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A POPORULUI NOSTRU

(Continuare in pag. lll-u)

istorie 14 ani sint

de strălucite succese 
sub conducerea par-

Clădim, ne cufundăm în tinerețe. 
Dușmanilor le facem zile grele.
El tot mai speră — rău au să se-nșele — 

Cu bice și cu plumb! să ne răsfețe.■ epopeea 
celor ce 
anul 1938 

construe- 
crescut în

„Scînfeia finerefului"

Marea sărbătoare

ELIBERĂRII R O Mi NI El DE SUBZIUA

Idealurile celor trei

mină de

care

nu

Ită-

po-

ex-
1ON BAIEȘU

(Continuare is pag. 2-a)

TEODOR MAZILU
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de flori și-l a- 
unui tanchist. 

semn prietenește 
clipă tînărul fu

„A'u 
mare decît aceea de a sluji, 
ca un fiu credincios, clasa 
muncitoare și partidul".

NICOLAI OSTROVSKI

voi — îi spu- 
cu o

mergeau 
îi făcură 
însă

Motto:
există o fericire mai

Vineri 22 august 1958

Pe comuniști 
urmam neîncetat

De la Bușteni
ni se comunică!

52 tone hîrtie 
peste plan

răim cu nespu
să bucurie cea 
de-a 14 aniver-' 
sare a zilei de 
23 August 1944, 
ziua eliberării 

țării noastre de sub jugul (as- 
cist, cea mai triare sărbătoare 
națională a poporului nostru.

Acum 14 ani, glorioasa Ar
mată Sovietică, dind lovituri 
zdrobitoare hoardelor fasciste, a 
eliberat țara noastră de sub ju
gul imperialismului hitlerist, fă- 
cmd astfel cu putință ca poporul 
nostru să-și ia soarta in pro- 
priile-i miini, să pășească pe 
drumul revoluției populare și 
să-și construiască o viață nouă. 
Poporul nostru nutrește față de 
Armata Sovietică cea mai pro
fundă dragoste și recunoștință. 
In fața întregii omeniri, in țața 
istoriei forjele armate ale 
U.R.S.S. s-au acoperit de glo
rie nepieritoare in lupta pentru 
eliberarea popoarelor înrobite 
de hitleriști. Veșnică, nepieri
toare va fi amintirea eroicilor 
fti ai poporului sovietic care cu 
abnegație și generozitate și-au 
dat viața pentru eliberarea Ro- 
tniniei.

La 23 August 1944, în con
dițiile create prin victoriile ho- 
tăritoare ale eroicei armate so
vietice împotriva armatelor hi- 
tleriste, forțele populare patrio
tice, sub conducerea P.C.R., au 
înfăptuit insurecția armată și 
au răsturnat dictatura militaro- 
fascistă antonesciană. Partici
parea însuflețită, plină de ab
negație a maselor populare și 
a armatei la insurecția armată 
a fost rezultatul luptei neobo
site dusă de P.C.R. pentru uni
rea tuturor forțelor antifasciste 
intr-un front larg de luptă pen
tru scoaterea din războiul hi
tlerist și eliberarea Romtniei.

Alăturîndu-se cu toată hotă- 
rîrea Armatei Sovietice si aju-

tind-o la eliberarea patriei noa
stre, a Ungariei și Cehoslova
ciei, armata noastră, la chema
rea comuniștilor, și-a adus con
tribuția de preț la infrîngerea 
Germaniei hitleriste.

Insurecția armată de la 23 Au
gust 1944 organizată și con
dusă de P.C.R. a însemnat o 
cotitură în viața poporului no
stru. Ea a marcat începutul re
voluției populare, in desfășura
rea căreia țara noastră și-a 
cucerit, pentru prima dată in 
istoria ei, adevărata indepen
dență și suveranitate națională. 
Luindu-și soarta in propriile-i 
miini poporul nostru, condus 
de partid, a devenit stâpinul 
țării sale, constructorul vieții 
noi, socialiste.

,_.--GclJ4 ani care au jrgeui -de- 
la 23 August 1944 au fost ani 
de mari prefaceri politice, eco
nomice și sociale, am de uriașe 

I realizări, 
, dobindite 
\tidului.

- Pentru 
doar o clipă. Dar ce drum lung, 
ce pas uriaș spre lumină a fă
cut poporul nostru in acești 
14 ani I De la vechea Rominie 
agrară, înapoiată, țara plugu
lui de lemn și a recordurilor de 
analfabetism la înfloritoarea 
Rominie democrat-populară de 
astăzi, țară înaintată cu o in
dustrie puternică și o agricul
tură in plină dezvoltare. Pro
ducția globală a industriei noa
stre e de 3,6 ori mai mare de- 
cit cea din 1938. Ritmul de 
creștere a producției noastre 
industriale nu numai că a în
trecut cu mult cel mat inalt 
ritm din timpul regimului bur- 
ghezo-moșieresc, dar a depășit 
șt ritmul unor țări capitaliste 
înaintate. Se spune că cifrele 
sint seci. Dar cit miez bogat, 
cită poezie adevărată e in ase-

menea cifre și date statistice 
care vorbesc despre 
făuririi belșugului 
muncesc: față de 
producția industriei 
toare de mașini a <
1957 de 7 ori, producția de
energie electrică de 5 ori, pro
ducția în ramura extracției ga
zului metan de peste 15 ori,
producția industriei textile și a 
industriei pielăriei și incălță-

Ci zi de zi despresurâm din «chele 
Construcțiile noi. Le dăm binețe. 
Noi le-am creat tntreaga frumusețe 
Și totuși ce uimiți privim spre ele I

£

La temelia vieții socialiste 
Rămîne crezul celor ce-au luptat 
Ca luminosul August să existe.

Prin noi pățește August înainte 
Și azi, ca-n frămîntata zi fierbinte, 
Pe comuniști urmăm neîncetat.

Au fost trei. Erau tineri. înalți. 
solizi. Erau însă earn palizi și 
prost îtubrăcați. Arătau obosiți. Nu 
dortniseră multe nopți. Figurile 
lor arătau mature și concentrate 
deși n-aveau decît 18 ani. Cel care 
mergea în frunte, un tînăr blond, 
cu privirea limpede, îndrăzneață, 
ulecistul grivițean Dragu Para- 
sehiv. primise botezul focului ală
turi de comuniști, de gărzile mun
citorești, patriotice, în luptele de 
la Băneasa purtate împotriva hi- 
tleriștilor.

Cei trei tineri muncitori — 
uleciștii Dragu, Bancă și Ploski — 
mergeau grăbiți pe 
reștiului. Era o zi 
cum mergeau așa, 
Dîmboviței, fețele

străzile Bucu- 
de august. Și 

spre cheiul 
înfloreau

sub soarele sărbătoresc al acelui 
August nemuritor.

Pe marile străzi și bulevarde ale 
Bucureștiului era o animație deo
sebită, festivă. Sosea Armata 
Sovietică, eliberatoare. Cei trei ti
neri se pierdură în mulțime. Cînd 
apărură primele tancuri sovietice. 
Dragu ieși în fată, scoase de sub 
haină un buchet 
runcă în brațele 
Tanchistul îi făcu 
cu mîna și într-o 
lîngă el, sus pe tanc, și se îmbră
țișară prietenește.

r- La Berlin ? îl întrebă el pe 
tanchist.

— Da, la Berlin — îi răspunse 
acesta rîzînd.

,— Merg și eu cu 
se Dragu, ținîndu-1 
după gît.

Ceilalți prieteni, 
alături, pe lîngă tanc, 
semn să coboare. Dragu 
vru și defila pe tanc prin fața 
mulțimii.

Seara erau tot împreună. Fă
ceau de gardă la sediul partidului. 
Au vorbii toată noaptea. Au vorbii 
mult. Despre trecut, despre mize
rie. Dar mai mult au vorbit de
spre viitor. Camera de gardă era 
mică. O lumina numai o lampă 
mică, afumată. Cei trei ședeau pe 
jos și vorbeau despre viitor, de-

Utemiștii de la fabrica de hîr
tie „1 Septembrie" din Bușteni, 
care cu citeva luni în urmă au 
hotărît să muncească în ■ așa tel 
incit SA PRODUCĂ ZILNIC O 
TONĂ DE HIRT1E PESTE PLAN, 
raportează cu mîndrie că, în cin
stea marii sărbători a eliberării 
patriei noastre, au realizat 52 tone 
de hîrtie peste plan.

Pentru obținerea acestui însem
nat succes-, au muncit cu multă 
însuflețire tinerii din brigada con
dusă de utemistul Ion Mustață, 
care pentru activitatea rodnică a 
fost distinsă cu drapelul roșu de 
brigadă fruntașă pe raionul Cîm- 
pina, și înscrisă în Cartea de 
onoare a Comitetului regional 
U.T.M. Ploești, precum și brigada 
condusă de utemistul Boteanu 
Petre.

Poporul 
infirmă

Sosirea unei delegații 
de ziariști sovietici 

din presa de tineret 
și copii

La invitația Comitetului Central 
Uniunii Tineretului Muncitor, 

joi a sosit in Capitală o delegație 
de ziariști sovietici care lucrează 
in presa de tineret și copii Mem
brii delegației vor lua cunoștință 
de viafa și munca tineretului și 
vor face schimb de experiență cu 
publicațiile de tineret și copii din 
țara noastră.

La sosire în Cara de Nord, 
oaspefii au fost intimpinati de toc. 
Petre Gheorghe, secretar al C.C. 
al U.T.M., activiști ai C.C. al 
U.T.M., redactori ai presei de ti
neret și copii.

mincinoase
Burghezia credea că puterea ei 

va dura cit soarele și pămintul. 
Cit va dura soarele și pămintul
— nici mai mult, nici mai puțin
— credea burghezul că va ține 
biciul în înă, că nimeni și nici* 
odată n-o să i-l smulgă.

Pentru veșnicie se credea 
pînă.

Tot pentru veșnicie socotea 
porul argatul ei.

Credea că „talentul" de a
ploaia, „capacitatea" de a umili, 
„darul" de a trimite comuniști în 
temniță, „gingășia sufletească" cu 
care aruf.ca în stradă sute de mun
citori, „noblețea" cu care cheltuia 
spre gloria puhavă a tirfelor sin* 
gele poporului, „priceperea" și 
„eleganța" cu care jefui a ca în 
codru, toate acestea o să*i asigure 
o tinerețe fără de moarte. Jaful 
și crima, ura împotriva poporului, 
iată în ce vedea burghezimea se
cretul veșnicei tinereți, lată că 
n-a fost așa : ce e putred e me
nit să piară. E o lege a naturii și 
a istoriei.

Cînd burghezia s-a văzut sfîr* 
șită credea că odată cu moartea 
ei, o să piară totul. Plîngînd „su
ferința țării", burghezia își plin* 
gea de fapt obștescul ei sfirșit. A 
început să jelească și să ame-
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In condițiile crizei economice în care se 
zbatea Romînia la începutul anului 1944, și 

ale înaintării victorioase a Armatei Sovietice, 
tot mai puternic se manifesta ura și împolrivi-

D E
se prelucra în țară doar 25,5

in
a anului

1938 la
• In 1938 nu se fabrica în țară nici un rub

Adunări

Și 
conti- 

loc a- 
consa- 

23 Au-

din Romînia, a Frontului 
care a avut ca rezultat in- 
maselor populare. Prin a- 
ziarul patriotic „Romînia

• întreaga 
a anului 1938 
76 de zile.

producție de energie electrică 
s-a realizat în 1957, în numai

• Irt 1937 se prelucra în țară doar 25,5 
la sută din cantitatea de 6.594.252 tone țiței 
extras, iar astăzi se prelucrează întreaga 
cantitate extrasă (11.180.290 tone).• întreaga producție de anului 1938 s-a realizat 28 de zile.

• întreaga producție 
1938 s-a realizat în 1957

de 
în

gaz1957 metan a în numai
oțel
120 de zile.

• In 1938 producția de cărbune brut pe 
cap de locuitor era de 181,2 kg., iar astăzi 
ea este de 395,7 kg.

• Numai sporul de tractoare primite 
de agricultura noastră în anul 1957 (5.617 
tractoare convenționale) depășește totalul 
tractoarelor existente in 1938 (4.858 trac
toare convenționale).

BILANȚ
TINERESC

Teancul de corespondență dol
dora de cifre și fapte ale silelor 
de întrecere în întâmpinarea marii 
sărbători crește ; poșta aduce me
reu scrisori; se primesc știri prin 
telefon...

...65 de tractoare peste plan au 
dat constructorii de la Orașul Sta
lin pînă în ziua de 19 august. 
Echipa de brigadieri a lui Con
stantin Lupașcu sapă la șantierul 
conductei Magistralei de Est trei 
sferturi de normă în plus, în fie
care zi. Petroliștii de la Țicleni 
dau 4.500.000 lei economii... și 
lista poate fi continuată la ne
sfârșit.

Cite pagini de ziar ar trebui 
oare ca să cuprindă, notate fugitiv 
fără comentarii, nenumăratele do
vezi de dragoste fierbinte cu care 
oamenii muncii de la orașe și sate, 
tineretul, întâmpină marea sărbă
toare a eliberării ? Nemăsurat de 
multe, căci nemăsurat este atașa
mentul poporului față de patria 
noastră, față de partidul nostru ; 
nemăsurată este dorința sa arză
toare de a construi socialismul in 
țara noastră.

