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Viitorii agronomi și tehnicieni 
muncesc la însilozări

Tema probei practice a fost 
„Insilozarea porumbului verde". 
țCandidații ? Viitorii maiștri agro
nomi și zootehniști de la Centrul 
țcolar agricol din Trifești.

După ce a fast făcută documen
tarea practică și. cunoașterea te
renului, băieții și felele au pornit 
la lucru. ■

Comitetul U.T.M. și-a asumat 
Sarcina de a se ocupa de organi
zarea forțelor. Pentru ca munca să 
meargă bine și lucrarea să fie ter
minată in cel mai scurt timp s-a 
stabilit ca să se creeze două bri
găzi. Criteriul de repartiție a mem
brilor brigăzilor a fost bine ales.

— Agronomii trebuie să știe cum 
Se face insilozarea ? au întrebat 
membrii comitetului.

i— Musai, a fost răspunsul^

■— Dar zootehniștii ?.
— Neapărat.
— Atunci brigada numărul 1 va 

fi formată din agronomi, iar nu
mărul 2 din zootehniști. Să vedem 
care iese mai bine.

Și fiindcă în joc era prestigiul 
„branșei" fiecare brigadă s-a stră
duit să pornească la treabă cit mai 
bine organizată. S-au format echi
pe la secerat, la transportul porum
bului, la alimentarea mașinii și la 
bătutul nutrețului.

In prima zi agronomii au luat-o 
înainte. Băieții au muncit cu sîrg. 
Echipa de alimentare i-a zorit tot 
timpul pe cei de la transporturi și 
pe cei de la bătut. La rîndul lor, 
cei de la transporturi i-au zorit pe 
șecerători.

Conducerea școlii, profesorii au 
urmărit cu satisfacție munca însu
flețită a elevilor. In mai puțin de 
5 zile silozul care are o capacitate 
de 17 vagoane a fost umplut. Cei 
79 de elevi, băieți și fete, au pri
mit calificative bune la luararea 
practică din anul 1957-1958, rapid 
întocmită, de calitate și cu un vo
lum de lucrări demn de luat în 
seamă.

I. ȘINCA

La casa raională dc cultură 
a tineretului din raionul „Gri- 
vița Roșie", munca pentru 
finisare este in toi.

Tinerii din întreprinderile 
raionului au muncit cu entu
ziasm pentru ca lucrările să 
fie terminate in preajma zilei 
de 23 August.

lată în foto
grafia noastră 
un grup de ti- f ^|j 
neri muncind ta y&ggffiy 
amenajarea tro- 
tuarelor.

Plecarea din țara noaskâ 
a tovarășului V. P. Mjavanadze

ln seara zilei de .17 august a.c. 
a avut loc o intîlnire prietenească 
intre tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, Chivu Stoica, Al. Mo- 
ghioroș și tovarășul V. P. Mjăva- 
nadze, membru supleant al Pre
zidiului C.C. al P.C.U.S, prim-se- 
cretar al C.C. al P. C. din R. S. S. 
Gruzină.

Luni, 18 august, tov. V. P. 
Mjavanadze împreună cu familia

a părăsit țara noastră, îndreptin- 
du-se spre patrie. La aeroport tov. 
V. P. Mjavanadze a fost condus 
de tovărășii Al. Moghioroș, mem
brii al Biroului Politic al .C.C. al 
P.M.R., Elena Lascu-Iordăchescu, 
Ghizela Vass, membri ai C.C. al 
P.M.R., Gh. Necula, membru su
pleant al C.C. al P.M.R. A fost, 
de asemenea, de față A. A. Epi- 
șev, ambasadorul Uniunii Sovieti
ce Ia București.

La Magistrala de Est

Sectorul 9 —
fruntaș pe șantier

In întreaga țară tinerii participă 
In număr tot mai mare la acțiunea 

de însilozare a furajelor
* 9.588 tone în regiunea București

* Tinerii colectiviști din Fetești fruntași 
pe regiune * In regiunea Iași 2.800 tone 

furaje însilozate
Măreața sărbătoare a poporului 

nostru muncitor, ziua de 23 Au
gust se apropie. Și cu fiecare zi 
care trece, freamătul muncii spo
rește pretutindeni, iar succesele 
sint din ce în ce mai mari. Cu 
tot entuziasmul intîmpină acest 
eveniment și tinerii de pe ogoare
le patriei noastre. In acțiunile pa
triotice ce le desfășoară, tinerii

din agricultură, in frunte cu ute- 
miștii, depun eforturi din ce in 
ce mai mari pentru a inlimpina 
cu cinste sărbătoarea eliberării. 
In acțiunea de însilozare a furaje
lor. de pildă, tinerii din sectorul 
socialist de stat și cooperatist al 
agriculturii au obținut pîna acum

(Continuare in pag. IlI-a)

Pe șantierul marelui combinat

ORAȘUL STALIN (de la 
respondentul nostru).

Pentru merite remarcabile 
bîndite în muncă, în cinstea celei 
de-a 14-a aniversări a eliberării 
patriei noastre de sub jugul fascist 
— sectorul nr. 9 Vîrghiș de pe 
șantierul Magistralei de Est a cu
cerit Drapelul de onoare al șantie
rului pe care cu ani în urmă iu
bitul conducător al partidului nos
tru tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
l-a înmânat brigadierilor de la Ag- 
nita-Botorca și Drapelul Roșu al 
C.C. al U.T.M.

Duminică, lă tabăra brigadierilor 
de la Vîrghiș, a vut loc o solem
nitate deosebită. Cei 120 de briga
dieri ai taberei s-au aliniat în ca
reu. Comandantul sectorului, Nico- 
lae Culea, a prezentat raportul. 
Bilanțul muncii brigadierilor întoc
mit cu acest prilej, este deosebit 
de rodnic. Lucrînd ziua și noaptea, 
brigadierii au săpat peste plan 470 
metri liniari de șanț pentru con
ductă, și împreună cu ceilalți 
muncitori ai sectorului au realizat 
economii în valoare de 484.000 lei, 
și au redus prețul de cost al lu
crărilor cu 5,9 la sută față de sar
cina planificată.

— O contribuție importantă la 
obținerea acestor realizări — a 
spus in cuvîntul său I. Orboiu, 
inginerul șef al sectorului — au 
adus-o brigăzile a II-a, condusă 
de Vasile Eminovici, care și-a de
pășit sarcinile de plan în această 
lună cu 93 la sută, brigada I-a

00-

do-

condusă de Vasile Banu, care a 
avut o depășire de normă de 49 
la sută și altele. Un moment foar
te impresionant în cadrul festivi
tății l-a constituit decernarea dra
pelelor de sector fruntaș pe șan
tier. Cu acest prilej I. Diră, co
mandantul general' al șantierului, 
i-a felicitat călduros pe brigadieri. 
Brigadierii de la Vîrghiș s-au an
gajat cu acest prilej ca în cin
stea zilei dc 23 August să intensi
fice și mai mult întrecerea socia
listă.

Lingă drapelul brigăzii încredințat de către Comitetul regional 
U.T.M. București, s-au adunat citiva tineri. Gheorghe Strce, Petre = 
Mu.șat, Mircea Oancea și toți ceilalți tineri pe care-i vedeți în 3 
fotografie, și care pornesc spre Magistrala de Est, sint plini de || 
bucurie că vor putea să ccntinuie tradiția muncii harnice și eroice 3 
a inflăcăraților noștri brigadieri. 3

Noi brigadieri pleacă pe șantier
Ieri după-amiază la Comitetul 

regional li.TAI. București »• fost 
din nou sărbătoare. Prilejul ? Zeci 
de tineri din diferite raioane ale 
regiunii București, din Roșiorii de 
Vede, Vidra, Zimnicea, Snagov, 
Alexandria și altele așteptau ple
carea ea brigadieri pe șantierul 
Magistralei de Est. Aproape 70 de 
tineri din regiunea București s-au 
hotărit astfel să întâmpine ziua de 
23 August, marea sărbătoare a e- 
liberurii poporului nostru, mun
cind cu entuziasm pe marele șan
tier național al tineretului 
țara noastră.

...Pină la plecarea spre 
mai sint citeva ore. Discuțiile de
vin tot mai 'aprinse, intr-un grup,

</.;n

gară

in care se află Cornel Caramet 
din comuna Sălcuța și Gheorghe 
Ciobanu din comuna Boldești „ve
terani" ai șantierelor noastre na
ționale ale tineretului, se discu
tă despre munca de brigadier.

— E o mare bucurie, o satis
facție deosebită spune Gh. Cioba
nii, să știi că prin munca depusă 
contribui Ia construirea unor o- 
bi'eclive importante ale economiei 
noastre socialiste...

Ion F. Bulumac, Gheorghe 
Stroe și mulți alții ascultă cu 
deosebită atenție. Ei merg acum 
pentru prima oară pe un șantier 
al tineretului, Și cite nu-i intere
sează ? Vor să știe cum arată șan
tierul, cum se muncește in briga-

dă. ce activitate cultural educați, 
vă se desf ușoară pe șantier, unde 
s-a ajuns cu lucrările Magistralei 
și cite altele.

— Va fi greu, îi „încearcă66 un 
„veteran6* <al șantierelor. Răspunsul 
vine insă prompt.

— Dar parcă noi mergem la 
plimbare

Intr-adevăr. Cei aproape 70 de 
tineri din regiunea București care 
au plecat ieri spre șantierul Ma
gistralei de Est sint mândri că vor 
munci pe acest mare șantier națio
nal al tineretului. Ei sint deciși să 
dovedească prin fapte hotărîrea de 
a cinsti cum se cuvine titlul ds 
brigadier.

P. PALIU

P. C R-ORGANIZATORUL
Șl CONDUCĂTORUL INSURECȚIEI
ARMATE RE LA B AUGUST 1944s*

de la \âvodari
Primirea de către președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu

blicii Populare Romîne, 
Chivu Stoica, a noului ambasa
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*
*

dor al Republicii Democrate
Am ajuns pe șantierul mare

lui combinat de acid sulfuric 
și superfosfați de la Năvodari — 
șantier național al tineretului •—• 
în zorii zilei. înainte chiar de 
a urca prima schelă, mi s-a ofe
rit prilejul de a face o primă 
cunoștință cu constructorii. Pe 
aleea care leagă colonia de ba
răci cu uzina, cî>ntînd, în pas 
cadențat, veneau la lucru briga
dieri îmbrăcați în tradiționalele 
lor salopete și bonete albastre. 
Purtau cu ei drapelul purpuriu, 
sub faldurile căruia se angaja
seră să îndeplinească sarcina în
credințată de partid, construcția 
în termen a combinatului.

Privindu-i, am încercat să-mi 
imaginez grandioasa epopee « 
muncii brigadierilor la acest 
combinat.

în luptă cu ploaia și viscolul, 
cu arșița și frigul, ei au escavat 
mii de metri cubi de pămînt, a t 
turnat sute de' vagoane de beton 
și au înălțat mii de metri cubi 
de ziduri, dînd astfel dovadă de 
multă abnegație, de eroism, de 
devotament nemărginit față de 
partid, de popor. Faptele lor vor 
rămine înscrise în cartea de c- 
noare a combinatului de acid

sulfuric și superfosfați de la Nă
vodari, cea mai mare unitate in
dustrială construită pînă acum 
în Dobrogea.

Două examene
Combinatul de la Năvodari, 

construit de tinerii brigadieri 
are o mxire importanță pentru 
economia noastră națională. Vor
bind despre creșterea producției 
agricole la hectar, tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej sublinia în expu
nerea făcută la consfătuirea pe 
țară a țăranilor și lucrătorilor 
din sectorul socialist al agricul
turii care a avut loc în primă
vara acestui an la Constanța, că: 
„Sprijinindu-re pe dezvoltarea 
industriei socialiste, vom merge 
cu toată hotărîrea pe linia chi
mizării agriculturii1*.

în I960 industria noastră va 
livra agriculturii 625.000 tone de 
îngrășăminte minerale. Un loc 
deosebit de important îl ocupă 
în acest vast plan de chimizare 
a agriculturii combinatul de acid 
sulfuric și superfosfați de la Nă
vodari, care se înalță ca un sim
bol al viitorului în mijlocul 
unei regiuni cu agricultura com

plet socializată. El va livra a- 
nual 150.000 tone superfosfați 
granulați și simpli și va asigura 
cu acid sulfuric și alte uzine de 
îngrășăminte minerale din țara 
noastră.

Organizației U.T.M. a șantie
rului național al tineretului, 
construcția combinatului i-a pus 
în față două mari și importante 
probleme : construcția propriu- 
zisă și pregătirea cadrelor pen
tru procesul de fabricație al uzi
nei, atunci cînd ea va fi gata. 
Tinerii veniți pe șantier, în ma
rea lor majoritate țărani mun
citori, nu aveau nici o pregă
tire ân domeniul construcțiilor 
și cu atît mai puțin în privința 
ridicării unor asemenea giganți 
cum este combinatul, la con
strucția căruia ei aveau de adus 
o contribuție de frunte. Chiar în 
primele zile, organizația U.T.M. 
a inițiat o jnare acțiune de cali
ficare, care în viața multor ti-

Germane la București

Luni 18 august 1958, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne, Chi
vu Stoica, a primit în audiență 
pe noul ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii De
mocrate Germane, Wilhelm Bick.

3

I. ȘERBU

Primirea de către președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne, Chivu 
Stoica, a ambasadorului Repu

blicii Sudan

Luni 18 august 1958, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne Chi
vu Stoica, a primit în audiență 
pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Su
dan, Mohamed Hamad El Nil.
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La 23 August 1944, poporul romîn în frunte cu clasa mun
citoare, sub conducerea Partidului Comunist Roniîn, a înscris 
cea mai luminoasă pagină din zbuciumata sa istorie. Ziua de 
23 August — eliberarea Rominiei de sub jugul fascist — a 
devenit cea mai însemnată sărbătoare națională a poporului 
nostru. j

La 23 August 1S44 — în condiții'e favorabile create prin vic
toriile hotărîtoare ale eroicei armate sovietice împotriva armate
lor hitleriste — forțele populare patriotice, sub conducerea Parti
dului Comunist Romin au înfăptuit insurecția armată și au 
răsturnat dictatura militaro-fascistă antonesciană. Insurecția 
armată a însemnat o cotitură în viața poporului nostru, începu
tul revoluției populare, în desfășurarea căreia (ara noastră și-a 
cucerit, pentru prima dată în istoria ei, adevărata independență 
și suveranitate națională. Poporul romîn și-a luat soarta în 
propriile mîini, devenind stăpînul țării sale, constructorul vieții 
noi socialiste. Așa după cum arată tov. Gh. Gheorghiu-Dej, re- 
ferindu-se la importanța victoriei insurecției armate de 'a 23 
August și a eliberării Rominiei de sub jugul fascist — aceasta 
„n-a înseninat numai eliberarea națională a țării noastre, dar 
ea a creat condițiile necesare și toate premizele pentru zdro
birea claselor dominante — moșierii și capitaliștii — a făcut 
posibilă desfășurarea luptei poporului și efectuarea de reforme 
cu caracter revoluționar, a ferit țara noastră de intervenția 
armată a puterilor imperialiste, a făcut cu putință rapida dez
voltare a puterii populare și trecerea la regimul de democrație 
populară — fornră a dictaturii proletariatului".

