
Proletari din toate f Orile, unifi-vd l,

Oameni ai muncii din industria alimentară!
; Sporiți producția și îmbunătățiți calitatea produselor!
;Dați mai multe produse de came, lapte, pește, grăsimi, zahăr 
î și alte mărfuri necesare consumului popular!

(Din Chemările de 23 August 19 54 ale C.C. al P.M.R.)

Statul nostru democrat popular — 
luptător consecvent pentru pace

Solemnitatea înminării Premiilor de Stat
K| U-I MULT DE CÎND un pumn de se-
* '■ natori americani s-au adunat pentru a 

discuta situații din țara noastră. Pumnul 
acesta de slujitori ai dolarului poartă de
numirea oficială de comisia senatorială 
pentru afacerile externe de pe lingă Con
gresul S.U.A. și are drept căpetenie pe 
un anume senator Wiley. Faptul ar fi 
trecut desigur nebăgat în seamă dacă 
acestor domni de peste ocean nu li s-ar fi 
năzărit să dea lecții poporului romîn și 
să indice drept politică pe care s-o ur
măm politica care le este lor pe plac.

Ridicolul pretențiilor senatorilor ameri
cani nu trebuie subliniat In mod special. 
Este suficient să ai puțin bun simț ca 
să-ți dai seama că este vorba de-o neru
șinată intervenție în treburile interne ale 
altei țări. în privința aceasta senatorii 
americani nu se dovedesc originali ci... 
ancorați într-un trecut pentru totdeauna 
apus. Ei se mai cred, poate, în vremurile 
cind politica statului romîn era dictată de 
la Washington, Londra șl Berlin.

Aceasta a fost însă pînă acum un dece
niu. Astăzi Romînia este un stat indepen
dent, de sine stătător, a cărui politică in
ternă și externă este dictată de interesele 
poporului romîn, de Interesele păcii între 
popoare. Politica externă a Republicii 
Populare Romîne este hotărîtă de însuși 
poporul romîn, oglindind mărețele trans
formări prin care patria noastră a trecut 
în ultimii zece ani.

Romînia burghezo-moșierească era for
mal o țară independentă. Independența 
aceasta exista însă numai pe hîrtie. Bur
ghezia și moșierimea romînă îndeplineau 
cu docilitate ordinele patronilor de trus
turi din occident, le făceau jocul așa cum 
aceștia doreau. Pentru guvernele care 
s-au perindat la cîrma Romîniei pînă la 
23 August 1944 nu exista nici onoare na
țională, nici înțelegere pentru năzuințele 
populare. Guvernele Romîniei burghezo- 
moșierești au practicat o politică aventu
ristă, de transformare a țării noastre în
tr-un cap de pod antlsovietic. Profitind 
de poziția strategică a Rominiei, ele au 
supralicitat interesul puterilor străine, 
pv.nînd la mezat bogățiile și pămîntul 
patriei. S-a ajuns astfel la situația ca 
trimiți ai monopolurilor străine ca Char
les Rist să controleze economia romî- 
nească asemeni unor guvernatori colo
niali. Politica externă a Romîniei bur- 
ghezo-moșierești do slujire a intereselor 
puterilor imperialista a făcut cu putință 
invadarea pămintului patriei de către mi
litarism germani de două ori.

23 August 1944 reprezintă o piatră de 
hotar în politica externă a țării noastre. 
Eliberarea țării de către glorioasa Armată 
Sovietică și lupta forțelor patriotice în 
frunte cu comuniștii a făcut cu putință 
ca Romînia, în trecut una din cele mai 
înapoiate țări de pe glob, să pășească în 
rîndul celor mai avansate țări din lume 
în ceea ce privește orînduirea social- 
pclitieă.

Poziția internațională a țării noastre 
s-a consolidat neîncetat. Succesele pa
triei noastre pe drumul construirii socia
lismului au făcut ca în întreaga lume să 
crească prestigiul Republicii Populare 
Rcmîne. Patria noastră promovează o 
con-țeventă politică de pace, de înțele
gere cu toate popoarele și în primul rînd

cu popoarele frățești ale Uniunii Sovie
tice și ale țărilor de democrație populară 
care construiesc o viață nouă.

Dorința de pace a poporului nostru iși 
găsește expresia în fiecare act al politi
cii externe a statului nostru democrat- 
popular. In cele mai arzătoare probleme 
ale relațiilor internaționale statul nostru 
și-a spus răspicat cuvîntul in apărarea 
păcii și a independenței popoarelor. Gu
vernul nostru, prin declarația pe care a 
dat-o publicității in urmă cu cîtăva 
vreme, a sprijinit propunerile sovietice în 
vederea creării unui sistem de securitate 
colectivă în Europa. Prin aceasta, Repu
blica Populară Romînă s-a pronunțat îm
potriva dezbinării Europei, împotriva for
mării de blocuri militare opuse unul al
tuia. Țara noastră și-a exprimat nestră
mutata convingere în posibilitatea coexis
tenței pașnice a țărilor cu sisteme so
ciale diferite. Guvernul romîn mili
tează pentru ca In practica internațională 
să se încetățenească principiul folosirii 
tratativelor ca metodă de rezolvare paș
nică a tuturor problemelor litigioase. De 
aceea, guvernul romîn a salutat împreună 
cu întregul popor al patriei noastre suc
cesul obținut de conferința de la Geneva. 
Masele populare din țara noastră sînt 
convinse că succesul conferinței de la 
Geneva poate și trebuie să constituie un 
imbold pentru reglementarea pașnică a 
altor probleme internaționale și în primul 
rînd a problemei germane. Poporul romîn 
privește cu îngrijorare renașterea milita
rismului german înfăptuită în Germania 
apuseană sub oblăduirea puterilor occi
dentale și consideră că eventuala creare 
a „comunității defensive europene1* nu 
poate să facă decît să compromită șan
sele unei unificări democratice a Ger
maniei.

Țara noastră duce o politică de respec
tare a independenței și suveranității ce
lorlalte state, de neamestec în afacerile 
interne ale altor state. Cercurile agresive 
de peste ocean nu vor să țină însă seama 
de noua realitate romînească din ultimul 
deceniu și se leagănă în iluzia că ar mai 
putea să reîntoarcă trecutul. Ele între
prind o politică dușmănoasă față de țara 
noastră, se dedau la tot felul de provocări 
și încearcă pe toate căile să împiedice 
intrarea Romîniei în Organizația Națiu
nilor Unite.

Poporul romîn, și alături de el întreaga 
omenire progresistă, știu însă că Romînia 
democrat populară prin contribuția adusă 
la cauza păcii mondiale are dreptul să 
facă parte din Organizația Națiunilor 
Unite; Republica Populară Romînă este 
un factcr activ al marelui lagăr la păcii. 
Este un titlu de nespusă mîndrie pentru 
toți oamenii muncii din țara noastră fap
tul că sintem estași ai marii armate a 
partizanilor păcii, în ale cărei prime rîn- 
duri pășesc oamenii sovietici.

Poporul nostru socotește prietenia cu 
Uniunea Sovietică drept parte compo
nentă și indestructibilă a politicii externe 
de pace a R.P.R. Alături de Uniunea So
vietică; de Republica Populară Chineză și 
de toate celelalte țări care luptă pentru 
pace, _ Republica noastră Populară este 
hotărîtă să depună toate eforturile pen
tru ca în lume să biruie pacea, pentru 
ca popoarele să fie eliberate pentru tot
deauna de amenințarea războiului.

Joi dimineața a avut loc la Consiliul 
de Miniștri solemnitatea decernării diplo
melor, medaliilor și premiilor laureaților 
Premiului de Stat al R.P.R, pentru lucră
rile deosebit de valoroase realizate în anul 
1952.

La solemnitate au luat parte tovarășii: 
Gh. Gheorghiu-Dej, președintele Consiliu- 
lui de Miniștri, dr. Petru Groza, președin
tele Prezidiului Marii Adunări Naționale, 
Gh. Apostol, prim secretar al C. C. al 
P. M. R, 1. Chișinevschi, Chivu Stoica, 
AL Moghioroș, prim vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri, Miron Constantinescu, 
Petre Borilă, vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, acad. prof. dr. C. I. Parhon, 
președinte de onoare al Academiei R.P.R., 
miniștri, membri ai C.C. al P.M.R., con
ducători ai instituțiilor centrale și ai or
ganizațiilor de masă, academicieni, repre
zentanți ai instituțiilor științifice și cultu
rale, oameni al artei și culturii, muncitori 
și tehnicienL

Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej a tnmî- 
nat diplomele, medaliile și premiile lau
reaților Premiului de Stat, în aplauzele 
vii ale celor prezenți.

A luat apoi cuvîntul tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej.

Sărbătorind a 10-a aniversare a elibe
rării țării, noi facem cu legitimă mîndrie 
bilanțul realizărilor dobîndite de regimul 
democrat-popular și în domeniul culturii, 
devenită cu adevărat bun al poporului.

înalta prețuire de care se bucură oa
menii de cultură în țara noastră din par
tea largilor mase ale poporului, este cea 
mai înaltă recompensă a meritelor dvs., 
a strădaniei dvs. de a da poporului opere 
de preț, fiecare în domeniul său de acti
vitate.

Partidul Muncitoresc Romîn și guvernul 
R.P.R. duc o nestrămutată politică de asi
gurare a avîntului tuturor forțelor crea
toare ale poporului, de asigurare a celor 
mai prielnice condițiuni pentru succese 
tot mai mari ale oamenilor de cultură.

Felicitîndu-vă călduros pentru înalta 
distincție primită, noi urăm celor prezenți 
și prin ei tuturor celor ce muncesc cu 
hărnicie și devotament pe tărîmul științei, 
tehnicii, literaturii și artei, să dobîndească 
noi realizări de valoare, contribuind la în
florirea economiei și culturii, la triumful 
operei de construire a socialismului.

Au luat cuvîntul numeroși laureați ai 
Premiului de Stat.

Acad. prof. dr. C. I. Parhon, distins pen
tru îndelungata și valoroasa sa activitate 
științifică, a spus printre altele:

Succesele pe care le-am obținut se da- 
toresc faptului că știința din patria noas
tră slujește cu bucurie poporul, că leagă 
tot mai strîns teoria de practică, contri
buind astfel la făurirea unei vieți fericite 
și îmbelșugate a oamenilor muncii.

înalta distincție ce mi s-a acordat o 
consider nu numai ca o răsplată sau un 
gest de prețuire, ci ca un puternic îndemn 
de a consacra toate puterile mele, toate 
cunoștințele, toată strădania mea, pentru 
dezvoltarea și înflorirea științei patriei 
mele, știință care servește cu ardoare și 
elan construirea socialismului și apărarea 
păciL

Mulțumind pentru înalta prețuire, pic
torul Camil Ressu, distins pentru tabloul 
„Iscălind pentru pace" și pentru întreaga 
sa activitate a spus: Zece ani au trecut 
de la eliberarea țării noastre. Acest de
ceniu constituie o epocă plină de realizări 
atît în viața socială, economică cît și cul
turală a țării noastre. Noi artiștii, trebuie 
să învățăm să ținem pasul cu marile 
transformări care se petrec sub ochii noș
tri. Problemele însemnate, de o mare am
ploare, stau în fața noastră, la care tre
buie să luăm parte ca artiști și ca cetă
țeni.

Mulțumind guvernului nostru pentru 
atenția care ne-o acordă, sîntem datori să 
dăm poporului nostru opere demne de 
epoca noastră.

A vorbit apoi acad. Simion Stoilov, dis
tins pentru lucrarea „Teoria funcțiilor de 
variabilă complexă", vel. I.

Premiile de Stat — a spus vorbitorul 
— sînt una din manifestările cele mai ca
racteristice și mai elocvente ale grijii per
manente pe care partidul și guvernul o 
poartă științei și oamenilor de știință, 
dezvoltării culturii în patria noastră.

Să-mi fie permis ca împreună cu colegii 
mei să văd în această înaltă distincție o 
recunoaștere și o apreciere a întregii acti
vități matematice ce se desfășoară azi la 
noi. a eforturilor ce s-au făcut în ultimii 
ani, pentru realizarea unei legături tot 
mai strîr.se și mai organice cu activitatea 
ce se desfășoară în alte domenii de cerce
tare, în fizică, mecanică, științe tehnice, și 
prin ele cu practica industrială și 
producția.

Scriitorul Zaharia Stancu, premiat pen- 
trul romanul „Desculț", mulțumind par
tidului și guvernului pentru înalta pre
țuire și dinstincție acordată, după ce a 
amintit condițiile grele ale creatorilor în 
regimul burghezo-moșieresc, a spus:

Acum 10 ani, în ziua de 23 August, re
gimul fascist a fost răsturnat. Din acel 
moment, scriitorii și oamenii de artă din 
țara noastră au început să fie considerați 
oameni folositori poporului muncitor. Par
tidul ne-a apropiat, ne-a educat.

Pe mine personal, pe alți tovarăși de 
vîrsta mea și pe alții mai tineri, partidul 
ne-a ajutat să creăm opere literare de o 
valoare pe care noi n-am fi atins-o fără 
grija și dragostea pe care partidul ne-a 
arătat-o în permanență.

în toate cărțile pe care le vom seri de 
acum înainte vom căuta să depășim 
operele care au fost premiate.

Luînd cuvîntul, regizorul Sică Alexan- 
drescu, premiat pentru valorificarea ope
rei dramatice a lui I. L. Caragiale, a spus 
printre altele: Mulțumesc partidului și 
mulțumesc guvernului pentru cinstirea 
care mi se face astăzi șl prin mine mul
țumește un întreg șir de actori care îna
inte de acest deceniu n-ar fi putut spera 
să trăiască o zi ca cea de astăzi.

Cei 10 ani care au trecut de la eliberare, 
au dat actorului în țara noastră adevărata 
lui demnitate umană și rolul lui în socie
tate. Sîntem chemați să facem ca arta 
noastră să fie o părticică din truda co
mună, pentru realizarea unei vieți noi, 
fericite. Cinstirea care ni se face astăzi 
este un imbold în plus în această muncă.

în numele colectivului premiat pentru 
realizarea unor mașini și dispozitive ne
cesare industriei textile a vorbit ing. Ion 
P. Popescu.

El a arătat că printr-o muncă neobosită, 
folosind bogata documentație și experiență 
sovietică, colectivul a reușit să proiecteze 
și să construiască mașinile și dispoziti
vele de mare precizie necesare fabricării 
acelor și platinelor pentru industria tri
cotajelor, care înainte se aduceau prin 
import.

Producția noastră — a spus vorbitorul 
— acoperă azi necesarul industriei de tri
cotaje, la majoritatea sortimentelor, dîn- 
du-i posibilitatea să contribuie din plin 
la transpunerea în viață a hotărîrilor ple
narei din august 1953.

Prețuirea ce ni s-a făcut acordîndu- 
ni-se titlul de laureați ai Premiului de 
Stat pe anul 1952 constituie un puternic 
îndemn în muncă și ne luăm angajamen
tul de a munci cu și mai multă rîvnă.

Poetul Lajos Letay, premiat pentru vo
lumul de poezii „O lume nouă se constru
iește", a spus: Sînt mîndru și nespus 
de fericit că sînt astăzi în rîndul laurea
ților Premiului de Stat. Mulțumesc parti
dului care, îmbrățișînd cu aceeași dra
goste pe toți fiii poporului, indiferent de 
naționalitate, m-a îndrumat și m-a educat 
ca alături de poporul nostru muncitor să 
iau parte și eu la construirea vieții noi, să 
pot contribui la făurirea culturii noi, so
cialiste, în patria noastră.

Mulțumind pentru înalta distincție acor
dată colectivului de petroliști premiați 
pentru introducerea și extinderea forajului 
cu turboburul în R.P.R., ing. Ștefan Ga
bor a spus printre altele: în acest mo
ment solemn simțim mai puternic îndem
nul de a generaliza metodele noi obținute, 
de a găsi noi metode de lucru.

Urmînd linia trasată de partid și învă- 
țînd continuu din literatura și din tehnica 
sovietică, vom pune toată conștiinciozita
tea și puterea noastră de muncă să gă
sim noi metode și să întărim industria 
noastră în vederea întăririi regimului nos
tru de democrație populară, regim de 
nezdruncinat.

în numele colectivelor de ingineri, teh
nicieni și muncitori din cadrul industriei 
electrotehnice, laureați ai Premiului de 
Stat, a vorbit electricianul Petre M. Săf- 
toiu de la Uzinele „Electroputere" din Cra
iova. Vorbitorul a subliniat posibilitățile 
largi pe care regimul de democrație popu
lară le creează pentru dezvoltarea capa
cității creatoare a oamenilor muncii.

Proiectarea și realizarea seriei de mo
toare sigure la explozie, realizarea seriei 
unitare de transformatori de forță „Di
namo" ca și realizarea motorului asincron 
de 1000 kw. 300 rot/min. 5000 V, „Elec
troputere" pentru care au fost premiate 
cele 3 colective din cadrul industriei — a 
spus în înepeiere vorbitorul — dovedesc 
nivelul tehnic și conștiința patriotică de 
care dau dovadă muncitorii și tehnicienii 
din țara noastră.

Conducătorii partidului și guvernului 
s-au întreținut apoi cu laureații Premiu
lui de Stat.