La glorioasa aniversare oamenii 
muncii din întreaga țară, cei care 
au muncit cu entuziasm uriaș în 
zilele de întrecere, vin înflăcărați 
în straie de sărbătoare, cu fețe 
vesele, raportând despre izbînzile 
lor.

La Hunedoara, în fața furnale
lor și oțelăriilor se vor aduna mii 
de muncitori. Printre ei, bravii 
constructori metalurgiști. Mulți 
dintre constructori sînt tineri, ute- 
miști. Echipe de montori conduse 
de maiștri și ingineri au muncit 
în aceste zile să dea în funcțiune 
gigantul de oțel — marele lami
nor blunting, 
colos — care 
de laminate a 
primul lingou.

în alt colț ul țării, pe șantierul 
conductei Magistralei ’ ”
lele trecute o ploaie 
astupat un șanț de conductă. Bri
gadierii lui Vasile Eminovici au 
plecat abia în toiul nopții în ta
bere. Dimineața montorii conduc
tei au găsit șanțul golit de apă și 
reparat. înaintarea conductei în a- 
cel sector n-a întârziat nici o zi. 
Brigadierii s-au angajat să con
struiască 80 km. de conductă. în 
întâmpinarea murii sărbători. Și-au 
îndeplinit de mult acest angaja
ment., Apoi și-au sporit angaja
mentul cu încă 30 km. La 19 au
gust și aceștia au fost gata. De a- 
tunci, alți kilometri s-au adăugat 
supra-angajamentului. Așa mun
cesc brigadierii !

întotdeauna în 
peste tot în țara 
mele rinduri ale 
află nenumărați tineri, 
o datorie de mare cinste și onoa
re pentru organizațiile U.T.M. de

La 1 august acest 
va dubla producția 
țării — a laminat

de Est, zi- 
torențială a

anii aceștia și 
noastră, în pri- 

construcției se 
Este doar

a mobiliza tinerii în prima linie 
a marii bătălii a construirii so
cialismului.

La 10 august ora 13,45 s-a a- 
prins focul la cel de-al 
cuptor Siemens-Martin, nou 
struit la Hunedoara. Ca 
duci metal ai nevoie și 
bune, de mult cărbune. 
10 august tinerii mineri 
Jiului <au dat 3.522 tone 
peste plan. împreună cu vîrstnicii, 
muncitorii tineri au dovedit zi 
de zi inflăcăratul lor patriotism, 
în zilele noastre de intensă con
strucție, este o faptă înalt patrio
tică să ajuți ca obiectivele econo
mice să fie atinse mai repede, ca 
noile construcții să fie date mai 
devreme în folosință. Mai 
oțel, mai mult 
mult cărbune, mai 
materiale, înseamnă 
rînd întărirea patriei 
consolidarea economiei 
rea ritmului înaintării 
calea socialismului.

Tinerii patriei noastre, fete și 
băieți, în gind și in inimă cu în
vățătura înțeleaptă a partidului, 
simt prezenți ba tot ce se petrece 
în jurul lor, la nevoile obștești. 
Să înfrumusețăm satele și orașele 
patriei, au hotărît tinerii. Să le 
daruim parcuri noi, să facem ca 
străzile să fie mai frumoase, iar 
curțile și casele mai curate, mai 
atrăgătoare. Cu această dorință, în 
numai șapte regiuni ale țării, de 
pildă, tinerii au muncit voluntar 
478.161 ore.

în agricultură cinstirea marii a- 
niversări, darurile pentru această 
sărbătoare sînt expresia aceluiași 
sentiment de dragoste a poporului 
pentru patria noastră nouă, liberă 
și înfloritoare.

în raionul Caracal tinerii trac
toriști lucrează și noaptea pentru 
a termina toate arăturile de vară.

în regiunea Iași încă 7.439 hec
tare de islaz au fost curățate și 
redate în folosință.

Cite pagini de ziar ar trebui 
oare ca să cuprindă măcar rela
tările laconice despre toate dove
zile fierbinți de dragoste cu care 
tineretul patriei noastre întâmpină 
marea sărbătoare a eliberării ? De 
cite pagini ar fi oare nevoie pen
tru « înscrie faptele — dovadă 
vie a atașamentului tineretului 
nostru de la orașe și sate față de 
partidul nostru, față de politica 
sa înțeleaptă? Multe, nemăsurat de 
multe ! Căci fără margini este 
dragostea tineretului pentru patria 
noastră liberă și pentru 
conducător al poporului 
drumul socialismului, 
Muncitoresc Romin.

doilea 
coa

să pra
de c.ăr- 
Pinăi la 
ai Văii 
cărbune

mult 
gaz metan, mai 

multe bunuri 
în primul 
noastre — 
ei, crește- 

noastre pe

încercatul 
nostru pe 

Partidul

ment iar in 1957 am produs 2.327.000 rul
menți.• In 1938 producția de fontă pe cap de locuitor era de 8,5 kg. iar astăzi ea este de 38,5 kg.

• In 1938 existau 3.500 cămine culturale 
și case de citit, iar astăzi există 12.078.• In 1938 funcționau 338 cinematografe, iar astăzi funcționează 1803.• In 1938 existau 18 teatre și instituții muzicale iar astăzi există 92.

• Numărul de nașteri asistate în unitățile 
de ocrotire a sănătății la sate a fost în 1938 
de 271 iar în 1957 de 155.340.• Mortalitatea care se ridica în19,1 la mie, a scăzut in 1956 la 9,9 la mie.

• Mortalitatea infantilă care era în 1938 
de 179 la mie, a scăzut în 1955 la 78 la mie.• Numărul abonaților radio era în 1938 de 252.094 iar astăzi se ridică la 1.499.484.

In cursul zilei de 
joi în numeroase în
treprinderi și institu
ții din Capitală 
provincie au 
nuat să aibă 
dunări festive 
erate zilei de 
gust — marea săr
bătoare națională a 
poporului nostru.

La adunarea festi
vă care a avut loc la 
Complexul C. F. R. 
„Grivița Roșie”, to
varășul Scarlat Con
stantin, membru al 
C.C. al P.M.R., a 
vorbit despre memo
rabila aniversare a e- 
liberării patriei noa
stre de sub jugul fas
cist și despre succe
sele istorice dobîndi- 
te de poporul nostru 
sub conducerea par
tidului. Tov. Sebeșa- 
nu Ștefan, din partea

festive consacrate 
de 23 August 

conducerii Complexu
lui a prezentat reali
zările obținute de 
muncitori în cinstea 
zilei de 23 August.

La adunarea festi
vă a metalurgiștilor 
de la uzinele „Repu
blica" din Capitală, 
tov. Eugen ~ 
secretar al 
lui raional 
„23 August", a vor
bit despre însemnă
tatea istorică a zilei 
de 23 August.

Peste 1000 de mun
citori, ingineri, teh
nicieni și funcționari 
de la Atelierele C.F.R. 
„Ilie Pintilie" din 
Iași au luat parte la 
adunarea festivă în
chinată zilei de 23 
August. După ce 
a subliniat importan
ța actului istoric de 
la 23 August, tov.

-fe

maselor populare contra dictaturii fasciste 
și a cotropitorilor hitleriști. Pătrunderea adîn- 
că a cuvîntului partidului fn rîndul oame
nilor muncii a avut ca rezultat mobilizarea

Crecan, 
Comitetu- 
de partid

Mihai Vătavu, secre
tar al Comitetului 
regional Iași al 
P.M.R., a vorbit des
pre realizările de sea
nță dobindite de po
porul nostru în 
puterii populare

★
Adunări festive 

sacrate celei 
14-a aniversări a ©li
berării țării noastre 
au mai avut loc la 
combinatul forestier 
„Bernat Andrei", Fi
latura de in și cîne- 
pă Fălticeni, la Fa
brica de antibiotice 
Iași, la uzinele „Stea
gul 'Roșu", „Strun
gul", „Ion Fonaghi", 
„Partizanul Roșu" și 
altele din regiunea 
Stalin, la uzinele so
dice Govora,, la 
I.M.S.-Cîtnpulung etc.

unor mase din ce în ce mai largi la luptă 
împotriva criminalului război antisovietic, 
pentru întoarcerea armelor împotriva fasciști
lor. In urma înlăturării la 4 aprilie 1944 a 
elementelor trădătoare din conducerea P.C.R., 
s-a constituit o conducere fermă devotată, în 
jurul căreia s-a strîns într-o unitate de mono
lit întregul partid.

Un moment deosebit de important în pre-

gătirea insurecției armate, l-a constituit rea
lizarea Ia 1 Mai 1944, sub conducerea Par
tidului Comunist 
Unic Muncitoresc,
tensificarea luptei 
peluri, manifeste, 
liberă", muncitorii, soldații, țăranii, erau che
mați să saboteze mașina de război antones- 
oiană, să dezerteze și să intensifice lupta de 
partizani, să producă diversiune și derută în 
rândurile aparatului de stat (facsimilul nr. 1 
reprezintă cîteva 
torice).

Intensa muncă 
torică a P.C.R, a
gărzilor patriotice, la unirea intr-un singur 
șuvoi a energiei revoluționare a maselor. Par-

asemenea materiale agita-

propagandistică și organiza- 
dus la creșterea numărului

Un dar deosebit
704 tone de fier vechi adunat de tinerii 

regiunii Ploești
Este ora 12. Sîntem în gara Pioești-Triaj. Pe peronul mic, multe 

grupuri de tineri, o fanfară, ghirlande, drapele. La prima linie se 
află garat un tren de marfă cu 50 vagoane. E încărcat cu fier vechi 
destinat celor mai mari furnale ale țării. Pină la plecarea trenului mai 
sînt cîteva minute. Să profităm de timp, și să vă spunem istoria lui.

Sîmbăta trecută, tinerii din regiunea Ploești, în cinstea măreței zile 
a eliberării patriei dragi, au început să adune fier vechi. Imagina- 
ți-vă următorul tablou : pe lingă Teleajen, de-a lungul căii ferate mai 
tnuiți tineri caută fier vechi. Drumul e lung, soarele dogorește, fierul 
găsit atirnă greu. în altă parte, prin praful uscat al schelei Boldești, 
un grup de sondori transportă spre gară țevi rupte. Din stația 
C.F.R. Triaj pleacă vagoane în toate direcțiile, „Vagoane pentru fier 
vechi!, Vagoane pentru acțiunea utemiștilor l” — răsună la telefon 
chemări din toate direcțiile.

Unii tineri adună, alții încarcă, alții manevrează vagoanele și le 
aduc in stație. Acțiunea se întinde în toată regiunea. Băieți și fete 
uită ce înseamnă timpul liber, conving pe alții, adună ei înșiși. La 
întreprinderea nr. 4 montaj Ploești, secretarul organizației U.T.M. 
Militaru Nicolae e în frunte. Stoica Dumitru e mecanic de locomotivă. 
Adună fier și apoi îl transportă.

Și așa, în cîteva zile s-au adu
nat 704 tone fier vechi. Patriotis
mul înflăcărat pe care tinerii re
giunii Ploești l-au dovedit în a- 
ceste zile, trăsătură a înaltei con
științe socialiste, caracterizează ti
neretul de astăzi al patriei noastre.

...Acum, de mecanicul locomoti
vei s-a apropiat impiegatul. Se 
face un schimb de forme iar meca
nicul, șeful de brigadă utemistă, 
Ion Mustețea, semnează și salută 
tinerii, 
mișcare, 
aleargă 
bravilor

încet trenul se pune în
Spre
acum 

tineri

furnalele țării 
pe șine darul 

din regiunea Plo
ești închinat mă

nos-

V. CONSTANTINESCU

rii sărbători 
poporului

B. IONESCU

(Urmare din pag. I-a)

spre zilele acestea. în cameră era 
aproape întuneric. Dar razele aurii 
ale viitorului ajungeau pînă acolo 
ți în jurul lor era lumină.

— Va fi bine atunci ! spunea 
Bancă, fostul ucenic schingiuit de 
patroni.

— Oamenii vor fi fericiți ! a. 
dăuga Ploski, palid de nesomn.

— Țara va fi altfel. Va arăta 
ca o grădină ! a complectat Dra- 
gu Paraschiv, utecistul neînfricat 
de la Grivița, care luptase cu ar
ma în mină împotriva fasciștilor 
la Băneasa, alături de comuniști 
de patrioți. Dar ca atunci să fie 
bine, ca oamenii să fie fericiți și 
țara o grădină va trebui să luptăm 
Țara e acum o ruină, fascismul 
n-a fost încă strivit definitiv. Eu 
am să cer să plec voluntar pe 
front.

— Și noi o să mergem. Facem 
legămînt împreună.