★
Victoria insurecției armate de la 23 August a fost rodul 

îndelungatului proces al luptelor social-politice din țara noastră, 
în decursul cărora partidul comunist s-a dovedit singura forță 
politică capabilă să stringă în jurul său și să organizeze ma
sele largi ale poporului romîn in frunte cu clasa munciioare, 
să le conducă în lupta pentru răsturnarea dictaturii militaro- 
fasciste și izgonirea cotropitorilor hitleriști. In lupta împotriva 
fascismului și a războiului, Partidul Comunist Romin infrurr- 
tînd teroarea regimului fascist antonescian și a Gestapoului, în 
condițiile în care mii de comuniști erau aruncați în lagăre’e 
de concentrare și închisori ce impînziseră țara, a dovedit incă 
o dată că este singura forță politică credincioasă intereselor 
poporului.

Acționând în adincă ilegalitate, partidul marxist-leninist al 
clasei muncitoare și-a menținut și lărgit legăturile cu masele 
mobilizind pături largi ale poporului la lupta antifascistă.

Ocuparea și jefuirea țării de către Germania hitleristă, îm
pingerea Rominiei în criminalul război antisovietic, au adîncit 
Ia maximum contradicția intre regimul militaro-fascist și po
por, au făcut să crească și mai mult ura clasei muncitoare și a 
maselor largi populare de la orașe și sate Împotriva dictaturii 
fasciste și a ocupanților hitleriști.

Situația maselor populare, asupra cărora apăsa tot greul răz
boiului se agrava de la o zi la alta. Indicele costului vieții 
ajunsese in 1942 de aproape 4 ori mai mare decit în 1935.

Sălbatica teroare fascistă urmărea să inăbușe orice încercare 
de apărare a drepturilor cetățenești, orice manifestare împotriva 
pciiticii singeroase fasciste. Noi și noi contingente, sute de mii 
de tineri erau minați drept carne de tun pentru războiul cri
minal al lui Hitler; jalea și doliul cuprindeau necruțătoare 
casele și sufletele milioanelor de oameni din popor.

Ura celor mai largi mase populare, ura armatei împotriva 
cotropitorilor hitleriști creștea nestăvilit; creștea în același 
iimp dorința fierbinte a tuturor forțelor patriotice din țară, de a 
se pune capăt războiului dușmănos contra intereselor națio
nale.

Forța socială de bază în lupta împotriva 
războiului o constituia clasa muncitoare în 
niștiir In circulara C.C. al P.C.R. din 8 iulie 
liniată răspunderea istorică a comuniștilor 
romîn :

„Sarcina și răspunderea istorică a Partidului Comunist din 
România față de poporul romîn constă în organizarea luptei în 
Romînia alături de marele popor sovietic și celelalte popoare 
cotropite, pentru zdrobirea fascismului sîngeros german, a slu
gilor sale din toate țările, pentru alungarea ocupanților fas
ciști din Romînia, pentru deborirea bandei de trădători de la 
cîrma țării în frunte cu generalul Antonescu, pentru eliberarea 
țării de sub jugul sîngeros german, pentru victoria Uniunii So
vietice, pentru Rominia libera și independenta". Răspunzind

C. BARBULESCU

fascismului și a 
frunte cu cornu- 
1941 a fost sub- 
față de poporul

(Continuare în pag. lll-'a)
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Succes deplin finalelor Spartachiadei de vară a tineretului!
, Bun sosit în Capitala patriei noastre, finaliști
' ai Spa rtachiadei.de vară a tineretului !

Sînteți cei mat buni din sutele de mii de tineri <
1 care și-au disputat întîietatea în fazele acestei 
' impresionante competiții de masa. Fruntași în • 
i muncă și învățătură v-ați dovedit și fruntași în 
’ activitatea sportivă.
< Amatorii de atletism, ..natație, trîntă. ciclism, 
; handbal, volei și oină, așteaptă cu nerăbdare 
( să urmărească tinereasca și entuziasta voastră 
' întrecere. Stadionul Tineretului și ștrandul 
! „Dante Ghcrrnan" sînt pregătite sărbătorește.
1 începută acum cîteva luni de zile, ediția ac- 
; tuală a Spartachiadei de vară a tineretului a
| trezit un deosebit interes în rîndurile maselor de
î tineret. Sute de mii de tineri muncitori sau ță-
i răni muncitori, elevi sau studenți, s-au avîntat
* în întrecerea sportivă, antrenați fiind de orga ni-
' rațiile U.T.zM.’Alunea desfășurată de organizațiile
i U.T.M. s-a dovedit rodnică: dovadă sînt cele
' peste 2.000.000 participări la Spartachiadă.

Datorită grijii regimului nostru de democrație 
' populară, participanții au avut cele mai optime

condiții de concurs: stadioane și baze sportive 
bine utilate, echipamentul de sport necesar fie
cărei discipline în parte. Tineretul nostru răsplă
tește cu recunoștință și eforturi în muncă 
grija statului nostru democrat-popular pentru 
dezvoltarea continuă a tinerei noastre mișcări 
sportive de masă. Unde s-a mai pomenit în 
timpul regimului burghezo-moșieresc ca zeci și 
sute de mii de tineri muncitori și țărani munci
tori, să practice disciplinele sportive preferate ? 
Sportul se știe bine, era un apanaj al unui pumn 
de exploatatori. Toate acestea sînt însă amintiri 
ale unui trecut definitiv îngropat. Prin lupta dîrză 
a poporului muncitor condusă cu înțelepciune de 
partidul comuniștilor și sportul a intrat pe un 
alt făgaș devenind un bun al celor ce muncesc.

Participanții la finalele Spartachiadei închină 
succesele lor în sport ca și în muncă și învăță
tură marii sărbători a poporului nostru, măreața 
zi de 23 August.

Succes deplin 
a tineretului 1

finalelor Spartachiadei de vară

MEREU MÂI MULTE FETE
PE TERENURILE DE SPORT

HANDBALIȘTII UZINEI
Cu cîtva timp în urmă a luat 

ființă la uzina „Klement Gott
wald" o formație de handbal. 
Alcătuită din tineri muncitori și 
funcționari ai fabricii, la început 
tînăra formație „Electra" n-a 
arătat prea multă virtuozitate în 
joc și ca urmare nici rezultatele 
pe care le obținea nu erau în 
măsură să bucure prea mult su
porterii echipei. Cu tot acest în
ceput timid, destul de sărac în 
promisiuni, tînăra formație a 
handbaliștilor nu s-a descurajat. 
Săptămînal, de două-trei ori, 
după programul de lucru, echi
pierii formației de handbal pu
teau fi văzuți pe terenul de an
trenament al întreprinderii, pre- 
gătindu-se cu seriozitate. $î re
zultatele n-au întîrziat să se a- 
rate. Pe măsură ce trecea timpul 
tot mai mulți suporteri din între
prinderea „Klement Cottwald" 
erau prezenți la jocurile echipei 
lor de handbal. Cu timpul ea 
a devenit cunoscută tuturor tine
rilor din fabrică nu numai pen-

tru comportarea pe terenul de joc 
ci și pentru 
majoritatea componenților ei se 
comportau 
de zi, jocul 
zat astfel îneît după un timp 
„Electra" a devenit o echipă de 
temut pentru multe formații din 
cadrul raionului. Recent, tinerii 
handbaliști au realizat un succes 
care le 
măsură 
ficarea 
chiadei

— Vom depune toate eforturile 
— îmi spunea cu cîteva zile în 
urmă bobinatorul Adrian Paluga, 
portarul echipei — pentru a cu
ceri primul loc în faza finală a 
Spartachiadei. Afirmația lui a fost 
susținută și de bobinatorul Vic
tor Crăciun care în curînd a în
cercat cea mai însemnată satis
facție sportivă a vieții sale: se
lecționarea în lotul R.P.R. de 
juniori la handbal, satisfacție 
care bineînțeles a bucurat în

seriozitatea cu care

în producție. Zi 
echipei s-a maturi-

răsplătește într-o mare 
activitatea intensă: caii- 

în faza finală a Sparta- 
de vară a tineretului.

f „Ce formații vom întrebuința J 
I mîine ? Este doar primul meci ț 
i din cadrul întrecerilor finale j 
fși se cuvine să prezentăm cea J 
I inai bună formație, din jucă- j 
j toarele cele mai în formă", j 
} Nu-i de mirare așa dar, că în- 
f dată după sosirea în Capitală j 
I handbalistele din Lugoj, munci- | 
f toare la întreprinderea textilă 
f din localitate, s-au strîns în j 
I jurul antrenorului pentru al- l 
( Cătuirea formației.

Foto: S. TOMESCU j

Actualitatea 
pe scurt

la Praga canoiștii 
Isniailciuk și Du-

■ Duminică 
romini Simion 
mitru Alexe au obținut o victorie 
de mare prestigiu pentru sportul 
nostru cucerind titlul de campion 
mondial la proba de canoe 1000 
m. în cadrul campionatului mon
dial de 
noiștii 
(canoe 
T arara 
cucerit 
bronz.

a La Craiova în fața a peste 
5000 de spectatori a avut loc reu
niunea imernaționalâ de box din
tre Dinamo Craiova și selecționa
ta regiunii Crakovia( R.P. Polo
nă) cîștigată de primii cu scorul 
de 12—8.

• In orașul Dr. Petru Groza, 
din regiunea Oradea au luat sfir- 
șit întrecerile finale ale campiona
tului de calificare la volei. Au 
promovat în categoria A Progresul 
București și Știința Cluj (femenin), 
iar Șoimii Orașul Dr. Petru Groza 
și Marina-Gmstanța s-au calificat 
■pentru divizi. B.

• Primii campioni de pistă din 
acest an sînt Cțliștii C. V’oicu și 
C. Dumitrescu.

• Echipa bucuruțteană de polo 
pe apă Progresul Gospodării a

canotaj. De asemenea ca- 
noștri
dublu fond) și Nichifor 
(canoe / 
medalii de argint și

Sidorovici-Calinov

simplu fond) au
de

ieșit campioană repthlicană 
juniori pe anul 1958.

egală măsură pe toți componen- 
ții formației, mai ales că Vic
tor Crăciun este cel mai tînăr 
jucător din echipă. De altfel și 
ceilalți membri ai formației 
sînt plini de încredere și opti
mism în ceea ce privește com
portarea lor în întrecerea care 
speră să le aducă o rîvnită vic
torie. Seriozitatea cu care s-au 
pregătit, zelul pe care-1 depun 
atît în sport cît și în producție, 
precum și spiritul sănătos care 
există în această formație alcă
tuită în majoritate din utemiști, 
ne îndreptățește să sperăm 
că ei vor reuși un rezul
tat bun în această întrecere 
sportivă de masă. Și muncitorii 
întreprinderii „Klement Gott
wald" care acordă multă prețui
re echipei de handbal a între
prinderii lor. în rîndurile căreia 
se numără mulți fruntași în pro
ducție ca Nicolae Săulescu, ing. 
Constantin Răduț și alții speră 
ca echipa „Electra" să cîștige 
în faza finală a acestei com
petiții.

Așteptarea nu va dura mult. In 
aceste zile pe stadionul tineretu
lui din Capitală echipa de hand
bal de la „Klement Gottwald" 
va suporta asaltul echipelor din 
provincie și ele la fel de dornice 
de afirmare.

E. P1TULESCU

Ieri dimineață. 
Gara de Nord a cu
noscut o efervescență 
care chiar ți pentru 
ceferiștii deobicei in
diferenți la afluența 
pasagerilor, a Consti
tuit ceva puțin obiș
nuit. Zeci și sute de 
tineri, Imbrăcați in 
treninguri. purtînd 
cu ei nelipsitele sa
coșe de sport, descin
deau aproape, din fie
care tren indreptîn- 
du-se spre un anu
mit loc indicat de o 
săgeată, care purta o 
o inscripție cu majus
cule : „Punct de
'îndrumare a partici
panților la Sparta
chiada de vară a ti
neretului".

în marea sală de. 
așteptare am avut 
prilejul in cele cîte
va minute 
îndrumarea 
participanți 
locurile de 
să facem prima cuno
ștință cu cei pe care 
vom avea ocazia să-i 
urmărim întreeîndu- 
se pe Stadionul Tine
retului și in incinta 
complexului sportiv 
.,Dante Gherman", in 
cele cîteva zile cît
vor dura finalele
Spartachiadei

Echipierele forma
ției de handbal din 
raionul Macin erau 
puțin obosite. Mezina 
echipei, Mitache. Fla- 
rica, în virstă de nu
mai 15 ani, fiică de. 
colectiviști, nu se sfi- 
ește insă să ne spună 
cu multă convingere 
că' echipa din care 
face parte va depune 
toate eforturile pen
tru a aduce la Macin 
titlul de campioană a 
Spartachiadei. Se 
pare că afirmația ci 
a stirnit interesul ce
lorlalte, căci tinerele 
Rodica Sterea, Mar
gareta Bina și Lu- 
creția Hampu dove-

cit dura 
tinerilor 

spre 
cazare.

dese, același optimism 
in ceea ce privește 
comportarea echipei 
lor în finală.

Voleibalistele din 
Agnita — regiunea 
Stalin au toate moti
vele să fie bucuroase. 
De mulți ani nici o e- 
chipă din localitatea 
lor natală nu a reușit 
să se califice într-o 
întrecere finală pe 
țară, lor revenindu-le 
pentru 
cinstea 
zenta în Capitală Ag
nita.

Tînăra echipă de 
volei din Agnita în 
jocurile susținute a 
cucerit victorie după 
victorie, ajungînd a- 
cum în ultima fază a 
întrecerii, spre marea 
bucurie a echipiere
lor și a sutelor de ti
neri din Agnita pe 
care îi reprezintă. 
Dar rezultatele bune 
obținute 
formație 
plicațiile 
Sudura 
le leagă, 
precum 
tea 
le-a făcut 
ce 
ință în întîlnirile sus
ținute, întrecind e- 
chipe în fața cărora 
puțini le acordau
șanse de izbîndă.
Cele două bune prie
tene Helga Fabrițius 
și Doina Dutcuș con
firmă afirmația de 
mai sus. Doina Dut
cuș a invățat de la 
prietena ei volei, a- 
ceasta 
cu vreo 
devreme. Elanul 
neia și tehnica celei
lalte le fac în aceeași 
măsură de utile echi
pei din Agnita, care 
nu-și va precupeți e- 
forturile pentru a 
obține rezultate cit 
mai bune în această 
competiție care a în
scris o performanță 
unică în istoria spor-

prima oară 
de a repre-

de această 
nu-și au ex- 

doar aici, 
morală care 

prietenia 
și dragos- 

pentru
să

cu multă

sport, 
joa-
1’0-

practicîndu-l 
doi ani mai 

u-

tivă a Agnitei : o 
echipă de fete cali
ficată intr-o finală 
pe țară.