A

In întâmpinarea marii sărbători
★

Cuvîntul
Condiții noi

secțiile întreprinderii 
„Acumulatorul" în aceste zile 
înaintea lui 23 August este o 
animație deosebită. Tineri șl 
vîrstnici laolată, lucrează cu 
mult avînt pentru a-și înde
plini angajamentele luate în 
cinstea marii sărbători a eli
berării patriei noastre. Agita
torii string în jurul lor în 
timpul liber pe tineri și vîr
stnici, și le vorbesc despre via
ța din trecut și astăzi a între
prinderii, despre realizările 
lor. într-una din după-amiezi, 
turnătorul Dumitrache Gheor
ghe a vorbit muncitorilor și 
tehnicienilor de la întreprin
derea „Acumulatorul" despre 
munca și viața lor, despre 
ceea ce ei au obținut prin 
eforturile pe care le-au depus 
în acești zece ani de cînd glo
rioasa Armată Sovietică a

★ ★ ★

agitatorilor
de muncă
eliberat patria noastră de sub 
jugul fascist. Avrarrj Simion a 
vorbit apoi despre succesele 
pe care le-au obținut acum în 
cinstea lui 23 August. Potri
vit angajamentelor luate, tov. 
Constantin Tereche a îndepli
nit planul cu 220 la sută, iar 
Gheorghe Dumitrache cu 110 
la sută.

întreprinderea „Acumulato
rul" s-a lărgit prin construc
țiile noi ale secțiilor: asam
blare, întreținere și control 
tehnic. Condițiile de muncă 
au fost și ele îmbunătățite 
prin măsurile luate de protec
ția muncii. Muncitorilor care 
lucrează în secții cu materii 
vătămătoare, li se dă hrană 
suplimentară, iar munca lor, 
spre deosebire din trecut 
cînd lucrau cîte 10 și 12 ore, 
este astăzi numai do 6 ore.

Consfătuiri 
ale oamenilor muncii 

din Capitală
In aceste zile dinaintea lui 23 

August, în numeroase întreprinderi și 
instituții din Capitală au loc consfătuiri 
ale oamenilor muncii în care aceștia 
trec în revistă succesele dobîndite în cei 
10 ani care s-au scurs de la eliberarea 
patriei noastre de către glorioasa Ar
mată Sovietică. Publicăm mal jos cîteva 
aspecte de la consfătuirile care au 
avut loc.

La „Steagul Roșu"

pa- 
s-au

In preajma marii sărbători

Ne vom respecta cuvîntul dat
poporul 
pentru 

din co- 
Mihăi- 

23 Au-

Frumocse sînt realizările obținute în activitatea lor de întovărășirile agricole 
pentru lucrarea laolaltă a pămîntului cu mașinile statului șl după metode avan- 
. itc. Recoltele tot mai sporite de la un an la altul culese la hectar, dezvoltarea și 
întărirea lor continuă, au sporit încrederea țăranilor muncitori în întovărășirea 
agricolă șl i-a îndemnat să pășească pe această cale. Șl de la un an la altul, tot 
mal mulți țărani muncitori s-au înscris în întovărășirile agricole, mărind astfel 
suprafața lor arabilă. Numai anul trecut — după cum se vede în graficul de 
față — suprafața arabilă a întovărășirilor agricole a crescut cu 25 la sută față 
de anul 1952.

Secțiile complexului „Gri
vița Roșie" au în această zi 
un aspect sărbătoresc : mași
nile sînt împodobite cu ramuri 
verzi și pretutindeni poți ve
dea lozinci care-ți vorbesc de 
marea sărbătoare a eliberării 
țării noastre. Miercuri, în pau
za de prinz, tînărul agitator 
Savu Ion, organizatorul bri
găzii de tineret din secția aju- 
staj 1 vagoane a stat de vorbă 
cu cei 4 membri ai brigăzii, 
sfătuindu-i să-și pregătească 
de cu seară locul de muncă 
pentru a doua zi. Și în ziua în
trecerii rezultatele nu au în- 
tîrziat să confirme entuzias
mul cu care au muncit tinerii 
brigăzii. Angajamentele p? 
care și le-au luat muncitorii 
de la secția ajustaj 1 vagoane 
la ședința care a avut loc în 
cinstea zilei de 23 August 
sînt depășite de pe acum. To
varășul Popescu Ion, a spus 
printre altele:

— Acum doi ani am fost 
trimis în Republica Populară 

Ungară la iacul Balaton pen-

tru a-mi petrece concediul. 
De asemenea am fosț trimis în 
fiecare an la stațiuni clima
terice unde am căpătat îngri
jiri speciale pentru a scăpa de 
reumatismul moștenit în anii 
trăiți în mizerie. Iată unul din 
exemplele care confirmă dra
gostea partidului pentru oa
menii muncii. Tovarășul Po
pescu Ion și-a depășit în ziua 
întrecerii norma în primele 4 
ore cu 120 la sută clasîndu-se 
fruntaș pe întregul atelier. La 
gazetele de perete din toate 
secțiile complexului s-au afi
șat articole în legătură cu ziua 
de 23 August. Tinerii agitatori 
de la complexul, „Grivița Ro
șie" desfășoară o muncă neo
bosită de lămurire nu numai 
în rîndurile muncitorilor ci 
organizează consfătuiri cu ce
tățenii din cartier, mobilizîn- 
du-i pentru marea demonstra
ție și vorbindu-le convingător 
despre importantele realizări 
obținute în anii puterii popu
lara.

Muncitorii de la întreprinderea de 
nificație „Steagul Roșu" din Capitală 
adunat într-o consfătuire în care au fost 
trecute în revistă realizările pe care le-au 
obținut în ultimii 10 ani. Muncitorul Co
vaci Ion care a luat cuvîntul. a vorbit 
despre avîntul pe care l-au luat între
cerile socialiste în cinstea zilei de 23 Au
gust, datorită spiritului nou de muncă de 
care dau dovadă muncitorii. Printr-o mai 
bună organizare a muncii, folosind meto
de înaintate în muncă, muncitorii de Ia 
întreprinderea de panificație „Steagul 
Roșu" au realizat economii în valoare de 
28.000 lei.

„La Tehnica Nouă"

La consfătuirea muncitorilor din între
prinderea de cauciuc ..Tehnica Nouă" din 
Capitală a luat cuvîntul tovarășa Florica 
Cernise, una din muncitoarele care au 
cunoscut viața întreprinderii din trecut. 
Ea a arătat marea deosebire care există 
între ceea ce era cînd stăpînii întreprin
derii erau patronii și viața pe care o duc 
astăzi cînd avutul întreg este al poporu
lui. Florica Cernise a arătat viața mizeră 
pe care o duceau înainte muncitoarele, da
torită subaprecierii muncii lor. precum 
și drepturile de care se bucură azi fe
meile muncitoare în patria noastră liberă, 
sub regimul democrat popular, drepturi 
de care se bucură ea însăși. In întreprin
derea „Tehnica Nouă'* s-au introdus 
me elementare de protecția muncii 
cum și o serie întreagă de inovații 
fac să se îmbunătățească calita'ca
ciucului. Toate acest -a. a arătat tovarășa 
Florica Cernise, se datoresc zilei de 23 
August, ziua eliberării noastre de către 
armata glorioasă a Uniunii Sovietice.

nor- 
pre- 
care 
cau-

Ca pentru întreg 
nostru muncitor și 
noi, țăranii muncitori 
muna Crovu, raionul 
Iești, măreața zi de
gust ne-a adus libertate și 
ne-a deschis calea spre o nouă 
viață, mai bună și mai în
destulată. Cea de a 10-a ani
versare a eliberării patriei 
noastre de sub călcîiul cotro
pitorilor hitleriști de către ar
mata sovietică ne este la fel 
de scumpă și nouă. De aceea 
am chibzuit să întîmpinăm 
această măreață sărbătoare cu 
noi succese în muncă.

Am socotit că nu poate fi 
izbîndă mai frumoasă decît 
terminarea pînă la 23 Au
gust a treierișului și îndepli
nirea planului de colectări. 
Și noi ne-am luat acest an
gajament. Pentru a mobiliza 
pe toți țăranii muncitori din 
comună la îndeplinirea anga
jamentului, am organizat, la 
propunerea unor țărani mun
citori și sub îndrumarea or
ganizației de partid, întrece
rea patriotică cu țăranii mun
citori din comuna Bila. Tot
odată am dezvoltat întrece
rea și în comună, antrenînd 
satele în întreceri patriotice.

Desfășurarea cu avînt a 
întrecerii a dat roade fru
moase. Cei dinții din comună 
care au terminat secerișul și 
au început treierișul au fost 
țăranii muncitori din satul 
Ghimpați. Este drept că nici 
cei din satul Crovu n-au ră- 
mas mai mult de o jumătate 
de zi în urmă, dar... au rămas 
totuși. Cu toate acestea, co
muna 
mult 
lită.

Ca 
coltă i 
rișul 
dată i 
am și pornit să treierăm re
colta strînsă. îndată ce ță
ranii muncitori treierau, da
torită muncii politice dusă la 
arii asunra însemnătății ore-

a terminat secerișul cu 
înainte de data stabi-

să nu 
șl ca să 
cît mai repede, de în- 
ce am sfîrșit secerișul

pierdem din re- 
terminăm treie-

dării cotelor către stat, ei își 
îndeplineau obligațiile care le 
aveau față de sfat, chiar de 
acolo — de la arie. Țăranii 
muncitori își predau cu dra
goste cotele, pentrucă știu că 
aceasta este contribuția pe 
care o aduc ei la întărirea sta
tului democrat-popular. Statul 
democrat-popular, ne dă nouă 
țăranilor muncitori, un spri
jin puternic în lupta pentru 
făurirea unei vieți îmbelșu
gate. De aceea și noi ne adu
cem cu dragoste contribuția 
noastră la întărirea statului, 
predînd la vreme cotele cuve
nite.

Șl la treieriș și la predarea 
cotelor le-am luat-o înainte 
tovarășilor din Bila. Astfel la 
îndeplinirea îndatoririlor fată 
de stat am obținut chitanța 
nr 1 pe raion. Pînă de curînd 
am treierat peste 75 la sută 
din întreaga recoltă, iar toți 
țăranii muncitori care au tre
ierat și-au predat în întregi
me cotele către stat. Totodată 
am desmiriștit peste 70 la 
sută din suprafața planifi
cată.

In comună, muncile agri
cole de vară se desfășoară cu 
tot mai multă însuflețire. An
gajamentul nostru este ca 
Pînă la 21 august să termi
năm cu totul treierișul și pre
darea cotelor către stat și să 
executăm arături de vară pe 
90 la sută din suprafață. Au 
mai rămas doar cîteva zile 
pînă la 23 August, dar noi 
sîntem hotărîți să muncim cu 
toate forțele pentru ca atimei, 
la aniversarea marii sărbă
tori, să putem raporta parti
dului că ne-am respectat cu
vîntul dat, cîștigînd o izbîndă 
frumoasă în bătălia strînge- 
rii recoltei la timp și fără 
pierderi.

ION NEDU 
președintele sfatului popu
lar al comunei Crovu din 
raionul Mihăilești, regiunea 

București
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Concertul Ansamblului de Estradă 
al R. P. R. Drumul înfloririi artei noastre plastice Cărți apărute 

în cinstea lui 23 August
Printre evenimentele muzi

cale din decada manifestărilor 
culturale, concertul de muzică 
ușoară romînească în prima 
audifie, organizat de Ansam
blul de Estradă al R.P.R. a 
strâns laolaltă un număr foarte 
mare de spectatori. Publicul a 
ținut să dovedească și cu acest 
prilej predilecția sa pentru 
acest gen muzical mult gustat.

în program au figurat apro
ximativ 37 de piese muzicale 
semnate de compozitori cuno- 
scuți cum sînt I. Vasilescu, H. 
Mălineanu, N. Chirculescu, 
Elly Roman, sau tineri compo
zitori ca Puiu Rubinștein, Ve- 
selovschi,- etc. Pentru prima 
oară într-un concert de estra
dă au răsunat aici melodii 
scrise de Ion Dumitrescu, Hilda 
Jerea, Laurențiu Profeta.

Trăsătura principală a con
certului a constituit-o faptul 
că în program au fost cuprinse 
numeroase piese cu un remar
cabil conținut educativ, melo
dii expresive, emoționante, ca
pabile să transmită ascultăto
rilor ideile și sentimentele 
trăite de compozitor. Cîntece 
ca „Mindru sînt de țara mea" 
de H. Mălineanu, „Visare" de 
Hilda Jerea, „Toți un gînd“ de 
L. Profeta, „Hai cu mine la 
braț prin București" de Rei- 
ninger și Rubinștein și altele, 
caracterizate prin autenticita
tea sentimentelor vil, prin ae
rul tineresc, sînt tot atîtea lo
vituri date sentimentalismului 
dulceag și frivolității, pe cale 
de a fi înlăturate din muzica 
noastră ușoară.

Este de asemenea pozitivă, 
preocuparea din ce în ce mai 
rodnică a compozitorilor de a 
imprima melodiilor culoare 
națională, de a le construi pe 
baza intonațiilor populare, 
adaptîndu-le pe acestea din 
urmă cerințelor specifice mu
zicii de dans. Din acest punct 
de vedere se pot aminti unele 
piese ca „Rîndunica" de N. 
Chirculescu, „Piesă concer
tantă", pentru trompetă de Gr. 
Albin sau „Dansați ?“ de H. 
Mălineanu, deși în aceste lu
crări mai persistă unele ten
dințe dăunătoare sub raportul 
orchestrației, de exagerare a 
laturii ritmice in dauna ex
presivității melodice.

Un loc însemnat în progra
mul concertului l-a ocupat 
cîntecul satiric. A fost 
mult apreciat cîntecul „Go- 
guță zis litruță" precum 
și „Tovarășul Chiulici" de 
Elly Roman, pentru satira reu

șită pe care o îndreaptă împo
triva unor moravuri înapoiate 
ce mai dăinuie în conștiința 
oamenilor de la noi. De un ma
re suces s-a bucurat interpre
tarea pe care a dat-o cîntărea- 
ța Maria Tănase unei compozi
ții originale prin ideea ei, de H. 
Mălineanu și E. Mirea în care 
se arată tot ridicolul celor ce 
se pasionează după produsele 
muzicale ieftine, de import oc
cidental. Cîntecul satiric, gen 
în plină înflorire, trebuie cul
tivat și pe viitor cu exigență 
sporită pentru calitatea lui ar
tistică, el constituind o armă 
prețioasă în combaterea a tot 
ce este vechi și înapoiat.

O altă trăsătură pozitivă a 
pieselor din programul concer
tului a constituit-o preocupa
rea compozitorilor de a evita 
șabloanele și de a găsi forme 
de expresie noi, proaspete, 
care să trezească interes și 
emoție la ascultător. Piese 
cum ar fi „Cintecele, cânte
cele" de L Vasilescu, „Poștașul 
de munte" de Florentin Del
mar dovedesc că autorii lor 
și-au pus, și au rezolvat crea
tor, probleme de inventivitate 
melodică, de plasticitate a 
Imaginii muzicale.

O subliniere deosebită se cu
vine interpretării pe care a 
dat-o programului colectivul 
Ansamblului de Estradă. Atit 
dirijorul H. Mălineanu și or
chestra, cit și toți interpret!! 
vocali au dat dovadă de grijă 
pentru șlefuirea artistică a 
interpretării pieselor, de mult 
entuziasm și însuflețire. La 
acest succes a adus o contri
buție importantă soliști va
loroși ca Ion Dacian, Maria 
Tănase, Dorina Drâghici, Gică 
Petrescu, N. Nițescu, Man 
Mălineanu etc. Mai puțin 
convingătoare a apărut pre
zentarea lui Septimiu Sever, 
supărătoare în unele momente 
prin afectarea ei, prin lipsă de 
naturaleță.

Concertul Ansamblului de 
Estradă al R.P.R. poate fi con
siderat ca o ripostă dată tutu
ror celor care subapreciază 
muzica ușoară romînească în- 
cercind să reînvie ritmurile 
deșănțate ale muzicii deca
dente burgheze. Aplauzele cu 
care au fost primite noile pie
se de muzică ușoară dovedesc 
limpede că preferințele publi
cului nostru nou se îndreaptă 
spre muzica ușoară melo
dioasă. vie, bogată în conținut

M. PĂUN

Vie activitate culturală 
în raionul Vatra Dornei

în comunele și satele raio
nului Vatra Dornei se desfă
șoară o bogată activitate. cul
turală. In întregul raion au 
fost înființate în cei 10 ani de 
la eliberarea patriei noastre 
20 de cămine culturale, 31 de 
biblioteci și 8 case de citit cu 
un număr de 36.000 volume.

Numărul cititorilor permanenți 
s-a ridicat la peste 5000.

în comunele Crucea, Iaco- 
beni și Dorna Cîndrenilor s-au 
înființat cinematografe unda 
rulează filme artistice care 
prezintă viața cea nouă pe 
care o trăiește țărănimea 
muncitoare, și filme documen
tare.

Fiecare dintre noi încearcă în ajunul 
acestei zile de 23 August, a zecea pe care 
o serbăm, o emoție vie. Pe fiecare din noi 
ne leagă de această zi un val de amintiri.

23 August 1944 ne-a împărțit viața în 
.două, ne-a adus un orizont nou, ne-a des
chis larg perspectiva viitorului.

Ce puțin seamănă artiștii de azi cu cei 
de mai înainte ! In trecut, dacă luai ho
tărârea să urmezi academia de arte fru
moase puteai auzi pe mulți: ... Cum să te
faci pictor, dar cu ce să trăiești ?...“ Și în- 
tr-o anume privință aveau dreptate. Viața 
materială și morală insuportabilă a artiști
lor plastici din trecut o știm de la cei care 
au trăit-o. A fi scriitor sau pictor, actor 
sau compozitor, asta însemna altădată nu 
numai grele privațiuni dar și o totală lipsă 
de considerație din partea societății capi
taliste, începînd cu negustorul de zarzava
turi și terminînd cu ministerul resort: 
„...Ia acolo un artist..."