Legămîntul ți l-au ținut. Peste 
puțin timp au plecat pe front, în 
batalionul de uteciști, care, la che
marea partidului, plecase să con
tribuie cu arma în mină la lupta 
pentru zdrobirea definitivă a ma
șinii de război hitleriste. Pe front, 
pe geruri năpraznice, nedormiți și 
frînți de oboseală, ei au luptat e- 
roic, pînă la ultima picătură de 
sînge, pentru viitorul țării, pentru 
pacea omenirii. Cei trei uteciști 
— Dragu Paraschiv, Bancă Nico- 
lae și Ploski Constantin — au că
zut vitejește, eroic, în lupta pe 
viață și pe moarte cu fascismul, 
dușmanul de moarte al omenirii. 
Trupurile lor au fost îngropate la 
poalele troienite ale Gronului. Dar 
visurile, idealurile lor luminoase 
au rămas vii, înscrise pe steagul 
de luptă al generației noastre, în-

tidul a luat toate măsurile politice și militare 
pentru răsturnarea regimului fascisto-antones- 
cian și pentru întoarcerea armelor contra 
Germaniei hitleriste. îndată s-a trecut la 
elaborarea planurilor și schițelor de luptă 
pentru atacarea și cucerirea punctelor strate
gice în Capitală (facsimilul nr. 2 reprezintă 
o asemenea schiță de luptă). înaintarea vije
lioasă a Armatei Roșii a grăbit sfîrșitul sân
geroasei dictaturi antonesciene. In seara zilei 
de 23 August 
fost arestate.

La chemările 
mînia, oamenii
cărare, înrolîndu-se în formațiunile patriotice 
care au 
resturilor

1944 căpeteniile fasciste au

Partidului Comunist din Ro- 
muncii au răspuns cu înflă-

luptat cu eroism pentru zdrobirea 
trupelor hitleriste (fotografia nr. 3 

reprezintă un aspect al luptei găr
zilor patriotice în colaborare cu 
armata). Formațiunile patriotice 
concluse de comuniști au luat în 
stăpînirea lor Capitala.

O primire entuziastă a făcut 
populația Capitalei Diviziei romî- 
ne „Tudor Vladimirescu" și trupe
lor Armatei Roșii eliberatoare, (fo
tografia nr. 4 reprezintă un aspect 
de la primirea făcută de bucu- 
reșteni ostașilor sovietici). La 30 
august 1944, P.C.R., ieșit din ile
galitate, a organizat un mare mi
ting în cinstea Armatei Sovietice, 
la care oamenii muncii și-au ma
nifestat recunoștința pentru aju
torul acordat in scuturarea jugului 
fascist, adeziunea și simpatia lor 
față de Uniunea Sovietică și ar
mata sa. La acest mare miting 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej a a- 
rătat importantele sarcini ce reve
neau clasei muncitoare în lupta 
pentru eliberarea țării.

Privind cele cîteva documente 
fotografice reproduse în acest gru
paj te cuprinde un sentiment de 
îndreptățită mîndrie pentru pagi
nile glorioase de luptă înscrise de 
masele populare, sub conducerea 
P.C.R., în neuitatul august 1944.

cadrată activ în lupta dusă de par
tid pentru socialism, pentru viito
rul luminos al țării.

Hei-rup !
Cu o clarviziune de conducător 

încercat, partidul a arătat întot
deauna prin bezna întunecatelor 
regimuri burghezo-moșierești dru
mul spre libertate și lumină al 
poporului. Fiu al poporului, născut 
din lacrimile și năzuințele lui, ste, 
garul neînfricatei clase muncitoa
re — partidul a avut după elibe
rare alături de el pe toți oamenii 
cinstiți și patrioți.

Partidul a cucerit în primii ani 
de după eliberare prin lupte 
crîncene, ca de legendă, cu forțele 
reacțiunii interne, cu ruina neagră 
a războiului, cu seceta și cu lip
surile, victorii uriașe, de impor
tanță vitală pentru poporul nostru.

Sub steagul larg desfășurat al 
partidului a intrat în rinduri fer
mă și neșovăitoare și generația 
noastră tînără, purtând în inimi, 
aprins, idealul uteciștilor căzuți, 
idealul comunismului.

Generația noastră a fost alături 
de partid și popor luptînd sub 
lozinca „Totul pentru front, totul 
pentru victoria asupra fascismu
lui"; s-a călit în focul luptelor 
— uneori sîngeroase — pentru 
cucerirea puterii politice ; a fost 
împroșcată cu gloanțe în Piața Re
publicii de către mitralierele lui 
Rădescu; a fost în rinduriie mun
citorilor conduși de comuniști care 
au intrat pe moșiile boierilor și 
au dat țăranilor — fiilor și nepo
ților martirilor de la 1907 — pă- 
mîntul pe care-1 munceau și de 
care fuseseră despuiați de boieri; 
a luptat cu dîrzenie împotriva for
țelor negre ale reacțiunii care sa
botau și loveau fățiș lupta pentru 
refacerea economică a țării, a în
durat foamea și lipsurile cu un 
sacrificiu conștient, dăruindu-și 
toate forțele pentru a renaște din 
ruină și cenușă patria jefuită 
distrusă de fascism.

Sînt pagini glorioase pe care 
răsfoim astăzi cu emoție.

Poemul eroic-revoluționar 
largă respirație al generației noa
stre tinere, care se întinde pe a-

?>

le

de

GENERAȚIE
A LUI

proape un deceniu și jumătate, e 
ca un marș maiakovskian pe stîn- 
gul, mobilizator și emoționant, im
petuos ' și răscolitor. Generația 
noastră entuziastă și-a pus tot de
votamentul, toată energia, sa cloco
titoare, în slujba idealurilor parti
dului și a răspuns prin acțiuni de 
răsunet chemărilor sale.

Pe tot cuprinsul țării, hei-rup- 
urile tunătoare vesteau prin ecouri 
prelungi, care se întretăiau, răsu- 
nînd de la un capăt la altul al 
patriei, începutul anilor de renaș* 
tere a țării. Construind și curățind 
țara de ruine și moloz, tinerii se 
gîndeau la anii luminoși pe care 
îi trăim acum, ridicau în închi
puire palatele viitorului, visele lor 
se înălțau cît turnurile albe ale 
Casei Scînteii.

Marele zidar punea primele că
rămizi ]a edificiul nou și luminos 
al socialismului. Alături de el, cu 
mînecile suflecate, numai ochi și 
urechi la faptele și cuvintele lui, 
ucenicii săi învățau și construiau.

Partidul își creștea ucenicii la 
școala sa și-i privea cu mîndrie

cum se ridică. El i-a învățat să-ți 
iubească patria liberă, în care tră
iesc liberi, în care visurile lor vor 
înflori ocrotite cu grijă de părin
te. Partidul le-a pus mistria în 
mină și le-a spus profetic :

— Construiți ! Patria este gră
dina în care vor înflori idealurile 
voastre de lumină ! Viitorul e a) 
vostru !

...Și-au venit ca-ntr-o legendă 
zeci de mii de voinici ! l)c la 
Bumbești la Livezeni glasurile lor 
au răsunat trezind totul la viață. 
Veneau de la orașe și de la sate. 
Și-au lăsat valizele și traistele jos, 
au scuipat în palme și apoi au 
luat tîrnăcopul și piekhamerul în 
mîini și-au început să sfredelească 
munții. Pe unde au fost stînci și 
prăpăstii, peste ape și înălțimi, 
brigadierii au construit în mai pu
țin de opt luni calea ferată care 
nu putuse fi făcută pe timpul 
burgheziei nici în douăzeci de ani. 
Neînfricați și entuziaști, ei au răs
colit munții, au săpat tunele și au 
înălțat poduri și viaducte ca niște 
brațe de beton superb ondulate •— 
operele măiastre ale tinerilor mun
citori și țărani.

...La început a fost Agnita-Bo- 
torca. Apoi Bumbești-Livezeni, 
Salva Vișeu, Lunca Prutului... Nu
mărul construcțiilor la care gene
rația noastră a pus umărul e lung 
și continuă pe un front uriaș în 
zilele noastre la Bicaz, la Hune
doara și pretutindeni.

„Vom face patria o grădină !“ 
De unde sînt cuvintele acestea ?

Dintr-un cîntec sau dintr-o poezie? 
Nu. Dintr-o lozincă ! Scriind de
spre patosul ți dragostea de patrie 
a brigadierilor — care-i rosteau 
numele cu înfrigurare — punem 
semnul exclamării după fiecare 
frază.

Crescută la școal^ dîrzeniei și 
călirii revoluționare a partidului, 
generația noastră ți-a dat examen 
după examen.

Rimele poemului generației noa
stre sînt numele marilor construc
ții ale socialismului.

Lazăr de la Rusca 
și urmașii săi

Lazăr, „om voinic ți luminos” 
— cum spune poetul — avea aca
să pe masă în clipa cînd cili aburii 
l-au străpuns in întunecimile mun
ților cu cuțitele, Istoria P.C.U.S. 
deschisă la capitolul care vorbea 
despre unirea ogoarelor, pentru 
viitorul belșug ce avea să vină.

Figura devenită simbolică pen
tru comunistul de la sat, care 
luptă pentru răspîndirea cuvîntu
lui partidului. împotriva dușmanu
lui de clasă, fără să șovăie și pînă 
la sacrificiul suprem, Lazăr de la 
Rusca a ajuns un erou de legendă, 
de cîntec al poporului.

Cauza partidului, cauza pentru 
care Lazăr de la Rusca s-a jertfit, 
a prins rădăcini adînci în conștiin
ța țărănimii muncitoare, învinge 
necontenit. Lanurile mănoase ale 
țării s-au înfrățit pe sute de mii 
de hectare, urmașii săi, comuniștii
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Guvîntarea rostită de A, A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 

la București la postul de televiziune 
cu prilejul zilei de 23 August

Cu prilejul apropiatei sărbători a poporului no
stru, ziua de 23 August, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, A. A. Epișev, a rostit joi sea- 
ză o cuvîntare la postul de Televiziune-București.

Felicitînd pe oamenii muncii din R. P. Romînă 
cu ocazia zilei eliberării de sub jugul fascist, am
basadorul A. A. Epișev, a spus : „Acest eveniment 
istoric a însemnat sfîrșitul regimului de asuprire 
și exploatare a oamenilor muncii din Romînia și a 
constituit începutul revoluției populare și al unei 
ere noi în istoria poporului romîn. Poporul a de
venit stăpîn al destinelor sale și constructor al 
vieții noi, socialiste.

Ziua eliberării Rominiei de sub jugul fascist o 
sărbătorește împreună cu poporul romîn și po
porul nostru. Zilele acestea se țin adunări festive 
la 'Moscova, în R.S.S. Ucraineană, în R.S.S. Mol
dovenească și în alte republici și orașe din Uni
unea Sovietică. La radio și televiziune se transmit 
emisiuni speciale pentru ascultătorii și telespecta
torii sovietici despre viața din R. P. Romînă. La 
Moscova, Leningrad, Kiev, Chișinău, rulează filme 
romînești, documentare și artistice. în întreprin
deri, colhozuri și instituții se țin oonferințe despre 
succesele R. P. Romîne în construcția socialistă.

Sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, 
înarmat cu învățătura atotbiruitoare marxist-leni- 
nistă, poporul rornîn merge cu încredere înainte pe 
drumul progresului și al înfloririi și clădește cu 
succes bazele socialismului în țara sa. In ziua 
sărbătorii dv. naționale putem spune cu deplin 
temei că în îndeplinirea acestei sarcini istorice, în 
dezvoltarea culturii și a economiei sale naționale, 
poporul romîn ca și popoarele din Uniunea Sovie
tică și din alte țări socialiste au obținut izbînzi 
remarcabile".

După ce a scos în evidență succesele obținute 
de poporul nostru în anii de după eliberare, am
basadorul A.A. Epișev, a spus : „Succesele R. P. 
Romîne ilustrează in mod grăitor uriașele avan
taje și posibilități care se deschid poporului care 
a luat puterea în mîinile sale și care urmează 
fără șovăială drumul construirii unei vieți noi. Ele 
confirmă în mod convingător, în practică, tăria 
orînduirii democrat-populare, forța mobilizatoare și 
transformatoare a ideilor marxist-leniniste, consti
tuind dovezi puternice ale superiorității sistemului 
socialist față de cel capitalist.

Marile succese ale construcției socialiste din 
R. P. Romînă au putut fi obținute datorită faptu
lui că în fruntea poporului romîn stă Partidul 
Muncitoresc care urmează neclintit învățătura 
marxist-leninistă și o aplică în mod creator în 
condițiile țării sale.

Aceste succese sînt și rezultatul colaborării fră
țești între R. P. Romînă și Uniunea Sovietică, pre
cum și al colaborării cu toate țările socialiste. Re
lațiile noastre, relații dintre țări socialiste, se în
temeiază pe principii cu totul noi, care se deose
besc fundamental de cele dintre țările capitaliste. 
Țările socialiste sînt toate egale în drepturi. Ex
periența uneia dintre țări devine bunul celeilalte. 
Succesele fiecăreia dintre aceste țări consolidează 
nu numai țara respectivă, ci întregul lagăr socia
list. Popoarele din țările socialiste muncesc unit, 
ca o singură familie, acordîndu-și permanent 
ajutor reciproc, frățesc. Partidul 'Muncitoresc Ro- 
min și Comitetul său Central, guvernul R*P. Ro
mîne, clasa muncitoare și toți oamenii muncii din 
Romînia — a spus A. A. Epișev, aduc un mare

aport la cauza noastră comună și contribuie la 
continua consolidare a unității de monolit a lagă
rului socialist a cărui unitate și forță de neclin
tit constituie garanția sigură a succeselor conti- 
nuie a țărilor socialiste, chezășie a consolidării 
păcii și securității popoarelor împotriva oricăror 
uneltiri ale agresorilor imperialiști. Nu există forță 
în lume care ar putea să zdruncine unitatea și 
coeziunea țărilor lagărului socialist. Republica 
Populară Romînă împreună cu celelalte țări socia
liste și alte țări iubitoare de pace își întemeiază 
politica externă pe principiul coexistenței pașnice 
dintre țări cu sisteme sociale diferite. Ea luptă ac
tiv pentru cauza păcii și securității popoarelor. 
Crește și se consolidează prestigiul Republicii 
Populare Romîne pe arena internațională, crește 
rolul ei în rezolvarea problemelor internaționale. Pe 
zi ce trece se dezvoltă și se consolidează rodnic 
prietenia frățească și colaborarea multilaterală în
tre țările noastre, dintre Uniunea Sovietică și R. P. 
Romînă.

