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MAREA SĂRBĂTOARE NAȚIONALĂ A POPORULUI NOSTRU, 
ZIUA ELIBERĂRII ROMÎNIEI DE SUB JUGUL FASCIST!
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Proletari din toate țările, uniți-vă!

fcinleia neretului 
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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| Din realizările tinerilor | 
| in cinstea zilei de 23 August j
H ■ Brigăzile tinerilor mineri 
§ din Valea Jiului au întîmpinat 
H ziua de 23 August realizînd 
H 3.520 tone cărbune peste plan. 
= ■ 500.000 lei au economisit
§ tinerii din Regiunea Autonomă 
ș Maghiară în întrecerea socia- 
ș listă închinată zilei de 23 Au- 
ș gust.
g ■ 40.000 de tineri din regiu- 
g nea Craiova au luat parte în 
g ultimele săptămîni la acțiunile

patriotice de înfrumusețare a ș 
satelor și orașelor patriei noa- g 
stre. g

■ In regiunea lași, în cin- g 
stea zilei de 23 August, au fost g 
amenajate prin munca volun- g 
tară a tinerilor 10 parcuri și g 
aproape 100 de baze sportive, g

■ 100.000 de ore de muncă g 
voluntară au prestat tinerii din g 
regiunea Stalin în cinstea zilei g 
de 23 August.
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Adunarea festivă din Capitală
consacrată sărbătoririi zilei de 23 August

1 f

seară 8 avut loe 
festivă consacrată

Vineri 
adunarea 
zilei de 23 August 1958 — 
a 14-a aniversare a eliberării 
Romîniei — organizată de 
Comitetul Orășenesc Bucu
rești al P.M.R. și Comitetul 
Executiv al Sfatului popular 
al Capitalei.

Sala Teatrului de Operă și 
Balet unde a avut Ioc aduna
rea era pavoazată sărbătore- 
?te’

Primiți cu puternice aplau
ze de întreaga asistență, la 
masa prezidiului au luat loc 
tovarășii : Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Chivu Stoica, Gheor
ghe Apostol, general de arma
tă Emil Bodnăraș, Petre Bo- 
riliî, Nicolae Ceausescu, gene
ral colonel Alexandru Dră- 
ghici, Alexandru Moghioroș, 
Constantin Pirvulescu, Ion 
Gheorghe Maurer, A, A, Epi- 
fev, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, Florian 
Dănălache, Dumitru Diacone- 
teu, Virgil Trofin, general lo
cotenent Ion Tutoveanu, ge
neral locotenent Gh. Pintilie, 
general maior I. P. Jurav- 
lev, atașatul militar al Uniu
nii Sovietice, acad. Al. Codar- 
cea, artistul poporului 1. Ja
lea, prof. univ. C. Dinculescu, 
general locotenent în rezervă 
D. Dămăceanu, Ion Corobea, 
ajustor la Complexul C.F.R. 
„Grivița Roșie", Stroe Con" 
stantin, tractorist la G.A.S. 
Perieți, Gidea Mayer, strun
gar la Uzinele chimice romî- 
ne, Gheorghina Cojocaru, so
cotitoare la G.A.C. „1 Mai“ 
din comuna Cuza Vodă, Ioa
na Cotlan, filatoare la F.R.B., 
Iacob Gheorghe, președintele 
G. A. C. din comuna Cocora, 
Gliceria Dănescu, filatoare la

(Continuare în pag. 2-a)

Cuvîntarea tovarășului Chivu Stoica
Tovarăși,

sărbătorește
14 ani de la

Poporul nostru 
astăzi împlinirea a 
memorabila zi de 23 August 1944, 
ziua eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist. Glorioasa zi de 23 
August este cea mai mare săr
bătoare națională a poporului ro
mîn, deoarece ea a însemnat o 
piatră de hotar în istoria sa, în-

ceputul unor adînci transformări 
revoluționare care au dat poporu
lui nostru putința să-și ia soarta 
în mîinile sale, să cucerească 
pentru prima dată o adevărată 
independență națională, să in
staureze regimul democrat-popu
lar, să pășească la construirea 
socialismului.

Insurecția armată de la 23 Au
gust 1944, care a avut loc în

ORDINUL
Ministrului Forțelor Armate ale Republicii Populare Romîne

Nr.
23 August 1958

' Tovarăși aoldațl șl sergenți, ofițeri, generali șl 
amirali 1

Astăzi poporul nostru sărbătorește a 14-a ani
versare a eliberării Romîniei de sub jugul fascist.

In condițiile create de ofensiva victorioasă a 
Armatei Sovietice, Partidul Comunist Romîn în
făptuind acțiunea coordonată a forțelor patriotice 
populare și a soldaților, ofițerilor și generalilor 
patrioți, a organizat și condus insurecția armată 
de la 23 August 1944, care a dus la răsturnarea 
dictaturii miiitaro-fasciste. Victoria insurecției ar
mate de la 23 August 1944 a însemnat începutul 
revoluției populare care a zdrobit puterea moșie
rilor și capitaliștilor și a instaurat orînduirea de- 
mocrat-populară.

Luptînd împreună cu Armata Sovietică împotriva 
fascismului german, Armata Romînă și-a adus 
contribuția sa la eliberarea întregului teritoriu al 
*'|rii și la infringerea Germaniei hitleriste. Pe 
^fontul antihitlerist s-a cimentat pe veci indestruc
tibila prietenie și frăție de arme rcrnîno-sovietică.

Veșnică va râmîne în inima poporului romîn 
amintirea eroilor săi care și-au dat viața în lupta 
antifascistă pentru libertatea și independența pa
triei noastre, pentru instaurarea regimului demo
crat-popular. Poporul romîn nu va uita niciodată 
jertfele de sînge date de bravii osiași sovietici în 
luptele pentru eliberarea Romîniei de sub jugul 
fascist.

Strins unit în jurul Partidului Muncitoresc Ro
mîn și Guvernului Republicii Populare Rctn’ne, 
poporul nostru construiește cu succes socialismul, 
întărește continuu statul său democrat-popular. El 
sprijină activ politica internă și externă a Parti
dului Muncitoresc Romîn și a Guvernului Repu
blicii Populare Romine.

Alături de țările frățești ale lagărului socialist 
în frunte cu Uniunea Sovietică — strins finite 
prin comunitate de interese și țeluri — Republica 
Populară Rcmină aduce o contribuție activă la 
întărirea păcii și prieteniei intre popoare.

In condițiile cînd cercurile imperialiste desfă-

18
București

șoară acțiuni agresive îndreptate împotriva păcii 
popoarelor, impiedicînd realizarea destinderii în 
relațiile internaționale, sarcina personalului For
țelor noastre Armate este de a manifesta o înaltă 
vigilență și de a munci pentru ridicarea perma
nentă a capacității de luptă a armatei noastre 
populare, scut al păcii și independenței patriei 
noastre.

Tovarăși soldați, sergenți, ofițeri, generali și 
amirali 1

Vă salut și vă felicit cu ocazia celei de-a 14-a 
aniversări a eliberării patriei noastre de sub jugul 
fascist.

Vă urez noi succese în întărirea ordinel și dis
ciplinei militare, în însușirea tehnicii de luptă mo
derne, in ridicarea nivelului pregătirii de luptă și 
politice.

In cinstea celei de-a 14-a aniversări a eliberării 
patriei noastre de sub jugul fascist,

Ordon:
Astăzi, 23 August 1958, în Capitala patriei 

noastre, București, se vor trage în semn de salut 
21 salve de artilerie.

— Trăiască 23 August, ziua eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist, marea sărbătoare națională 
a poporului romîn 1

— Trăiască prietenia veșnică dintre poporul 
romîn și poporul frate sovietic !

— Trăiască unitatea de nezdruncinat dintre ță
rile lagărului socialist 1

— Trăiască și înflorească scumpa noastră pa
trie — Republica Populară Romînă !

— Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn și, Gu
vernul Republicii Populare Romîne 1

Ministrul Forțelor Armate 
General-colonel

LEONTIN SALAJAN

condițiile ofensivei victorioase a 
armatei sovietice eliberatoare, ale 
înfrîngerilor zdrobitoare prici
nuite de ea trupelor hitleriste, a 
constituit o strălucită mărturie a 
elanului revoluționar al poporului 
nostru. Rezultat nemijlocit al ac
țiunii politico-militare îndelung 
pregătite de Partidul Comunist 
Romîn, evenimentele de la 23 Au
gust 1944 au fost continuarea 
luptelor eroice duse în mod con
secvent de clasa muncitoare, de 
poporul muncitor, sub conducerea 
comuniștilor, împotriva regimului 
burghezo-moșieresc și a dictaturii 
fasciste, pentru apărarea intere
selor lor vitale, pentru cucerirea 
libertăților democratice și apăra
rea independenței naționale a Ro- 
mîniei.