Este drept, au fost unii care au huzurit 
în acele vremuri — fie că aparțineau cla
selor exploatatoare fie că se lăsaseră atrași 
de ele. Dar pictorii ale căror opere au 
fost iubite și au rămas valabile, sînt cei 
care au fost aproape de popor, care l-au 
cunoscut și trăit viața grea, redînd-o ve
ridic în operele lor, care au făcut din crea
ția lor o armă de luptă în mina poporu
lui.

Formalismul ca și celelalte curente de- 
I cadențe în artă, promovate pe toate‘căile 
I de clasele dominante, aveau menirea să 
• lege ochii artiștilor, să-i înstrăineze de 
‘ tradițiile populare, de viața celor mulți, 
' alungind pînă la disprețul pentru tot ceea 
'. ce este national. Aceste curente — expre

sie a ideoloi.e: putrede burgheze — ilus
trează neputința șl impasul fără ieșire al 

| artei în decădere, tendința -'-sr1— sortite 
I teeirii de a-i îndepărta pe artiști de Ia 
1 s-iată și de la problemele sociale : burghe

ziei nu-i trebuiesc spirite înaripate, ea 
urăște culmile, ea se tîrăste—

Ajuns să-și conducă singur destinele 
' ca urmare a istoricului act de la 23 Au- 
i gust 1M4. poporul nostru luptă sub con- 
. ducerea partidului pentru construirea noii 
, vieți socialiste, pentru pace — condiție 
, esențială a progresului s: înflorită crea

ției La această luptă șutea chemau si 
ne dăm aportul și noi artiștii plastici. ca 

I artiști și ca cetățeni.
întreaga dezvoltare a arte: noastre plas- 

j lice de-a lungul gloriosului deceniu, roa
dele bătăliei pentru înlăturam mfluente- 
Ior arte: decadente burgheze, bogăția și 

| varietatea hierărilcr înfățișate în ultimele 
I expoziții anuale de stat, arată că artiștii 
| răspund acestei chemări. Intr-un pas si

gur și avintat pășesc în rânduri stricai 
umăr lingă umăr, cei mai buni di.--.ro re
prezentanții generației mai vîrstnice de 
artiști, maeștrii noștri iubit! Camîl Ressu. 
Steriade. Iser etc. alături de artiștii al 
căror talent se maturizează acum deplin, 
alături de tinerii talentat! crescuți cu grijă 
in anii puterii populare. Tot mai larg este 
orizontul creatorilor noștri din domeniul 
artei plastice, tot mai felurite genurile Îm
brățișate de artiști.

Pictorul Gavril Mikloesy evocă intr-o 
pînzâ remarcabilă prin patosul și forța ei 
de expresie, eroieile lupte de la Grivița 
din 1933 ale ceferiștilor conduși de par
tid Și alți artiști și-au închinat operele 
reînvierii unor momente impresionante dm 
istoria luptelor duse de partid ta fruntea 
poporului muncitor pec’ru pace, social -m 

! si o viată mai benă: _Ea nu-<i va trl-*a 
fiul" pictură de Mkni Saraga-Mzxy. _Lc- 

. peni 192SF sculpturi de Alexandra Pes- 
I kaș. „Gărzile patriotice" sculcutri real.- 
! ZBtă de Zoe Băicoianu. _R?bn:ța“ tabloul 

tinărului pictor Tiberiu Krauss etc.
Apropiindu-se în primul rând de viata 

noastră in necontenită transformare, ia 
mugurii acestei vieți, artiștii plastici în
vață să seziseze noul, sîmburele viitoru
lui, își concentrează in tot mai mare mă
sură atenția spre redarea chipurilor ex
presive ale făuritorilor noii societăți, ta- 
fățiștad munca lor creatoare, bogăția lor 
spirituală. Tabloul „Spre abataj" de Gh. 
Saru, portrete ca cel al Măriei Zîdaru de 
Lidia Agricola, sculptura „Sudor" a lui 
I. Fekete, pictura lui Dan Hermann „Ini:-o 
cooperativă", tabloul „înscrierea intr-o 
școală de arte" a lui Ștefan Barabaș, pinza 
„Tractoriste" de Francisc Fetch, — iată 
numai citeva exemple de lucrări — alese 
din domenii variata și de factură diferită 
—. care sînt sugestive in acest sens.

Octav Iliescu
Laureat al Premiului de Stat

Ilustrînd rolul pe care l-a jucat și-1 
joacă Țara Socialismului victorios în eli
berarea noastră și în construcția noastră 
socialistă de azi, mulți artiști au creat lu
crări reușite printre care doresc să amin
tesc altorelieful „Eliberarea" de C. Ba- 
raschi, sculptura „Intîlnirea" de Boris 
Caragea, pînzele lui Paul Atanasiu inspi
rate din luptele pe frontul antifascist, pic
tura „Vizita unui grup de colectiviști ro- 
mîni la Moscova" de Barabaș etc.

Tematica pe zi ce trece mai largă abor
dată de creatorii noștri pe tărîmul plasti
cei, rezolvările artistice ■ îndrăznețe ale 
ideilor alese, care preocupă pe cei mai 
mulți, folosirea — potrivit personalității 
și sensibilității specifice a fiecăruia — a 
noi ramuri și genuri de piastică. de la lu
crările „de gen" la mari compoziții, de la 
mozaic la ample și monumentale creații 
sculpturale — toate acestea cu greu pot fi 
cuprinse într-un singur articol. Vorbind 
despre sculptură în afara unor lucrări a- 
mintite mai sus, trebuie subliniate crearea 
monumentelor lui Lenin și Stalin (ca ur
mare a unor reușite concursuri) precum și 
publicarea concursului pentru monumen
tul lui M. Eminescu. Esențialul în pro
blema monumentelor este că acum se în
credințează pentru prima dată sculptorilor 
romini astfel de comenzi, marile monu
mente fiind in trecut create întotdeauna 
de sculptori străini.

Ca urmare a politicii partidului și gu
vernului de dezvoltare a culturii, în anii 
puterii populare s-a dezvoltat mult grafica 
— grafica de șzvaiet, afișul, caricatura și 
în mod special ilustrația de carte. Marea 
amploare pe care a luat-o presa și edi
tării cărților, numărul mare al lucrărilor 
originale și al traducerilor, grija pentru 
prezentarea la un înalt nivel a cărții, deci 
pentru satisfacerea gustului artistic al ci
titorului și pretențiilor sale crercin.de față 
de cabtatea ilustrațiilor, au dus la crește
rea simțitoare a nivelului ilustrației de 
cărți. De un real folos le-a fost ilustrato- 
riloz studierea ilustrațiilor la cărțile so
vietice.

Frumoasele succese dcbfcdite in răstim
pul a::l de scurt al unu; singur deceniu, 
întrec cu mult tot ce zadarnic au încer
cat să realizeze atîta amar de vreme în 
timpul orânduirii burgheso-moșierești. ar
tiștii din țara noastră. Și aid. nu e vorba 
doar de statistici, ci de autentici propășire 
a creației artistice, intr-un front larg și 
unit.

Desigur însă că pentru a ajunge pînă 
aci a fast nevoia să pa-curgem un drum 
de muncă greu și taior aciuat care a în
ceput cu Expoziția Flacăra din 1943 și 
a mers până la ultima pimtară a Uniunii 
ArtișiEcr Plastid dm recmzmra acestui 
an Această muncă a însemnat ne de o 
parte însuj rea. in rcscemul tavă, uniatu
lui de partid a ideologie: marx 
niște, a principiilor eatmin. marxiste, iar 
pe de altă pane munci pertru însușirea 
-■■al a- :'- ură:", pentra a ajunge Ia o 
cit mai desăvirptă mț îîtrg artistică, la 
baza cărei» riă studiere * doricilor noștri 
și a celor un.venali, cer:«area si cunoa
șterea adiscă a awe. arie sealste ruse 
și sovietice. Cu spcu=ai pgț.xMnț. o 
sene de ardști pila stări r-rm. ee. au viritot
Devjetxă st celelalte țâri de democrate» 
poțxăară aa PST' ‘ r.rri»-» teo:-
1K* Rnvd aitBItc ctaacc tâ scsaai ai 
acestor țări- O setoriă tec cui lx"J>
sseriale a artiiturc piasvm a cnerâtaae 
organizarea de către Unmeea Art-cgr 
Plastic a dacstiDar In . aiul aer tacrărâ 
in cadrul marckr de creație aâe secții
lor. Înființarea ur~ erelor rnter—If irni’l. 
tinerea de conferințe șt leetu de anato
mie. perspectivă etc. — cocuri: me mij
loace eficace de rufacare a mveiuhri arti
știlor noștri. De aseasenea Meseni de artă 
al R.PR. și alte mtzcee din tară organi
zează executarea de copii după marile 
opere clasice.

Dacă înainte vreme artiștii erau lisați 
singuri in „turual oe Eideș*. in afara 
preocupănloe societății, astăzi arta este o 
p-rSsV» i-s de stat, tar artiștii — cetățeni

cărora statul nostru le poartă de. grijă 
din toate punctele de vedere.

Statul democrat-popular cheltuiește din 
bugetul său pentru comenzi de stat și 
achiziționarea de lucrări, pentru Fondul 
Plastic (împrumuturi, ajutoare, pensii) și 
concursuri cu premii, sume de bani din 
an in an mai mari. Poporul nostru stă- 
pin și conducător al statului său, știe să 
prețuiască și să răsplătească munca frun
tașilor săi printre care și pe artiști. Ast
fel s-au acordat titluri de artist emerit 
și maestru emerit al artei celor mai buni 
dintre pictorii și sculptorii noștri numo- 
roși, creatori fruntași au primit ordine 
și medalii, iar ipșlta distincție a „Premiu
lui de Sfat" a fost acordată unui număr 
de 36 artiști — răsplată pentru munca lor.

în anii puterii populare arta noastră a 
primit un sprijin puternic prin atragerea 
și sprijinirea artiștilor din provincie care 
se evidențiază acum tot mai mult in ex
pozițiile locale, regionale și în cele anuale 
de stat.

Interesul celor ce muncesc pentru arta 
plastică e în continuă creștere, numărul 
celor ce vizitează expozițiile și muzeele 
devenind și el tot mai mare. Muzeele și 
expozițiile care altădată nu erau vizitate 
de masele largi- pentru că pe de o parte 
aci avea acces numai un anumit public 
așa zis „select", iar pe de altă parte pen
tru că „arta" snobilor rafinați nu se 
adresa marelui public, sînt azi cercetate 
de mii și mii de vizitatori, muncitori, 
ostași, elevi, țărani muncitori și intelec
tuali. Azi masele muncitoare se intere
sează de artă și participă prin critica lor 
la desăvirșirea operelor de artă aducînd 
astfel deseori un prețios ajutor artiștilor. 
Noi ne bucurăm din inimă că creațiile 
noastre expuse în săli cu porțile larg 
deschise pentru toți, reproduse în albume, 
reviste și diferite publicații, sînt tot mai 
larg cunoscute, ajung la cei pentru care 
ne străduim : oamenii muncii.

Numărul artiștilor creatori este în fie
care an sporit cu hei tinere elemente ta
lentate provenind din cele două institute 
de artă de la București și Cluj. Rolul 
acestor institute este de mare însemnă
tate, ele promovează în cîmpul artei ti
nere talente provenite din mijlocul po
porului proaspete și neinfluențate de cu
rentele decadente burgheze. în aceste in
stitute studenții sînt serios pregătiți din 
pune: de vedere profesional și ideologic, 
ceea ce a făcut ca în ultimul timp lucră
rile multor studenți să fie primite în ex
pozițiile anuale de stat, iar unele lucrări 
de diplomă să primească premii, așa cum 
a fost cazul sculptorului Kaznovschi a 
cărui lucrare de diplomă „Muncitorii" a 
primit premiul I, în cadrul Expoziției In- 
îernaționale a celui de al IV-!ea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenților de 
la București.

Artiștii plastici din R.P.R. se pot mîndri 
cu frumoase succese in dezvoltarea artei 
plastice în cei zece ani de la eliberare.

Roadele muncii noastre în artă am avut 
ocazia să le vedem in ultimul timp în ci
te"» rinduri pe plan internațional. La 
concursul celui de al IV-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenților, 
anul trecut, lucrări ale tinerilor noștri 
artiști au fost d-stinse cu premii inter- 
naționale. O înaltă dovadă a afirmării ar
tei noastre pe plan mondial o constituie 
decernarea Medaliei de aur a Consiliului 
Mondial al Păcii, sculpturii lui Ștefan 
Cscrvasy -Partizanii coreeni".

O altă oi ifrsîiri intern’țională plas
tică v-v ae ac» bucurat de o fr-unscesă 
pe .-.re. este Expor ha Esenală de ia Ve
neția dm acest ml unde marele public 
italian șt seri mu participant: au găsit ea- 
riate calde pentru arta și artiștii din 
KPR. Cartea de impresii a pavilionului 
nestru abundă în păreri de felul acesta ale 
rublicciui: „Puțin oxigen după 30 de ani 
de sufocare" sau Jtfulțumcsc pentru ali
nare. După atîta durere un surîs dulce". 
Aceste păreri nu sînt întimolătoare. Ele 
înseamnă că noi pășim pe drumul sănă
tos al artei despre popor și pentru popor, 
al unei arte sănătoase, optimiste.

Noi putem păși cu încredere pe acest 
drum știind că asupra noastră veghează 
poporul care ne dă sevă și partidul care 
oe conduce

Mihail Sadoveanu: „Istorisiri vechi și nouă“

iSîomsiRi

Volumul maestrului Mihail 
Sadoveanu cuprinde cunoscu
tele povestiri „O umbră", „O 
istorie de demult", „Emigran- 
ții la Brazilia" și altele în pa
ginile cărora sînt redate sufe
rințele de veacuri, durerile 
înăbușite și revolta țărănimii 
noastre în anii grei ai orîn- 
duirii burghezo-moșierești.

Sînt cuprinse, de asemenea, 
în volum lucrările „Mitrea 
Cocor", „Clonț de fier" și al
tele, în care autorul surprin
zând clocotul vieții noi, zugră
vește viitorul luminos al aces
tor obijduiți din trecut.

Geo Bogza: „Tablou geografic*
Cu o puternică forță des

criptivă, în marea sa lucrare 
„Tablou geografic" Geo 
Bogza face să se perinde prin 
fața cititorilor minunata na
tură a patriei noastre cu pi- 
toreștile ei regiuni, cu bogă
țiile ei naturale, cu oamenii 
și înfăptuirile acestora.

De-a lungul lucrării se 
simte freamătul vieții noi 
care însuflețește astăzi țars 
noastră, se întrevăd perspec
tivele mărețe ale viitorului 
patriei noastre.

Adevărată călătorie pe în
tinsul pămînturilor Republici' 
noastre Populare, „Tabloul 
geografic" ne dezvăluie odată 
mai mult arta marelui nos
tru prozator Geo Bogza.

V. Em Galan: „Rărăgaa“
în noul său roman „Bără

gan", V. Em. Galan ne în
fățișează un amplu tablou al 
agriculturii noastre în anii 
1947—1948, cînd începeau să 
se închege primele gospodării 
și ferme de stat, socialiste.

Eroul principal al romanu
lui, muncitorul Anton Filip, 
numit director la o fermă de 
stat din Bărăgan începe o 
luptă încleștată cu elementele 
dușmănoase poporului nostru. 
Mobilizînd țăranii muncitori 
din satul Lespezi, spri.iinin- 
du-se pe oameni cinstiți, de
votați partidului, Anton Filip 
reușește să închege un adevă
rat front de luptă sub condu
cerea organizației de partid, 
care descoperă și zădărnicește 
uneltirile ^ușțnanilpr, dă im
puls dezvoltării agriculturii 
noastre noi.

Petru Dumitriu: „Pasărea furtunii*4
Noul volum al lui Petru 

Dumitriu „Pasărea furtunii" 
este inspirat din viața pesca
rilor noștri, a acelor oameni 
îndrăzneți care-și pun azi 
energia și munca lor în sluj
ba făuririi bunăstării mase
lor populare.

Prime!® capitole ale cărții 
ne poartă în trecut, în vre
mea regimului burghezo-mo- 
șieresc, pentru ca apoi să ne 
fie înfățișată viața nouă de 
azi a pescarilor.

Conturînd chipul moral al 
comuniștilor, scoțînd în evi
dență cinstea, devotamentul și 
dîrzenia eroului său principal, 
Petru Dumitriu a creat prin 
Adam Jora un personaj care 
servește drept model tineretu
lui nostru.

Armata R.P.R. — strajă sigură a cuceririlor poporului 
și a independenței Patriei noastre

La 23 August 1954, poporul romîn săr
bătorește cea de a zecea aniversare a eli
berării patriei noastre de către eroica Ar
mată Sovietică și a doboririi dic:aturil 
fasciste de către forțele patriotice popu
lare conduse de Partidul Comunist 
Romîn.

Sărbătorirea celei de a zecea aniver
sări a eliberării patriei prilejuieșle o nouă 
și puternică manifestare a dragostei înflă
cărate și a nețărmuritei recunoștințe pe 
care poporul nostru muncitor o nutrește 
față de Uniunea Sovietică, eliberatoarea, 
prietena și sprijinitoarea noastră.