Gollan Eva din re
giunea Baia Mure cu 
puțin timp in urmă 
privea cu invidie la 
cei doi frați mai mari 
ai ei care nu lipseau 
in nici o după-amia- 
ză de pe terenul de 
sport. Se pare că în- 
tr-0 zi unul din ei
i-a citit în priviri
dorința de a face
sport și a chemat-o 
la un antrenament. 
De atunci, Eva n-a 
mai lipsit de pe sta
dion.

Urmările străduin
țelor ei au fost pe 
cit de neașteptate pe 
atit de îmbucurătoa
re. Printre partici
panții regiunii Baia 
Mare la finalele pe 
țară ale Spartachiadei 
se numără și Gollan 
DVo.

Sînt numai cîteva 
imagini înregistrate. 
Prezența a numeroase 
fele la finalele Spar
tachiadei demonstrea
ză că în anii puterii 
populare au fost atra- 
te la practicarea spor
tului un mare număr 
lie fete atit la orașe, 
cit și — mai ales — 
la sate.

Prezența în zilele 
noastre pe terenurile 
de sport a zecilor de 
mii de fete, vine să 
-.onfirme încă o dată 
spiritul nou. comu
nist în care este eres- 
:ut și educat astăzi 
tineretul nostru. La 
antrenarea unor mase 
largi de fete in sport 
au avut o impor
tantă contribuție or
ganizațiile 
Ele au 
competiții
fetelor pentru a sti
mula activitatea lor 
sportivă. Și rezulta
tele n-au intirziat să 
se arate.

S. SPIREA

U. T. M. 
organizat 
destinate

AZI, LA FINALELE
SPARTACHIADEI

Vă prezentăm acum întrecerile zilei de astăzi. 
Festivitatea de deschidere va avea loc la 
ora 17 pe Stadionul Tineretului.

TRINTA. Sala „Dante Gherman": ORA 10: 
turul I pentru categoriile 
84 kg.; ORA 18: turul 1 
și 76 kg.

HANDBAL Stadionul

55, 61, 84, și peste 
pentru categoriile 68

Tineretului ORA 9, 
teren I seria I. fete. ORA 10, teren 1, seria I

u trecut săptămînile, lunile 
și iată-ție din nou martori 
ai finalelor Spartachiadei 

de vară a tineretului. De ieri 
dimineață pe peronul Gării de 
I\ord s-au perindat sute de tineri 
veniți din toate colțurile patriei. 
Veseli, încrezători in forțele lor, 
nerăbdători să se regăsească pe 
terenul întrecerii sportive. Iar de 
astăzi Stadionul Tineretului și 
complexul „Dante Gherman" vor 
cunoaște freamătul marii compe
tiții, al luptei pentru centimetri 
și secunde, pentru intUetate.

Cei aproape o mie de tineri 
sînt cei mai buni din sutele de 
mii de tineri care s-au întrecut 
în fazele preliminare ale Spar
tachiadei. Organizată de U.T.M. 
și U.C.F.S. cu sprijinul a dife
rite departamente și instituții, 
Spartachiada reprezintă un tra
dițional eveniment sportiv în 
viața tineretului patriei noastre. 
Răsunetul acestei competiții re
iese clar din faptul că peste 
1.200.000 de tineri și peste 
2.000.000 participări au fost în
registrate la actuala ediție a 
Spartachiadei de vară. Cifrele 
sînt impresionante și au o pro
fundă semnificație. Niciodată în 
Rominia burghezo-rnoșierească 
nu a fost organizată o competi
ție. de o asemenea amploare. Și 
nu numai atit. Niciodată, nici- 
unul din forurile care pe vre
muri tutelau mișcarea sportivă 
nu s-a gindit măcar la posibi- 
lit'atea unei asemenea competiții, 
deschisă participării tinerilor ce 
muncesc în uzine, pe ogoare, în 
instituții. Sportul era pe atunci 
un privilegiu al celor puțini, al 
feciorilor de bani-gata, al dom
nișorilor care vroiau să-și alunge 
plictisul. Tinerii muncitori pu
teau pătrunde pe terenurile de 
spori numai cu grele sacrificii și 
doar atunci cind prezența lor 
asigura profiluri patronilor clu
burilor profesioniste. Sini lu
cruri pe care tineretul de azi

trebuie să le știe și să nu le 
uite niciodată.

O fericită coincidență face ca 
finalele Spartachiadei să se des
fășoare în ajunul marii sărbă
tori a poporului nostru — 23 
August. Este un minunat prilej 
de a reaminti că toate succesele 
obținute de mișcarea noastră 
sportivi, realizările înregistrate 
pe drumul dezvoltării sportului 
de masă se datorește înțeleptului 
nostru partid. Regimul democrat- 
popular a schimbat structural fi
zionomia sportului romînesc. 
Astăzi terenurile de sport au 
porțile deschise pentru masele 
largi ale tineretului nostru și 
Spartachiada este, cea mai bună

băieți- La» ORA 17,30 pe terenul II, seria 
fete, iar la ORA 18 pe același 
băieți.

OINĂ. Stadionul Tineretului, 
ORA 16,30 vor avea loc patru 
dinea tragerilor ia sorti.

teren, seria
II 
II

laîncepînd de 
întîlniri în or-

VOLEI. Stadionul Tineretului, teren volei I, 
echipele masculine, iar pe terenul II, echipe e 
feminine. La ORA 16 seria 1, iar la ORA 17,30 
echipele din seria II.

anii precedenți. S-a făcut remar
cată in acest an o îmbunătățire 
calitativă a muncii organelor și 
organizațiilor U.T.M. in proble
mele Spartachiadei, o atenție 
mai mare acordată activității 
sportive concepută ca un impor
tant mijloc de educație comu
nistă și de călire fizică a tine
retului. Rezultate bune au fost 
obținute mai ales în regiunile 
Hunedoara, Timișoara, Stalin și 
in orașul București.

Dragostea pentru sport n tine
retului nostru muncitor, cultiva
tă de organizațiile U.T.M. este 
reflectată de cele. 8.000 partici
pări la întrecerile Spartachiadei 
înregistrate la combinatul de la

de masă și au atras noi contin
gente de tineri la practicarea 
sportului.

Un fenomen caracteristic este 
creșterea numărului fetelor care 
practică sportul. în regiunea Sta
lin, la startul întrecerilor au fost 
prezente 30.000 fete, iar m Re
giunea Autonomă Maghiară a- 
proape 22.000, Raportate la nu
mărul total al participanților 
din regiunile respective, aceste 
rezultate sînt valoroase. Impor
tant este mai ales faptul că a 
crescut numărul fetelor din me
diul rural care participă la via
ța sportivă. Acest succes n-a fost 
obținut cu ușurință. Au trebuit 
învinse destule prejudecăți, une-

0 MĂREAȚĂ SĂRBĂTOARE
a sportului de masă
dovadă în acest sens. Minunatele 
condiții create de partid și gu
vern pentru dezvoltarea sportu
lui nostru stau la baza tuturor 
succeselor sportive cu care pe 
bună dreptate ne mîndrim. lată 
de ce în aceste momente cînd 
încep întrecerile finale ale Spar
tachiadei — concurenți și spec
tatori — îndreptăm gîndurile 
noastre de profundă recunoștință 
față de scumpul nostru partid,

■Ar
partachicda de vară, ajun- 
să la cea de-a treia edi- 
ție, și-a cîștigat pe bună 

dreptate un imens prestigiu în 
rîndurile tineretului nostru. Or
ganizațiile U.T.M. 
intensă muncă de 
maselor de tineri
folosind pe larg experiența po
zitivă pe cere au acumulat-o in

au depus- o 
mobilizare a 
la întreceri.

Hunedoara. Pe șantierul de la 
Bicaz, la termocentrala C ome
nești și în multe alte uzine, fa
brici, șantiere de construcție au 
fost masive participări la Spar
tachiadă. în mediul sătesc, în 
care odinioară sportul era cu
noscut în cel mai fericit caz din 
coloanele ziarelor, Spartachiada 
a suscitat un viu interes. Numai 
în comuna Stubeiu din raionul 
Rîmnicu-Sărat au participat 240 
de tineri, în mare parte colecti
viști. Dar in comuna Oituz din 
raionul Tg. Ocna cifra partici
panților este și mai mare : 600 
tineri. Si nu puține sînt comu
nele in care și această cifră a 
fost depășită De altfel, paralel 
cu organizarea întrecerilor Spar
tachiadei. la sate au fost inițiate 
demonstrații sportive care au fă 
cut o bună propagandă sportului

ori comoditatea și rutina. Dar 
rezultatele încununează efortu- 
rile și dovedesc că acolo unde 
s-au depus stăruințe atragerea 
fetelor pe terenurile de sport 
a devenit o realitate. în direc
ția aceasta există un larg cîmp 
de activitate pentru organizațiile 
U.T.M. și pentru colectivele 
sportive.

Desfășurarea Spartachiadei a 
fost un bun prilej de reînviorare 
a activității G.M.A. Noi aspi
ranți s-au înscris pentru a trece 
normele complexului G.M.A. A- 
cest important aspect al activi
tății pe tărim sportiv, menit să 
facă educație patriotică tineri
lor și să-i pregătească pentru 
muncă și apărarea patriei, a pre
ocupat maj. ales organizațiile 
U.T.M din regiunile Craiova, 
Suceava. Stalin și Constanța.

Aceste trofee sportive le vor cuceri cei ce se intrec in finalele Spartachiadei,

URĂRI
COLECTIVIȘTI către finaliști

Poate că Thomas Zink 
și Francisc Drașcuba, 
ambii colectiviști, primul 
la G.A.C. „Drum nou" 
din raionul Rupea, se
cundul la G.Ă.C. „Viață 
liberă" din Sighet, nu 
s-ar fi întîlnit niciodată 
în viață. Și asta nu nu
mai datorită faptului, că 
gospodăriile în care 
muncesc se găsesc 
în regiuni diferite, ci 
și pentru faptul că 
ambii par a fi oameni 
prea îndrăgostiți de 
munca lor în colectivă 
pentru a se hotărî, țp 
afara cazurilor de forță 
majoră, să facă plimbări 
la oraș. Totuși viața 
le-a oferit un neaștep
tat prilej de a se cu
noaște nu cu ocazia vre
unui schimb de expe
riență, ci datorită 
nalelor pe țară 
Spartachiadei de vară 
a tineretului 
ambii tineri concurează 
la aceiași 
trînta.

Despre 
în care a 
cest sport, I 
Drașcuba n-ar 
spune prea multe, 
amintește doar că după 
Spartachiada de 
din anul trecut a fost 
învățat și el de secreta
rul organizației U.T.M. 
din comună să-și în
cerce forțele la trîntă. 
Și flăcăul n-a ezitat. 
Dacă victoriile succesive 
pe care le-a obținut se 
datoresc forței sale fizi
ce sau curajului, sau iu
țelii cu care se avîntă în 
luptă, nu știb sigur. Uri

fi- 
ale

unde

disciplină —

împrejurarea 
îndrăgit a- 

Francisc 
putea 

Iși

vară

singur lucru e evident. 
La întrecerile care l-.au 
adus pînă în finală toți 
adversarii au j' 
steagul în fața lui 
astfel colectivistul 
Sigliet va participa 
finală unde este iiotărit 
să cucerească titlul su
prem justificînd astfel 
speranțele puse în el de 
către colectiviști.

Martin Thomas Zink e 
un băiat vînjos și zgîr- 
cit la vorbă. In fierăria 
colectivei unde lucrează 
era considerat cel mai 
puternic. Cind cu un an 
în urmă a auzit că ține
rii din comuna lui se 
pregătesc pentru Sparta
chiadă, s-a gindit mult 
la ce ar putea să concu
reze și el. „Du-te la 
frîntă, Martine" —- i-au 
spus fierarii. Din ziua 
aceea pe.iarba clin curtea 
colectivei Martin își în
cerca puterile la trîntă 
cu cei mai voi A ei flăcăi 
din colectivă și n-a fost 
chip ca vreunul să-l 
trîntească. Iată-1 azi, pe 
modestul fierar din 
lectiva „Drum nou 
Capitala țării la 
nalele pe țară 
Spartachiadei. Drumul 
lui în sport nu se deo
sebește prea mult de al 
colectivistului Drașcuba.

Amîndoruta sportul 
le-a oferit prilejul să se 
cunoască în Capitala 
țării — și în amintirea 
lor va stărui mereu a- 
cest eveniment cu prile
jul căruia se leagă a- 
tîtea prietenii.

P. VICTOR

ma
de

Este nevoie de multă perseve
rență pentru ca insigna G.M.A. 
să strălucească pe pieptul a cil 
mai mulți tineri din țara noa
stră.

Remarcăm întărirea bazei 
teriale a activității sportive
masă. Munca voluntară a tinere
lului, cu sprijinul organelor pu
terii de stat, a asigurat prielnice 
condiții bunei desfășurări a în
trecerilor Spartachiadei. In .,luna 
construcțiilor și amenajărilor 
de baze sportive" au fost înre
gistrate frumoase realizări. în 
regiunea Bacău, 26.000 tineri au 
efectuat peste 110.000 ore de. 
muncă voluntară la construcțiile 
sportive. La Itești, Berești-Bis- 
trița (raionul Bacău), Brusturi, 
Grași și Ghindăoani (raionul Tg. 
Neamț) etc. au fost construite 
terenuri de fotbal, volei, curse 
cu obstacole G.M.A., gropi pen
tru sărituri. In Regiunea Auto
nomă Maghiară peste 1.500 baze 
sportive au fost reamenajate, iar 
164 terenuri noi au fost con
struite (dintre acestea 49 de vo
lei, 29 de fotbal, 15 de baschet 
etc.). Organizațiile U.T.M. ți 
colectivele sportive au îndatori
rea de a cultiva la tineri grija 
pentru avutul 
buna lui

sportiv, pentru 
păstrare.

★
ultim al Spartachiadei 
vară se consumă ince- 

pind de astăzi. întrecerile 
finale, sînt o măreață sărbătoa
re a sportului nostru de masă. 
Să cinstim această sărbătoare 
prin dirzenie și elan în întreceri, 
prin deplină sportivitate, prin- 
tr-o conduită demnă de genera
ția noastră — generație construc
toare a socialismului.