In anii în care reacțiunea din 
țara noastră se orienta tot mai 
puternic spre fascism, partidul 
comunist, în fruntea luptei revo-

luționare a clasei muncitoare, a 
mobilizat în jurul său toate for
țele patriotice și democratice pen
tru a împiedica fascizarea țării.

Clasele dominante și partidele 
lor burghezo-moșierești, în fața 
acțiunilor de luptă ale clasei 
muncitoare și maselor de oameni 
ai muncii, în fața procesului de 
radicalizare a maselor, au creat 
organizația legionară Garda de 
Fier — organizație fascistă tero
ristă cu caracter diversionist, in
strument în mîinile claselor ex
ploatatoare împotriva mișcării 
muncitorești și a luptei antifas
ciste a maselor, agentură a im
perialismului german, a fascis
mului hitlerist în Romînia — i-au 
dat posibilitatea să-și desfășoare 
în voie activitatea criminală de 
răspîndire a ideilor fasciste, ac
țiunile ei teroriste și să pricinu
iască astfel un imens rău poporu
lui și țării.

PromoVînd o politică de înfeu- 
dare a țării imperialismului an- 
glo-american, iar apoi imperialis
mului german, partidele și gu
vernele burghezo-moșierești au 
dus o politică de lichidare a in
dependenței naționale, au împins 
țara în criminalul război antiso- 
vietic, alături de Germania hitle- 
ristă. Jertfele de sînge impuse 
poporului împotriva voinței sale, 
pieirea pe front a sute de mii de 
tineri pentru o cauză străină, 
pustiirea țării de lăcomia lăcus
telor hitleriste, grelele distrugeri 
pricinuite de război — iată bilan. 
țul. prolificii antipopulare a parti
delor burghezo-moșierești.

In această situație singura for
ță în care își punea nădejdile po
porul muncitor era avangarda 
revoluționară a clasei muncitoa
re, partidul comunist. Adresîn-
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Monumentul ostașilor romîni de la Oradea

telegrame
Tovarășului GHEORGHE GHEORGH1U-DEJ, 

Priin-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin,

Tovarășului CHIVU STOICA,
Președinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Romine

Tovarășului I. GH. MAURER,
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne

BUCUREȘTI
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 

Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. și Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. vă felicită cordial pe dv. și in persoana dv. întregul 
popor romin cu prilejul sărbătorii naționale, ziua eliberării Ro- 
ininiei de sub jugul fascist.

Oamenii sovietici încearcă un sentiment de mîndrie pentru po
porul romin frate, care sub conducerea Partidului Muncitoresc Ro- 
min a răsturnat jugul odios al fascismuTui, a instaurat puterea 
populară și pășește sigur pe drumul construirii socialismului.

Datorită muncii pline de abnegație a clasei muncitoare, a țără
nimii și a intelectualității, Republica Populară Romînă a obținut 
in cei 14 ani care au trecut succese remarcabile in dezvoltarea 
economiei, culturii și creșterii nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Succesele țării dv. dovedesc în mod evident avantajele și posi
bilitățile care se deschid in fața poporului, care a luat puterea în 
propriile mîini și pășește neabătut pe drumul construirii vieții noi, 
Ele confirmă în mod convingător, în practică, viabilitatea regimu
lui democrat-popular și marea forță transformatoare a ideilor Ini 
suflețitoare ale marxism-leniiiismului.

In cadrul familiei unite a popoarelor frățești din țările socialiste, 
oamenii muncii din Republica Populară Romină luptă activ pentru 
consolidarea continuă a lagărului socialist. Puterea de neînvins și 
unitatea lagărului socialismului constituie o garanție de nădejde 
pentru succesele continue ale țărilor socialiste, o garanție pentru 
întărirea păcii și securității popoarelor, împotriva oricăror uneltiri 
ale agresorilor imperialiști.

Aplicînd cu consecvență in viață principiile coexistenței pașnice, 
Republica Populară Romînă a obținut mari succese în realizarea 
politicii externe iubitoare de pace și aduce o contribuție demnă la 
cauza comună a luptei pentru pace. Acest lucru ii dovedesc legătu
rile internaționale sporite și prestigiul Romîniei socialiste.

Pe zi ce trece crește și se întărește colaborarea multilaterală 
între țările noastre, bazată pe ajutorul reciproc frățesc, pe respec
tul deplin ai suveranității de stat și independenței naționale. 
Credincioasă principiilor internaționalismului proletar, Uniunea 
Sovietică va dezvolta neabătut și in viitor prietenia și colaborarea 
cu Romînia democrat-populară, în interesul poporului sovietic și 
al poporului romîn, in interesul lagărului socialist.

Comitetul Central al P.C.U.S., Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
și Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. urează din toată inima 
Partidului Muncitoresc Romin, Guvernului Republicii Populare 
Romîne, dv. personal și harnicului popor romin noi succese în 
cauza nobilă a construirii socialismului în țara dv.

Trăiască și să se întărească' prietenia de nezdruncinat și cola
borarea dintre Uniunea Sovietică și Republica Populară Romină, 
pentru binele popoarelor noastre, pentru întărirea torțelor păcii și 
socialismului.

Prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

J N. HRUȘC1OV

Președintele Prezidiului Sovietului Suprem
al U.R.S.S.

K. VOROȘILOV.

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn,

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne,

Tovarășului CHIVU STOICA, 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne,

Cu prilejul celui de-a 14-a aniversări a eliberării Romîniei, ex
primăm în numele guvernului și al poporului chinez, guvernului 
Republicii Populare Romine și poporului romîn felicitările noastre 
frățești și calde.

Noi am văzut cu bucurie că în cei 14 ani ce s-au scurs de la 
eliberare, poporul romîn, sub conducerea justă a Partidului Mun
citoresc Romîn și a guvernului Republicii Populare Romîne, a efec
tuat o vastă operă de construcție socialistă și a obținut succese 
strălucite. Poporul romîn este devotat întotdeauna mărețului prin
cipiu al internaționalismului proletar și a adus contribuții remarca
bile pentru întărirea unității puternice a lagărului socialist în 
frunte cu Uniunea Sovietică. In problemele internaționale Repu
blica Populară Romînă duce cu consecvență o politică externă de 
pace, dezvoitînd relații de prietenie cu popoarele celorlalte țări 
și luptînd cu hotărire împotriva amenințărilor unui nou război, pen
tru a împiedica agresiunea și pentru apărarea păcii în Europa șl 
in întreaga lume.

In ultimii ahi, între țările noastre există o colaborare strlnsă 
în domeniile politic, economic, cultural și tehnjco - științific. 
Acordul comercial pe termen lung semnat recent intre țările 
noastre a marcat dezvoltarea continuă a prieteniei frățești dintre 
popoarele noastre.

Urăm Republicii Populare Romine să devină cu fiecare zi tot 
mai prosperă și puternică !

Să se consolideze și să se Întărească și pe mai departe priete
nia frățească dintre poporul chinez și poporul romîn ! (

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, 

președintele Republicii Populare Chineze, 
MAO TZE-DUN

Președintele Comitetului Permanent al Adunării 
Reprezentanților Populari din Întreaga Chină, 

LIU ȘAO-Țl

Premierul Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze, 

CIU EN-LAI

✓w. Dezvelirea Monumentului 
'•’ostașilor romîni la Oradea
în ajunul marii sărbători, în 

orașul celor trei Crișuri, Oradea, a 
fost dezvelit Monumentul ostașilor 
romîni, închinat eroilor care au 
luptat pentru eliberarea patriei, 
pentru zdrobirea hoardelor hitle
riste.

încă din zorii zilei, de pe toate 
arterele principale ale orașului 
Oradea, împodobite sărbătorește, 
au început să se îndrepte spre pia
ța 1 Mai nesfîrșite coloane de oa
meni ai muncii.

în jurul orei 10 în piața 1 Mai 
erau adunați peste 15.000 locui
tori ai orașului și gărzile munci
torești, îmbrăcate în frumoasele 
lor costume albastre cu tricolorul 
la braț.