Sărbătorirea celei de a zecea aniversări 
a eliberării țării noastre constituie pri
lejul unei înălțătoare treceri in revistă a 
marilor transformări înfăptuite de către 
poporul muncitor sub conducerea înțe
leaptă a partidului nostru. Mărețele cu
ceriri revoluționare care au schimbat ra
dical viața oamenilor mupeii făcindu-le-o 
tot mai îmbelșugată și mai luminoasă, 
sînt legate in conștiința lor de partidul 
clasei muncitoare, inspiratorul și organi
zatorul tuturor victoriilor poporului mun
citor în lupta pentru construirea econo
miei și culturii socialiste.

In perioada ultimelor trei decenii, po
porul nostru s-a putut convinge că singu
rii luptători adevărați pentru eliberarea 
națională și socială, pentru realizarea in
tereselor sale fundamentale sînt comu
niștii. în timpul dictaturii fasciste, Par
tidul Comunist Romîn a organizat și mo
bilizat masele populare în lupta împotriva 
cotropitorilor hitleriști și a dictaturii anto- 
nesciene, pentru independența națională 
a Romîniei.

Partidul Comunist a reușit — folosind 
condițiile favorabile create prin înain
tarea victorioasă a Armatei Sovietice — 
să înlăture dictatura fascistă și sâ deter
mine întoarcerea armelor împotriva ocu- 
panților hitleriști încrederea maselor 
populare în partid și sprijinul pe care ele 
l-au dat și 1-1 dau partidului explică în
tregul șir de victorii pe care poporul ro- 
mîn le-a cucerit în lupta cu clasele exploa
tatoare, în lupta pentru instaurarea Repu-

„Scînteia tineretului"
Pag. 2-a 20 august 1954

Icn Eremia 
generaî-maior

locțiitor al ministrului Forțelor Armate 
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blicii Populare Romine și pentru întări
rea continuă a statului democrat-popular, 
pentru refacerea economiei țării, :nd»s- 
trializarea țării și transformarea socialistă 
a agriculturii. în lupta pentru înfăptuirea 
vastului program de măsuri economice 
elaborat in vederea ridicării serioase a ni
velului de trai material și cultural al 
poporului.

Lupta eroică a poporului romîn pentru 
înălțarea construcției sccia’.iste es:e o 
afirmare puternică a dorinței sale arză
toare de a trăi și a munci în pace. Statul 
nostru democrat-popular luptă cu hotărire 
pentru apărarea păcii, pentru destinderea 
încordării in relațiile internaționale, pen
tru triumful acțiunilor de înțelegere pe 
baza tratativelor în toate problemele liti
gioase. Poporul nostru aprobă întru totul 
politica de pace a guvernului nostru și 
își exprimă dragostea și admirația pen
tru Uniunea Sovietică — bastionul luptei 
pentru pace,. — și pentru marea'Chină 
Populară, care au adus un aport însemnat 
la succesul Conferinței de la Geneva, în 
destinderea măi departe a încordării în re
lațiile internaționale.

Oamenii muncii din patria noastră și-au 
demonstrat în repetate rinduri voința lor 
de a lupta hotărît și activ pentru menți
nerea și consolidarea păcii între popoare, 
încordîndu-și eforturile pentru a realiza 
traducerea în viață a programului de mă
suri economice elaborat de plenara lăr
gită a C.C. al P.M.R. în august 1953, care 
au drept scop ridicarea continuă a nivelu
lui de trai al oamenilor muncii, poporul 
nostru muncitor își arată prin fapte ati
tudinea sa fermă de apărare a păcii. Oa
menilor muncii din patria noastră le sînf 
scumpe cuceririle și realizările obținute 
pînă acum și sînt ferm hotărîți să le con
solideze, iar la nevoie sâ le apere cu străș
nicie, împotriva oricăror dușmani. De 
aceea, partidul și guvernul nostru poartă 
o grijă deosebită întăririi capacității de 
apărare a patriei, întăririi neîncetate a 
Armatei noastre Populare.

Armata Republicii Populare Romîne — 
scutul de nădejde al realizărilor obținute 

de oameni: "wv-i — este vlăstarul iubii 
al poporjău; muncitor, ai reghnulm demo- 
cra:-popular. Făunrea ei se numără prin
tre cele mai de seamă realizări ale Par
tidului Muncitoresc Romîn.

in făurirea Armate: P.pulare. partidul 
și guvernul noctni s-au călăuzit după in- 
vățătura mamusi-iecirstă despre con
struirea Forțelor Armate ale proletaria
tului victorios și după tezaurul experien
ței P.C.U.S., creatorul primei armate 
populare din lume — invincibila Armată 
Sovietică.

La Congresul Partidului Muncitoresc 
Romîn din anul 1948 au fort pracizate cu 
limpezime caracterul și sarcinile Arma
tei noastre Populare: „Pentru țara noas
tră profund pacifică și pentru poporul ei. 
— sublinia cu acest prilej tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — armata pasă 
în slujba întăririi republicii populare este 
apărătoarea cuceririlor democratice ale po
porului nostru, apărătoarea independ-aței 
și suveranității noastre... Scut al interese
lor poporului și al Republicii populare Ro
mîne, școală a poporului — astfel conce
pem noi misiunea armatei in Republica 
Populară Romînă".

Cerința partidului a fost îndeplinită. 
Patria noastră are astăzi o puternică ar
mată de tip nou, bine instruită, înzestrată 
cu cea mai modernă tehnică de luptă, ar
mată populară prin țelurile și caracterul 
ei, armată pe care poporul muncitor se 
poate bizui cu toată încrederea.

Armata noastră Populară este puter
nică peniru că făuritorul și conducătorul 
ei este Partidul Muncitoresc Romîn. Con
ducerea și îndrumarea armatei de către 
partid este chezășia succeselor pe care le 
obțin militarii în munca lor de instruire 
și educare. Ideile atotbiruitoare ale în
vățăturii marxist-leniniste, abnegația și 
hotărîrea de a lupta pentru întărirea pa
triei și fericirea poporului de care dau 
dovadă comuniștii, sînt însușite de între
gul efectiv al Armatei noastre Populare.

Forța Armatei Populare Romîne își are 
izvorul în puterea și trăinicia regimului 
nostru de democrație populară.

Dragostea și grija părintească a poporu
lui muncitor pentru armată, legătura or
ganică dintre armată și popor constituie 
un alt izvor al forței Armatei noastre 
Populare. Oamenii muncii privesc cu dra
goste armata lor și nu-și precupețesc nici 
un efort pentru a crea fiilor și fraților 

lor îmbrăcat: ia haine ostășeștL cele mai 
bune cood „ de viață, de instruire și edu
care. Spre deosebire de arma'.ele statelor 

; :e — care sat armate ale domi
nației capital jftn ș: unelte docile in mina 
burgheziei pentru înrobirea propriului 
popor și altor popoare — Armata noastră 
Populară are năzuințe comune cu ale po
porului muncitor, ale cărei interese le 
slujește. CBc.unitotea de interese și nă
zuințe cimentează unitatea de nedesfăcut 
dintre armată și poporul muncitor.

In Armata noastră Populară există o 
puternică imitate de interese între sol
dați și cadrele de comandă, deoarece și 
unii și alții slnt trup din trupul poporu
lui muncitor «i au același scop comun : în
tărirea capacității combative a armatei 
pentru apărarea patriei.

Armata ncastră Populară este armata 
frăției poporului romin cu minoritățile na
ționale. în unitățile noastre, pe baza edu
cației internaționaliste pe care o primesc 
militarii, pe baza muncii și a vieții lor 
comune pentru ridicarea calității pregă
tirii de luptă și politice și întăririi disci
plinei militare, militari: romini și cei pro- 
veniți din sinul minorităților naționale se 
înfrățesc, se respectă și se ajută cu dra
goste.

în întărirea continuă a Forțelor noastre 
Armate, un rol deosebit l-au avut și îl 
au organele politice, organizațiile de par
tid și utemiste. Pentru prima dată, după 
exemplul glorioasei Armate Sovietice, or
ganele politice și organizațiile de partid 
s-au creeat ta Divizia „Tudor Vladimi- 
rescu" și apoi ta întreaga armată.

Avînd drept scop al int regii lor munci 
popularizarea ideilor partidului, a hotâ- 
rîrilor Partidului, ale guvernului și mo
bilizarea militarilor pentru transpunerea 
în viață a liniei politice a partidului, lu
crătorii politici, organizațiile de partid și 
cele utemiste luptă pentru ridicarea pu
terii combative a unităților și subunită
ților, pentru întărirea disciplinei și ordi- 
nei militare, pentru îndeplinirea cu cinste 
a cerințelor jurămintului militar și ale 
regulamentelor militare.

Prin întreaga lor activitate și compor
tare, militarii comuniști și utemiști merg 
în fruntea celorlalți militari pe calea ri
dicării neîncetate a măiestriei militare, a 
însușirii și mînuirii perfecte a armamen
tului și tehnicii moderne de luptă, a oțe- 
lirii calităților morale și fizice necesare 
luptătorilor de tip nou. Prin exemplul 
lor personal, militarii comuniști și ute
miști mobilizează întregul efectiv al Ar
matei noastre Populare ta lupta pentru 
obținerea de noi succese în pregătirea de 
luptă șl politică șl aduc o contribuție în

semnată Ia întărirea puterii de luptă a 
armatei noastre.

La baza educării efectivelor Armatei 
noastre Populare stau luminoasele idei 
ale învățăturii marxist-leniniste, ideile 
patriotismului socialist, ale slujirii cu de
votament și dragoste a cauzei construirii 
socialiste și înfloririi patriei.

întregul proces de instruire militară a 
efectivelor Forțelor noastre Armate se 
desfășoară pe baza învățămintelor științei 
milliare sovietice, cea mai înaintată știin
ță militară din lume. Aceasta constituie 
un alt izvor al puterii Armatei noastre 
Populare.

Armata R.P.R. este continuatoarea celor 
mai bune tradiții de luptă ale poporului 
romîn pentru libertate șl independență 
națională. Ea poartă cu cinste tradițiile 
vitejilor plăeși ai lui Ștefan cel Mare, 
ale luptătorilor lui Ion Vodă cel Cum
plit. ale ostașilor lui Mihai Viteazul, ale 
dorobanților și călărașilor care luptînd 
alaiuri de fiii marelui popor rus au cu
cerit în 1877 independenta de stat a Ro- 
mîniei și ale vitejilor luptători din cele 14 
divizii romtaești care au contribuit ală
turi de Armata Sovietică la zdrobirea fas
cismului și la eliberarea popoarelor ma
ghiar și cehoslovac.

Militarii Armatei noastre Populare cin
stesc prin fapte și întăresc continuu frăția 
de arme romino-sovietică închegată în 
luptele eroice duse pe cîmpiile din fața 
orașelor SfL Gheorghe și Tg. Mureș, pe 
dealurile ce împrejurase Clujul și Oradea 
pe culmile munților apuseni, pe cîmpiile 
Ungariei și Cehoslovaciei.

Măreață și nobilă este misiunea Arma
tei noastre Populare ! Minunat tezaur stră- 
juesc fiii poporului muncitor îmbrăcați în 
haină militară! Forțelor noastre Armate le 
revine nobila misiune de a apăra cu fer
mitate pămîntul scump al patriei noastre 
libere, marile drepturi și libertăți ale po
porului muncitor, munca pașnică construc
tivă de pe șantiere, din fabrici, instituții 
și de pe ogoare, viitorul luminos pe care-1 
zidește harnicul și talentatul nostru popor 
muncitor.

Deosebit de mare este dragostea pe care 
o nutrește tineretul nostru pentru Armata 
Populară. Tot mai vie crește dorința arză
toare a tineretului nostru drag pentru a 
servi cu credință patria în rîndurile Ar
matei Populare Romîne. Numeroși tineri 
doresc să devină infanteriști sau artlle- 
rlști iscusiți, aviatori sau marinari, apără
tori Îndrăzneți șl pricepuți al patriei noa<- 

tre libere, ai muncii pașnice a poporului 
nostru muncitor.

Armatei noastre Populare îi sînt străine 
războaiele de jaf și cotropire. Armata noa
stră este o armată a păcii și ea este hotă
râtă să apere cu dîrzenie libertatea și pacea 
poporului romîn.

Armata noastră, ca și Armata Sovietică 
și celelalte forțe armate ale țărilor de de
mocrație populară, este o armată revolu
ționară, armata poporului muncitor eli
berat de exploatare, armată a dictaturii 
proletariatului.

Caracterul cu adevărat popular al Ar
matei R.P.R., misiunile și sarcinile ei mă
rețe, constituie izvorul îndeplinirii cu ab
negație de către fiecare militar a datori:! 
sale ostășești.

Militarii armatei noastre sînt hotărîți ca 
în caz de nevoie, la ordinul, guvernului, 
să nu-și precupețească nici sîngele nici 
viața, — așa cum s-au legat prin jură- 
mînt — pentru apărarea Republicii Popu
lare Romîne.

Militarii Forțelor noastre Armate — fii 
credincioși ai poporului — înțeleg temei
nic marea răspundere personală pe care 
o au pentru apărarea cuceririlor poporu
lui. Ei studiază cu sîrguință și își însușesc 
tehnica modernă de luptă, obțin noi suc
cese în munca de instruire. în unitățile 
și subunitățile tuturor genurilor de arme, 
crește cu fiecare zi numărul fruntașilor în 
pregătirea de luptă și politică.

Ofițerii, sergenții și soldați: din Armata 
Populară a R.P.R. muncesc cu perseve
rență pentru a-și ridica nivelul cunoștin
țelor generale și tehnice, nivelul ideologic 
și politic. Calitățile militarilor noștri sînt 
calități proprii constructorilor socialismu
lui. Entuziasmul în muncă, slujirea devo
tată a poporului, disciplina de fier, atitu
dinea înaintată față de însușirea și perfec
ționarea măiestriei militare, curajul, dîr
zenia în lupta cu greutățile și învingerea 
lor stat trăsăturile de car iețer ale ostași
lor Armatei noastre Populare.

Militarii armatei noastre își intensifică 
eforturile pentru a întîmpina măreața zi a 
eliberării patriei noastre cu noi și noi suc
cese în domeniul pregătirii de luptă și 
politice, al întăririi neîncetate a discipli
nei și vigilentei militare, pentru a fi gata 
orieînd. să apere hotarele țării, indepen
dența și suveranitatea poporului romîn, 
securitatea sa șl pacea.

crercin.de


Qrijd pentru bunăstarea poporului— 
legea supremă a politicii partidului

B) DECADA^MANIFESTĂRILOR CULTURALE
Au trecut zece ani de la eliberarea pa
lei noastre de sub tirania fascistă, zece 

ani de cînd eroicii ostași ai Armatei So- 
* vietice au adus pe meleagurile Romîniei 

libertatea și zorile unei vieți mai bune.
In acești 10 ani de muncă pașnică crea

toare, au avut loc în țara noastră, sub con
ducerea încercatului partid al comuniști
lor, mari transformări revoluționare in 
viața socială și politică și un avînt uriaș 
al forțelor de producție ale țării.

Clasa muncitoare în alianță cu țărăni
mea muncitoare, zdrobind puterea politică 
a burgheziei și moșierimil, a dat poporului 
libertatea și cele mai largi drepturi po
litice, a împărțit pămîntul țăranilor, a na
ționalizat principalele mijloace de produc
ție trecîndu-le în mina adevăraților lor 
stăpîni și creatori, desființînd în felul 
acesta clasa moșierimii și a marii bur
ghezii. Jugul exploatării și al asupririi a 
fost sfărîmat.. Oamenii muncii și-au în
dreptat spatele gîrbovit de povara ex
ploatării și asupririi. Au apus pentru, tot
deauna vremurile cind poporul nostru era 
sărac și trăia în cea mai cruntă mizerie 
într-o țară bogată.

. Făcînd azi bilanțul marilor sale reali
zări din acești 10 ani, poporul nostru con
stată cu satisfacție că Romînia s-a trans
format dintr-o țară înapoiată, dintr-o 
semicolonie agrară a imperialiștilor, într-o 
țară industrial-agrară în plin progres, că 
a lichidat în cea mai mare parte cu îna
poierea sa seculară și că merge cu pași 
mari pe drumul construirii socialismului. 
In acești zece ani s-a creat în țara noas
tră, datorită aplicării în viață a politicii 
juste a partidului, o puternică industrie 
socialistă care este pusă în întregime în 
slujba satisfacerii nevoilor poporului S-au 
ridicat în anii puterii noastre populare ra
muri întregi industriale care înainte nici 
nu existau.

In agricultura țării, înapoiată în trecut, 
cu un utilaj rudimentar și cu un randa
ment slab, au survenit de asemenea nume
roase transformări. Datorită politicii juste 
a partidului nostru a fost închegată o 
trainică alianță între clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare, a fost dusă o sus
ținută muncă de lămurire a țărănimii 
asupra superiorității gospodăriei colective 
față de cea individuală, sute de mii de 
familii de țărani muncitori s-au unit de 
bunăvoie în 2045 de gospodării colective 
și 2344 întovărășiri agricole. Cele 220 de 
S.M.T.-uri acordă un ajutor însemna: ță
rănimii muncitoare în lucrarea pământu
lui după metodele cele mai înaintate- Ță
rănimea muncitoare realizează recolte 
sporite la hectar obținîpd astfel posibili
tatea ridicării nivelului ei de trai

Au fost obținute de asemenea succese 
însemnate in lichidarea analfabetismului, 
a dezvoltării invâțămir.tului, culturii, artei 
ți științei.

