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Sărbătorirea măreței aniversări 
a eliberării patriei noastre

23 August 1954 
în Capitală

In minunata dimineață a 
zilei de 23 August 1954 o 
mare de oameni se revarsă 
pe străzile Capitalei. Co
loanele împodobite cu dra
pele și lozinci care slăvesc 
cea de a 10-a aniversare a 
eliberării patriei noastre, 
înaintează șuvoi spre Piața 
Stalin, locul unde se des
fășoară marea demonstrație 
a oamenilor muncii și pa
rada militară.

Sîntem în Piața Stalin. 
Flamuri roșii și tricolore, 
ghirlande și flori împodo
besc tribunele. Litere mari 
albe înscriu pe tribuna ofi
cială cuvintele „Trăiască 
23 August, marea sărbă
toare națională a poporului 
romîn“. Drapelele flutu- 
rînd încadrează uriașul me
dalion cu chipul lui Lenin 
și Stalin, portretele mem
brilor Prezidiului P.C.U.S., 
ale membrilor Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R. și 
al Președintelui Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a 
R.P.R.

Aplauze și aclamații pre
lungi anunță sosirea la tri
buna oficială a tovarășilor 
Gh. Gheorghiu-Dej, dr. 
Petru Groza, Gh. Apostol, 
N. M. Șvernik, membru su
pleant al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., președintele 
Consiliului Central al Sin
dicatelor Sovietice, condu
cătorul delegației Uniunii 
Sovietice, G. I. Rudi, pre
ședintele Consiliului de 
Miniștri al R.S.S. Moldove
nești, general colonel F. I. 
Golikov, membri ai delega
ției sovietice și a celorlalți 
membri ai guvernului și

j Printre sutele de mii de oameni ai muncii care au 
j defilat în Piața Stalin au fost și echipele artistice 
J ale căminelor culturale care s-au întrecut în 
) fianala concursului artistic.

membri ai C.C. al P.M.R.
In tribune se află de ase

menea generali și ofițeri 
superiori, oameni de știință, 
artă și cultură, oaspeți de 
peste hotare, membri ai 
corpului diplomatic.

Un sunet preiung de 
trompetă răsună peste toată 
piața. Fanfara intonează 
„Onorul la general“. Gene
ralul de armată Emil Bod- 
năraș, Ministrul Forțelor 
Armate ale R.P.R. vicepre
ședinte al Consiliului de 
Miniștri, după ce trece tru
pele aliniate în piață în re
vistă, urcă Ia tribună de 
unde-și rostește cuvîntul de 
salut și felicitare în numele 
Guvernului R.P.R. și al 
C.C. al P.M.R.

începe parada 
militară

Trompeții vestesc deschi
derea parăzii militare. In 
piață începe defilarea. Osta
șii pășesc în rînduri perfect 
aliniate, plini de energie și

bărbăție. Prin fața tribune
lor trec rînd pe rînd, cu 
fruntea sus, elevii și profe
sorii Academiilor și școli
lor militare, infanteriștii, 
vînătorii de munte, mari
narii în uniformele lor alb- 
albastre, grănicerii, stră- 
juitorii granițelor sfinte ale 
țării.

In sunetele marșului 
trec prin piață cavaleriști, 
artileriști, trupe motorizate 
și blindate, antiaeriana. 
Un zumzet neîntrerupt face 
ca privirile mulțimii să se 
îndrepte spre cer. Săgeți 
argintii spintecă văzduhul: 
avioanele de mare viteză, 
mîndria aviației romînești.

Coloși de oțel pătrund in 
piață. Trec unități de 
tancuri. Piața se zguduie; 
mulțimea aplaudă furtu
nos.

Parada militară a de
monstrat puterea Forțelor 
noastre Armate, faptul că 
poporul muncitor se poate 
bizui pe armata sa.

Către
Comitetul Central al Partidului Comunist 

al Uniunii Sovietice, 
Consiliul de Miniștri al U. R. S. S.

și Prezidiul Sovietului Suprem al U. R. S. S.
MOSCOVA-KREMLIN

Cu .prilejul marii sărbători naționale a poporului ro
mîn, cea de a 10-a aniversare a eliberării Romîniei, Co
mitetul Central al Partidului Aluncitoresc Romîn, gu
vernul Republicii Populare Romîne și Prezidiul Marii 
Adunări Naționale a R.P.R. vă trimit, dragi tovarăși, un 
călduros salut, mărturie a dragostei și recunoștinței pe 
care poporul romîn le poartă marelui popor sovietic, glo
riosului Partid Comunist al Uniunii Sovietice, guvernu
lui U.R.S.S. și Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste.

Poporul nostru nu va uita niciodată că eliberarea Ro
mîniei de către armata marii Țări a Socialismului i-a dat 
posibilitatea să doboare dictatura fascistă, să-și cuce
rească pentru prima dată în istoria sa libertatea și ade
vărata independență națională, să construiască o viață 
nouă în patria sa. Niciodată nu se va șterge din amin
tirea poporului nostru jertfa nobilă a ostașilor și ofițe
rilor sovietici, care și-au dat viața pentru eliberarea pa
triei noastre.

Ca lumina ochilor va apăra poporul romîn prietenia 
și alianța cu Uniunea Sovietică — bunul său cel mai de 
preț — garanția trainică a viitorului fericit, socialist al 
patriei sale, chezășia independenței și suveranității sale 
naționale.

Relațiile de strînsă prietenie dintre U.R.S.S. și R.P.R., 
ajutorul multilateral pe care Uniunea Sovietică îl acordă 
țării noastre constituie o pildă vie de internaționalism 
proletar și de colaborare frățească între popoare libere.

Poporul nostru, sub conducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn, călăuzit de nemuritoarea învățătură marxist- 
leninistă, de experiența gloriosului Partid Comunist al 
Uniunii Sovietice, pășește cu încredere înainte spre un 
viitor luminos și fericit. El își manifestă hotărîrea de a 
duce pînă la capăt opera de construire a socialismului, 
de a contribui tot mai activ la întărirea puternicului 
lagăr al păcii și socialismului în frunte cu Uniunea So
vietică, la apărarea păcii în lume.

Trăiască marea Uniune Sovietică — bastionul păcii și 
libertății popoarelor !

Slavă marelui Partid Comunist al Uniunii Sovietice!
Trăiască în veci prietenia de nezdruncinat și colabo

rarea frățească dintre poporul romîn și marele popor 
sovietic!
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI 
MUNCITORESC ROMIN

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII 

POPULARE ROMINE
PREZIDIUL MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 

A REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

(Continuare în pag. 3-a)

Parada militară a deschis minunata defilare din Piața Stalin. In clișeu 
vedem o parte din trupele blindate care au defilat.

Președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne, 

tovarășului PETRU GROZA
București

Cu ocazia celei de a 10-a aniversări a zilei eliberării 
vă rog, tovarășe președinte, să primiți din partea Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S. și din partea mea 
călduroase felicitări și urări de noi succese poporului 
prieten romîn în munca lui pașnică constructivă, pentru 
întărirea statului democrat-popular romîn.

_______ K. VOROȘILOV
Președintelui Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne, 
tonarășuluî GH. GHEORGHIU-DE]

București
La a 10-a aniversare a sărbătorii naționale —- ziua 

eliberării — vă rog pe dvs., tovarășe președinte, și gu
vernul Republicii Populare Romîne să primiți felicitările 
mele cordiale. Urez poporului romîn prieten noi succese 
în eforturile lui creatoare îndreptate spre dezvoltarea 
pașnică și înflorirea Republicii Populare Romîne.

Intărească-se prietenia frățească de nezdruncinat din
tre popoarele noastre.

_______ G. MALENKOV
Ministrului Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Romîne 

tovarășului S. BU GHICI
București

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Populare 
Romîne — cea de a 10-a aniversare a zilei eliberării — 
primiți, tovarășe ministru, felicitările mele cordiale.

Vă rog să primiți de asemenea urările mele de dezvol
tare și întărire continuă a prieteniei frățești și a colabo
rării între Republica Populară Romînă și Uniunea So
vietică — pentru binele popoarelor noastre și în interesul 
asigurării păcii trainice și securității internaționale.

V. MOLOTOV



Adunarea festivă pentru sărbătorirea 
celei de a 10-a aniversări a eliberării Romîniei

In seara zilei de 22 au
gust, la Teatrul de Operă 
și Balet al R.P.R., a avut 
loc adunarea festivă pentru 
sărbătorirea celei de a 10-a 
aniversări a eliberării Ro
mîniei.

Sala teatrului avea un 
aspect sărbătoresc. Primiți 
cu aplauze îndelungate, la 
masa prezidiului au luat 
loc, tovarășii: Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, dr. Petru Groza, 
Gh. Apostol, N. M. Șvernik, 
membru supleant al Pre
zidiului C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului 
Central ăl Sindicatelor So
vietice, conducătorul dele
gației Uniunii Sovietice, G. 
I. Rudi, președintele Consi
liului de Miniștri al R.S.S. 
Moldovenești, general-co- 
lonel F. I. Golikov, membri 
ai delegației sovietice, I. 
Chișinevschi, Chivu Stoi
ca, Al. Moghioroș, M. B. 
Mitin, membru al Acade
miei de Științe al U.R.S.S., 
general de armată Emil 
Bodnăraș, Miron Con- 
stantinescu, P .Borilă, L. 
G. Melnikov, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la Bucu
rești, C. Pîrvulescu, acad, 
prof. dr. C. I. Parhon, D. 
Coliu, general-locotenent 
Al. Drăghici, N. Ceaușes- 
cu, M. Dalea, I. Fazekaș, 
Constanța Crăciun, gene
ral-locotenent L. Sălăjan, 
Stelian Moraru și alțî frun
tași ai vieții publice.

In sală se aflau membri 
ai guvernului, membri ai 
C.C. al P.M.R., conducă
tori ai instituțiilor cen
trale, activiști de partid, 
generali și ofițeri superi
ori, care au contribuit la 
realizarea actului de la 23 
August și au condus mari

Bilanțul marilor succese dob ndite în cei 10 ani 
de la eliberare și sarcinile de viitor 

ale poporului nostru
Intîmpinat cu aplauze 

îndelungate a luat cuvîntul 
tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej, care a prezentat ra
portul despre cea de a ze
cea aniversare a eliberării 
Romîniei de către glorioa
sa Armată Sovietică și răs
turnarea dictaturii fasciste 
de către forțele patriotice 
conduse de Partidul Comu
nist Romîn.

Tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej a făcut bilanțul 
marilor succese dobîndite 
în cei 10 ani de la elibera
re de poporul nostru și a 
vorbit despre sarcinile care 
ne stau în față.