La solemnitatea dezvelirii au 
participat tovarășii general-colonel 
Leontin Sălăjan, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., ministrul Forțelor Arma-
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Cuvîntarea tovarășului Chivu Stoica
(Urmai • din pag. l-a)

du-se partidelor și grupărilor po
litice, tuturor forțelor democrati
ce, tuturor patrioților, partidul 
comunist le propunea să se u- 
nească, pentru a determina ieși
rea Romîniei din războiul antiso- 
vietic și alăturarea ei coa
liției antihitleriste în frunte 
cu U.R.S.S., alungarea ocupanți- 
lor hitleriști, răsturnarea dictatu
rii fasciste și formarea unui gu
vern democratic.

Educați de partid în spiritul 
slujirii cu credință a poporului, 
însuflețiți de un fierbinte patrio
tism, călăuziți în activitatea lor 
de ideile marxism-leninismului. 
comuniștii, în fruntea forțelor pa
triotice populare, au fost stegarii 
luptei pentru eliberarea țării de 
sub jugul fascist. In împrejură
rile deosebit de grele, cînd aveau 
de făcut față atît teroarei crunte 
dezlănțuite împotriva lor de apa
ratul de represiune al dictaturii 
fasciste, cît și activității diversio
niste și provocatoare a unor ele
mente trădătoare strecurate în 
partid — elemente care au fost 
ulterior înlăturate — comuniștii 
n-au putut fi abătuți de la postul 
lor de luptă. Prin activitatea pli
nă de abnegație desfășurată de 
comuniști cu riscul libertății și al 
vieții, prin manifeste, presa ile
gală, cuvîntul partidului pătrun
dea în mase, însuflețindu-le la 
luptă.

In iunie 1943 s-au pus bazele 
Frontului patriotic antihitlerist 
care îngloba, alături de P.C.R., 
Frontul Plugarilor, Uniunea Pa
trioților, Madosz, unele organiza
ții locale ale P.S.D.

In condițiile dictaturii fasciste, 
ale terorii sîngeroase dezlănțuite 
împotriva partidului, cadrele de 
bază ale partidului în frunte cu 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, în
suflețite de o încredere profundă 
în forțele clasei muncitoare și ale 
poporului, în victoria Uniunii So
vietice asupra fascismului, avînd 
o perspectivă clară asupra situa
ției în care se afla țara noastră, 
au definit 
strategice 
directoare 
puneau în 
rea mobilizării la luptă și unirii 
tuturor forțelor patriotice pentru 
răsturnarea dictaturii fasciste și 
trecerea Romîniei de partea coa
liției antihitleriste.

Făurirea la 1 mai 1944 
tații de acțiune a clasei munci
toare în cadrul Frontului 
Muncitoresc a înlesnit 
muncitoare îndeplinirea misiunii 
istorice de a ralia în jurul ei toa
te forțele patriotice la luptă uni
tă împotriva fascismului.

Trăsătura caracteristică a insu
recției armate de la 23 August 
1944 constă îți aceea că partidul 
a înfăptuit acțiunea coordonată a 
forțelor patriotice populare și a 
soldaților, ofițerilor și generali
lor patrioți, care a dus la răstur
narea dictaturii fasciste și ieșirea 
Romîniei din războiul hitlerist.

Formațiunile patriotice înarma
te de luptă patriotică au arestat 
căpeteniile 
împreună cu 
au dezarmat 
au asigurat 
Este un prilej 
mîndrie patriotică pentru poporul 
nostru faptul că întreaga armată 
romînă, împotriva voinței regelui 
și a partidelor burghezo-moșie- 
rești, răspunzînd chemării forțe
lor patriotice conduse de P C.R., 
a întors armele împotriva Ger
maniei hitleriste, dușmanul inde
pendenței noastre naționale și a 
civilizației umane. Astfel se năș
tea armata populară, care s-a ri
dicat la luptă pentru adevăratele 
interese naționale, pentru cauza 
poporului. Trecerea Romîniei d? 
partea coaliției antihitleriste a 
contribuit la zădărnicirea planu
lui strategic al hitleriștilor pe 
frontul de sud. Cele 15 divizii

mintirea glorioșilor fii ai poporu
lui sovietic, care și-au dat viața 
pentru eliberarea Romîniei.

Tovarăși,

Cucerindu-și libertatea, poporul 
nostru și-a exprimat cu tărie ho- 
tărîrea de a nu mai îngădui nicio
dată întoarcerea la rînduîelile bur- 
ghezo-moșierești din trecut. 23 Au
gust a însemnat începutul revo
luției populare,' declanșarea unei 
uriașe acțiuni a maselor, care au 
pășit pe calea luptei revoluționa
re pentru făurirea unei orînduiri 
sociale noi.

Amploarea fără precedent în 
țara noastră a mișcării democra
tice și antifasciste a maselor con
duse de partid, uriașa forță de 
mobilizare ă partidului, s-au vă
dit în marile manifestații de stra
dă, în acțiunile hotărîte ale ma
selor muncitoare, care luau cu a- 
salt primăriile și prefecturile, iz
gonind din conducerea acestora 
uneltele dictaturii fasciste, treceau, 
înfrîngind împotrivirea burgheziei 
și moșierimii, la împărțirea pă- 
mînturilor moșierești. Sub condu
cerea partidului, clasa muncitoa
re dădea bătălia pentru aliați și 
îndeosebi pentru cîștigarea aliatu
lui principal: țărănimea munci
toare.

Prin lupta maselor conduse de 
partid a fost adus la cîrma țării 
la 6 martie 1945 primul guvern 
democratic în care clasa munci
toare deținea rolul conducător, a 
fost instaurat regimul democrat- 
popular, creația poporului romîn, 
încununarea luptei sale de veacuri 
pentru eliberarea socială și națio
nală, expresia celor mai înalte 
năzuințe și a intereselor sale vi
tale.

Tovarăși,

Cei 14 ani care au trecut de la 
23 August 1944 au fost anii unor 
succese hotărîtoare în construirea 
socialismului, anii unor realizări 
istorice — rod al muncii unui 
popor liber, stăpîn pe soarta sa, 
al eforturilor pline de abnegație 
ale clasei muncitoare, țărănimii 
muncitoare și intelectualității le
gate de popor, care urmează cu 
încredere și aplică politica parti
dului. Succesele obținute sînt cu 
atît mai mari cu cît puterea popu
lară a trebuit nu numai să încea
pă opera de construcție pornind 
de la nivelul de adîncă înapoiere 
în care a fost menținută țara de 
rșgimul burghezo-moșieresc, dar 
să facă față distrugerilor și rui
nei pricinuite de război, secetei, 
sabotajului capitalist și inflației.

In anii puterii populare, pe har
fa țării au apărut noi centre in
dustriale și orașe muncitorești, u- 
zine, furnale, centrale electrice și 
mine. S-au înălțat puternicele ce
tăți ale industriei socialiste, uzina 
cocso-chimică și cel mai mare fur
nal din țară la Hunedoara, com
binatul poligrafic „Casa Scînteii", 
combinatul chimic „I. V. Stalin" 
și uzina de îngrășăminte chimice 
„Petru Ponî“, uzinele „Electro- 
putere“-Craiova, „Clement Gott
wald" și „Tudor Vladimirescu"- 
București. In cadrul planului de 
electrificare a țării au intrat în 
funcțiune hidrocentralele Moroeni, 
Sadu, termocentralele Doicești, 
Paroșeni, Sîngiorgiu de Pădure.

Pe baza politicii de industriali
zare socialistă, de făurire a unei 
puternice industrii grele, cu pivo
tul ei — industria construcțiilor 
de mașini —, se dezvoltă conti
nuu toate ramurile economiei na
ționale, industria bunurilor de con
sum și agricultura.

