat că în pre
zent nu poate fi vorba de 
tratative cu gruparea contra
revoluționară.

El a spus că rebelilor le a 
rămas o singură ieșire — ca
pitularea, că „dacă o vor face 
de bună voie, vor fi iertați 
și vor putea începe să trăia
scă din nou ca cetățeni de 
rînd dar nu li se vor acorda 
funcții guvernamentale".

Trebuie amintit că în 1956 
— 57 pe cînd era ambasado
rul S.U.A. în Laos, Parsons a 
încercat să torpileze tratati
vele de pace care se duceau 
atunci între guvernul regal 
din Laos și Patet Lao.

sa întorci
—- Dar ce sînt de vină biciclif 

tii ? a întrebat iritat fascistul.
— Dar ce sînt de vină negrii?

— a venit prompt răspunsul,
De aici a pornit, se vede, si 

bătaia.
— Miting nazist în inima 

Washingtonului? Lingă Casa 
Albă? Cum. nimeni...?

— Inițial mitingul fascist tre
buia sâ se desfășoare la New- 
York. Să vadă și delegații la 
O.N.U. cită „libertate” există in 
S.U.A. Primarul Wagner a fost 
de acord. Am fost sfătuiți totuși 
să ne mutăm mitingul la Wa
shington. Aproape toate ziarele 
din New York și în primul rind 
„New York Times” (apropos de 
„mostră”) s~au revoltat pentru că 
mitingul fascist nu a fost permis 
în New York. Pînă și „Civil Li
berties Union” o organizație in
fluentă de avocați s-a declarat de 
partea „nedreptățitei** organiza
ții fascisto

Vasăzică ;
— acte huliganice rasiste se 

petrec în mod curent
— mitinguri fasciste au loc nu 

departe de Casa Albă
— ofițeri americani poartă la 

subțiori „Meiu Kampf» în timp 
ce la braț au zvastica și acasă, pe 
perete, portretul lui Hitler

— populația americană este 
inundată de maculatură degra
dantă fascistă.

— Și ca o încununare : în 
S.U.A. există un partid nazist 
american,

Aflînd toate acestea pe buna 
dreptate te cutremuri. Sînt lu-

Tineretul francez împotriva 
războiului din Algeria

La 13 octombrie în regiunea Paris au avut loc noi ac
țiuni ale tineretului sub lozincile „să înceteze războ
iul!“, „Pentru tratative „Tineretul nu are ce face 

în Algeria!“. La demonstrația care a avut loc în suburbia 
Saint Ouen au participat peste 600 de tineri. O demonstra
ție de protest a tineretului împotriva războiului din Alge
ria a avut loc în suburbia pariziană Vitry. O mare de
monstrație pentru pace în Algeria a fost organizată în ora
șul Saint Etienne du Rouvray.

Ciudate pasiuni „muzicale"
Poliția federală

din Rochester, 
statul TVew 

L ork, are toate mo
tivele să se mân
drească. Alarmată în 
miez de noapte a in
tervenit în goană ne
bună de mașini și 
urlet strident de sire
ne, izbutind să îm
piedice săvirșirea li
nei nemaipomenite 
fărădelegi. Energica 
acțiune a poliției a 
fost încununată de 
succes. In fața guri’ 
lor amenințătoare ale 
mitralierelor și ale 
armelor automate fio- 
roșii bandiți s-au con
vins cu părere de rău 
că-i mai cuminte să 
renunțe la intențiile 
lor și regretînd enorm, 
că au fost deranjați 
s-au predat.

Dacă sinteți încli
nați să credeți că 
este vorba de un furt 
mai mult sau mai 
puțin senzațional, 
vreo spargere, sau o 
afacere compromiță. 
toare cu stupefiante 

etc., ați greși tot ntît 
de mult pe cit v-ați 
înșela imaginîndu-vă 
autorii în chip de 
vlăjgani bărboși cu 
priviri piezișe și rîn- 
jet rău. Nu. făptașii 
ghinioniști nu erau 
decît două tinere stu
dente — una de 19 
ani. iar cealaltă cu 
trei ani mai virstnică. 
Ele două cu ..slabele 
lor puteri** dar cu a- 
jutorul a 128 de în
cărcături de dinamită 
și cu complicitatea 
unui paznic pe care 
au încercat sad cum
pere oferindu-i ..o 
bagatelă de 500 de 
dolari** s-au făcut 
luntre și punte să a- 
runce în aer.,, școala 
de muzică. Pentru 
niște firi simțitoare 
de fete ca acestea, ne
greșit că nu poate fi 
vorba de altceva de
cît de marea lor pa
siune pentru muzică. 
Ce nu face și cite nu 
face omul din pasiu
ne?! Iată așa, de 
pildă, pasiunea „mu