Cei mai buni vor primi 
nitul titlu de campion pe 
al Spartachiadei. învingători 
fi însă nu numai ei, 
acei care 
oricît de 
portul la

J2tulA -

rîv- 
țară 
vor 
toți 
lor.

’, ci și
prin contribuția 

modestă, și-au adus a- 
succesul Spartachiadei.
EUGEN1U OBREA

Întrecerea sportivă 
tachiada

plecat 
i Și 

din 
la

co- 
în 
fi- 

ale

Un nou grup 
participant! 
Spartachiadă 
sosit în

de Nord

de 
Ia

au
Gara
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de masă a tineretului— Spar- 
în ale cărei concursuri mii de tineri 

fac primii pași in sport, îmi amintește întotdeauna 
de începuturile activității mele de sportiv. Momen
tele acestea sînt clipe de bucurie, de mîndrie justi
ficată pentru minunatele condiții create de statul 
democrat-popular, de partidul nostru, pentru tînăra 
generație din țara noastră în practicarea disciplinei 
sportive preferate.

Odinioară, pe timpul regimului burghezo-moșie
resc, atletismul — marea mea pasiune — era o ade
vărată cenușăreasă. Amatorii de atletism n-aveau 
stadioane, echipament și nici alte condiții pentru 
practicarea lui, fără a mai vorbi de condiții pentru 
desăvîrșirea pregătirii ca sportivi de frunte.

In zilele noastre mase tot mai largi de tineri îm
brățișează această frumoasă ramură sportivă, iar 
succesele atleților roinîni sînt cunoscute de mult 
peste granițele țarii.

Astăzi cind incep în Capitală întrecerile finale ale 
Spartachiadei de vară a tineretului — minunat pri
lej de afirmare a sportului de masă — mă simt 
alături de voi in întreceri, dragi finaliști, urîndu-vă 
din suflet mult succes, curaj și hotărire în urcarea 
treptelor care duc către măiestria sportivă.

DINU CR1STEA 
Maestru Emerit al Sportului 

din R.P.R.

Voi cei aproape 1000 de finaliști ai Spartachiadei 
de vară a tineretului, încă acum cîteva luni ați por
nit în luptă pentru cucerirea titlului suprem. De 
bună seamă ați luptat cu multă dirzenie, etapă de 
etapă avind la dispoziție condițiile cele mai optime, 
condiții pe care înaintașii noștri le-au visat doar. 
Succesele noastre, succesele sportului de masă din 
țara noastră, vin să răsplătească eforturile, grija 
permanentă a statului nostru democrat-popular pen
tru creșterea și dezvoltarea tot mai largă a mișcării 
noastre sportive.

întrecerile finale ale Spartachiadei vor constitui 
fără îndoială un nou prilej de afirmare a elemente
lor talentate din rindul cărora se nasc sportivii frun
tași de mîine ai țării.

Vă felicit și vă doresc din tot sufletul succese și 
mai mari.

MIHAI MITROFAN
Maestru al Sportului din R.P.R,

- --------- c------------

Urez din toată inima mult succes și performanțe 
cît mai valoroase participanților la finala pe țară 
a Spartachiadei de vară a tineretului. Ca sportivă 
fruntașă urmăresc cu interes întrecerile Spartachia
dei, competiție de masă care atrage pe terenurile de 
sport sute de mii de tineri muncitori și țărani mun
citori.

Actuala Spartachiadă de vară a tineretului confir
mă încă odată marea dezvoltare pe care a luat-o 
sportul în anii puterii populare datorită grijii regi
mului nostru, a partidului și guvernului.

IOANA LUȚĂ 
Maestră a Sportului

l

rtachiadei.de


Ședința solemnă de la Academia 
R.P. Romine închinată memoriei 

lui Fr. Joliot Curie

luat

Academia R. P. Romîne, în co
laborare cu Comitetul Național 
pentru apărarea păcii din R. P. 
Romînă, a ținut luni după-amiază 
o ședință în memoria marelui om 
de știință francez, fizicianul Fre
deric Joliot Curie, luptător de 

’ frunte pentru pacea și progresul 
i omenirii, membru de onoare al 
■ Academiei R. P. Romîne.

in prezidiul ședinței au
loc acad. I. S. Gheorghiu, vice
președinte al Academiei R. P. Ro
mine, acad. V. Malinschi, membru 

. în Prezidiul Academiei R. P. Ro
mine, acad. Geo Bogza, vicepre- 
- flinte al Comitetului național 

zitru apărarea păcii din R. P.
Romină, acad. 1. Murgulescu, acad. 
jZaliaria Stancu, prof. Vaier Nova- 

■ ț’cu și 
j membri

, mici R. . . ...... .....
Cuvintul de deschidere a fost

- rostit de acad. 1. S. Gheorghiu.
A luat apoi cuvintul acad. I. 

Murgulescu, membru al C.C. al 
P.M.R.

Acad. 1. Murgulescu a vorbit 
despre viața și opera științifică a 
marelui dispărut, subliniind meri
tele sale excepționale, alături de 

* soția sa Irene, în descoperirea 
radioactivității artificiale.

A vorbit apoi acad. Zaharia 
Stancu care a spus între altele:

Strălucit om de știință, neobo
sit militant comunist, președinte al

- Consiliului Mondial al Păcii și 
( unul dintre inițiatorii mișcării 
. mondiale pentru pace, marele sa

vant francez și iubitul nostru to
varăș Frederic Joliot Curie este re- 

-gretat astăzi de top aceia care, în
lumea întreagă, i-au cunoscut no
bila activitate științifică, i-au pre-

prot. Manea Mănescu, 
corespondenți ai Acade- 

P. Romîne.

țuit activitatea politică și socială, 
i-au ascultat mesajele emoționan
te și înflăcărate împotriva războ
iului și agresiunii, au semnat-ală
turi de el răsunătoarele chemări 
la luptă pentru pace.

Prof. Vaier Novacu a dat apoi 
citire unei telegrame adresate Con
siliului Mondial al Păcii în care 
se arată că oamenii de știință din 
R. P. Romînă, alături cu întregul 
nostru popor, vor păstra neștear- 
să amintirea ilustrului om de 
știință și luptător de frunte pen
tru apărarea 
Curie.

La sfîrșit, 
minut de
lui Frederic Joliot Curie.

păcii, Frederic Joliot

un
ria

asistența a păstrat 
reculegere în memo-

(Agerpres)

Aspect de la inaugurarea căminului cultural

Duminică, sute de țărani 
comunele Smeeni, Gherăseni 
Costești au luat parte la inaugu
rarea căminului cultural „Vasile 
Roaită" din comuna Smeeni, ra
ionul Buzău.

Noul cămin cultural este unul 
din cele mai mari și mai bine a- 
menajate din întreaga regiune. El 
este dotat cu o sală de teatru cu 
400 locuri, bibliotecă, sală de lec
tură, șah, cabină de proiecție cu 
două aparate cinematografice, sta
ție de radioficare.

La construcția căminului cultu
ral, țăranii muncitori din Smeeni 
și din comunele învecinate au 
prestat 64.000 ore muncă volunta
ră.

Partjcipanții la festivitate au 
mulțumit partidului și guvernului 
pentru construcția frumosului e- 
dificiu cultural și s-au angajat să 
lupte pentru creșterea și întărirea 
sectorului socialist al agriculturii.

Participant■ romîni
la f uneraliile

Ini Joliot Curie
La funeraliile marelui savant 

și neobosit luptător pentru cauza 
păcii și progresului Frederic Jo- 
liot-Curie, vor participa din par
tea țării noastre acad. Ilie Mur- 
gulescu, membru al C.C. al 
P.M.R., acad. Horia Hulubei, di
rectorul Institutului de Fizică A- 
tomică al Academiei R. P. Romî
ne, vicepreședinte al Comitetului

Național pentru apărarea 
din R. P. Rornînă, și Paul 
ghicescu, candidat în științe 
nice, secretar al Comitetului pen
tru energia nucleară de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri.

păcii 
Dră- 
teh-

PE ȘANTIERUL MARELUI COMBINAT
de la

(Urmare din pag. l-a) 

neri brigadieri se confundă azi 
cu drumul spre împlinirea pro
priilor lor vise.

Cind au început săpăturile la 
fundații au început și cursurile 
de calificare în meseriile speci
fice construcției : betoniști, zi
dari, fierari, dulgheri, tractoriști, 
șoferi, macaragii.

1

CENTENARUL
unui mare artist popular

Comunistul Ilie Nicolae și ntemis tul Constantin Mareș de la uzi
nele de tractoare „Ernst Thălmann", fruntași în întrecerea în cin
stea zilei de 23 August, lucrînd la montarea ridicătorului hidraulic 

la tractorul U.T.O.S. 26 Foto: D. F. DUMITRU

0 importantă acțiune patriotică 
în regiunea Timișoara

La chemarea comitetului regio
nal Timișoara al P.M.R. și a sfa
tului popular regional, mii de oa
meni ai muncii din orașele Timi
șoara și Jimbolia, precum și mun
citori din G.A.S.-uri și colectiviști 
din comunele Jimbolia, Cenei, Be- 
recsăul Mare și altele au pornit o 
importantă acțiune patriotică: con
struirea unor canale în partea de 
sud-vest a Banatului pentru a reda 
agriculturii suprafețe de teren su
puse inundațiilor. în toate între
prinderile și instituțiile orașelor Ti
mișoara și Jimbolia, ca și în comu
nele din sud-vestul Banatului, s-au 
format echipe și brigăzi care au și 
pornit să lucreze voluntar la con
struirea a două canale principale 
și 14 secundare, a căror lungime 
totalizează peste 80 km. După cal
culele specialiștilor, prin construi
rea acestor canale se vor reda 
agriculturii în cel mai scurt timp 
peste 19.000 ha. de teren, de pe 
care se vor putea recolta anual

mai bine de 280 vagoane de ce
reale.

Luni, la deschiderea lucrărilor 
de construcție a noilor canale, au 
muncit voluntar peste 800 de oa
meni. La canalul principal din sec
torul Berecsăul Mare au lucrat 
voluntar conducători ai organelor 
regionale de partid și de stat, mun
citori și tehnicieni de la fabricile 
„Tehnometal", „Electromotor", ce
feriști, intelectuali din orașul Ti
mișoara, precum și muncitori din 
G.A.S.-uri și colectiviști din comu
nele Berecsăul Mare, Cărpiniș, Je- 
cea Mică și altele. în sectorul 
Checea-Jimbolia, construcția celui 
de-al doilea canal au început-o oa
menii muncii din fabricile și insti
tuțiile orașului Jimbolia. Lucrările 
de săpare a noilor canale se des
fășoară sub îndrumarea tehnicieni
lor de Ia direcția zonală de îm
bunătățiri funciare. Construcția în
tregului sistem de canale urmează 
a fi terminată în mai puțin de 40 
de zile.

La Muzeul regional Pitești 
s-a deschis secția 1848

Pe locul unei vechi așezări isto
rice — conacul familiei Golescu 
— duminică dimineața s-a deschis 
secția ■ 1848 a Muzeului regional 
Pitești.

La inaugurare au participat re
prezentanți ai Ministerului Invă- 
țămintului și Culturii, muzeografi, 
oameni de artă și cultură, name-

roși locuitori ai regiunii Pitești.
Muzeul cuprinde scrieri în ma

nuscris, corespondența, fotografii 
și valoroase obiecte aparținînd fa
miliei Golescu. De asemenea, sînl 
expuse documente importante pri
vind răscoala de la 1821 și anul 
revoluționar 1848.

( Agerpres )

Era destul de greu, ■ ca după 
orele de muncă să iei creionul 
și cartea in mină și să buchi
sești pînă tîrziu în noapte, dezle- 
gind tainele meseriei. Tinerii 
gineri constructori, meșterii 
niți pe șantier, i-au ajutat, 
brigadierii au ieșit victorioși 
bătălia cu tonele de pămînt 
cavat de la fundații, cu natura 
aspră și cu tainele meseriei.

Nicolae Cuciorovi, Ivan Hari- 
ton, Ruxandra Dobre, Valeria 
Pință, Stan Vlad, Victoria Saf- 
cenco — cunoscuți și apreciați 
acum pe șantier ca muncitori cu 
mare experiență — sint tocmai 
cei care au luat atunci examenul 
dinții cu foarte bine.

— Cînd s-au terminat săpătu
rile la fundație și au început 
construcțiile propriu-zise, brigă
zile au fost reorganizate. Dacă la 
început tinerii erau organizați în 
brigăzi pe raioane și regiuni, 
nona organizare se făcea acum 
pe profesii ; zidari, fierari-beto- 
niști, brigăzi de transporturi și 
altele.

Dar tinerii brigadieri abia tre
cuseră cel dinții examen. Cei mai 
destoinici dintre ei nu au lăsat 
cartea din mină. Muncind ca zi
dari, ca betoniști sau fierari, ei 
se pregăteau intens pentru cea 
de-a doua calificare : laboranți, 
operatori-chimiști, cuptorari, e- 
lectricieni, mecanici, strungari.

Acum 7 luni, 70 de absolvenți 
ai acestor cursuri de calificare 
susținindu-și examenul de absol
vire au plecat în uzinele chimi
ce din țară la specializare.

Acid sulfuric
Cuvintul acesta care face par

te din vocabularul strict al chi- 
miștilor este rostit însă, aici, pe 
șantierul de la Năvodari, într-o 
singură zi de mii și zeci de mii 
de ori.

într-adevăr, i 
de 23 August, 
tere pe șantier, 
sint îndreptate 
producție linia 
Un asemenea 1 
sărbătoare a 
noastre înseamnă pentru 
cununarea eforturilor pe 
depun zi de zi.

Se montează ultimele 
Utemiștii Dumitru Niculicioiu, 
Petre Luca, Lazăr Stelian, foști 
brigadieri, astăzi specialiști în

in- 
ve- 
iar 
din
es-

apropierea zilei 
se simte cu pu- 

. Toate eforturile 
pentru a da in 

de acid sulfuric, 
raport la 
eliberării

marea 
patriei 
ei în

că re le

izolările termice și antiacide, sub 
conducerea maistrului Toma Ga- 
vril, fac ultimele izolări la cup
toare, iar echipa maistrului Nagy 
Rodolf sudează ultimii metri la 
căptușelile de plumb ale răcitoa- 
relor.

De cîteva zile diferite agrega
te ea podul rulant cu deschide
rea de 29 metri, benzile rulante, 
pompele de la cuptoare și al
tele și-au început probele meca
nice la rece. Cu ajutorul spe
cialiștilor sovietici se lucrează 
intens la punerea la punct a 
filtrelor electrice și la tabloul 
de comandă. Toți așteaptă cu 
nerăbdare ziua în oare se va 
pune foc cuptoarelor ceea ce în- 

a 
liniei de acid sulfuric. Toți tră
iesc intens emoția unei înfăp
tuiri propri care-și va trece abia 
atunci examenul.