Regiuni vitregite de 
burghezo-moșieresc sînt chemate 
Ia 0 viață nouă. Pe meleagurile 
Moldovei se dezvoltă industria pe
troliferă, se construiește marea 
hidrocentrală „V. 1. Lenin" de la 
Bicaz, au fost construite lamino
rul de țevi și fabrica de prefabri- 

-------- — ----  ----- ._ .   Cate de beton armat din Roman, 
din țară împreună cu divizia de fabrica de rulmenți de la Bîrlad, 

_ «r -j. ** rafjngrjj]e nr 8 și nr. 10, fabrica
de penicilină din lași, uzinele tex
tile din Botoșanii In toate colțu
rile țării se ridică obiective in
dustriale noi. La începutul lunii 
august a intrat în probă lamino- 
rul-bluming de la Hunedoara; 
odată cu intrarea în funcțiune a 
blumingului, producția de lamina
te a țării se va dubla în 1958. In 
anii următori vor intra în func
țiune uzina de celuloză din stuf, 
combinatele de îngrășăminte fos- 
fatice și uzine de îngrășăminte 
azotoăse la Năvodari și Roznov, 
uzina de cauciuc sintetic, uzina 
de produse sodice de la Govora, 
două uzine de fire și fibre sinte
tice.

Ca rezultat al dezvoltării in
dustriei, producția industriei con
structoare de mașini a crescut 
7 ori față de 1938, producția 
energie electrică de 7,4 ori, a 
dustriei petrolifere de 2 ori, a 
dustriei chimice de 7 ori fată 
1948.

Producția principalelor produse 
industriale pe cap de locuitor a 
crescut în 1957 față de 1938 — la 
fontă de la 8,5 kg. la 38,5 kg., 
oțel de la 18,2 la 48,5 kg., cărbune 
brut extras de la 181,2 la 395 
kg. Țara noastră produce mașini 
Și agregate de înaltă tehnicitate 
fabricate pentru prima oară în ța
ră ; pompe centrifugale, strunguri, 
freze unviersale, tractorul UTOS 26, 
combina tractată de recoltat ce
reale, combina de recoltat porumb, 
transformatoare de 20 și 10 Mva, 
pompe de noroi Duplex, vagoane 
cisterne de 50 tone.

Principalele eforturi în opera de 
industrializare socialistă le îndrep
tăm spre acele ramuri de produc-

în mod just obiectivele 
și tactice, trasînd linia 
și sarcinile care se 
fata partidului în vede-

a uni-

Unic 
clasei

guvernului fascist, 
unitățile armatei ele 
unitățile hitle.riste și 

apărarea Capitalei, 
de îndreptățită

voluntari „tudor Vladimirescu“. 
formată pe teritoriul Uniunii So
vietice, au luptat alături de vite
zele armate sovietice, pentru iz
gonirea hitleriștilor de pe pămîn- 
tul patriei și dincolo de hotarele 
ei, pînă la victoria finală asupra 
Germaniei hitferiste. în aceste 
lupte, trupele romîne s-au acope
rit de glorie, eliberînd 3.831 loca
lități, capturînd peste 103.000 pri
zonieri. Eroismul lor a găsit o 
înaltă prețuire din partea Coman
damentului Suprem Sovietic, care 
a citat diferite unități militare 
romîne prin 7 ordine de zi și 21 
comunicate de război sovietice. 
Peste 100.000 soldați, subofițeri 
și ofițeri romîni au fost decorați 
cu ordine și medalii de război 
sovietice, maghiare, cehoslovace.

Faptul că de data aceasta ar
mata romînă lupta pentru o cau
ză dreaptă a făcut ca ea să fie 
puternic sprijinită de popor în 
lupta ei. Lozinca partidului „To
tul pentru front, totul pentru vic
torie !“ a mobilizat masele cele 
mai largi, scoțînd în evidență a- 
vîntul lor patriotic, hotărîrea de a 
face orice sacrificiu pentru a asi- 

■ gura nimicirea fascismului.
In lupta comună pentru zdro

birea fascismului s-a cimentat fră
ția de arme romîno-sovietică, s-a 
dezvoltat prietenia dintre popoa
rele romîn și sovietic. Nepieritoa
re e recunoștința poporului nostru 
față de eroica armată sovietică 
eliberatoare, nepieritoare va fi a-

ție pentru care avem în țară con
diții favorabile și resurse de mate
rii prime; producția de energie 
electrică, industriile chimică, pe
troliferă, metalurgică, minieră etc. 

Industria constructoare de ma
șini este chemată să asigure ridi
carea produselor ei la nivelul teh
nicii contemporane, să realizeze 
tipuri de mașini și utilaje cu ran
dament superior.

O mare Însemnătate pentru dez
voltarea operei de industrializare 
socialistă are desfășurarea unei 
acțiuni perseverente pentru mai 
buna gospodărire a întreprinderi
lor, ridicarea la un nivel calitativ 
mai înalt a activității de conducere 
și planificare a industriei. Con- 
centrînd investițiile spre sectoarele 
cele m.jî importante pentru dezvol
tarea întregii economii și spre 
obiectivele strict necesare, trebuie 
folosită la maximum și sporită ca
pacitatea de producție a întreprin
derilor și mașinilor. Materiile pri
me — de la metal și combustibil 
pînă la bumbac sau piele — să 
fie folosite cît mai rațional și eco
nomicos. O îndatorire principală a 
fiecărui colectiv de întreprindere, 
a fiecărui muncitor și tehnician 
este de a lupta pentru sporirea 
continuă a productivității muncii 
și reducerea prețului de cost. Unii 
conducători de întreprinderi, or
gane centrale economice nu acor
dă suficientă atenție realizării ace
stei sarcini care în condițiile eco
nomiei planificate este un factor 
hotărîtor. pentru mărirea producției 
și creșterea acumulărilor, pentru 
dezvoltarea economiei ' naționale și 
ridicarea nivelului de trai al oa
menilor muncii.

Avîntul cu care se desfășoară 
întrecerea socialistă în întreprinde
rile noastre, bogăția inițiativelor 
care se nasc, mișcarea inovatorilor 
dovedesc hotărîrea clasei noastre 
muncitoare de a lupta cu toate pu
terile pentru înfăptuirea politicii 
economice a partidului. Este de 
datoria organizațiilor de partid, a 
organelor sindicale să asigure dez
voltarea cît mai largă a întrecerii 
socialiste, să stimuleze prin toate 
mijloacele inițiativa creatoare ca 
formă concretă de participare a 
muncitorilor la conducerea pro
ducției. Hotărîrile recentei plenare 
a Consiliului Central al Sindicate
lor privind îmbunătățirea structurii 
organizatorice a sindicatelor 
contribui, fără îndoială, 
dicarea rolului sindicatelor 
mobilizarea oamenilor muncii la 
conducerea producției, la rezolva
rea sarcinilor economice.

Progrese îmbucurătoare au fost 
obținute în înfăptuirea sarcinii tra
sate de Congresul al II-lea al Par
tidului Muncitoresc Romîn cu pri
vire la creșterea și consolidarea 
sectorului socialist al agriculturii. 
In prezent, sectorul cooperatist- 
socialist al agriculturii cuprin
de jumătate din totalul fami
liilor de țărani muncitori și mai 
mult de jumătate din suprafața 
agricolă a țării. Recoltele bogate 
ale gospodăriilor colective și în
tovărășirilor fruntașe, veniturile în 
continuă creștere ale colectiviști
lor și întovărășiților conving mase 
tot mai largi ale țărănimii de 
justețea politicii partidului nostru 
de transformare socialistă a agri
culturii și le fac să se îndrepte tot 
mai hotărît spre cooperativizarea 
agriculturii.

La Consfătuirea pe țară a țăra
nilor și lucrătorilor din sectorul 
socialist al agriculturii, ținută în 
primăvara acestui an la Constan
ța, consfătuire în cadrul căreia a 
fost făcut bilanțul realizărilor ob
ținute în îndeplinirea sarcinilor 

regwrmf Puse Congresul al II-lea al
• P.M.R. în domeniul transformării

socialiste a agriculturii, partidul a 
trasat un vast program de conso
lidare și dezvoltare a sectorului 
socialist al agriculturii, de sporire 
a producției agricole.

Așa cum s-a arătat la Consfătui
re, sarcina principală în faza ac
tuală a procesului de transformare 
socialistă a agriculturii este ‘con
solidarea economico-organizatorică 
a sectorului cooperatist-socialist și 
pe această bază înaintarea mai de
parte pe frontul construcției so
cialiste. Partidul îndrumă țărăni
mea muncitoare și pe toți oamenii 
muncii din agricultură spre a pune 
în valoare toate terenurile agricole, 
a asigura creșterea producției la 
hectar, ca principalul mijloc — în 
condițiile țării noastre — de reali
zare a unui belșug de produse 
agricole, a extinde suprafețele cul
tivate cu porumb și în special cu 
porumb hibrid, a lichida rămînerea 
în urmă în domeniul creșterii ani
malelor, a dezvolta viticultura și 
pomicultura.

