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UN ASEMENEA PARTID!"

Marele Octombrie
Hmpreună cu marele popor sovietic, cu oamenii muncii din lumea întreagă, poporul, *---------- - tineretul nistrumuncitor sărbătoresc cu Însuflețire a 44-a aniversare a Mărfi Revoluții Socialiste <fin Octombrie.Răsturnind acum 44 de ani dominația capitaliștilor și moșierilor pe a șasea parte a globului pămîntesc, proletariatul din Rusia, în alianță cu masele țărănești, sub conducerea gloriosului Partid Comunist al Uniunii Sovietice în frunte cu Vladimir Ilici Lenin, a deschis o nouă eră in viața omenirii : era prăbușirii capitalismului și a triumfului comunismului.Congresul al XXII-lea al P.C.U-S^ care s-a încheiat de curând, a prilejuit un bilanț al realizărilor înfăptuite pe calea deschisă de Octombrie Roșu. Oamenii sovietici, sub conducerea P.C.U.S., au transformat vechea Rusie înapoiată, într-o gigantică putere industrială. Forța industrială a U.R.S.S. a crescut de 45 de ori în anii ce au urmat Revoluției. Uniunea Sovietică este azi țara tehnicii înaintate, a mașinilor supraputernice și a aparatelor de precizie, a liniilor automate, a mașinilor e- lectronice de calcul și a navelor cosmice, a celor mai puternici giganți energetici din lume. Agricultura sovietică avînd un înalt grad de mecanizare, folosind larg cuceririle științei se dezvoltă rapid. Socialismul a adus popoarelor sovietice o viață nouă. în anii puterii sovietice salariul real muncitorilor a crescut de ori, ale ori.la

5,8 Ie 6 rea și 6 ore și funcționarii, țara, cu cca chirie din lume, prima în care, nu peste multă vreme, populația nu va mai plăti nici un fel de impozite. Construcțiile de locuințe au luat o amploare nemaiîntîlnită ; numai în ultimii 5 ani au primit locuințe noi aproximativ 50 de milioane de oameni sovietici, aproape uri sfert din întreaga populație. Știința, tehnica cultura sovietică cunosc avînt nemaiîntâlnit.La marile succese ale porului sovietic un aport portant a adus și tînăra generație, gloriosul Comsomol. Congresul al XXII-lea al P.C.U.S. a dat o înaltă apreciere muncii pline de eroism

iar țăranilor S-a ziua pentru
veniturile rea- de peste început trece- de lucru de 7 toți muncitorii U.R.S.S. este mai scăzută țară

Și un
po- im-

a tineretului sovietic în opera de construire a comunismului. Peste 1.200.000 comsomoliști muncesc pe șantierele industriale cele mai importante. Numai in cinstea Congresului F-CLU-S, in 4 luni au fost puse ia funcțiune cu participarea activă a tineretului 64 de importante obiective industriale. Tineretul sovietic oferă o minunată pildă de slujire devotată a cauzei comunismului !Realizările epocale dobin- dite de poporul sovietic au pregătit baza de pornire pentru trecerea de la socialism la comunism. Ele formează temelia materială și spirituală a planului concret de construire a comunismului cuprins in noul Program al P.C.U.S. adoptat de Congresul al XXII-lea al partidului.In întreaga lume au stirnit un uriaș ecou țelurile mărețe, atît de cutezătoare și totodată profund realiste ale Programului P.C.U.S. — manifestul comunist al epocii contemporane. In decurs de două decenii în U.R.S.S. va fi creată baza tehnico-materială a comunismului, Uniunea Sovietică va lăsa cu mult în urmă S.U.A. în ce privește producția pe cap de locuitor și va ajunge la cel mai înalt nivel de trai în comparație cu orice țară capitalistă.Partidul marelui Lenin, a- vangarda recunoscută a mișcării comuniste mondiale, sub conducerea căruia, acum 44 de ani, proletariatul din Rusia a deschis o nouă epocă în destinele omenirii, croiește azi drumul comunismului, pe care vor păși inevitabil toate popoarele lumii.Ideile Marelui Octombrie, ideile marxism-leninismului luminează grandiosul proces revoluționar pe care-1 trăiește omenirea — trecerea de la capitalism Ia socialism. Sub steagul acestor idei, popoarele noilor țări socialiste, în frunte cu clasa muncitoare, au răsturnat printr-o luptă eroică dominația exploatatorilor, instaurând puterea populară. Socialismul a devenit un sistem mondial care cuprinde un miliard de oameni. Acesta constituie cel mai mare eveniment din istoria mondială- după victoria în Rusia a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Sistemul mondial socialist pășește ferm spre victoria hotărîtoare în întrecerea pașnică cu capitalismul. Față de perioada de dinainte de cel de-al doilea război mondial, lagărul socialist dă în prezent de

vor pro- din pro- a lumii.puternic
6,8 ori mai multe produse industriale. Mai înainte de anul 1965 țările socialiste duce peste jumătate ducția industrială Avintul continuu șial forțelor de producție, posibilitățile inepuizabile ale sistemului mondial socialist, a- vantajele cooperării și intr-ajutorării frățești deschid țărilor socialiste perspectiva obținerii celui mai înalt nivel din lume ca producție și consum pe cap de locuitor.Construcția desfășurată a comunismului în U.R.S.S. înlesnește celorlalte țări socialiste posibilitatea ca, folosind legitățile și avantajele sistemului socialist, să scurteze termenul de construire a socialismului. astfel incit să pășească la comunism în limitele aceleiași epoci istorice.Ideile Marelui Octombrie își afirmă cu tărie vitalitatea și pe pămîntul patriei noastre. Călăuzindu-se după măreața învățătură leninistă, după experiența P.C.U.S., aplicîndu-le în mod creator la condițiile specifice țării noastre, partidul nostru conduce poporul romîn pe drumul desăvîrșirii construcției socialiste. Se înfăptuiește cu succes planul de șase ani adoptat de Congresul al Ill-lea al P.M.R. Toate ramurile economiei naționale cunosc o creștere impetuoasă. Anul acesta, volumul producției industriale este cu peste o treime superior celui din 1959. Sporește continuu producția agricolă vegetală și a- nimală. Pe baza dezvoltării continue a economiei crește bunăstarea oamenilor muncii, sporesc veniturile lor, mijloace tot mai însemnate sînt alocate pentru cheltuielile social- culturale ale statului. Tineretul nostru muncește cu însuflețire, alături de întregul popor, condus desăvîrșirea cialiste.Muncind pentru înflorirea patriei sale, poporul nostru își îndeplinește îndatorirea sa internăționa-
„Scinteia tineretului"

de partid, pentru construcției so-cu toate forțele
(Continuare în pag. a 5-a)

Bogată activitate 
cultural- artistică

Multe din forma
țiile artistice din 
regiunea Crișana 
cum sint cele din 
Mădăraș, Borș, Sin- 
tana, Șimand, for
mate in mare parte 
din colectiviști, pot 
fi întîlnite deseori 
în așezările înveci
nate prezentînd 
spectacole inspirate 
din viața nouă a 
satelor lor. Progra
mele acestor for
mații, ca și specta
colele intitulate „Cu brigada la recoltat", „înflorește colectiva noastră", „Comuna noastră ieri, azi și mîine“, pe

care le-au prezentat 
în ultima vreme 
brigăzile artistice 
de agitație ale gos
podăriilor agricole 
colective din Abră- 
muț, Sălacea, Piș- 
colt, Curtuiușeni, 
Batăr și altele, se 
bucura de o mare 
popularitate în rin- 
dul țăranilor mun
citori.

In aceste zile cei 
peste 25.000 de ar
tiști amatori din 
regiunea Crișana 
desfășoară o bogată 
activitate cultural- 
artistică in spriji
nul campaniei agri
cole de toamnă.

Brigăzile 
de agitație 
gătit noi 
cîntece populare ro- 
mînești și maghia
re pe care le pre
zintă la colțurile 
roșii din gospodării 
colective și în 
S.M.T.-uri.

Programe cultu
rale asemănătoare 
au pregătit și co
lectivele caselor ra
ionale de cultură 
din Salonta, Șimleu și Beiuș care, săp- 
tămînal sînt urmă
rite cu mult interes 
de numeroși țărani 
muncitori.(Agerpres)

artistice 
au pre- 
scenete,

Muncitor

Citiți
în pag. 3—4:

Pagini 
din trecutul 

de luptă 
revoluționară 
a poporului 

nostru
Lecția l-a pentru cercurile 
ie învățămînt politic U.T.M. 
„Să ne cunoaștem patria 

noastră socialistă"

Duminică 5 noiembrie 1961

Situația lucrărilor
agricole

Economii

peste pian

în cuvînt ce zări și zări despică. Din jăraiic parcă dăltuit. Ferm, Ilici spre haita menșevică Proclama : „Există — acest Partid Da, există — îl știu toți muncitorii : Un Partid cu braț neînfricat — Prin milenii salvele — „Autorii** Al lui Lenin gînd l-au fulgerat. De atunci, din zile de furtună. Din Octombrie-n anii noștri noi Cu Partidul fost-am împreună Lingă strung, pickhamer și-n război. De atunci, pe schele și pe fronturi. Am irumpt din negrul ev de ieri, Către-atîtea vaste orizonturi Avintind solare primăveri. Ne-au crescut și forța și oțelul. Sub drapelul nostru fluturînd. Și-am zdrobit vrășmașii de tot felul. Fericirii sintem scut ne-nfrînt. Pașii noștri duc sub bolta-albastră Zori aprinși cu foșnet de metal — O treime — a lumii — calea noastră Și-a ales să-i fie ideal 1Ca săgeata-n sus brăzdează drumuri Temerarul vremii noastre vis 1 Unde sînteți voi, proroci cu fumuri. Ce pieirea noastră ați prezis ? Unde sintefi corbi ai clevetirii Croncănind cu ură-n ani trecuți ? Noi urcăm în marșul nemuririi Mai puternici azi mai neînfrînți! De pe culmi, je nimenea atinse, Către-acei ce vin privim din zbor; Ne-obosiți, cu aripi necuprinse. Ne primește-ntregui*iviitor ! Lume veche, putredă, bolnavă Lasă drum luminii — spectru trist 1 Căci există oastea ce dura-va Pentru veacuri — evul comunist 1Octombrie 1961 în lomînește de MIHAI COSMA

nsămințările ce toamnă se 
aprep e de sfîrțit. Din da
tele Ministerului Agriculturii 

rezultă că pînă la 2 noiembrie 
griul și secara au fost însăm’nțate 
pe 95 la sută din terenurile pre
văzute. In regiunile București și 
Galați planul de insămînfare a 
fost îndeplinit, iar în regiunile Ol
tenia, Crișana, Cluj, Brașov, Mu- 
reș-Autonomă Maghiară, Suceava 
și altele a fost realizat în propor
ție de 96—97 la sută.

In întreaga țară se continuă a- 
cum intens arăturile adinei pentru 
însămînțările de primăvară. A- 
ceastă lucrare care, efectuată la 
vreme are un rol hotăritor în 
asigurarea unei producții sporite 
în anul viitor la culturile ce se 
însămințează primăvara, a fost e- 
xecutată pînă acum în proporție 
de 56 la sută. în unele regiuni ca 
Dobrogea și București au fost a- 
rate mai mult de 65 la sută din 
terenurile destinatei însămînțărilor 
de primăvară.

Pentru săptămîna viitoare Mi
nisterul Agriculturii recomandă să 
se termine însămînțările pe 
freaga suprafață prevăzută

Întrucîl după terminarea însă- 
mințărilor regiunile dispun de su
ficiente mijloace, este necesar ca 
acestea să fie din plin folosite la 
executarea în cel mai scurt timp 
a arăturilor adinei pe toate supra
fețele prevăzute și la adincimea 
corespunzătoare fiecărui tip de 
sol. Odată cu arăturile să se in
corporeze cantități cîf mai mari 
de îngrășăminte.

O atenție deosebită să se acor
de lucrărilor de pregătire și în- 
grășare a terenurilor stabilite de 
unitățile agricole socialiste pentru 
obținerea în anul viitor de pro
ducții de 5000 kg porumb boabe 
la hectar în culturi neirigate.

În continuare să se asigure toate 
condițiile unităților agricole so
cialiste pentru livrarea producției 
contractate și a celei datorate sta
tului pentru plata în natură a lu
crărilor efectuate de S.M.T., pre
cum și pentru buna depozitare a 
produselor agricole de toamnă.

Constructorii de mașini des
fășoară continuu o între
cere susținută pentru a ob

ține, concomitent cu sporirea pro
ducției și îmbunătățirea calității 
produselor, un volum cît mai în
semnat de economii. Colectivele 
unor întreprinderi și-au îndeplinit 
încă de pe acum angajamentele 
anuale, realizînd și economii su
plimentare peste prevederile pla
nului. ~ 
cule, 
acest 
peste 
milioane lei, față de angajamentul 
pe întregul an de 2.500.000 lei. 
Importante economii peste plan au 
mai realizat în acest an și Uzinele 
„23 August', Combinatul Meta
lurgic din Reșița, Uzinele de utilaj 
greu pentru construcții din Brăi
la etc.

în întreaga industrie metalurgică 
și constructoare de mașini s-au 
realizat în primele 9 luni din acest 
an economii peste plan în valoare 
de 91.818.000 lei.

Constructorii de autovehi- 
de exemplu, au realizat în 
an, pînă acum, economii 
plan în valoare de circa 3

(Agerpres) (Agerpres)
în- 
în 

toate regiunile țării. Totodată să 
se verifice suprafețele însămînțate 
pentru ca acolo unde au rămas 
goluri să se completeze în cel mai 
scurt timp. Conducerile unităților 
agricole socialiste și secțiile agri
cole ale sfaturilor populare să a- 
corde toată grija controlului lotu
rilor de sămință. Să se verifice 
suprafața îhsămînțată ți calitatea 
lucrărilor pentru ca să se ia din 
vreme măsuri de corectare și să se 
asigure întreaga cantitate de să- 
mînță necesară în anul viitor.

Secretarul organizației de bază U.T.M. din secția bile a Uzinelor „Rulmentul1* din Brașov discută cu tinerii din secție despre calitatea bilelor pentru rulmenții de mare capacitate. Foto : N. STELORIAN

Noi sortimente dej u fost omolo
gi gate noile sor

timente pe 
care țesătoriile de 
bumbac din țară le 
vor produce în 
cursul primului se
mestru al anului 
viitor. Colecția nou
tăților cuprinde 145 
de țesături din 
bumbac, fire mer- 
cerizate sau pieptă
nate, celofibră neși- 
fonabilă etc, pre
cum și 150 de im
primeuri cu desene 
noi. In urma anali-

zării propunerilor și sugestiilor făcute 
de vizitatori la Pa
vilionul de mostre 
deschis în această 
toamnă, numeroase 
noi modele sînt pre
văzute a fi realizate 
în cursul anului 
1962.

In vederea înde
plinirii volumului 
sporit de producție 
prevăzut în anul 
1962 și fabricării 
tuturor sortimente
lor la un nivel ca
litativ ridicat, în

țesături
din 
in- 
au 
pe 

teh-

întreprinderile 
acest sector al 
dustriei ușoare 
fost luate de 
acum măsuri

. nico-organizatorice. 
'i într-un mare nu
măr de fabrici se 
fac pregătiri pen
tru montarea a noi 
utilaje, printre care 
1.000 de războaie 
automate de țesut, 
1.200 de fuse de ca- 
netat, mașini de ur
zit, de vopsit, de 
stors etc.

(Agerpres)

Două bucurii
De multă vreme apa 

pricinuia necazuri

0 forță economică uriașă

pusă in slujba bunăstării și fericirii omului
rogramul P.C.U.S. a- 
doptat de Congresul 
al XXII-lea 
Manifest 
al epocii 
deschide

centrală pusă 
în vederea construirii 

făurirea bazei 
corespunzătoa- 
Uniunea So- 
înalt nivel de

— acest 
Comunist 

noastre, 
întregii 

lumi perspectivele reale, concrete
și apropiate ale înfăptuirii primă
verii omenirii — comunismul. Prin 
însuși acest lucru, Programul 
P.C.U.S. deschide o epocă nouă 
în istoria universală.

Problema 
Program
comunismului este 
fehnice-materiale 
re, care va ridica 
viefică la cel mai 
dezvoltare a forjelor de produc
ție pe care l-a’ cunoscut vreodată 
societatea omenească.

„în decurs de două decenii — 
a declarat. N. S. Hrușciov în Ra
portul prezentat |a Congresul al 
,XXII-lea cu privire la Programul 
P.C.U.S. — în U.R.S.S. va fi crea
tă baza tehnică materială a co
munismului. Aceasta constituie sar
cina economică principală, teme
lia liniei generale a partidului 
nostru“£

Conf. univ. N. N. Constantinescu
candidat in științe economice

Ce înseamnă, pe scurf și con
cret, acest lucru ?

înseamnă că în 1980, produc
ția industrială globală a Uniunii 
Sovietice va fi de 6,2- 
mai mare iar 
de frei ori și 
decît în 1960.

In scopul 
uriașe creșteri 
gramul P.C.U.S. a prevăzut efec
tuarea pînă în 1980 a unor , investi
ții capitale de aproximativ două 
trilioane de ruble, sumă ce depă
șește tot ce a cunoscut pînă acum 
vreo țară într-o asemenea durată 
de timp.

In condițiile unei astfel de creș
teri gigantice a producției, U.R.S.S. 
va produce peste 20 de ani a- 
proape de două ori mai multe 
produse industriale decît produce 
în prezent întreaga lume nesocia- 
listă ; U.R.S.S. va depăși cu mult 
și va lăsa departe în urmă cea 
măi dezvoltată țară capitalistă —

■6,4 ori 
producția agricolă 

jumătate mai mare

realizării acestei 
a producției, Pro-

S.U.A în 1980, Uniunea Sovietică 
va produce de 1,5 ori mai 
energie electrică decît se 
duce în prezent în toate 
lalte țări ale lumii luate 
loc; S.U.A. va fi cu mult 
șită atît la volumul producției de 
energie electrică cît și în ceea 
ce privește numărul de kwh pe 
cap de locuitor. De asemenea, 
chiar peste 9 ani producția de 
oțel a U.R.S.S. va întrece cu 
cca. 55 milioane de tone actua
lul nivel al producției din S.U.A.

Subliniind această impresionan
tă dezvoltare a economiei sovie
tice, este necesar să fie scos în 
evidență faptul că puternica lăr
gire a producției de mijloace de 
producție are drept scop conti
nua înflorire a patriei sovietice, 
creșterea necontenită a bunăstării 
celor ce muncesc. Scopul fun
damental al întregii dezvoltări a 
economiei sovietice este, în ulti
mă instanță, crearea unui aseme-

multă 
pro- 

cele- 
la un 
depă-

nea belșug de produse încît 
Uniunea Sovietică va fi asigurat 
cel mai înalt nivel de trai în 
comparație cu orice țară a capi
talismului. Aceasta va însemna atît 
un nivel foarte înalt al veniturilor 
și consumului pentru întreaga 
populație cît și rezolvarea pro
blemei locuințelor și asigurarea 
unui înalt confort în viața de toate 
zilele, reducerea timpului de lu
cru și îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de muncă, grija pen
tru sănătate și mărirea longevită
ții, îmbunătățirea condițiilor 
Irai ale familiei, întreținerea 
seama societății a copiilor 
lată de ce întreaga omenire pri
vește cu entuziasm, cu admirație 
spre mărețul Program al P.C.U.S. 
care-și propune drept țel : TOTUL 
PENTRU OM.

Programul P.C.U.S. adoptat la 
Congresul al XXII-lea, demonstrea
ză întregii lumi forța mereu vie 
și atotbiruitoare a învățăturii lui 
Marx—Engels—Lenin, faptul că în 
comunism își găsesc întruchiparea 
cele mai înalte aspirații umane.

in

de
pe 

etc.

Jiului 
colecti

vului de muncă al secției 
turbine de la termocentrala Pa- 
roșeni. In drumul său prin stațiile 
de preparare a cărbunelui apa 
rîului se încărca cu o pulbere fină 
de cărbune, O pulbere care 
depozita în cele 3 
turnurilor de răcire 
al termocentralei. 
Stratul de cărbune 
din bazine 
cînd de la o 
alta, reducea 
lumul de apă 
ce însemna 
nuarea regimului de 
a turbinelor, 
binelor, deci 
puțin.

în timpul opririlor, 
echipați în costume de protecție, 
curățau ore în șir mîzga negri
cioasă de pe pereții bazinelor.

Nu putem găsi oare vreo me
todă prin care să yenim de hac 
impurităților l — se înfrebau 
muncitorii secției turbine. La în
demnul organizației de partid au 
început căutările. Se purtau aproa
pe zilnic discuții aprinse. S-au fă
cut zeci de propuneri. Pînă la 
urmă, în toiul frămintărilor colec
tive s-a născut și ideea cea mai 
bună.: înlăturarea depunerilor de 
cărbune cu ajutorul unor curenți 
puternici de apă. Colectivul sec
ției turbine nu s-a oprit însă aici. 
Rezidurile evacuate din bazine în
seamnă cărbune. Oare nu am pu
tea să-i dăm o întrebuințare ? Ce 
putere calorică o avea ?

Răspunsul l-au dat laboranții, 
Expertiza lor a precizat: 3.500 ca
lorii pe kg.