Oamenii sovietici dau o înaltă apreciere cuvin
telor tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej, primul secre
tar al C.C. al P.M.R.: „Oamenii sovietici au în 
poporul romîn, în oamenii muncii din R. P. Ro
mînă prieteni siguri și tovarăși de luptă pentru 
marea cauză a socialismului, a comunismului, a 
păcii... lmpreunl cu celelalte țări socialiste, Ro
minia face parte dintr-o familie frățească unită... 
Unitatea de nezdruncinat a țărilor lagărului socia
list care se călăuzesc după principiul „toți pentru 
unul și unul pentru toți" este chezășia principală 
a independenței și securității țărilor socialiste".

La rîndul lor, oamenii sovietici declară că po 
porul romîn are și va avea întotdeauna în poporul 
sovietic un prieten și un aliat sincer și devotat în 
nobila sa luptă pentru construirea socialismului și 
în lupta pentru pace. Credincioase principiilor in
ternaționalismului proletar, Uniunea Sovietică, 
R. P. Chineză, R. P. Romînă și celelalte țări so
cialiste vor dezvolta mereu și de aci înainte prie
tenia și colaborarea între ele, în interesul popoare
lor lor și a lagărului socialist.

Ambasadorul A. A. Epișev a subliniat în con
tinuare poziția fermă a țărilor socialiste și a tutu
ror popoarelor iubitoare de pace din lume de con
damnare a acțiunilor agresive ale imperialismului 
american și englez în Orientul Mijlociu care ame
nință lumea cu o nouă catastrofă militară.

Sîntem ferm încredințați — a spus în conti
nuare ambasadorul A. A. Epișev — că forțele păcii 
care militează cu hotărîre împotriva actelor de 
agresiune ale S.U.A. și Angliei vor învinge, căci 
aceste forțe sint acum mult mai puternice decît 
forțele războiului.

în condițiile actualei tensiuni internaționale este 
mai necesară decît oricînd unitatea și coeziunea 
țărilor socialiste. Avem datoria sftntă de a întări 
și în viitor prietenia frățească și colaborarea reci
procă între țările noastre și toate țările lagărului 
socialist. Prietenia și unitatea țărilor socialiste 
este cea mai puternică sursă a forței noastre, a 
succeselor noastre și garanția menținerii păcii în 
lumea întreagă.

Permiteți-mi — a spus în încheiere ambasadorul 
A. A. Epișev, să Urez din toată inima Partidului 
Muncitoresc Romîn, guvernului R. P. Romîne și 
întregului popor muncitor romîn noi succese în 
nobila cauză a construirii socialismului în Repu
blica Populară Romînă.

Casa de cultură a tineretului din raionul 23 August din Capitală

Două case raionale de cultură

ale tineretului au fost date

în folosință
Marea sărbătoare

INFORMAȚII
Joi seară a părăsit Capitala în- 

dreptîndu-se spre Chfșinău o de
legație de oameni de artă și cul
tură condusă de Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al A.R.L.U.S.-ului. 
Delegația va participa la festivi
tățile ce vor avea loc în R. S. S. 
Moldovenească cu prilejul „Zilelor 
culturii romînești".

In aceeași seară a plecat în 
R. S. S. Moldovenească baletul și 
orchestra populară a Ansamblului 
M.F.A. care va prezenta în ca
drul „Zilelor culturii romînești" un 
program de cîntcce și dansuri 
populare romînești.

★
La invitația comitetelor centrale 

ale sindicatelor pe ramuri, zilele

acestea au sosit în Capitală pentru 
a ne vizita țara în cadrul unor 
schimburi de experiență, numeroși 
oaspeți din Republica Arabă Uni
tă, Argentina, Austria, Brazilia, 
R. Cehoslovacă, Cipru și Sudan.

Oaspeții vor participa și la ma
nifestările prilejuite în țara noa
stră de sărbătorirea a 14 ani de la 
eliberarea patriei de sub jugul 
fascist.

Este greu să redai 
în citeva cuvinte en
tuziasmul deosebit 
manifestat de tinerii 
care au participat 
ieri la deschiderea 
casei de cultură a ti
neretului din raionul 
23 August. Impună
toare, ridicată pe 
locurile unde odini
oară, în anii regimu
lui burghezo-moșie- 
resc erau doar niște 
imense maidane și 
gropi în care se de
pozitau gunoaiele 
Bucureștiului, această 
realizare vine să sub
limeze parcă cu și 
mai multă putere 
frumusețea și bogăția 
vieții noastre noi, 
grija deosebită pe 
care partidul o poar
tă tineretului.

La festivitatea de 
deschidere a acestui 
edificiu a luat parte 
tovarășul Virgil Tro- 
fin, prim secretar al 
C.C. al U.T.M., acti
viști ai comitetului 
orășenesc P.M.R., co
mitetului raional 
P. M. R., comi
tetului orășenesc
LJ.T.M. și coi itetului 
raional V.T.M., tineri 
și tinere din întreg 
raionul 23 August.

Sala de festivități 
cu peste 700 locuri 
era arhiplină. Băieți 
și fete, oameni în 
virstă, veniți din toa
te întreprinderile ra
ionului 23 August 
și-au manifestat cu 
căldură dragostea și 
recunoștința față de 
partid și de guvern 
care le-au creat po
sibilități deosebite de 
viață, muncă și edu
care. Printre cei pre- 
zenți în sală era a- 
proape imposibil să 
găsești măcar un sin
gur tînăr care să

nu-și fi adus contri
buția sa la cele peste 
280.000 ore munci 
voluntară efectuate 
pentru construirea 
casei de cultură.

»,A' oi ne mîndrim 
astăzi — <a spus în 
cuvîntul de deschide
re a festivității Iov. 
Ion Tănase prim se
cretar al Comitetului 
raional V.T.M. 23 
August — cu tineri 
harnici ca Ghilba 
Gheorghe de la uzi
nele „Republica**, 
Gheorghe Marin, de 
la „Electromontaj", 
Par tenie Maria de la 
F,R.B„ Ion Sandu, 
de la uzinele ..23 Au
gust*', lorgu Grigore 
de la uzinele Vic
toria*6. Stoica Dumi
tru de la Construcții 
215 și mulți alții, 
care au efectuat fie
care un număr de 
150-200 ore muncă 
voluntară. Rezultatele 
muncii deosebite de
puse de tineret și de 
vîrstnici sub condu
cerea Organizațiilor 
de partid, s-au con
cretizat în faptul că 
noi ne-um respectat 
angajamentul, dînd 
astăzi în folosință în 
cinstea celei de-a 14-a 
aniversări a patriei 
noastre, casa de cul
tură a tineretului din 
raionul nostru**,

Vorbind despre 
viața nouă pe care 
poporul nostru o 
construiește astăzi 
sub conducerea parti
dului, despre măre
țele realizări obținute 
în opera de. constru
ire a socialismului, 
tovarășul Nicolae 
Matei, prim secretar 
al comitetului raio
nal P.M.R. 23 Au
gust, a arătat pe larg 
grija părintească pe

care partidul o are 
față de creșterea și 
educarea tinerelului. 
Vorbitorul a arătat 
că activitatea casei 
de cultură a tineretu
lui va trebui să cul
tive la tineri senti
mentul dragostei ne
țărmurite față de 
partid, față de tradi
țiile sale de luptă, 
față de poporul mun
citor, constructorul 
harnic al vieții noa
stre noi.

In tot timpul festi
vității tinerii i-au în
trerupt pe vorbitori 
scandînd de nenumă
rate ori numele par
tidului drag, al Co
mitetului său Central 
în frunte cu tovară
șul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.

Tovarășul Niță 
Constantin, secretar 
al Comitetului Orășe
nesc București P.M.R., 
a salutat în numele 
biroului comitetului 
orășenesc de partid 
munca entuziastă de
pusă de tineri si 
vîrstnici pentru con
struirea casei de 
cultură raionale a ti
neretului.

în telegrama de 
mulțumire trimisă 
Comitetului Central 
al Partidului Munci
toresc Romîn și Con
siliului de Miniștri 
al R.P.R. tinerii ra
ionului 23 August 
s-au angajat să nu-și 
precupețească nici un 
efort pentru a răs
plăti prin muncă, 
grija deosebită pe 
care i-o poartă parti
dul și guvernul.

Tot ieri s-a inau
gurat și casa de cul
tură a tineretului din 
raionul Gh. Gheor
ghiu Dej

I. PETRU

A POPORULUI NOSTRU

LIIPTATO AKE
23 AUGUST

ți, alături de ej tinerii, îi împli
nesc idealul pentru care a căzut.

Cu mîndrie și emoție zugrăvesc 
in fiecare reportaj al aceator zile 
chipurile acestora. Urmașii săi sînt 
tineri ca Savu Cornel, brigadierul 
de la Lulea, fostul argat care 
mi-a descris cu competență de teh
nician situația îmbunătățirii rase
lor de vaci, mi-a arătat noul grajd 
cu adăpători automate, cu vago- 
nete pentru furaje și cu farmacie.

Urmașii lui sînt oameni ca Ra
du Matei, președintele gospodăriei 
colective din Dăeni, conducătorul 
unei familii de peste o mie de su
flete, stăpinind trei mii de hecta
re de pămînt.

A crescut în anii aceștia, vigu
roasă și harnică, noua generație de 
tineri de la sate, care-ți luminea
ză zi de zi conștiința cu ideile so
cialiste, învingînd cu tărie rămă
șițele vechi, individualiste și intră 
activ în lupta pentru sporirea bo
gățiilor pămîntului, pentru mări
rea avutului obștesc. Conducin' 
du ■se după entuziastul „vrem să 
facem mai mult", ei iau în răs
punderea lor holde de grîu-, lanuri 
<je porumb de pe care obțin pro
ducții sporite, învingînd vechile 
„limite", se încadrează în marea 
mișcare patriotică de sprijinire a 
tuturor muncilor importante din 
agricultură. Cifrele care ilustrează 
importanța economică a acestor 
acțiuni tinerești ți care se ridică 
întotdeauna la sume de sute de 
mii și milioane de lei, subliniază 
cu o linie roșie sentimentele de

înalt patriotism socialist care-i a- 
nimă pe tinerii de la sate. Numai 
în campania de primăvară tinerii 
au executat voluntar lucrări de în
treținerea pășunilor pe o suprafață 
de 244.000 hectare, aducînd statu
lui economii în valoars de 
5.540.000 lei. Pe munții și pe dea
lurile patriei, jefuite de bogății în 
chip barbar de profitorii vechiului 
regim burghezo-moșieresc, au ve
nit, entuziaști, mii de tineri, refă- 
cînd cununile verzi ale Carpați- 
lor. Numai în etapa de primăvară 
ei au plantat puieți forestieri pe

2.800 hectare, au îngrijit și au 
combătut de dăunători păduri ti
nere pe o suprafață de 26.000 hec
tare, aducînd statului nostru so
cialist economii in valoare de 
4.536.000 Iei.

Faptele, cifrele uriașe, devin 
versurile sonore ale poemului en
tuziast despre miile de tineri pa- 
trioți care pășesc neobosiți în rin- 
durile acestei mișcări de o am
ploare deosebită, despre profilul 
lor moral de fii credincioși ai pa
triei noastre socialiste și ai par
tidului.

Eroii reportajelor 
și poemelor

Eroii contemporani ai reporta
jelor și poemelor sînt ostașii cu 
chipurile dirze de pe marele front 
al construcției socialiste, în fața 
cărora adjectivele cele mai exal
tate pălesc. Ei sînt făuritorii furna
lelor — giganții industriei noastre 
socialiste, — făuritorii magistra
lelor și hidrocentralelor, cei care 
au făcut din harta țării schița 
imensului șantier al construcției 
socialiste.

Eroi ai reportajelor și poemelot 
contemporane sint și tinerii viteji 
ca Vaier Lăbuneț, vestitul oțelar 
de la Hunedoara, neînfricat luptă
tor pentru cît mai multe șarje ra
pide și tone de oțel. Lăbuneț e un 
tînăr înalt, eu privirea limpede și 
deschisă. Scriind despre brigada 
lui de topitori un tînăr poet a fo
losit o imagine reușită : tinerii o- 
țelari se călesc ei înșiși odată cu 
oțelul pe care-1 dau țării.