Cu 10 ani în urmă Ro
mînia era o țară cu o in
dustrie slab dezvoltată și 
cu o agricultură înapoiată, 
aflată Ia cheremul imperia
liștilor străini. Masele 
largi muncitoare trăiau 
din greu, îndurînd o adîn- 
că mizerie. Acestei situații 
i s-a pus capăt odată pen
tru totdeauna. 

unități ale armatei noastre 
în luptele pentru zdrobirea 
fascismului, oameni ai ști
inței, artei și culturii, șefi 
ai cultelor, reprezentanți 
ai presei romîne și străine, 
oameni ai muncii.

Au participat de ase
meni, membri ai corpului 
diplomatic, numeroși oas
peți străini din diferite 
țări, invitați ai organizații
lor obștești și instituțiilor 
culturale cu prilejul zilei 
de 23 August.

Adunarea a fost deschi
să de tovarășul dr. Petru 
Groza. Vorbitorul a subli
niat că istorica victorie a 
Uniunii Sovietice asupra 
fascismului și eliberarea 
țării noastre au creat con
diții ca poporul romin să-și 
ia soarta în propriile sale 
mîini, să devină adevăra
tul stăpîn al țării. Sub con
ducerea partidului, clasa 
muncitoare, în alianță de 
nezdruncinat cu țărănimea 
muncitoare, a obținut în 
ultimii zece ani mari suc
cese pe drumul construirii 
socialismului. Dintr-o țară 
înapoiată din punct de ve
dere economic și cultural, 
Romînia s-a transformat 
într-o țară cu o industrie 
socialistă înaintată, cu o 
agricultură în plin progres, 
cu o cultură înfloritoare. 
Cu nestrămutată încredere 
în viitor, oamenii muncii 
din țara noastră muncesc 
acum cu avînt pentru în
făptuirea programului de 
măsuri întocmit de partid 
pentru dezvoltarea agricul
turii, sporirea producției 
bunurilor de larg consum, 
în vederea îmbunătățirii 
condițiilor de trai ale ma
selor muncitoare. 

Intr-o perioadă istorică 
scurtă, poporul romîn a do- 
bîndit realizări nenumărate 
în opera de transformare 
a Romîniei dintr-o țară 
înapoiată și înrobită de 
imperialiștii străini, într-o 
țară industrială înaintată 
și cu o agricultură meca
nizată. In anii puterii popu
lare industria a luat o mare 
dezvoltare. Numai în cinci 
ani (1948-1953) producția 
industrială a crescut de 
peste 3 ori și jumătate, în 
vreme ce în zece ani 
(1928-1938), în Romînia 
buirghezo-moșierească in
dustria a crescut cu mai 
puțin de 50 la sută.

In țara noastră au fost 
create noi ramuri ale in
dustriei : construcția de 
mașini electrice, construc
ția de mașini și unelte 
agricole, construcția de 
utilaj petrolifer și minier 
și altele. Industria metalur
gică a țării noastre este 
astăzi în stare să înzestre
ze agricultura cu o mare

parte din mașinile și unel
tele agricole necesare. As
tăzi în țara noastră se 
fabrică tractoare cu șenile, 
batoze de cereale, cultiva
toare, secerători-legători și 
alte mașini agricole care 
nu s-au mai produs nicio
dată în vechea Romînie 
burghezo-moșierească. In 
acest răstimp s-a reușit să 
se formeze mii de noi con
ducători ai industriei, zeci 
de mii de c<_dre tinere de 
muncitori și tehnicieni 
Toate 'acestea dovedesc pu
ternicul avînt ai industriei 
noastre socialiste.

Prefaceri mari s-au pe
trecut și în agricultură. Și 
și această ramură și-a făcut 
apariția sectorul socialist, 
care se dezvoltă și se întă
rește neîncetat. Sectorul 
socialist cuprinde acum pe
ste 20 la sută din supra
fața arabilă a țării. Gospo
dăriile de stat, gospodă
riile colective și întovără
șirile obțin recolte superi
oare gospodăriilor indivi
duale ale țăranilor munci
tori. Schimbările petrecute 
în agricultură au făcut ca 
astăzi principala cantitate 
de producție-marfă să fie 
produsă de țăranii munci
tori și nu de moșieri și 
chiaburi, așa cum se întâm
pla în trecut. Lucrul acesta 
este o importantă victorie 
obținută de țărănimea 
muncitoare, cu sprijinul 
frățesc al clasei muncitoa
re, al statului nostru de
mocrat-popular, victorie 
caire stă la temelia îmbu
nătățirii simțitoare a traiu
lui țărănimii muncitoare.

Agricultura a primit un 
număr din ce în ce mai 
mare de tractoare și mașini 
agricole, ajutor de cea mai 
mare însemnătate la creș
terea producției agricole 
și la transformarea socia
listă a satului. De unde în 
1950 în țara noastră se nu
mărau abia 4.900 tractoare 
convenționale, astăzi am 
ajuns la peste 25.000 trac
toare convenționale. Nu
mărul S.M.T.-urilor a cres
cut la 220. In agricultura 
țării și-a făcut loc știința 
agrotehnică. Odată cu spo
rirea producției agricole a 
crescut șeptelul.

O atenție deosebită s-a 
dat ridicării cadrelor cali
ficate de ingineri, agro
nomi, tehnicieni agricoli, 
tractoriști, zootehnicieni. 
Față de 1938, cînd era un 
inginer agronom la 12.500 
hectare, astăzi revine un 
inginer agronom la 2.000 
hectare.

Partidul și guvernul în
dreaptă principalele stră
duințe spre lichidarea ră- 
mînerii în urmă a agricul
turii și sporirea producției 
bunurilor de consum, în 
vederea ridicării nivelului 
de trai al oamenilor mun
cii.

In cuvîntarea sa to
varășul Gh. Gheorghiu- 
Dej a afătat că proiectul 
pentru Directivele Congre
sului al II-lea al P.M.R. cu 
privire la dezvoltarea agri
culturii în următorii 2—3 
ani prevede importante 
măsuri pentru ridicarea 
agriculturii. Prin valorifi
carea tuturor rezervelor de 
pămînt se va ajunge ca în 
1956, suprafața arabilă a 
țării să crească pînă la 10 
milioane hectare. Din an 
în an vor crește investițiile 
în agricultură în scopul 
obținerii unor recolte bo
gate, sporirii șeptelului și 
măririi producției animale. 
In anul 1955 investițiile se 
vor ridica la circa 3 mili
arde lei, iar în anul 1956 
la circa 4 miliarde. In a- 
propiații 2-3 ani se preve
de creșterea producțiilor 
globale pînă la 10.500.000 
tone la cereale, plante le
guminoase — 206.000 tone, 
plante tehnice — 3.020.000 
tone, cartofi și legume — 
5.640.000 tone, furaje cul
tivate — 6.340.000 tone, 
etc.

Tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej a arătat în cuvîn
tarea sa realizările obți
nute și în celelalte ramuri 
ale economiei, precum și 
în știință, artă și literatu
ră. Toate acestea au făcut 
ca în cei 10 ani de la elibe
rare să se îmbunătățească 
simțitor nivelul de trai al 
maselor. A sporit simți
tor consumul populației de 
la orașe și sate.

Marile succese obținute 
pe toate tărîmurile de po
porul nostru în cei 10 ani 
sînt rodul muncii creatoare 
a poporului devenit stăpîn 
pe soarta sa. Dar marile 
realizări n-ar fi fost cu 
putință dacă în fruntea 
poporului muncitor n-ar fi 
stat partidul clasei munci
toare și nu ne-am fi bucu
rat de sprijinul neprecupe
țit al marelui prieten și 
aliat, Uniunea Sovietică.

Oamenii muncii de la 
orașe și sate văd în con
ducerea de către partid che
zășia construcției victo
rioase a socialismului, a ri
dicării nivelului de trai al 
celor ce muncesc. Oamenii 
muncii sînt hotărîți să în- 
tîmpine cel de al II-lea 
Congres al P.M.R. prin- 
tr-un puternic avînt al ac
tivității lor creatoare pen
tru sporirea producției a-

Cuvîntul conducătorului delegației sovietice
Cu vii aplauze este în- 

tîmpinat tovarășul N. M. 
Șvernik, conducătorul de
legației Uniunii Sovietice. 
Cuvîntarea sa prilejuește o 
caldă manifestare de dra
goste și recunoștință a 
adunării, față de marea 
Uniune Sovietică elibera
toare.

Tovarășul N. M. Șvernik 

gricole și industriale, pen
tru făurirea bunei stări a 
poporului.

In cuvîntarea sa tovară
șul Gh. Gheorghiu-Dej s-a 
ocupat de schimbările a- 
adînci petrecute pe plan 
internațional. Uniunea So
vietică a devenit și mai 
puternică, influența ei în 
lume și mai covîrșitoare. 
Alături de Uniunea Sovie
tică au apărut țările de de
mocrație populară care 
construesc cu succes socia
lismul, a apărut o nouă 
mare putere mondială — 
Republica Populară Chi
neză. 900 milioane de oa
meni s-au unit sub același 
steag, întir-un singur lagăr 
— lagărul democrației și 
socialismului, cea mai mare 
cucerire a popoarelor.

Uniunea Sovietică și ță
rile democrat-populare duc 
o politică de pace și cola
borare internațională. Ele 
luptă pentru o strînsă co
laborare între popoare, 
prin lărgirea schimburilor 
comerciale și culturale în 
scopul asigurării păcii în 
lume. Politica de pace a 
Uniunii Sovietice, a R. P. 
Chineze și a celorlalte țări 
ale lagărului democrat se 
bucură de un sprijin tot 
mai larg printre oamenii 
iubitori de pace din lumea 
întreagă.

Poporul romin este mîn- 
diru că face parte din ma
rele lagăr al democrației 
și socialismului. Nicicînd 
în istoria sa poporul nostru 
nu a avut atîția prieteni 
ca astăzi.

,,La a zecea aniversare 
a eliberării patriei — a 
spus în încheiere tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej — asi
gurăm pe toți prietenii po
porului romîn și în primul 
rînd poporul sovietic elibe
rator și popoarele țărilor 
democrat-populare că vom 
sta neclintiți la postul 
nostru de răspundere și 
vom contribui activ și plini 
de hotărîre la lupta mon
dială pentru pace și demo
crație, pentru triumful 
principiilor colaborării fră
țești între popoare”.

Cuvîntarea tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dej a fost 
întreruptă deseori de apla
uze puternice și înde
lungate. Publicul a ova
ționat pentru Partidul 
Muncitoresc Romîn, pen
tru Republica Populară Ro- 
mînă și pentru Uniunea 
Sovietică, marea noastră 
eliberatoare și prietenă.

și-a început cuvîntarea sa, 
feliciți"! poporul romîn cu 
prilejul celei de a zecea 
aniversări a eliberării Ro
mîniei de sub jugul cotro
pitorilor germani fasciști 
și al dictaturii fasciste 
trădătoare a lui Antonescu.