Partidul și guvernul s-au ocu
pat îndeaproape, în mod perseve
rent de întărirea și dezvoltarea 
gospodăriilor agricole de stat, ob- 
ținîndu-se în această privință re
zultate însemnate. Sarcina pusă 
de partid este de a continua mun
ca pentru ca gospodăriile agrico
le de stat să devină exemplu de 
agricultură socialistă, să ajungă 
în timpul cel mai scurt mari pro
ducătoare de cereale, carne, lapte 
și alte produse agricole, semințe 
de soi și animale de prăsilă, prin
cipalul furnizor al statului în con
stituirea fondului central.

Tovarăși,
Problemele legate de creșterea 

bunei stări a oamenilor muncii 
constituie obiectul grijii neobosite 
a partidului și guvernului.

Au rămas pentru totdeauna de 
domeniul trecutului vremurile cînd 
șomajul de masă, mizeria, analfa
betismul, molimele ce secerau sute 
de mii de vieți erau partea oa
menilor muncii. Dreptul la mun>

că, la învățutără, la odihnă, a de
venit o realitate în viața de zi 
cu zi a cetățenilor R. P. Romî
ne. Poporul muncitor se hrănește 
și se îmbracă mai bine ca în tre
cut. Față de 1948, în anul 1957 
consumul familiilor de muncitori 
a crescut de 2,2 ori la carne, de 
3,3 ori la grăsimi, de 2,6 ori la 
zahăr^ de peste 2 ori la textile și 
îmbrăcăminte.

Măsurile de îmbunătățire a 
sistemului de salarizare, înfăptui
te paralel cu creșterea productivi
tății muncii, pe baza propuner.'or 
de măsuri tehnico-organizatorice 
venite din masă, au dus la crește
rea ciștigurilor muncitorilor și teh
nicienilor. Intre 1950 și 1957, sa
lariul real a crescut cu 49 la 

■ sută. Acestea sînt dovezi grăitoa- 
. re ale grijii partidului și guver
nului pentru îmbunătățirea condi
țiilor de trai ale clasei muncitoa
re. Din standardul de viață al 
muncitorilor din R. P. Romînă face 
parte întreg ansamblul de măsuri 
sociale, de la îngrijirea medicală, 
asigurările sociale de stat, protec
ția muncii și pînă la organizarea 
odihnei în stațiunile balneo-clima- 
terice, măsurile de ocrotire a ma
mei și copilului etc.

Iri perioada 1950—1957 în orașe 
și centre muncitorești s-au con
struit din fondurile statului peste 
2.500.000 mp de suprafață locati- 
vă. Față de creșterea populației 
orășenești însă, activitatea în a- 
cest domeniu a rămas în urmă. Pe 
baza sarcinilor stabilite de Con
gresul al II-lea al P.M.R., în ul
timul timp au fost luate o serie 
de măsuri pentru dezvoltarea con
strucției de locuințe.

In anul 1957 s-au construit de

duri pentru utilarea institutelor de 
cercetări științifice, pentru funcțio
narea in bune condiții a teatre
lor, operelor, filarmonicelor, biblio
tecilor etc.

Intelectualitatea noastră, care 
se bucură de prețuirea partidului 
și guvernului, a poporului mun
citor, este chemată să aducă o 
contribuție tot mai mare la opera 
de făurire a culturii noi, socia
liste, să pună cercetarea științifi
că în slujba dezvoltării economiei 
și progresului tehnic, să creeze 
noi opere artistice și literare va
loroase, să muncească pentru e- 
ducarea socialistă a noii genera
ții, pentru raspîndirea largă în 
mase .a cunoștințelor științifice.

Partidul arată oamenilor muncii 
că îmbunătățirea mai departe a 
nivelului lor de trai material și 
cultural, lichidarea greutăților care 
se mai fac simțite, este cu putin
ță numai pe măsura dezvoltării 
economiei naționale, a creșterii ne
încetate a producției industriale și 
agricole, a ridicării productivității 
muncii, a sporirii venitului națio
nal. Fiecare succes obținut în 
creșterea producției industriale și 
agricole, fiecare procent obținut în 
ridicarea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost, slu jește 
interesului clasei muncitoare și al 
întregului popor de a-și făuri o 
viață din ce în ce mai bună.

Tovarăși,

Partidul nostru acordă o mare 
atenție întăririi continue a sta
tului democrat-popular, instru
mentul principal de construire a 
socialismului, pavăza cuceririlor 
revoluționare ale poporului.
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către întreprinderi, instituții, sfa
turi populare și cu ajutorul cre
ditelor acordate de stat aproape 
15.000 apartamente în suprafață 
totală de 960.000 mp. Nu s-a fă
cut însă tot ceea ce s-ar fi putut 
face pentru folosirea cu maximum 
de rezultate a fondurilor alocate 
de stat Se construiește încă 
scump, cu risipă de materiale și 
forță de muncă. îmbunătățirea se
rioasă a activității în domeniul 
construcțiilor de locuințe este o 
sarcină, căreia trebuie să-i acor
dăm o deosebită atenție.

In anii puterii populare și-a îm
bunătățit mult viața țărănimea 
muncitoare, care primește un pu
ternic sprijin din partea statului 
democrat-popular. Creșterea nive
lului de trai al țărănimii se poate 
vedea și din faptul că numai în 
anii primului cincinal au fost ri
dicate la sate un număr de case 
care ar putea alcătui aproape 400 
sate noi, socotind o medie de 
500 case pentru fiecare sat.

In sate funcționează 225 spita
le, 2.000 dispensare, 1.500 puncte 
sanitare. Dacă în 1938 erau 30.800 
paturi de spital, revenind cîte 1.900 
oameni la un medic, în 1958 vor 
fi 130.000 paturi, unui medic reve- 
nindu-i ceva mai puțin de 800 de 
oameni.

Condițiile create de puterea 
populară au făcut ca arta, cultu
ra, știința, să cunoșscă o mare în
florire, cele mai fargi și mai va
riate domenii ale artei și culturii 
devenind un bun al celor ce mun
cesc. Numărul școlilor de cultură 
generală a ajuns la aproape 
16.000 față de 13.865 în 1938, nu
mărul școlilor tehnice și profesio
nale a crescut de la 366 la 628. O 
puternică extindere cunoaște re
țeaua așezămintelor culturale de 
masă. Statul alocă importante fon-

Puterea democrat-populară — 
puterea clasei muncitoare, aliată 
cu țărănimea muncitoare — asi
gură cele mai largi drepturi și 
libertăți oamenilor muncii. Ca
racteristic pentru viața politică a 
țării noastre este participarea ac
tivă a maselor largi ale celor ce 
muncesc la conducerea și rezol
varea treburilor obștești.

Politica cercurilor imperialiste 
agresive, care se dedau la unel
tiri provocatoare împotriva țărilor 
lagărului socialist, existența în 
țara noastră a rămășițelor clase
lor exploatatoare impun întărirea 
neîncetată a vigilenței revoluțio
nare pentru zădărnicirea oricăror 
acțiuni ale dușmanului.

Partidul și guvernul au luat 
măsuri în vederea întăririi con
tinue și apărării proprietății so
cialiste, temelia dezvoltării econo
miei naționale și a ridicării nive
lului de trai al poporului. Orga
nele de partid și sfaturile popu
lare, întregul aparat de stat au 
obligația să lupte pentru respec
tarea strictă a disciplinei de stat, 
a legilor și hotărîrilor partidului 
și guvernului, să-j educe pe lu
crătorii aparatului de stat și 
masele de cetățeni în spiritul 
grijii pentru păstrarea și apăra
rea bunului obștesc.

Tovarăși,

pentru 
pentru 
cultu- 
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Succesele obținute de clasa 
noastră muncitoare, de întregul 
popor muncitor în lupta 
construirea socialismului, 
dezvoltarea economică și 
rală a patriei se datoresc 
lui că forța conducătoare
porului și a statului democrat- 
popular este Partidul Muncitoresc 
Romîn, că masele largi populare 
urmează cu încredere și înfăp
tuiesc cu avînt politica partidului.