Înseamnă că-l vom putea arde 
în cuptoare. înseamnă că lunar. 
Jiul ne oferă cadou importante 
cantități de cărbune I au exclamat 
mulțumiți membrii secției și s-au 
oferit cu toată dragostea să lu
creze voluntar la reamenajarea 
celor 3 bazine de răcire, la con
struirea unor bazine speciale pen
tru sedimentarea cărbunelui adus 
de Jiu. S-a pornit o întrecere pa- 
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început să evacueze praful de 
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apă au
Oamenii 
bazinele 
proces hidrotehnic de 
îl dirijau de sus, de pe marginile 
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mult spor.

Curenfii puternici de 
intrat în funcțiune, 
nu mai coborau în 
de răcire. întregul 

evacuare,

cres- 
zi la 

vo- 
ceea 
dimi-

mmimiui

funcționare 
opriri dese ale tur- 
curent electric mai

oamenii,

sionanfă. Brigada 
muncă patriotică 
nărui Popescu Ion s-a situat î„ 
fruntea celor ce participau la a- 
cesfe lucrări. In scurt timp lucra
rea a lost terminală. Muncitorii au

In secția de montaj-aragaz a întreprinderii metalurgice „1 Septembrie“-Satu Mare se verifică un nou lot de mașini de gătit cu aragaz ce urmează să fie trimise în magazine spre vînzareFoto : AGERPRES

Se muncea ușor și cu 
Evacuarea s-a terminat 

înfr-un timp extrem 
de scurt. Aceasta 
a oferit colectivu
lui secției un pu
ternic prilej d* 
bucurie.

Colectivul nos- 
stru s-a bucurat 

nespus de mult și cînd, din bazi
nele special construite, cărbunele 
sedimentat din prima evacuare, a 
luat drumul pe banda transpor
toare spre gurile cuptoarelor. Ast
fel se va obține anual de la cele 
3 bazine de răcire o cantitate 
de 4.500 tone cărbune.

Acest cărbune înseamnă sute de 
kW ore de energie electrică, atît 
de necesară industriei noastre so
cialiste. «-

C. IOSIF
electrician
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Ca în toate orașele patriei noastre, la Roman se ridică numeroase noi blocuri. Iată citeva dintre ele
Rezultatele Id Editura politică

bunei pregătiricum mai bine de doi ani am fost la gospodăria agricolă colectivăGhimbav din regiunea Brașov.Am mers printre îngrijitorii de vaci, la tabăra de vară. Era către ora prînzului. Pe toți îngrijitorii i-am găsit la umbra unei sălcii pletoase, grupați în jurul lui Ion Guguian care citea dintr-o broșură zootehnică, iar ceilalți ascultau cu atenție. Am aflat după aceea că ei luaseră parte la ora de ' ’ "în mod fel, în jată în flau policioare pline cu cărți, broșuri și reviste de specialitate, ziare.De curînd am fost din nou printre îngrijitorii de vaci de la G.A.C. Ghimbav. Am aflat că ora de lectură zilnică își păstrează tradiția. Este o tradiție frumoasă, care vădește dragostea tinerilor de aici pentru citit. Consiliul de conducere al gospodăriei colective s-a îngrijit permanent ca îngrijitorii de animale să aibă întotdeauna broșuri și cărți, reviste care îi ajută la ridicarea calificării lor profesionale. Organizația U.T.M, din gospodării a stimulat gustul tinerilor îngrijitori pentru citit. Comitetul colectivă a numit un responsabil care se ocupă cu difuzarea presei, care duce și schimbă periodic cărțile la locul de muncă al îngrijitorilor de vaci. Dar nu numai cartea ten din căi

lectură, care se făcea obișnuit, zilnic. De alt- odaia frumos amena- mijlocul taberei se a-

U.T.M. din dintre tineri
tehnică este un bun prie- al lor. Organizația U.T.M. gospodărie a folosit și alte care i-au ajutat pe tinerisă-și ridice nivelul calificării profesionale.De exemplu, în iarna trecută de la cercul de zootehnie n-a lipsit nici un tînăr. Organizația U.T.M. s-a interesat, după fiecare lecție, cum s-au pregătit tinerii și ce răspunsuri a d-t fiecare cursant.

de cea mai

Cei mai bine pregătiți au fost îndrumați să ajute la învățătură pe cei cu mai puține cunoștințe, și mai ales pe cei care lucrau de mai puțină vreme în sectorul zootehnic. Dar odată cu terminarea cursurilor zootehnice activitatea nu s-a întrerupt. Cerînd ajutorul organizației de partid și al consiliului de conducere, organizația U.T.M. a întocmit împreună cu medicul veterinar un plan de lecții practice pentru timpul verii. Astfel, tinerii au insistat la tabăra de vară asupra condițiilor de igienă a vacilor în perioada de gestație, asupra alimentării lor în primele zile de lac- tație. Cei mai vechi îngrijitori, cum ar fi Ion, Gheorghe și Nicolae Guguian, Gheorghe Bălan și alții cunoșteau muite din lucrurile acestea. Erau însă și tineri mai de curînd veniți, pe care organizația U.T.M. i-a recomandat să lucreze ca îngrijitori de vaci pe măsură ce sectorul zootehnic s-a dezvoltat. Mariana și Ion Zăgreanu lucrează mai de curînd ca îngrijitori de vaci. Ei aveau nevoie de cunoștințe mai multe ca să se ridice la nivelul fruntașilor. Pe lîngă cunoștințele căpătate la lecțiile practice făcute împreună cu medicul veterinar, ei avut un ajutor prețios și tovarășii lor de muncă vechi. Gheorghe GuguianGheorghe Bălan i-au ajutat permanent. Cei doi „profesori-* le explică „învățăceilor" lor totul în amănunt, pe înțelesul lor, fiecare operație în parte, tn felul acesta învăță- mintul profesional are continuitate.Schimburile de experiență cu fruntașii lor și cu alții din gospodăriile de stat și colective din apropiere au avut și ele darul să-i inițieze pe tineri în multe taine ale acestei frumoase meserii.Toate acestea au dus la rezultate bune în producție. Fer-

a apărut:
Materiale 

in ajutorul celor 
ce studiază 

Statutul U. T. M.

Bilanțul 
artiștilor amatori
7, chipa de dansuri a clubului 
țj C.F.R. „16 Februarie 1933“ 

din Timișoara se bucură de 
prețuirea celor care au avut chiar 
și numai odată prilejul s-o vadă 
pe scenă. în aceste seri de toam
nă tirzie, la lumina becurilor cu 
neon, tinerii dansatori repetă și 
se pregătesc intens pentru a a- 
pare în fața spectatorilor cu noi 
dansuri. In repertoriu! ei, echipa 
are dansuri rontînești, maghiare 
și sovietice. Interesante sînt dan
surile cu temă ca, de exemplu, 
dansul „Vreau să devin mecanic 
de locomotivă", precum și dansul 
„Intîmplarea de la rîu" care prin 
mișcările și muzica lui, reușește 
să-i cucerească pe spectatori, dan
sul maghiar „Puiul tîrgului" și 
altele.

De la începutul anului — adică 
din ianuarie și pînă în prezent — 
echipa de dansuri a prezentat 56 
de spectacole la diferite serbări 
și manifestații culturale, organi
zate în oraș sau în regiune.

Ajutorul elevilor
Secretarul comi

tetului U.T.M. 
al Școlii profe

sionale de chimie din 
orașul Victoria a ve
nit de curînd la 
ducerea școlii :

— Toamna este 
intafă. 
drept, 
frumos, 
schimba
gîndif să dăm o mină 
de ajutor gospodăriei

agricole de stat din 
comuna Ucea de Jos, 
la recoltatul cartofilor.

Tovarășul Irimescu 
llie, directorul școlii 
a fost de acord 
inițiativa elevilor, 
doua zi, 200 
elevi 
fesionale de 
s-au îndrepfaf 
gospodăria de 
Ucea de Jos.. 
reușit în acea zi 
recolteze

cu
A 

dezi,
ai școlii pro- 

chimie 
spre 
stat 

Ei au 
să 

o cantitate

de peste 20 tone car
tofi.

Răspunzînd mulțu
mirilor adresate școli 
de către conducerea 
G.A.S. Ucea de Jos, 
harnicii elevi s-au an
gajat să sprijine prin 
noi acțiuni de muncă 
patriotică gospodăria 
de

Pregăfiri 
pentru 

împăduriri

stat.

Silvic Chiși- o serie de sens, menite obținerea, în
P. V. GHEORGHE 

elev

OH. VADAȘAN 
corespondent

In excursie la Muntele de
tină la plecarea trenului 

mai erau doar citeva 
minute. Amurgul ince- 
să coboare incet dea- i orașului. La feres- 
vagonului se adunase-

s-a
Sare

schimbat 
minerilor

auin maiȘi

ma de vaci, care este în plină dezvoltare, și-a mărit capacitatea de producție. Dacă anul trecut media planificată pe cap de vacă furajată a fost 2.000 litri de lapte și s-au obținut 2.200 litri pe cap de vacă furajată, anul acesta cifrele de producție sînt și mai mari. De la lotul de 213 vaci cu lapte este planificat să se obțină cîte 2.500 litri de lapte pe cap de vacă furajată. Pe primele 9 luni ale anului s-au obținut aproape 2.000 de litri de lapte. Pînă la încheierea anului tinerii îngrijitori sînt hotărîți nu numai să îndeplinească planul dar să-l și depășească....De patru ani încoace, tinerii îngrijitori de vaci de ia G.A.C. Ghimbav și-au depășit producțiile anuale de lapte planificate. In acest an, pianul de producție este cu mult mai mare decît în anii tre- cuți. Dar și îngrijitorii sînt mai harnici, mai bine pregătiți.Peste puțin timp se vor deschide din nou cursurile agrozootehnice. Comitetul U.T.M. pe gospodărie se îngrijește încă de pe acum ca la cercul zootehnic să participe toți îngrijitorii de animale. In acest scop, a organizat o discuție în colectiv cu tinerii de la ferma de vaci. S-a interesat ceSe ei <jr— re oaza comitetul
ci. S-a ii dori să ' scții. cum ganizarea studiului acestor discuții U.T.M. va veni în sprijinul organizării cursurilor agrozootehnice. NICOLAE BARBU

208 pag. 2,75 lei

Pe vîrful muntelui 
Cozia

Prima statie 
meteorologică 

automată 
de altitudine

De peste două luni a începui să funcționeze pe vîrful 
muntelui Cozia, la o înălțime 
de 1640 m, prima stație me
teorologică automată de alti
tudine, construită și amena
jată in țara noastră. Mecanis
mele automate ale stației efec
tuează doar in citeva minue 
cel puțin 60 de operații, adică 
aproape toate operațiile pe 
care le fac observatorii de Ia 
stațiile meteorologice obișnui
te. Prima stație automată a 
fost proiectată și realizată in 
întregime de specialiștii cn-e 
lucrează in cadrul Institutu
lui meteorologic central din 
București.

Slații automate similare sini 
in curs de construcție pentm 
a fi instalate și pe alte piscuri 
din munții Csrpatâ. in DeltaIn D'r.ZFR? St 11
posibi.itazea tWctarfi ««ar 
stații asemănătoare pe bacuri 
pentru Marea Neagră.

(Agerpres)

La universitatea 
muncitorească

, e curind, la întreprin- 
/ J derea de prefabricate 

„Progresul" din Bucu
rești s-au deschis cursurile 
universității muncitorești. Cei 
peste 100 cursanți vin aici cu 
dorința vie de a-și îmbogăți 
cunoștințele în domeniul știin
țelor sociale, ale științelor teh
nice și a 
Pînă acum 
„Proiectul 
P.C.U.S. - 
construire a 
„P.M.R. — partid marxist-leni- 
nist al clasei muncitoare, forța 
conducătoare in lupta pentru 
desăvârșirea construcției socia
liste în țara noastră"; „Cum 
a apărut viața pe pămint". 
Prin felul cum au fost prezen
tate, lecțiile au dezvoltat inte
resul cursanților pentru stu
diu, pentru a-și însuși cit mai 
multe cunoștințe.

științelor naturii, 
s-cu ținut lecțiile : 
de Program al 

măreț program de 
comunismului" ;

ION FERARU 
fierar betonist

puse 
supra 
trele rd veseli, excursioniștii, elevi și eleve de la Școala medie 
din orașul Mizil. De curînd, cu 
sprijinul organizației U. T. M. 
și al conducerii școlii ei 
au organizat o plăcută și 
instructivă excursie la Slăni- 
cul Prahovei, stațiune balneo
climaterică și în același timp, 
important centru minier. Sco
pul excursiei a fost cunoaște
rea mai temeinică de către 
elevi a frumuseților și bogă
țiilor regiunii lor.

Excursia a fost deosebit de 
interesantă și instructivă. Ele
vii au vizitat lacul Baia Ba
ciului, Muntele de Sare sub 
care se ascunde frumoasa 
„Grotă a miresei", cariera Pia
tra verde (i se spune așa du
pă culoarea verde a stincii) și 
Salina de sare. Aici, la o adin- 
cime de peste 200 m. totul îți 
creează a imagine de basm. 
Cele 14 galerii ale minei sînt 
luminate cu neon. Cu ajuto
rul cunoștințelor căpătate in 
școală, a celor văzute aici și cu ajutorul ghidului, un tinăr 
inginer, elevii și-au format o 
imagine mai exactă asupra 
nașterii sării. Ghidul le-a vor
bit și despre primele începu
turi ale exploatării sării din a- 
cest masiv. Ea nu s-a făcut 
întotdeauna la fel. în timpul 
regimului burghezo-moșieresc 
oamenii de aici duceau o viață 
de mizerie, de chin. Dalta și 
ciocanul constituiau singurele 
unelte de lucru. Cînd minele 
au devenit un bun al întregu-

lui popor 
viața, și munca 
aici. Dalta și ciocanul au fost 
înlocuite cu havezele, mașini 
de fabricație sovietică la care 
harnicii mineri muncesc cu 
mult drag. în cea mai mare 
parte operațiile care se exe
cută în subteran, ca tăiatul și transportatul sării sînt me
canizate, ceea ce face ca 
munca minerilor să fie foarte 
mult ușurată.

Excursia pe care au făcut-o 
elevii școlii medii din Mizil în 
orașul Slănic s-a încheiat cu o 
reconfortantă plimbare pe ale
ile parcului din oraș.GH. NILA

turnător

și 
de

Tinerii din raionul Criș, regiunea Crișana, sînt gata pentru a începe campania de împăduriri. Conducerea Ocolului neu-Criș a luat măsuri în acest să contribuie laaceastă importantă acțiune patriotică, a unor rezultate cît mai frumoase. S-au stabilit șantierele de împăduriri, s-a procurat materialul săditor necesar plantațiilor. In pădurile Socodor, Adea, Sîntea și Someș se vor executa împăduriri pe o suprafață de 40 de ha cu puieți de frasin, salcîm, paltin etc. Tot cu sprijinul tineretului vor fi executate plantații de plopi pe o suprafață de încă 4 ha și se vor recolta peste 2.000 kg ghindă care va fi folosită pentru culturile din pepiniera Adea, în toamna acestui an.ION COȚO1 A. BANCIU 
corespondenți

Informații
Aprec'erea pe plan internațional 

a rezultatelor remarcabile obți
nuse ce țara noastră în cadrul pro
gram. . de eradicare a paludis- 
m>__se pc _deș;e în repe‘a‘e;e

bon, Haiti, Iran, Maroc, Madagas
car, Togo și Turcia au vizitat timp 
de zece zile numeroase unități 
sanitare din țara noastră în ve- 
de-ea documentări! asupra orga- 
- zăru ce.

La sft->rw a ut

Reparații 
bună calitate

o-e e mec.ca e in senvce oe 
malarie din d.ferite țări.

In cursul lunilor frecute, nume
roase grupuri de medici din Ca
merun, Cambodgia, Dahomey, Ga-

ORADEA (de la corespondentul nostru). — In consfătuirile lunare, brigada condusă de de tă se pieselor lucrate, pentru a se evita căderea vagoanelor în termenul de garanție. Tinerii din brigadă și-au concentrat atenția asupra perfecționării procesului tehnologic de turnare a cuzineților. Sub îndrumarea comunistului Smaus Vasile, și împreună cu el. tinerii au chibzuit îndelung cum s-ar putea înlătura pierderile la strunjire și cum s-ar putea asigura pieselor turnate o calitate superioară. AU venit cu o propunere: turnarea cuzineților să se facă în cochile metalice și nu în șabloane. Prin aplicarea acestei propuneri calitatea pieselor

Petre Tăut de la Atelierele zonă C.F.R. Oradea discu- adesea despre felul în care poate îmbunătăți calitatea
a devenit mai bună, a rezistența și durabili-turnate crescut tatea lor. Dar brigada nu s-a oprit aici. Nu peste mult timp în dorința de a da piese din ce în ce mai bune brigada a înlocuit cărbunii cu care se a- limenta cuptorul de turnătorie, cu un injector pentru motorină. Timpul de turnare a scăzut de la o jumătate de oră la 5 minute.— Numai două luni ne mai despart de sfîrșitul acestui an — spune tinărul Vaier Pleș. Brigada noastră și-a luat angajamentul ca lucrările executate de noi să fie din ce în ce mai bune, cuzineții tot mai rezisten; i, mai durabili, ca nid un vagon să nu cadă în termenul de garanție, n vom îndeplini. V. CLONDA

s«mc.rjor de -care a oa’u- 
dismuiui d n Grec.a, Iran, Izrael, 
Liban, Spania și Turcia s-au docu
mentat timp de două săptămîni, 
în cadrul diferitelor instituții me- 
dico-sanitare, asupra metodelor 
utilizate și rezultatelor obținute în 
eradicarea malariei, precum și a- 
supra modului în care este organi
zată combaterea acestei 
în țara noastră.

★
Simbătă dimineața Jean Piaget, directorul 

lui internațional de educație, 
a ținut la Universitatea „C. I. 
Parhon" din București o con
ferință despre etapele de dez
voltare în psihologia copilu
lui. Au asistat numeroase ca
dre didactice, cercetători ști
ințifici, studenți. Oaspetele a 
fost prezentat de către acad- 
M. Ralea, directorul Institutu
lui de psihologie al Acade
miei R, P. Romîne.

★Astăzi în țara noastră la patru locuitori, unul este depunător la C.E.C.Datorită creșterii continue a veniturilor populației, de la începutul anului și pînă în prezent numărul depunătorilor pe libretele de economii C.E.C. a sporit cu aproape 740.000, Această creștere este și mai semnificativă dacă se are în vedere că în trecut, din anul 1880 și pînă în 1944, adică în 64 de ani, numărul casă la

maladii

prof. 
Birou-

depunătorilor la vechea de economii s-a ridicat 603.058.Elevii ucenici Colț Nicolae, Solomonescu Augustin, Băn- cilă Ion și Năstase Ion de la grupul școlar profesional „Steagul roșu” din Brașov studiază împreuna schița unei noi piese Foto : N. STELORIAN O discuție despre cărți

Toamnă lîrzie Foto : V. CONSTANTINESCU
4m cunoscut-o la Fabrica 

de confecții și tricotaje 
„București". Lucrează 

in sectorul 8. Este o tînără 
brunetă, cu ochii negri și 
pătrunzători.

Știam că Ioana Boanță este 
o cititoare pasionată și că se 
pregătește pentru concursul 
„Iubiți cartea". Puțin mai târ
ziu, tînăra mea interlocutoare 
mi-a vorbit despre foarte 
mulți autori. Cunoaște bine 
operele lui Eminescu, Coșbut, 
Vlahuță, Slavici, Rebreanu, 
Sadoveanu. Cunoaște bine 
viața „Moromeților" și în ge
neral transformările satului 
din zilele noastre oglindite în 
literatură. Cunoaște pe Lev 
Tolstoi, Gogol, Dostoievski, 
Gorki. Făcea aprecieri compe
tente asupra cărților lui He
mingway și Feuchtwanger. 
Descria scene plastice din 
„Prăpădul" lui Zola. Vorbea 
despre Balzac, admirînd ma
rele talent cu care acest scrii
tor, înfățișează goliciunea și 
ipocrizia societății franceze de 
la începutul secolului trecut. 
A citit cărți de Leonid 
Leonov, Ostrovski, Șolohov.

despre concursul 
cartea", mi-a spus : 

l pregătesc pentru acest 
; de citeva luni. Citesc 

foarte multă vreme.

Discutînd
„Iubiți <

- Mă 
concurs 
însă de 
Este una din marile mele pa
siuni. Mărturisesc că din anul 
1958 de cînd lucrez in fabri
că, m-am deprins să citesc 
foarte mult. în această privin
ță, comitetul U.T.M. m-a aju
tat. Cartea a avut o influen
ță pozitivă asupra formării 
mele ca om. Cartea m-a învă
țat să muncească mai bine, să 
fiu exigentă cu mine

în discuția pe care o port, 
intervine și tovarășa 
Nedelcuț, membră 
comitetului U.T.M.
lui 8. De la dinsa i 
ganizația U.T.M. a 
in ultimul timp recenzii asu
pra unor cărți. De asemenea, 
organizația U.T.M. a prilejuit 
concurenților întâlniri cu scrii
tori.

— Pînă la întîlnirea pe care 
am avut-o cu poeții Nina Cas- 
sian și Dan Deșliu, ține să 
spună Ioana Boanță, nu citeam 
versuri deloc. Păstram distanță

însumi.