★
Mă pregăteam tocmai să pără

sesc șantierul cind autobusul a 
debarcat în poarta uzinei o mul
țime de tineri. “ 
vorba de un nou 
dieri. Dar m-am 
cei care dovedind 
cepere, abnegație, 
șantier cursurile 
pentru diferitele meserii necesa
re combinatului se întorceau a- 
cum, după 7 luni de la speciali
zare în uzina pe care tot ei o con
struiseră. In buzunarul foștilor 
brigadieri Ștefan Bălan, Gheor- 
ghe M. Ion și ale altora alături 
de carnetul de brigadier se afla 
acum carnetul de laborant chi
mist, de operator chimist.

La început aici a fost un loc 
gol. La chemarea partidului, mo
bilizați de U.T.M., au venit sute 
de tineri lipsiți de. orice expe
riență în construcții și au învă
țat să construiască. Acum pe fo
stul loc gol se înalță un mare 
combinat chimic. Aici tinerii au 
învățat să-i folosească instala
țiile, au învățat să producă acid 
sulfuric și îngrășăminte chimice 
cu mijloace tehnice dintre cele 
mai moderne. Aceste fapte — 
specifice mărețului proces de 
transformare socialistă prin care 
trece țara și poporul nostru 
muncitor — sint o ilustrare vie 
a unei minunate realități : oa
menii schimbă fața țării, și-n 
ritmul acestei schimbări se 
transformă ei înșiși, se trans
formă radical viața lor.

seamnă punerea în funcțiune

Credeam că e 
lot de briga- 
înșelat. Erau 

în muncă pri- 
urmînd pe 

de calificare

Amintirea a puțini dintre 
‘A marii artiști populari ai trecu

tului veac, a rămas după -100 
de ani de la moartea lor mai 
vie în conștiința poporului ca 
starostele lăutarilor ieșeni Va
sile Barbu „Cobzarul" sau cum 
i se mai spunea „Barbu Lău
taru".

Prin grădinile lașului răsu
nau cobzele și scriptele tarafu
lui marelui artist popular, în- 
cîntînd inimile miilor de ascul
tători :

„Eu sint Barbu Lăutaru 
Starostele ji cobzarul" 

își începea cîntarea cel mai 
mare lăutar al poporului nos
tru a cărei faimă a trecut ho
tarele țării, arta sa fiind apre
ciată de iluștri reprezentanți ai 
zilelor sale.

Fiul vechilor familii de robi 
lăutari, înjositul oîntăreț de la 
petrecerile boierilor moldoveni, 
avea însă să cunoască prețui
rea poporului său, lauda străi
nilor ce poposeau în străvechea 
capitală a Moldovei.

Legenda spune că ascultîn- 
du-1 în Rusia la o petrecere 
împăratul Rusiei, Alexandru I. 
cîntînd frumosul oîntec „Flo
ricică, floare-albastră, Ce-ai 
crescut în calea noastră" a ră
mas profund impresionat de ta
lentul lăutarului moldovean.

O mărturie deosebită a ge
nialității marelui artist moldo
vean o reprezintă de asemeni 
numărul din 28 noiembrie 1874 
al jurnalului parizian „La vie 
parisienne" care a consemnat 
impresionanta întîlnire dintre 
Frantz Liszt și marele artist 
popular la Iași unde a asistat 
și Vasile Alecsandri.

— La un moment dat — scrie 
reporterul — marele Liszt se 
sculă și ciocni un pahar cu 
ilustrul lăutar.

— M-ai fermecat cu muzica 
ta Barbule. Să-ți cînt și eu acum 
ceva la instrumentul meu. In- 
dreptîndu-se spre pian, care 
era într-un colț al salonului bo
ieresc.... Liszt scoase cîteva 
acorduri divine. In mijlocul

unei tăceri adînci, improviza 
un preludiu și termină cu o 
adevărata rapsodie, «impusă 
chiar în acele clipe de bună 
inspirație muzicală...

— Ei cum ți-a plăcut ? în
trebă el pe Barbu, care ședea 
mereu tăcând, gînditor, după 
ce tot timpul îl ascultase cu 
mare băgare de seamă.

— Ați cîntat atît de fermecă
tor... îneît, spre a-mi arăta a- 
dînca mea mulțumire nu pot 
face altceva decît să vă cer 
smerit voie să încerc să cânt și 
eu ceea ce am auzit.

A fost o uimire generală. 
Dar cel mai entuziast dintre 
toți a fost Liszt.

Barbu prinsese în mod minu
nat. însoțit de taraful său", im
provizația lui Liszt, pe care —• 
poate — chiar însuși maestrul 
nu ar mai fi putut-o repeta.

Cînd taraful dînd ultimele 
acorduri de sfîrșit, Liszt care 
tot timpul făcuse semne entu
ziaste de aprobare, abia s-a 
mai putut ține liniștit pe scaun. 
Se repezi furtunos spre căpită
nia lăutarilor, îl îmbrățișa cu 
căldură, și sărutîndu-1 pe a- 
mîndoi obrajii, ou lacrămi în 
ochi, îi spuse pe romînește : 
Mă Barbute, tu ești un mare 
artist"..

Iubit și stimat de poporul 
pe care l-a cîntat cu atîta drag, 
Barbu Lăutaru a murit acum 
100 de ani la 18 august 1858.

Astăzi la un veac de la moar
tea sa cel mai mare ansamblu 
de muzică populară îi poartă 
numele ducînd faima străvechii 
și minunatei muzici populare 
romînești la Moscova, la Lon
dra, la Pekin, la Berlin, în mul
te din țările lumii... Pe melea
gurile unde talentatul cîntăreț 
popular și-a purtat doinele și 
cîntecele de jale, la un veac de 
la moartea sa poporul eliberat 
prețuiește pe marii artiști ai 
veacului trecut, înconjoară cu 
toată dragostea pe reprezen
tanții cîntecului popular.

In întreaga țară tinerii participă 
în număr tot mai mare la acțiunea 

de însiiozare a furajelor
A
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succese importante. Numai in re
giunea București s-au însilozat in 
ultimul timp 9528 de tone furaje. 
De exemplu, utemiștii, tinerii din 
G.A.C. Slobozia Mîndra din a- 
ceastă regiune, mobilizați de or
ganizația U.T.M., au însilozat în 
cîteva zile peste 20 de tone de 
porumb siloz, secară și altele. Can
tități însemnate au însilozat și ti
nerii din G.A.S. Afumați, Cioro- 
girla și altele. De asemenea, tinerii 
din regiunea Iași, au însilozat 
pînă acum 2800 tone, iar cei din 
regiunea Timișoara aproape 1200 
de tone. Bine au muncit și tinerii 
din regiunea Constanța. In fruntea 
întrecerii pentru asigurarea ani
malelor pe timpul iernii cu hrană 
din belșug se situează tinerii din 
G.A.S. Fetești, care au însilozat 
pînă acum 680 tone de nutreț.

Membrii organizației de bază

U.T.M. de Ia G.A.C. Dăbuleni, 
raionul Gura Jiului, au însilozat 
peste 300 tone de furaje, cei din 
organizația U.T.M. MaglaviJ, ra
ionul Segarcea 250 tone, iar cei 
de la G.A.C. Calicea Mare, raionul 
Băilești peste 350 tone. In regiu
nile Autonomă Maghiară, Pitești, 
Stalin și Craiova, utemiștii și ti' 
nerii din agricultură, îndrumați 
permanent de organizațiile de 
U.T.M. și conduși de către orga
nizațiile de partid, obțin zilnic 
rezultate frumoase în asigurarea 
din vreme a animalelor cu furaje.

Plini de elan, animați de un 
fierbinte spirit patriotic, tinerii de 
pe ogoarele patriei noastre luptă 
zi de zi pentru traducerea în via
ță a angajamentelor pe are și 
le-au asumat în urma Consfătuirii 
de la Constanța. Așa înțeleg ei 
să întîmpine ziua eliberării, cu 
noi și noi succese in toate dome
niile de activitate.

f
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chemării partidului proletariatului in frunte cu comuniștii au 
intensificat lupta împotriva ocupanților hitieriști, organizînd 
acte de sabotare a producției de război.

în vederea doborîrii dictaturii fasciste, pentru ieșirea din 
războiul hitlerist și pentru izgonirea cotropitorilor fasciști, Par
tidul Comunist Romin căruia ii revenea rolul istoric de a 
ralia toate forțele patriotice și a le conduce cu succes la eli
berarea națională a Rominiei a adoptat încă de la începutul 
războiului tactica luptei pentru crearea unui front ui.ic național 
al tuturor forțelor patriotice, interesate în doborîrea dictaturii 
antonesciene și eliberarea Romîniei de sub jugul fascist.

Adresindu-se prin Platforma sa din 6 septembrie 1941 tutu
ror partidelor, grupărilor și personalităților politice, tuturor 
patrioților, tuturor celor cu dragoste de țară, P.C.R. i-a chemat 
la luptă unită într-un singur front unic național pentru alun
garea ocupanților fasciști germani din Romînia, pentru dobo
rîrea bandei de trădători de la cirma țării, pentru ieșirea din 
războiul criminal antisovietic și alăturarea Rominiei de Națiu
nile Unite.

Cerințele generale și cele mai arzătoare ale poporului romîn, 
ca: încetarea războiului antisovietic, oprirea producției de 
război, răsturnarea guvernului antonescian. lupta împotriva 
dictatului hitlerist de la Viena, încetarea masacrelor și asu
pririi naționale, arestarea și pedepsirea vinovaților trădători de 
țară au constituit și obiectivele platformei propuse de P.C.R. 
pentru crearea frontului unic național.

In ciuda regimului de cruntă teroare, prevederile Platformei 
din 6 septembrie au început să fie popularizate în uzine, în 
fabrici și instituții, în rindurile țărănimii și unităților militare 
făcînd cunoscut maselor cuvintul partidului comunist.

Politica partidului comunist de făurire a Frontului unic na
țional împotriva fascismului și războiului antisovietic a fost 
sabotată sistematic de conducătorii partidelor burghezo-moșie
rești. Conducătorii P.N.Ț. și P.N.L. în frunte cu Maniu și Bră- 
tianu, aveau strînse legături cu clica fascistă antonesciană, a 
cărei instalare la putere au sprijinit-o și căreia îi acordau 
sprijin material și moral. Aceste două partide își trimiteau 
specialiștii lor in posturi de conducere în aparatul de stat și 
economic antonescian.

In ciuda refuzului partidelor burgheze de a colabora cu co
muniștii și cu celelalte forțe democratice. Partidul Comunist 
Romîn a continuat cu perseverență și abnegație lupta în frun
tea maselor populare împotriva regimului antonescian și a 
războiului hitlerist.

Victoria istorică a armatelor sovietice în marea bătălie de la 
Stalingrad, care a schimbat cursul întregului război, precum 
și victoriile obținte de acestea ulterior, au dat un puternic 
imbold de luptă antifasciștilor și tuturor patrioților din țara 
noastră.

Un succes important obținut de P.C.R. în lupta pentru coa
lizarea forțelor democratice l-a constituit crearea Ia începutul 
anului 1943 a Frontului patriotic antihitlerist. La acesta au 
aderat, alături de Partidul Comunist, Frontul Plugarilor, Uni
unea Patrioților, Madosz și unele organizații locale ale parti
dului social-democrat. . _ ...

La baza succeselor obținute de partid în această perioadă in 
ceea ce privește asigurarea purității sale, a făuririi de cadre de
votate partidului a stat lupta pentru unitatea partidului, pentru 
respectarea neabătută a normelor leniniste ale vieții de partid.

La 4 aprilie 1944 au fost demascate și înlăturate din condu
cere elementele trădătoare și capitulante ; s-a asigurat partidului 
o conducere fermă și devotată, în jurul căreia s-a strîns, într-o 
unitate de monolit, partidul întreg. In această grea luptă pentru

în- 
rol

infringerea principalei piedici care a stat în calea partidului în 
timpul războiului hitlerist, cadrele vechi ale partidului, cadrele 
sale de bază au dat dovadă de intransigență revoluționară, 
credere neclintită în forța partidului și a ciasei muncitoare, 
înalt patriotism și devotament pentru interesele fundamentale 
poporului nostru.

Activul de partid aflat în ilegalitate și cadrele de bază din 
chisori in frunte cu tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, au avut un 
hotărîtor in acțiunea de la 4 aprilie 1944.

Acțiunea de la 4 aprilie 1944 a fost hotărîtoare pentru dezvol
tarea întregii mișcări patriotice de eliberare națională, creind con
diția subiectivă ca partidul clasei muncitoare să-și îndeplinească 
măreața sa misiune.

Lupta național-eliberatoare creștea impetuos, ea fiind spri
jinită și accelerată 
deri, acțiuni de 

în
de 

ale

prin forme variate: sabotaje în întreprin- 
partizani, acte de diversiune, dezertări

P.C.R. organizatorul 
și conducătorul insurecției 
ârmaic dc la 23 August 1944
din armată și trecerea de partea Armatei Sovietice etc. 
La București, Ploești, Constanța, Timișoara, Turnu Severin 
și alte localități au fost organizate formațiuni de luptă patrio
tice înarmate, in vederea luptei care se apropia. Numărul forma
țiunilor de luptă patriotică, brganizate și pregătite în adincă con
spirativitate, s-a mărit ajungînd în perioada 20 iunie—23 august 
1944 numai în București la 50. In munții Carasului, Bucegi, Vran- 
cei, în Oltenia, in Delta Dunării, în regiunea Maramureșului și 
Sucevei au fost organizate detașamente de partizani. In perioada 
iunie—23 august a acționat grupul de partizani „Carpați" care își 
avea baza pe muntele Piatra Mare în apropiere de Timișul de 
Sus. Partizanii din grupul „Carpați" au desfășurat în această pe
rioadă scurtă o serie de acțiuni curajoase reușind să distrugă 
16-18 trenuri cu cisterne de benzină destinate aprovizionării fron
tului hitlerist.

In lupta lor, partizanii, erau sprijiniți cu dragoste de oamenii 
muncii, care îi ajutau să se aprovizioneze cu alimente.

Paralel cu pregătirea forțelor necesare pentru acțiuni armate, 
Partidul Comunist din Romînia a depus o muncă intensă pentru 
pregătirea politică a doborîrii regimului fascist. S-a intensificat 
lupta pentru unirea tuturor forțelor capabile să aducă o contribu
ție ia răsturnarea clicii antonesciene.