Tăria partidului,- justețea poli
ticii lui izvorăsc din faptul că el

se călăuzește în întreaga sa acti
vitate după învățătura marxist- 
leninistă. Partidul e puternic prin 
unitatea de monolit și disciplina 
de fier a rîndurilor lui. prin fer
mitatea și intransigența revolu
ționară cu care a apărat și apără 
unitatea sa, zdrobind orice acți
uni antipartinice, orice încălcare 
a normelor leniniste ale vieții de 
partid, prin legăturile sșle strîn- 
se cu clasa muncitoare, cu mase, 
le de oameni ai muncii. Partidul 
e sînge din sîngele poporului, a 
cărui cauză o slujește cu abne
gație. Succesele obținute de par
tid în creșterea rîndurilor sale, 
în îmbunătățirea compoziției sale 
sociale reflectă in mod viu le
găturile indisolubile ale partidu
lui cu clasa muncitoare, cu ma
sele largi ale poporului, încrede
rea și dragostea profundă de care 
se bucură partidul în popor.

Partidul acordă o mare atenție 
muncii ideologice de educare 
marxist-leninistă a membrilor săi 
și de formare a conștiinței so
cialiste a oamenilor muncii, com
baterii influențelor ideologiei 
burgheze, aceasta fiind o condi
ție esențială pentru construirea 
cu succes a socialismului. Cu 
deosebită ascuțime se impune 
combaterea revizionismului — 
principalul pericol în mișcarea 
muncitorească internațională — 
calul troian cu ajutorul căruia 
ideologia burgheză caută să pă
trundă în rîndurile partidelor 
comuniste și muncitorești spre a 
le descompune din interior, a le 
abate de pe calea luptei revolu
ționare.

Plenara C.C. al partidului din 
iunie 1958 a înarmat organizațiile 
și membrii partidului nostru în 
vederea continuei întăriri a par
tidului, a întăririi unității și dis
ciplinei de partid, a creșterii 
combativității împotriva ideolo
giei burgheze, sub orice formă 
ar apărea, a curmării oricăror ma
nifestări de împăciuitorism față 
de abaterile de la linia și hotărî- 
rile partidului. Dezbaterea docu
mentelor plenarei în organizațiile 
de partid a scos în evidență inte
resul profund al masei membrilor 
de partid pentru treburile de 
partid și participarea lor intensă 
la activitatea partidului, voința 
lor puternică de a înfăptui poli
tica și hotărtrile partidului. întă
rirea continuă a partidului, a ro
lului său conducător chezășuiește 
victoria deplină a socialismului în 
patria noastră.

Tovarăși,

Sărbătorim 23 August în con
dițiile creșterii uriașe a forțelor 
socialismului și păcii, ale succe
selor strălucite obținute de țările 
lagărului socialist. Ilustrînd su
perioritatea sistemului socialist, 
Uniunea Sovietică ajunge din ur
mă cele mai dezvoltate țări capi
taliste în ce privește volumul 
producției pe cap de locuitor. Rit
murile record de sporire a pro
ducției în toate ramurile eco
nomiei U.R.S.S,, realizările unice 
în lume ale științei și tehnicii so. 
vietice, de felul sateliților artifi
ciali ai pămîntului, spărgătorului 
de gheață atomic, centralelor ato- 
mo-electrice, giganticei hidrocen
trale „Lenin" de pe Volga au 
stîrnit admirația întregii omeniri. 
In ritm impetuos se dezvoltă e. 
conomia și cultura și în celelalte 
țări socialiste. In cursul primului 
cincinal, în R. P. Chineză s-a 
construit mai mult decît într-un 
secol întreg; industria construc
toare de mașini chineză produce 
astăzi automobile și avioane, ma- 
șini-unelte de ultimul tip, utilaj 
electronic etc. Cehoslovacia a 
depășit Suedia, Franța și Germa
nia occidentală în ceea ce pri
vește producția de oțel pe cap de 
locuitor, Franța.și Italia în ceea 
ce privește producția de energie

electrică. In ansamblu, volumul 
producției industriale a U.R.S.S. 
și a celorlalte țări socialiste a 
depășit de peste 4 ori nivelul 
dinainte de război, în timp ce ță
rile capitaliste au întrecut nive
lul antebelic doar cu 90 ia sută.

Forța țărilor lagărului socialist 
constă nu numai în superiorita
tea sistemului lor economic, ci și 
în coeziunea și solidaritatea lor, 
bazată pe unitatea intereselor lor 
fundamentale. pe identitatea 
scopului lor final — construirea 
socialismului și comunismului —- 
pe fidelitatea lor față de învăță
tura marxist-leninistă. Unitatea 
de nezdruncinat a țărilor lagăru
lui socialist este o temelie traini
că a păcii, principalul obstacol 
în calea uneltirilor cercurilor im
perialiste agresive, chezășia con
strucției victorioase a socialismu
lui în fiecare din aceste țări.

Republica Populară Romînă 
este legată prin indisolubile rela
ții de prietenie frățească cu Uni
unea Sovietică și cu celelalte țări 
ale lagărului socialist. Trăsătura 
caracteristică a acestor relații, 
proprii tuturor țărilor lagărului 
socialist, constă în aceea că la 
baza lor stau principiile interna
ționaliste ale intr-ajutorării fră
țești. Prin unirea eforturilor ță
rilor socialiste, se creează condi
ții pentru dezvoltarea fiecăreia 
dintre ele, pentru ridicarea tuturor 
acestor țări la nivelul celor mai 
înaintate și întărirea continuă a 
întregului lagăr socialist. Colabo
rarea cu țările socialiste, ajuto
rul puternic, multilateral acordat 
de marea Uniune Sovietică au 
înlesnit imens opera de construc
ție socialistă în țara noastră.

Poporul romîn, guvernul Repu
blicii Populare Romîne își vor da 
și pe viitor întreaga contribuție 
la dezvoltarea colaborării și în- 
tr-ajutorării cu țările socialiste, 
la Întărirea continuă a unității și 
coeziunii lagărului socialist. U- 
neltirile dușmanilor îndreptate 
spre subminarea unității lagăru
lui socialist și a mișcării comu
niste internaționale s-au sfărîmat 
și se vor sfărîma și în viitor, ca 
în fața unui zid de granit.

Alături de celelalte țări ale la
gărului socialist, R. P. Romtnă 
luptă consecvent pentru pace și 
prietenie între toate popoarele. Ex- 
primînd năzuințele și interesele 
fundamentale ale poporului ro
mîn de a-și închina eforturile mun
cii pașnice pentru înflorirea pa
triei și făurirea buneistări a ce
lor ce muncesc, guvernul nostru 
se călăuzește în politica sa externă 
după principiile coexistenței paș
nice și ale schimburilor economice 
și culturale reciproc avantajoase 
cu toate statele, indiferent de re
gimul lor social.

S.U.A. și Angliei în Liban și Ior
dania. evoluția evenimentelor dini 
Orientul Arab a agravat simțitor!' 
încordarea internațională și a pus 
in primejdie pacea lumii. Guvernul 
R.F. Romîne a sprijinit cu căldură 
importantele propuneri făcute dq 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., tov. N. S. Hrușciovf 
cu privire la convocarea unei con-! 
ferințe la nivel înalt pentru curma-ț 
rea intervenției armate în Orientul 
Apropiat. Din păcate, aceste pro-' 
puneri, susținute cu căldură de 
opinia publică internațională, n-aif 
găsit ecou favorabil în cercurild 
guvernante ale puterilor occiden 
Fale, care se eschivează de la 
rea măsurilor cerute de popc\ ’ . 
pentru slăbirea încordării internă 
ționaie și asigurarea păcii în lume

In actuala etapă, forțele iubi 
toare de pace au și obținut uit" 
prini succes în lupta pentru stă 
vilirea agresiunii imperialiste îi 
Orientul Apropiat și Mijlociu.

Guvernul R. P. Romîne, dînc 
exoresic voinței de pace a poporu' 
lui romîn, consideră că O.NtU. 
trebuie-să-și îndeplinească sarcina- 
de a restabili pacea în Orientul- 
Arab. Calea spre aceasta este 
înainte de toate, retragerea trupe 
lor intervenționiste din cele dou£ 
state arabe.

Trăim în epoca măreață a pră 
bușirii monstruosului sistem colo 
nial al imperialismului. Nici for 
țele expediționare, nici pactele 
blocurile militare agresive și „doc; 
trinele" menite să camufleze țelu 
rile imperialiste nu sînt în stări 
să se opună acestui proces isterie 
progresist. Poporul nostru mp 
tor, care a îndurat de-a lungul 
ceniilor jugul imperialismului, u 
mărește cu fierbinte simpatie , 
solidaritate frățească avîntul miș 
carii de renaștere națională a po 
poarelor arabe, lupta popoareloi 
Asiei și Africii împotriva colonia
lismului, și-și exprimă convingerea 
nestrămutată in victoria lor.