Anca 
în biroul 

al sectoru- 
aflu că or- 

; organizai

față de poezie. întîlnirea 
ceasta a avut asupra mea 
influență hotărîtoare. 
inceput să citesc versuri cu 
aceeași pasiune cu care citesc 
proza.

Ioana Boanță mi-a vorbit 
apoi despre soțul ei, mecani
cul de locomotivă Marin 
Boanță :

— Și el este un cititor pasio
nat. Iubește mai mult litera
tura științifico-fantastică. De 
multe ori discut cu soțul 
meu pe teme literare. De 
altfel, avem o bibliotecă vo
luminoasă la creșterea căreia 
contribuim amînăoi.

Am părăsit sectorul 8 al fa
bricii, gindindu-mă la cuvin
tele acestei tinere muncitoare. 
Nu m-am îndoit că în curînd 
va fi 
„Prietenii cărții", 
comandat-o nu numai 
tele, ci și fișele ei de la biblio
teca sectorului 8, de la biblio
teca centrală a fabricii, pre
cum și de la biblioteca raio
nală. Este într-adevăr o citi
toare pasionată.

a- 
o 

Am

purtătoare a insignei 
Mi-au re- 

cuvin-

NICOLAE NASTA

Tînăra din fotografie este Maria Decu fruntașă în producție Ia întreprinderea textilă „Grivița" din Capitală. La mașina de pieptănat lînă unde lucrează ea obține în mod regulat indici de calitate superiori.Răspundem cititorilor
MARIETA BUN EA, Curtea 

de Argeș. — La examenul de maturitate poți să te prezinți de trei ori consecutiv, indiferent dacă ai absolvit ultima clasă a școlii medii în anul 1959.Dacă nici a treia oară nu reușești să-l iei, este necesar să repeți și să promovezi ultima clasă a școlii medii de cultură generală, după care te poți prezenta din nou la examenul de maturitate.
VIRGIL MARINESCU, Pi

tești. — Recitalul literar este o formă complexă de popularizare a operei unui scriitor. El permite ca prin folosirea mijloacelor artei recitative, dramatice și muzicale, să înțelegem mai bine opera unui scriitor.Recitalul literar poate populariza opera unui scriitor, un grup de probleme literare legate de conținutul de idei, sau lucrări care tratează despre același eveniment.După prezentarea operei se citesc fragmente din lucrări, se audiază arii inspirate din opera scriitorului, etc.Recitalul literar necesită o pregătire minuțioasă la care poate fi antrenat întregul colectiv artistic al clubului.
ISPAS MIHAI, București. — Ești la începutul activității de corespondent voluntar și este firesc să nu ai încă experiența necesară.Tema corespondenței trimise este interesantă dar, din păcate, nu reușești să o dezvolți în suficientă măsură. A- ceasta se datorește faptului că ți-ai îndreptat atenția mai mult spre probleme minore și n-ai insistat asupra faptelor care să ilustreze cu convingere chipul moral al oamenilor, conștiința lor înaintată.Pe viitor te sfătuim să renunți la descrierile lungi de peisaj și la amănuntele banale care nu susțin tema articolului ci dimpotrivă duc la diluarea conținutului de idei și îngreunează lectura.
IACOB ISTRATE, Cluj. - în cercul sculptorilor amatori puteți folosi cu succes aragonitul pehtru realizarea de statuiete, bibelouri, diferite ornamente.Aragonitul • are luciul marmurei și transparența crista

lului deși nu este nici mar mură și nici cristal, ci o rocă care se găsește în regiunea izvoarelor calde și a rocilor eruptive.Prelucrat, are proprietatea de a căpăta un luciu de piatră scumpă și datorită durității lui mai mici decît a marmurei se poate prelucra mai ușor decît aceasta.Aragonitul de Luncani (Caransebeș) și Corund (regiunea Mureș-Autonomă Maghiară) este de culori diferite (gris, negru, vernil, alb) și este foarte frumos.
EUGEN PANAITESCU, Ma

ramureș. — Dorința dumitale de a te întoarce în satul natal ca învățător îți va fi și mai ușor de îndeplinit. Anul acesta și în regiunea Maramureș s-a inaugurat un Institut pedagogic de trei ani care are ca sarcină de bază pregătirea unor cadre calificate, profesori competenți și entuziaști. Deci, peste un an, după ce vei termina școala medie ne vei scrie probabil din institutul mult visat. îți dorim succes !
SANDA BADESCU, Su

ceava. — într-adevăr sediullibrăriei „Cartea prin poștă" s-a mutat. Pentru a solicitacărțile dorite adresați-vă în strada Dobrogeanu Ghereanr. 14 - noua adresă a librăriei. în noul„Cartea prin poștă' de1 un spațiu mai mare reține mai abonați.
local, librăria j“ dispune de depozitare^ astfel încît se pot multe cărți pentru

i

u f
EUGEN RADU, DANIEL 

NEAGU și LILIANA MIHAI, 
București. — Dorința voastră de a participa la meciurile internaționale de fotbal ce vor avea loc la Sofia între echipele R.P. Bulgaria—Franța și 
Lewski Sofia—Steagul roșu- 
Brașov, nu este greu de realizat. Agenția O.N.T. „Carpați“- București organizează, cu ocazia acestor două întîlnirj de fotbal, două excursii la Sofia. Excursiile se vor face cu autocarele. în prima excursie se va pleca în ziua de 11 noiembrie iar în a doua, îd ziua de 15 noiembrie a.c.înscrierile se primesc zilnic la Agenția O.N.T. „Carpați", din București, Calea Victoriei nr. 100. ■w



Pagini din trecutul de luptă revoluționară 
a poporului nostru

I atria noastră, Republica Populară Romînă, se întinde de la Dunăre pînă la Carpații nordici, de la Prut
Iși Marea Neagră pînă în cîmpia Tisei.Pămîntul pe care trăiește și muncește azi poporulnostru a fost locuit din cele mai vechi timpuri. De aceea cuvîntul patrie ne trezește în minte nu numai chipul ei luminos de azi, ci și tot trecutul de muncă al poporului nostru muncitor, frămîntă- rile sale, lupta sa eroică împotriva exploatatorilor și asupritorilor dinăuntrul și din afara țării.Despre patrie vorbeau și burghezia și moșierimea, care ne-au supt țara pînă cînd oamenii muncii, sub conducerea partidului, au luat puterea în propriile lor mîini. Dar burghezii și moșierii n-aveau nimic comun cu poporul și cu patria nostră. Ducînd o viață de huzur, „patria” le slujea doar ca izvor de bogății, stoarse din sudoarea și sîngele poporului. Cum se arăta unda vreunei primejdii, fugeau și-și puneau bogățiile la adăpost. Ca să pcată ține în jug poporul nostru, ori de cite ori bogățiile le erau în pericol, exploatatorii chemau în ajutor oștiri străine — ale sultanilor turci sau ale împăraților Austriei. înainte de eliberare, clasele exploatatoare din țara noastră jefuiau țara în cîrdășie cu imperialiștii englezi, francezi, germani ori americani.Numai poporul a iubit țara, a muncit din greu pe meleagurile ei, pe care le-a cîntat cu drag, a apărat-o cu vitejie de numeroșii cotropitori, a luptat eroic veacuri de-a rîndul pentru dreptate socială, pentru independență. De aceea Tudor Vladimirescu a avut dreptate cînd a spus : „Patria este norodul iar nu tagma jefuitorilor". In lupta împotriva jugului străin și-au dat viața oștenii în luptele cu turcii la Rovine, la Vaslui, la Călu- găreni ori la Plevna. Pentru patrie și li- 

Despre formarea poporului 
și a limbii romîne

storia patriei noastre cunoaște în dezvoltarea sa toate cele cinci orînduiri sociale: orînduirea comunei primitive, orînduirea sclavagistă, orînduirea feudală. orînduirea capitalistă, iar în zilele noastre, orin- duirea socialistă. ♦Pămîntul țării noastre a fost locuit din timpuri străvechi. Oamenii de știință care se ocupă cu studierea trecutului îndepărtat au găsit pe teritoriul ei, în nenumărate locuri, urme de viață omenească din diferite perioade, care dovedesc că aceste meleaguri au fost locuite neîntrerupt începînd cu peste 400000 de ani înaintea erei noastre.Potrivit documentelor, strămoșii cei mai îndepărtați care au locuit pe teritoriul de azi al țării au fost geto-dacii.Dacii erau oameni harnic:, viteji, neîn- fricați in fața marții. Despre ei. istoricul grec Herodot. care a trăit acum a- proape 2500 de ani, spunea că sînt ,.cei mai viteji și mai cinstiți dintre traci”. Prin secolul I înaintea erei noastre — secolul I era noastră, ei sau constituit, sub conducerea lui Buerebista și apoi a Iui Decedai, într-un stat sclavagist. Bogățiile imense ale Daciei au stîrnit lăcomia imperiului sclavagist roman, care, după războaie crîncene, a reușit — cu toată împotrivirea eroică a dacilor, conduși de Decebal — să cucerească și să transforme cea mai mare parte a Daciei în provincie romană.între anii 106 și 271, Dacia s-a aflat sub stăpînirea romană. Această perioadă se caracterizează printr-o dezvoltare însemnată a societății din Dacia, determinată de faptul că romanii au adus cu ei și o organizare, o cultură și o civilizație superioară.întărind orînduirea sclavagistă și in- tensificînd exploatarea, stăpînirea romană a dus la creșterea puternică a luptei maselor.Dar, cu toată excepționala lor organizare militară, în anul 271, ca urmare a deselor răscoale ale sclavilor băștinași și a atacurilor date de dacii liberi, uniți cu popoarele migratoare, stăpînitorii romani au fost nevoiți să părăsească Dacia. O dată cu autoritățile s-a retras și cea mai mare parte a clasei exploatatoare, care nu se mai putea menține fără sprijinul statului sclavagist roman. Dar majoritatea populației daco-romane a rămas pe loc, continuîndu-și neîntrerupt
Tradițiile revoluționare 

de luptă 
ale poporului nostru

[aa'mgsg rumul poporului nostru ~ "||l| spre libertate a fost lung A ’|j| și anevoios. Veacuri de-a Sg. Igl rîndul poporul nostru a jji suportat asuprirea străină ® III pătară, otomană, habsbur- că), care a frînat mult progresul țării. Pe pămîntul pîrjolit de lupte înverșunate, poporul trebuia să-și reclădească vetrele distruse și în condiții extrem de grele să-și reia munca sa pașnică, să-și îmbogățească tezaurul culturii. Multe secole, poporul romîn, aflat sub jugul unei îndoite exploatări — cea a proprietarilor feudali băștinași și cea a imperiilor o- toman și habsburgic — a dus lupta atît' împotriva jefuitorilor externi cît și a asupritorilor din propria lui țară, aturcilor de dinăuntru", cum li se spunea în acea vreme.Începînd din secolul al XIV-lea, țările romînești au trebuit să țină piept atacurilor repetate și puternice ale armatelor turcești. Lupta dusă timp de mai multe secole împotriva turcilor a dovedit cît de viteaz a fost poporul romîn -in apărarea independenței sale și a evidențiat iscusința unor străluciți conducători de oști ca Mircea cel Bătrîn, Iancu de Hu-

Lecția I=a pentru cercurile de învățămînt politic U. T. M.

„Să ne cunoaștem patria noastră socialistă

bertate au luptat, neprecupețindu-și viața, țăranii la Bobîlna ori în vremea răscoalelor conduse de Gh. Doja, de Ho- ria, Cloșca și Crișan. Pentru patrie au luptat și s-au jertfit Tudor Vladimirescu și Nicolae Bălcescu.Lupta pentru eliberarea poporului muncitor de sub jugul exploatării și asupririi, pentru independența și suveranitatea țării a fost ridicată de către clasa muncitoare, condusă de partidul comunist, pe cea mai înaltă treaptă.Cunoașterea istoriei patriei, cultivarea glorioaselor tradiții revoluționare ale clasei muncitoare, ale poporului romîn au o deosebită însemnătate pentru educația comunistă a maselor, a tineretului nostru.„Tradițiile revoluționare — arată tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej — au o înaltă valoare educativă. Ele țin trează în amintirea poporului vremurile de sîn- geroasă asuprire și exploatare, amintirea luptei sal? eroice pentru libertate și îl mobilizează la noi fapte de eroism în muncă pentru consolidarea și dezvoltarea patriei noastre, Republica Populară Romînă, a cuceririlor revoluționare pe care le-a dobîndit"...1)Eliberat pentru totdeauna de sub jugul exploatării, poporul nostru, sub conducerea partidului, își dăruiește toate forțele înfloririi minunatei noastre patrii.1) GH. GHEORGHIU-DEJ, Articole și 
cuvintări, E.S.P.L.P. 1956, ediția a IV-a, 
pag, 614—615.

viața și activitatea. Această populație, rezultat al amestecului dacilor cu romanii, stă la baza formării poporului romîn.Procesul de sudură între populația băștinașă dacă și elementul roman a continuat vreme de sute de ani; în a- cest proces, ce a dus la închegarea unui popor nou, care mai tîrziu s-a numit poporul romîn. baza a alcătuit-o elementul autohton dac. care și-a continuat in mod neîntrerupt existența pe pămîntul patriei noastre.între secolele al III-lea și al XHI-lea, pe pămîntul Daciei au început să pătrundă mai multe popoare migratoare, printre care goții, hunii, gepizii, avarii, slavii, tătarii etc. Dintre aceștia, cei care au lăsat urme mai însemnate au fost 
slavii. Conviețuind cu daco-romanii ei au înrîurit dezvoltarea vieții economice, sociale și politice a acestora, aducîndu-și contribuția în procesul de formare a poporului romîn și a limbii romîne. proces care s-a încheiat în ultimele secole ale mileniului I.Procesul de formare a limbii romîne s-a desfășurat o dată cu procesul formării poporului romîn. Limba romînă s-a format păstrînd structura gramaticală și fondul principal de cuvinte al limbii latine și îmbogățindu-se cu numeroase cuvinte de origine slavă. în- fruntînd pe cei care au subjugat țările romîne timp de sute de ani, poporul romîn și-a păstrat limba, factor important în lupta pentru apărarea independenței și a ființei naționale a poporului romîn.în decursul secolelor, între cele trei țări romînești au existat legături permanente pe tărîm economic, cultural sau politic.Subjugarea otomană și habsburgică n-au putut împiedica dezvoltarea în conștiința poporului romîn — atît în Țara Romînească și Moldova cît și în Transilvania — a ideii unității de neam și de limbă, care și-a găsit o expresie plină de vigoare și în scrierile cronicarilor și ale altor cărturari, în folclorul atît de bogat al poporului nostru. De-a lungul veacurilor, prin grija poporului, a în- vățaților, prin contribuția scriitorilor, limba romînă s-a perfecționat tot mai mult, ajungînd o limbă bogată, expresivă, cuprinzătoare și armonioasă.între secolele al X-lea și al XIV-lea, pe teritoriul de azi al Romîniei a avut loc procesul de cristalizare a relațiilor feudale.

nedoara, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Ion Vodă cel Cumplit, Mihai Viteazu și alții.în vremea primelor ciocniri cu turcii, domn al Țării Romînești era Mircea cel Bătrîn, conducător înțelept și iscusit militar. El a organizat forțele poporului, care a înfrînt la Rovine, pe Argeș, în 1394, uriașa armată otomană condusă de sultanul Baiazid. Despre această bătălie a scris M. Eminescu cunoscutele versuri din „Scrisoarea a III-a“:
„...Călăreții împlu timpul și roiesc după 

un semn 
Și în caii lor sălbatici bat cu scările 

de lemn, 
Pe copite iau în fugă fața negrului pămînt 
Lănci scînteie lungi în soare, arcuri se 

întind în vînt. 
Și ca nouri de aramă și ca ropotul de 

grindeni, 
Orizontu-ntunecîndu-l, vin săgeți de 

pretutindeni

Mircea însuși mînă-n luptă vijelia-ngro- 
zitoare. 

Care vine, vine, vine, calcă totul în pi
cioare ;

Durduind soseau călării ca un zid înalt 
de suliți, 

Printre cetele păgine trec rupindu-și 
large uliți

Peste-un ceas păgînătatea e ca pleava 
vînturată. 

Acea grindin-oțelită înspre Dunăre o 
mină, 

Iar în urma lor se-ntinde falnic armia 
romînă".

O altă figură luminoasă a luptei anti- otomane a poporului a fost Ioan de Hunedoara, mic nobil de origine romînă din Transilvania, care a ajuns voivod al Transilvaniei și regent al Ungariei. Carnpaniile sale și victoriile răsunătoare împotriva turcilor l-au consacrat ca pe unul dintre cei mai de seamă conducători de oști ai vremii. Ioan de Hunedoara își datorește victoriile cîjtigate împotriva turcilor faptului că s-a bazat pe masele țărănești din Transilvania.Lupta antiotomană, începută de Mircea cel Bătrîn, de Ioan de Hunedoara și de Vlad Țepeș, a fost continuată cu deosebit succes de domnul Moldovei Ștefan cel Mare, om cu vederi largi, bun organizator, abil diplomat și excelent conducător de oști, una dintre cele mai de seamă personalități din istoria poporului romîn. După ce a consolidat statul feudal moldovean, Ștefan cel Mare a pornit lupta împotriva turcilor. El a purtat 36 de bătălii, dintre care a cîștigat 34. Dintre victoriile sale, cea mai strălucită a fost aceea din 1.475, de la Podul înalt (lîngă Vaslui), unde, cu armata sa de 40.000 de oameni, în majoritate țărani, a zdrobit o armată turcească de 120.000 de oameni. Victoria de la Vaslui, care a evidențiat în mod strălucit geniul militar al lui Ștefan cel Mare, a stîrnit și admirația lui K. Marx, marele dascăl al proletariatului, care a vorbit despre aceasta în una din lucrările sale. Importanța victoriilor lui Ștefan cel Mare, care au oprit expansiunea otomană spre centrul Europei, au avut un mare răsunet în lumea contemporană. Istoricul polonez Dlugosz, referindu-se la victoria de Ia Vaslui, l-a socotit „cel dinții dintre principii lumii, care a re
purtat in zilele noastre o victorie atît de 
strălucită împotriva turcilor". Dar, după domnia lui Ștefan cel Mare, luptele dintre diferite familii boierești feudale pentru domnie au slăbit rezistența în fața ofensivei otomane, zădărnicind de cele mai multe ori eforturile poporului pentru apărarea independenței.Stăpînitorii feudali își dădeau adesea ori mîna cu cotropitorii străini pentru a putea exploata și asupri mai bine poporul. Sute și sute de ani, vlaga țării s-a scurs spre sacul fără fund al stăpînilor. Cîntecele poporului; murmurate pe înserat la clacă; la horă sau pe potecile codrilor, oglindeau ura fierbinte- și dorul de răzbunare al celor mulți împotriva asupritorilor:„Eu ochesc, durda pocnește,