De importanță politică deosebită a fost realizarea, la 1 Mai 
1944 a Frontului Unic Muncitoresc între P.C.R și P.S.D. 
S-a înfăptuit astfel unitatea de acțiune a clasei muncitoare 
ceea ce a sporit cu mult forța ei de luptă, capacitatea ei de a uni 
și conduce toate forțele patriotice în lupta pentru dărimarea re

gimului fascist antonescian. Realizarea unității de acțiune a cla
sei muncitoare era o condifie esențială pentru îndeplinirea rolului 
ei conducător in lupta intregului popor, pentru atragerea in luptă 
alături de ea a celorlalte pături ale populației.

Manifestul F.U.M. difuzat în ziua de 1 Mai 1944, chema în
treaga clasa muncitoare, pe toți muncitorii organizați și neorga
nizați, întreg poporul romin, toate clasele și păturile sociale, 
toate partidele și organizațiile, la lupta hotărită pentru pace, 
pentru răsturnarea guvernului Antonescu, izgonirea armatelor hit- 
leriste din țară, sprijinirea Armatei Sovietice și alianță cu Uniu
nea Sovietică.

Crearea F.U.M., a sporit forțele de luptă ale clasei muncitoare, 
a dat un nou imbold luptei antifasciste a întregului popor. In di
ferite întreprinderi mari din Capitală și provincie iau ființă comi
tete ale F.fJ.M. sau comitete patriotice care cheamă muncitorii la 
lupta împotriva războiului antisovietic, pentru alungarea de la 

cirma țării a guvernului fascist antonescian, comitetele F.U.M. de 
la C.F.R. și S.T.B., comitetele patriotice din întreprinderile „Ma
laxa" și „Lemaitre" editează manifeste prin care cheamă munci
torii din aceste întreprinderi să sprijine activ obiectivele luptei 
partidului comunist.

înaintarea victorioasă a trupelor sovietice care arăta că distru
gerea fascismului este inevitabilă, creșterea luptei antihitleriste a 
maselor, stadiul înaintat al pregătirilor P.C.R. pentru acțiunea 
împotriva dictaturii militaro-fasciste, adînceau contradicțiile in 
rindurile cercurilor burghezo-moșierești și între clica antones- 
ciană și monarhie, accelerînd procesul de descompunere a apa
ratului de stat militaro-fascist din țara noastră.

Consfătuirea la care au participat reprezentanții partidului 
comunist și unii generali și ofițeri superiori patrioți, a dus ia 
formarea în noaptea de 13—14 iunie a Comitetului militar re
voluționar. După îndelungate amînări și tergiversări P.N.Ț. 
și P.N.L. au acceptat deabia la 20 iunie 1944 și aceasta numai 
în mod formal colaborarea cu P.C.R. și P.S.D în cadrul Blo
cului Național Democrat.

De fapt conducătorii partidelor burghezo-moșierești și palatul se 
împotriveau întoarcerii armelor împotriva Germaniei hitleriste și 
nu pregetau să prelungească durata războiului, care însemna noi 
distrugeri, noi jertfe, în speranța că între timp va avea loc o de
barcare a trupelor anglo-americane în această parte a Europei. 
Ei au încercat alături de camarila regală să împiedice în fel și 
chip dezlănțuirea insurecției armate. Socotelile lor murdare au 

fost date însă peste cap de ofensiva Armatei Sovietice prin spar
gerea frontului hitlerist în zona lași — Chișinău, cit și de insu
recția armată care a dus la răsturnarea dictaturii fasciste și în
toarcerea armelor împotriva Germaniei hitleriste.

La consfătuirea din noaptea de 13—14 iunie, la care au partici
pat reprezentanții P.C.R. și un număr de generali și ofițeri re
prezentanți ai armatei, s-a căzut de acord asupra planului de in
surecție armată elaborat de P.C.R.

S-a dat o importanță deosebită în primul rînd Capitalei, avînd 
în vedere că aici trebuie dată lovitura decisivă guvernului anto
nescian și organelor centrale ale aparatului de stat fascist, pre
cum și organelor hitleriste de conducere din interiorul țării. P.C.R. 
a elaborat un plan amănunțit pentru înfăptuirea insurecției atît 
în Capitală cit și în restul țării, vizind în primul rînd cele mai 
importante locuri strategice, zonele de dislocare ale trupelor hit
leriste.

In a doua jumătate a lunii august 1944 s-au creat condiții fa
vorabile declanșării insurecției armate. Ofensiva Armatei Sovie
tice, creșterea urii maselor populare contra fascismului, unirea și 
întărirea luptei forțelor patriotice antihitleriste sub conducerea 
P.C.R., izolarea clicii lui Antonescu și deruta în aparatul său de 
stat, refuzul armatei de a continua războiul criminal antisovietic, 
existența unor puternice forțe patriotice Înarmate organizate de 
P.C.R., toate acestea arătau că sint coapte condițiile pentru de
clanșarea insurecției armate.

In seara zilei de 23 august, formațiunile de luptă patriotice îm
preună cu Comitetul revoluționar militar au arestat căpeteniile 
guvernului antonescian. Arestarea căpeteniilor fasciste a marcat 
începutul insurecției armate populare.

La chemările partidului comunist oamenii muncii s-au ridicat 
cu hotărîre la lupta împotriva unităților hitleriste înrolîndu-se în 
formațiunile patriotice: în Valea Prahovei, la Brașov, laTurnu Se
verin, pretutindeni muncitorii și ostașii romini au luptai împotriva 
hitleriștilor. Armata în întregimea ei a trecut de partea poporului, 
a întors armele împotriva, dușmanului hitlerist alăturîndu-se cu 
hotărîre armatei sovietice, in războiul contra Germaniei hitleriste, 
pentru eliberarea Rominiei. Acțiunea coordonată a gărzilor patrio
tice și unităților militare în Capitală și în restul țării, a asigurat 
desfășurarea victorioasă a insurecției, pînă la sosirea Armatei So
vietice eliberatoare.

Veșnic va trăi în inima poporului romin recunoștința față de 
popoarele sovietice, ai căror fii și-au vărsat sîngele pentru eli
berarea Romîniei.

Așa după cum arăta tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej cu ocazia 
decorării unor generali din unitățile armatelor sovietice care au 
staționat pe teritoriul R. P. Romîne : „La baza acestor sentimente 
stă faptul că în timpul celui de-al doilea război mondial, vitezele 
armate sovietice, dînd lovituri zdrobitoare hoardelor fasciste, au 
eliberat și țara noastră de jugul imperialismului hitlerist, dînd pu
tința poporului romin să-și ia soarta în propriile mîini, să pă
șească pe drumul revoluției populare și să-și construiască viața 
corespunzător cu năzuințele sale și cu interesele sale vitale".

Victoria insurecției armate de la 23 August 1944 pregătită, or
ganizată și condusă de P.C.R. în condițiile favorabile create de 
zdrobirea de către Armata Sovietică a armatelor hitleriste a con
stituit o cotitură istorică în viața poporului romîn, a constituit în
ceputul revoluției populare în țara noastră. In frunte cu clasa mun
citoare, sub conducerea partidului poporul nostru a instaurat 
și dezvoltat regimul de democrație populară, creînd condițiile 
pentru construirea socialismului în scumpa noastră patrie, 
Republica Populară Romînă.
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Retragerea agresorilor
condiție indispensabilă

pentru pace în Orientul Mijlociu
Cuvîntarea tovarășului A. Bunaciu 
ministrul Afacerilor Externe al R. P. Romine la sesiunea 

extraordinară specială a Adunării Generale a O.N.U.
NEW YORK 18 (Agerpres). — In ședința din dimineața zilei de 

18 august a sesiunii extraordinare speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. a luat cuvîntul Avram Bunaciu, ministrul Afacerilor Externe 
al R. P. Romine, care a rostit următoarea cuvîntare :

Domnule președinte, regelui Hussein al Iordaniei. Nu
vom mai insista asupra caracte
rului juridic neconstituțional al a- 
cestui apel care a fost deja de
monstrat aici, dar dacă există un 
lucru, de care se tem mai mult 
decît de orice, conducătorii S.U.A. 
și Angliei — este tocmai acela de 
a-i lăsa pe președintele Șamun și 
pe regele Hussein față în față cu 
propriile lor popoare. Este un fapt 
că opoziția populară împotriva ce
lor doi conducători este atît de 
mare îneît ei nu se mai pot spri
jini nici măcar pe forțele armate 
naționale. Această stare de lucruri 
este recunoscută deschis chiar de 
cercurile politice și în presa celor 
două țări occidentale. Atunci cum 
poate fi denumită o acțiune mili
tară a unor puteri străine avînd 
drept scop menținerea cu forța a 
unor asemenea conducători, altfel 
decît o agresiune armată îndrep
tată împotriva popoarelor Libanu
lui și iordaniei ? In plus toată 
lumea își amintește că în 
nicatul Casei Albe ^privind debar
carea trupelor americane în 
se

Din R. P. Chineză
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debarcarea trupelor americane ar 
duce la întărirea prestigiului 
O.N.U. ? Ce impresie a făcut a- 
supra opiniei publice mondiale 
faptul că în timp ce grupul ob
servatorilor O.N.U. a formulat în 
cele două rapoarte anumite con
cluzii S.U.A. și Anglia și-au justi
ficat acțiunea lor militară pe 
concluzii diametral opuse? A- 
ceeași mentalitate o regăsim 
invocarea 
S.U.A. și Anglia a articolului 51 
al Cartei, 
numai în 
al O.N.U. este 
gresiuni armate, ceea ce este de
parte de a fi situația Libanului 
și Iordaniei. Oricît de l.-.rgă ar fi 
accepțiunea pe care am acorda-o 
noțiunii de agresiune armată fan
tele bine cunoscute și concluziile 
observatorilor O.N.U. în Liban
ne arată cu evidenjă că ea nu
poate fi aplicată situației existen
te. Dacă există un adevărat res
pect față de Carta O.N.U. atunci 
organizatorii intervenției trebuie 
să-și amintească de articolul 2, 
paragraful 4. care cere statelor 
membre să se abțină de la ame
nințarea sau uzul forței în rela
țiile lor internaționale.

Mai mult decît atit, organiza
torii intervenției au făcut încer
cări de asociere a Națiunilor U- 
nite la acțiunea lor ilegală. In 
acest scop a fost susținută în 
Consiliul de Securitate de către 
delegații S.U.A. și Angliei teza 
că acțiunea trupelor americane 
s-ar complecta cu aceea a obser
vatorilor O.N.U. Dar această teză 
nu a fost însușită nici de Consi
liul de Securitate nici de obser
vatori. Punctul de vedere în pri
vința observatorilor a fost expri
mat de la început cu claritate. 
Grupul de observatori O.N.U. re
prezintă singura acțiune între
prinsă de Consiliul de Securitate, 
de aceea nu există aici nici o 
bază pentru st: bi'irca vreunui 
contact sau relații d? lucru for
male sau neforma'e. între gru-m- 
rile de observatori ai Națiunilor 
Unite și forțele nclibaneze din 
Liban.

Acum sarcina Adunării Gene
rale este de a lua asemenea mă
suri care să restabilească preș i- 
giul O.N.U atît de greu lovit de 
procedura arbitrară a S.U.A. și 
Angliei și să răspundă speranțe
lor care se pun în ea.

Domnule președinte! Frazele 
nobile și citarea principiilor înal
te nu pot să acopere acțiuni ce 
contrastează prin esen a lor cu 
morala și legalitatea internațio
nală Această duplicitate aminteș
te ds o expresie folosită la în
ceputul acestui secol de Thecdcr 
Roosevelt : „Speak Softly and 
Carry a big stick" („vorbește cu 
blîndețe și tine o bîtă“). Este 
oare întîmplător că tocmai cei 
care țin bîta în mină fac în a- 
ceastă adăpare apeluri să li se 
vorbească cu blîndețe ? Desigur 
se poate vorbi cu blîndețe dacă 
intervenționiștii își vor retrage 
miile de soldați înarmați pină in 
dinți din Liban și Iordania. Nu 
se poate însă să nu fii de acord 
cu poziția pe care au luat-o re
prezentanții autorizați ai opiniei 
publice arabe care au arătat că 
atîta timp 
americane 
Iordania 
securitatea
Apropiat este greu să se discute 
despre un program de dezvoltare 
economică, despre combaterea bo
lilor. a lipsei de apă ca și despre

alte lipsuri de care suferă lumea 
arabă. Pot spune din propria noa
stră experiență că poporul romîn 
s-a putut concentra asupra pro
gresului economic al țării, asupra 
exploatării resurselor naționale, 
asupra învățămîntului și culturii, 
tocmai pentru că s-a eliberat de 
dominația imperialiștilor. Guver
nul romîn privește cu simpatie 
lupta popoarelor arabe pentru li
bertate națională, pentru inde
pendență, pentru dreptul de a fo
losi resursele țări or lor în inte
resul progresului lor economic și 
cultural.

Domnule președinte, Adunarea 
Generală’a fost martora unor în
cercări dc minimalizare a primej
diei pe care o reprezintă inter
venția arnericano-engleză în O- 
rientul Mijlociu. S-a mers pînă 
acolo îneît s-a spus că totul nu 
ar fi decît rezultatul unui efort 
de a crea o isterie de război. Cu 
alte cuvinte se pretinde că nu 
trimiterea pe calea aerului a mii 
de soldați în Liban și Iordania, 
că nu violarea spațiului aerian 
chiar și al țărilor neutre de către 
avioanele militare americane, că 
nu alarmarea bazelor militare 
străine din Cipru, Libia, Italia 
etc., că nu declarația ministrului 
american , al Apărării privind do
tarea cu arme atomice a trupe
lor debarcate, câ nu declarațiile 
instigatoare împotriva Republicii 
Irak ar fi alarmat opinia publică 
mondială, ci o propagandă ten
dențioasă care, chipurile, ar fi 
lipsită de orice temei.

Adevărul este că amploa
rea măsurilor militare luate 
de S.U.A. și Anglia ca și de
clarațiile amenințătoare ale 
unor personalități oficiale din 
aceste state au arătat între
gii omeniri că există primej
dia ca faimoasa politică „în 
pragul războiului" (..brink of 
war“), proclamată de condu
cătorii S.U.A. să fie pusă în 
practică. Primejdia continuă 
să fie prezentă atîta timp cît 
trupele americane și engleze 
continuă să staționeze in O- 
rientul Mijlociu.