Tovarăși,

(Urmare din pag. l-a)

Industria Bumbacudlui A, Ni- 
colae Simion, mecanizator la 
G.A.S. Ivănești, Gh. Vaneu, 
laminator al uzinele „Repu
blica”, Dan Ivan, muncitor 
la fabrica de încălțăminte 
„Flacăra Roșie".

La adunare au participat 
asemenea membri ai 

al P.M.R., membri 
guvernului, ai Prezi.

de
C.C.
ai
diului Marii Adunări Națio
nale, conducători ai organiza
țiilor obștești, reprezentanți ai 
vieții științifice și artistice, 
generali și ofițeri activi și de 
rezervă ai Forțelor Armate 
ale R. P. Romine, numeroși 
oameni ai muncii, fruntași 
din întreprinderile și institu
țiile Capitalei.

Au luat parte 
extraordinari și 
țiari ai R. P.

Tovarăși,

Evoluția evenimentelor a con
firmat întrutotul profunda analiză 
a situației internaționale făcută de 
consfătuirile de la Moscova ale 
delegaților partidelor comuniste și 
muncitorești frățești. Așa cum se 
arată în Declarația partidelor co
muniste și muncitorești din țările 
socialiste, cercurile agresive din 
S.U.A. au concentrat în jurul lor 
forțele reacționare din lumea ca
pitalistă devenind astfel centrul re- 
acțiunii mondiale. Aspirînd la do
minația mondială, ele încearcă să 
împiedice mersul înainte al ome
nirii în conformitate cu legile dez
voltării sociale.

Pe zi ce trece, opinia publică 
mondială își dă tot mai limpede 
seama de esența agresivă a poli
ticii imperialismului american, care 
acționează ca sugrumător al inde
pendenței și libertății popoarelor. 
Un uriaș val de revoltă și indig
nare a cuprins toate popoarele lu
mii în fața intervenției militare a

i Niciodată nu s-au ridicat în apă' 
rarea păcii asemenea forțe uriașe - 

. ca în zilele noastre ~ lagărul puf 
, ternic și unit al socialismului, noile 
i state independente din Asia ș 
. Africa, mișcarea de eliberare i 
, popoarelor din țările coloniale ș 

dependente, sutele de milioane dej 
, oameni iubitori de pace de pretu

tindeni. Unitatea și vigilența for
țelor păcii poate și trebuie să ba
reze calea forțelor întunecate ale 
războiului și să asigure omenirii 
bucuria, muncii pașnice. în ceea 
ce-1 privește, poporul romîn își va

■ da și de acum înainte întreaga 
contribuție la cauza destinderii în
cordării internaționale și a apără
rii păcii în lume.

Sărbătorind a 14-a aniversare a 
zilei eliberării patriei de sub jugul 
fascist poporul nostru își strînge 
și mai puternic rîndurile în jurul 
partidului, hotărit să obțină noi 
succese în lupta pentru construirea 
socialismului, pentru ridicarea ni-j 
velului de trai al celor ce mun
cesc, pentru apărarea păcii. Cre
dincios ideilor atotbiruitoare ale; 
marxism-leninismului, poporul no
stru va lupta pentru întărirea con
tinuă a unității familiei frățești:, 
a țărilor socialiste.

Trăiască scumpa noastră patrie. 
Republica Populară Roraină 1

Trăiască poporul romîn, con 4 
structor al socialismului I

Trăiască Partidul Muncitoresc' 
Romîn, forța conducătoare în Re-., 
publica Populară Romînă I

Trăiască și să se întărească prie-L 
tenia de nezdruncinat dintre po
porul romîn șl popoarele U.R.S.S.!

Trăiască lagărul socialist în 
frunte cu Uniunea Sovietică 1

Trăiască pacea în lumea în
treagă !

V •

Van Kinh, R. P. D. Coreene
— Kim Ben Dik, Sudanului— 
Mohamed Hamad El Nil, 
R. P. F. Iugoslavia — France 
Hocevar, Indiei — Jagan 
Nath Khosla, R. P. Albania
— Hasan Alinierko, Republi
cii Arabe Unite — Farid 
Chehaloui, R. D. Germană — 
Wilhelm Bick; trimișii extra
ordinari și miniștri plenipo
tențiari ai Italiei, Francesco 
Lo Faro, Israelului — Aricii 
Harell, Statelor Unite ale 
Americii Clifton R. Wharton, 
Uniunii Birmane — U Kyin; 
însărcinații cu Afaceri ai Bel
giei, Jean Leroy. Austriei — 
Franz Herbatschek : însărci
nații cu Afaceri ad-interim ai 
Danemarcei — Niels Helmer 
Haugsted, Turciei — Mustafa 
Kayagil, Franței — Jean du 
Boisberranger. Greciei — Ni- 
colaos C. Diamantopoulos, 
Marii Britanii — A. J. Wil
ton ; însărcinatul cu afaceri 
curente al Elveției — Paul 
Morgenthaler și Czeslaw Kas- 
przak. consilier al Ambasadei 
R. P. Polone.

Au participat de asemenea 
generalul colonel Marian Spy- 
chalsky, membru al Biroului

Politic al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, ministrul 
Apărării Naționale al R. P. 
Polone, și numeroși oaspeți 
de peste hotare.

A fost intonat Imnul de 
stat al R. P, Romîne.

Adunarea festivă a fost des
chisă de tovarășul Florian 
Dănălai-he, membru al C.C. 
al P.MiR., priiti-sccretar al 
Comitetului Orășenesc Bucu
rești al P.M.R.

Raportul cu privire la cea 
de-a 14-a aniversare a elibe
rării Rouiiniei a fost prezen
tat de tovarășul Chivu Stoica, 
membru al Biroului Politic 
al C-C. al P.M.R.. președin
tele Consiliului de Miniștri.

Asistența în picioare a ova
ționat îndelung pentru Parti
dul Muncitoresc Romîn.' ins
piratorul și făuritorul tuturor 
victoriilor noastre pentru 
unitatea poporului în jurul 
partidului, pentru puternicul 
lagăr al socialismului. în 
frunte cu Uniunea Sovietică, 
pentru pace în întreaga lume

La sfirșitul solemnității a 
avut loc un program artistic 
la care și-au dat concursul 

-Ansamblu] de cîntece șj dan
suri „Ciocârlia" și numeroși 
interpreți și soliști de frunte

amhasadorij 
plenipoten- 

Bulgaria — 
Stoian Pavlov, R. P. Chineze
— Ke Bo-nian, R. Cehoslova
ce — Ivan Rohall lllkiv, R.P. 
Ungare — Ferenc Keleti, 
R. D. Vietnam Nguyen (Agerpres)



a războiul antihitlerist
închiderea marii competiții sportive de masă

Spartachiada de vară
Participarea Romîniei la războiul 

antihitlerist cuprinde o etapă im
portantă în istoria poporului nos
tru muncitor, în istoria luptei dîr- 
ze și hotărîte duse de Partidul 
Comunist Romîn împotriva fascis
mului.

Istoria participării Romîniei la 
războiul antihitlerist a fost mar
cată de victoria insurecției armate 
populare de la 23 August 1944.

in condiții de adîncă ilegalitate 
P.C.R. a fost organizatorul și con
ducătorul insurecției armate popu
lare. întreaga muncă de pregăti
re politică și tehn.ico-militară a 
insurecției armate s-a desfășurat 
sub conducerea directă și nemij
locită a P.C.R. care a elaborat 
planul militar al insurecției arma
te și a condus în focul luptelor 
formațiunile patriotice și armata 
romîna, care a trecut în întregi
mea ei de partea poporului.

Chemarea partidului a găsit un 
guternic ecou în inima poporului 

ostru, care ș-a ridicat la luptă 
Lnpotriva cotropitorilor hitleriști. 
Lupte grele au avut loc în Bucu
rești, în Valea Prahovei, în raioa
nele Tr. Severin, Gura Văii, Or
șova, Fetești, Dobrogea și în alte 
regiuni și localități din țară.