Ciocoiul se zvîrcolește...
Las'să moară ca un cine, 
Că i-am zis mereu: jupîne. 
Nu-ți mai bate joc de mine 
C-o veni ziua de miine 
Și m-oi răfui cu tine"Și deseori cei mulți s-au răfult cu exploatatorii, ridicîndu-se la luptă împotriva boierilor, a feudalilor.Una dintre cele dintîi mari răscoale țărănești, provocată de înăsprirea orîn- duielilor feudale, a fost cea dezlănțuită în 1437 în Transilvania, cunoscută în istorie și sub denumirea de „răscoala de Ia Bobîlna". Țăranii iobagi, romîni și unguri s-au ridicat împotriva nobililor : hotărîți să lupte împotriva asupririi, ei s-au adunat în apropiere de Dej, pe dealul Bobîlna, unde au și alcătuit tabăra, asigurîndu-și provizii și arme cu ajutorul meseriașilor alăturați răscoalei. Cu toate că erau mai slab înarmați și ne- deprinși cu meșteșugul luptei, țăranii i-au biruit în două rînduri pe nobili și i-au silit să ceară pace.între timp, nobilii unguri s-au înțeles cu nobilii secui și sași, formînd alianța numită Unio trium nationum, adică „u- nirea celor" trei națiuni", care urmărea să înăbușe răscoala, să mențină și să întărească iobăgia. Această uniune a fost o alianță a claselor exploatatoare îndreptată împotriva populației din Transilvania, și în primul rînd împotriva romînilor, care formau aici marea majoritate. Cu puteri sporite, nobilii au pornit a treia oară împotriva țăranilor de la Bobîlna. Cu tot eroismul _l_or, țăranii au fost învinși. A urmat un măcel neînchipuit. Dar nobilii s-au înșelat crezînd că prin crunte represiuni vor pune capăt luptei pentru libertate. Răscoala de la Bobîlna a dat imbold țărănimii să continue lupta și în veacurile următoare.în 1514, armatele țărănești de sub conducerea lui Gheorghe Doja au purtat un adevărat război țărănesc împotriva exploatării feuda-le, înscriind o nouă pagină eroică în istoria luptei poporului împotriva asupririi, pentru libertatea celor mulți.Crunta exploatare feudală adusese țărănimea din Transilvania la marginea suferințelor omenești. De aceea, atunci cînd biserica catolică, organizînd o cruciadă împotriva turcilor, a făgăduit țăranilor eliberarea din iobăgie în schimbul participării la'Tttpte-r-aceștia s-au ridicat în număr mare și au pornit spre Buda, unde se organiza o tabără pentru pregătirea oștirii. Dar nobilii, temîndu-se că le vor rămîne pămînturile nelucrate și dările neplătite, au încercat să-i o- prească pe țărani cu forța și; totodată, au început să persecute sălbatic familiile celor plecați.Auzind despre cruzimile nobililor, țăranii romîni și maghiari adunați la Buda s-au răzvrătit și au întors armele împotriva nobilimii. Cruciada împotriva turcilor s-a transformat astfel într-un 

mare război țărănesc pentru scuturarea jugului impus de nobilime. Aproape toată Transilvania s-a ridicat la luptă. După o serie de biruinți, armata țărănească, condusă de Gh. Doja, a fost totuși încercuită pe cînd ataca Timișoara și înfrîntă. Rănit în bătălie, Doja și multe alte căpetenii ale răscoalei au căzut prizonieri.Răzbunarea nobililor a fost cumplită : au ars multe sate, au spinzurat și au tras în țeapă mii și mii de țărani. Pe Gheorghe Doja l-au ucis in chinuri groaznice.După înfrîngerea țăranilor, nobilii au dat legi așa de aspre, încît se spunea despre ele că „au fost scrise cu singe de iobag". Toți țăranii care mai rămăseseră liberi au fost legați de glie, adică. au fost prefăcuți în iobagi. Aceasta a făcut ca lupta împotriva nobilimii să continue cu înverșunare.pagină de o mare frumusețe a înscris în istoria sa poporul romîn în timpul domniei lui Mihai Viteazu, cm energic, iute la gînd și la faptă, nestrămutat în ho- tărîrile luate. Excelent militar, caracterizat prin iuțeala fulgerătoare a acțiunilor sale, Mihai Viteazu a fost unul dintre cei mii mari conducători de _oșîx din vremea sa. în Iohd Mihai a început un război necruțător împotriva turcilor. După ce a zdrobit la Putinei, Stănești si Serpătesti cîteva armate turcești și tătare, a obținut la Călugăreni (13 august 1595) o strălucită victorie împotriva unei mari armate turcești. însuși comandantul a- cestora, Sinan-pașa, era cît pe-aci să-și piardă viața.Victoriile sale i-au adus o aureolă de legendă, Mihai devenind întruchiparea speranțelor de libertate a tuturor popoarelor din Balcani și eroul multor balade haiducești.După victoria împotriva turcilor, Mihai a pornit la realizarea unirii celor trei țări romînești. în 1599 zdrobi la Se- limbăr (lîngă Sibiu) oastea lui Andrei Bathory și ocupă Transilvania, iar în 1600. după o campanie fulgerătoare, și iîToTHova. Unirea era realizată. Dar a- ceastă realizare a durat doar pînă in 1601 ; statul unitar efeat de Mihai s-a destrămat atît datorită uneltirilor boierimii cît și faptului că, o dată cu înăsprirea șerbiei de către Mihai, țărănimii i s-au năruit speranțele în alinarea suferințelor sale și nu l-a mai ajutat pe domn în lupta sa.înăsprirea șerbiei în Țara Romînească și în Moldova a provocat dese și puternice răscoale țărănești împotriva „turci
lor de dinăuntru", care dăduseră mîna strîns cu turcii dinafară.în Moldova avu loc în 1516 o puternică răscoală populară, ajutată de cazaci și care fu cu greu înăbușită, dar reiz- bucni de cîteva ori în anii următori.în același timp. în Țara Romînească țăranii se alăturară mișcării conduse de micul boier Lupu Mehedințeanu. Răscoala a fost atît de puternică, încît n-a putut fi înăbușită decît cu ajutorul trupelor turcești, chemate grabnic în ajutor de către domn și boieri. Cită dreptate avea Bălcescu cînd spunea: „Boierul e boier, el nu e romîn !“După numai cîteva zeci de ani, o altă mare izbucnire a mîniei poporului avu loc atît în Moldova cît și în Țara Romînească. începută ca o mișcare a seimenilor (mercenari sîrbi și mai ales bulgari), răscoala populară din 1655 a cuprins și masele țărănești și pe cele orășenești, Mulți boieri au pierit atunci. Abia cu greu și cu ajutor din partea principelui Transilvaniei, Gheorghe II Răkcczi, răscoala fu înăbușită. Boierimea, care se temea că-și va pierde averile și se refugiase la turci, se răzbună cumplit împotriva răsculaților.La sfârșitul secolului al XVII-lea, în urma unor războaie între turci și austrieci, Transilvania a ajuns în stăpînirea imperiului habsburgic.In secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, în Moldova și Țara Romînească se înăsprește exploatarea feudală și dominația otomană, iar în Transilvania cea habsburgică.In Transilvania poporul schimbase, cum spunea un cronicar, jugul de lemn otoman cu jugul de fier habsburgic. Noii stăpîni urmăreau să stoarcă și mai fără milă bogățiile țării. Locuitorii satelor și ai orașelor plăteau impozite grele. Zilele de robotă creșteau, bietul țăran nemai- avînd cînd să-și muncească bucata lui de ogor.In aceste împrejurări, țăranul Nicolae Ursu din Albac, zis Horia, om îndăzneț și înțelept, pătruns de dragoste pentru cei în suferință, a început să ridice țăranii la luptă. El fusese de mai multe ori la Viena, ajungînd pînă la împăratul Iosif al II-lea, căruia îi vorbise despre munca de robi a bieților țărani.Cînd însă Horia s-și convins că împăratul îi înșela purtîndu-1 doar cu făgăduieli, a trecut împreună cu Cloșca și Crișan la pregătirea răscoalei țăranilor moți din Munții Apuseni. Țăranii înarmați au pornit spre Alba Iulia spre Deva, spre Hunedoara, spre Turda. Mî- nia adunată de veacuri s-a dezlănțuit fără stavilă. Obiectivele principale ale răsculaților erau eliberarea din iobăgie și împropietărirea țăranilor, dar răscoala a avut și caracterul unei lupte de eliberare națională. Răsculații au dat crîncene bătălii cu nobilii, dar trupele împăratului și ale nobililor, mai puternice și mai bine înarmate decît oastea țărănească, au înăbușit răscoala în sînge. Conducătorii răscoalei s-au ascuns în munți, dar niște trădători i-au vîndut nobililor pentru bani.

Ca să înfricoșeze țărănimea, nobilii au adunat mulți țărani la Alba Iulia să vadă cumplita schingiuire la care i-au supus pe Horia și pe Cloșca. Zdrobiți cu roata, Horia și Cloșca au murit vitejește. Crișan își pusese singur capăt zilelor, în închisoare.Deși răscoala a fost înfrîntă, totuși împăratul a trebuit să desființeze iobăgia pentru cîtăva vreme, de teamă ca țăranii să nu se răscoale din nou.ăscoala populară de sub conducerea Iui Tudor Vladimirescu (1821). La începutul secolului al XIX- lea, o dată cu dezvoltarea capitalismului și a burgheziei, în țările subjugate de imperiile otoman și habsburgic, crește mișcarea de eliberare na- țională. Viața țăranilor din Țara Romînească și Moldova ajunsese neînchipuit de grea. Clăcașii erau secătuiți de exploatarea boierilor îmbinată cu asuprirea turcească și cu lăcomia domnilor fana- rioți.Ca să poată cîștiga tot mai mult din negoțul care se dezvolta, boierii aveau nevoie de cantități cît mai mari de cereale ; de aceea de la an la an îi obligau pe țărani sa facă tot mai multe zile de clacă. La fel de greu o duceau și meșteșugarii și lucrătorii din orașe. Mulți oameni din popor luau calea codrului și se făceau haiduci. Cîntecele lor dădeau glas amărăciunii norodului :
,.Biru-i greu, podvada-i grea, 
Sărăcuț de maică-mea! 
Unde merg și orice fac, 
De belele nu mai scap, 
Nicăieri nu mai încap 
De frica zapciului 
Și de groaza birului".în 1821, Tudor Vladimirescu a ridicat poporul la luptă împotriva boierilor haini și a asupritorilor turici. El chema „tot norodul omenesc" din Țara Romînească, „ori de ce neam or fi", să pornească Ia luptă pentru a dezrobi țara. în proclamația dată la Padeș, el compara boierii și căpeteniile politice cu „balaurii care ne înghit de vii" și întreba : „Pînă cînd să-i suferim a 

ne suge sîngele din noi ? Pînă cînd să 
le fim robi ?" Tudor făgăduia că „ave
rile cele rău agonisite ale tiranilor 
boieri" vor fi împărțite țăranilor.Primii care s-au strîns în jurul lui Tudor Vladimirescu au fost pandurii, țărani care luptaseră alături de ruși și de sîrbi împotriva turcilor. Proclamația dată de Tudor la Padeș, care prevedea 
desființarea iobăgiei și împroprietărirea 
clăcașilor, a mobilizat țărănimea clă- cașă și liberă ; tîrgoveții s-au alăturat și ei răscoalei. Astfel răscoala antifeudală și antiotomană condusă de Tudor a ajuns repede o mișcare a întregului popor.După ce răscoala a cuprins toată Oltenia, Tudor Vladimirescu a trecut Oltul și a intrat în București cu o oaste numeroasă de țărani. Marii boieri au fugit cu spaima-n oase. Tudor Vladimirescu — „domnul Tudor" cum îl numea poporul — a fost primit cu căldură de norodul bucureștean. Dar boierii, pe de o parte, au chemat pe turci în ajutor, iar pe de altă parte au băgat zîzanie între Tudor și căpeteniile răscoalei grecilor, numită Eteria, cu care Tudor considerase necesar să se alieze pentru a dezlănțui în același timp lupta împotriva turcilor. Dînd crezare uneltirilor boierești, care răs- pîndeau zvonul că Tudor Vladimirescu ar fi trecut de partea turcilor, căpeteniile Eteriei l-au prins și l-au ucis. Răsculații au fost risipiți de. armata turcească.Deși înfrîntă, răscoala din 1821 a constituit o mare încercare a poporului nostru de a pune capăt feudalismului și dominației otomane. Răscoala condusă de Tudor Vladimirescu a lovit puternic orînduirea feudală de la noi, a pus capăt domniilor fanariote, prevestind revoluția de la 1848’. Răscoala din 1821 reprezintă o treaptă importantă în lupta pentru libertatea și independența națională, în dezvoltarea economică și socială a patriei noastre-nul revoluționar 1848. După răscoala din 1821, în situația țărănimii n-a intervenit nici o ameliorare. Iobăgia și claca țineau încă în stare de înapoiere viața economică și socială a țărilor romîne. Dar. în prima jumătate a secolului al XIX-lea, dezvoltarea capitalismului se accentuează tot mai mult în țara noastră. Noua clasă care se ridica,burghezia, urmărea îndepărtarea boierimii de la conducere și cucerirea puterii politice. Țăranii cereau desființarea clăcii și împroprietărirea, meseriașii și lucrătorii cereau libertăți economice, sociale și politice, intelectualii progresiști se ridicau împotriva cenzurii și opreliștilor exercitate de guvern. Masele populare din Moldova și Țara Romînească cereau eliberarea de sub jugul otoman, cele din Transilvania — eliberarea de sub stăpînirea habsburgică. Burghezia căuta să folosească nemulțumirile și frămîntările profunde ale maselor populare pentru a-și atinge scopurile ei de clasă.în 1848 revoluția izbucnește în toate cele trei țări romîne. Deși revoluțiile s-au dezlănțuit separat, în fiecare dintre țările romîne, ele au izbucnit sub impulsul acelorași cauze generale, avînd ca sarcini eliberarea socială și națională și unirea națională.în revoluția din 1848, masele populare au format forța socială principală. Aceste mase cereau prefaceri mult mai adînci decît cele urmărite de burghezie, cum era desființarea clăcii și împropietărirea țăranilor.

în Moldova, deoarece la mișcarea revoluționară n-au fost atrase masele, aceasta a fost repede înfrîntă.In Țara Romînească însă, principalele revendicări ale revoluției — desființarea iobăgiei, împroprietărirea țăranilor, egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor, libertatea națională — au mobilizat mase largi populare.Revoluția a căpătat amploare atît prin participarea largă a maselor populare cît și prin faptul că în fruntea ei se găseau o serie de luptători progresiști, printre care locul cel mai de seamă l-a ocupat democratul-revoluționar Nicolae Bălcescu, conducătorul aripii radicale. Revoluționar înăscut, minte luminoasă și clarvăzătoare, avînd o cultură bogată, pătruns de cea mai fierbinte dragoste de popor, iubind libertatea și urînd de moarte tirania, Nicolae Bălcescu a fost sufletul revoluției din 1848. Exponent al ideilor progresiste ale vremii și al năzuințelor poporului, Bălcescu lupta pentru îndepărtarea boierimii de la putere, pentru eliberarea și împroprietărirea țăranilor, pentru unirea țărilor romîne, pentru cucerirea independenței naționale. Forma de stat pe care o considera cea mai cuprinzătoare era republica, bazată pe libertăți democratice necesare poporului.Surghiunit din patria lui dragă, pentru a cărei libertate luptase cu atîta înflăcărare, Bălcescu a murit la galggtno, în Italia, singur, departe de țara. Cel din urmă gînd al lui a fost tot la poporul și la țara pentru libertatea căror^jse jertfise „Am muncit și am pătimit pen
tru dreptate — scria el —, și cel ■ din 
urmă al meu cuvînt va fi încă un imn 
ție, țara mea mult dragă...".în revoluția din 1848 din Țara Rcmî- nească. Moldova și Transilvania, aspirațiile maselor populare au fost reprezentate, pe lîngă Nicolae Bălcescu, de luptători de frunte ca Gh. Magheru, Ana Ipă- tescu, Eftimie Murgu, Avram Iancu. și alții.Trei luni a durat revoluția din Țara Romînească, pînă cînd a fost înăbușită cu ajutorul trupelor turcești, chemate de boierimea speriata de ăvîntul de luptă a maselor populare. Majoritatea burgheziei a trădat revoluția pactizînd cu moșierimea, de care era legată prin interese economice.Înfierînd trădarea șefilor politici ai burgheziei, N. Bălcescu i-a ca terizat ca fiind „supuși înclinărilor urile spre 
despotism, ambiție, trădare și temători 
la culme de mizerabila lor piele".în Transilvania, pe lîngă problemele sociale, revoluția era menită să rezolve și problema eliberării naționale a-Fctul- nilor de sub jugul habsburgic și al nobilimii ungare.Dar legea de abolire a tuturor obligațiilor feudale din programul guvernului revoluționar maghiar n-a fost aplicată și în Transilvania din cauza împotrivirii nobilimii ungare din Dieta Transilvaniei, în fața acestei situații, țăranii au declanșat o serie de lupte antiiobăgiste în multe părți ale Transilvaniei. Ca răspuns, nobilimea a folosit împotriva țăranilor gărzile naționale maghiare și a început persecutarea unor conducători ai revoluției, ca Avram Iancu și alții. %înțelegînd că victoria revoluției în lupta împotriva dușmanului principal al libertății — absolutismul habsburgic — nu poate fi obținută decît prin unirea forțelor revoluționare romîne și maghiare, Bălcescu a depus mari străduințe pentru a înlătura divergențele ivite. Dar cînd ambele părți au înțeles necesitatea luptei unite, era prea tîrziu, revoluția fiind înfrîntă.îndurerat de înfrîngerea revoluției, Bălcescu scria : „Vedem curat că același 
despotism ne copleșește pe toți romînii 
dimpreună cu ungurii..., că este învede
rat pentru tot romînul cu minte și inimă 
că libertatea naționalităților nu poate 
veni de la curțile împărăteșii.și din mila 
împăraților și despoților, ci dintr-o unire 
strînsă între toți romînii și dintr-o, ri
dicare a tuturor împreună și in solida
ritate cu toate popoarele împilate". Și astfel, cu toate momentele sale eroice, datorită faptului că n-a reușit să închege unitatea de luptă a forțelor revoluționare romîne și ungare împotriva dușmanului comun — absolutismul habsbur- , gic — revoluția a fost înfrîntă.Deși n-a fost dusă pînă la capăt, revoluția din 1848 a avut o mare însemnătate pentru dezvoltarea țării, a zdruncinat puternic orînduirea feudală, a contribuit la trezirea conștiinței politice a maselor, la trezirea conștiinței naționale a poporului nostru. Revoluția din 1848 a arătat rolul trădător al burgheziei, care a căzut la înțelegere cu moșierimea, nesocotind revendicările maselor și căutînd să îndepărteze masele populare de la revoluție.upă revoluția din 1848, în condițiile dezvoltării forțe-, lor de producție și a relațiilor de producție capitaliste, s-a resimțit tot mai mult nevoia unirii' țărilor romîne într-un stat național unitar si independent.Condițiile economice, sociale și politice din țările romîne făceau ca lupta pentru unirea lor statală să fie indisolubil legată de lupta pentru înlăturarea rînduielilor feudale și pentru scuturarea jugului otoman și al celui habsburgic.LA 24 IANUARIE 1859 S-A ÎNFĂPTUIT UNIREA ȚARII ROMÎNEȘTI CU MOLDOVA. Unirea Țării Romînești cu Moldova reprezintă o verigă importantă în lanțul luptelor seculare duse de poporul nostru pentru împlinirea idealurilor sale de independență națională, de înlăturare a asupririi și exploatării, de făurire a unei vieți luminoase a celor ce muncesc.Condițiile vitrege în care a trăit și s-a dezvoltat poporul nostru, condiții de luptă eroică dusă împotriva cotropitorilor, n-a împiedicat să se dezvolte în conștiința poporului romîn, atît de o parte a Carpaților— în Moldova și Țara Romî-

(Continuare în pag. a IV-a)



Pagini din trecutul de luptă revoluționară 
a poporului nostru

(Urmare din pag. a IlI-a)nească — cît și de cealaltă parte — în Transilvania — ideea unității de neam și de limbă.Marele făuritor al Unirii țărilor ro- mîne a fost poporul muncitor, masele de țărani și orășeni. Sub presiunea maselor, dejucînd uneltirile marilor boieri, la 5 ianuarie 1859 în Moldova și la 24 ianuarie’ în Muntenia a fost ales domn al celor două țări colonelul Alexandru loan 
Cuza, participant activ la mișcarea revoluționară din 1848 și luptător înflăcărat pentru cauza unirii. Acesta, ajutat de M. Kogălniceanu și înfrîngînd împotrivirea reacțiunii, a realizat cîteva reforme burgheze însemnate, printre care o reformă agrară care, deși n-a realizat năzuințele de veacuri ale țărănimii către libertate, a contribuit totuși la restrîn- gerea relațiilor feudale, la dezvoltarea ? noilor relații capitaliste. Dar în 1866, moșierimea aliată cu burghezia, l-au îndepărtat pe Cuza și au adus pe tronul țării dinastia prusacă de Hohenzollern, lacomjj de îmbogățire, dușmană de moarte a maselor populare și care a devenit principalul exponent și apărător zelos al intereselor burgheziei și moșie- rimii.Unirea a pus temelia statului național unitar romîn și a constituit premisa pentru scuturarea jugului otoman în 1877 și cucerirea independenței naționale.în 1877 Romînia a participat la războiul ruso-turc, alături de Rusia. Războiul din 1877—1878 a Intrat în istoria -- Romîniei ca războiul pentru dobîndirea 

independenței de stat, ca una dintre paginile glorioase ale istoriei poporuTăî romîn. După cinci secole de robie turcească? în urma victoriilor hotărîtoare ale Rusiei împotriva Turciei și a luptei comune duse de soldații ruși și romîni .în 1877, Romînia a înlăturat asuprirea otomană, cucerindu-și independența de stat.Una dintre paginile eroice ale istoriei poporului nostru a fost răscoalele țărănești din 1907.Reforma agrară din 1864 nu rezolvase problema țărănească. Ca să aibă cu ce

trăi, țăranii erau nevoiți să ia pămînt în arendă. Marii arendași de moșii, cău- tînd să cîștige și ei cît mai mult, impuneau prețuri foarte ridicate la arendarea pămîntului. Țăranii erau obligați să dea proprietarului plocoane, erau scoși cu jandarmii să lucreze fără plată pe moșii. La toate acestea se adăugau impozitele mari, dobînzile ridicate. Pentru datoriile neplătite li se vindea și așternutul de pe pat și cenușa din vatră. 150.000 de țărani erau bolnavi de pelagră, boala mizeriei, iar tuberculoza secera zeci de mii de vieți omenești. In schimb, moșierii stăpîneau mii de hectare fiecare și se lă- făiau în bogății, huzureau în palate.în februarie 1907. țăranii, începînd cu cei din nordul Moldovei, au pornit răscoala. Furtuna s-a întins repede în toată țara. Țăranii atacau conacele, cereau pămînt, ștergerea datoriilor și condiții omenești de muncă. Boierii fugeau îngroziți spre București. Regele și guvernul, format din moșieri și burghezi, au concentrat multe trupe, le-au înarmat ca de război, cu arme și tunuri, și le-au trimis împotriva satelor răsculate. S-au dat lupte crîncene. în mai multe locuri, cum a fost la Pașcani, la Galați, pe Valea Prahovei, muncitorii s-au înfrățit cu țăranii, ajutîndu-i în luptă. Armata guvernului burghezo-moșieresc a început însă represiunea. Multe sate au fost rase de pe fața pămîntului. Legați cot la cot cu funii, țăranii erau purtați șoselelor și împușcați la șanț.11.000 de țărani au murit .tind cu viața curajul de a se fi ridicat pentru pămînt și pentru dreptate. Răscoala a avut un puternic răsunet și peste hotare. Muncitori din Budapesta, Viena, Roma, Paris etc., au ținut adunări de solidaritate cu țăranii romîni răsculați. Dovedind marea putere de luptă a țărănimii, răscoala din 1907 a arătat în același timp că numai aliin- du-se cu proletariatul și sub conducerea acestuia țărănimea își va cuceri drepturile sale.Deși înfrîntă, răscoala din 1907 a lovit puternic regimul burghezo-moșieresc.