Vorbitorul a scos în evi
dență faptul că în August 
(Continuare în pag. 3-a)



Adunarea festivă 
pentru sărbătorirea celei de a 10-a 
aniversări a eliberării Roniîniei

(Urmare din pag. l-a) 
1944 poporul nostru iubi
tor de libertate, însuflețit 
de Partidul Comunist, a 
pornit cu arma în mînă la 
luptă împotriva Germaniei 
fasciste. Prin acțiuni re
voluționare de masă, clasa 
muncitoare și țărănimea 
muncitoare mobilizate de 
Partidul Comunist au reu
șit să răstoarne guvernul 
generalului reacționar Ră- 
descu și să instaureze la 6 
Martie 1945, un guvern 
popular în care rolul con
ducător îl deținea clasa 
muncitoare.

N. M. Șvernik a arătat 
că în cei zece ani care s-au 
scurs de la eliberare, po
porul romin a obținut suc
cese însemnate. Străduin
țele Partidului Comunist 
și ale poporului romîn au 
fost încununate cu mari 
succese în domeniul întă
ririi statului democrat- 
popular, al refacerii și dez
voltării economiei națio
nale și al ridicării nivelu
lui de trai material și cul
tural al oamenilor muncii.

„Au dispărut pentru tot
deauna jugul, exploatarea 
oamenilor muncii, timpu
rile cînd soarta muncitori
lor și țăranilor era hotărîtă 
fără participarea poporului 
însuși — a spus N. M. 
Șvernik — cînd dezvolta
rea politică și economică 
a Romîniei se hotăra la 
Paris, Londra, Berlin și 
Washington, cînd Romînia 
era o semicolonie și o 
anexă agrară de materii 
prime a statelor imperia
liste".

Vorbind de realizările 
dobîndite în agricultură, 
conducătorul delegației so
vietice a subliniat însemnă
tatea măsurilor juste luate 
de plenaira C.C. al P.M.R. 
din august 1953, cu privire 
la dezvoltarea agriculturii 
și la sporirea producției 
mărfurilor de consum popu
lar. înfăptuirile poporului 
romîn se datoresc în primul 
rînd existenței statului de
mocrat-popular — instru
ment puternic în mîna oa
menilor muncii în lupta 
pentru construirea socia
lismului în Romînia. Tăria 
și forța statului democrat- 
popular sînt asigurate de 
unitatea de nezdruncinat 
dintre partid și popor, de 
existența în țara noastră a 
alianței de luptă dintre cla
sa muncitoare și țărăni
mea muncitoare — temelia 
regimului de democrație 
populară. La întărirea 
R.P.R. contribuie politica 
externă a guvernului ro- 

’în, politică de pace, prie- 
ie și colaborare frățeas

ca cu Uniunea Sovietică 

și cu celelalte țări din la
gărul democratic.

Tovarășul N. M. Șvernik 
a amintit în cuvîntarea sa 
prietenia de veacuri ce lea
gă poporul romîn de po
porul rus. Această priete
nie s-a cimentat puternic 
în lupta comună dusă de 
poporul romîn alături de 
Armata Sovietică împotri
va trupelor fasciste ger
mane. Prietenia de veacuri 
dintre popoarele Romîniei 
și U.R.S.S. este luminată 
astăzi de steagul interna
ționalismului proletar și 
nici un fel de uneltiri vrăj
mașe nu sînt în stare să 
slăbească prietenia dintre 
cele două țări. Neîncetat 
Uniunea Sovietică sprijină 
poporul romîn în toate do
meniile de activitate, în 
munca și lupta sa pentru 
construirea socialismului. 
Prietenia și legăturile fră
țești dintre R.P.R. și Uni
unea Sovietică își au drept 
izvor mărețele țeluri ale 
apărării păcii și securității 
internaționale.

N. M. Șvernik a subli
niat în cuvîntarea sa că cu 
toate că în lume s-a ajuns 
la o slăbire a încordării 
în relațiile internaționale, 
forțele războinice, n-au re
nunțat la planurile lor de 
dezlănțuire a unui nou 
măcel. Iată de ce se im
pune ca o datorie sfîntă în
tărirea prin toate mijloa
cele a lagărului socialist 
al păcii, puternic bastion 
al păcii și securității po
poarelor.

Incheindu-și cuvîntarea, 
tovarășul N. M. Șvernik a 
urat fierbinte în numele 
întregului popor sovietic, 
dobîndirea de noi succese 
de către poporul romîn în 
lupta pentru construirea 
societății noi, socialiste, în 
lupta pentru cauza păcii și 
securității popoarelor.

Cuvîntul conducătorului 
delegației sovietice a prile
juit o caldă manifestare de 
dragoste și recunoștință a 
adunării față de marea 
Uniune Sovietică.

*

In aplauzele prelungite 
ale adunării s-a' dat citire 
textului telegramei de salut 
trimisă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. Așa cum se spu
ne în telegramă : „Viața a 
dovedit și dovedește în per
manență că drumul prie
teniei și alianței cu Uni
unea Sovietică este pentru 
poporul nostru drumul li
bertății, al vieții și al păcii, 
drumul victoriei în marea 
sa operă constructivă”.

Sărbătorirea măreței aniversări 
a eliberării patriei noastre

Demonstrația oamenilor muncii
(Urmare din pag. l-a)
Peste piață răsună mar

șul partizanilor. Defilează 
batalioanele gărzilor mun
citorești. In rîndurile lor 
sînt bărbați și femei, tineri 
și vîrstnici, muncitori dîrzi 
dintre care mulți au luptat 
acum 10 ani vitejește cu 
arma în mină, pentru eli
berarea Capitalei.

Cu fețele senine și pline 
de voioșie intră în piață co
loane de pionieri, apoi de 
elevi ai Școlilor Rezervelor 
de Muncă.

Reprezentarea unei sce
ne adînc întipărită în viața 
poporului nostru: intrarea 
Armatelor Sovietice elibe
ratoare, în August 1944 în 
București, face să răsune 
tribunele și piața de aplau
ze și urale puternice, care 
nu contenesc mult timp In 
Piața Stalin se revarsă a- 
poi ca un fluviu viu coloa
nele de oameni ai muncii 
din Capitală.

Sutele de mii de oameni 
ai muncii participanți la 
demonstrație își manifestă 
recunoștința vie față de 
marea noastră eliberatoare, 
Uniunea Sovietică, dragos
tea și atașamentul față de

Intr-unui din miile de sate ale țării
îmbrăcat în haină de 

sărbătoare, satul Drăgă- 
nești — centru raional — 
trăiește clipe deosebit de 
însemnate. La marea săr
bătoare a împlinirii celor 
10 ani de la eliberarea țării 
noastre de către marea 
Uniune Sovietică și-au a- 
nunțat sosirea și oaspeți 
din satele vecine.

Pe ulițe sosesc mereu că
ruțe și coloane lată-i pe 
vrednicii reprezentanți ai 
țăranilor muncitori din co
munele Dăneasa, Frunzaru, 
Gostavățu, mîndri să ra
porteze că treierișul a fost 
terminat cu mult înainte de 
vreme.

Asemeni unei ghirlande 

Trec prin piață harnicii muncitori din industria de mașini agricole.
Mii de tractoare făurite de ei sînt astăzi un ajutor neprecupețit dat țărănimii 

muncitoare.

încercatul nostru partid, 
inițiatorul și organizatorul 
tuturor victoriilor poporu
lui romîn dobîndite în cei 
10 ani de la eliberare.

In piață apar autoca
mioane romînești încărcate 
cu diferite utilaje agricole, 
tractoare romînești remor- 
cînd polidiscuri, batoze, 
greble mecanice, seceră- 
torl-legători, pluguri. Toa
te acestea dovedesc în chip 
viu contribuția clasei noa
stre muncitoare la întărirea 
alianței dintre clasa mun
citoare și țărănimea mun
citoare, temelia regimului 
democrat-popular.

In minunatele lor costu
me naționale intră în piață 
reprezentanți ai artei noa
stre populare, membrii ce
lor mai bune echipe artis
tice de amatori ale cămine
lor culturale care s-au în
trecut la concursul pe țară.

Cu aplauze puternice 
este întîmpinată coloana 
delegațiilor de muncitori 
din gospodăriile agricole 
de stat și S.M.T.-uri, ale 
membrilor gospodăriilor 
colective și întovărășirilor 
și ale țăranilor muncitori 

frumos împodobite pare co 
Ioana care se îndreaptă 
spre pădurea de la margi
nea satului, locul de defi
lare și desfășurare a mani
festației. In frunte pășesc 
călăreții strunind voiniceș
te caii jucăuși. Sînt munci
torii de la secțiile gospodă
riei agricole de stat „Scîn- 
teia“. Chipeși pășesc și 
harnicii tractoriști de la 
S.M.T Radomirești.

Minunatele roade ale eli
berării se văd și în satele 
raionului Drăgănești, în 
viața fiecărui țăran mun
citor.

Sute de familii de țărani 
muncitori din acest raion 

cu gospodării individuale 
din regiunea București. 
Oamenii muncii de la sate 
și-au arătat hotărîrea de a 
obține noi succese în dez
voltarea agriculturii, întă
rind astfel neîncetat alian
ța dintre clasa muncitoare 
și țărănimea muncitoare, 
pentru a temeinici și dez
volta mărețele cuceriri do- 
bîndite în cei 10 ani de la 
eliberare.

Melodia marșului spor
tivilor vestește începutul 
frumoasei parăzi a sporti
vilor. Șiruri, șiruri trec 
prin piață, ca niște valuri 
multicolore, coloanele de 
sportivi ale diferitelor aso
ciații. Cu aceasta ia sfîrșit 
marea demonstrație a oa
menilor muncii din Capi
tală cu prilejul aniversării 
gloriosului deceniu.

★
După amiază piețele șl 

parcurile au răsunat de 
cîntece, dansuri și voie 
bună Seara, în Parcul de 
cultură și odihnă „I. V. 
Stalin" a avut loc un car
naval. Pînă în noapte tîr- 
ziu, Capitala țării a vuit de 
cîntece și veselie.

au pășit pe drumul gospo
dăriei colective și al întovă
rășirii. La Poiana, întovă- 
rășiții au reușit de pe urma 
muncii în comun, să dobîn- 
dească anul acesta o pro
ducție de două ori mai 
mare decît țăranii indivi
duali.

îndelung a fost aplaudat 
frumosul program artistic 
prezentat de echipele artis
tice din Drăgănești și sa
tele vecine.

Apoi lăutele s-au pornit. 
Bătrîna pădure a fost mar
tora veseliei unor oameni 
care-și serbau zece ani de 
muncă rodnică, zece ani de 
libertate



lovan Păfru

ei cîntece, jocuri locale, costume pitorești, 
frumos ca celălalt. Alături de comorile folc-

a- 
în 
în 
de

Desfășurarea celui de al treilea concurs pe țară al 
echipelor artistice de amatori — această sărbătoare 
a artei noastre populare — a cuprins peste 11.000 
formații artistice. Concursul echipelor artistice de 
matori e o trecere în revistă a izbînzilor dobîndite 
mișcarea artistică din satele patriei noastre, care 
avîntul ei a întrecut toate manifestările artistice 
acest fel de pînă acum.