Dc'egația romină consideră că 
retragerea trupelor 
teritoriul Libanului 
este prima și cea 
măsură în vederea 
cii și securității în 
leciu. Delegata romină este con
vinsă că rezoluția propusă de de
legația U.R.S.S. corespunde pe 
deplin tocmai acestei necesități. 
Retragerea trupelor americano- 
engleze din Orien’ul Mijlociu 
constituie condiția indispensabilă 
pentru rezolvarea oricăror alte 
probleme importante politice și e- 
conomice ale acestei regiuni. De
legația romînă își reafirmă tot
odată hotărîrea de a-și aduce în
treaga contribuție 
Adunării Generale 
întărirea păcii și
Orientul Apropiat
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divizibilă ca și cauza păcii. 
Astăzi, detașamentele de marină 
sau de parașutiști au invadat țări 
ale Orientului Arab, ele au apă
rut pe coastele Americîi Latine, 
mîine ele pot apare în țări ale 
Asiei sau Africii. Trebuie pus capăt 
odată pentru totdeauna acestor 
practici de forță care aparțin tre
cutului.

In acest sens țările mici au în- 
tr-adevăr un rol important de ju
cat alături de marile puteri ale 
căror obligații majore și răspun
deri principale în menținerea păcii 
și securității sint consacrate în 
Carta O.N.U. De rolul și intere
sele țărilor mici în viața interna
țională ar trebui să-și amintească 
mereu acei care invocă existența 
țărilor mici numai atunci cînd 
caută pretexte pentru a împiedica 
o întîlnire a marilor puteri. Țările 
mici au mai puțină nevoie de de
clarații măgulitoare cît de acte 
care să dovedească respect față 
de recunoașterea în fapt a dreptu
lui lor de a-și stabili politica lor 
conform cu interesul național. Nu 
este oare tocmai politica de for
ță pe care două mari puteri o duc 
față de țările arabe, motivul prin
cipal pentru , care ne-am adunat 
aici? De asemenea, nu poate fi 
trecut cu vederea faptul că în or
ganizarea intervenției militare în 
Liban și Iordania forțele militare 
aeriene americane au violat chiar 
și spațiul aerian a două țări neu
tre ca Austria și Elveția, ceea ce 
a atras protestul legitim al ace
stor două țări.

După cum se vede, faptele 
numai ca nu se aseamana
vorbele, dar sînt în flagranta con
tradicție cu ele. Delegația romină 
trebuie sa constate cu regret ca 
aceeași lipsa de concordanta intre 
declarații și fapte caracterizează 
în cazul de față poziția S.U.A. și 
Angliei față de Organizația Na
țiunilor Unite. Pe de o parte se 
proclamă adeziunea totală față de 
principiile Cartei O.N.U. și dorin
ța nețărmurită de a întări și spri
jini rolul O.N.U. ca organ efectiv 
in apărarea păcii și securității, iar 
pe de altă parte se acționează in 
disprețul Cartei O.N.U. și se sub
minează acțiunea dusă de O.N.IJ. 
in Liban așa cum a fost decisă de 
Consiliul de Securitate.

Orice pretexte s-ar invoca, 
aici rămine un fapt inconte
stabil că trimiterea de trupe 
americane și engleze in Orien
tul Mijlociu a constituit nu 
numai o nesocotire a proce
durii stabilite in conformitate 
cu Carta și pentru care au 
votat și delegațiile S.U.A. și 
Marii Britanii prin rezoluția 
din 11 iunie 1958 care preve
de trimiterea unui corp de 
observatori in Liban, dar și o 
puternică lovitură dată presti
giului O.N.U.

Organizația Națiunilor Unite nu 
poate fi pusă în fața unui fapt îm
plinit și nu poate fi redusă la rolul 
de a i se notifica misiunile pe 
care un stat sau altul și le-au 
asumat singure fără nici o împu
ternicire. Cine ar putea susține că 
poziția în care au fost puși ob
servatorii O.N.U. din Liban prin

în 
arbitrară de către

Acest articol se aplică 
cazul cînd un membru 

obiectul unei a-Delegația romînă împărtășește 
părerea acelor delegații care au 
subliniat gravitatea încordării ac
tuale create în Orientul Apropiat 
și Mijlociu și consideră că sarcina 
actualei sesiuni a Adunării Gene
rale este de a-și concentra atenția 
asupra cauzei principale a acestei 
încordări și de a căuta prin efor
turi comune să găsească soluția 
pentru înlăturarea ei totală. Lumea 
este de acord că problemele ace
stei regiuni sînt complexe dar nu 
este mai puțin adevărat că cu cît 
se va încerca complicarea lor cu 
atît mai dificilă va fi și soluționa
rea lor. cu cît se vor înmulți în
cercările de a se abate atenția 
Adunării Generale de la ceea ce 
este principal, primordial șî ur
gent, cu atît va fi mai dificil de a 
ieși din impasul actual.

Delegația romînă, fără a sube
stima însemnătatea problemelor 
politice și economice ale acestei 
regiuni, consideră că ceea ce a 
dus la actuala încordare și a cieat 
o serioasă primejdie de război cu 
consecințe incalculabile pentru în
treaga omenire este intervenția ar
mată a Statelor Unite și a Angliei 
în Liban și Iordania, intervenție 
îndreptată impotriva independenței 
și voinței de libertate a popoarelor 
arabe, împotriva hotăririi acestor 
I »poare de a-și afirma dreptul la 
v iață și de a duce o politică con
formă cu interesele și năzuințele 
lor proprii. Aceasta constituie un 
drept inalienabil al popoarelor a- 
r.abc, un drept sfînt al oricărui po- 
j or, un drept înscris la loc de cin
ste in Carta O.N.U. de care ni
meni nu se poate atinge. Este 
dreptul popoarelor arabe de a-și 
alege acel regim politic pe care ele 
îl socotesc corespunzător interese
lor lor. acei conducători politici 
care reprezintă aceste interese, 
ceea orientare pe arena internațio
nală pe care o consideră justă, 
acei prieteni pe care se pot bizui 
în promovarea intereselor lor na
ționale.

A trecut vremea cînd aceste lu
cruri se hotărau în marile metro- 
I >le occidentale și mai ales a tre
cut vremea cind ele erau impuse 
\ oinței popoarelor arabe prin forța 
armelor. IN SECOLUL NOSIRU 
NU EXISTA SI NU POATE EXI
STA NICI O JUSTIFICARE PEN
TRU O ACȚIUNE MILITARĂ DE 
TIP COLONIALIST CA CEA ÎN
TREPRINSA DE STATELE UNI
TE SI ANGLIA IN ORIENTUL 
MIJLOCIU.

Toate așa-zisele justificări men
ționate de reprezentanții acestor 
două mari puteri în sprijinul ac
țiunii lor militare aparțin de fapt 
secolului XIX și este de mirare că 
conducătorii tor nti-și dau seama 
cît de straniu sună ele în această 
adunare. Justificarea principală in
vocată aici de reprezentanții 
S.U.A. și Angliei este aceea că au 
trebuit să răspundă apelului pre
ședintelui Șamun al Libanului și 
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p e împlinesc 14 ani de la

coniu-

Liban, 
_ arăta că . această măsură a 
fost determinată de evenimentele 
din Irak, evenimente asupra căro
ra factori de răspundere ai S.U.A. 
și Angliei au dat o versiune tot 
atît de falsă ca aceea pe care în
cearcă s-o dea acum evenimente
lor din celelalte țari arabe. Chiar 
S.U.A. și Anglia au recunoscut 
ulterior Republica .Irak și deci, 
implicit, caracterul intern și legi
tim al schimbărilor petrecute în 
această țară: Cum se poate atunci 
califica acțiunea’S.U.A. și Angliei 
care impiedică prin forța armată 
schimbări interne în alta țară pe 
care ele înșile sint silite să le 
recunoască in împrejurări analoa- 
ge ca legitime ?

Este evident că nu este vorba 
de principii ci este vorba de bu
nul plac și de arbitrariul care au 
constituit și din păcate, constituie 
încă o trăsătură caracteristică a 
politicii marilor puteri colonialiste 
în relațiile lor cu alte țări. A 
stabili la Washington și Londra 
cine este bun și cine nu, care 
partide politice și oameni politici 
sint prooccidentali sau nu, și a-i 
sprijini pe unii împotriva altora, 
constituie o practică perimată și 
condamnată de popoare si de 
Carta O.N.U. ESTE TIMPUL SA 
SE ÎNȚELEAGĂ CA POPOARE
LE ARABE SINT SINGURE 
CHEMATE SA DECIDĂ IN ACE
STE PROBLEME SI CA ELE 
SE POT LIPSI CU SUCCES DE 
BUNELE OFICII ALE TRIMIȘI
LOR SPECIALI DIN WASHING- 
TON SAU LONDRA SUSȚINUȚI 
DE DETAȘAMENTE DE MARI
NA SAU DE PARAȘUT1ȘT1.

Delegația romină consideră că 
apărarea drepturilor popoarelor a- 
rabe împotriva metodelor colonia
liste și a intervenției militare a 
marilor puteri occidentale trebuie 
să fie cauza comună a tuturor 
statelor mari și mici. Se poate 
spune astăzi că cauza independen
ței popoarelor este tot atit de in

nu
cu

cît prezența trupelor 
și engleze în Liban și 
amenință liniștea și 
Orientului Mijlociu și

Iii

Poporul francez aduce ultimul omagiu 
lui F. Joliot Curie

PARIS 17 (Agerpres). — Po
porul francez aduce ultimul oma
giu lui Frederic Joliot Curie, mare 
savant și eminent fruntaș al vie
ții publice din Franța. De dimi
neață o mare mulțime de, oameni 
s-a îndreptat spre clădirea univer
sității Sorbona din Paris unde 
se află depus catafalcul cu corpul 
defunctului. La catafalcul lui Fre-

deric Joliot Curie se schimbă la 
fiecare jumătate de oră gărzile 
de onoare alcătuite din studenți, 
colegi de muncă și ofițeri din gar
da republicană.

Accesul publicului la catafalcul 
defunctului va continua și la 18 

avea 
lui

Declarația 
Mondial

august. Marți 19 august vor 
loc funeraliile naționale ale 
Frederic Joliot Curie.

Consiliului 
al Păcii

străine de pe 
și Iordaniei 

mai urgentă 
asigurării pă- 
Orientul Mij-

V1ENA 17 (Agerpres). —■ La 
Viena a apărut un buletin al 
Consiliului Alondial al Păcii în 
care s-a publicat următoarea decla
rație :

„Consiliul Mondial al Păcii a 
suferit o pierdere grea: a încetat 
din viață președintele său, Frede
ric Joliot Curie, savant dă renu
me mondial, om de o mare inteli
gența, curaj și experiența, mare 
gînditor, pe deplin conștient de o- 
biectivul urmărit.

Timp de zece ani Joliot Curie a 
participat activ la elaborarea și 
apărarea principiilor Consiliului 
Mondial al Păcii, la conducerea 
activității acestuia, la realizarea

unității, diferitelor forțe care luptă 
pentru pace. Prestigiul sail ca 
savant și caracterul său integru 
au fost un sprijin de nădejde pen
tru campania mondială de inter
zicere a armei atomice și cu hidro
gen. Tăria de caracter, umanismul 
și spiritul de abnegație au carac
terizat pe acest stegar al mișcării 
mondiale pentru pace care a dat 
o lovitură grea forțelor războiului 
și distrugerii.

In ultima sa cuvîntare pe care 
a rostit-o la Congresul de la 
Stockholm precum și în toate cu- 
vîntările sale în fața reprezentan
ților mișcării mondiale pentru 
pa’ce, el a arătat în modul cel mai

la eforturile 
îndreptate spre 
securității în 

și Mijlociu.

(Sublinierile aparțin redacției)

In Iordania continuă valul
ele arestări

ISTANBUL 17 (Agerpres). — 
După cum se anunță din Amman, 
un nou lot de 20 de ofițeri au 
fost arestați din ordinul regelui 
Hussein. Ei sint acuzați că ar fi 
pregătit o lovitură de stat revolu
ționară, antiimperialistă și antimo
narhică în Iordania. Știrea în le
gătură cu noile arestări de pa- 
trioți iordanieni a stîrnit o mare 
indignare în țară. Guvernul a luat 
măsuri excepționale pentru a pre
veni o eventuală răscoală popu
lară. Soldați cu puști și mitraliere 
sînt postați pe acoperișurile clădi
rilor în jurul palatului regal și 
Consiliului de Miniștri și de am 
bele părți ale străzilor centrale

pentru a păzi regele și guvernul. 
Pe străzile Ammanului patrulează 
unități militare și soldați înarmați 
pe autocamioane.

clar luptătorilor pentru pace calea 
ce trebuie s-o urmeze în lupta îm
potriva războiului.

In tot timpul vieții sale profeso
rul Joliot Curie a luptat pentru 
pacea și progresul omenirii. Spi
ritul și idealurile sale trăiesc în 
inimile milioanelor de oameni. 
Pentru a cinsti memoria preșe
dintelui nostru și a menține vie 
cauza pentru care a luptat el, toți 
luptătorii pentru pace trebuie să 

considere că în acest moment de 
luptă grea împotriva războiului și 
agresiunii obligația lor este să-și 
înmulțească eforturile. y

După cum a fost convins pînăl 
în ultima secundă a vieții sale,- 
președintele nostru, ț >t astfel sin-' 
tem convinși și noi că torțele oi- 
cii în continuă crește'e vor infrin
ge definitiv forjele războiului".

★

PARIS 13 (Agerpres). — Zeci 
de mii de locuitori ai Parisului 
au trecut la 17 august prin fați 
sicriului cu corpul neînsuflețit al 
lui Frederic Joliot Curie, aducind 
ultimul omagiu marelui savant și 
luptător pentru pace.

O delegație a Comitetului Cen
trul al Partidului Comunist Fran
cez a depus la sicriul lui Joliot 
Curie o coroană din partea Parti
dului Comunist Francez. Mii de 
parizieni au depus flori la sicriul 
eminentului savant francez, f.u 
credincios al poporului său.

La Paris a sosit o delegație so
vietică formată din acad. I). F. 
Skobelțin și scriitorul I. Ehren
burg, care va participa la funera
liile lui Joliot Curie,

f

S.U.A. construiesc mari fortificații 
în Liban■militare

Frol Romanovici Kozlov 
a fost decorat cu Ordinul Lenin

MOSCOVA 18 (Agerpres). 
Prezidiul Sovietului Suprem 
U.R.S.S. a conferit Ordinul Lenin 
lui Frol 
membru in 
Central al 
președinte

al

Romanovici Kozlov, 
Prezidiul Comitetului 
P.C.U.S., prim-vice- 

al Consiliului de Mi-

niștri al U.R.S.S. Această înaltă 
distincție i-a fost conferită lui 
F. R. Kozlov cu prilejul împlini
rii a 50 de ani și pentru mari 
merite față de Partidul Comunist 
și Statul Sovietic.

r~~> e împlinesc 14 ani ae ta 
eliberarea patriei noastre 
de sub jugul fascist. In a- 

\ ceasta perioadă țara și-a schim
bat complect înfățișarea, a deve- 

\ nit din ce în ce mai frumoasă, 
mai înfloritoare. Pe tot cuprinsul 
ei au răsărit noi fabrici și uzine, 
șantierele de construcții împîn- 
zesc țara de la un capăt la altul. 