de-a lungul margine deatunci, plă-

„Zdrobiți orînduiala
cea crudă și nedreaptă...44

upă 1848, în țara noastră capitalismul a început să I||j se dezvolte mai puternic, deși această dezvoltare a fost încetinită de menținerea puternicelor rămășițe ale feudalismului. Dezvol- tîndu-se industria, a crescut, totodată și numărul muncitorilor, al pro- ■ letariatului industrial. Muncitorii pri- meau salarii foarte mici, deși în cele mai multe întreprinderi munceau de la 5 dimineața pînă la 9 seara. Femeile și copiii, folosiți la munci foarte grele, erau și mai prost retribuiți. Pe patroni nu-i interesa dacă muncitorii își iroseau forțele și piereau. Găseau întotdeauna alții care, siliți de foame, primeau să muncească în condițiile neomenești impuse de patroni.împotriva acestei robii moderne muncitorii au luptat cu dîrzenie, deși la început neorganizat. Făceau greve, cerînd drepturi economice, lucrătorii de la C.F.R., tipografii, muncitorii de la fabricile de tutun,, minerii din Transilvania, în aceste lupte s-a format și a crescut conștiința de clasă a muncitorilor.Din dureri și revoltă a izbucnit chemarea la luptă căreia marele nostru poet Eminescu i-a dat glas :

socială înaintată, ridicînd steagul luptei 
pentru drepturi și libertăți democratice, 
pentru interesele vitale ale celor ce 
muncesc"1).Iau ființă în 1875 cercuri revoluționare, dintre care unele se intitulau socialiste, la București, Iași, Galați. La început mișcarea socialistă era izolată de mișcarea muncitorească, ocupîndu-se mai ales de țărănime. Cu timpul, sub influența marxismului, aceste cercuri își îndreaptă atenția spre mișcarea muncitorească, dînd impuls organizării cercurilor muncitorești cu caracter politic.între anii 1881 și 1889 apare revista „Contemporanul", care începe să publice fragmente din operele lui Marx și Engels. Ideile marxiste pătrund tot mai adînc în mișcarea muncitorească din Romînia.Ca rezultat al dezvoltării mișcării muncitorești și al răspîndirji ideilor marxiste. în 1893 a fost creat Partidul social democrat al muncitorilor din Romînia, menit să lupte pentru eliberarea economică și socială a proletariatului. Dar în mente grupul căutatmuncitorilor. în muncitorească, ei au trecut de partea liberalilor.Luptători hotărîți ca I. C. Frimu, Ștefan Gheorghiu, Alecu Constantinescu și alții au luptat însă mai departe pentru dezvoltarea mișcării muncitorești revoluționare, care să reflecte năzuințele maselor, opusă curentului oportunist, împotriva căruia mișcarea muncitorească va duce o luptă hotărîtă. Elementele înaintate încep lupta pentru organizarea politică a clasei muncitoare în cadrul cluburilor și cercurilor muncitorești, cum au fost cercurile „Romînia muncitoare".

conducerea oportuniste așa-zișilor să înăbușe
i lui s-au strecurat ele- burghezo-liberale — „generoși" — care au lupta revoluționară a 1899, trădînd mișcarea

„Zdrobiți orînduiala cea crudă și
nedreaptă. 

Ce lumea o împarte în mizeri și 
bogați! 

Atunci cînd după moarte răsplata nu 
. , v-așteaptă,
Faceți' ca-n astă lume șă aibă parte 
i - j . dreaptă.
Egală fiecare, și să trăim ca frați".în acele condiții istorice, proletariatul din Romînia s-a dezvoltat ca o clasă de sine stătătoare, ca o forță politică independentă.
„încă din a doua jumătate a secolului 

al XIX-lea — arată tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej —. proletariatul din Romînia începuse să se afirme ca o forță

i) GH. GHEORGHIU-DEJ. Articole și 
cuvîntări. 1959-1961, Editura politică, 
1961, pag. 426.

înființarea Partidului
Comunist din Romînia.
Lupta P. C. R. pentru
doborîrea regimului

burghezo-moșieresc, pentru
instaurarea regimului

democrat-popular
artidul Comunist din Romînia a luat ființă ca o necesitate istorică. El este rezultatul procesului firesc de dezvoltare istorică a poporului romîn, încununarea luptei de veacuri a maselor muncitoare dințara noastră pentru dezrobirea socială și națională. Primul război mondial, care a pricinuit poporului imense suferințe, foamete, ruina economică, a făcut să crească mai mult ca oricînd ura și revolta maselor muncitorești și țărănești din Romînia împotriva stăpînirii burghe- zo-moșierești. Exemplul Revoluției din Octombrie, care a deschis o epocă nouă în istoria omenirii - epoca trecerii de la capitalism la socialism — a fost flacăra

înnoitoare care a întețit lupta maselor muncitoare din țara noastră.în aceste condiții, avîntul revoluționar al maselor creștea tot mai mult. Demonstrațiile muncitorești, grevele muncitorilor mineri, petroliști, forestierei au luat o puternică amploare, transformîndu-se în mari acțiuni de clasă. în focul acestor lupte, partidul socialist și sindicatele s-au reorganizat, mișcarea muncitorească devenind în scurt timp o largă mișcare de masă cum nu fusese niciodată pînă atunci.Vestea despre victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie s-a răspîndit cu repeziciune și în Transilvania, unde lupta de clasă a proletariatului se împletea strîns cu lupta împotriva asupririi naționale. în condițiile destrămării impe-

riului habsburgic au loc puternice acțiuni revoluționare, care au creat premisele de- săvîrșirii unirii naționale a țării noastre, prin unirea Transilvaniei cu Romînia. La marea adunare populară care a avut loc la Alba Tulia la 1 decembrie 1918 s-a hotărît unirea Transilvaniei cu Romînia. Unirea Transilvaniei cu Romînia constituie un act just, progresist, corespunzător năzuințelor de veacuri ale poporului nostru; ea a fost un rezultat al luptei revoluționare a maselor, care legau de unire nădejdea înfăptuirii unei serii de reforme care să le îmbunătățească viața. Dar roadele luptei revoluționare de eliberare națională le-au cules clasele exploatatoare, care și-au menținut puterea și au împiedicat înfăptuirea revendicărilor democratice ale maselor populare. Masele populare din țara noastră au condamnat cotropirea Basarabiei de către burghezia și moșierimea romînă în 1918 și și-au exprimat solidaritatea cu revoluția proletară prin diferite acțiuni de masă și prin participarea activă, cu arma în mînă, la apărarea cuceririlor revoluției. Mulți oameni ai muncii ro- mîni au luptat în rîndurile Armatei Roșii, pe toate fronturile, împotriva in- tervenționiștilor care voiau să zdrobească Puterea sovietică.Greva generală din octombrie 1920 a ridicat la luptă aproape întregul proletariat din Romînia, scoțînd în evidență gradul de radicalizare și capacitatea de luptă revoluționară a clasei muncitoare.ub influența marelui Octombrie, în focul luptelor revoluționare, se producea o profundă modul de a muncitoare, manifestat luptei ideologice din sînul partidului socialist, în apariția și dezvoltarea grupurilor comuniste, în orientarea tot mai hotărîtă a membrilor partidului și a maselor muncitoare spre ideile marxism-leninismului.La 8 mai 1921, Congresul general al 
partidului socialist a hotărît cu o ma
joritate zdrobitoare de voturi crearea 
partidului comunist și afilierea lui la In
ternaționala a 111-a. A început astfel o etapă nouă, în lupta proletariatului și a maselor muncitoare din țara noastră. In fruntea lor se afla acum un conducător devotat pînă la capăt cauzei dezrobim celor ce muncesc, hotărît să conducă la victorie lupta poporului pentru eliberarea de orice exploatare și asuprire.De la înființarea sa, partidul comunist și-a închinat toate forțele luptei pentru 
„triumful marelui ideal socialist așa cum a proclamat încă la primul sau Congres.Ilegalizat în 1924, Partidul Comunist din Romînia, înfruntînd teroarea și prigoana sălbatică a claselor stăpîmtoare, a dat nenumărate jertfe din rîndurile celor mai buni fii ai poporului muncitor, aruncați în închisori, schingiuiți bestial in beciurile siguranței, asasinați. In momentele cele mai grele pentru oamenii muncii, cuvîntul partidului răsună cu curaj, indicînd drumul ce trebuia urmat, insuflînd poporului forță și încredere m victoria cauzei clasei muncitoare.între anii 1923 și 1928, partidul a inițiat, a organizat și a condus numeroase acțiuni greviste ale metalurgiștilor din București, Reșița, Cluj, ale minerilor din Valea Jiului și Banat, ale lucratorilor industriei lemnului din Valea Mureșului și Suceava, ale petroliștilor din Valea Prahovei, ale textiliștilor din București, Buhușț Timișoara, ale tipografilor și ale muncitorilor din porturi, acțiuni ale țăranilor împotriva poverilor executărilor silite, și altele.Partidul desfășura o vasta ilegală și totodată folosea în toate posibilitățile legale. Numărul important de voturi obținut în alegerile parlamentare din 1931 de candidațn Blocului muncitoresc-țărănesc arată influența de care se bucura partidul.în tot decursul existenței sale, Partidul Comunist din Romînia a luptat cu hotărîre pentru deplina egalitate in drepturi a oamenilor muncii de toate naționalitățile, împotriva asupririi naționale a combătut cu intransigența naționalismul, șovinismul, antisemitismul, a promovat neîncetat ideile internaționalismului proletar,Demascînd neobosit politica cercurilor reacționara, care transformaseră Romînia într-un cap de pod al pregătirii războiului criminal antisovietic, partidul comunist a luptat permanent pentru o politică de prietenie și alianța cu Uniunea Sovietică, arătînd că „războiul 

contra U R.SS. va fi totodată războiul 
nemilos contra maselor muncitoare 
din Romînia însăși".în anii 1929-1933, în timp ce Uniunea Sovietică obținea mari succese în construirea socialismului, lumea capitalistă era zguduită de o puternică și pustiitoare criză economică. Nici țara noastră n-a fost ocolită de această urgie. Fabricile se închideau, băncile dădeau faliment. Burghezia și moșierimea căutau să oamenilor scăderea „curbelor se ascută nască unSub conducerea partidului comunist, proletariatul a înscris în această perioadă pagini pline de eroism.în 1929 muncitorii mineri din Jiului au nătățirea trai. Dar milor să zeci de aproape o sută răniți.Un rol de seamă în evoluția mișcării revoluționare din Romînia l-a avut Congresul al V-lea al P.C.R- care a avut loc în 1931 ; făcînd analiza caracterului și perspectivelor revoluției în țara noastră, Congresul al V-lea a stabilit linia strategică și tactică a partidului în vederea desăvîrșirii revoluției bur- ghezo-democr atice și a trecerii la revoluția socialistă.Pe baza orientării date de Congresul al V-lea, partidul și-a îndreptat atenția spre detașamentele principale ale proletariatului - muncitorii ceferiști și cei din industria petrolieră și minieră, de mari acțiuni muncitorești. Ele au culminat rie-februarie

schimbare în gîndi al clasei Aceasta s-a în ascuțirea

fiscale șiactivitate lupta sa

iasă din criză pe spinarea muncii. Concedierile masive, salariilor prin aplicarea de sacrificiu" au făcut să contradicțiile de clasă, să se puternic avînt revoluționar.
Valea îmbu- și dadeclarat grevă, cerînd condițiilor de muncă guvernul a dat ordin jandar- tragă în greviști. Peste trei- muncitori au fost uciși și

Partidul a organizat un șircu eroicele lupte din îanua-1933 ale muncitorilor

ceferiști și petroliști, care s-au ridicat cu hotărîre împotriva curbelor de sacrificiu, mizeriei, înrăutățirii condițiilor de trai ale clasei muncitoare, împotriva înfeudării tot mai mari a țării față de puterile imperialiste, pentru a bara drumul fascismului și războiului antisovietic.Sub directa îndrumare a C.C. al P.C.R., un rol important în luptele din ianuarie-februarie 1933 l-a îndeplinit Comitetul Central de acțiune pe țară al muncitorilor ceferiști ales la Conferința pe țară a muncitorilor ceferiști din martie 1933. Ales în funcția de secretar al Comitetului Central de acțiune, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a desfășurat o intensă activitate de pregătire a luptelor ceferiste. Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a luat parte la conferințele ceferiștilor din București, Cluj, Iași și Galați, s-a preocupat îndeaproape de întărirea muncii de partid și sindicale în rîndurile muncitorilor ceferiști, a combătut cu hotărîre manifestările unor elemente oportuniste ; toate acestea au avut o mare însemnătate pentru desfășurarea luptelor în întreaga țară.In februarie 1933, muncitorii de la „Grivița", conduși de comuniști, au declarat grevă, folosind o metodă superioară de luptă grevistă — ocuparea atelierelor. Muncitorii din alte întreprinderi din Capitală, femei, copii, bătrîni veneau la Atelierele „Grivița" să-și manifeste solidaritatea cu greviștii. Guvernul, speriat, a trimis armată împotriva muncitorilor, ordonînd asasinarea lor în masă. Dar mulți soldați au refuzat să tragă în muncitori. De pildă, soldatul Să- băreanu Gheorghe, pus să jure „cumîna pe armă" că va trage chiar în tatăl și în fratele lui „dacă nu se vor supune ordinelor", a răsturnat jurămîntul, zi- cînd : „Jur cu mîna pe armă că nu voi 
trage niciodată în tatăl sau fratele meu 
și nici în tovarășii mei de muncă, căci 
toți îmi sînt frați".Dar guvernul a înlocuit soldații cu jandarmi, cu polițiști, cu elevi din școlile de ofițeri și a ordonat atacul asupra muncitorilor. Muncitorii s-au apărat cu răngi de fier, cu pietre, cu apă clocotită. In cele din urmă însă au fost bi- ruiți de focul mitralierelor. Curtea atelierelor s-a umplut de morți și răniți. Printre cei uciși se afla și tînărul ute- cist Vasile Roaită, împușcat în timp ce trăgea sirena.Conducătorii grevei, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, au fost judecați și condamnați la mulți ani închisoare. Dar nimic n-a putut Infringe voința de luptă a clasei muncitoare, condusă de partid.Luptele din 1933 au marcat, prin înaltul lor nivel de organizare, prin amploarea și spiritul lor revoluționar, un moment de cotitură în dezvoltarea partidului și a întregii mișcări muncitorești. Cu toate că au fost înăbușite, luptele ceferiștilor au dat o lovitură puternică po- ■țiticii- de fascizare a țării, au contribuit la creșterea conștiinței politice și la îmbogățirea experienței de luptă a proletariatului. Luptele de Ia Grivița se înscriu printre cele mai mărețe fapte săvârșite de poporul nostru, condus de P.C.R., în lupta pentru libertate și o viață mai bună. Fiind prima mare ridicare a proletariatului împotriva fascismului pe plan internațional, după instaurarea hitlerismului în Germania, luptele din februarie 1933 au făcut să crească prestigiul internațional al clasei noastre muncitoare.

P.C.R., împotriva criminalului război antisovietic. în transporturi și în uzine, muncitorii, sub îndrumarea comuniștilor, sabotau producția de război, ca, de exemplu, la Constanța, Tîrgoviște. Giurgiu, București, Reșița, Valea Jiului etc. în multe fabrici de armament, muncitorii au organizat acte de sabotaj, au incendiat depozite de armament și muniții, baracamente hitleriste. Muncitorii ce feriști făceau să deraieze trenurile militare, pricinuiau defecțiuni la vagoanele de cale ferată pentru a împiedica transporturile hitleriste de trupe și muniții.Alături de clasa muncitoare și la îndemnul ei, un număr tot mai mare de țărani au sabotat livrările forțate menite să aprovizioneze mașina de război hitleristă, au ascuns cerealele și vitele, au refuzat să plătească impozitele, au atacat și au devastat trenuri cu cereale și alimente destinate Germaniei hitleriste. în multe locuri, țăranii refuzau în masă să se prezinte la mobilizare pentru front sau pentru detașamentele de muncă.Tineretul, care era trimis să moară pentru o cauză potrivnică intereselor lui, se împotrivea î icorporărilor sau refuza să plece pe front.în rîndurile Armatei romîne, formată în marea ei majoritate din muncitori și țărani, se resimțea tot mai puternic ura ostașilor împotriva clicii fasciste, care-i trimitea să moară într-un război criminal, de jaf și cotropire ; procesul de clarificare în rîndurile ofițerilor, care își dădeau tot mai bine seama în ce dezastru erau împinse țara și armata, se intensifica din ce în ce mai mult.La îndemnul P.C.R. s-a ridicat la lupta antifascistă un număr însemnat de intelectuali patrioți. Adînca nemulțumire față de regimul fascist și de continuarea războiului se manifesta și în rîndurile funcționarilor, micilor negustori, meșteșugarilor etc.oncomitent cu creșterea r‘’II urii poporului împotriva [ i|| dictaturii fasciste și a hitle-
IIIhE riștilor, care au împins țara 
Hllll în criminalul război antiso- I || vietic, creșteau sentimen- 
BltHI te'e simpatie și de încre-1 dere ale poporului muncitor din țara noastră față de Uniunea Sovietică și de armatele statului socialist.Loviturile zdrobitoare date armatelor fasciste în anii 1942—1943 de către Armata Sovietică au provocat o profundă criză politică și militară a dictaturii fasciste antonesciene, au ascuțit contradicțiile interne ale regimului burghezo- moșieresc și au dat un puternic impuls luptei antifasciste, stării de spirit antihitleriste din rîndurile maselor Comuniștii au dus o muncă perseverentă pentru a strînge laolaltă toate forțele patriotice într-un front comun de luptă, pe baza unei platforme largi, în vederea răsturnării dictaturii milltare-fasciste și eliberării țării.Dictatura militară-fascistă, izolată de popor și urită de masele populare, nu se mai putea menține deeît folosind la maximum aparatul represiv și ajutorul hitlerișr.lor. Dar acest sprijin devenea din ce in ce mai nesigur.