Rusu Ilie din comuna 
Berivoii Mari, regiunea 
Stalin, a fost un adevă
rat maestru în execu
tarea dansurilor și jocu
rilor.

Cititorul artistic
Pe tot cuprinsul patriei 

răsună în zilele acestea 
cîntul batozelor. In unele 
părți treieratul s-a și ispră
vit. Roadele muncii libere 
le culeg acum cu voioșie 
muncitorii de pe ogoare. 
Dar sub stăpînirea burghe
zilor și a moșierilor, țăranii 
muncitori nu numai că nu 
munceau pe ogoare cu tra
gere de inimă, dar îndurau 
din plin exploatarea moșie
rilor și a chiaburilor. Des
pre sălbăticia acestora, ca 
și a slugilor lor, e vorba 
în cărticica cu care a venit 
pe scenă cititorul artistic 
Iovan Pătru. A slugărit el 
însuși la chjaburi și cu 
sbucium a prins rostul slo
velor. Și nu numai pentru

Tineri și bătrîni, cu toții au contribuit la succesul 
echipei de trișcari din comuna Leșu, regiunea Cluj, 
care a primit premiul III.

A fost premiat trio-ul vocal de cîntece sîrbești din 
comuna Moldova Veche, regiunea Timișoara. Dar la 
succesul celor trei fete a contribuit din plin și acom
paniamentul tamburașilor.

Artiștii amatori au pășit în sala concursului cu o 
emoție de nedescris, dar cu chipurile strălucitoare de 
încredere, de voie bună, de bucurie.

Concursul a scos la iveală talente noi din popor, 
bogăția și valoarea artistică a folclorului poporului 
nostru. Din toate colțurile țării au venit în Capitală 
echipe de dansuri naționale, coruri, soliști, etc., ce au 
adus cu 
unul mai

suf’.etul său răsfoiește căr
țile moș, Pătru. In deosebi 
în nopțile lungi de iarnă, îl 
vezi înconjurat de tineri și 
vîrstnici, citind la căminul 
cultural din Racovița, raio
nul Lugoj. Le-a citit de 
curînd și povestirea „iLa a- 
rie“ de Al. Vlahuță, cu care 
s-a prezentat la concurs. Cu 
înțelegere și căldură veneau 
cuvintele lui acolo unde era 
vorba de cei ce.îndurau asu
priri, cu ură cînd . povestea 
de lingăul boerului care a 
lovit în burtă femeia ce era 
gata să nască.

Ascultîndu-1, prețuești și 
mai mult viața de azi, fără 
asupritori și fără cozile lor 
de topor, viața liberă a ță
ranului muncitor din patria 
noastră.

O întîlnire 
de neuitat

lorului romînesc 
C.C.S. din Buci 
lui maghiar, gei

Desfăș rea 
floririi culturale 
rire a alianței 
muncitoare, de i 
lare față de p; 
pentru pace și

Dorința lor fierbinte pentru pace
— Urmează acum echipa 

de dansuri din comuna Nă
ruja, regiunea Bîrlad — a- 
nunță prezentatorul de pro
grame. Această echipă 
va executa jocurile „De 
doi“, „Sîrba”, „Țărăneasca 
în bătăi" „Oița” și altele.

Și îndată pe scenă și-au 
făcut apariția, chiuind și 
strigînd, mai multe perechi 
de tineri. Flăcăii cu căciu
lile împodobite de flori și 
ramuri verzi de brad, le 
poartă ștrengărește pe 
sprinceană. Fetele, gătite 
cu marame de borangic și 
fote viu colorate, se avîntă 
iute în iureșul dansului. Jo
cul devine din ce în ce mai 
însuflețit, ca și munca des
fășurată de dansatori la se
ceriș și treieriș. O fată a 
început să se învîrte ca un 
titirez pe sub mîna unui 
flăcău chipeș cu care dan-

sează. In același timp, în 
ritmul vioi al jocului, între 
acești doi 
un brîu
„Trăiască pacea între po
poare".

In sala răsună ropote de 
aplauze. Dorința fierbinte 
de pace a tinerilor dan
satori din Năruja • 
brățișată cu multă 
de întreg publicul 
tor.

Cîteva mișcări 
natice și brîul a cuprins iar 
mijlocelul fetișcanei. Ulti
mul dans 'local, „Oița“, este 
executat parcă cu și mai 
multă agerime. Din cînd 
în cînd se aud strigături 
vesele. Ele oglindesc mun
ca și lupta tineretului de pe 
meleagurile Bîrladului pen. 
tru un trai din ce în ce mai 
bun, pentru pace.

tineri a apărut 
pe care scria :

este îm- 
căldură 
specta-

îndemî-

In sala mare de festivități 
a clubului fabricii de confec. 
ții ,,Gh. Gheorghiu-Dej“ e 
multă însuflețire. Au venit 
să dea aci spectacol artiștii 
amatori din regiunile Cluj 
și Bacău. Pe scenă se des
fășoară acum un dans 
nou. „Schimbul între oraș 
și sat" creat de țăranii 
muncitori din Gheoirghieni- 
Cluj, care îl execută acum 
cu multă vioiciune și voie 
bună. Printre dansatori se 
află și țăranul muncitor 
Iașcu Ștefan, care a luat 
chitanța Nr. 1 la colec
tare și țăranii muncitori 
Lucaci Nicolae, Las'.u Mar- 
cu și Iașcu Gheorghe, 
care au valorificat prin 
cooperativă însemnate can
tități de grîu și orz. 
Mulți dintre ei și-au cumpă
rat apoi de la cooperativă 
haine confecționate chiar la 
F.C. „Gh. Gheorghiu-Dej“, 
unde sînt azi oaspeți. Dan
satorii din Gheorghieni exe
cută cu mîndrie dansul 
„Schimbul între oraș și 
sat", căci comuna lor este 
fruntașă pe raion atît la 
colectări cît și la achiziții.

Rînd pe rînd sînt răsplă
tiți cu ropote de aplauze și 
coriștii din Răcăciuni și ta. 
raful din Bogdănești-Bacău 
și echipa de dansuri din 
Siecuț-Bistrița și toți artiș
tii ce și-au dat contribuția 
cu talentul lor pe scena clu
bului.

Programul s-a sfîrșit. A- 
fară însă, în tactul plin de 
foc al tarafului din Bogdă- 
nești, braț la braț muncito
rii șî artiștii țărani s-au a- 
vîntat într-o horă iute. Și 
astfel de hore au continuat 
în curtea fabricii pînă seara 
tîrziu.

(

Pe scenă a ; 
între două vîr 
în port națion; 
rul de pe scai 
în care se afla 
de frunze, ia i 
plare apoi înce 
ea. In sala cu 
tatori nu se 
șoaptă. Doine 
tristă ce o zi 
din com a EȚ 
Luduș, aminte 
Cîntecul ce ur

Mai
Peste două 

tatori au veni 
împărțirea pre 
trul de vară "di 
Stalin din E 
deși era o ar 
au urmărit at 
fața ochilor 1 
feciori cu per

Maria Pr 
ziasmat sf 
vocea sa 
aceea ea a f 
cu premiul

Părinfi și copii se întrec în jocuri populare

Echipa de dansuri a tinerilor și vîrstnicilor din comuna Logig, Regiunea Autonomă Maghiară a plăcut foarte mult spectatorilor. 
Dar cînd a apărut echipa formată din copii, spectatorii au fost entuziasmați.

mei cu bondi 
fiorituri, fete 
spuma, și < 

Prin fierbe 
la o vreme 
prins să glă

„Soliști v< 
întîi: ' ria- 
muna Leșu, 
De undeva, 
din fundul a 
sfioasă o fei 
45 de ani, < 
spre scenă, 
cată spre e: 
femeie simp 
de soare, cu 
de muncă, d 
bărbăție în

Ea era 
„lelea Măr: 
Ieșenii, „cî: 
cum au mai 
bună dreph 
pe care și ce 
o auzis ă 
scena 
lada 
din u.



rEÎ NOASTRE POPULARE
fost prezentate pe scena teatrului 

j minunate producții ale folcloru- 
i, bulgar, macedonean, sîrb, etc. 
;tui i curs a fost o mărturie a în- 
loporuiui nostru, un prilej de întă- 
re clasa muncitoare și țărănimea 
ifestare a dragostei maselor popu- 

1 și guvern, a hotărîrii de luptă 
alism.

itărejul 
ut un om 
îmbrăcat 

)in paha- 
alăturat, 

mănunchi 
la în-tîm- 
cînta din 

j de spec- 
s nici o 
>moală și 
lie Baciu 
a,ra: ml 
de trecut, 
ză însă, e

din frunză
săltăreț și plin de voioșie. 
El povestește despre viața 
nouă din Bogata, unde oa
menii trăiesc azi omenește. 
Bogățenii vorbesc cu mîn- 
drie de realizările de pe la 
ei. De cîțiva ani s-a făcut 
școală de șapte ani, dis
pensar. Acum își înalță mi
nune de cămin cultural și 
lucrează de zor pentru ca 
fiecare casă să aibă curînd 
gaz metan.

Corul din Poiana și Ow «ÎS ȘIR?
fluierașii din Jina, amîn-
două comunele din re-
giunea Hunedoara, au
fost răsplătite cu pre-

(miul I, pentru felul cum
au executat cîntecele fi; jac S o I» ® a '■ A % y
noastre populare. De
asemeni lui Gheorghe
Bogdan, dirijorul coru- n . f 'rRlbu 4’

lui din Poiana. 1 s-a . * * î i ' *
acordat un premiu spe-
cial pentru munca depu- i i * '■
să tn pregătirea corului. — li
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Precup, din Leșu
de spec- 
asiste la 

lor, la tea- 
arcul I. V. 
irești. Și 
cumplită, 
cum prin 

e perindă 
i clop, fe-

i a entu- 
itorii cu 
:ută. De 
ăsplătită

Cei care au stat de vorbă 
cu ea, i-au aflat repede tai
nele.

Glasul ei domol, puțin 
tremurat, cristalin ca o apă 
de munte, le-a povestit fără 
sfială tuturor cum a ajuns 
să vadă și zilele astea mari;

De i-ai fi spus acestei fe
mei, în trecut, că melodiile, 
cîntecele pe care ea le-a 
cîntat de sute și sute de ori 
în tinda casei vor prinde 
aripi să zboare în țara în
treagă, te-ar fi privit cu 
ochi de mirare.

Dar poporul a vrut altfel. 
A fost să fie ca Maria Pre
cup să simtă că e și ea om, 
că nu-i făcută să tragă la 
jug, că melodiile ei nu sînt 
făcute să fie murmurate nu
mai în liniștea tindei.