Toate aceste succese însemnate obținute 
de poporul nostru in acest deceniu de li
bertate și independență se datoreze în
făptuirii consecvente de către oamenii 
muncii de la orașe și sate a pouucu par
tidului nostru al cărui scop nu este alt-jl 
decit bunăstarea și fericire* poponăul 
Fartidul Muncitoresc Romin. partid revo
luționar al plasei muncitoare nu cunoaște 
o altă lege supremă a activității sale 6e- 
cît lupta pentru satisfacerea maximă a 
nevoilor materiale și culturale mereu 
crescînde ale poporului.' Călăuzindu-se 
după atotbiruitoare? învățătură înarxist- 
leninistă partidul nostru conduce poporul 
pe drumul construirii orindujrtj socialțste, 
singura în stare să asigure tuturor mem
brilor societății, un înalt njvel de trai, 
dezvoltarea lor liberă și multilaterală.

Poporul nostru a cunoscut multe par
tide burgheze cu programele și politica 
lor și a avut prilejul să verifice faptele 
acestor partide El s-a încredințat că in
tre vorbele și faptele acestor partide 
există o distanță ca de la cer La pămint 
și de aceea le-a întors spatele, ie-a respins 
și le-a aruncat la lada cu gunoi a istoriei.

Poporul nostru a avut putința să com
pare politica și faptele Partidului Munci
toresc Romîn și s-a copvins pe deplin că 
acest partid este singurul partid legat de 
interesele poporului și care luptă pentru 
binele poporului. De aceea poporul nos
tru a încredințat Partidului Muncitoresc 
Romîn conducerea destinelor sale, a în
țeles și a luptat pentru înfăptuirea în 
viață a politicii sale.

Poporul nostru nu poate uita anii grei 
de cruntă exploatare și mizerie de pe vre
mea stăpînirli burghezo-moșierești. Po
litica burgheziei și moșierimii era politica 
împilării poporului, a îmbuibăm și îm
bogățirii exploatatorilor, a aservirii bogă
țiilor și independenței țării intereselor 
marilor capitaliști americani, englezi, fran
cezi etc.

Orînduirea capitalistă nu poate asigura 
oelor ce muncesc un trai omenesc. Scopul 
capitalismului — legea sa fundamentală 
este nu satisfacerea nevoilor societății ci 
realizarea unui profit maxim pentru ca
pitaliști. Dezvoltarea-producției în capi
talism este subordonată tocmai acestui 
țel și ea interesează pe capitaliști numai 
în măsura în care le asigură stoarcerea 
unui profit din ce în ce. mai mare.

In capitalism există o contradicție de 
neîmpăcat între producția bunurilor de 
tot felul ale cărei posibilități cresc și con
sumul maselor largi ale căror posibilități 
de cumpărare scad în mod continuu. In 
ziiele noastre, în condițiile capitalismului 
contemporan, contradicția dintre producție 
și consum este și mai acută. Posibilitățile 
de cumpărare ale m^șeloș largi muncitoare 
scad în mod vertiginos, se înrăutățesc 
condițiile de viață, traiul lor devine mai 
mizer. Intre 1950-1953. spre exemplu, în 
S.U.A. costul vieții a crescut cu 11%, în 
Anglia cu 23%, în Austria cu 44%, în Bra
zilia cu 167%, în Argentina cu 196%.

Asemănătoare era situația oamenilor 
muncii și în țara noastră înainte de 23 Au
gust 1944. Profiturile capitaliștilor creșteau 
an de an. După statisticile burgheziei — 
care căuta să ascundă fabuloasele ei cîșți- 
guri — reiese că societățile anonime au 
rămas cu un beneficiu net de 2.903 mi
lioane lei în 1935, 3845 milioane în 1936 
și 5464 milioane lei în 1937. Bineînțeles că

Plecarea delegației A. R. L, II. S. în II. R. S. S.
Joi dimineața a plecat la Moscova, o 

delegație a Asociației Romîne pentru 
strîngerea legăturilor cu Uniunea Sovie
tică care va vizita Uniunea Sovietică la 
Invitația VOKS-uIui.

Din delegație fac parte: acad, prof 
I. S. Gheorghiu, : membru în Prezidiul 
Academiei R.P.R., director al Institutului 
de energetică al Academiei R.P.R., con
ducătorul delegației, compozitorul Matei 
Socor, vicepreședinte al Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S. maMtra «merit al 

în perioada războiului de jaf și cotropire 
antisovietic aceste beneficii au crescut 
mereu. In același timp, pe măsură ce cre
șteau profiturile capitaliștilor, creștea și 
mizeria și exploatarea clasei muncitoare. 
Astfel între anii 1934—1937 viața s-a 
scumpit cu 27%, impozitele pe salarii au 
fost majorate cu 23%, iar sporul de sala
riu n-a fost decit de 6%. De aci reiese 
limpede că în decurs de 3 ani puterea de 
cumpărare a clasei muncitoare a scăzut 
cu o treime. Consumul de bunuri de larg 
consum, inclusiv alimentele, în 1937 era 
inferior celui din 1912. In anii grei ai 
războiului care au urmat, situația a deve
nit și mai grea.

De asemenea deosebit de grea era și 
situația țărănimii muncitoare in vremea 
orînduirii capitaliste. Politica burgheziei și 
moșierimii adusese țărănimea muncitoare 
la sapă de lemn. După datele recen-â ~-:r- 
tului din 1930 numărul țăranilor complet 
lipsiți de pămint se ridica la 700.000. Iar 
un alt număr de 600.000 de țărani aveau 
numai 0,50 ha. in timp ce 12 000 de mo
șieri stăpîneau tot a:i:a pămint cit aveau 
împreună 2.460.000 de gospodări țără
nești. în aceste condiții țăranii erau ne- 
voiți să muncească pămîntul boierului să 
se înglodeze în datorii. Mizeria și întune
ricul, pelagra și tuberculoza, mortalitatea 
infantilă făceau casă bună cu țăranul greu 
asuprit de moșieri și de statul burghezo- 
moșieresc.

Nici situația majorității intelectualității 
romînești nu era ma; bună. O viață mo
destă de-abia încropită de azi pe - 
șomajul ți aservirea spirituală ideologiei 
burgheze era tot ce putea da capitalismul 
intelectualității.

împotriva acestei stări de lucruri s-a 
ridicat la luptă poporul nostru sub con
ducerea partidului clasei muncitoare. 
Partidul a explicat maselor că lichidarea 
foametei și mizeriei nu poate fi înfăptuită 
decît prin lichidarea revoluționară a mo
dului de producție capitalist. Zdrobirea 
orînduirii capitaliste pentru prima oară 
în istorie in UH.S.S prin victoria Marii 
Revoluții Socialiste dm Octombrie. instau
rarea noilor relații de producție socrit' .tte, 
lichidarea contradicției dmtre prodoețăe 
și consum, ridicarea nreeîultu de trai al 
poporului sovietic a tasuflevt ta tapta 
împotriva capitaliștilor P moșterdor ți pe 
oamenii muncii de ia noi.

Numai crindurea social-sta pentru care 
a chemat la luptă partidul nostra ș. pe 
care astăzi sub conducerea sa o înfăp
tuim cu succes este ta stare să dea oame
nilor muncii o viață îmbelșugată r Hberă. 
Scopul producției în sorta Iwra este asigu
rarea satisfacerii maxime a oesmâer ma
teriale și culturale mereu crescînde ale 
întregii societăți prin creșterea s perfec
ționarea neîntrerupta a producție: «octale 
pe baia tehnicii cele: mai inaite. Ic socia
lism, pentru KWM oară. 4B& OB arata 
Ler. — cupă MlE E rr.ur.ci per.:rc 
alt", de muncă sdntcă in folosul exploa
tatorilor se ivește posbiutatea muncii 
omului pentru ei M pe deasupra a
unei munci care se bcztoe pe toate cuceri
rile tehnici F ale onruni taioecx

I*e utru înfăptuirea acestui sccp pert.-±uî 
nostru a mitxkaal toata tocțese creatoare 
ale poporanii ș. le-a pus in slujba m&o- 
ririi patriei, a dervoltâru scoranc: na
ționale.

In acești 10 ani de transpunere ta viață 
a politicii partidului îndreptată spre bi
nele poporului a fost creat ți s-a dezvoltat 
sectorul socialist, s-a dezvoltat producția 
și ca urmare a crescut nivelul de trai al 
celor ce muncesc.

Volumul producției industriale este as
tăzi aoroape de trei ori mai mare decM 
în 1938.

Industria ușoară furnizează azi popu
lației cantități de mărfuri sorite tata de 
anul 1938. Producția de confecții a atins 
un nivel de 9381 față de 1938, cea de 
tricotaje de bumbac de 558%. S-au con
struit noi filaturi de bumbac ți de in au 
fost mutilate ți dezvoltate vechile fa
brici Industria alimentară produce aMări 
de 2—3 ori mai multe produse decit in 
regimul burghezo-mcșieresc. In 1953 s-au 
produs cu 780% mai mulțe paste făinoase 
decîr în 1938. cu 263% mai mult ulei co
mestibil. A crescut consumul populației. 
In 1953 unei familii de muncitori :-s re
venit cu 20% ma: multă pune decit ta 
1938, cu 48 , mai mult rahăr ți eu 1*4 3 
ma: mulr ulei

In comparație cu 1952 voltunul desface
rilor prin comerțul de stat a sporit ta 
1953 cu 35% la piine. cu 56%. ia tâ.nă. 
cu 30% la ulei cu 23 % la țesături de bum
bac etc.

Intr-o proporție însemnată a crescut ți 
consumul țărănimii muncitoare. Ava de 
pildă consumul de griu ți secară este de 
aproape 50% mai mare decit în 1938. De 
asemenea a crescut consumul de ouă, 
lapte, unt și alte produse alimentare. In 
1953 s-au vindut la sate de 3 ori ma: multe 
țesături și confecții de lină în raport eu 
1949. cu 50% mai multe țesături si con
fecții de bumbac, de peste 3 ori mai multă 
încălțăminte și piele etc.

Făcînd o analiză a rezultatelor apli
cării în viață a politicii partidului îndrep
tată spre făurirea bunăstării popcruîul 
plenara C.C. al P.M.R. din august 1953 a 
constatat că pe lingă rezultatele obținute 
au existat ți o serie de lipsuri care au 
împiedicat ca creșterea nivelului de trai 
să meargă In pas cu dezvoltarea generală 
a economiei naționale.

Partidul nostru nu ascunde niciodată 
poporului greutățile care stau în calea în
făptuirilor măreței opere la care l-a che
mat. Dimpotrivă, partidul a scos la iveală 
cu curaj lipsurile ți greutățile existente și 
a mobilizat poporul în lupta pentru în- 
frîngerea lor. Plenara din august 1953 a 
C.C. al P.M.R. a arătat că mai exiștă încă 
serioase slăbiciuni în ceea ce privește a- 
provizionarea populației deoarece forțin- 
du-se ritmul industrializării mai ales in 
domeniul industriei grele, nu s-a acordat 
atenția cuvenită dezvoltării agriculturii ți 
creșterii producției mărfurilor de larg 
consum, pe măsura cerințelor mereu cres
cînde ale populației 

artei din R.P.R., laureat al Premiului de 
Stat, N. Teșa, secretar al Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., Constantin Dinculescu, 
rectorul Institutului Politehnic din Bucu
rești, membru corespondent al Academiei 
R.P.R., poetul Eugen Jebeleanu, laureat al 
Premiului de Stat, artista Tanți Cocea, 
de la Teatrul Național „I. L. Caragiale", 
prof. univ. Mihai Manoliu, secretar al 
Consiliului Central A.S.I.T., pictorul Oc
tavian Angheluță, laureat al Premiului 
de Stat, petrolistul fruntaș Ion N. Jun

în vederea dezvoltării continue a eco
nomiei naționale și ridicării nivelului de 
trai al oamenilor muncii, plenara a luat 
o serie dc măsuri menite să lichideze ră- 
mînerea in urmă a producției agricole, 
a industriei ușoare și alimentare. Hotărîrile 
plenarei prevăd dublarea investițiilor pe 
anii 1953—1955 pentru industria ușoară 
și alimentară.

Punind în fața poporului muncitor sar
cina de a obține un belșug de bunuri de 
larg consum partidul a arătat că singura 
cale justă pentru a realiza această sar
cină este lupta de zi cu zi pentru mă
rirea producției, ridicarea productivității 
muncii, reducerea prețului de cost al pro
duselor, îmbunătățirea calității lor, desco
perirea și folosirea rezervelor interne ale 
producției și realizarea unui regim sever 
de economii. Aceste măsuri luate de ple
nara din august a partidului și lupta ho- 
tărita a oamenilor muncii pentru tradu
cerea lor in viață au determinat o creș
tere importantă a producției la principa
lele bunuri de consum. înfăptuirea ți pe 
ma; departe a politicii partidului va duce 
Ia îmbunătățirea rapidă și permanentă a 
condițiilor de trai ale oamenilor muncii.

Realizările obținute în acești 10 ani con
firmă cu tărie poporului nostru că în 
centrul poltici: partidului se află omul 
muncii cu nevoile sale. Datorită luptei 
consecvente a partidului dreptul la muncă 
și la odihnă a devenit azi realitate. Șo
majul a rămas dear ca o anintire a tre
cutului An de an noi contingente de 
muncitori intră în producție avind un loc 
de muncă asigurat. în continuă creștere 
este numărul celor care merg la odihnă 
in cete ma: frumoase stațiuni balneare 
ți ciimaterice.

Demec t de însemnate sin: realizările 
țări, nuastre in domeniul sănătății oa-ne-
nitar munci: Pe vremea regimului bur- 
gbezt-moșieresc nivelul de trai scăzut, 
ceoditiLe mczerable de locuit și lipsa 
une. as-stecțe med.-ale Ia indemina oricui 
ducea pe oamenii muncii la un pas de 
d-rirugere finei Bclile de tot felul sece
rau anual mii de vieți Romînia era țara 
ca cea mai ndxata monalrtate din Eu
ropa. Toate aerste nrntai r. grele au de
venit de asemecea doar amintiri. Astăzi 
<»-■=*" etar au asistență medicală
gratuită, a crescut mult numărul paturi
lor ia «straie, s-a triplat numărul polî- 
c. r. c iar. as luat f. rtță am. de ca'omete 
medicale, puncte sa-.-.tare, posturi de prim- 
aitrmr S-a dezvoltat o largă rețea de ma- 
:«=-tătî s case de oaștari. a luat o mare
dezvoitaae messtria medx-amesieior ți 
s-a redus prețui ioc. Datorită tuturor 
măsurJor de combatere a boilor a dis
părut aproape complet malaria, care chi-

morta'~aa.ea generală și raortairtasea m- 
fa.it lă. a scăzut semptoc autcămi oolna- 
vflor de tuber : ri-eză ți alte boli

Partidul țt statul nostru au luat măsuri
pentru lichidarea moștemr- grele s. ta 
ceea ce privește ocofimle de locuri. în
ri'un— an. s-au construit ioru'nle m-un- 
cnsceșc pe o «aprafata de cerca 1201.00C 
metr, pătrat iar până ia 1555 k vc-r mai 
construi âoctaMe peoou K 39* de
S*u:_ rrtrdi de asemeoea n-meroaie cre
dita cc-d_-.-jd_ale pentra coeastruețn de Jo- 
cumta.

în acești ani ai se gin de «Serorv.
croțae populară s-eu deschis larg in fața 
oamenilor munci cărie către învățâmint. 
artă, știință și cultură. AselfabetisoKd 
este aproape lichidat. Ihn moșrenirea lă
sată de burghezie — 4* la sută dm popu
lația analfabetă și 27 Ia rută «emvs-ta-fs- 
betf — vor Tăaîne ta di lad statistics de 
arâivă. învătâmintui de mele gradele este 
astăx. la <i 'spori fea fiilor oasnenilor mun
ci Nuasăral eeier care tavată ta școli s-a 
dublat fata de 1838. Datorita grișii pertt- 
duiuL mcnmtam sale staule c de zi. s 
Luat o mare dezvoltare asta, htaratura si 
sfiiața. Oameo-: de mituri se bucură la 
noi ta țari de cooditu pe care nici nu le-au 
P«mn vtaa ta tzecuL Pr imea externă a 
statului nostru la fel ca și poktxra internă 
erte o poiitiri de apărare a păcii o po
litică subordonata In întregi .ie interese
lor popocuiuu imenselor apărării vieții 
aptneniltg m-acri, a copiicr lor, a viito
rului lor fericit .

Fâe -xi bSanmi apTră-u ta viată a po- 
Irixrii partidului m acest deceniu glorios, 
poporul romîn știe că aceste rearirări stat 
doar începutul drnmubs hunmoo oe care 
a apucat, că lupta ea ta acești ani, greu
tățile s upeurue infrtaîe p cele care le 
mm mau ta tata nu sint decit urcușul 
gzeu câtre eulmue însorite ale sociali*- 
xBuhii

Poporji nostru este însă hotărft să nu 
se oprească la jumătatea drumului ci să 
meargă mai departe să întingă greută
țile care i se vor așeza de-e curmezișul și ' 
sâ urmeze cu fermitate politica trasată de 
partid. Poporul romîn este convins de 
.’•Astețea politici partidului și are încre- I 
dere netârmuritâ în partid. Tocmai din : 
această încredere a maseior își trage par
tidul neutru forța sa. Forța politicii par
tidului constă în faptul că ea nu este 
evaporată după dorințele unor personali
tăți ci pe baza studierii și cunoașterii legi
lor obiective de dezvoltare a societății, pe 
oaza șt-inței marxisț-leniniste, pe baza 
intereselor fundamentale ale poporului, 
care coincid tocmai cu mersul înainte al 
societății.