Eroii reportajelor și poemelor 
contemporane sînt oameni ca ti
nerii echipei utemistului Mincu- 
lescu Nicolae de pe șantierul ti
neretului „Magistrala de Est", ne- 
înfricații brigadieri care, iz- 
bindind prin ape și mlaștini, 
duc peste Carpați flacăra albastră 
a metanului pentru tinăra indu
strie a Moldovei. Animați de ce) 
mai fierbinte suflu patriotic — 
semnul unei înalte conștiințe so
cialiste — brigadierii magistralei,

demni continuatori ai înaintașilor 
de la Agnita-Botorca și Bumbești- 
Livezeni. ridică în fiecare zi la 
rangul de firesc, eroismul în 
muncă, intră fără să șovăie în 
mlaștina care trece din sus de brîu, 
sau aleargă în miezul nopții prin 
ploaie să salveze șanțurile ame
nințate a se surpa. înving stîneile 
și apele — totul în numele dra
gostei pentru patria socialistă, 
pentru partidul care i-a ridicat și 
le-a spus să cuteze spre cucerirea 
viitorului de lumină, i-a ridicat 
la sentimente cu semnificații ne- 
mai cunoscute.

Tinăra gardă de tineri munci
tori, puternică și fermă, dă în anii 
aceștia prin larga mișcare a inova
torilor, asaltul impetuos spre înăl

tiere ale tineretului, care au 
împînzit țara și care au de
venit o caracteristică a acestor 
ani, îi stă ca explicați» patriotis
mul fierbinte, dragostea față de 
patria socialistă și față de partid, 
răspunderea și conștiința nouă, 
comunistă a acestei gărzi puternice 
și ferme de tineri muncitori care 
se călește, demnă de răspunderea 
viitoare, ca schimb de mîine al 
clasei muncitoare.

Prologul viitorului

țimile tehnicii ți științei, aple-iu- 
du-se firesc peste schițele zecilor 
de mii de inovații și raționalizări, 
luptă eu patima gospodarului și 
stăpînului pentru îngrijirea și 
sporirea bunurilor sale, economi
sind mii de vagoane de metal, mi
lioane de lei, într-o acută încor
dare pentru fiecare minut, kilo
gram de metal și leu economisit.

Cifrele uriașe vin și aici să cre
ioneze precis conturul acestei mari 
mișcări de masă a tinerilor din 
industria noastră. 3.200.000 lei iu 
fost trecuți în contul statului so
cialist de către tinerii muncitori 
din opt regiuni ale țării ca eco
nomii realizate în cinstea zilei de 
23 August. Tinerii reșițeni, aflin- 
du-se mereu în fruntea acțiunii 
patriotice de economisire a me
talului, au dat țării în ultimele 
luni 3.402,91 tone metal din care 
se pot face 13 locomotive.

Acestui uriaș avînt, entuziasmu
lui nemaicunoscut cu care ti
nerii muncesc pe marile șan

Poemul eroic-revoluționar al 
generației noastre tinete, crescută 
de partid sub lumina soarelui a- 
cestor timpuri, e ca un marș maia- 
kovskian pe stîngul !

E marșul tinereții impetuoase și 
clocotitoare, marșul sub steagul 
larg desfășurat al partidului I

Marșul muncii entuziaste, de fie
care zi al milioanelor de munci
tori ai uzinei și ogorului I

Marșul spre lumină, al marilor 
construcții socialiste ! Al Sicaru
lui care va lumina Moldova, aprin- 
zînd feeric becurile ț>e ulițele sa
telor, transmițînd prin arte
rele liniilor de înaltă tensiune 
forța uriașă a electricității spre 
tinăra sa industrie !

Marșul nostru este marșul bri- 
gadieresc peste munți, purtind 
peste stînei și peste ape uriaș”

(Urmare din pag. I-a)

Ilj mintei de peste 3 ori, producția 

j industriei alimentare de 2 ori. 
! Producem de două ori mai mult 

țiței, de 5 ori mai mult ciment, 
j de peste 5 ori mai multă fontă 

ca în 1938. Numai furnalul de | 
j 700 m.c., de la Hunedoara con

struit in anii regimului nostru 
j dă o producție de fontă de 1,5 
j ori mai mare decit întreaga 

producție de fontă a Rominiei 
( burghezo-moșierești. Industria 
< noastră alimentară produce de 

) 40 de ori mai multe conserve
I de legume și fructe, de peste 
ii 6 ori mai multe paste făinoase, 

de 3 ori mai multe uleiuri și 
(j grăsimi comestibile ca in 1938. 
ij Au fost create noi ramuri in- 
() dustriale care nu existau în

Rominia burghezo-moșierească: 
producția de utilaj petrolifer și 

jj minier, producția de tractoare 
și camioane, industria electro- 

j tehnică, industria chimică a in
ii grășămintelor minerale pentru 

agricultură, a maselor plastice, 
a fibrelor sintetice, industria 
extracției de uraniu. Dacă in 

1 1940 țara noastră importa 99 la
sută din mașinile-unelte nece- 

i sare, astăzi industria noastră 
constructoare de mașini ne aco
peră aproape in întregime ne
cesitățile.

O continuă dezvoltare cunoa- 
: >te si agricultura patriei noa

stre. Mari succese s-au dobin- 
dit in transformarea socialistă 
a agriculturii. Aproape 1.000.000 
familii de țărani muncitori au 
ales calea agriculturii socia- 

, liste, calea bunăstării, a belșu- 
" gului. Agricultura țării noastre 

care în 1938 mai număra 
i 25.000 pluguri de lemn a făcut 

pași mari pe calea mecanizării 
și dispune de un parc de ma
șini agricole, utilaje și tractoa
re de peste 125.000 bucăți. Pro
ducția de cereale a atins și 
a întrecut nivelul producției 
dinainte de război. In 1957 s-au 
obținut peste 11 milioane tone 
cereale, față de 8,9 milioane 
tone în 1938 — anul celei mai 
bogate recolte antebelice, iar 
numărul de bovine, porcine, 
ovine și caprine a crescut cu 
5 milioane capete față de 1938. 

i Ca urmare a succeselor do- 
bîndite in dezvoltarea industriei 
și a agriculturii s-au obținut 
rezultate însemnate în îmbună
tățirea vieții poporului munci
tor. S-au luat măsuri pentru 
mărirea cîștigului muncitorilor, 
pentru îmbunătățirea sistemu
lui de normare și salarizare. 

; Alocațiile din bugetul de 
stat pentru nevoile social-cultu- 
rale au crescut de peste 3 ori 
intre 1951 — 1958. Oamenii 
muncii se hrănesc și se îmbra
că mereu mai bine. A crescut 

i simțitor consumul familiilor de 
muncitori la alimentele de bază. 
Cît privește țărănimea munci
toare e grăitor că ea consumă 
azi de patru ori mai multe ce- 

1 reale decît pe vremea regimu
lui burghezo-moșieresc. Politica 

' j partidului, politica bunăstării 
și fericirii poporului muncitor,

magistrală — unul dintre 
distinctive ale epocii

semne) 
distinctive ale epocii noastre de 
magnifice construcții socialiste I

Marșul nostru e marșul spre 
înălțimile științei și culturii, mar 
șui viselor-faptă spre nesfirșitul 
universului 1

Marșul pe stingul spre victori;- 
și ridicarea tot mai spre lumină 
a patriei noastre socialiste, marști' 
victorios sub conducerea înțelepții 
lui nostru părinte — partidul I

O ÎNALTĂ ȘCOALĂ
DE EDUCAȚIE COMUNISTĂ

Filmul „PovesiirI 
despre Lenin**

Filmul sovietic „Povestiri des
ime Lenin“ care a început sa ru
leze în numeroase întreprinderi 
din Capitală trezește un viu inte
res printre oamenii muncii.

Această operă a cinematografiei 
sovietice evocă cu o mare putere 
emoțională uriașa personalitate și 
înaltele însușiri sufletești ale o- 
mului de geniu, ale marelui das 
căi și conducător al proletariatu
lui din toată lumea, Vladimir lliti 
Lenin.

Filmul scoate cu putere în evi
dență însemnătatea deosebită a 
apărării și întăririi unității par
tidului, a disciplinei de partid în 
lupta cu elementele antipartinice, 
fracționiste, lichidatoriste. Prin 
marea sa valoare politică și ar
tistică, filmul „Povestiri despre 
Lenin" constituie o înaltă școală'! 
de educație comunistă.

prinde viață prin munca spor
nică a noastră, a tuturora.

— Nu-ne-a fost ușor drumul 
spre ziua de azi, plină de rod 
bogat, plină de bucuriile mun
cii libere. Ne-au stat multe pie
dici în cale. Am biruit însă. 
Partidul cîrmaci înțelept ne-a 
condus cu fermitate și înțelep
ciune pe drumul de lupte și vic
torii. Știm că drumul spre vic
torii nu-i o șosea asfaltată, u- 
șor de străbătut. Știm că victo
riile cer încordare și muncă. 
Știm că mai avem de întlmpi- 
nat împotrivirea dușmanului de 
clasă care nu contenește unel
tirile. Nimic nu poate opri însă 
mersul nostru înainte, sub con
ducerea partidului, spre socia
lism, spre un viitor fericit. Noi 
ne gîndim cu bucurie și sigu- 

| ranță la viitor. Visurile noastre 
îndrăznețe pornesc de la fapte 
concrete, de la realizări obținuj 

, de pînă în prezent. Nu sînt însă 
prea îndepărtate timpurile cînd 
tinerii din țara noastră îmbă- 
trineau inainte de vreme cu fe
țele și visurile ofilite. Cîți din
tre ei n-au visat să-și valori
fice însușirile, să trăiască demn, 
să se bucure de bucuriile tine
reții ! Și cîți n-au fost opriți din 
drum de zăbrelele burgheziei 1 
Ce drumuri largi, luminoase ne 
sînt deschise nouă, tinerilor 
astăzi. Republica Populară a- 
sigură tineretului drepturi po
litice care ii crează simțul dem
nității și răspunderii. Tineretu
lui îi este asigurat dreptul la 
muncă, ii sînt asigurate toate 
condițiile valorificării talentu
lui și aptitudinilor sale.

în zece ani, în timpul regi
mului burghezo-moșieresc n-au 
reușit să absolve învățămîntui 
secundar nici atîția elevi cîți 
absolvă în prezent într-un sin
gur an. Acum tineretul se bucu
ră din plin de lumina științei 
și culturii. Numărul celor ce 
învață la diferite școli este de 
2.182.825 elevi și studenți. A 
8-a parte din întreaga populație 
învață organizat. Și asta se 
intitnplă in țara care in 1933 
ocupa în statistica Ligii Națiu
nilor locul II la analfabetism. 
Numai numărul studenților din 
centrul universitar București este 
actualmente de două ori mai 
mare decit acel al studenților 
din întreaga Romînie burghe- 
zo-moșierească. Și dacă în 1938 
din 20.742 studenți doar 48 
proveneau din rîndurile clasei 
muncitoare, astăzi marea ma
joritate a studenților și elevi
lor sînt fii ai oamenilor muncii.

Mii de cămine culturale și 
biblioteci, o rețea deasă de ci
nematografe (al căror număr 
întrece de 6 ori pe cel din Ro
minia burghezo-moșierească) 
aproape 100 de teatre și insti
tuții muzicale, toate stau la dis
poziția tinerei generații. Sta
dioane și terenuri moderne de 
sport, mii de colective sportive 
la orașe și sate dotate cu echi
pament sportiv și încadrate cu 
specialiști in diverse discipline 
sportive, permit tineretului să 
practice larg sportul. Par
tidul, regimul democrat- 
popular ne-au dat tot pentru a 
face tinerețea mai luminoasă, 
mai dorită, mai plină de avîn- 
turi și bucurii. Sub soarele de
mocrației populare noi creș
tem ca o generație de tineri 
înaiijtați, liberi de exploatare, 
stăpîni pe viitorul nostru. Plini 
de avînt creator, pășim cu frun
tea sus, cu conștiința înaltei 
răspunderi și a înaltei demni
tăți de constructori ai socialis
mului. Și mindri de perspecti
vele minunate, recunoscători 
grijii partidului noi ne găsim 
cea mai deplină fericire in mun
ca pentru binele patriei.

Educat in spiritul ideilor co
munismului și mobilizat de 
Uniunea Tineretului Muncitor, 
tineretul nostru, în frunte cu 
utemiștii nu-și precupețește for
țele în lupta pentru îndeplini
rea sarcinilor încredințate de 
partidul iubit.

Partidul călăuzește oamenii 
muncii pe calea făuririi unei 
economii socialiste mereu mai 
puternice și mai înfloritoare, pe 
calea îmbunătățirii necontenite

a nivelului de trai al poporului. 
El ne pune in față țeluri clare, 
ne dă obiective precise de lup- ț 
tă. El ne arată că ritmul ridică
rii nivelului nostru de trai, rit- j 
mul îmbunătățirii continue $ ț 
vieții noastre depinde în măsură ț 
hotăritoare de noi înșine, de j 
rezultatele obținute în produc- ' 
ție, în reducerea prețului de j 
cost și asigurarea rentabilității ) 
întreprinderilor. Partidul ne cere ; 
să apărăm și să dezvoltăm pro
prietatea socialistă, avutul ob- > 
ștesc — izvorul bunăstării ma- li 
selor muncitoare. Poporul no- j 
stru, care vede în politica par- > 
tidului propria sa politică, che- ’ 
zășia victoriilor sale e hotărit 1 
să apere și să întărească 
mereu cuceririle revoluționare 
dobîndile cu atitea jertfe, să 
dobîndească mereu noi succese 
în construcția socialistă. Popo
rul nostru consideră drept o 
sarcină de însemnătate hotări
toare pentru construirea socia
lismului, de a întări necontenit ! 
statul nostru democrat popular, 
principalul instrument al făuri
rii vieții noastre noi.