S-a împlinit sorocul bles. 
temelor artiștilor anonimi

REZULTATELE

Sătenii din comuna 
Dăbuleni, raionul Gura 
Jiului, regiunea Craiova 
se mîndresc cu corul lor. 
Și au și de ce. Căci la 
faza finală ei au primit 
premiul II. Iar coriștii 
sînt nespus de fericiți și 
mulțumiți de dirijorul lor 
Titu Păsculescu, care a 
fost răsplătit cu un pre
miu special pentru acti
vitatea depusă în munca 
cultural-artistică în co
muna sa.

CONCURSULUI

line de în- 
ii albe ca 

ii bătrînei. 
de șoapte, 
zoarele au 
scă.
... premiul 
:up 1 co- 
unea Cluj. 
>e o bancă 
i, se ridică 
trecută de 

: îndreaptă 
de priviri 

ire această 
Li fața arsă 
ni bătucite 
j un aer de 
-it pe chip, 
ia Precup, 
um o știu 
j satului” 

:clit-o ei pe 
Era solista 
i București 
•pr 'md pe 

m>Ba- 
tennit 
O y

Prezentatorul de pro
gram Aurel Pralea, a 
fost foarte bine pregătit 
primind premiul I.

din Leșu care în strigături 
spuneau acum vreo sută și 
ceva de ani :

împărate, împărate,
Arzâ-fi scaunul din spate,

Și s-au dus pe urmele îm
păratului toți stăpînii jec
mănitori ai poporului, iar 
obidiții de ieri își trăiesc azi 
viața adevărată.

CORURI. Premiul I: satul 
Poiana, regiunea Hunedoa
ra ; comuna Leșu, regiunea 
Cluj. Premiul II : comuna 
Călinești, regiunea Pitești; 
comuna Dăbuleni, regiunea 
Graiova; corul „Ion Vidu“ 
al casei de cultură din Lu
goj, regiunea Timișoara. 
Premiul III : comuna Săliș
te, regiunea Stalin; satul 
Petecu, Regiunea Autono
mă Maghiară; comuna Pe- 
ciu Nou, regiunea Timișoa
ra ; corul ruso-ucrainian 
„Pescarul Roșu“ din Tul- 
cea, regiunea Galați; co
rul casei de cultură din 
Sighet, regiunea Baia Ma
re.

JOCURI. Premiul I: 
echipa căminului cultu
ral din satul Logig, Re
giunea Autonomă Ma
ghiară ; echipele din sa
tul Gheorghieni, regiunea 
Cluj; Premiul II: comuna 
Stănești, regiunea Pitești; 
comuna Măgești, regiunea 
Oradea ; satul Lăpugiu de 
Sus, regiunea Hunedoara ; 
echipa de joc a casei de 
cultură din Parcul de cul
tură și odihnă „I.V. Stalin” 
din Capitală. Premiul III : 
echipele căminelor cultura
le din satele și comunele 
Obreja, regiunea Timișoa
ra ; Seceani, regiunea Arad; 
Mereni, regiunea Constan
ța ; Potelu, regiunea Cra
iova, Șieuț, regiunea Cluj.

FORMAȚII INSTRU
MENTALE. Premiul I:

echipa de fluierași din co
muna Jina, regiunea Hu
nedoara. Premiul II : tara
ful din Govora-sat, regiu
nea Pitești. Premiul III: 
trișcarii din comuna Leșu, 
regiunea Cluj.

SOLIȘTI VOCALI. Pre- 
miul 1 : Maria Precup din 
comuna Leșu, regiunea 
Cluj ; Radu Vochescu din 
comuna Șopotu, regiunea 
Craiova ; Maria 
comuna Poiana, 
Hunedoara. Premiul 
Tita Bărbulescu din Căli- 
nești, regiunea Pitești; A- 
tanasie Peiu, comuna Li- 
pova, regiunea Arad ; So
fia Braicu din comuna I- 
ghișu Vechi, regiunea Sta
lin și Andrei Pop din co
muna Bodogaia, Regiunea 
Autonomă Maghiară. Pre
miul III : Valeria Prundea- 
nu, comuna Capu Cîmpu- 
lui, regiunea Suceava; due
tul armean alcătuit din 
Luiza Exergian și Seta Te- 
labian de la casa de'cul
tură „Stepan Sahumian” 
din Capitală ; duetul ger
man alcătuit din Eva Ho- 
prich și Renten Schuss din 
comuna 
Stalin ; 
la casa 
goviște ; trio sîrbesc 
comuna Moldova Veche, re
giunea Timișoara.

SOLIȘTI INSTRUMEN
TIȘTI. Premiul I : cîntă- 
reața din tulnic Tița Aure
lia, comuna Vidra, regiu-

Prodan, 
regiunea 

II :

Cristian, regiunea 
Paul Nicolescu de 
de cultură din Tîr- 

din

rea Cluj. Premiul II : Du
mitru Ciobanu (fluer) co
muna Moțăței, regiunea 
Craiova; Gh. Machedon 
(cimpoi) comuna Perieni, 
regiunea Bîrlad. Premiul 
III: Radu Vasile, comuna 
Gîștești, regiunea Iași; Pe
tre Rusea din Slănic, regi
unea Ploești ; Tudor Trăis- 
taru din comuna Snagov, 
regiunea București.

SOLIȘTI DANSATORI. 
Premiul I: Ilie Rusu din sa
tul Berivoii Mari, regiunea 
Stalin. Premiul II : N. 
Popa, satul Așchileu Mare, 
regiunea Cluj. Premiul III: 
Vasile Puica din comuna 
Socodor, regiunea Arad ; 
Zamfira Drăgușin și V. 
Dima de la căminul cul
tural „Leonte Filipescu” 
din Capitală.

RECITATORI ȘI CITI
TORI ARTISTICI. Premiul 
I : N. Floca din comuna Ră
șinari, regiunea Stalin. Pre
miul II : cititorul artistic 
Pătru lovan din comuna ( 
Racovița, regiunea Timi- j 

șoara ; recitatorul Lie Osta- , 
fie din comuna Miron Cos- 
tin, regiunea Iași. 
III: recitatorii M. 
neac din regiunea 
E. Olteanu de la 
cultural orășenesc 
Gheorghiu” din Capitală, și 
Ignat Platon din comuna 
Sarichioi, regiunea Cons
tanța.

PREZENTATORI DE 
PROGRAM. Premiul I:

Aurel Pralea din comuna 
Leșu, regiunea Cluj. Pre
miul III: losef Sarea din 
comuna Mărgineni, regiu
nea Bacău și C. Baban din 
Craiova.

★
speciale au fost 
dirijorilor: Gh.

Premiul
Gh i j dă - 
Pitești ; 
căminul 
„Ștefan

Premii 
acordate
Bogdan din comuna Poia
na, regiunea Hunedoara, 
I. Ionescu din comuna Că- 
linești, regiunea Pitești, Iu_ 
liana Kiss, comuna Petecu, 
Regiunea Autonomă Ma
ghiară, Titu Păsculescu, co
muna Dăbuleni, regiunea 
Craiova, P. Dreab, de la ca
sa de cultură Sighet, regiu
nea Baia Mare, Aron Bog
dan de la căminul cultural 
Săliște, regiunea Stalin, 
Garabet Artunian de la ca
sa de cultură „Stepan Sa
humian” din Capitală.

★
De asemeni au mai fost 

distinși cu premii speciale 
instructorii echipelor de joc 
din satele și comunele Lo- 
gig (regiunea Autonomă 
Maghiară) ; Gheorghieni, 
(regiunea Cluj); Stănești 
(regiunea Pitești) ; Lăpu- 
giu de Jos (regiunea Hu
nedoara) ; Măgești (regiu
nea Oradea ; Obreja (re
giunea Timișoara) ; Pote- 
lu (regiunea Craiova) ; și 
de la căminul cultural 
„Leonte Filipescu” din Ca
pitală.

Au fost acordate și nu
meroase mențiuni.
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Seara din ajunul lui 23 August 
se lăsă în liniște peste casele din 
Gorneni. Doar la sfatul popular 
mai zăboveau cîțiva oameni. Se 
făceau ultimele pregătiri. Preșe
dintele sfatului popular. Ion Gulan. 
părea tare fericit și avea de ce.

— Avem cu ce ne minări mîine 
la raion, nu-i așa, tovarășe Io- 
nescu ? zise președintele.

— Da, într-adevăr, din primăva
ră pînă acum oamenii din comuna 
Gorneni au dat dovadă că merită 
să fie fruntași — îi răspunse in
structorul de la raionul de partid 
din Mihăilești. — Și nu numai co
lectiviștii ne fac cinste, ci și țăranii 
muncitori cu gospodării individua
le de aici, ca Ion Grigore. care a 
primit chitanta Nr 1 pe raion, ca 
Vlad Stan, Șerbu Oprea și multi 
alții care folosind metode înaintate 
de muncă au obținut peste 1.200 
kg. grîu la hectar.

Cei doi tovarăși vorbiră apoi 
multe despre realizările din comu
nă în timpul celor 10 ani de liber
tate: de noul cămin cultural, de 
casele noi construite de țăranii

muncitori și de viata lor nouă, tot 
mai fericită.

— Oamenii noștri își iubesc cu 
adevărat patria și asta se vede 
destul de bine din faptele lor. Iată, 
de pildă, că angajamentul lor de 
a primi sărbătoarea de 23 August 
cu cele mai frumoase realizări în 
muncă a fost îndeplinit și depă
șit chiar. Ei au terminat primii pe 
raion secerișul, treierișu) și au pre
dat cotele de cereale aproape în 
întregime; apoi colectările de carne 
care au fost planificate pînă în oc
tombrie 1954 s-au îndeplinit de pe 
acum cu 104 la sută, iar la lapte 
cu 98 la sută. Această victorie se 
datorește și felului cum a muncit 
colectorul Gheorghe Păun, — mai 
adăugă președintele sfatului.

★
Dimineața lui 23 August. Pe 

zăvoiul Mihăileștilor peste 9.000 
țărani muncitori au venit să săr
bătorească ziua eliberării.. Printre 
ei se aflau și cei din Gorneni, în 
sufletele cărora era atîta mulțu
mire.

Așa au înțeles, cei din Gorneni 
să întîmpine marea sărbătoare a 
eliberării patriei noastre.

Colectiviștii din Fișcălia au primit primele avansuri
B ă t r î n u 1 colectivist 

Gheorghe Puiu își depănă 
pe îndelete firul vieții în 
fața tovarășilor de muncă 
cu glasul cald, legănat. Cu 
cît vorbea mai mult, cu a- 
tît simțea nevoia să le po
vestească multe, multe des
pre viața lui tristă din tre
cut, despre mizeria pe care 
a îndurat-o el odinioară 
cînd slugărea pe la chia
burii din comuna Ionești.