Politica partidului nostru arată poporu
lui drumul construirii vieții și viitorului 
său fericit, drumul construirii orînduirii 
socialiste. Nici cînd în fața poporului nos
tru n-a stat o sarcină atît de măreață ca 
aceea la care l-a chemat partidul. Sub 
conducerea partidului această măreață 
sarcină va fi înfăptuită cu succes deoa
rece între partid, guvern și popor există 
o unitate de nezdruncinat. Nimeni și ni
mic nu poate sfărîma încrederea po
porului în justețea politicii partidului, 
nimeni și nimic nu poate abate poporul 
nostru de pe drumul înfăptuirii în viață 
a politicii partidului — politica grijii pen
tru fericirea vieții celor ce muncesc.

I. CRĂCIUN

ghiata de la schela Boldești, regiunea Plo- 
ești, și Stana Drăgoi, activistă.

Pe aeroportul Băheasa, delegația a fost 
condusă de reprezentanți ai Consiliului 
General A.R.L.U.S., ai Uniunii Scriitorilor 
din R.P.R., ai Consiliului Central A.S.I.T., 
ai MinisteruliS Afacerilor Externe, nume
roși oameni de știință, artă și cultură, ac
tiviști ai Consiliului General A.R.L.U.S. 
și alții.

(Agerpres)

Decada manifestărilor culturale la Cluj
Oamenii muncii din orașul Cluj parti

cipă în număr mare la programele orga
nizate în cadrul Decadei manifestărilor 
culturale.

Numai în primele două zile de la des
chidere, bazarul cărții a fost vizitat de 
peste 8000 de oameni ai muncii din dife
rite domenii de activitate.

Alături de operele scriitorilor romîni, 
sovietici și ai literaturii universale, la 
bazarul cărții se află și lucrările scriito
rilor clujeni Asztaloș Istvan, Horvath Ist
van, Letay Lajos — laureați ai Premiului 
de Stat, A. E. Baconski, Nagy Istvan, Ion 
Brad, Aurel Rău și alții. In cadrul baza
rului au avut loc întîlniri între cititori și

Finala concursului echipelor artistice 
ale căminelor culturale

In sala Teatrului C.C.S. continuă să se 
desfășoare etapa finală a celui de al 3-lea 
Concurs pe țară al echipelor artistice de 
amatori ale căminelor culturale.

Miercuri seara au participat la concurs 
echipele căminelor culturale din regiunile 
Cluj, Timișoara și Hunedoara.

Artiștii amatori din regiunea Cluj au 
cules cu grijă tot ce au găsit mai de preț 
în folclorul local și l-au adus în dar, te
zaurului artistic popular. Obiceiurile de la 
nuntă, viața chinuită din trecut a tăieto
rilor de lemne, ori bucuria vieții noi a 
muncitorilor din creștetul munților, sînt 
redate în melodiile cîntecelor interpretate 
de corul din comuna Leșu.

In mijlocul scenii apare un bătrin care 
stringe ușor sub braț cimpoiul ce prinde 
să sloboade sunete care se contopesc înt.r-o

Riad pe riad, pe scena Teatrului C.C.S. — unde se des- 
fkșnari finalele concursului pe țară al artiștilor amatori ai 
căoriaelar cuRurale, — se perindă coruri șl formațiuni In
strument ale. echipe de dansuri și soliști instrumentiști sau 
vocali. Din programele prezentate de nenumărații soli ai 
artei populare veniți la finale, fotografiile noastre vă Înfă
țișează dota aspecte.

In țrxna fotografie poate fi văzut corul căminului cul

tural din comuna Călinești (regiunea Pitești), care a inter
pretat la un nivel remarcabil două cîntece populare, o sere
nadă de Brahms, șl cîntecele „Drumuri, drumuri" de No- 
vicov și ,,Sub al păcii stindard" de Ion Chirescu.

Cea de a doua fotografie îi prezintă pe trei tineri instru
mentiști populari veniți din regiunea Bacău : Ion Burghelea, 
Ion Răilea și Vasile Căilean, care cîntă cu dibăcie din In
strumentul popular trișcă.

Fapte din pragul deceniului glorios
D a i

O veche zicală spune: „Prietenul Ia 
nevoie se cunoaște". Și într-adevăr așa 
este. Istoria cunc-aste cazuri ciad poporal 
cestru aflat la grea cumpănă a fost aju
tat s* gonească pe năvălitorii turci cu 
oaste de către vecinul de la răsărit, ma
rele popor tus.

Luptele duse împotriva imperiului oto
man. războiul pentru indopeoeență nario- 
aală. in care regimentele de ucraineni și 
ruș: ne-au ajutat să ne ci*Ugăm libertatea, 
au cimenta: de-a luogul veacurilor aceasta 
prietenie de luptă.

_în tabăra de La Rsazaa am cunoscut 
cu adevărat pe oazneau sovietici. Grija ți 
atenția cu care ne-au înconjurat ae-au 
Scut să-i vedem și să cunoaștem frumu- 
se;ea sufletului rus.

Semnificația unui lucru mărunt
Sînt clipe in viața unui om cind intfl- 

nind in față un lucru — deotncei mărunt, 
neînsemnat — reînvie in -ninț»» lui fapte.
oameni și intimplâri petrecute de mult, 
cu ani in urmă. Așa s-a intimplat și cu 
mine zilele trecute, deși amintirile ce m-au 
copleșit arunci nu sint din acelea ce se 
pot uita in zece ani sau chiar douăzeci 
de ani

Am o fetiță ce umple de viață- zgomot 
și bucurie casa noastră. Cea mai mare fe
ricire a ei este să mergem împreună la 
piimbare, să colindăm parcurile, să alerge 
după fluturi și să întrebe de toate cite 
vede. Am mers intr-una din zilele trecute 
in parcul orașului și ac< Rodica și-a găsit 
repede o ocupație care o umplea de satis
facție ți bucurie. Stătea aplecată lingă ha
vuzul de apă și din palma ei făcută căuș 
ciugulea boabe de mei un porumbel alb. 
Privind-o cum aștepta nerăbdătoare ca 
porumbelul să termine de ciugulit, fără să 
vreau mi-au venit în minte fapte petrecute 
cu ani in urmă. M-am așezat încet pe o 
bancă de reamă să nu sperii porumbelul 
Rodicăi și am dat friu liber amintirilor.

....Era în toamna lui 1944. Ajunsesem 
aproape de Oradea. Divizia noastră de pan
duri primise ordin să intre în zori în oraș. 
Eram pe atunci sergent transmisionist în 
eșalonul intîi și în ziua aceea trebuia să 
stabilesc împreună cu încă doi panduri le
gătura telefonică cu P.C. înaintat sovietic. 
Drumul trecea printr-o porumbiște care se 
sfîrșea apoi într-o vilcea unde se găsea ca
muflată cabana P.C. Cînd am plecat era

Artiști romîni
Miercuri a plecat la Moscova un grup 

de artiști romîni care la invitația Mi
nisterului Culturii al U.R.S.S., vor da o 
serie de concerte la Moscova și în alte 
orașe ale Uniunii Sovietice, în cadrul ma
nifestărilor prilejuite de cea de a 10-a 
aniversare a eliberării patriei noastre.

Grupul de artiști condus de dirijorul 
George Georgescu, maestru emerit al artei 
din R.P.R., laureat al Premiului de Stat, 
director al Filarmonicii de Stat din Bucu
rești, este compus din : Zenaida Pally: 
Cornelia Gavrilescu, artiste emerite, și 
Dinu Bădescu, soliști ai Teatrului de Stat 
de Operă și Balet al R.P.R., pianistul Va
lentin Gheorghiu, violonista Gaby Gru- 
bea și violoncelistul Radu Aldulescu, ar- 

scriitorii Eusebiu Camilar, Horvath Istvan, 
laureați ai Premiului de Stat și Ion Brad. 
Scriitorul Eusebiu Camilar a avut o întîl- 
nire și cu oamenii muncii de la uzinele 
„Ianoș Herbak".

Teatrele și operele din Cluj prezintă în 
cadrul Decadei manifestărilor culturale 
spectacolele speciale. Astfel, Opera Ma
ghiară de Stat prezintă operetele „N-a fost 
nuntă mai frumoasă” de N. Kirculescu și 
„Vînt de libertate" de I. Dunaevski, iar 
Teatrul Național piesele „Un flăcău din 
orașul nostru" de C. Simonov, „Mielul 
turbat" de A. Baranga și „Oameni de azi“ 
de Lucia Demetrius.

melodie de dans. Din culise se aud pași 
ritmici și pe scenă alunecă ușor, îmbră- 
cați în costumele lor naționale, dansatorii 
din raionul Ilia, regiunea Hunedoara. 
Spectatorii privesc îneîntați hora vioaie 
din jurul cimpoierului. Dansatorii își în
soțesc mișcările cu strigături vioaie.

Urmează corul german al casei de cul
tură din comuna Peciul Nou, regiunea 
Timișoara. Cîntecele germane și romînești 
sînt frumos interpretate și corul culege 
multe aplauze.

Joi dimineața pe scena concursului s-au 
prezentat formațiile și soliștii amatori din 
regiunile Hunedoara, Suceava, Craiova și 
Regiunea Autonomă Maghiară.

După amiază s-au prezentat Ia concurs 
artiștii amatori din regiunile Ploești, Arad, 
Iași. Timisoara și Oradea.

ul unui prie
Cînd ne-au dat în mîini armele și pu

tința de a ne elibera țara robită de nemți 
am înțeles gestul unui adevărat prieten. 
Alături de ei invățmd din tactica lor bi
ruitoare, din pilda adevăratului eroism a) 
ostașilor sovietici, am eliberat bucată cu 
bucată pămîntul scump al patriei.

Tot timpul in marile bătălii de la Sf. 
Gheorghe. Oradea. Debrețin și mai departe 
la Gron am simțit alături forța lor de 
nezdruncinat; ne-am adăpat de la iivorul 
tăriei lor, am învățat să apărăm cu dirze- 
nie ceea ce am cucerit

Mulți frați sovietici au căzut pe pămîn
tul patriei noastre, udind cu sîngele lor 
ttaăr glia arsă. Din acest pămint și-a tras 
seva și a răsărit holda bogată a vieții noa-

liniște și doar focuri răslețe se mai auzeau 
dintre liniile inamicului instalate la mar
ginea orașului Ne-am strecurat cu apara
tele ți rolele de sîrmă' printre lujerii de 
porumb și curind am ajuns la capătul po- 
rumbiștel De aci și pînă la vilcea erau 
vreo cîteva sute de metri de șes ca-n 
palmă. Am încercat să trec primul dar un 
răpăit de mitralieră m-a făcut să mă culc 
repede la pămint. Pe deasupra mea șuerau 
gloanțele, apoi au începu: să muște pă
mîntul mai aproape, din ce in ce mai 
aproape de mine. Mă vedeam pierdut cind 
din vilcea a Început să cînte o ..Katiușe ” 
o dată, de do uă ori. de trei... Apoi se lăsă 
liniștea; mitraliera amuțise. M-am ridicat 
și din cîteva salturi am trecut dincolo în 
umbra vîlcelei desfășurînd după mine bo
bina cu cabluL In spate erau ceilalți pan
duri. Am ajuns la P.C. sovietic, am stabilit 
legătura cu divizia ți am plecat să caut pe 
tunarul sovietic care mă salvase. Nu l-am 
găsit „Katiușa" plecase din locul acela pe 
căi neștiute și acum pregătea undeva 
atacul de a doua zi.

în vuietul cunoscut al ei am intrat a 
doua zi în Oradea. Nemții opuneau o re
zistență îndîrjită luptînd pentru fiecare 
stradă, pentru fiecare casă. Totul în jur 
se prăbușea arzînd; proiectilele vîjîiau și 
se spărgeau pe asfalt, mitralierele țăcă
neau neîntrerupt iar peste toate vuia teri
bil „Katiușa". Pandurii luptau ca niște lei. 
Prin foc și plumb înfruntînd și străpun
gând dușmanul ei eliberau orașul alături 
de sovietici. Ajunsesem în centru. Dintr-o

la Moscova
tiști emeriți ai R.P.R., laureați ai Premiu
lui de Stat, flautistul Vasile Jianu și pia
nistul acompaniator Dagobert Bucholz.

La aeroportul Băneasa, artiștii romîni 
au fost conduși de reprezentanți ai Mi
nisterului Culturii, ai Ministerului Aface
rilor Externe, precum și de numeroși re
prezentanți ai vieții noastre artistice.

La sosirea la Moscova, pe aeroportul 
Vnukovo, artiștii romîni au fost întîm- 
pinați de reprezentanți ai Ministerului 
Culturii al U.R.S.S., de reprezentanți ai 
vieții artistice și publice din capitală, 
precum și de membri ai ambasadei Re
publicii Populare Romîne în U.R.S.S., în 
frunte cu Ion Rab, ambasador extraordi
nar și plenipotențiar.

(Agerpre»)

AZI IN DECADĂ
SPECTACOLE.

Parcul de Cultură șl Odihnă „I.
Stalin" — Teatrul de vară (ora 20): Pro 
gram de cîntece și dansuri (Ansamblul 
C.C.S.); Arenele Libertății (ora 20): Ana 
Lugojatia (Teatrul de Stat de Operetă) ; 
Teatrul de vară „Nicolae Bălcescu" (ora 
20): Concert de muzică ușoară romînească 
(Ansamblul de Estradă); Grădina „Fitl- 
mon Sîrbu" (ora 20): Vară furtunoasă 
(Teatrul C.F.R.-Glulești); Teatrul I. L. 
Caragiale — (sala Comedia) (ora 20): 
Schimbul de onoare ; Sala Dalles (ora 20): 
Concert de rnu2^ de cameră ; (Fiiairmo- 
nica de Stat); Teatrul Armatei — strada 
Uranus (ora 20): Spectacol de estradă 
(Echipa artistică a C.C.A.); Teatrul Țăn
dărică — Grădina de vară, strada Doam
nei (ora 20): Umor pa sfori; Uzinele 
Mao-Tze-dun (ora 17,30): Spectacol dat 
de echipele artistice de amatori, partici
pante la concurs.
FILME :

Sala Patria (ora 21): Intr-un port înde
părtat: cinema Grivița Roșie (ore 21): 
„Mitrea Cocor" șl „Daruri smulse na
turii".
TNTILNIRI:

Raionul U.T.M. Stalin (ora 16): Inttl- 
nicea cititorilor cu scriitorul Franciso 
Munteeau.

t e n
stre de astăzi. Lor, bravilor eliberatori, le 
datorăm pîinea albă de pe masă, zidirea 
vieții noi, liniștea căminelor și zîmbetul 
nevinovat al copiilor.

Lor le datorăm o armată' nouă — scut 
de oțel a tot ceea ce am cucerit. Din pilda 
faptelor, a luptelor și a victoriei lor, fii 
patriei noastre învață să devină ostași 
dîrzi, curajoși, neînfricați. Tradițiile glo
rioase de luptă al frăției noaștre vor sta 
totdeauna la temelia edticației morale, 
politice și ostășești pe care o primesc 
militarii Armatei noastre Populare.

Maior ROATĂ GHEORGHE 
decorat cu ordinul sovietic 

„Bogdan Hmelnițki"

clădire mare, pesemne un teatru, se ridica 
spre cer vilvătăi de fum gros. în jurul ei 
zburau speriați și înebuniți un cîrd de po
rumbei. își aveau cuiburile acolo în clă
dire și nu se îndurau să-și lase puii pradă 
flăcărilor. Zgomotul luptei se auzea tot 
mai departe, spre margini. Mă pregăteam 
să plec cînd la picioare îmi căzu cu aripile 
cuprinse de flăcări un porumbel micuț, cu 
penele albe. L-am strîns repede la piept 
stingînd flăcările. Era un pui ce de-abia 
învățase să zboare, dar nu știu de ce am 
văzut în el un simbol adine al acelor vre
muri. L-am purtat cu mine cîteva zile apoi 
l-am dăruit unui copilaș din pustă.

Am plecat mai departe spre Debrețin. In 
urma noastră, porumbelul se înălța alb și 
liber spre cer. Oamenii, acei oameni din 
satele Oradei, care în dimineața atacului 
veniseră să ajute la alimentarea in fiecare 
clipă a tunurilor noastre, au început să 
ridice orașe și sate noi din cenușa și 
zgura războiului.

Am primit pentru lupta de la Oradea o 
medalie. Mi-a pus-o pe piept un ofițer so
vietic și apoi m-a îmbrățișat. Mi-au dat 
lacrimile de bucurie și atunci am văzut 
limpede frumusețea zilelor ce vor veni. 
Numai cei care au luptat atunci vor în
țelege semnificația, un lucru atît de obiș
nuit astăzi: o fetiță dînd să mănînce din 
mina ei unui porunbel micuț și alb.

Cpt. TĂNASE ION 
decorat cu Medalia sovietică 

„Pentru Vitejie"

INFORMAȚIE
Joi dimineața a părăsit Capitala, îna- 

poindu-se în patrie, Istvân Torok, secre
tar la Consiliului Central al Sindicatelor 
din R.P. Ungară, care la invitația Consi
liului Central al Sindicatelor din R.P.R., 
a vizitat țara noastră.

Pe aeroportul Băneasa a fost salutat 
de tov. Nicolae Popescu, membru în Pre
zidiul Consiliului Central al Sindicatelor 
și președinte al Sindicatului muncitorilor 
agricoli și de alți reprezentați ai C.C.S.- 
ului.

„Scînteia tineretului"
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Să înceteze odiosul complot 
împotriva Partidului Comunist din S.U.A.!