In perioada care a urmat, partidul a inițiat numeroase acțiuni greviste desfășurate pe baza frontului unic, acțiuni publice de masă cu caracter antifascist și antirăzboinic, printre care puternicele demonstrații careau avut loc la 1 mai 1939 în aproape toate centrele mari din țară, și în primul rînd în București împotriva dictaturii regale.Lupta dîrză a comuniștilor pentru a- părarea intereselor vitale ale poporului a atras ura claselor stăpînitoare care au organizat represalii sîngeroase împotriva celor mai dîrji luptători antifasciști. închisori ca Doftana. Jilava. Mislea. Aiud etc. erau pline de luptători comuniști și antifasciști condamnați la ani grei de către regimul burghezo-moșieresc. în a- ceste închisori au fost uciși luptători de frunte ea Ilie Pintilie, Jânos Herbâk, Andrei Prot și alții. înfruntînd condițiile neînchipuit de grele, teroarea bestială din închisori, comuniștii le-au transformat în adevărate universități revoluționare, școli care au îmbogățit și de- săvîrșit pregătirea multor activiști comuniști. Intre zidurile Doftanei s-au format și s-au călit cadre de nădejde de conducere a partidului.în 1940 clasele exploatatoare din Romînia au acceptat slugarnic odiosul dictat de la Viena, prin care nordul Transilvaniei era smuls din trupul tării șidat Ungariei horthiste. Sub conducerea P.C.R. singurul partid consecvent patriotic, au avut loc în întreaga țară puternice demonstrații și acțiuni greviste împotriva acestui act imperialist.în anii întunecați ai dictaturii fasciste, cînd clasele exploatatoare au împins țara alături de Germania hitleris- tă în prăpastia războiului criminal antisovietic, partidul comunist a fost singura forță politică care s-a ridicat în apărarea intereselor naționale, pentru ieșirea Romîniei din acest război și întoarcerea armelor împotriva Germanieihitleriste. nfruntînd teroarea sălbatică, comuniștii, devotați cauzei partidului și însuflețiți de patriotism fierbinte, au dus o luptă neînfricată pentru mobilizarea maselor împotriva dictaturii și ocupanților hitleriști,au organizat numeroase acțiuni de sabotare a mașinii de război fasciste. Ei erau hotărîți să nu-și cruțe forțele, să-și dea, în caz de nevoie, și viața pentru libertatea și viitorul fericit al poporului. Procesele care s-au ținut lanț în fața consiliilor de război, condamnările la moarte și execuțiile sînt mărturii ale luptei lor eroice.însuflețită de exemplul luptei eroice a comuniștilor clasa muncitoare, clasă consecvent revoluționară și patriotică, purtătoarea celor mai înalte aspirații ale poporului era principala forță socială care s-a ridicat, sub conducerea

In aceste condiții, cadrele de bază ale partidului, sub conducerea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, însuflețite de o încredere profundă în forțele clasei muncitoare și ale poporului, în victoria Uniunii Sovietice asupra fascismului, avîtnd o perspectivă clară asupra situației în care se afla țara noastră, au trecut la elaborarea planului de organizare a insurecției.Partidul a trecut la organizarea și înarmarea în Capitală, Oltenia, Dobro- gea, Moldova, Banat Și Țara Bîrsei a formațiunilor de luptă patriotice, alcătuite din muncitori comuniști, uteciști și fără partid, patrioți hotărîți să lupte cu arma în mină pentru doborîrea dictaturii militaro-faeciste și alungarea hoardelor hitleriste.In primăvara anului 1944, grupele de partizani și-au intensificat activitatea ; s-au format noi unități și s-au lărgit unitățile existente. Grupe de partizani au acționat pe Muntele Piatra Mare de lingă Predeal, în Munții Banatului. în Munții Vrancei, în Munții Parîngului, în jurul Sighetului, în regiunea Sucevei, în Delta Dunării și în alte locuri.Pentru concentrarea forțelor patriotice a avut o deosebită însemnătate faptul că Partidul Comunist din Romînia, datorită muncii sale perseverente pentru unitatea de acțiune cu Partidul Social-Democrat, a reușit să înfăptuiască la 1 Mai 1944 Frontul Unic Muncitoresc. Această realizare a avut o mare însemnătate în activitatea partidului pentru strîngerea tuturor forțelor antihitleriste pe baza unei platforme care prevedea ; răsturnarea dictaturii militare-fasciste, formarea unui guvern de uniune națională, izgonirea hitleriștilor din țară, trecerea Romîniei de partea coaliției antihitleriste, reforme democratice.înfrângerile suferite de armatele fasciste, perspectiva zdrobirii inevitabile a Germaniei hitleriste, apropierea Armatei Sovietice de granițele Romîniei, iar apoi ofensiva ei eliberatoare pe teritoriul patriei noastre stîrneau panică și derută în rîndul clicii antonesciene, al aparatului ei de stat și al întregii reacțiuni din țara noastră. Dictatura militară-fascistă izolată de popor și urîtă de masele populare, se clătina tot mai mult.In aceste condiții, conducătorii partidelor burghezo-moșierești — național- liberal și național-țărănesc — și cercurile palatului, în frunte cu regele, duceau periculoase manevre de culise, urmărind ocuparea țării de către armatele americane și engleze, conform variantei balcanice a lui Churchill, cu scopul de a înăbuși avîntul revoluționar al maselor populare și pentru a salva orîn- duirea capitalistă-moșierească.Partidul comunist a combătut consecvent politica fățarnică și duplicitatea a- cestor partide, militînd pentru unirea tuturor forțelor patriotice și formarea unui guvern din reprezentanții tuturor partidelor și grupărilor politice democratice.Stadiul de pregătire a insurecției, starea de spirit a maselor și situația frontului antihitlerist erau cu totul favorabile declanșării insurecției. In aceste condiții, regele și cercurile palatului au fost nevoite să accepte planul stabilit

de Partidul Comunist — singura forță politică reală care acționa în vederea răsturnării guvernului antonescian și ieșirii Romîniei din războiul hitlerist, — deoarece vedeau în aceasta singura speranță de a scăpa de răspunderile grele ce le reveneau pentru tîrîrea Romîniei în criminalul război antisovietic. In noaptea de 9—10 august 1944, partidul a organizat evadarea din lagărul de la Tîrgu—Jiu a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, iar ulterior și evadarea altor tovarăși.Insurecția a început în ziua de 23 August; în conformitate cu planul elaborat de partid. Antonescu și ceilalți membri ai guvernului fascist au fost arestați, ridicați de una din formațiunile patriotice de luptă și puși sub pază într-o casă a C.C. al P.C.R. Unități ale armatei împreună cu formațiuni de luptă patriotice din Capitală și din alte centre ale țării au ocupat principalele instituții publice, au atacat și au dezarmat unitățile hitleriste. Răspunzînd chemării partidului și exprimînd voința și hotărârea de luptă a poporului, Armata romînă a întors armele împotriva Germaniei fasciste. Masele largi populare, și în primul rînd clasa muncitoare, s-au ridicat la luptă pentru izgonirea hoardelor hitleriste ; mii de muncitori și intelectuali patrioți au intrat în rîndurile formațiilor de luptă patriotice. In imensa majoritate a întreprinderilor s-au format comitete patriotice de fabrică, alese de muncitori, pentru a asigura paza și securitatea întreprinderilor, continuitatea producției și menținerea ordinii în cartiere.Luați prin surprindere de această acțiune simultană, hitleriștii încercau cu disperare să-și mențină pozițiile și să înăbușe lupta de eliberare a poporului. Aceste încercări au fost zdrobite de unitățile armate și de formațiunile patriotice, care în luptele crîncene purtate împotriva hitleriștilor în Capitală, pe Valea Prahovei, la Brașov, la Tumu-Seve- rin au capturat zeci de mii de prizonieri, numeroși ofițeri și generali.In întreaga țară, muncitorii, în frunte cu comuniștii, au luat măsuri de apărare a întreprinderilor, zădărnicind planurile hitleriștilor de a le devasta sau distruge.La 30 august, glorioasele trupe sovietice. în înaintarea lor spre apus, și-au făcut intrarea în București. Populația capitalei, locuitorii orașelor și satelor de pe întregul cuprins al țării noastre au întîmpinat cu nemărginită bucurie și dragoste pe ostașii sovietici, ca pe prietenii și eliberatorii lor.Armata romînă a participat cu toate forțele ei la războiul antihitlerist, lup- tînd alături de Armata Sovietică pînă la victoria finală asupra fascismului german, adueîndu-și contribuția la îndeplinirea sarcinilor strategice și tactice elaborate cu măiestrie de Comandamentul sovietic.în focul războiului dus împotriva fascismului s-a făurit frăția de arme ro- mîno-sovietică, s-au întărit prietenia frățească a poporului nostru față de țara socialismului victorios. Uniunea Sovietică, racueosricta fierbinte fată de Armata Sovietică eliberatoare. ai cărei ostași și-au dat singele pentru libertatea tării noastre.Insurecția armată victorioasă din August 1944 a deschis o eră nouă în istoria poporului romîn, a însemnat începutul revoluției populare, care a schimbat din temelii viața țării.Puternica influență și autoritate do- bîndite de partid în mase, marea sa forță mobilizatoare s-au vădit cu putere în perioada luptei pentru înfăptuirea reformelor democratice pe baza platformei elaborate de partid, pentru desfas- cizarea aparatului de stat, pentru zădărnicirea uneltirilor reacțiunii grupate în jurul monarhiei și a partidelor istorice, care sabotau participarea Romîniei la războiul antihitlerist și adîn- ceau haosul economic. Pentru instaurarea unul guvern democratic, la chemarea partidului, masele populare, sub conducerea comuniștilor, au luat cu asalt primăriile și prefecturile, instalînd în fruntea acestora pe proprii lor reprezentanți ; țărănimea, cu sprijinul direct al clasei muncitoare, punea stăpînire pe pămînturile moșierești.
Duma riașele acțiuni de luptă ale 

ilj maselor populare, conduse de partid, au hotărît soarta |i|| bătăliei pentru putere. Rînd |S|I rînt^ au fost 'lăturate 
III de la cîrma țării trei gu- sqasij verne cu majoritate reacționară, iar la 6 Martie 1945 a fost instaurat guvernul democratic condus de dr Petru Groza, în care reprezentanții clasei muncitoare aveau rolul preponderent. Instaurarea guvernului democratic a deschis drum liber unor profunde transformări revoluționare în viața economică și social-politică a Romîniei.Prin înfăptuirea și legiferarea reformei agrare a fost rezolvată problema fundamentală a desăvîrșirii revoluției burghezo-democrat.ice și s-a închegat alianța dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare. Pe baza programului elaborat de Conferința națională a P.C.R. din octombrie 1945 s-a trecut la refacerea economiei naționale, s-au înfăptuit importante reforme cu caracter anticapitalist, a fost democratizat aparatul de stat și s-a pus definitiv capăt dependenței țării față de puterile imperialiste.La sfârșitul anului 1947 a fost înlăturată monarhia. Romînia proclamîndu-se Republică Populară. Aceasta a marcat momentul istoric al încheierii primei etape a revoluției democrat-populare și al trecerii la înfăptuirea sarcinilor mărețe ale revoluției socialiste.Pentru rezolvarea acestor sarcini era necesară realizarea unității depline politice și organizatorice a clasei muncitoare. Unificarea Partidului Comunist și a Partidului Social-Democrat pe baza ideologiei marxist-leniniste, și crearea Partidului Muncitoresc Romîn în februarie 1948 a însemnat victoria deplină și definitivă a leninismului în mișcarea muncitorească din Romînia,Sub conducerea partidului, minunatul nostru popor, eliberat de exploatare și de orice fel de asuprire, a depus o muncă eroică, construind baza economică a socialismului, și astăzi înscrie în Istoria patriei noi pagini de abnegație și eroism în lupta pentru înfăptuirea mărețului program de desăvîrșire a construcției socialiste. pentru continua înflorire a scumpei noastre patrii.



Propuneri concrete
pentru imb unătdtirea
muncii politice U.T.M
La Țesătoria de mătase diti raionul Tudor Vladimirescu din Capitală, adunarea generală pentru darea de seamă și alegeri s-a desfășurat într-o atmosferă de lucru, partici- panții discutînd cu însuflețire activitatea organizației lor de ba2ă. făcînd și multe propuneri pentru viitor.Darea de seamă și partici- panții la cuvînt au scos în e- vldență faptul că ridicarea contindă a nivelului politic și ideologic al utemiștilor a constituit un factor esențial în mobilizarea tinerilor la munca de îndeplinire a sarcinilor de producție, a mărit contribuția tineretului la menținerea titlului de întreprindere fruntașă pe ramură în ceea ce privește calitatea țesăturilor și realizarea unor însemnate economii etc.— în cadrul învățămîntului politic din anul trecut am studiat documentele Congresului al III-lea al Partidului, uriașul plan de dezvoltare a patriei noastre în următorii ani. Aceasta ne-a mărit și mai mult hotărirea — spunea utemista Mateescu Florica — să contribuim cu toate forțele la realizarea mărețelor sarcini trasate de partid.Luînd cuvîntul în continuare, numeroși vorbitori au propus ca noul comitet ce va fi ales să se ocupe în acest an cu și mai multă atenție de felul cum aprofundează ute- miștii problemele dezbătute în cadrul învățămîntului politic, să ajute propagandiștii ca în expunerile lor, să facă referiri concrete la fapte legate de munca și viața tineretului, iar periodic să se analizeze în a- dunările generale U.T.M. felul cum se desfășoară învățămîn- tul politic, să se organizeze mai multe schimburi de experiență între propagandiști etc. De asemenea, să se țină mai des conferințe pe teme politice și de cultură generală, să se organizeze mai operativ informarea tinerilor asupra evenimentelor politice interne și internaționale.O problemă mult dezbătută cu urilejul alegerilor a xQSț șî aceea a conținutului adunărilor generale U T AL— Darea de seamă — sponca utemista Nina Pirrara — s-a ocupat prea puțin de conținutul precedentelor adunări generale. Or, este știut că nu toate adunările generale ținute de la trecutele alegeri și pînă acum, s-au ridicat la nivelul cerut, nu toate au avut un bogat conținut politic-edu- cativ. Ne amintim cu toții cît de interesante au fost acele adunări generale in care s-au pus în discuție probleme legate de viața și munca noastră. Ne mai amintim și acum de adunarea generală in care utemișui fruntași in producție Maria Manea, Socherel

noastre, pentru adunări discutat

tinerilor. trebuie fiecare
în urma Practi- statorni- adunare

Amalia, Stan Virginia, Bedy Iosif și alții ne-au împărtășit din experiența lor. Pornind de la exemplul acestor tovarăși, noi am discutat atunci cu multă însuflețire despre profilul moral-poiitic al tînărului înaintat al zilelor Pline de învățăminte noi au fost și acele generale în care amdespre preocuparea organizației noastre pentru educarea tineretului în spiritul înaltelor principii ale moralei comuniste. Adunări cu astfel de teme, care să urmărească educarea politică și cetățenească a tineretului, ar fi bine ca noul comitet să organizeze mai des. El va trebui însă să dea atenția cuvenită pregătirii adunărilor. S-a dovedit că adunările cele mai interesante au fost acelea la a căror pregătire a fost antrenat un număr mare de utemiști, ale căror teme s-au născut consultării ca aceasta cită pentru generală.în adunarea generală un accent deosebit s-a pus pe munca de educare politică ce trebuie desfășurată cu fiecare tînăr în parte.— Este bine că la cele mai multe din adunările generale care au avut loc au participat toți tinerii din întreprindere, că ei sînt antrenați la acțiunile cultural-educative inițiate. Ia îndeplinirea sarcinilor care stau in fața organizației noastre — au spus mai mulți vorbitori în adunare. Trebuie însă să ne ocupăm cu mai multă atenție și de fiecare om în parte, cu mai multă căldură și înțelegere.Vorbind despre tinerii Gruia Florica, Rafael Ana, Radu Veronica, Ionescu Dumitru. Petre Margareta și alți dțiva care sînt de cîtăva vreme e- xemplele negative din referate și dări de seamă, utemista Sîrbulescu Lucia spunea :— Oare am făcut noi totul ca să-i ajutăm ? Desigur că nu. Noi ne-am mulțumit sâ-i criticăm în ședințe, pentru că sânt codași, dar cu ne-am întrebat niciodată care sînt cauzele rătntneru loc in urmă— Or. cupă cite am constatat. acești tineri nu stăpi- nesc ca toată siguranța meseria. au o slabă pregătire politică și din această cauză nu privesc cu toată seriozitatea îndeplinirea sarcinilor. Am discutat cu ei: ar fi bucuroși să urmeze o formă de învățămînt politic, să urmeze un curs de ridicare a calificării profesionale; unii dintre ei îndrăgesc munca culturală. alții pe cea sportivă. Nu credeți că, răspunzând a- cestor dorind ale lor, i-am ajuta mai mult deci* trecin- du-i mereu in dările de seamă

la rubrica exemplelor negative ? Eu cred că da.— Totodată U.T.M. care urmă Malta Ion — va trebui să se ocupe mai mult de mobilizarea tineretului la cursurile de ridicare a calificării, să controleze ej mal multă exigență frecvența la aceste cursuri și, în același timp, să desfășoare o susținută muncă politică în rîndurile tinerilor pentru a dezvolta la ei conștiința că ridicarea continuă a calificării profesionale este o datorie a fiecărui utemist, a fiecărui tînăr muncitor.Dezbaterile adunării generale de dare de seamă și alegeri au fost însuflețite. Circa 25 de utemiști s-au înscris la cuvînt. Probleme multiple și variate privind întărirea vieții interne de organizație, organizarea cursurilor de ridicare a calificării pe specialități, îmbogățirea tematicii acestor cursuri, activitatea cultural-educativă și sportivă sînt numai o parte din multele probleme discutate.La sfîrșitul acestor dezbateri utemiștii au adoptat ho- tărîri menite să ducă la intensificarea muncii de educare politică a tinerilor, la mobilizarea și mai activă a acestora în producție pentru ca întreprinderea să-și păstreze pe viitor titlul de fruntașă pe ramură în ce privește calitatea țesăturilor.Printre altele, adunarea generală a hotărît înființarea a două cursuri de ridicare a calificării profesionale cu o tematică corespunzătoare specialității și gradului de calificare al tinerilor, ținerea unui ciclu de 6 conferințe care să facă cunoscute tinerilor cele mai eficace căi de creștere continuă a producției și calității produselor, organizarea a două schimburi de experiență cu utemiștii dintr-o întreprindere similară din București, organizarea pînă la sCrșitul a- nului a două posturi uiemiste de control, realizarea pînă La sfârșitul anului a unor economii in valoare de 30.000 let S-au stabilit de asemenea, măsuri cu privire la îmbunătățirea coop autului politic-e- ducativ al adunărilor generale U.T.M. și al celor două cercuri politice, cu privire la organizarea acțiunilor cultural-educative prevăzute în planul comun de gcțivitate culturală.

noul comitet va fi ales — la cuvînt utemistul

CINCA STELIAN

Marele Octombrie
(Urmare din pag. l-a)a aduce o contribuție mare la întărirea sis- mondia! socialist, la comun pentru obți-listă de tot mai ternului efortul nerea victoriei în întrecerea pașnică cu capitalismul. Poporul romîn nutrește o profundă dragoste și recunoștință față de poporul frate sovietic, întărește neîncetat unitatea de nezdruncinat cu Uniunea Sovietică.Lumea socialismului, marea comunitate a țărilor socialiste a devenit întruchiparea reală și convingătoare a superiorității orânduirii socialiste a- supra putredei orînduiri capitaliste. Cu fiecare zi apar în fața maselor din țările capitalului, mai puternic, mai pregnant — In contrast cu socialismul în plină înflorire — plăgile de nevindecat ale capitalismului.Prin puterea exemplului său marea comunitate a statelor socialiste însuflețește clasa muncitoare și pe toți muncii din celelalte lupta dusă împotriva oamenii țări in capita-Tînărul strungar Szabo Frcmcisc de la Uzinele „Unirea" din Chiț reușește sfi dea lucrări de bună calitate. Succesele sale le datoreste In mare măsură ajutorului primit de la maistrul Iakob Mihai și strungarul Varga Ludovic
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lismului, pentru drepturile șl interesele lor vitale, pentru eliberarea socială și națională, pentru pace trainică.Trăim o epocă măreață, e- poca celor mai profunde transformări în viața omenirii. Caracteristica dominantă a întregii dezvoltări istorice este uriașa creștere a forțelor socialismului și păcii din lumea întreagă. Trăsătura distinctivă a timpului nostru este transformarea sistemului mondial socialist în factorul hotărîtor al dezvoltării societății omenești.In timpurile noastre desfășurarea evenimentelor nu mai este determinată de imperialism. Astăzi imperialismul nu mai este atotputernic, el a încetat pentru totdeauna să fie forța economică și militară dominantă. Imperialismului, planurilor sale agresiv» i se opun astăzi forțe gigantice, cum n-au existat niciodată.Cu o uriașă forță mobilizatoare cuprinsă greșului P.C.U.S. că înapărut perspectiva de a se realiza coexistența pașnică în întreaga perioadă în decursul căreia trebuie să-și găsească rezolvarea problemele sociale și politice care despart în prezent lumea. Forța hotărî- toare în lupta pentru pace o constituie popoarele. Ascuțin- du-și vigilența, tărît și energic asigura pacea.Chezășia delupta pentru asigurarea păcii o constituie dezvoltarea sistemului mondial al socialismului cu gigantica sa forță materială, cu uriașa sa capacitate de apărare și ripostă la orice uneltiri ale imperialiștilor. Asupra maselor de pretutindeni exercită o imensă influență politica Uniunii Sovietice și a celorlalte țări socialiste, politică perseverentă apărare a păcii, libertății independenței popoarelor.
Nouă ne-a fost dat

răsună aprecierea în documentele Con- al XXII-lea al cu privire la faptul condițiile actuale a

La Onești, în preajma iernii

cauciuc sintetic de la Onești, încă de la sfîrșitul lunii sep
tembrie cind pe rezervoarele 
sferice au început să cadă rit
mic picăturile de ploaie iar pe 
sub copaci, covorul ruginiu al 
frunzelor s-a așternut in strat 
din ce în ce mai gros.

Dar acest fapt nu-i împie
dică pe constructorii marelui 
combinat să-și desfășoare 
munca intr-un ritm susținut, tradus pe panoul de rezultate 
printr-o linie in continuă as
cendență.

Și dacă intemperiile nu pot 
constitui vreun inconvenient 
pentru bravii constructori, în 
nici un caz nu pot stăvili do
rința lor de a-și petrece orele 
libere pe terenurile de baschet, 
volei sau fotbal, in fața mese
lor de șah sau jucind tenis de masă.

In urmă cu citeva zile mă 
aflam în biroul directorului de 
montaj al combinatului, tov. 
Victor Năstăsescu. Mai erau 
de față sudorul Ion Teodo- 
fescu și șeful sectorului V 
montaj, ing. David Vladimir. 
Subiectul discuției: organiza
rea activității sportive în pe
rioada de iarnă.

Azi pe stadioane:
■

Campionatul catego-iei A ce 
fotbal programează asfazi cTieva 
■ntîlniri deosebit de interesante 
pentru contigurajia clasamentului. 
în centrul atenției se situează me
ciul D;namo București — Petrolul 
Ploiești care va începe la ora 14,30 
pe stadonul „23 August” din Ca
pitală. Repriza a doua a acestui 
joc va fi transmisă la radio, înce- 
pînd de la ora 15,30 pe progra
mul I. înaintea acestui meci, la 
ora 12,45, Progresul București va 
juca în compania echipei Dinamo 
Pitești. în fără au loc infîlnirile : 
Minerul Lupeni—Metalul Tîrgo- 
viște ; U.T. Arad—Rapid București; 
Dinamo Bacău—Știința Cluj ; Ști
ința Timișoara—Jiul Petroșani. Me
ciul Steagul Roșu Brașov—C.C.A. 
a fost amînat deoarece echipa 
brajoveană joacă astăzi la Tirana 
cu echipa Partizan în cadrul 
neului balcanic intercluburi.