Plini de bucurie, colec
tiviștii din satul Fișcălia, 
raionul Băbeni, se aduna
seră să sărbătorească îm
preună belșugul de bucate 
pe care l-au cules din mun
ca spornică de un an de 
zile. Venise la adunare și 
baba tui Gheorghe Puiu, o 
femeie mărunțică, cu părul 
nins de ani, Păuna. In sală 
se mai aflau harnicul colec
tivist Diaconu Marin cu 
soția sa, care a primit peste 
550 kilograme grîu, numai 
ca avans de 40 la sută din 
griul ce i se cuvine pentru 
cele 225 zile-muncă făcute 
pînă acum.

Alături de colectiviști se 
aflau numeroși țărani mun
citori din satele vecine.

Așa au întîmpmat ei 
marea sărbătoare a eliberării

Toți erau dornici să stea 
de vorbă cu membrii gos
podăriei colective din Fiș
călia înființată de un an de 
zile, care au realizat cu 860 
kg. grîu la hectar mai mult 
decît țăranii muncitori cu 
gospodării individuale.

Radu Gheorghe, preșe
dintele gospodăriei agrico
le colective „23 August" 
vorbi despre succesele rea
lizate de tînăra gospodărie 
și arătă, spre bucuria tutu
ror, că fiecărui colectivist i 
se cuvin 61,244 kg. grîu pen
tru o zi-muncă, în afară 
de celelalte produse.

Țăranii muncitori erau 
numai ochi și urechi. Căci 
președintele le vorbea des
pre o muncă pilduitoare, fă
cută după învățăturile ști
inței agrotehnice,

Mulți țărani muncitori 
care au plecat de la adu
nare, s-au gîndit îndelung 
la hărnicia colectiviștilor. 
Fără îndoială că de acum 
încolo, prin Fișcălia și prin 
împrejurimi vor fi încă 
mulți țărani muncitori care 
vor urma drumul îmbelșu
gat al gospodăriei colecti
ve.

Au început 
însămînțările 
de toamnă

Cu avint sporit în muncă 
au întimpinat ziua eliberă
rii patriei noastre munci
torii de la gospodăria agri
colă de stat „Steaua Roșie* 
din Pojorăni, raionul Huși. 
Intensificind întrecerea so
cialistă în campania de 
vară, ei au raportat cu 
mîndrie partidului că au 
terminat treierișul păioase- 
lor, îndreptindu-și acum e- 
forturile spre asigurarea 
unei recolte bogate și în 
anul viitor.

Astfel, în timp ce trac
toarele gospodăriei con
tinuă arăturile adinei de 
toamnă, brigadierul de 
cîmp Părvana loan, îm
preună cu muncitorii din 
brigadă, au trecut la însă- 
mînțări.

Muncind cu hărnicie, 
muncitorii gospodăriei a- 
gricole de stat din Pojo
răni au însămînțat într-o 
singură zi 10 hectare cu 
secară.

Succesele" codașilor la treieris
» V

gg

In cameră e răcoare și 
bine. Prin fereastra larg 
deschisă pătrunde o adiere 
răcoroasă, mîngîietoare. A. 
șezat comod la biroul său, 
Ioniță Nicolae, secretarul 
sfatului popular din comu
na Costești, regiunea Pi
tești, ne vorbește cu multă 
mulțumire despre „succe
sele însemnate" pe care 
le-a obținut comuna în 
campania treierișului.

Pentru a vedea pe teren 
„frumoasele succese" obți
nute în campania de treie- 
riș, despre care ne-a vorbit 
secretarul, am plecat spre 
aria de treier din satul Bă- 
seni. Din depărtare ne-a 
întîmpinat zgomotul apă
sat al batozei. Deodată 
însă aceasta se întrerupse. 
Coșarul rămase cu snopul 
de grîu în brațe dînd dru
mul unei înjurături zdrave
ne. Apoi din toate părțile 
se auzi: „Uf, iar s-a stricat 
batoza".

— E a nu știu cîta oară 
de cînd se oprește cînd ți-i 
mai dragă lumea — spuse 
cu glas tăios un țăran 
muncitor între două vîrs- 
te, mărunțel, ce încărca sa
cii de grîu în căruțe. — 
Ba au fost zile cînd batoza 
a treierat mult mai puțin de
cît capacitatea sa, — ne-a 
spus un alt țăran munci
tor. — In 18 zi'le s-a tre
ierat numai 17.000 kg. grîu. 
Apoi zile întregi batoza nu 
a lucrat de loc, iar de 
multe ori a făcut lucru de 
proastă calitate. Țăranul 
muncitor Anton G. Marin 
și alții ca el au fost ne- 
voiți să treiere griul de 
două ori deoarece la pri
mul treier rămăseseră mul
te boabe în paie.

Ne-am îndreptat spre 
gazeta de perete, să ve
dem cum oglindește ea toa
te aceste stări de lucruri. 
Dar gazeta cuprindea un 
singur articol care nu avea 
nici în clin nici în mînecă 
cu munca de la arie. Ală
turi privirea ne-a fost a- 
trasă de colțul sanitar în 
care se afla o sticlă mare, 
care mirosea puternic a 
inctură de iod, dar goală. 

De asemenea, se mai afla și 

o cutie cu urme slabe de 
vaselină. Tot aici am găsit 
și așa zisa bibliotecă vo
lantă, alcătuită din cîteva 
cărți, printre care „Capra 
cu trei iezi" și „Poezie, 
cîntec, joc".

Aceasta este una din mult 
lăudatele arii de treier 
din Costești. Nu-i de mira
re însă că secretarul sfa
tului ne-a prezentat lucru
rile într-o lumină mult mai 
trandafirie. De cîte ori „ins
pectează" terenul, el se în
veselește mai întîi cu ce
va băutură.

Am mai aflat de la ță
ranii muncitori că nici cei
lalți salariați din comună 
nu sprijină munca la ariile 
de treier. De pildă, directoa
rea căminului cultural, Flo- 
rea Maria, n-a dat nicio
dată pe la arie, cu toate că 
trebuia să se ocupe în mod 
special de biblioteca vo-- 
lantă. Iar punctul sanitar 
se află sub „îngrijirea" în
vățătoarei Blendea Elena, 
care găsește de cuviință 
că e mai bine să țină medi
camentele acasă decît să 
le ducă țăranilor munci
tori.

La arie am mai întîlnit 
multe lucruri proaste, des
pre care secretarul sfatului 
popular a găsit că e mai 
bine să nu sufle o vorbuli- 
ță. Așa se face că n-a po
menit nimic de mecanicul 
de sector, Nuță Ștefan, care 
doarme la umbră ceasuri 
întregi, în timp ce batozele 
aflate sub controlul lui 
nu funcționează cum tre
buie. După cum se vede pe 
el nu-1 interesează greută
țile pe care le au țăranii 
muncitori la treieriș.

O asemenea atitudine 
o are și S.M.T.-ul Cos
tești, care a lucrat fără 
răspundere la reparatul ba
tozelor.

Datorită acestor lipsuri, 
în comuna Costești pînă la 
data de 19 august a fost 
treierată deabia 45 la sută 
din cantitatea de cereale.

Doina Iliescu
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Atunci cînd cineva vizi
tează gospodăria noastră 
colectivă se oprește mai 
mult la ferma de păsări. Pe 
semne că și vizitatorii știu 
că la colectiva noastră a- 
vem o fermă cu care ne 
putem mîndri și care ne 
aduce venituri însemnate. 
In această fermă am bucu
ria să muncesc și eu ca bri
gadier zootehnic. Și am în
tocmit această mică scri
soare pentru ca să ia cu
noștință de realizările noa 
stre și alții.

Ferma noastră de păsări 
cuprinde 200 de găini ou- 
toare și 600 de pui. De la
fiecare găină noi obținem
o bună producție de ouă.
Multe din realizările pe 
care le-am obținut pînă 
acum se datoresc și cunoș
tințelor pe care le-am căpă-

I
L

Din experiența noastră în creșterea pasărilor
tat în cadrul cursurilor zoo
tehnice. zAm învățat că tre
buie să dăm o atenție deo
sebită hrănirii puilor. Pînă 
la vîrsta de 10 zile hrănim 
puii din 2 în 2 ore, apoi la 
3 ore, la 4 ore și așa pînă 
la 2 luni, cînd hrana se îm
parte în patru tainuri ega
le pe zi. Hrana puilor con
stă din uruială de mălai și 
mei. Din cînd în cînd le mai 
dăm carne de vită tocată, 
pentru a-i ajuta la crește
re, și zilnic le dăm zer de 
lapte. Masa verde consti
tuie atît pentru pui cît și 
pentru găini un prețios ali
ment. De aceea, noi în 
fiecare an semănăm 5—6 
hectare lucerna amestecată 
cu orz, numai pentru con- 
sumul de vară al păsări
lor. Iarna, masa verde o în

locuim cu sfeclă, morcov 
și ceapă.

Tot de la cursul zooteh
nic am învățat cum să fe
rim păsările de boli. Noi 
stropim aproape zilnic co

tețele și curtea lor cu lapte 
de var sau leșie de cenușe, 
iar încăperile fermei de 
păsări le văruim des.

De pe urma fermei noas
tre de păsări gospodăria 

noastră colectivă are multe 
avantaje. Anul acesta am 
vîndut pînă acum prin coo
perativă 6.064 ouă, iar a- 
nu.1 trecut am valorificat 
130 păsări prin cooperati
vă și am ajutat țăranii 
muncitori să-și îmbunătă
țească rasa de păsări, dîn- 
du-le ouă și pui din rasa 
găinilor noastre

Cu toate succesele noi 
știm că mai avem multe de 
făcut ca să ne îmbunătățim 
munca și sîntem hotărîți 
să muncim din ce în ce 
mai bine pentru ca să mă
rim ferma de păsări și o- 
dată cu ea veniturile co
lectivei noastre

Bota Tănase
brigadier zootehnic G.A.C. 

„7 Noembrie" comuna 
Cerna, raionul Macin
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Republica Populară
Romînă, țară 

a deplinei libertăți 
a credințelor 

religioase

de Justinian
Patriarhul Bisericii

Ortodoxe Romîne

Au trecut 10 ani de la 
eliberarea scumpei noastre 
patrii.

Pe planul vieții reli
gioase, deceniul eliberării 
poate fi definit prin pro
clamarea principiului: „Cul
tele religioase sînt libere să 
se organizeze și pot func
ționa liber. Libertatea exer
citării cultelor religioase 
este garantată tuturor ce
tățenilor Republicii Popu
lare Romîne". Acest prin
cipiu înscris în Constituția 
R.P.R. este nedesmințit de 
realitățile vieții sociale în 
țara noastră — fapt care 
ne îndreptățește să mărtu
risim că Republica Popu
lară Romînă este o țară a 
deplinei libertăți a credin
țelor religioase.