Lucrările unei comisii 
a C.A.E.R. 

pentru folosirea 
pașnică a energiei 

atomice
MOSCOVA 15 (Agerpres) 

TASS transmite: La Moscova 
a avut loc prima ședință or
ganizatorică a Comisiei per
manente a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc 
(C.A.E.R.) pentru colaborare 
în domeniul folosirii energiei 
atomic?, în scopuri pașnice. 
Au luat parte delegațiile tu
turor țărilor membre ale Con
siliului. Comisia și a desfășu
rat lucrările între 11 și 13 oc
tombrie, în conformitate cu 
hotărîrea celei de-a XIII a se
siuni a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

Noua comisie a C.A.E.R. a 
examinat probleme organiza
torice, a stabilit liniile de ba
ză ale activității sale și a a- 
prebat planul de lucru pe pe
rioada următoare. Ședințele 
comisiei s-au desfășurat în con
dițiile unei depline înțelegeri, 
unanimității și colaborării fră- 
(ești.

Funeraliile 
lui Asanuma

TOKIO 15 (Agerpres). - In 
după-amiaza zilei de 14 oc
tombrie au avut loc la crema
toriul din orașul Tokio fune
raliile lui Inejiro Asanuma, 
președintele Partidului Socia
list din Japonia, asasinat mi
șelește la 12 octombrie a.c. de 
membrii unei bande fasciste.

La funeralii au asistat peste 
5.000 de membri ai Partidului 
Socialist din Japonia și cetă
țeni ai capitalei Japoniei.

Aproximativ 50.000 de mun
citori și salariați de la insti
tuțiile din Tokio, purtînd 
steaguri roșii, s-au adunat pe 
străzile din circumscripția e- 
lectorală în care Asanuma fu
sese ales deputat în Dietă, pen
tru a aduce un ultim omagiu 
defunctului.

capul...
cruri cît se poate de grave. Fe' 
nomenul fascist scoate capul tot 
mai puternic în viața publică a' 
mericană, în timp ce propagan
da plătită a trusturilor continuă 
să bată apa in piuă pe tema așa’ 
zisei „democrații” americane.

Sprijinul primit de partidul 
fascist american din partea unor 
importante cercuri influente atin
ge proporții greu de bănuit. 
Chiar în „îndreptarul nazist" se 

■ afirmă : ,.ln majoritatea cazuri
lor. polițiștii și funcționarii bi
roului federal de investigații sînt 
oameni politîcoși care ne respec« 
tâ... Majoritatea funcționari
lor inferiori și unii din con
ducere sînt în secret de par
tea noastră... Unii dintre ej nu 
s-au putut abține și ne au spus 
că admiră lupta noastră...” Șt 
concluzia : „Luptătorii partidu
lui nazist vor colabora întotdeau
na cu plăcere cu poliția și cil 
biroul federal de investigații”. 
Gura păcătosului adevăr grăieș
te ! Deși chiar această enumera' 
re este încă destul de subțire, ea 
arată totuși că mișcarea fascistă 
este împinsă tot mai mult pe 
arena politică americană de in
fluente cercuri politice.

ir
Mai trebuie oare sa mire po 

cineva că F. Oyono, delegatul 
Camerunului la O.N.U. a fost 
bătut de polițiștii din S.U.A. pe 
motiv că este de culoare ? Cum 
spunea „New York Times": n-ai 
decî( să întorci capul pentru a 
vedea mostre de ceea ce occiden
tul consideră democrație...

zicală” a acestor fete 
pentru care Beetho
ven ar putea trece 
mai curînd drept o 
marcă de ruj de buze. 
Pentru eroinele noas
tre întregul tezaur 
muzical al omenirii 
miroase a mucegai. 
Urechile lor doresc o 
altă... muzică. După 
profunda lor sensibi
litate artistică doar 
o explozie, mai ales 
cea a vechii școli de 
muzică, ar putea re
prezenta o adevărată 
„simfonie**. Fără doar 
și poate că o astfel 
de creație „muzicală** 
numai belicoșilor 
domni de la Pentagon 
li. s-ar părea o mu
zică pe gust. De alt
fel, apucăturile celor 
două fele americane 
poartă din plin am
prenta „educației** ce 
li se face — o „edu
cație** în care se îm
bină isteria războini
că cu disprețul total 
pentru valorile civili
zației umane.

GH. CHIDU
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