Pe drumul deschis de 23 Au
gust poporul nostru pășește 1 
ferm înainte, plin de încredere 
în Torțele și în capacitatea sa.

Avem alături prieteni și aliați 
de nădejde. Facem parte din ’ 
puternicul și invincibilul lagăr 
al socialismului. Oamenii mtin- ' 
cii din țara noastră sînt con- 
știenți de faptul că succesele 
dobîndite în construirea socia
lismului au fost imens înlesnite 
datorită colaborării frățești cu { 
țările socialiste și în primul 
rînd datorită ajutorului multi- ! 
lateral al U.R.S.S. Relațiile de j 
tip nou, bazate pe principiile' j 
internaționalismului proletar și ; 
care au la temelie unitatea ac 1 
țeluri și interese dintre țările ■( 
socialiste, ajutorul multilateral ; 
și frățesc acordat de U.R.S.S. Șj 
au avut și au o uriașă insem- 
nătate pentru asigurarea succe- j 
sului construcției noastre socia
liste. Considerind unitatea lagă
rului socialist ca o chezășie a !( 
mersului nostru înainte spre so- j, 
cialism poporul nostru se ridică j 
cu hotărire împotriva uneltiri
lor imperialiștilor și a unelte- { 
lor lor—revizioniștii—care cau- j 
tă să lovească în această uni
tate. Ar dori desigur domnii j 
imperialiști și uneltele lor revi
zioniste să slăbească unitatea 
țărilor socialiste pentru a le I 
subjuga una cîte una. Cît n-ar 
da acești domni să izoleze țara 
noastră de U.R.S.S. și celelalte 
țări socialiste, ca ei să poată 
pune din nou ghiara pe petrolul 
rominesc, pe bogățiile Rominiei 
după care jinduiesc atîta. Vise 
deșarte! Poporul nostru își a- 
duce contribuția sa entuziastă ! 
la întărirea continuă a unității ți 
lagărului socialist. Parte inte
grantă a lagărului socialist — 
bastionul păcii popoarelor — 
țara noastră duce o politică 
activă de apărare a păcii, de 
promovare a colaborării între 
toate țările lumii.

încheind acum bilanțul rod
nic al celor 14 ani care au tre
cut de la 23 August 1944, 
poporul și tineretul nostru mun
citor își string rîndurile în ju
rul partidului și guvernului în
tărind regimul democrat-popu
lar consolidind cuceririle re
voluționare dobîndite sub con
ducerea P.M.R.

Mindri și plini de bucurie 
vom merge la marea demon
strație sărbătorească de 23 Au
gust. împreună cu întreg po
porul, noi tinerii vom raporta 
partidului despre contribuția ' 
noastră tinerească la lupta pen
tru făurirea socialismului și cu 
inimile pline de emoție vom 
rosti angajamentul nostru ferm:

Partid iubit 1 Utemiștii, între
gul tineret, vor răspunde cu 
cinste încrederii și dragostei 
tale. O să muncim cu tot 
entuziasmul nostru tineresc
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
producție, pentru însușirea ști
inței, tehnicii și culturii înain
tate. O să fim pildă de disci
plină, vigilență și devotament 
pentru cauza înfloririi și întă
ririi patriei, sporind mereu roa- ) 
dele lui 23 August 1944.



resorii să părăsească 
imediat Orientul arab !

Discuțiile din ca drul sesiunii speciale extraordinare 
a Adunării Generale a O.N.U.

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
TASS transmite: Discuția gene
rală din cadrul sesiunii speciale 
extraordinare a Adunării Gene
rale a O.N.U. asupra situației în 
Orientul Arab se apropie de 
sfirșit. După încheierea discuției, 
Adunarea Generală va trece la 
discutarea proiectelor de rezolu
ție.

fn ședința din după-amiaza zi
lei de 20 august au luat cuvîntul 
reprezentanții R.S.S. Bieloruse, 
Venezuelei, Malayei, Liberiei, 
Braziliei și Uniunii Sovietice.

K. V. KISELEV, ministrul A- 
facerilor Externe al R.S.S. Bielo
ruse. a supus unei critici amă
nunțite încercările agresorilor de 
a justifica agresiunea lor și de 
a abate atenția Adunării Genera
le de la discutarea problemei 
fundamentale a retragerii trupe
lor din Liban și Iordania.

Reprezentantul Malayei, ABDUL 
BRAHMAN, s-a pronunțat pentru 
luarea de măsuri în vederea re
tragerii cît mai grabnice a tru
pelor americane și engleze din 
Liban și Iordania.

Reprezentanții Liberiei, Vene
zuelei și Braziliei au sprijinit 
rezoluția „celor șapte".

A luat apoi cuvîntul A. A. 
GROMÎKO, ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S., care a 
făcut bilanțul preliminar al dis
cuției. După cum a arătat discu
ția de aproape două săptămîni, a 
spus el, majoritatea statelor re
prezentate în O.N.U. condamnă 
invazia trupelor americane și en
gleze în Orientul Apropiat, în 
urma careia în această regiune 
s-a creat o situație încordată. 
Majoritatea statelor membre ale 
O.N.U. cer retragerea grabnică 
a acestor trupe din Liban și Ior
dania.

Nimeni în afara reprezentanți
lor S.U.A. și Angliei, și ai cî- 
torva alte state legate de mîini 
și de picioare de obligațiile mi
litare și de altă natură față de 
aceste puteri — a spus în con
tinuare A. A. Gromîko — nu a 
apărat intervenția militară străi
nă în Liban și Iordania.

A. A. Gromîko a subliniat că 
majoritatea statelor membre ale 
O.N.U. manifestă dorința sinceră 
de a găsi o rezolvare care să 
contribuie la micșorarea încordă
rii internaționale și la consolida
rea păcii.

Majoritatea 
ticipanților la 
au manifestat 
bora, inclusiv 
tică, pentru a 
zolvare. Delegațiile S.U.A. și An
gliei nu au manifestat însă acea
stă dorință. Propunerii sovietice 
cu privire la retragerea imediată 
a trupelor americane și engleze 
din Liban și Iordania și la lua
rea de măsuri corespunzătoare 
pe linia O.N.U. îi este opus pro
iectul de rezoluție așa-zis norve
gian, — de fapt americano-en- 
glez.. Principalul scop al acestuia 
este de a deruta pe participanții 
la Adunarea Generală, de a pre- 
zenta situația ca și cum S.U.A. 
și Anglia ar tinde și ele spre re
tragerea trupelor lor. De fapt a- 
cest proiect propune să nu se ex
prime în genere nici o părere a- 
supra problemei centrale de care 
se ocupă sesiunea extraordinară, 
ca în toate să se ia drept bază 
bunăvoința, frumoasele promi
siuni ale guvernelor S.U.A. și 
Angliei. Adoptarea acestei rezo
luții, a declarat A. A. Gromîko,

ar pune într-o situație mai mult 
decit falsă atit pe secretarul ge
neral al O.N.U., cît și statele 
care sprijină această rezoluție. 
'Mai mult, a spus în continuare 
A. A. Gromîko, ce fel de rezo
luție ar fi aceasta, adoptată îm
potriva voinței și intereselor le
gitime ale statelor arabe, pe care 
le privește în primul rînd, și care 
ar fi prețul ei ? Aceasta ar fi 
o rezoluție deșartă de felul că
reia există deja multe în arhi
vele O.N.U., deoarece au fost a- 
doptate împotriva voinței și in
tereselor legitime ale statelor la 
care se refereau în mod nemij
locit.

CALEA CEA MAI JUSTA 
$1 MAI BUNA PENTRU 
SLĂBIREA ÎNCORDĂRII IN 
ORIENTUL APROPIAT ȘI 
MIJLOCIU CONSTA IN RE
TRAGEREA IMEDIATA A 
TRUPELOR AMERICANE 
ȘI ENGLEZE DIN LIBAN 
ȘI IORDANIA. ACEASTA 
CALE NU NUMAI CA AR 
ÎNTĂRI PRESTIGIUL 
O.N.U., DAR AR FI Șl IN 
FOLOSUL PRESTIGIULUI 
S.U.A. SI ANGLIEI. TOC
MAI ACESTEI SARCINI ÎI 
CORESPUNDE PROIECTUL 
DE REZOLUȚIE AL UNIU
NII SOVIETICE.

La începutul ședinței din sea
ra zilei de 20 August a sesiunii 
speciale extraordinare a Adună
rii Generale a O.N.U. unii dele
gați, care și-au luat față 
tele Unite obligația de a 
proiectul de rezoluție al 
șapte" au continuat să se 
țe în favoarea acestui

de Sta- 
sprijini 

„celor 
pronun- 
proiect.

Soarta acestui proiect însă fu
sese deja hotărîta. S-a făcut cu
noscut că, în ciuda tuturor efor
turilor, S.U.A. nu pot asigura a- 
cestui proiect majoritatea necesa
ră de două treimi din voturi. Re
prezentanții tuturor țărilor arabe, 
cu excepția Libanului și Iorda
niei care se află sub ocupație, 
s-au pronunțat în unanimitate 
împotriva acestui proiect.

Absurditatea încercărilor con
tinue de a strecura o rezoluție 
în problemele Orientului Apro
piat și Mijlociu, care este respin
să de statele din această regiune 
a devenit clară pentru toți.

încă în cursul ședinței s-a fă
cut cunoscut proiectul rezoluției 
de compromis, pregătit de de
legațiile țărilor arabe. Convingîn- 
du-se că încercarea de a strecu
ra proiectul de rezoluție al „ce
lor șapte" nu va reuși, inițiatorii 
lui au declarat reprezentanților 
presei că în genere proiectul ță
rilor arabe le este acceptabil.

RAFAEL DE LA COLINA, de
legatul Mexicului, care a luat cu- 
vîntul la sfîrșitul ședinței din 
seara zilei de 20 august și-a ex
primat speranța că proiectul de 
rezoluție arab va fi acceptabil 
pentru toți participanții la Adu
narea Generală.

Referindu-se la rezolvarea unor 
probleme internaționale și, în 
primul rînd, a problemei dezar
mării, De La Colina a subliniat 
necesitatea urgentă a convocării 
conferinței șefilor guvernelor ma
rilor puteri.

Cu aceasta 
dința din seara 
gust a Adunării

a luat sfîrșit șe- 
zilei de 20 au- 
Generale.

centruS. U.A. creează un nou 
internaționalăde discordie

DJAKARTA 21 (Agerpres). — 
Poporul indonezian își exprimă 
nemulțumirea față de prezența 
trupelor americane la Singapore, în 
apropierea granițelor Indoneziei.

La 20 august, ministrul Aface
rilor Externe al Indoneziei, Sub- 
andrio, a declarat că, știrea de
barcării trupelor americane la Sin
gapore lasă impresia că Asia de 
sud-est urmează să devină un nou 
centru de discordie internațională. 
El și-a exprimat dorința ca în îm
prejurările actuale să fie informat 
în prealabil de orice activitate a 
unor trupe străine în apropierea 
Indoneziei.

Ra-Ziarul indonezian „Kașim 
kat", în editorialul său din 20 au
gust scrie că debarcarea trupelor 
americane la Singapore este în
dreptată nu împotriva S’ngapore- 
lui, ci împotriva Indoneziei.

După debarcarea trupelor ame
ricane în Singapore, intervenția 
lor împotriva Indoneziei ar putea 
lua o formă deschisă. Ziarul „Mer- 
deka" scrie că Indonezia nu poate 
fi de acord cu staționarea trupe
lor S.U.A. în apropierea granițe
lor ei și cere S.U.A. să-și retragă 
trupele din Singapore în timpul 
cel mai scurt posibil,

Conferința experților de la Geneva
A dovedit posibilitatea detectării 

exploziilor nucleare
GENEVA 21 (Agerpres).—TASS 

transmite: Conferința experților
tehnici pentru studierea metodelor 
de detectare a exploziilor nucleare 
și-a încheiat lucrările. Conferința 
a aprobat raportul experților care 
urmează să fie prezentat spre exa
minare guvernelor și a adoptat un 
comunicat.

In comunicat se arată că în ca
drul lucrărilor conferinței a avut 
loc un schimb de păreri asupra di
feritelor metode de detectare a 
exploziilor nucleare. Conferința a 
ajuns la concluzia că metodele de 
detectare a exploziilor nucleare, 
existente în momentul de față, și 
anume : metoda de luare a probe
lor de produse radioactive, meto
da de înregistrare a undelor seis
mice,
precum și metoda semnalului ra
dio, paralel cu inspectarea la fața 
locului a unor fenomene necuno-

acustice și hidroacustice,

scute care ar putea să fie suspec
tate că ar fi explozii nucleare, per
mit să se detecteze in anumite li
mite exploziile nucleare. Conferința 
recomandă aplicarea acestor meto
de în sistemul de control. Confe
rința constată că aplicarea conco
mitentă a diferitelor metode ușu
rează considerabil detectarea ex
ploziilor nucleare.