: Oamenii muncii conduși de par
tid făuresc o viață nouă, socia
listă. Bucuria de a trăi și munci 
se simte la tot pasul. Tabloul 
clocotitor al vieții noi din țara 
noastră constituie rodul minunat 
al actului revoluționar de la 23 
August 1944, al muncii avîntate 
a poporului muncitor condus de 
Partidul Muncitoresc Romîn. In 
fața acestui tablou măreț se 

opresc și privesc vizitatorii de 
peste hotare, animați de bună 
credință, cu admirație și uneori 
cu uimire.

Degeaba răgușesc neputincioși 
\ dușmanii patriei noastre la dife-^ 

rite posturi de radio căutînd să 
întunece realizările regimului de
mocrat-popular din R.P.R. Reali
zările sînt uriașe. însăși elogiile 

i oaspeților străini la adresa reali
zărilor regimului nostru demo-i 
crat-popuîar spulberă calomniile 
burgheziei din țările capitaliste, 

i care în trecut ne-a jefuit țara în 
î mod mîrșav.

J stăzi ne mîndrim cu faptul 
î Că R.P.R. căreia regimul
ț burghezo-moșieresc îi re-
î zervase rolul de hinterland agrar 
l pentru țările colonialiste a deve- 
i nit o țară cu o industrie inflo- 
i ritoare, care exportă utilaj de 
= prim rang. Este suficient să ci- 
ț tești cărțile de impresii de la di-. 
î feritele expoziții și tîrguri inter- 
| naționale, sau ale oaspeților care 
| ne-au vizitat țara, ca să-ți dai 
l seama. că succesele noastre uria- 
| șe sînt extrem de apreciate pes- 
I te hotare, mai ales ținînd seama 
! de faptul că Romînia era o țară 
| extrem de slab dezvoltată din 
hlIlllllllllllllllllllllllllllllllllllilIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIMIMIIII^^

Mărturii edificatoare
Impresiile oaspeților străini care ne-au vizitat țara în anii 

aceștia publicate în presa de peste hotare
punct de vedere industrial și 
care importa din străinătate pînă 
și cel mai mic șurub,

„Farsa industrializării a și în
ceput", striga cit îl ținea gura 
în urmă cu un deceniu, un crai
nic de la postul de radio „Vo
cea Americii" care și-a făcut o 
specialitate din calomnierea re
gimului socialist din țara noa
stră. Au trecut de atunci ani, iar 
succesele politicii de industriali
zare socialistă se văd la tot pa
sul. Am construit uzine și com
binate uriașe, exportăm produse 
de care nici nu visam vreodată 
că le vom putea 
meni în Grecia nu 
închipui că o țară 
poiată ca Romînia
veni numai în cîțiva ani o 
semnată putere industrială, 
portatoare de mașini dintre cele 
mai modeme" scria ziarul grec 
„Naftenboriki".

Publicația belgiană „L’Echo 
de la Bourse" relata nu 
fără semnificație intr-un 

articol intitulat „Situația econo
mică a Romîniei", următoarele: 
„Investițiile făcute de statul ro
mîn pentru industrializarea țării 
au avut drept consecință ridi
carea continuă a producției în 
ramurile industriale existente și, 
în același timp au dus la crea
rea de noi ramuri, ca industria

fabrica. „Ni- 
și-ar fi putut 
agrară și 
să poată

îna- 
de- 
în- 
ex-

de utilaj petrolifer, de echipa
ment miner, de utilaj energetic, 
de tractoare, de mașini agricole. 
De asemenea, au fost create sec
toare noi ale industriei chimice, 
ale industriei materialelor 
construcții, 
de uraniu

Un fant 
lui rapid de dezvoltare 
mică a Romîniei este apariția pe 
har‘a țării a unor orașe și centre 
industriale noi cum este Uricani 
sau orașul Victoria". Semnifica
tivă este și declarația scriitoru
lui italian Silvio Michelli, care 
ne-a vizitat țara în 1956. „Se știe, 
— a declarat el — că înainte de 
război în Romîn’a industria na
țională era aproape inexistentă. 
Astăzi, combinatele industriale 
răsar peste tot... este un semn 
concret și semnificativ al capaci
tății acestei țări 
scurt de 10 ani, 
de alte țări care 
veche capacitate 
țională industrie.
nat zona petroliferă de la Plo- 
ești. Intr-o vreme ea era cu to
tul exploatată de capitalul străin. 
Astăzi, însă, ea este pe de-a în
tregul administrată și de roadele 
ei se bucură poporul romîn. Aici 
la Ploești, ciclu) complect al 
muncii de extragere a materiei 
prime și pînă la rafinarea sa, 
totul se realizează cu utilaj pro
dus In Romînia".

de 
extracția minereurilor 
etc.

caracteristic al ritmu-
econo-

că în timpul 
a pășit alături 
se laudă cu o 
și cu o tradi- 
M-a impresio-

Qț i viața țărănimii a cărei 
suferință și mizerie în 
vremurile regimului bur- 

ghezo-moșieresc a ridicat-o în a- 
tîlea rînduri la luptă pentru pă- 
mlnt și libertate s-a schimbat ra
dical. Acum, țărănimea munci
toare are un nivel de trai incom
parabil cu trecutul întunecat. 
Toți cei care ne-au vizitat țara 
și au fost animați de sinceritate 
nu au pu'ut să nu v idă și să nu 
admire schimbările profunde pe
trecute în configurații satului ro- 
mînesc. Vorbind despre rolul 
S.M.T.-urilor și ajutorul pe care 
acestea îl dau agriculturii, W. 
Trautmann, deputat din R.F.C. 
arată că : „Un lucru este incon
testabil și anume că pentru me
canizarea ; 
multe. încă 
cincinal s-au 
întreprinderi 
construiesc tractoare și mașini a- 
gricole"

Corija părintească a partidu- 
J lui pentru bunăstarea po

porului, pentru răspindirea 
tot mai largă a culturii în sinul 
maselor muncitoare, pentru sport 
și sănătatea 
poate fi văzută 
în țară. Toate 
sînt menționate 
către cei mai 
care ne vizitează țara, 
ales de către acei care ne cu
noșteau țara așa cum arăta ea în 
urmă cu 15—20 de ani. Elogiile 
oaspeților, care rămîn uimiți în 
fața realizărilor social-culturale 
ale regimului democrat-popular 
spulberă orice propagandă impe

agriculturii s-a făcut 
i în cursul primului 

creat numeroase 
industriale care

celor ce muncesc 
astăzi peste tot 
aceste realizări 

cu respect de 
diferiți oameni 

și mai

de uimitorului tău folclor, farme
cul dansurilor, ritmul îndrăcit al 
muzicii, virtuozitatea artiștilor tăi. 
Da, dulce și caldă Romînie I Re
gretăm din tot sufletul șederea 
prea scurtă a solilor tării care 
știu să cucerească atît de bine 
mulțimile. Dar să știe că ei duc 
cu dînșii în depărtata lor călăto
rie, o parte din inima noastră, 
care va rămîne de acum înainte 
la București".
rri oate aceste real zări obți-
/ nule de poporul nostru pe 

drumul construirii socia
lismului se datoresc luptei eroi
ce a poporului muncitor in frun
te cu clasa muncitoare sub con
ducerea P.M.R. Stăpin pe soarta 
sa, poporul nostru pășește îna
inte strîns unit in jurul parti
dului, spre obținerea de noi vic
torii în construcția socialistă.

Vădind un puternic simț de 
discernăm'nt asupra viitorului 
țării noastre, Beatrice King, care 
nici pe departe nu poate fi bă
nuită de vederi procomuniste. 
la cîtva timp după ce a părăsit 
țara noastră, a publicat în săptă- 
minatul britanic „World News", 
un articol în care scrie printre 
altele: „Vizitatorul cinstit trebuie 
să părăsească . țara convins de 
ur lucru : nici o încercare de 
a întoarce înapoi ceasul în Ro 
mînia nu va reuși. Țara vp păși 
spre sociăl'sm cu și mai multă 
convingere și va realiza succese 
noi și mai mari".

Da. Nimeni și niciodată nu va 
putea să întoarcă înapoi ceea ce 
a rămas de domeniul trecutului. 
Poporul nostru, clasa muncitoare 
din R.P.R. condusă de partid, 
construiește o nouă societate în . 
care viața devine din zi în zi 
tot mai luminoasă și mai fru
moasă. Nu poate decît să ne

rid istă calomniatoare. Declara
țiile juristului norvegian Knul 
Lofsnes făcute cu prilejul unei 
vizite în țara noastră sînt sem
nificative : „Vizita mea în R.P.R. 
mi-a lăsat impresii deosebite. In 
primul rînd am constatat aici un 
mare efort pentru realizări de 
ordin social. Deși țara dumnea
voastră a trebuit să se refacă în 
urma războiului și își constru
iește o industrie nouă, totuși s-au 
găsit fonduri pentru locuințe 
muncitorești, creșe, grădinițe de 
copii și alte înfăptuiri de ordin 
social".

Astăzi în țara noastră au fost 
create cele mai bune condiții 
pentru înflorirea culturii și artei 
noi, socialiste Arta populară se 
bucură în condițiile regimului 
nostru de o grijă fără precedent. 
Mărturie stau miile de căm ne 
culturale, ansambluri de amatori, 
orchestre populare, teatre de stat 
în fiecare regiune, etc. etc. Suc
cesele obținute de către ansam
blurile noastre în turneele lor 
peste hotare și premiile cîștig'ite 
la multe festivaluri folclorice in
ternaționale, vin să sublinieze 
atenția de care se bucură cul
tura, tradițiile artei noastre popu
lare.

Tocmai această realitate o su
bliniază ziarul francez „La Li
berte du Morbihan', atunci cînl 
se referă la spectacolele date de bucure faptul că vizitatorii stră- 
ansamblul de dansuri populare ăl ini, care privesc sincer realizările 
Sfatului Popular al Capitalei : 
„Bogată și frumoasă Romînie 1 
Ce seară minunată ne-ai oferit. 
Neșterse vor rămîne în amintirea 
noastră spectacolele extraordinare

regimu-tui democrat popular din 
tara noastră, apreciază cu căi 
dură succesele obținute de tara 
noastră pe drumul socialismului.

C. STAN
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("dgerpres). — 
informația trans- 

din 
Că 
au

DAMASC 
Refcrindu-se 
misă de corespondentul său 
Liban, ziarul „An-Nur" scrie 
trupele americane din Liban 
inceput să construiască mari forti
ficații militare pe teritoriul țării, 
mai cu seamă in regiuni muntoa
se. Aci se aduce 
bru mare și se 
mate de beton.

Deși declară 
subunități, comandamentul ameri-

7S 
la

artileria de cali- 
construiesc caze-

că retrage unele

can continuă să concentreze Ungă 
consta Libanului nove militare cu 
noi trupe gata să debarce in orice 
clipă.

în momentul de față efectivul 
trupelor americane din Liban a 
crescut la 25.0CO oameni.

★
BEIRUT 17 (Agerpres). — In

tr-o declarație dată publicității la 
17 august, Sacb Salam, lider al 
opoziției libaneze, a cerut imedia
ta retragere a observatorilor 
O.N.U. din această țară.

Salutul lui Paul Robeson 
adresat poporului romîn

MOSCOVA 18. — Corespon
dentul Agerpres transmite : In 
după-amiaza zilei de 17 august 
a.c în imensa sală a Palatului 
Sporturilor din Lujniki a avut loc 
primul concert al marelui cîntă- 
reț american Paul Robeson. 
12.000 de moscoviți au venit la 
îtitîlnirea cu marele artist, luptă
tor neînfricat pentru pace și li
bertatea poporului.

Solicitat după concert de cores
pondentul Agerpres la Moscova, 
Paul Robeson a declarat că a_e 
de mult dorința de a întreprinde

o călătorie în țările de democra
ție populară și îndeosebi în Ro
mînia, pentru care are un viu in
teres.

In încheiere. Paul Robeson a 
transmis poporului romîn urtnăa^ 
toarele cuvinte de salut:

„Cele mai bune urări poporu- ,, 
lui romîn, cele mai bune sen i- 
mente din partea întregii mele 

familii. Vă mulțumim pentru spri
jinul pe care ni l-ați acordat in 
anii grei pentru noi. Voi veni 
neapărat în curînd pentru a vă 
vedea".

Un mîrșav atac împotriva legației 
ungare de

BUDAPESTA 18 (Agerpres).— 
La 17 august la Budapesta a 
fost dată publicității declarația 
Ministerului Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Ungare în 
legătură cu atacul armat bandi
tesc împotriva sediului legației 
ungare de la Berna, săvîrșit la 
16 august de către doi contrare
voluționari fugiți din Ungaria.

In legătură cu acest incident, 
Istvan Sebeș, adjunct al ministru
lui Afacerilor Externe al R. P. 
Ungare, l a primit pe trimisul 
Elveției la Budapesta și i a 
primat uu protest hotărît.

în declarație se arată 
scopul ieșlrflor provocatoare 
potriva- Republicii Populare 
gate, ai căror organizatori și in
spiratori sînt forțele imperialiste.

la Berna

ex«

că 
îm- 
Un-

constă în a abate atenția opiniei 
publice mondiale de la agresiu
nea arnericano-engleză din O- 
rientul Apropiat și Mijlociu și de 
a ațîța din nou în mod artificial 
campania antiungară.

Guvernul Elveției, se spune în 
declarație, contrar principiilor 
neutralității și cu toate protes
tele repetate ale guvernului R.P^j 
Ungare, tolerează pe teritoriu^ 
său 
tate 
poporului ungar și a guvernului 
R.P. Ungare, precum și campania 
ațîțătoare antiungară desfășurată 
de presa elvețiană.

întreaga răspundere pbntru 
consecințele acestei politici, se 
spune în declarație, în încheiere, 
revine guvernului Elveției.

tolerează pe tetitoriul 
organizații a căror activi- 

este îndreptată împotriva

LA CAP CANAVERAL a eșuat lansarea 
rachetei americane „Thor Able44

WASHINGTON 18 (Agerpres). 
După cum transmite United Press 
International, aviația americană a 
încercat duminică la Cap Cana
veral să lanseze o rachetă pentru 
explorarea spațiului lunar. Rache
ta de tip ,.Thor-Able“ a făcut ex
plozie ni aer la 77 secunde de la 
lansare, spre profunda dezamăgire

ii miilor de spectatori și a celor 
peste 150 de ziariști atrași de gă
lăgioasa publicitate organizată cu 
anticipație în jurul acestei expe
riențe.

Eșecul înregistrat duminică la 
Cap Canaveral a produs nemul
țumire și descurajare in cercurile 
de specialitate din Statele Unite,

«li - C'.tt, SVJ.S