Dacă mal era nevoie de vre-un Indiciu 
despre alunecarea Statelor Unite în mo
cirla fascismului, evenimentele petrecute 
zilele trecute în parlamentul american ne 
edifică pe deplin. Senatul S.U.A. a adop
tat un proiect de lege prin care aparte
nența la Partidul Comunist e socotită 
drept crimă. La rîndul ei Camera repre
zentanților a votat un proiect de lege care 
interzice Partidul Comunist ca organiza
ție legală și-1 privează de toate dreptu
rile juridice. Hotărîrea cu privire la in
terzicerea Partidului Comunist mai ur
mează să fie aprobată și semnată de pre
ședintele Eisenhower. Această hotărîre 
nelegală și anticonstituțională face parte 
din lanțul de represiuni îndreptate de 
reacțiunea americană împotriva celor mai 
buni fii ai poporului american, comuniștii. 
După ce au pus în acțiune zeci de legi 
federale și locale îndreptate împotriva for
țelor democratice, după ce au înscenat 
nenumărate procese provocatoare împo
triva a numeroase personalități progre
siste șl a fruntașilor comuniști, după cc 
au aruncat în închisoare pe conducăto
rii Partidului Comunist din S.U.A., după 
ce au instaurat o adevărată inchiziție, o 
teroare polițistă împotriva a tot ce este 
cinstit și progresist, hitlerii americani se 
pregătesc acum să interzică Partidul Co
munist din Statele Unite. Reacțiunea ame
ricană vrea să-i nimicească pe comuniștii 
din S.U.A. pentru că aceștia reprezintă 
inteligența, onoarea și conștiința poporu
lui american, pentru că ei sînt în fruntea 
luptei oamenilor simpli din Statele Unite 
pentru pace, pentru apărarea libertăților 
democratice, .împotriva planurilor mag
naților din Wall-Street care se îmbuibează 
și se îmbogățesc de pe urma războiului și 
exploatării. Este însă limpede că acest 
complot sinistru, uneltit după cel mai cu
rat tipic hitlerist, urmărește nu numai 
lichidarea partidului comunist și exter
minarea conducătorilor acestuia, ci și ni
micirea tuturor forțelor progresiste din 
S.U.A. care luptă împotriva fascismului

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vizitied Expoziția Arricatt Boii—H

O adevărată universitate agricolă
încă de cînd te apropii de Expozi

ția Agricolă Unională, simți deja că 
în fața ta se înalță ceva neașteptat, 
neobișnuit, măreț.

Am fost în expoziție mal multe 
zile la rînd. Ce aș putea să scriu? Cu 
ce să încep ? Greu de spus.

In expoziție totul este frumos, totul 
este bun, nu ști ce să admiri mai 
mult: minunatele palate de povești, 
parcurile, magazinele, mașinile ex
puse, florile și palmierii, sau măiestria 
cu care sînt făcute pavilioanele sau 
fîntînile arteziene.

A doua zi de expoziție. Pe intrarea 
principală, potop de oameni.

Din megafoanele ascunse sub lăm
pile stîlpilor se aude glasul nevăzut al 
crainicului care dă informații în legă
tură cu pavilioanele, îndrumă, sfătu
iește. Ne oprim în fața unei clădiri 
vopsită în alb cu ferestre largi, lumi
noase și cu ornamente șăpate în pia
tră.

O ușă masivă de nuc, cu o sculp
tură fină, măruntă, se dă înlături; ia- 
tă-ne deja înăuntru.

Pe un perete, cu litere mari, aurii, 
stă scris următorul text : „R.S.S. Chir- 
ghiză este un stat socialist, stat al mun
citorilor și al țăranilor".

Grea a fost viața poporului chirghiz 
înainte de revoluție ! Poveștile și ve
chile legende chirghize vorbesc despre 
un neînfricat călăreț pe nume Aii, care 
cîndva în vremurile de demult a vrut 
să smulgă puterea zeului Tian care ți
nea poporul în mizerie și foame, fura 
femeile frumoase și era de partea mult 
bogaților și puternicilor bei și manopi.

Această faptă, îndrăzneață — spune 
legenda — a fost aspru pedepsită de că
tre puternicul zeu, și viteazul djighit 
Aii, a fost prefăcut în stîncă.

Și astăzi la poalele munților Tian se 
poate vedea o stîncă uriașă pe lingă 
care ciobanii și locuitorii de prin par
tea locului trec întotdeauna cu respect.

Măcar că viteazul Aii a fost înlătu
rat de zeu din calea lui într-un chip 
atît de aspru, visul poporului chirghiz 
a continuat să trăiască.

Și iată că după sute și sute de ani 
prin partea locului a apărut un om, 
pe nume Lenin.

El a întrebat pe oameni:
— Ce greutăți aveți de sînteți așa de 

triști?
Și oamenii i-au spus tot adevărul.
— Mai așteptați o leacă. O să vină 

în curînd și vremea răfuielii.
Și oamenii au așteptat. Aveau mare 

încredere în acel om cu mersul iute 
și cu fruntea mare, largă.

Și într-o zi a venit și timpul răfu
ielii. Oamenii s-au ridicat la luptă ur- 
mînd sfatul lui Lenin și au răsturnat 
puterea beilor și a manopilor.

Și au împodobit chirghizii țărișoara 
lor cu grădini roditoare, cu vii grele de 
struguri și cu întinse lanuri de bum
bac.

Dintr-o țară înapoiată, fără școli, 
fără drumuri, fără industrie și fără un 
alfabet propriu, Chirghizia a devenit, 
în anii puterii sovietice, o țară înain
tată, cu cultură proprie, și cu o eco
nomie dezvoltată.

Iată doar cîteva cifre notate la în- 
tîmplare pe un panou: In republică 
există 10 institute de învățămint su
perior în care învață mai bine de 23 
de mii de studenți. Numai în ultimul 
cincinal au fost tipărite 900 de cărți cu 
un tiraj total de 9,5 milioane exem
plare. Cîndva în republică nu exista 
nici o fabrică. Acum a fost creată o 
puternică industrie care cuprinde cele 
mai diferite ramuri de producție. In
dustria de larg consum a luat un deo
sebit avînt în anii puterii sovietice. De 
asemenea s-a dezvoltat și întărit in
dustria petrolului și industria carboni
feră.

Oamenii muncii au început să tră
iască mai bine și viața le-a devenit 
mai bogată.

PAVILIONUL MECANIZĂRII 
AGRICULTURII

O căldură grea, înăbușitoare ne taie 
la orice pas răsuflarea și numai cu 

j mare greutate putem să mergem prin 

și războiului. „Votarea acestui proiect de 
lege — se spune în declarația președin
telui organizației din New York a Par
tidului Comunist, Gerson — va aminti lu
mii despre politica anticomunistă a lui 
Hitler, care a servit drept paravan In spa
tele cărui Hitler distrugea drepturile tu
turor cetățenilor în interiorul țării și du
cea un război agresiv peste hotare".

Sub perdeaua de fum a anticomunismu
lui, ațîțătorii la război din S.UA. vor să 
instaureze teroarea fascistă, să distrugă 
orice urmă de democrație. însuți șeful 
F.B.I.-ului (gestapoul american) Edgar 
Hoower a menționai intr-un raport recent 
despre „Principalele activități comuniste 
în S.U.Â." că sînt considerați comuniști 
toți acei care „fac agitație pentru pace, 
agitație pentru rechemarea trupelor ame
ricane din străinătate, pentru pariul cel:- 
5 mari puteri, pentru reluarea schimburi
lor comerciale cu răsăritul". Așa dar un 
cetățean oarecare, un pacifist, un comer
ciant care vrea să facă afaceri cu China, 
poate fi acuzat ca avind — chipurile — 
„idei comuniste". Să-i distrugă pe comu
niștii americani, să intimideze și să pună 
călușul în gura tuturor oamenilor c:-r... 
din S.U.A. — iată ce urmăresc cercurile 
reacționare care ar dori să instaureze — 
nu numai în țara lor, dar și in întreaga 
lume — cel mai bestial fascism.

Magnații Wall-Srreet-uIui cred preba- 
bil că este suficient să închidă gura cu 
forța la un număr mare de oc-neni cmut_-_ 
și conștienți pentru a înăbuși rezistența 
față de pregătirile războinice. pg.trij a 
înăbuși însăși ideea de pace, liberiate si 
democrație. Jalnică speranță' Aa apus 
demult timpurile cind ideile puteau fi 
ținute ferecate. Chiar in eonnriiie de cum
plite persecuții în St’A. se ridică tnt 
mulți oameni curajoși care pmrescmcă 
împotriva politicii antipopulare, crir- - ale 
a cercurilor guvernante. Acești oameni nu 
se Iasă intimidați nici de amenințările lui 
Mc. Carthy, nici de represiunile tai Edgar 
Hoower. Infruntînd teroarea și prigonirile

mulțimea de oameni venită să vadă 
expoziția.

Treptat însă, pe -moment ce inauităm 
mai mult, această oboseală dispare. fi- 
cind loc unei bucurii fără marghL. 
Mașini de tot felul care de care mat 
ingenios construite, însuflețesc fantezia, 
făcîndu-te să crezi intr-o lume de po
vești. Parcă vezi deja mașina de ploaie 
artificială la lucru.

Inchipuiți-vă! Uscăciune. Arșiță 
cumplită, nici un strop da ploaie de ni-

EXPOZIȚIA AGRICOLA UNIONALA de la Moscova oglindește roeeewta 
semnate dobîndlte de agricultura tuturor republicilor sovietice. 

In fotografie: Pavilionul Republicii Socialiste Sovietice Ucraina.

căieri. Cimpurile sînt uscate. Griul se 
ofilește. Roșiile, castraveții, pepenii se 
usucă sub cumplita acțiune a razelor 
solare, și deodată de undeva, de la 
baza de mașini și tractoare, așezată în 
cîmp, nu departe de locul secetei, apare 
un colos pîntecos, pe șenile, care sea
mănă mult cu un tractor, și începe să 
împrăștie cu apă pe mâl multe guri 
deodată, pe o distanță de 100 metri 
în jur.

Cîmpul iar învie, pepenii prind viață, 
roșiile se coc.

Cel mai interesant lucru din acest 
pavilion nu e insă nici mașina de 
ploaie artificială, nici cea de cules po
rumbul, inul sau bumbacul și nici com
bina.

Acestea sînt lucruri deja obișnuite, 
intrate de mult în viața colhoznicului 
sovietic.

înainte de a veni la expoziție, am 
fost mai bine de o lună de zile prin 
îndepărtatul Ural.

Pe acolo pămîntul este aspru, pie
tros, neroditor.

Anotimpul călduros este scurt. Une
ori vin înghețuri neașteptate așa că 
este foarte greu să crești pomi roditori 
și chiar plante cu o mai scurtă durată 
de creștere.

Am văzut acolo cum oamenii se luptă 
cu toate aceste neajunsuri create de 
natură cu ajutorul îngrășămintelor 
chimice.

De acest lucru mi-am amintit, oprin- 
du-mă în fața unui avion cu două rin- 
duri de aripi.

Poate că nu mi-aș fi amintit dacă în
soțitorul nostru nu începuse să explice 
sarcinile pe care le are de îndeplinit 
această mașină agricolă zburătoare.

După cum spuneam, în Ural anotim
pul călduros este scurt. Pentru întări
rea procesului de creștere a plantelor 
savanții sovietici au creat un preparat 
chimic care in limbajul științific se nu
mește „stimulent".

Acest „stimulent" este răspindit prin 
ajutorul acestui fel de avion.

Pavilionul mecanizării agriculturii 
este compus din mai multe balcoane 
suprapuse, așezate de o parte și de alta 
a pereților laterali.

La mijloc bolul central.
La capătul opus o cupolă uriașă din 

sticlă. Prima impresie pe care ți-o lasă 
acest pavilion este aceea a unui uriaș 
laborator mecanic.

Sînt expuse aici mai bine de 1200 de 
mașini de diferite tipuri și munci.

Astfel, tractorul „Bielorusia" T. 14 de

i de pace d_

coc

«fcn S-U.

reefie.
Extriă șt trartaere nr aori de • tm-

pentru întreținerea ie aper-»'e
și pot să Urască după ele cei aafi ua 
brăzdar.

Sînt aici șl alte tipuri de tractoare, 
construite după regiuni, după felul de 
cultură și de pămint.

Tractorul universal expo si el prin
tre celelalte mașir.i tinde «â-șt puardl 
importanța. Locul Im E ian alte ma
șini cu mult mai perfecțsao» X ca 
un randament mai mare.

Viitorul tractor de bază ta agricul
tură va fi cel condus de ejectrtrttate.

In pavilionul de eleetrihtare a agri
culturii sînt expuse date și cifre con
crete despre felul cum ae va rea'ua 
acest lucru.

In curînd vor fi luminate hid-ocro- 
tralele de pe Volga de la CaMșer și 
S ' - t ? ț ■; '. :
orașul Molotov, precum și hidrocen
trala de pe Angara, in Asia Centrală. 
Atunci agricultura și toate muncile 
agricole se vor face pe bază de electri
citate care este un mijloc de energie 
comod și ieftin.

In unele regiuni ala Unîumi Sovie
tice unde există mai multe poaâbclități 
în această privință, electricitatea se 
aplică pe o scară mai largă.

In regiunea Sverdlovsc. de pCdă. 
muncile agricole sînt făcute cu un pro
cent de 70% cu ajutorul eteetnu.tltu.

Urmează apoi regiusule centrale. 
Moscova. Vladimir. Castrtxna cn 90%. 
Electricitatea iși face loc peste tot. 
Deocamdată insă mai sent încă in pu
tere tractoarele și mașmiie agricote 
obișnuite- Numai spre pâmltttunie vir
gine au fost trim-<e peste 120 mu de 
tractoare.

Puterea agriculturii sovietice sor a- 
liste constă tocmai ta meca-uarea in 
masă a muncilor agricole.

Numai după cei de al dcuea război 
mondial cocstrocției de mași-.: st ma
șini agricole i-au fost rezervate 150 
rr.’Va-rle ruble dta bugetul statului.

De un deosebit interes din partea vi
zitatorilor s-a bucurat la expoziție 
tractorul V. TZ.-Î4. eonstrtut de urina 
de tractoare din orașul Vladitrir. Acest 
tractor a fost adus chiar in timpul ex
poziției și vizitatorii colhoznici. munci
tori. oameni de știință i-au analizat 
imediat calitățile și neajunsurile.

*
Pentru a vizita expoziția agricolă 

din Moscova iți trebuie timp. Altmin
teri nu înveți nimic. Și din expoziție 
sînt multe de învățat- Ea este o ade
vărată universitate agricola.

L SAFIR

Interviul acordat 
de J. Dieckmann 

ziarului „L’Humanite“
PARIS 19 (Agerpres). — Ziarul „L’Huma- 

nitâ" publică interviul acordat corespon
dentului său de la Berlin de Johannes 
Dieckmann, președintele Prezidiului Ca
merei Populare a Republicii Democrate 
Germane.

Răspunzînd unei întrebări In legătură 
cu consecințele eventualei intrări in vi
goare a tratatului de la Paris asupra rela
țiilor dintre popoarele Franței și Germa
niei. Dieckmann a declarat:

Camera Populara a Republicii Democrate 
Germane și-a expus In repetate rtaduri 
in mod dar punctul de vedere în chestiu
nea .comunității defensive europene". Ea 
a ch ori de aentrrurate oct că intrarea 
in rigoare a tratatului cu peirtre la „co
munitatea defectară eriopeană" ar în
semna refacerea german
crearea mort actuate agresive suc comanda 
I ojrijor geoerah hrier-Sri.

—■»—i » cK-ut netemeinicia și 
falsitatea ari—;-aț: -.nr adepțuc- ^armatei 
europear* m că in cadrul „comunității 
defectare e- --ț-—înarmarea Germaniei 
cceădestale va fi uaatroiadtă". Ea..

Fund sojc.ut să-și exprime părerea a-
supea pneMHHț un iscării Germaniei,
care f. nd iaeert lrile cercurilor agresive 
de a .7.:lude Ger—-.an a occidentală în „co-
- . - tatea dcăeasivă europeană**, Dieck- 
marn a declarat:

„Camera Pcpclară a Republicii Demo
crate Ge—ane cens.ieri că „comunitatea 
defensivă eumpeanâ" a devenit principa
ls obstacol în calea restabilirii unității 
Gerenaniei. Reînvierea militarismului în
Ger—an a este eu primțâ doar în urma 
daaaaenbedtfi țării. Intr-o Germanie uni- 
fxată s-ar găsi forțe democratice și paș
nice puternice în stare să bareze calea re
vanșarzilor. Menținerea dezmembrării 
Carnimă i. a spus Dieckmann, ar crea în 
cenuul Europei un focar de încordare. 
Tocmai de aceea forțele democratice ale 
peperuiui nostru nu cruță nici un efort 
pentru a împiedica includerea Germaniei 
xmdesttale intr-un bloc militar cum este 
.otmumtatea defensivă europeană" și pen
tru a pregăti In felul acesta calea pen
tru urifirarea pașnică a Germaniei

Dseekmazm a arătat că încheierea unui 
tratat de pace în stare să ducă la crearea 
-ne; an -: unite, iubitoare de pace,
v* deschide totodată uriașe perspective 
pentru îmbunătățirea relațiilor franep- 
j»~--.e

Tratative cu privire 
la comunitatea defensivă europeană

3?'. XE-F-S 19 (Agerpres). — La 19 
asgăK. la Mizaster*al Afacerilor Externe al 

deschis rooăerința reprrarr.tan- 
h jc a șase țări vesț-etzzapezse. La acea- 
rtă cccfenrită partaripă Speak, nhnistrul 
A 'are—-joc Externe al Beig e.; Merdrts- 
Freece. prrșed.-» Ccxszliului de Min±ș- 
tzi șz — - Afacerilor Externe al
Fracte. : ca-rvîarul oe la Bonn. Ade- 
raarr Pacozaa maistrul Afacerilor Ex
terne al Itai-e.. Beyen. numstrtil Afaceri- 
lor Exlene al Otăadei 1 Beeh, prim mi- 
t-jtra șt ministrul Afacerilor Externe 
zl IrtuaXCsbor^oluL

Seopd eoeiieriațai este de a etamina 
propanerile franceze privind introducerea 
nare ,arartKia-nenîe~ la tratatul cu pri
vare la ,z-n—-tatea rtefencvâ europeană* 
pentru a înlesni ratificarea lui de către 
paria.-ie-.tul francez.