In comunicat se subliniază că 
din punct de vedere tehnic este 
posibilă instituirea unui sistem 
viabil și eficient de control pentru 
constatarea încălcărilor unui even
tual acord cu privire la încetarea 
generală a experimentării armei 
nucleare.

In numele experților din țările 
occidentale, declarația de închide
re a fost făcută de către dr. Fisk 
(S.U.A,), iar din partea experților 
din U.R.S.S., R. P. Polonă, R. Ce
hoslovacă și R. P. Pomină de că
tre prof. E. K. Feodorov (U.R.S.S.).

S.U.A. nevoite să bată în retragere Nadiei

LA MOSCOVA

Coresponden-MOSCOVA 21.
tul Agerpres transmite: In preaj
ma zilei de ,23 August, cea de-a 
14-a aniversare a eliberării 
niei, la Moscova au loc 
festări închinate sărbătorii națio
nale a R. P. Romîne.

In seara zilei de 21 august, în 
prezența unei asistențe numeroa-

Roniî- 
mani-

se, în sala cinematografului „Cen
tral" a avut loc premiera filmului 
romînesc „Erupția". In sala îm
podobită cu steaguri romînești și 
sovietice s-au adunat reprezentanți 
ai Ministerului de Externe al 
U.R.S.S., ai Ministerului Culturii, 
numeroși oameni ai culturii și ar
tei, regizori, artiști etc.

Sint tot mai multe țările in care produsele industriei noastre so
cialiste sint apreciate, lată în fu tografie săparea unor sonde petro
lifere în India, cu ajutorul utila jului și tehnicienilor romini

covîrșitoare a par- 
Adunarea Generală 
dorința de a cola- 
cu delegația sovie- 
găsi o astfel de re

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
ȚASS transmite: In ședința din 
dimineața zilei de 21 august a 
sesiunii speciale extraordinare a 
Adunării Generale a O.N.U. s-au 
încheiat discuțiile asupra situației 
din Orientul Apropiat și Mijlociu 
în legătură cu agresiunea ameri- 
cano-engleză împotriva Libanului 
și Iordaniei. Delegatul belgian 
NISOT, care a luat primul cuvin- 
tul a elogiat așa-numitul proiect 
de rezoluție „al celor șapte" care 
este, in fond, un proiect anglo- 
american. După părerea generală, 
acest proiect nu va fi însă pus la 
vot deoarece nu există nici o șan
să ca el să întrunească majori
tatea necesară de voturi. Totoda
tă, se știe că proiectului de rezo
luție al țărilor arabe îi este asi
gurat sprijinul cel mai larg. Deși 
acest proiect n-a .fost încă prezen
tat în mod oficial, conținutul sau 
a devenit cunoscut.

Sprijinul larg de care se bucură 
proiectul țărilor arabe este atît de 
evident încît delegația S.U.A. a 
fost nevoită să declare că noul 
proiect o „satisface", deși se știe 
că, cu cîteva zile în urmă, dele
gația S.U.A. declarase că o re
zoluție în care s-ar menționa sub 
orice formă necesitatea „retrage
rii cît mai grabnice" a forțelor 
armate din Liban și Iordania ar 
fi absolut inacceptabilă pentru ea. 
Văzîndu-se în fața perspectivei 
unei înfrîngeri în Adunarea Gene
rală și în situația cînd, împotriva 
poziției S.U.A. iau atitudine a- 
proape toate delegațiile grupului 
arabo-asiatic și chiar o parte a 
țărilor latino-americane. Statele

nevoite să batăUnite sînt acum 
în retragere. .

MUHAMMED AHMED MAH- 
GUB, ministrul Afacerilor Exter
ne al Sudanului, și-a manifestat 
îngrijorarea profundă față de si
tuația din Orientul Alijlociu.

Sînt întrutotul de acord, a de
clarat Muhammed Ahmed Mah- 
gub, că trupele străine trebuie să 
lie retrase din Liban și Iordania.

Reprezentantul Nepalului a de
clarat că delegația lui va sprijini 
orice proiect de rezoluție accepta
bil pentru țările arabe.

MONGHI SLIM, reprezentantul 
Tunisiei, a declarat că necesita
tea retragerii cit mai grabnice a 
trupelor S.U.A. și Angliei din Li
ban și Iordania este cu totul evi
dentă.

FABREGAT, delegatul Urugua- 
yului, a declarat ca delegația lui 
va vota în favoarea „oricărei re
zoluții acceptabile pentru majori
tatea Adunării, inclusiv S.U.A. și 
Anglia".

La sfîrșitul ședinței de dimi
neață, K. LUKANOV, ministrul 
Afacerilor Externe al R. P. Bul
garia, a făcut o scurtă declarație.

Următoarea ședință a început 
la ora 15, ora New York.

★
NEW YORK 21 (Agerpres). — 

TASS transmite; La 20 august a 
avut loc o convorbire între A. A. 
Gromîko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., și Couve de 
Murville, ministrul Afacerilor Ex
terne al Franței. In cadrul discu
ției au fost abordate problemele 
examinate în cadrul sesiunii spe
ciale extraordinare a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

CAIRO 21. (Agerpres). — Opi
nia publică din regiunea egiptea
nă a Republicii Arabe Unite pro
testează cu hotărire împotriva 
condamnării la moarte a patriotei 
iordaniene Nadia Es-Salti și a to
varășilor ei, sentință ilegală pro
nunțată de tribunalul iordanian.

Această tinără iordaniană a ter
minat anul acesta universitatea. 
Indignată de ocuparea patriei sale 
de către trupele engleze, de alro-

citățile ocupanților, Nadia Es- 
Salti, împreună cu întregul tine
ret iordanian, a participat activ 
la lupta împotriva intervenționiști- 
lor.

La interogatoriu Nadia Es-Salti 
a refuzat să-și trădeze tovarășii de 
luptă împotriva cotropitorilor im
perialiști și, pentru aceasta, a fost 
condamnată la moarte de către 
tribunalul militar.

[VA aWf CUMAN
MOSCOVA. - A. A. Gromîko, 

ministrul Afacerilor Externe ai 
U.R.S.S., a adresat o scrisoare 
Prezidiului Conferinței oamenilor 
muncii și sindicatelor din țările 
Europei împotriva primejdiei unui 
război atomic, pentru dezarmare 
și pace.

BONN. — După cum anunță 
ziarul „Die Welt", Ministerul Apă
rării al R. F. Germane a dat o 
dispoziție ca instruirea 
Bundeswehrului să fie 
la condițiile

LONDRA, 
deschis la 
Internațional 
La Congres 
de delegați din toate țările.

Membrii delegației R. ~ 
ne au făcut comunicări 
originale.

MOSCOVA. — Intre 1 , 
tembrie la Moscova va avea loc 
cel de-al 4-lea Congres interna
țional al slaviștilor.

PARIS. — In ultimele 24 de ore 
asupra unor numeroase țări din 

Europa occidentală s-a abătut o

trupelor 
adaptată 

războiulut atomic.
— La 1 august s-a 
Edinburg Congresul 
al Matematicienilor, 

participă peste 1.700

P. Romî- 
științifice

yi 10 sep-

furtună puternică, oare a produs 
victime și stricăciuni. Datorită 
grindine! care pe alocuri a atins 
greutatea de 700 de grame, tra
ficul feroviar pe linia Simplonului 
a fost întreruptă.

IZMIR. — La 20 august s-a 
deschis lu Izmir cel de-al 27-lea 
Tîrg internațional anual. Anul a- 
cesta in afară de Turcia, la tirg 
participă 17 țări printre care 
Uniunea Sovietică, S.U.A:, Anglia, 
Franța, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Rominia, Polonia etc.

NICOSIA. — Autoritățile brita
nice din Cipru au publicat un ra
port asupra situației din insulă 
în. ca re se arată că de ta 22 iulie 
și pînă în prezent au fost arestați 
1992 de greci și 58 de turci care 
sînt deținuți

TAȘKENT.
Tașkent s-a 
Filmului din

BAGDAD. — Ziarele publică le
gea îndreptată împotriva îmbo
gățirii unor persoane pe seama 
poporului, adoptată de Consiliul 
de Miniștri al Republicii Irak.

fără proces.
— La 20 august la 
deschis Festivalul 

țările Asiei și Africii.

(Urmare din pag. l-a)

nințe : „Nu se poa
te fără noi, fără expe
riența noastră, fără cul
tura noastră". Cu alte 
cuvinte ne-ar fi nespus 
de greu, îngrozitor de 
greu fără escrocheriile 
burgheziei, n-am putea 
face doi pași fără ele, 
s-ar dărima brusc peste 
noapte uzinele fără pa
troni, țăranul n-ar 
mai ura ca lumea dacă 
ar ști că nu mai este je
fuit, pălmuit și scuipat 
în obraz de boier, n-am 
mai dormi nici o clipă 
liniștiți dacă ne-am ști 
liberi și stăpini.

A început „ofensiva" 
profeților mincinoși. Ei 
și rudele lor mai bogate 
din Occident, susțineau 
că poporul, cel care a 
făcut toate minunile lu
mii, bunurile materiale 
și spirituale, șoselele și 
uzinele, sonetele geniale 
și uriașele 
ape, cel 
pământului 
fi capabil 
ducă.

Oamenii 
poată conduce, susțineau 
ucești profeți, or să vină 
la burghezie in genunchi 
și cu lacrimi in ochi ca 
s-o roage : „hai, mai ex- 
ploalează-ne o leacă, 
mai jefuiește-ne cel pu
țin cităva vreme, fie-ți 
milă, nu ne lăsa liberi 
că ne prăpădim".

Cind in 1947 la MR 
s-au construit primele

poduri peste 
care a smuls 

roade, n-ar 
să se con-

simpli n-o să

tractoare, tiarele țără
niste jubilau : „Primul 
tractor — prima infrin- 
gere". Sîntem gata să ne 
aruncăm in fața tractoa
relor romînești, atît de 
siguri sîntem că nu 
vor funcționa — ziceau 
„curajoșii" scribi maniști 
și brătieniști.

Amindouă profețiile 
s-au dovedit mincinoase. 
Primul tractor — prima 
înfrîngere, dar a prooro
cilor mincinoși. Azi nu 
numai că fabricăm trac
toare moderne, dar ele 
sint cerute de multe 
țări. Astăzi tractoarele 
construite de muncitorii 
romini — plnă mai ieri 
exploatați — de „țără
noi" și de „ciobani", 
brăzdează pământurile 
Indiei și Chinei, Tur
ciei și Greciei.

Poftiți, proorocilor, a- 
runcați-vă 
tractoarelor 
Funcționează 
bil !

„Vocea Americii", vo
cea acelora care au ex
ploatat bogățiile pămin- 
tului nostru și poporul, 
ne plingea și ea de 
...„milă", ne prevestea 
numai lucruri rele.

„Farsa industrializării 
a și început" — urla a- 
menințător un crainic de 
la „Vocea Americii". 
Credea năprasnicul crai
nic că fără Malaxa și 
Auschnit n-o să ne de
scurcăm, că fără Hohen- 
zolern și Macsony Styr- 
cea n-o să mai meargă

sub șenilele 
noastre, 

ireproșa-

Au mai fost prezenți Mihail Da- 
lea, ambasadorul R. P. Romîne la 
Moscova, șefi și membri ai misiu
nilor diplomatice acreditați 
Moscova, precum și membri 
Ambasadei R. P. Romîne.

In aceeași seară, la Casa 
Cultură a constructorilor din 
mailovo-Moscova, a avut loc

la 
ai

de 
ls- 

o 
mare adunare a tinerilor construc
tori închinată sărbătorii naționale 
a poporului romin.

Tînărul muncitor Vasili Novicov, 
comsomolist și fruntaș in produc
ție, a vorbit despre legăturile 
strînse de prietenie ce unesc ti
neretul sovietic cu cel romin. In 
aplauzele furtunoase ale asisten
ței, el a înminat reprezentanților 
Ambasadei R. P. Romine la Aîos- 
cova, prezenți în sală, o vază de 
cristal cu rugămintea de a trans
mite acest dar frățesc al tinerilor 
constructori din Moscova, munci
torilor romini.---a---

Expoziție de pictură 
romînească la Cairo
CAIRO 21 (Agerpres). — In 

cinstea celei de-a 14-a aniversări 
a eliberării Romîniei, la 20 august 
s-a deschis la Cairo sub patrona
jul dr. Fawzi, subsecretar de stat 
la Ministerul Culturii și Orientării 
Naționale a R.A.U. o expoziție cu 
reproduceri din pictura românea- 
scă și fotografii artistice despre 
București.