In deceniul eliberării, 
toate cultele religioase din 
țara noastră și-au elaborat 
noi statute de organizare 
și funcționare, potrivit cu 
sistemul lor dogmatic și ca
nonic, în spiritul tradiției 
fiecăruia, în conformitate 
cu 'legile țării și bunele 
moravuri, ca o consecință 
firească a principiilor în
scrise în Legea pentru re
gimul general al cultelor, 
din anul 1948.

Precum toți cetățenii pa
triei sînt egali între dînșii, 
indiferent de originea lor 
națională sau rasială, tot 
astfel și cultele religioase 
sînt egale între ele, putîn- 
du-se manifesta și organi
za liber, orice privilegii a- 
cordate în trecut unor con
fesiuni în dauna altora 
fiind acum desființate. Ca 
urmare a acestei egalități, 
cultele religioase din țara 
noastră au trăit în anii de 
după eliberare, pentru în- 
tîia oară în istoria noastră, 
momente mari de înfrățire 
și pașnică conviețuire. Con
ducătorii acestor culte s-au 
adunat în consfătuiri fră
țești, și-au spus cuvîntul 
împreună în multe din pro
blemele privitoare la viața 
religioasă și socială de la 
noi, manifestîndu-și public 
convingerile și demonstrînd 
prin aceasta că libertatea 
cultelor și egalitatea lor 
sînt în țara noastră reali
tăți puternice,

Toate acestea ne îndrep
tățesc să afirmăm, odată 
mai mult, că Republica 
Populară Romînă este o 
țară a deplinei libertăți a 
credințelor religioase.

Lupta țărănimii italiene pentru pămînt
Știrile din ultima vreme 

vorbesc despre puternicele 
acțiuni de luptă ale țărani
lor italieni care se ridică în 
masă cu sutele de mii, cu 
milioanele împotriva sînge- 
roasei exploatări moșie
rești care i-a adus în sapă 
de lemn.

Pentru ce luptă țăranii i- 
talieni ? Să li se dea voie 
să cultive pămînturi lăsate 
în paragină de moșieri cu 
scopul de a menține prețuri 
ridicate la produsele agri
cole și să li se micșoreze 
arenzile; muncitorii agri
coli să fie plătiți măcar atît 
incit să-și poată duce zi
lele; să se înfăptuiască re
forma agrară. Guvernul re
acționar aflat azi la cîrma 
Italiei a pus însă în miș
care întregul aparat poli
țienesc împotriva țărănimii 
muncitoare, organizează a- 
tacuri sînge'roase, arestea
ză și condamnă la mulți 
ani de temniță pe conducă
torii curajoși ai mișcării. 
Toate acestea nu reușesc 
să fringă hotărîrea de lup
tă a țărănimii care, cu spri
jinul clasei muncitoare și 
îndrumată de comuniști nu 
renunță la lupta pentru ob
ținerea unui trai cît de cît 
omenesc.

Adînca decădere a agri
culturii italiene, mizeria 
neagră în care se zbat mi
lioane de țărani muncitori 
din Italia este recunoscută, 
nu în întregime firește, 
chiar de datele oficiale pu
blicate de guvern. Astfel, 
potrivit datelor ministerului 
agriculturii din Italia, popu
lația sătească în stare să 
muncească se ridică la 9 
milioane de oameni. Dintre 
aceștia mai mult de două 
milioane nu găsesc de lu
cru cu lunile și chiar ani în 
șir.

Peste 6 milioane de ță
rani italieni nu au pămînt 
de loc în timp ce marii mo
șieri stăpînesc 12 milioane 
două sute de mii hectare 
de pămînt. Dintre acestea 
milioane de hectare stau 
nelucrate, se înțelenesc,

Timp de patru zile și-a 
ținut lucrările, cu ușile în
chise, la Bruxelles (Belgia), 
conferința miniștrilor Aface
rilor Externe ai celor șase 
țări din Europa apuseană, 
semnatare ale tratatului cu 
privire la „comunitatea de
fensivă europeană". La a- 
ceastă conferință nu s-a a- 
juns la nici un acord.

După cum se știe, guver
nele Franței, Italiei, Germa
niei apusene, Belgiei, Olan
dei și Luxemburgului au 
semnat cu doi ani în urmă 
tratatul cu privire la așa nu
mita „comunitate defensivă 
europeană". Deși a trecut 
atîta timp, nici pînă acum 
parlamentul francez și cel 
italian nu au putut ratifica 
tratatul. Popoarele din ță
rile Europei apusene urăsc 
acest tratat și luptă împo
triva lui. Mai ales în Fran
ța împotrivirea maselor se 
manifestă cu deosebită pu
tere. De ce ? Pentru că cei 
ce-au pus la cale acest 
tratat, mai ales imperialiștii 
americani, urmăresc sco

sistemele de irigație se pă- 
răginesc. Fără pamint, sau 
atunci cind au un petec de 
pămînt, fără unelte sau cu 
unelte primitive, fără vite 
de muncă, lipsiți de semin
țe, înglodați pină peste 
cap in datorii, țaranii ita
lieni, muncitorii agricoli 
trăiesc o viață de chin. 
Niciodată ei nu mănîncă pe 
săturate. Sute de mii lo
cuiesc în cocioabe sau 
chiar în peșteri și bordeie 
îngropate în pămînt.

Uriașele acțiuni de luptă 
ale țărănimii italiene dove
desc că în asemenea con
diții nu se mai poate trăi, 
tăișul cuțitului le-a ajuns 
la os. In fiecare an au loc 
mișcări și demonstrații în- 
dîrjite ale țărănimii italie
ne și ale muncitorilor agri
coli. Țăranii intră cu forța 
pe pămînturile moșierești 
lăsate în părăsire și nu se 
lasă alungați nici de ame
nințări, nici de bastoanele 
de cauciuc ale polițiștilor și 
nici chiar de gloanțe.

La marile greve din 
1947, din primăvara și 
toamna anului 1948, la 
greva de 36 de zile din mai- 
iunie 1949, la grevele din 
primăvara anului 1950 și 
1951 au luat parte milioa
ne de oameni. 25 mii de ță
rani au ocupat în regiunea 
Colombia 20 mii hectare de 
pămînturi moșierești, în Si
cilia au fost ocupate 15 mii 
hectare. Pămînturi lăsate in 
părăsire au fost ocupate și 
în alte regiuni ale țării.

In prezent, în toate re
giunile din Italia unde se 
lucrează pămîntul în dij
mă se desfășoară o miș
care la care participă peste 
2 milioane de țărani. A- 
ceștia cer în mari adunări 
și demonstrații ca produ
sele agricole să fie împăr
țite altfel decît pînă acum, 
așa ca să-i rămînă și țăra
nului dijmaș cu ce să tră
iască, să se anuleze legiui
rile de exploatare cruntă 
care mai dăinuie încă de 
pe timpul lui Mussolini; ei 

O nouă înfrîngere a diplomației americane
puri războinice, lovind în 
interesele naționale în pri
mul rînd ale poporului fran
cez. Sdb acoperămîntul a- 
cestei înțelegeri războinice 
se dă frîu liber dușmanului 
de totdeauna al Franței și 
Europei, militarismul ger
man.

Actualul guvern al Fran
ței, condus de Mendes- 
France a socotit că aducînd 
unele modificări, îndeosebi 
privitoare la „armata euro
peană" va reuși să obțină 
ratificarea tratatului „comu
nității defensive europene" 
de către Adunarea Naționa
lă Franceză. Deși aceste 
modificări nu atingeau cu 
nimic baza războinică a 
tratatului, în conferința 
de la Bruxelles, unde s-au 
discutat modificările și 
propunerile lui Mendes- 
France, ceilalți partici
pant! la conferință, într-o 
formă sau alta, au respins 
propunerile franceze. încer
cările repetate ale cercurilor 
guvernante americane de a 
obliga pe participanții la 

cer parlamentului să vote
ze o lege cu privire la în
cheierea unui nou contract 
colectiv pentru dijmași.

De curînd ziarele au ves
tit că în cîteva locuri din 
Italia muncitorii agricoli, 
prin greve, au obligat pe 
moșieri să țină seamă de 
unele revendicări.

Lupta țărănimii italiene 
pentru pămînt, piine și 
drepturi crește necontenit 
ca forță și organizare. A- 
ceastă luptă se contopește 
cu lupta întregului popor 
italian pentru libertate, 
pace și progres social.

In timp ce în Uniunea Sovietică și în țările de 
democrație populară sînt desțelenite milioane de 
hectare de pămînturi virgine și înțelenite, folosite 
pentru a mări suprafețele cultivate, în Statele Unite 
ale Americii și în țările capitaliste care se supun 
dictaturii lor se observă o restrîngere necontenită 
a suprafețelor cultivate dintre care o parte conside
rabilă este destinată pentru baze mi'itare americane. 
(Ziarele).

— AICI VOR FI NOILE NOASTRE OGOARE

- AICI AU FOST OGOARELE NOASTRE...

Reproducere din ziarul „Pentru pace trainică, pen
tru democrație populară!"

Desen de /. NOVAC

conferința de la Bruxelles și 
îndeosebi pe Mendes-Fran- 
ce, ca să grăbească punerea 
în aplicare a „comunității 
defensive europene", n-au 
avut darul să înlăture gra
vele neînțelegeri ivite între 
participanții la conferință. 
Conferința de la Bruxelles 
s-a terminat cu o înfrîngere 
pentru susținătorii tratatu
lui „comunității defensive 
europene". însuși comuni
catul publicat la sfîrșitul 
lucrărilor destăinuiește că 
„în ciuda discuțiilor înde
lungate", delegațiile celor 
șase țări „nu au reușit să 
ajungă la un acord".

In majoritatea lor, ziarele 
apusene socotesc rezultatul 
conferinței de la Bruxelles 
drept o grea înfrîngere pe 
care a suferit-o diplomația 
americană, care se strădu
iește neîncetat să pună pe 
roate un bloc războinic 
în Europa apuseană, a că
rui bază să fie militaris
mul german, rămășițele 
hoardelor hitlerîste. O adîn- 
că dezamăgire și îngrijora-

Interzicerea 
Partidului Comunist 

din Statele Unite 
ale Americii

Agenția France Presse 
anunță că președintele Ei
senhower a semnat marți 
proiectul de lege prin care 
Partidul Comunist din Sta
tele Unite este pus în afara 
legii. Prin aceasta inter
zicerea partidului comunist 
a intrat efectiv în vigoare.

re a cuprins cercurile con
ducătoare americane. „Pen
tru prima oară după război 
— scrie ziarul american 
„New-York Times" — o 
conferință importantă între 
țări occidentale ia sfîrșit 
printr-un dezacord mărturi
sit". Un ziar englez recu
noaște că lucrările conferin
ței de la Bruxelles s-au ter
minat cu o răsunătoare în
frîngere, arătînd totodată 
că însăși plănuirea „comu
nității defensive europene" 
a însemnat de fapt cauza 
crizei de la Bruxelles. Zia
rul „Manchester Guardian" 
scrie: „După părerea obser
vatorilor de la Bruxelles, 
comunitatea defensivă euro
peană a murit".