După czme subliniară ziarul Jaberatxai*

Poporul francez lupta 
împotriva creării „armatei europene"

PARIS 19 Agerpres — Ib Franța ee 
* Mnei~irl ~ ar»-— populară de protert 
Lupatr.se retsvoerii snrianstnslu; ger- 
mar. pentru crearea sa s^em de secu- 
r.tate coăecrivă in Europa. Pyuii'it rela- 
tă—lor presei de- sxz ste. pe adresa șefu- 
ln. g-z'-ero-ziui. Mendes-France. a Minis- 
terulm -- Externe, a Bnoolui
A±xAai Națucaje g a i_fer.pi.~ depu-
tap sosesc zmnersase scrisori, telegrame 
șz reztlm. cerin-d resțzngeea tratatei— 
m .-tarate de la Paris st Bonn, care ame-

semnături pe petiții împotriva tratatului 
eu prrnre la —— — defensivă eo-
rt pea-ă* șt a planurilor de ratificare ■
Iu_ Aceste pet-L- sânt laminate deputațt- 
lor dm r~r i—i rpT~*ir electorale respec
tive. In -■ .urmase orașe se string fon
duri pentru acoperirea cheituaeLÎ or de 
călătorie ale delegaptl: r care intențmoează 
să rmteze Alintarea Națională ia S au
gust. rina începerii dezbaterilor parlamen
tare in problema „comunității defensive 
europene*. CoosZiul păcii dm departa
mentul Sena a adresat tai Mendes-Fraace 
o scrisoare in care. în numele celor 3 nu-
• yj-e ie locuitori ai departamentului 
Sena fă-rlzd parte dm difer.te pături so
ciale și avind diferite ooavmger. politice 
ș. reltgroase, cere respmgerea tratatului 
cu prt-.-ire la „armata europeană* șt se

Scurte știri
e Intr-o corespondență din Londra ctșn- 

sacrată reacțiilor din capitala britanică 
față de recentele declarații ale presedin- 
telui Eîsechcwer. agenția France Presse 
anunță că un purtător de cuviat al Mi
nisterului de Externe britanic a subliniat 
că Marea Britanie „nu s-a angajat să 
apere Taiwanul*. Purtătorul de cuvint a 
arătat că Marea Britanie a exclus în mcc 
indirect această insulă din regiunea care 
va fi integrată în proectata alianță mili
tară a Asiei de sud-ert. declarind într-un 
comunicat eă așa numita organizație 
SX-ĂT.O. va fi limitată la regiunea ge
nerală a Asiei de sud-est și a zonelor Pa
cificului de sud-vest, regiuni care nu in
clud TaiwanuL

• Henri Bonnet, ambasadorul Franței în 
S.U-A. a avut miercuri după amiază o în
trevedere cu John Foster Dulles, secreta
rul Departamentului de stat, 4n cursul că
reia au fost examinate chestiunea „comuni
tății defensive europene" și diferite pro
bleme privind Extremul Orient. După cum

La deschiderea sesiunii 
Consiliului U. I. S.

Moscova găzduiește incepind de as
tăzi sesiunea Consiliului Uniunii In
ternaționale a Studenților. Pe colinele 
Lenin, in măreața clădire a Universită
ții ^Lomonosov", reprezentanți ai stu
denților de pe toate continentele se vor 
aduna pentru a discuta o serie de pro
bleme de cea mai mare importanță 
pentru mișcarea studențească mondială. 
Cei aproape 230 de delegați și obser
vatori din peste M de țări vor realiza 
un larg schimb de opinti tn primul rînd 
ta. problema colaborării internaționale 
studențești, problemă aflată pe primul 
punct al ordinei de zi.

Unitatea studențească mondială este 
o realitate care se consolidează neîn
cetat. Studenții din diferite țări își 
dau seama că indiferent de opiniile lor 
politice ei au interese comune și că 

i aceste interese le impun o luptă co
mună in apărarea lor. însăși prezența 
la sesiunea de la Moscova a reprezen
tanților unor organizații studențești 
care nu sînt membre ale U.I.S. reflectă 
lărgirea colaborării dintre studenții a- 
parținind feluritelor țări.

Unitatea studențească este ținta 
atacurilor acelora care vor să dezbine 
tineretul studios. O serie de reprezen
tanți ai unor asociații studențești reac
ționare din occident, grijulii mai mult 
de a fi în grațiile Departamentului de 
Stat al S.U.A. decit de a ține seama 
de interesele studențești, flutură cu 
insistență ideea că in condițiile în care 
omenirea este împărțită în țări cu sis
teme sociale diferite nu se poate realiza 
o unitate studențească mondială.

Scopul urmărit este ușor de sezisat: 
ei vor să lovească tn Uniunea Interna
țională a Studenților, organizație care 
se bucură de influență în rindurile stu
denților din toate țările și care numără 
peste 5 milioane de membri. Uniunea 
Internațională a Studenților a fost fi 
în trecut ținta atacurilor lor, dar des
fășurarea evenimentelor a arătat că 
singura organizație pe care o urmează 
studenții este U.I.S. Lamentabila inac
tivitate a secretariatului scizionist de 
la Leyden (Olanda) a arătat că toate 
promisiunile liderilor studențești reac
ționari din occident nu sînt decit vorbe 
goale. Dealtfel, merită subliniat faptul 
că revista acestui „secretariat" este edi
tată in Germania occidentală cu fon
durile donate de fasciștii spanioli. E 
oare greu de înțeles ce interese slu
jește „secretariatul" de la Leyden 1

Dar în ciuda risipii de fonduri făcută 
de scizionijti, ideea unității mondiale 
studențești are un răsunet din ce în ce 
mai mare în rindurile studenților din 
lumea întreagă. Faptul că unele uniuni 
studențești naționale din Anolia, Israel 

j și Africa de Sud au cerut să li se per- 
; mită participarea la sesiunea de la 

delegația franceză este alcătuită în cea mai 
mare parte din adepți ai acestui tratat.

In prima zi a conferinței au avut loc 
două ședințe — una în cursul dimineții, 
cu caracter restrins, iar a doua în cursul 
după amiezi:.

La Bruxelles, se subliniază interesul 
sporit manifestat de reprezentanții en
glez: și american: față de această confe
rință. deșt nici S-U-A. și nici Anglia nu au 
semnat tratatul cu privire la crearea „co
munității defensive europene" și nu par
ticipă la conferință. In legătură cu acea
sta se menticnează sosirea la Paris a se
natorului american Wiley, precum și în
trevederea dintre ambasadorul englez la 
Paris. Jebb și Mendes-France, întrevedere 
care a avut loc la 18 august la gară, în 
momentul plecării lui Mendes-France la 
conferința de la Bruxelles.

pronunță pentru tratative în problema 
securității colective.

într-e scrisoare către Mendes-France, 
locuitorii dm localitatea Goussainville (de
partamentul Seine-et-Oise) protestează 
impctr.va ratificării tratatelor de la Bonn 
șt Paris și a oricăror amendamente care 
pot să contribuie la reînvierea militaris
mului în Germania occidentală.

O delegape a locuitorilor din localitatea 
PîesfJ-Rcbuison departamentul Sena) a 
vizitat Adunarea Napoaală și a rugat să 
fie traasmj lui Mendes-France protestul

- -teii;; ;.i.--r.l-r de creare a ,.co- 
muntiăm defensive europene" și împotri- 
■ : - - ■ 7l*. F-s-re. la apropiata con- 
feriâță de la Bruxelles. Un protest tn 
același sens a fost prezentat la Ministerul 
Afacerilor Externe de către o delegație a 
«xnitetului păci: al societății aeronautice 
-Aîr France". Comitetul păcii din aron- 
dismental 1^ al Parisului a adresat Mi- 
- rcr... Afuier.ltr Externe o petiție de 
pretest împotriva „armatei europene". 
Membrii ::-ntet-.ilui au adresat de ase- 
mesea —vf de protest lui Mendăs- 
Fran re

in numrrease întreprinderi din Franța
- ■ -U.7. adunări la care oa

menii munc.. își exprimă voința lor de 
a coctn.ua lupta împotriva creării „comu
nității defezzsive europene".

relatează agenția France Presse, întreve
derea a avut loc la cererea lui Dulles.

• La 18 august a sosit la Paris, Wiley, 
pil șiiliiilili romisifi pentru afacerile ex
terne a senatului american. Cercurile po
litice din Paris acordă o deosebită atenție 
faptului că sosirea lui Wiley in Franța 
procedează dezbaterile parlamentare pri
vitoare ta ratificarea tratatelor de la Bonn 
și Paris.

o Potrivit relatărilor presei, in urma 
declarării grevei celor 4.000 de docheri 
din portul Huli, pe cheiuri se află aproxi
mativ 5.000 vagoane de cale ferată care 
așteaptă să fie Încărcate.

După cum transmite din Huli corespon
dentul agenției Reuter, la o întrunire care 
a avut loc Ia 17 august docherii greviști 
au hotărit să continue greva.

• Agenția France Presse anunță înce
tarea din viață a lui Alcide de Gasperi, 
fost prim-ministru democrat-creștin al 
Italiei din 1944 pînă în 1953.

Moscova a Consiliului U.I.S. este un in
diciu in acest sens. Dealtfel intensifi
carea schimburilor internaționale stu
dențești, înfăptuită prin intermediul 
U.I.S., a dovedit dorința studenților din 
diferite țări de a iritări legăturile lor 
de prietenie in ciuda deosebirilor de 
opinii politice și ideologice. Sesiunea 
de la Moscova a Consiliului U.I.S. va 
dezbate dealtfel problema întăririi le
găturilor dintre studenții aparținînd 
acelorași facultăți în anul școlar 1955- 
1956. De asemenea Consiliul U.I.S. va 
discuta problema participării studenți
lor la cel de al V-lea Festival Mondial 
care va avea loc tn anul 1955 la Var
șovia In cadrul întăririi legăturilor 
care unesc pe studenții din diferite țări 
ale lumii un accent deosebit va fi pus 
pe sport. Jocurile Mondiale Universi
tare de Vară care au avut loc recent 
la Budapesta au arătat odată mai mult 
că prin sport studenții pot găsi mai 
lesne un limbaj comun, se pot apropia 
unii de alții.

Lucrările sesiunii Consiliului U. I. S. 
se vor ocupa totodată de aspectele pri
vind lupta studențimii pentru îmbună
tățirea condițiilor ei de viață și de stu
diu. In multe țări ale lumii studen
țimea trebuie să ducă o luptă aprigă 
pentru a-și asigura cele mai elemen
tare drepturi democratice. In această 
luptă ea se bucură de sprijinul între
gii opinii mondiale democratice, de so
lidaritatea tinerei generații a lumii. 
Discuțiile în legătură cu această pro
blemă vor prilejui manifestarea hotă- 
rîrii de luptă a studențimii mondiale 
pentru apărarea dreptului la cultură, 
împotriva asupririi, pentru pace și în
țelegere intre popoare.

Studenții din țara noastră își expri
mă simțămintele lor de solidaritate cu 
studenții de pretutindeni care se pro
nunță pentru întărirea legăturilor între 
popoare, pentru pace și un învățămint 
democratic. Nu demult țara noastră a 
găzduit o tabără internațională la care 
au participat studenți de diferite opinii 
din diferite țări. Aceștia, trăind in 
mijlocul nostru, au putut cunoaște nă
zuințele tineretului și studenților din 
R.P.R. de a consolida prietenia cu ti
nerii de pretutindeni care doresc pacea.

Studenții romîni se pronunță impo- , 
triva oricăror manevre scizioniste și 
consideră că interesele studențești im
pun întărirea neîncetată a unității in
ternaționale a studențimii. Tocmai de 
aceea ne exprimăm profunda convin
gere că sesiunea de la Moscoua a Con
siliului U.I.S. va fi un nou pas pe calea 
creșterii contribuției pe care studenți
mea lumii o aduce la lupta pentru îm
plinirea idealurilor de pace, de salvare 
a civilizației umane de urgia războiului.

Abonamente la publicațiile sovietice
începind de la 25 august a.c., abonațil 

la publicațiile sovietice pot să-și reîno- 
iască abonamentele pe anul 1955.

Abonamentele se primesc la toate ofi
ciile poștale, prin factorii poștali și di- 
fuzorii voluntari din întreprinderi și in
stituții.

ȘTIRI SPORTIVE
în zilele de 22 și 23 August se vor des

fășura la Giurgiu și Călărași tradiționalele 
întreceri sportive prietenești între spor
tivii din aceste orașe și sportivii bulgari 
din orașele Ruse și Silistra. In vederea a- 
cestor competiții, care vor avea loc cu 
ocazia sărbătoririi „Zilei Eliberării", spor
tivii noștri fac intense pregătiri. In ziua 
de 23 August, sportivii romîni și bulgari 
vor defila împreună la demonstrația oa
menilor muncii.

Sportivii romîni vor întoarce vizita prie
tenilor bulgari la 9 septembrie cu ocazia 
sărbătoririi „Zilei Eliberării" a R.P. Bul
garia.

★
La 18 august s-a desfășurat la Moscova 

tntîlnlrea internațională de fotbal dintre 
echipele selecționate ale orașelor Moscova 
și Varșovia.

In minutul 19, mijlocașul Netto înscrie 
primul punct, trăgînd dintr-un unghi difi
cil. La un contraatac al echipei poloneze, 
Cieslik egalează.

După pauză, selecționata Moscovei be
neficiază de o lovitură de 11 m. care este 
transformată de Salnikov. Oaspeții caută 
să egaleze dar atacurile lor se lovesc de 
apărarea excelentă a echipei sovietice. Cu 
cîteva minute înainte de sfîrșit, Salnikov 
înscrie din nou, astfel că întîlnirea ia 
sfîrșit cu scorul de 3—1 în favoarea re
prezentativei orașului Moscova.

★
Miercuri seara a părăsit Budapesta, pie

rind la Berna, echipa selecționată de atle
tism a R.P. Ungare care va participa la 
campionatele europene.

Lotul sportivilor maghiari se compune 
din 32 atleți și 11 atlete, printre care : 
Csermak, Nemeth, Olga Gyarmati, Klics, 
Iharos, Foeldessy, Kovacs, Adamik, Hom- 
monay.

(Agerpres) 
—-•----

SPECTACOLE
VINERI 20 AUGUST 1954

TEATRE: Teatrul Național „I. L. Caragia!e“ 
(Comedia): Schimbul de onoare; Muncitoresc C.F.R. 
(Giulești): Vara furtunoasă (la grădina „Filimon
Strbu“): Ansamblul de Estradă al R.P.R. : Concert 
de muzică ușoară (la teatrul de vară „N. Băl- 
cescu*'); Teatrul „Țăndărică**: Umor pe sfori (la 
grădina din str. Doamnei nr. 27).

CINEMATOGRAFE ; Patria : Intr-un port în
depărtat ; Republica, I. C. Frimu, Tineretului : 
Aleko; înfrățirea între popoare, Elena Pavel: Poe
mul dragostei; București, Grădina Progres, Alex. 
Sahia: Poarta nr. 6; Maxim Gorki: Poveste de 
vînătoare, MaiaRovșkl, Cocoșelul și găinușa; 
Timpuri Noi: Rostov pe Don Luptați împotriva 
turbării, Jurnal rorritnesc. Jurnal sovietic, Marelî 
călător Kimsobo; Lumina: Slugă ia doi stăpîni; 
Victoria Rapsodia caucaziană; Gh. Doja: Aventură 
la Marienstadt; Alex. Popov: Tînăra Gardă (seria 
a IJ-a);. 8 Martie: Primăvara: Vaslle Roaită, Moșilor: 
Vinovat! /ără vină; Unirea : Cu intma tînără ; 
Cultural: Nunta cu zestre: C. David: Așteaptă-mă; 
Flacăra: Inima noastră; T. Vladimircscu: Povestea 
micului cocoșat; Munca: Maximka*, Popular:' Sub 
jug; M. Eminescu: De la lăcrămioare pînă la căde
rea frunzelor: Miorița: Echipa de pe strada noastră; 
23 August: Dragoste șl ură; Donca Simo: Np-i pace 
sub măslini; Iile Pintille: lulia; 8 Mai: Ernst Thăl- 
mann; Arta: Vassa Jeleznova; Volga: Concert in
ternational, întrecerile sportive prietenești; I Mai: 
Soldatul victoriei (seria I-a); Libertății: Arena celor 
curajoși: N. Bălcescu: Crtngul de călini: Rahova: 
Petru cel Mare (seria I-a): Olga Bande: Flăcăi 
deasupra Asiei; Boleslaw Bierut: Cțfeneaua de pe 
buldvard. '
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