Presa egipteană publică articole 
în care sint prezentate aspecte ale 
dezvoltării R. P. Romîne în cei 
14 ani care au trecut de la elibe
rare.

ti

FINALELE

PERFORMANȚE...
Ziua de ieri a adus multe 

bucurii participanților la fi
nala pe țață a Spartachia

dei de vară a tineretului. O serie 
întreagă de concurenți au ieșit bi
ruitori în lupta cu secundele între- 
cînd nenumărate recorduri ale 
Sparkchiadelor trecute, dovedind 
astfelmcă o dată că fiecare ediție 
a acestei populare competiții de 
masă obține un succes mereu cres- 
cînd atît sub aspectul antrenării 
tineretului în practicarea sporturi
lor, cît și sub cel al valorii re
zultatelor sportive obținute. Acea
stă zi de finală va rămîne memo
rabilă tînărului Dan Paica din 
Timișoara. La vîrsta de 17 ani 
acest junior a obținut un rezul
tat pe cît de valoros pe atît de 
surprinzător : la proba de înălțime 
juniori — 1,81 m. Judecind după 
timpul 
sacrat 
un an 
manța 
fi un veritabil talent, iar seriozi
tatea în pregătire de acum înainte 
îi va aduce, fără îndoială, succe
se și mai valoroase în sport.

Spartachiadei, ceea ce a primit cu 
plăcere fără să se fi hotărît însă 
la ce disciplină să concureze. In 
cele din urmă, aruncarea cu greu
tatea s-a dovedit a exercita o mai 
mare influență asupra lui ceea ce 
l-a convins să se „consacre" ace
stei probe atletice. Și iată pe Ni- 
colae Vișan, cel care cu cîteva 
luni în urmă nu se gîndise nici 
măcar să asiste la o asemenea în
trecere atletică, urcînd ieri podiu
mul învingătorilor la această pro
bă, prilej cu care și-a adjudecat 
și titlul de campion al Sparta
chiadei de vară a tineretului. Din 
aceste motive am considerat că 
isprava cazangiului Vișan trebuie 
trecută la capitolul performanțe.

consecutiv la proba de trîntă, sau 
îi va opri șirul victoriilor din ca
drul Spartachiadei care l-au fă
cut cunoscut sportivilor. Se pare 
că Emil Culda a fost stăpinit de 
o mare voință de a reedita per
formanțele din ultimii doi ani, 
astfel încît după o luptă dirză el 
a fost declarat din nou învingă
tor și campion al Spartachiadei de 
vară a tineretului, realizînd astfel 
o performanță destul de rar întil- 
nită la întrecerile Spartachiadei.

E. P1TULESCU

scurt de cind el s-a con- 
acestei discipline — nici 
— este evident că perfor- 
realizată ieri îl anunță a

Tot Ia capitolul performanțe
lor înregistrăm și isprava 
cazangiului Nicolae Vișan 

de la șantierul naval din Giur
giu. De data asta nu este vorba 
însă numai de o performanță spor
tivă, ci și de una avînd un ca
racter cu totul deosebit. Cazan
giul Nicolae Vișan nu a frecven
tat prea mult terenurile de sport, 

cînd, atras de vreun eve- 
fotbalistic mai însemnat,

Cînd și 
nimeni 
împins de curiozitate sau antre
nai de
pașii spre terenurile sportive. Cu 
citeva luni în urmă a fost invi
tat să participe la întrecerile

prietcnf el și-a îndreptat

Aseară, pe saltelele din fața 
tribunei principale a Sta
dionului Tineretului s-au 

disputat și întreceri finale la trîn
tă. Unul din punctele de atracție 
ale acestor întreceri a constituit-o 
evoluția „veteranului" Emil Culda 
din regiunea Cluj care cu acest 
prilej participă pentru a treia oară 
la finalele pe țară ale Spartachia
dei la disciplina trîntă. Faptul că 
în primele două ediții învățătorul 
Emil Culda a obținut titlul su
prem de campion al Spartachia
dei iar acum în cea de a treia 
ediție s-a calificat la întrecerile 
finale a stîrnit un vădit interes 
nu numai suporterilor săi din re
giunea Cluj, ci și sportivilor din 
alte regiuni care au venit în mare 
număr să asiste la întîlnirea pe 
care a disputat-o aseară. Se în
trebau : această întîlnire avea să-l 
facă cîștigător pentru a treia oară

lată cîieva 
din rezultatele zilei 

de ieri:
500 m. 

CEAUȘU 
in. seniori 
MIHAI — Malm ; greutate se
niori : VIȘAN NICOLAE — Ga
lați ; înălțime juniori : DAN 
PA1CA — Timișoara ; lungime se
nioare : IAWORSCHI J. — Bucu
rești; greutate junioare: TdKELT 
ROZINA — Stalin; înălțime se
nioare: KLOHNER MONICA — 
Stalin ; lungime junioare : TELL- 
MAN ERICA — Stalin.

Natație — finale: 100 m. ju
niori : SZALLA ION — Oradea ; 
100 m. junioare : ROSETZK1 J. — 
Stalin : 100 m. senioare : HRASTL 
ROZE — Stalin ; 100 m. seniori: 
ALEXANDRESCU ION — Bucu
rești oraș.

plat senioare (finală) : 
ELENA — Bacău ; 1000 
(finală) : VASS LASCU 

- Stalin ; greutate

mașinile. Uite că au 
mers și încă mai bine.

Se temeau „săracii" de 
ei...

Că fără jaful lor n-o 
să ne descurcăm.

Că fără experiența lor 
sondele n-o să scoată 
petrol, ci noroi.

Că muncitorii n-o să 
fie capabili să conducă 
uzinele.

Dar muncitorii, con
duși de partid, au con
struit fără burghezie, 
împotriva burgheziei și 
mai bine decit burghe
zia.

e una singură : minciu
na. Alta nu are. Dacă o 
minciuni e demascată el 
nu se dă bătut, nu se 
duce să se odihnească, 
nu caută altă soluție, nu 
face abuz de imaginație, 
pur și simplu minte ia
răși, in speranța că din- 
tr-o mie de minciuni 
una o să fie crezută .

Nici presei reacționa
re, nici „Vocii Ameri
cii" nu le păsa că min
ciunile lor sint zdrobite 
imediat de realitate. O 
luau de la capăt, lot cu 
minciuni. Cile nu~ ne-au

s-au dat bătuți: minciu
na e singurul lor mod de 
existență, e modul 
„spiritual".

Foarte îngrijorați 
arătat 
vește 
tea" 
țuici 
roceau „criza cultu
rii romînești". Ziarul
„Dreptatea" protesta îm
potriva gazetelor de pe
rete, împotriva ameste
cului „gloatei" în cultu
ră. Susțineau că analfa
betismul 
lichidat,

lor

s-au 
pri-in ceea ce 

cultura. „Dreptă
ți celelalte fi- 
reacționare proo- 

„criza 
romînești".

poporul
PROFEȚIILE

Și „farsa** continuă. 
Fabrica de țevi de la 
Hainan, termocentralele 
de la Doiceșli și (Jvidiu, 
blumingul de la Hune
doara, lubrica de rul
menți de la Birlad, uzi
nele „Eleclroputere** de 
la Craiovu. în 1954 lu 
„Steagul Roșu1* se con
struiește primul autoca
mion, mai tirziu altă 
„farsă** — fabrica de 
penicilină — și uite așa 
de mai bine de 10 ani 
ne tot ținem de „farse** 
de acest fel.

Arma calomniatorului

proorocit ei în toți a- 
eești ani ? Că țăranii 
muncitori n-o să intre 
in gospodăriile colective, 
că nu e in felul țăranu
lui romin să devină co
lectivist, că o să se stri
ce
mic**, 
neau 
ghezi.
li ln
min să n-aibă pămint și 
să moară de pelagră. 
Nici cînd sute de mii 
de familii au pășit pe 
calea gospodăriilor co
lective, proorocii nu

„echilibrul econo- 
după cum susți- 
spectaliștii bur- 
Că in schimb ar 

firea țăranului ro-

-
n-o să poată fi 
că nuri natural 

Nf a

ploatarea poporului, iz
vorul tuturor suferințe
lor și mizeriei lui. Cînd 
astăzi avem atitea ca
dre de înaltă cali
ficare ridicate din rin- 
durile muncitorilor și 
ale țăranilor, cind co
morile culturii au deve
nit un bun al tuturor 
oamenilor muncii, cind 
fiecare sat aproape are 
un cămin cultural, cîmd 
analfabetismul, în pri
vința căruia dețineam 
un tragic și umilitor 
record — eram printre 
primii în lume — a fost 

BMÂ

cereau 
dolari- 

la dru- 
soda-

nu va 
la dru- 

n-a

MINCINOASE
să știm să scrim și să 
citim cu toții, că nu-i 
in ordinea firească a lu
crurilor cu fii de munci
tori să devină doctori 
suu ingineri, că nu-i fi
resc ca ei să priceapă 
biologia și gramatica, că 
pentru asta e neupărută 
nevoie să fii de os bo
ieresc. Natural li se pă
rea analfabetismul, foar
te firească pelagra, foar
te in firea lucrurilor ig
noranța, foarte la mintea 
omului mizeria poporu
lui pentru că la fel de 
firească li se părea ex-

lichidat, e limpede a 
cui a fost șt cind a fost 
criza despre care tot 
vorbeau proorocii min- 
tv ioși ai burgheziei. A 
țost criza culturii bur
gheze. Și de ce să nu 
recunoaștem, i-a apucat 
pe ei adevărate crize de 
nervi : nu le plăcea 
vadă 
tedre 
concerte.

Poporul nostru a 
firmat mereu prin fapte, 
toate profețiile voastre 
mincinoase I

Americanii se plîngeau

muncitori la 
și ciobani

să
ca
ia

in-

ca n-o să ne descurcăm 
fără dolarii lor.

Englezii se plîngeau 
că n-o să ne descurcăm 
fără lirele lor sterline.

Americanii ne 
ca in schimbul 
lor să renunțăm 
mul nostru spre 
lisni.

Poporul nostru 
renunța niciodată
mul său socialist, 
avut și nu va avea nici
odată nevoie de un a- 
semenea ajutor. în anii 
grei ai secetei din 1946 
poporul a respins „aju
torul** american, n-a vrut 
să-și vindă libertatea, n~a 
vrut să accepte „pome
nile** și „filantropiile** 
capitaliștilor americani. 
Am văzut mizeria și ro
bia în care trăiesc țări
le „ajutate** și „elibera
te** de americani. în 
ceea ce ne j 
ne place nici 
nici robia, 
sint în felul 
a fi, cum nu 
rea nici unui

Au urlat pe toate dru
murile și in ceea ce 
privește ajutorul acordat 
de Uniunea Sovietică. U- 
niunea Sovietică ne-a a- 
jutat cinstit, prietene
ște, tovărășește, ea un 
frate mai mare. Ne-a a- 
jutat să construim indu
stria noastră proprie, 
ne-a ajutat să ne făurim 
propriile noastre cadre 
naționale de specialiști. 
Noi am construit in anii 
puterii populare, cu aju-

americani.
privește nu 

i mizeria și 
astea 
nostru 

ț sint m 
popor.

torul Uniunii Sovietice 
și al celorlalte țări so
cialiste surori, de cîteva 
ori mai mult decit a 
construit burghezia în 
80 de ani, cu „ajutorul" 
capitaliștilor germani, a- 
mcricam, belgieni, olan 
dezi, francezi și englezi.

Domnilor „profeți", 
ați mințit întotdeau
na, ați mințit de cind 
erați de-o șchioapă, ați 
mințit de cind sugeați la 
țița mamei, e greu acum 
Ia bătrinețe să vă tră
dați „vocația". N-ați 
spus voi că poporul so
vietic n-o să poată în
făptui planurile cincina
le ? Nu voi ați prooro
cit dezmembrarea lugă- 

Din 
din 
dm
nu 
și
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nu 
de
/*'

rului socialist ? 
proorocirile voastre, 
minciunile voastre, 
calomniile voastre 
s-a ales decit praful 
pulberea.

E rostul vostru 
lăți și să mințiți.

Fiecare 
lui.

Dar așa 
soarelui e 
păminlul, al florilor 
înflorească, lot ușa 
slul nostru e să clăd.m 
Acesta e rostul nostru: 
sub conducerea partidu
lui am construit și o să 
construit mai departe.

Voi, în schimb, o 
urlați mai departe...

Urlați—
Vocația jigodiilor e 

latre, a caravanei — 
meargă mai departe.

cu

să ur

vocația

rostulcum
să incălzeuscă 

să 
ro-
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Cursa de 1000 m plat băieți
Foto: D. F. DUMITRU

Și
IOLANDA BALAȘ a cucerit medalia de aur 
titlul european la proba de săritura in înălțime 

STOCKHOLM 21 (Agerpres). — Cu o performanță valoroasă de
1,77 m, iolanda Balaș a cîștigat proba de săritură în înălțime la 
Campionatele de atletism ale Europei, aducînd culorilor sportive ale 
R. P. Romîne medalia de aur și primul titlu european in 
această ramură sportivă. Deși condițiile de concurs nu au fost favo
rabile (ploaie și vînt) Iolanda Balaș, in mare formă, a dominat cu 
autoritate întrecerea, confirmînd ultimele sale performanțe prin care 
și-a înscris numele și pe tabelul recordmenilor lumii. Principala sa 
adversară, Taisia Cencik, n-a reușit să treacă decit la înălțimea 
de 1,70 m, după care Iolanda Balaș a rămas singură în concurs.