Conferința de la Bruxel
les a scos cu putere Ia ivea
lă adîncile neînțelegeri ce 
despart pe cei 6 participanți 
îndemnați de americani să 
se lege printr-un tratat răz
boinic. Totodată, la Bruxel
les, diplomația americană a 
suferit o nouă și răsunătoa
re înfrîngere în planurile ei.



Gaze naturale în șalele ucrainene

Dis-de-dimineață am po
posit la cabinetul agrozoo
tehnic al colhozului ,Molo
tov". Aici se adună de 
obicei colhoznicii la cursu
rile agrozootehnice de trei 
ani. Cabinetul este înzes
trat cu numeroase mate
riale de tot felul — scheme, 
diagrame, fotografii și pa
nouri, care înfățișează ma
rile proporții ale dezvoltării 
creșterii animalelor în col
hozul „Molotov" și înfăp
tuirile inovatorilor produc
ției colhoznice.

La fermele de animale 
ale colhozului sînt 685 ca
pete de vite cornute mari, 
5.800 oi merinos, peste 
1.000 de porci de rasă albă 
mare, 300 cai de rasă și 
8.000 găini, gîște și rațe. 
Creșterea animalelor a dat 
anul trecut colhozului un 
venit de aproape două mi
lioane ruble.

La o masă încărcată cu 
teancuri de cărți l-am gă
sit pe zootehnicianul-șef al 
colhozului, Kalinicenko, co- 
rectînd un manuscris. Ka- 
linicenko lucrează de zece 
ani la obținerea unei noi 
rase de animale. El a scris 
teza de doctorat „Perfecțio
narea animalelor producă
toare de lapte din colhoz", 
pe care urmează s-o sus
țină la Institutul unional de 
cercetări științifice pentru 
creșterea animalelor.

In colhozul „Molotov" 
producția mijlocie anuală 
de lapte a trecut de mult 
de 2.000 litri de fiecare va
că. Mulgătoarele Ana Lo
makina și Nina Suhonina 
au obținut anul trecut de 
la fiecare din cele 16 vaci 
date în seama lor cîte 3.200 
litri de lapte, iar Ana Ta
tarnikova cîte 3.500 litri.

— La anul — ne spune 
Kalinicenko — credem că 
vom obține în mijlociu cîte 
4.000 litri de lapte de la 
fiecare vacă, iar peste vreo 
doi ani cîte 5.000 litri.

însoțiți de zootehnicia- 
nul șef, ne-am îndreptat 
spre fermele de animale, 
situate la marginea satului. 
Iată unul din grajdurile 
pentru vite cornute mari, o 
clădire mare de cărămidă 
văruită, cu acoperișul de ți
glă. La intrare se află ca
mera de odihnă a mulgă
toarelor, unde se găsesc 
ziare și reviste noi. Pe 
unul din pereții încăperii 
vedem o gazetă de perete 
cu articole noi, un tabel de 
indici care înfățișează mun
ca mulgătoarelor, progra
mul de întreținere a vaci
lor.

La capătul grajdului se 
înalță două turnuri uriașe 
de însilozare, iar la mijlo
cul grajdului se află insta
lația de preparare a nutre
țului, prevăzută cu felurite 
mașini. De aici nutrețul se 
transportă în iesle pe un 
fir suspendat. Apa vine în 
adăpătoare cu ajutorul u- 
nei stații de pompare con
struită pe malul iazului. 
Vacile sînt mulse cu apa
rate electrice.

Pe valea rîului Moscova
Pămîntuiri’.e înțelenite de pe va

lea rîului Moscova au început să fie 
valorificate acum doi ani.

Muncile de valorificare a pămîn- 
turilor înțelenite de pe valea rîu
lui Moscova s-au întețit îndeosebi 
după plenara din septembrie 1953 
a C.C. al P.C.U.S., care a arătat 
printre altele că este necesar să se 
lărgească culturile de legume, car
tofi și rădăcinoase furajere pe pă
mânturile rodnice din luncile inun
dabile.

Valea rîului Moscova și a aflu
enților lui ascunde posibilități u- 
riașe pentru sporirea recoltelor de 
legume, cartofi și culturi furajere. 
Ea poate da capitalei Țării Sovie
tice mari cantități de produse le
gumicole.

Mecanizatorii și colhoznicii s-au 
apucat să înfăptuiască cu mare în
suflețire sarcinile puse de partid 
și guvern. In anul 1953 colhozurile 
din zona S.M.T. Ramenskaia au 
obținut pe pămînturile din luncile
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inundabile recolte mari de varză, 
castraveți, cartofi, sfeclă furajeră, 
morcovi, ierburi și culturi furajere. 
Astfel, colhozul „1 Mai" a obținut 
pe o suprafață de 17 hectare cîte 
41.700—44.000 kg. varză la hec
tar, iar colhozul „Drumul spre co
munism" cîte 50.000 kg. sfeclă fu
rajeră la hectar.

Mecanizatorii de la S.M.T. Ra
menskaia muncesc cu o deosebită 
însuflețire în acest an. înfăptuind 
Hotărîre.a Plenarei din februarie- 
martie a C.C. al P.C.U.S. cu pri
vire la valorificarea pămînturilor 
virgine și înțelenite, ei au lărgit 
astă primăvară în mare măsură se
mănăturile de legume, cartofi și sfe. 
clă de zahăr.

De patru ani încoace zona S.M.T. 
Ramenskaia a devenit un fel de 
bază experimentală și de produc
ție. Aici se folosesc metode înain

La ferma de porci am 
văzut porci de 250 kg. și 
scroafe cu mulți purcei. în
grijitoarea de porci Pela- 
gheia Portiankina a crescut 
în 14 ani mii de purcei. Ea 
îngrijește 15 scroafe, care 
dau în mijlociu pe an, din 
două fătări cîte 18 pur
cei. Toți porcii de la fermă 
sînt de rasă.

In stepă am văzut tur
mele de oi. In staulele tip, 
construite pe un dîmb la 
marginea unui crîng de me
steceni, au rămas numai 
oile cu miei. In colhozul 
„Molotov" s-au obținut oi 
merinos de mare producti
vitate; fiecare 100 de oi 
dau aici în mijlociu cîte 
170 de miei. Cei mai buni 
berbeci producători dau pî
nă la 15 kg. lînă, iar oile 
pînă la 8 kg. Ferma de oi 
a colhozului „Molotov" dă 
un venit de aproape un mi
lion de ruble pe an.

Fermele de animale sînt 
una din bogățiile cele mai 
de seamă ale colhozului 
„Molotov".

B. JIRNOV

In colhozul „Lenin” din 
regiunea Lvov s-au făcut 
lucrări de folosire a gaze
lor naturale în producția 
colhoznică. Acest combus
tibil ieftin se folosește la 
ferma de păsări, la joagăr, 
la prepararea nutrețurilor 
și la treieratul grinelor.

Insămîntează grîul
Pe ogoarele colhozului 

„Steagul comunismului" 
din regiunea Moscova, col
hoznicii și mecanizatorii au 
obținut o recoltă bogată. A- 
șa, de pildă, griul a dat o 
recoltă de 2.700 kg. la hec
tar. Colhoznicii și mecani
zatorii au hotărît să obțină 
la anul o recoltă și mai ma
re de grîu de toamnă. Pen
tru aceasta ei creează de pe

Primele avansuri pentru zilele-muncă
Colhoznicii din artelul a- 

gricol „Ceapaev" din re
giunea Harkov (R.S.S. U- 
craineană) au obținut în 
acest an o recoltă bună. 
Acest colhoz a îndeplinit 
cel dintîi în regiune planul 
de colectări, a plătit în na
tură lucrările executate de 
S.M.T., și-a făcut fonduri 
de semințe și de furaje și a 
vîndut peste 3.000 puduri 
de grîne statului.

O mare cantitate de grî
ne se dă colhoznicilor ca

Popularizarea cunoștințelor științifice în colhozuri
Institutul de cercetări din 

Barnaul a intensificat mun
ca de popularizare a cu
noștințelor științifice în rîn- 
durile populației de la sate. 
In raioanele cele mai înde
părtate se deplasează cu 
regularitate lectori cu apa
rate astronomice. Numai în 
ultima vreme aceștia au 
citit în colhozuri și S.M.T.-

In satul Ternopolis, s-a 
tras gaz natural la brută
ria, la presa de ulei, la spi
tal, la creșă, la farmacie și 
în casele colhoznicilor.

In regiunea Lvov s-au 
făcut instalații de folosire a 
gazelor naturale în 15 col
hozuri.

de toamnă
acum toate condițiile nece
sare.

Tot grîul va fi însămîn- 
țat în rînduri încrucișate 
pe arătură curată. Pe fie
care hectar s-au introdus 
cîte 6 tone de amestec 
îngrășăminte organice șt 
minerale. Tractoristul Bu- 
majkin a început zilele a- 
cestea însămințatul griului 
de toamnă pe ogoarele col
hozului.

avans pentru zilele-muncă 
făcute în colhoz. Familiile 
colhoznicilor Treniaev și 
Prosalov au și primit ca a- 
vans cîte o tonă de grîne.

In colhozul „Drumul lui 
Lenin" din aceeași regiune, 
unde s-a realizat din pro
ducția animală și de legu
me un venit dp 1.200.000 
ruble, se dau acum colhoz
nicilor ca avans cîte 8 ru
ble pentru fiecare zi-muncă 
făcută în prima jumătate a 
anului.

uri peste 200 conferințe pe 
următoarele teme : „Struc
tura Universului", „Știința 
și religia despre Uni
vers", „Noutăți în știin
ța despre originea pămîn- 
tului și a planetelor". In 
colhozurile „Miciurin" și 
„Kuifflșev" au asistat la a- 
ceste conferințe sute de col
hoznici.

tate de însămînțare și întreținere 
a celor mai felurite culturi agri
cole.

In acest an colhozurile din zona 
S.M.T. Ramenskaia au însămînțat 
porumb pentru însilozaire pe o su
prafață de 400 hectare bine 
îngrășată. Aceasta înseamnă că 
chiar la o recoltă mijlocie de 
30—40.000 kg. porumb masă 
verde la hectar, colhozurile vor 
însiloza cel puțin 12—16.000.000 
kg., creînd astfel condiții și mai 
bune pentru ridicarea productivită
ții creșterii vitelor.

înfăptuind cu’ succes Hotărîrile 
Partidului Comunist și ale Guver
nului Sovietic cu privire la dezvol
tarea agriculturii, mecanizatorii și 
colhoznicii din zona S.M.T. Ra
menskaia au cucerit dreptul de o- 
noare de a lua parte la Expoziția 
Agricolă Unională.

D PANIUKOV 
mecanic-șef la S.M.T. Ra

menskaia, regiunea Moscova