★
Confinuîndu-și pregătirile în 

derea jocului internațional 
Franța de la Bayonne (12 noiem
brie), echipa reprezentativă de 
rugbi a R. P. Romîne va susține 
astăzi dimineață, de la ora 11, pe 
stadionul Republicii, o întîlnire cu 
echipa R.D. Germane, 
germani, 
Capitală, 
zilei de 
blicii.

ho- potacționând popoarelecese : despre doleanța tuturor 
sportivilor pentru a avea o 
sală spațioasă unde iarna să se 
poată desfășura jocurile de 
volei și baschet.

Ne-a vorbit ji despre activi
tatea de iarnă. Despre campio
natele de schi și săniuțe, 
despre întrecerile spartachiadei care por cuprinde mii de tineri.

Asisrind la discuție ne-am putut da seama de dragostea 
pentru sport a muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor de 
pe șantier. Cei trei tovarăși, 
membri ai consiliului asociației sportive, m-au ajutat să 
înțeleg care este cheia succe
selor echipei de volei, ele șa
hiștilor și fotbaliștilor de la 
„Cauciuc”.

Comunistul Gheorghe Băr
bulescu a venit la Onești in urmă cu trei ani, fn zilele cînd primele clădiri abia se ridicau și cînd lucrările de mon
taj erau la început. Lucrase 
ca maistru de montaj la Dăr- 
mănești. Entuziast. Gheorghe 
Bărbulescu a început să muncească plin de avint antrenfn- du-și tovarășii. Iar dupd orele 
de lucru, fiind un mare iu
bitor al sportului, s-a străduit și-a reușit în scurtă vreme, 
să formeze o echipă de volei. 
Cînd asociația sportivă a început să se dezvolte, Gheor
ghe Bărbulescu a ajutat-o cu 
tragere de inimă. Rînd pe 
rind au luat ființă echipele de 
fotbal și baschet, secția de po
pice, șah și tenis de masă.*

Afară ploua mărunt. In sala 
clubului, în jurul meselor de 
șah și tenis de masă activita
tea era în plină desfășurare. 
In seara aceea am stat mult 
de vorbă cu tovarășul Bărbu
lescu. Și cu vorba domoală a 
moldovenilor ne-a spus de 
mulțumirea pe care o încearcă 
ori de cite ori sportivii de la 
„Cauciuc” înregistrează suc-

*
A doua zi de dimineață am 

făcut cunoștință cu capriciile 
toamnei. Vîntul se domolise, nu mai înainte de a împrăștia 
norii plumburii care lăsaseră 
loc albaștrului imaculat al 
cerului. Pe terenul de rolei 
jocul dintre cei de la „Cauciuc, și ,,Rafinărie’’ pasiona 
sute de spectatori. Priveam 
cu inima plină de bucurie la 
întrecerea sportivă, la am
bianța tinerească, la tot ceea 
ce dădea o notă de mare întrecere partidei
volei. Seara cînd am 
de la 
cios .') se schimbase. Stătea să 
plouă. Din goana trenului am 
admirat siluetele clădirilor de 
pe șantierul Combinatului de 
cauciuc, apoi coloanele argin
tii. luminate, ale rafinăriei.

Tot ceea ce văzusem era 
deosebit de interesaht.

Dar pe cînd o sală de sport 
bine utilată și la Onești ? 
Este o dorință justificată, un 
fapt necesar pentru toți iubi
torii sportului din noul oraș 
moldovean.

amicale de 
plecat 

Onești, timpul (capri-

tur-

ve- 
cu

nădejde în

de

ROMÎNO-SOVIETICE

Tîrgo-

(Agerpres)

a sin- a avut cadrul

Meci de volei disputat între elevi ai școlilor sportive din Capitală, pe Stadionul tineretului

5

Fotbal

ALEXANDRU BOGDAN
SCURT

Rugbiștii 
care au sosit vineri în 
s-au antrenat în cursul 
ieri pe stadionul Repu-

Manifestările consacrate Lunii prieteniei romîno-sovietice continuă în întreaga țară, fiind urmărite cu interes de mii de oameni ai muncii.Comitetul de femei din raionul I. V. Stalin în colaborare cu comisia de femei a Teatrului Național „I. L. Caragiale" a organizat în sala Comedia in cinstea zilei de 7 Noiembrie un festival intitulat „Cîn- tăm primăvara vieții noi". Festivalul a cuprins fragmente din piesele „Tragedia optimistă", „A treia, patetica", »»Cind scapătă luna" și „Anii negri", precum și recitări din lirica romînă și sovietică dedicată Marelui Octombrie. Și-au dat concursul actori de frunte ai primei noastre scene.în sala ASIT, numeroși specialiști au participat la simpozionul cu tema „Folosirea experienței U.R.S.S. în proiectarea centralelor termoelectrice". Cu acest prilej au vorbit inginerii N. VASILESCU, H. FURTUNESCU, M. NIS- TOR, V. NITU și A. HRISTO- FOROV.La școala elementară de 7 ani mixtă nr. 119 a avut loc o manifestare culturală consacrată pionierilor, elevilor și cadrelor didactice din Iasnaia Poliana.

sovietice" și altele au avut loc la casele de cultură din Sinaia, Cîmpina, Buzău, la cluburile petroliștilor din viște și Moreni.
★La Casa de cultură dicatelor din Tg. Mureș loc Un simpozion, în căruia ELISABETA ANDOC, președinta Comitetului de femei din Tg. Mureș, prof. ILEANA HUSZAR, și prof. RACHAL SPILMAN au vorbit despre viața femeilor sovietice.

Cele două șahiste care repre
zintă R.P. Romînă la turneul can
didatelor de la Vrnjacka Banja au 
obținut victorii în runda a 5-a. A- 
vînd piesele negre împotriva cam
pioanei olandeze, Fanny Heems- 
kerk, maestra internațională Ale
xandra Nicolau a ales ca sistem 
de joc chiar Apărarea olandeză și 
a cîștigat în 28 de mutări. Elisa- 
beta Polihroniade a jucat cu albele 
în partida cu Rinder (R.F, Ger
mană) pe care a obligat-o să ce
deze la mutarea 35-a.

în luna ianuarie a anului viitor 
echipa de fotbal Honved Buda
pesta va întreprinde un lung tur
neu în America Centrală și Ame
rica de Sud, urmînd să joace cu 
echipe din Costa Rica, Brazilia,

Foto : S. NÎCULESCU

Teatre

Mexic, Uruguay și Cuba. La acest 
turneu va participa și cunoscutul 
jucător Bozsik, selecționat de 97 
de ori în echipa reprezenfanfivă a 
R.P. Ungare.

Lupte clasice
Cel de-al patrulea campionat 

unional de lupte japoneze (sambo) 
desfășurat la Tbilisi a fost cîștigat 
de selecționata R.S.S. Gruzine. La 
individual au fost desemnați cam
pioni în 8 categorii de greutate

Rugbi
inlernajională de rugbi 
P. Romînă, care va 

avea loc la 12 noiembrie la Ba
yonne, va fi arbitrată de irlande
zul R. C. Williams. Acesta a con
dus și meciul Franfa—Scofia din 
turneul „Celor 5 națiuni".

Intîlnirea 
Franța—R.

Concurs 
polisportiv 

la Constanța
Jn cadrul manifestărilor con

sacrate Lunii prieteniei ro- 
mîno—sovietice, tineretul

din orașele și satele dobrogene 
desfășoară o bogată activitate 
sportivă. La Constanta a fost orga
nizat un concurs polisportiv la 
care participă 10 echipe de volei, 
5 de baschet și 40 de tenis de 
masă.

Faza pe asociafie a tradiționalu
lui cros „Să înlîmpinăm 7 Noiem
brie" a atras la start peste 10.000 
tineri din orașul Constanta și 4500 
din raionul Hîrșova. Turneul de 
fotbal organizat în cadrul „Cupei 
prieteniei" de Consiliul raional 
Hîrșova al U.C.F.S. a reunit 16 e- 
chipe. Cupa a fost cîșfigafă de 
echipa de fotbal a asociației spor
tive „Izbîhda" din salul Crișana. 
La manifestările sportive organi
zate în regiunea Dobrogea în 
Luna prieteniei romîno-sovietice 
au participat pînă acum peste 
100.000 de tineri și tinere.

(Agerpres)

C.

Imbunatajiri în alimentarea cu apă
unor orașe

să trăim în vremurile cele mai minunate ale dezvoltării omenirii Veacul nostru își are destinul lui. EI a fost martorul celui mai măreț și mai important eveniment al tuturor timpurilor: Marea Revoluție Socialistă din Octombrie. A- cest veac va intra în istorie ca veacul comunismului, ca veac al făuririi fericirii tuturor celor ce muncesc.Comunismul și pacea vor birui în întreaga lume !

e

Școala Tehnică de îmbunătățiri Funciare din Cernavodă, regiunea Dobrogea, cu durata de școlarizare de 2 ani, anunță examenul de admitere miercuri 15 noiembrie 1961 ore 8.Se primesc absolvenți cu XI clase cu sau fără menul de maturitate ieți și fete).Candidați! reușiți primi burse în ordinea diilor.Examenul se, dă la următoarele materii.— matematică (scris și ora!)— fizică (oral)Informații suplimentare se pot cere zilnic la secretariatul școlii telefon 121 Cernavodă.

exa-
(bă-vor me-

Casa de Economii și Consemnațiuni a Republicii Populare Romîne va acorda depunătorilor pe obligațiuni C.E.C., în plus, în afara cîștigurilor obișnuite în bani, și cîștiguri în obiecte ca :— MOTOCICLETE— TELEVIZOARE— APARATE DE RADIO

★La cluburi, biblioteci și căminele culturale din regiunea Suceava au loc în aceste zile numeroase manifestări de popularizare a literaturii sovietice.La Botoșani, a avut loc o seară literară intitulată „Eroii revoluției socialiste oglindiți în literatura sovietică", iar la Cîmpulung una din serile literare a fost intitulată „Literatura sovietică, expresie a realismului socialist".în sala de festivități a fabricii de postav Azuga numeroase femei din această întreprindere și din oraș au ascultat conferința „Brigăzile de muncă comuniste, exemplu pentru construirea socialismului în țara noastră" ținută de ing. ZOE RIGANI, membru a Consiliului regional A.R.L.U.S.Expuneri avînd ca teme „Eroismul tineretului sovietic" „O zi din viața unei familii

Lacul lebedelor, 11 ; Oedip, 19,30 : Teatrul de Operă și Balet al R.P.R.; Cidul, 10 ; Oameni care tac, 15; A treia, Patetică, 19,30: Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Tartuffe, 10; Siciliana, 15; Năpasta, 19,30 : (sala Studio) : Antoniu și Cleopatra,10 : Pygmalion, 15,30 ; Fiul secolului, 19,30 : Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) ; Cîntă privighetorile, 11 : Scandaloasa legătură dintre dl. Kettle și d-na Moon, 16 ; Băieții veseli, 20 : (sala Studio) ; Sfînta Ioana, 15 ; întoarcerea, 19,30 : Teatrul Lucia Sturdza Bulandra (sala „Matei Millo"); Un strugure în soare, 10 ; Menajeria de sticlă, 19,30: sala „Filimon Sîrbu"; Celebrul 702,11 ; Prietena mea Pix, 19,30 : Teatrul de Comedie : Motanul încălțat, 10 : Flori vii, 19,30 : Teatrul Muncitoresc C.F.R.— Giulești: Prima întîlnire, 20: Teatrul pentru tineret și copii (sala C. Miile); 2 la aritmetică, 18: sala Libertatea ; Ly- sistrata, 10,30 ; Vînt de libertate, 19,30: Teatrul de Stat de

Operetă ; Concert expres, 11 ; Revista 62, 20 : Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (sala Savoy) ; Un cîntec pentru dumneata, 20,30 : sala Dalles ; Doctorul Aumădoare, 11 ; Mîna cu 5 degete, 20,30 ; Teatrul „Țăndărică" (sala Orfeu); Căluțul cocoșat, 11 ; Micul prinț, 19 : sala din Academiei; Profesor Momlock, 20: Teatrul Evreesc de Stat; După 20 de ani, 19 ; Teatrul Popular (Clubul Uzinelor Republica) ; Bucuria vieții — baletul cînd strugurii se coc, 20; Ansamblul de cîntece și dansuri al C.C.S. ; Pantomimă pe apă, 10 și 20 : Circul de Stat.
CinematografeFestivalul filmului sovietic M. Gorki, A. Vlaicu ; Două vieți (seria I-a) : Patria, I. C. Frimu ; Două vieți (seria II-a): Magheru, București, Gh. Doja. Al. Sahia ; La începutul secolului : Republica ; învierea: 8 Martie, 23 August, Volga, Libertății ; Rapsodia ucraineană : V .Roaită ; Umbre albe : înfrățirea între popoare, Elena Pavel, Miorița, V. Alecsandri,

16 Februarie ; Lumea aplaudă : Lumina ; Balada soldatului : Central; Cinci cartușe : G. Coșbuc ; Leul și cîntecul — Un maestru al satirei politice — Otariile — Campionatele de atletism — Lumină jn televiziune : Timpuri Noi ; Program special pentru copii — dimineața ;Tracul unui actor — după amiază : 13 Septembrie ; Familia Miannrd : Tineretului, C. David ; Ciclu de filme pentru copii — dimineața, Război și Pace — ambele serii (după amiază) : Al. Popov; Spectatori în ofsaid : Cultural, Unirea, Floreasca, Olga Ban- cic ; Raidul vărgat : Munca ; Pisica își scoate ghiarele: Grivița ; Aida : Popular ; Ev- dochia : Flacăra ; El Hakim : Arta ; Miciman Panin : T. Vladimirescu ; Cer senin : Moșilor, N. Bălcescu ; Cerul Balticei ambele serii : Donca Si- mo ; Cerul Balticei, seria Ii-a: Drumul Serii; Enrico sso : M.ve : Ilie Pintilie ; Mama India: 8 Mai :Bacovia ; Aproape de soare : B. Delavrancea ; Alexandr Nevski ; 30 Decembrie ; Patru în potop: I. L>. Caragiale.

și canalizarea
în numeroase orașe ale țării se 

desfășoară în prezent lucrări pen
tru îmbunătă)irea alimentării cu 
apă și a canalizării. Acestea fac 
parte din ansamblul măsurilor 
luate de partid și guvern pentru 
îmbunătăfirea condițiilor de deser
vire a populației, pentru ridicarea
nivelului edilitar al orașelor.

La Suceava se execută ulti
mele lucrări pentru folosirea unei 
noi surse de aprovizionare cu apă 
a orașului și a complexului indu
strial de valorificare superioară a 
lemnului ce se construiește aici. 
Pînă acum au fost executate cele 
32 de pufuri pentru extragerea 
apei, lucrările de instalare a con
ductei principale de aducfiune, 
două rezervoare de cîte 1000 m.c. 
fiecare, și se lucrează la un alt 
rezervor de 2000 m.c. Prin exe
cutarea acestor lucrări debitul de 
apă în orașul Suceava va crește 
de 8 ori, ceea ce va permite ali
mentarea cu apă potabilă a cartie
relor Ifcani și Burdujeni, a com
plexului industrial pentru valorifi
carea superioară a lemnului, pre
cum și a comunelor 
Șcheia și Mihoveni.

Sînt mult avansate, 
nea, lucrările pentru
cu apă a orașului Dorohoi, unde 
s-a terminat instalarea conductelor, 
rezervoarelor și a stației de pom
pare.

Anul trecut la Mediaș a fost ter
minată alimentarea cu apă a indu
striei și a populafiei, iar. în acest

apropiate

de aseme- 
alimentareaCaru-Eminescu ; Genevie-Rio Escondido : G.

an încep lucrările pentru înlocui
rea vechiului sistem de canalizare 
existent, cu unul nou, corespunză
tor actualelor cerințe și perspecti
velor de 
rașului.

A fost 
privind 
cu apă a

în prima etapă a lucrărilor, care 
urmează să înceapă anul acesta, 
se vor fora noi puțuri, instalațiile 
de tratare a apei vor fi recondi
ționate, iar rețeaua de distribuție 
va fi extinsă cu peste 13 km. A- 
ceasta va duce la creșterea capa
cității de captare cu 50 la sută și 
a consumului de apă pe cap de 
locuitor cu 40—50 I pe zi.

Capacitatea uzinei de apă a o- 
rașului Tg. Mureș va fi considera
bil mărită, printre altele, prin am
plificarea instalațiilor de tratare a 
apei din rîul Mureș. Lucrările ne
cesare vor fi executate, în parte, 
încă în cursul acestui an.

Și în vechiul centru muncitoresc 
al Moldovei, Pașcani, care se dez
voltă continuu, au început lucrări 
pregătitoare în vederea extinderii 
rețelei de canalizare pentru a cu
prinde astfel întregul oraș. Nu
mai pînă la sfîrșitul acestui an re
țeaua se va extinde pe o lungime 
de 2 km.

Canalizarea integrală a Orașului 
se adaugă la alte lucrări edilitare 
ce s-au executat aici în ultima 
vreme.

dezvoltare în viitor a o-

aprobat proiectul tehnic 
îmbunătățirea alimentării 
orașului Arad.

(Agerpres)

— MOBILA—DORMITOARE— FRIGIDERE— MAȘINI DE CUSUT ș. a.precum și EXCURSII IN STRĂINĂTATEAceste cîștiguri suplimentare se vor acorda prin tragere la sorți odată cu tragerea lunară din 31 decembrie a.c. a obligațiunilor C.E.C.Depunătorii care în prezent posedă obligațiuni C.E.C. precum și cei care și Ie vor procura în cursul lunii noiembrie vor participa atît la tragerea la sorți lunară din 30 noiembrie a.c., la care se acordă numeroase cîștiguri de 75.000 lei, 50.000 lei, 25.000 lei și altele între 10.000 lei și 800 lei, cît și la tragerea Ia sorți din 31 decembrie cu cîștiguri în bani, în obiecte și excursii în străinătate, precum și la tragerile la sorți următoare.în primele zece zile ale lunii, obligațiunile C.E.C. se vînd fără diferență de preț.

JTOFE DE PALTOANE 
' FEMEI Șl

PRODUSE ALE FABRICII DE POSTAVf
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Lucrările Adunării Generale

cola

din

Tinăra generație
cin- 
asi-

Declarația noului secretar general provizoriu al O.N.U.

Zorin a urat secretarului 
ad-interim al O.N.U. suc- 
munca sa. V. A. Zorin i-a 
U. Thant ca întreaga sa

a O.N.U.

La Moscova ș-a terminat asamblarea unui nou tip de auto- transformator trifazic cu o putere de 60.000 kVA și cu o tensiune de 220.000 Volți. Noul autotransformator cuprinde in sine patru transformatori : trei monofazici și unul de reglare. Autotransformatorul este înzestrat cu dispozitive care permit reglarea lui sub tensiune de Ia pupitrul de dirijare.de la distanță.
a constructorilor comunismului
Corespondență telefonică specială din Moscova

%

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, la 3 
noiembrie Adunarea Generală a 
O.N.U. a aprobat în unanimifafe 
recomandarea Consiliului de Secu
ritate referitoare la numirea re
prezentantului Birmaniei, U. Thant, 
în postul de secretar general ad- 
interim al O.N.U. Acum, secreta
rul general provizoriu va fi acela 
care el însuși va decide în pro
blema numărului de consilieri 
principali de care va dispune și 
a zonelor gedgrafice pe care ei le 
vor reprezenta, întrucît în cursul 
consultațiilor preliminare intre de
legații și, în particular, între dele
gațiile U.R.S.S. și S.U.A. nu s-a 
realizat o înțelegere în această 
problemă (S.U.A. au insistat ca 
printre consilierii principali să fie 
inclus un reprezentant al Europei 
occidentale, opunîndu-se totodată 
includerii unui reprezentant 
partea Europei răsăritene).

U. Thant a mulțumit pentru 
stea ce i-a fost făcută și a dat 
gurări că în activitatea sa el va 
continue să tindă spre obiectivi
tate și să apere idealurile priete
niei generale.

Intenționez, a spus U. Thant, să 
invit un număr limitat de persoane 
care în prezent sînt adjuncți ai se
cretarului general, sau care vor fi 
numiți adjuncți ai secretarului, ca 
ei să funcționeze în calitate de 
consilieri principali ai mei în pro
blemele importante legate de în
deplinirea funcțiilor ce incumbă 
secretarului general în conformi
tate cu Carta O.N.U.

Adresînd această invitație, sînt 
pe deplin conștient de necesitatea

asigurării celui mai înalf nivel al 
calităților profesionale, competen
ței și probității, și totodată țin 
seama în modul cuvenit de marea 
însemnătate a unei baze geogra
fice cît mai largi, așa cum o pre
vede articolul 101 al Cartei. In
tenționez să includ în numărul a- 
cestor consilieri pe doctorul Ralph 
Bunche (S.U.A. — N.R.) și pe 
G. P. Arkadiev (U.R.S.S. — N.R.).

Intenționez tofodată să lucrez 
cu acești colegi în sfrînsă 
borare și să mă consult cu ei în 
spiritul înțelegerii reciproce.

Șeful delegației soviefice, V. A. 
Zorin, și-a exprimai satisfacția 
pentru hotărîrea unanimă a Adu
nării Generale, care a fost adop
tată la recomandarea Consiliului 
de Securitate, referitoare la numi
rea lui U. Thant în postul de se
cretar general ad-interim al O.N.U.

Poziția Uniunii Sovietice în pro
blema conducerii principalului or
gan executiv al O.N.U. — secre
tariatul — a fost expusă clar și 
precis de președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov, la a 15-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. și de ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
A. A. Gromîko, Ia actuala sesiune. 
Sîntem profund convinși că acea
stă poziție care ține seamă de 
profundele schimbări care au avut 
loc pe plan internațional în ultima 
perioadă și în raportul dintre for
jele mondiale prevede o soluție 
justă a problemei conducerii Se
cretariatului O.N.U. pe o bază per
manentă. Ținînd însă seama de

necesitatea de a asigura cît mai 
rapid, încă în momentul de față, 
conducerea activității secretariatu
lui, Uniunea Sovietică a acceptat 
să se declare de acord cu o so
luție provizorie a acestei pro
bleme.

Declarația făcută adineauri aici 
de ambasadorul U. Thant insuflă 
speranța că prin numirea sa și 
prin numirea de către el a grupului 
consilierilor săi principali va fi a- 
sigurată o colaborare cu adevărat 
internațională în aparatul O.N.U., 
vor fi tăcuți pași practici pentru a 
înlătura caracterul unilateral al ac
tivității organului executiv al 
O.N.U., pentru a exclude posibili
tatea unor acțiuni ale Secretaria
tului O.N.U. care să fie în inte
resul unui grup anume de state, 
pentru a elimina discriminarea 
unora sau altora dintre state, pen
tru a asigura o repartizare geogra
fică echitabilă a personalului se
cretariatului, așa cum o cere Carta 
O.N.U.

V. A. 
general 
cese în 
urat lui 
activitate să contribuie la intere
sele întăririi păcii și dezvoltării 
colaborării internaționale.

★NEW YORK 4 (Agerpres). 
Secretariatul O.N.U. a anunțat 
că Etiopia, Sudanul și Nige
ria au cerut să se convoace o 
ședință a Consiliului de Secu
ritate pentru examinarea si
tuației create în Katanga.

lă a Tine-

în Vietnamul de sudamestecul S.U.A.
ăsfoiesc cu emoție carnetele de însemnări făcute de-a lungul anilor pe continentul sovietic. Două-trei în față îmi apar oameni, fapte.multe întîlniricuvinte chipuriCele le-am avut cu tinerețea, sub formele ei cele mai variate.Și întîlnirile cu tinerețea nu le poți uita niciodată.

Și de mai

Și drumul lui Volodia duce mai departe. încotro ? L-am întîlnif la Moscova zilele trecute. Venise să dea examen în ultimul an al Institutului de transporturi și mi-a dat un răspuns foarte scurt:Plec unde va fi nevoie, pe traseele Comsomolului.Drum bun Volodea Pavlov. Ne vom mai întîlni.

c u mulți anî în urmă, la hidrocentrala Țimleans- kaia îmi notam în carnet: „Printrefruntașii șantierului. — comsomolistul Vladimir Pavlov. Ce planuri are ?“.Nu mai țin minte de ce, dar Carnetul nu dă răspunsul la această întrebare. Intîmplarea a făcut, ca, cu cîteva zile în urmă, să mă reîntîlnesc cu Vladimir Pavlov. Dar să vă vorbesc despre el.La Țimleansk, Volodia Pavlov a venit ca absolvent al școlii medii tehnice din Leningrad. A fost greu la început. Locuiau cu toții în corturi. Cînd s-a terminat construcția i s-a propus un apartament, o viață liniștită. Există însă murea pasiune a con- strucțiilttr. Și Vladimir, stăpî- nit de această pasiune, pleacă la hidrocentrala Kuibîșev, unde lucrează la fabrica de ciment și apoi la uzina de prefabricate. Hidrocentrala începe să dea lumină. Dar lumina va porni și din alte părți. Și comsomolistul Pavlov poate fi găsit la hidrocentrala „Lenin” de pe Volga. Nu e departe de Stalingrad. Vine uneori aici în oraș pe colina lui Mamai unde cu mulți ani în urmă a fost și tatăl lui. Numai că tatăl lui nu s-a întors, împreună cu alți doi ostași a reținut înaintarea fasciștilor. A făcut tot ce i-a permis viața să facă. Cînd n-a mai putut face nimic, nu mai era în viață.De la marea fabrică de lumină de pe Volga, energia nevăzută a început să pornească pe firele liniilor de înaltă tensiune.
1.200.000 
conisomoliști 
pe șantierele 
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Însuflețit de mărețele 
perspective ale con- 

j strucției desfășurate a
! comunismului, tineretul sovie- 
Itic aduce o contribuție valo

roasă la înfăptuirea acestei o- 
pere grandioase. Peste 
1.200.000 de comsomoliști au 
plecat pe șantierele udarnice 
din cele mai importante ra
muri ale industriei Uniunii So
vietice. Ei au ajutat la con
struirea înainte de termen a 
zeci de furnale, cuptoare Mar
tin, laminoare, a 54 de mari 
unități de producție din indus
tria chimică, a aproape 20.000 
de km de conducte de gaze, 
căi-ferate, linii ferate electrifi
cate. în decurs de patru luni, 
în cadrul întrecerii în cinstea 
Congresului au fost puse în 
funefiune cu participarea acti
vă a tineretului 64 de impor
tante obiective industriale.

Tineretul sovietic îndrăgește 
munca plină de bărbăție și 
noblețe a agricultorului și cres
cătorului de vite. Peste 500.000 
de tineri și finere, 130.000 de 
echipe de tineret și agregate 
încredințate tineretului au cul
tivat porumb pe o suprafață 
de .12,5 milioane hectare, 

i _______________________

n pavilionul Republicii Sovietice Socialiste Turk- mene de la Expoziția realizărilor economiei naționale a Uniunii Sovietice a foșt adus cu cîteva săptămîni în urmă un covor uriaș. L-a adus o tînără oacheșă, zîm- bitoare. Era Arazta Amanova, una din autoarele desenului acestui covor, care uimea prin proporții, măiestrie, culoare și finețe. Darul tinerilor de la Fabrica de covoare făcut în cinstea celui de al XXII-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice a fost pus la loc de cinste. Numele Araztei a fost trecut în cartea de onoare a expoziției. Dar ne dea taj :- Și ocupau Mi-a artă, viața oamenilor. Colegii mei' de școală au cu totul alte meserii. înainte nici nu se știa despre ele în Turkmenia. Cearî, colegul meu de bancă este acum maistru de foraj. Kasum este escavatorist la construcția canalului Kara- Kum. Noi, turkmenii, avem un proverb : „Apa e mai prețioasă decît diamantul11. De-a lungul anilor s-au schimbat multe, s-au schimbat și proverbele. Astăzi el sună astfel „Prietenia e mai prețioasă decît apa“. Și atunci cînd mă gîndesc la viața mea și a tovarășilor mei, la prietenia noastră, la prietenia popoarelor sovietice, la prietenia popoarelor din țările lagărului socialist, îmi dau seama că noile orașe ale petroliștilor, canalul ce va străbate pustiul, frumusețea — nu sînt Visuri pentru un viitor îndepărtat, ci sînt ziua de azi. Și cînd mă gîndesc la asta sînt fericită.

s-o lăsăm pe ea să datele pentru repor-bunica și mama se . de țesutul covoarelor. plăcut și mie această vreau să înfrumusețez

Partidului Comunist al Uniunii Sovietice au devenit o deviză a oamenilor sovietici, a celor care dau viață mărețelor planuri ale comunismului. Cred că nu există colțișor din marea Țară a Sovietelor unde oamenii să nu discute pe marginea Programului partidului, care în aceste momente, după cum bine spunea tînărul constructor Serghei Loputko din Moscova, delegat la cel de al XXII-lea Congres al P.C.U.S., a cuprins mințile și inimile tuturor.Trimișii comuniștilor la cel de al XXII-lea Congres al P.C.U.S. s-au reîntors la locurile lor de muncă. Serghei Loputko este șeful unei brigăzi de constructori care lucrează în noul raion al Moscovei — Kuzminki. Brigada trebuie să monteze și să finiseze un bloc în 3 luni. In cinstea Congresului însă, Serghei Loputko și tovarășii săi și-au luat angajamentul să predea locatarilor cheile apartamentelor astăzi 4 noiembrie, în ajunul celei de a 44-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.Astăzi dimineață am fost pe șantierul din Kuzminki. Blocul este gata. Noua metodă rapidă de construcție, bazată pe un grafic orar a cărei inițiatori sînt membrii brigăzii este acum studiat de constructorii din întreaga Moscovă. Desigur că pentru descrierea acestei metode este nevoie de o serie de a- mănunte tehnologice. Un lucru este însă limpede încă de la prima vedere ; fiecare membru al brigăzii cunoaște în amănunțime întreg procesul tehnologic, a învățat 3—4 meserii. Și apoi mai este vorba și despre altceva : este vorba despre dorința de a munci cît mai bine, de a face totul pentru a apropia comunismul.— Totul depinde numai de noi, oamenii sovietici, spunea Serghei Loputko. Comunismul se construiește prin munca noastră, a tuturor. Și care om nu e bucuros să muncească pentru fericirea lui și a semenilor săi ?

BUDAPESTA 4 (Agerpres). Secretariatul Federației Mondiale a Tineretului Democrat a dat publicității o declarație în care se arată că în ultimul timp S.U.A. și-au intensificat amestecul în Vietnamul de sud.
Federal

Lăcătușul montator Viktor Kornilov. Erou al Muncii Socialiste, de la Uzina „Krasnîi Proletar" și tînărul său coleg Vitali Baikov

„Lacrimi de crocodil 
și fapte cunoscute

Irul

SsmfiozKom consacrat 
aniversăm U» I» S»

a muncă tovarăși, pentru noi victorii în construcția comunismului11. A- ceste cuvinte rostite de NikitaSergheevici Hrușciov în cu- vîntarea de închidere a celui de al XXII-lea Congres al

★Tînăra generație sovietică pășește acum, împreună cu întreg poporul, în al 45-lea an al puterii sovietice, cu hotă- rirea fermă de a contribui la traducerea în viață a mărețului plan de construire a comunismului.

n articolul intitulat „Lacrimi de crocodil și fapte cunoscute", zia- ,,A1 Bilad" critică cu asprime fățărnicia puterilor occidentale și a lacheilor lor care „condamnă" hotărîrea guvernului sovietic de a efectua explozii experimentale cu arma nucleară. „In mod cu totul surprinzător, scrie ziarul, puterile imperialiste s-au transformat în trubaduri ai păcii care cheamă la încetarea experiențelor nucleare și Ia dezarmare. Ele au început să apară în postură de mielușei și să pălăvrăgească în mod zgomotos despre soarta omenirii. Puterile imperialiste se străduiesc să tragă foloase de pe urma hotărîrii Uniunii Sovietice de a relua experiențele nucleare, hotărire care a fost adoptată ca rezultat al înrăutățirii situației internaționale din vina puterilor imperialiste. Nimeni altul decît Occidentul a silit Uniunea So-

vietică să adopte o asemenea hotărire. Și tocmai imperialiștii, care cu o mină varsă sîn- gele popoarelor, iar cu alta își șterg lacrimile de crocodil in pretinsa lor neliniște pentru soarta omenirii, au ridicat fel de fel de obstacole în calea realizării la tratativele de la Geneva a unui acord cu privire Ia interzicerea experiențelor nucleare".La rîndul său, ziarul „Al-A- hali" scrie că, deși hotărîrea Uniunii Sovietice a stirnit regrete, U.R.S.S. a fost nevoită să ia această măsură din cauza agravării situației internaționale. „Este un fapt incontestabil că după cel de-al doilea război mondial S.U.A. au preluat rolul de agresor pe a- rena internațională, arată ziarul. Ele au depus toate eforturile pentru a închide cercul în jurul Uniunii Sovietice".
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înfloritoarea economie
a Ucrainei sovietice

MOSCOVA 4 (Agerpres). — întreprinderile industriale din Ucraina și-au îndeplinit înainte de termen planul pe primele 9 luni ale anului în curs. Anul acesta producția industrială globală va crește în Ucraina cu aproximativ 83 la sută față de 1955, ceea ce va depăși considerabil ritmul de creștere planificat. Va spori producția celor mai importante categorii de produse ale industriei grele : fontă — cu aproximativ 60 la sută, oțel — 66 la sută, laminate — 69 Ia sută, cărbune cocsificabil — 47 la sută, gaze naturale — aproape de șapte ori, energie electrică — de două ori, fibre sintetice — 2,5 ori și mase plastice de 8,5 ori.Din 1956 s-au construit în Ucraina peste 1.000 de mari întreprinderi și obiective industriale, printre care 16 furnale înalte, 21 agregate pentru producția de oțel, 17 laminoare pentru laminate și țevi, 200 de mine de cărbuni, întreprinderi pentru exploatarea minereului de fier și de mangan.A crescut producția mărfurilor de consum popular. Anul acesta se vor produce de peste două ori mai multe țesături de bumbac, zahăr, carne și ulei vegetal; de 3,7 ori mai multe produse din lapte decît în anul 1955.

MOSCOVA 4 (Agerpres) TASS transmite : La 4 noiembrie N. S. Hrușciov a primit pe Janos Kadar. între N. S. Hrușciov și J. Kadar a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie frățească.MOSCOVA. — La 4 noiembrie N. S. Hrușciov a primit pe Bias Roca și Carlos Rafael Rodriguez membri ai conducerii Uniunii revoluționare Cuba, care Congresul P.C.U.S.
organizațiilor integrate i au participat al XXII-lea din ; la al
AmbasadorulDELHI.R. P. Romîne în India, lancu Horațiu a vizitat, între 28 octombrie și 2 noiembrie orașele Calcuta, Gauhati și Shillong.La invitația clubului „India International Club", din Calcuta, ambasadorul romin a ținut o conferință despre dezvoltarea economică a R. P. Romî- ne, la care au participat membrii clubului, reprezen- ai unor ministere din Bengalul de vest, oa- de afaceri, ziariști in-tanți statul meni dieni. 5

hotărire amestecul imperialiștilor americani în Vietnamul de sud, precum și politica de teroare și represiuni dusă de autoritățile lui Ngo Dinh Diem, cheamă tineretul din lumea întreagă să sprijine poporul vietnamez șl tineretul vietnamez în lupta lor eroică împotriva amestecului militar american în Vietnamul de sud și pentru reunificarea pașnică a țării.

PRAGA 4. — Corespondentul Agerpres transmite: La Praga a avut loc simpozionul : 
„15 ani de experiență a U.I.S." Cu acest prilej, un număr de foști activiști din conducerea Uniunii denților au împărtășit celor prezenți din experiența muncii lor.Cuvîntul introductiv a fost rostit de Sudhandhu Chaud- huri (India), secretar al U.I.S. Au mai luat cuvîntul Giovanni Berlinguer (Italia), fost președinte al U.I.S., Ale- xandr Iakov (Bulgaria) și Petre Gheorghe (Romînia), fost rnonhro in secretariatul UJ-S.In capitala ILS. Cehoslovace are loc ce asemenea sesiunea Comitetului Executiv al Uniunii Internaționale a Studenților consacrată celei de-a 15-a aniversări a creării acestei organizații studențești internaționale.Jiri Pelikan, președintele Uniunii Internaționale a Studenților a prezentat raportul despre activitatea U.I.S. în cursul celor 15 ani.Luînd cuvîntul în cadrul lucrărilor, Stana Enache, vice-

Internaționale a Stu-
președintă a Uniunii Asociațiilor Studențești din R. P. Romînă, a declarat că studenții romîni sprijină cu fermitate activitatea U.I.S., pusă în slujba intereselor fundamentale ale studențimii de pretutindeni, în lupta pentru apărarea păcii și pentru înțelegerea între popoare.„Considerăm de datoria noastră, a tuturor organizațiilor studențești, a spus vorbitoarea, să acționăm pentru realizarea în fapt a măsurilor privind educarea studenților în spiritul ideilor păcii, respectului reciproc și intele- gerii intre popoire. ciistri 
xdeptite ia wwa*»âaritate de 
cea de a 15-a sesinzs a Adunării Generale a O.N.U. pe baza proiectului de rezoluție prezentat de guvernul R. P. Romîne". Reprezentanta studenților din țara noastră s-a pronunțat în favoarea intensificării acțiunii pentru cunoașterea reciprocă și înțelegerea între studenți, pentru realizarea unității internaționale studențești în lupta pentru pace și interesele vitale studențimii.

WASHINGTONULUIr
MARIONETELE FILIPINEZE

Un aspect de la demonstrația pașnica de protest organizată recent pe bulevardele parisiene de către algerienii stabiliți în Franța. Cu acest prilej au fost arestați sute de algerieni și deportați în Algeria. în foto: Demonstrația din Piața Operei.

țțt ashingfonul vrea să împin- 
1/1/ gă Fiiipinele în Consiliul 

de Securitate. Culmea este 
că diplomații americani pretind 
să se acorde Filipinelor locul ce 
revine de drept... Europei răsări
tene. Nu-i greu de înțeles miste
rul. ■
cînd 
netă docilă care să-i facă jocul 
la o

S.U.A. dorește să aibă ori- 
la dispoziție încă o mario-

simplă apăsare de bufon.
Care esfe situația țării blagos

lovite de S.U.A. să reprezinte... 
Europa de răsărit! Ce loc ocupă 
ea pe plan internațional ?

Despre existența celor 7.000 de 
insule din 
în partea 
europenii 
Magellan 
ma oară pe acele pămînturi.

Colonialiștii spanioli care 
instalat imediat în Filipine 
slors timp de trei secole bogățiile 
țării, exploafînd crunt pe băștinași. 
La sfîrșitul secolului trecut poporul 
lilipinez pune însă capăt acestei 
robii seculare. Fiiipinele se pro
clamă republică independentă. 
Pentru scurt timp, însă. La orizont 
apare un nou nepoftit: imperia
lismul american. S.U.A. pun sfă-

Oceanul Pacific, situate 
de nord a Indoneziei, 
au aflat în 1521, 
a debarcat pentru

cînd 
pri-

s-au
au

pe arhipelagul din Marea 
de Sud fără nici un fel de

pinire 
Chinei 
scrupule, tară a da nimănui vreo 
explicație, fără altă justificare de
cît faimosul „drept al celui mai 
puternic".

Începe pentru filipinezi o nouă 
epocă de asuprire colonială, care 
ține pînă în 1946. In acest an, 
sub presiunea mișcării de elibera
re națională din țară și a opiniei 
publice mondiale, S.U.A. acordă 
Filipinelor „independența". Fap
tele au dovedit că de fapt acesta 
esfe doar un simulacru de inde
pendență. Oficial, Fiiipinele sînt 
o țară independentă. Faptic însă, 
întreaga economie a țării — ca 
și întreaga viață publică — esfe 
controlată de monopoliștii ameri
cani. Acest lucru a fost recunos
cut (probabil din greșeală) de în
suși președintele lilipinez Carlos 
Garda, om de încredere al Wa
shingtonului. Iată ce declara a- 
cesta : „In lume nu există proba
bil altă țară independentă unde 
controlul străinilor asupra econo
miei naționale să fie atît de larg 
și general ca în Filipine".

Oficial, Fiiipinele au armata lor 
proprie. în țară, însă, stăpîni sînt

militarii americani. S.U.A. dețin în 
arhipelag peste 20 de baze mili
tare care ocupă 27,5 la sută din 
suprafața arabilă a țării.

Incluse in' blocul agresiv 
S.E.A.T.O., Fiiipinele constituie aici 
cea mai docilă unealtă a milita- 
riștilor americani. Isteria războini
că și propaganda anticomunistă, 
elemente primordiale ale politicii 
americane, sînt îmbrățișate cu zel 
de guvernul lilipinez. Acest gu
vern este, de altfel și organiza
torul așa-numitei conferințe de la 
Manila unde s-au înfățișat „repre
zentanți" aleși pe sprinceană : ai 
lui Ngo Dinh Diem, ai clicii din 
Coreea de Sud și ai lui Cian Kai-și. 
Se știe că această conferință
caracter agresiv și diversionist s-a 
soldat cu un lamentabil eșec.

Dacă cineva ar cerceta chiar 
lupa activitatea guvernului tilipi- 
nez n-ar găsi nici măcar cel mai 
mic gest care să fie menit a con
tribui la menținerea păcii, la des
tinderea internațională, la înțele
gere între popoare.

Și iată că reprezentanul unui 
astfel de guvern esfe împins de 
Washington In Consiliul de Secu
ritate să reprezinte... Europa răsă-

cu

cu

riteană. E problematic dacă gu 
vernanții filipinezi sînt atît 
slabi la geografie incit să fie lip
siți chiar de o idee precisă cu 
privire la acea parte a globului 
pe care la semnul baghetei stăpâ
nilor lor, declară că vor s-o re
prezinte. Ei preferă însă ridicolul 
ignoranței pentru că așa le dic
tează stăpînii. Doar între Filipine 
și Europa răsăriteană nu există ni
mic comun din punct de vedere 
teritorial. Nici liota a șasea ame
ricană, nici cea de a șaptea, a 
opta sau a nouă-zecea, nici tot 
potențialul naval al S.E.A.T.O. ri
dicat la pătrat n-ar putea să trans
porte cele 7.000 de insule în Eu
ropa și să modifice astfel actua
lul amplasament geografic al Fili
pinelor.

Insă chiar și în cazul cînd, să 
presupunem, concubinajul S.U.A.- 
Filipine ar genera un mecanism 
capabil să înfăptuiască o aseme
nea lucrare, profilul moral al gu
vernului lilipinez, activitatea sa, 
nu permite nicidecum acestuia din 
urmă să aspire la un loc în Con
siliul de Securitate.
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