In focul acestor lupte formațiu
nile patriotice, detașamentele de 
partizani, mii de muncitori și ță
rani, de tineri de pe întreg cuprin
sul patriei au luptat cu eroism le
gendar. Formațiunile patriotice 
din București, Ploești, Tr. Seve
rin, Constanța și din alte orașe au 
îndeplinit cele mai grele misiuni 
de luptă.

Prin lupta eroică a formațiuni
lor patriotice și a trupelor romîne 
a fost eliberată complect Capitala 
țării, regiunea Văii Prahovei, Do
brogea, Oltenia și alte regiuni ale 
țării. Cotropitorii hitleriști au pri
mit o lovitură nimicitoare. In opt 
zile de lupte grele trupele hitle- 
riste au pierdut 53.159 oameni, 
dintre care 14 generali și 1.224 o- 
fițeri. Numai în luptele purtate 
pentru eliberarea Capitalei trupele 
hitleriste au pierdut 5.457 oameni, 
dintre care 358 ofițeri și 1.089 sub
ofițeri. Astfel luptele pentru vic
toria insurecției armate populare 
și pentru zdrobirea hitleriștilor de 
pe teritoriu țării constituie o pa
gină glorioasă din istoria partici
pării Romîniei la războiul antihit
lerist.

★

Din ziua răsturnării dictaturii 
militare fasciste și pînă la 12 mai 
1945, timp de 260 zile trupele ro
mîne au luptat alături de glorioasa 
armată sovietică pentru zdrobirea 
definitivă a armatelor hitle
riste. Ele au luat parte la 16 
mari bătălii, la 367 lupte, au pă
truns în dispozitivul inamic pe o 
adîncime de peste 1.000 km, au 
străbătut în condiții grele de iar
nă 12 masivi muntoși, au forțat 
13 cursuri importante de apă, eli- 
berînd 3.831 localități dintre- care 
53 orașe. In aceste lupte trupele 
romîne au produs inamicului pier
deri grele, care se ridică la 120.214 
oameni, dintre care 103.214 pri
zonieri și peste 17.000 morți lăsați 
pe cîmpul de luptă.

Luptele purtate de trupele ro
mîne, alături de eroica armată so
vietică pot fi grupate în următoa
rele etape principale:

1. luptele purtate pentru elibe
rarea Transilvaniei de Nord;

2. luptele desfășurate pe terito
riul Ungariei;

3. luptele purtate ne teritoriul 
Cehoslovaciei.

Din ziua de 9 septembrie Ar
mata I-a și a IV-a romînă a tre
cut, din punct de vedere operativ, 
sub ordinele Frontului 11 Ucrai
nean comandat de mareșalul Uniu
nii Sovietice, Rodion Malinovski.

La începutul lunii septembrie 
inamicul a trecut la ofensivă în 
Podișul Transilvaniei. După patru
zile de tppte deosebit de grele, tru
pele romîne stăvilesc înaintarea 
inamicului), trecînd la acțiuni ofen-

de colonel Comsn loan

sive. Cu ajutorul armatei sovietice 
trupele romîne obțin o mare vic
torie în bătălia din sud-estul Tran- 
silvaniei, eliberînd orașele Sf. 
Qheorghe, Tg. Secuiesc, Qdorhei, 
Miercurea Ciuc, Gheorghieni. In 
acțiunile ofensive purtate pentru 
eliberarea orașului Sf. Gheorghe 
s-au acoperit de glorie pandurii 
Diviziei de voluntari „Tudor Vla- 
dimirescu" precum și ostașii altor 
unități romînești.

In fața trupelor romîne stătea 
misiunea istorică de a elibera în
treaga Transilvanie de Nord de 
sub jugul cotropitorilor hitleriști. 
Aceasta era o misiune greu de 
îndeplinit. Inamicul dispunea de 
forțe numeroase și puternice. Nu
mai ajutorul frățesc al armatei 
sovietice și mobilizarea poporului 
da către P.C.R. pentru sprijinirea 
frontului au creat condițiile ne
cesare pentru ca trupele romîne 
să-și poată îndeplini această mi
siune.

In zilele pregătirii ofensivei ge
nerale în Transilvania, P.C.R. și-a 
intensificat munca în rîndurile ar
matei romîne, lansînd manifeste și 
chemări înflăcărate în care se ex
plica scopul și caracterul drept al 
războiului pe care-1 ducea poporul 
nostru. „Luptați într-un război 
drept — se spunea într-un mani
fest al P.C.R. adresat către ar
mată — răzhoi de eliberare a ță
rii de cotropitorii nemți, război 
victorios, avînd sprijin măreț din 
partea eroicei și- neînvinsei Ar
mate Roșii" (Romînia liberă, 4 
septembrie 1944) .

Sub lozinca „Totul pentru front, 
totul pentru victorie", P.C.R. a 
chemat pe toți patrioții să sprijine 
din plin războiul drept, de elibe
rare. Slovele de foe ale chemării 
partidului au găsit un puternic 
ecou în inimile tinerilor muncitori, 
în frunte cu uteciștii. La glasul 
partidului numeroși tineri din uzi
ne, sate și școli, din București, 
Brașov, Craiova, Tr. Severin, Me
diaș și din alte orașe ale țării 
s-au prezentat la organele de par
tid, au format grupuri de volun
tari, plecînd pe front, unde au 
luptat cu arma în mînă împotriva 
dușmanilor cotropitori. Sprijinul 
neprecupețit dat armatei de către 
masele largi populare a ridicat e- 
lanul combativ al trupelor romîne 
care au trecut la ofensivă pentru 
eliberarea Transilvaniei de Nord.

După o puternică pregătire de 
artilerie și aviație trupele sovie- 
to-romîne din Podișul Transilvani
ei au deslănțuit o ofensivă gene
rală, pe direcția principală Turda, 
Cluj, Cărei, au nimicit forțele ina
micului în luptele de pe Mureș, de 
pe Someșul Mare și Someșul Mic, 
de la Oradea, Cărei și Satu Mare. 
In aceste lupte ostașii romîni au 
săvîrșit zeci și sute de fapte de 
arme care vor rămîne de-a pururi 
în memoria poporului nostru.

In luptele purtate pentru elibe
rarea Transilvaniei de Nord, ală
turi de armata sovietică, trupele 
romîne au eliberat 872 localități 
dintre care opt orașe mai impor
tante.

După eliberarea întregului teri
toriu al țării, în fața trupelor ro
mîne a stat misiunea de cinste de 
a ajuta poporul frate maghiar și 
pe cel cehoslovac în lupta pentru 
eliberarea de sub jugul cotropitori
lor hitleriști. Demascînd mașinațiu- 
nile elementelor reacționare din 
guvernele Sănătescu care se împo
triveau participării Romîniei la răz
boiul antihitlerist și sabotau con
venția de armistițiu, P.C.R. a 
mobilizat trupele romîne la lupta 
pînă la victoria deplină împotriva 
dușmanului comun.

După eliberarea Transilvaniei de 
Nord trupele romîne, cot la cot cu 
vitejii ostași sovietici au participat 
la luptele pentru eliberarea Unga
riei. Trupele romîne au străbătut 
teritoriul Ungariei de Ia granița 
romînă pînă la granița cehoslova

că pe o adîncime de 250—300 km. 
Lupte grele s-au dat în raionul 
Debrețin, în care s-a distins Divi
zia „Tudor Vladimirescu" primind 
denumirea Divizia „Tudor Vladi- 
mirescu-Debrețin" în regiunea și 
orașul Budapesta, în munții Bukk 
și Matra. Cu mult eroism au lup
tat trupele romîne pentru elibera
rea Budapestei. Timp de 85 zile 
trupele Corpului 7 armată romîn 
au participat neîntrerupt la bătă
lia pentru eliberarea Budapestei. 
Hitleriștii au organizat o apărare 
adînc eșalonată, care cuprindea 
trei centuri de apărare ce se în
tindeau pe o adîncime de 23 km. 
Numai pentru străpungerea celor 
trei, centuri de apărare umtătile 
Corpului 7 armată au luptat 42 
zile, după care timp de 15 z>le au 
participat la luptele de stradă din 
Budapesta, pînă la nimicirea sau 
capturarea complectă a inamicului. 
In luptele purtate pe teritoriul Un
gariei, trupele romîne au eliberat 
1.237 de localități, dintre care 14 
orașe, au capturat 20.357 prizo
nieri.

După eliberarea Ungariei, trupe
le romîne, alături de armata so
vietică au luptat mai departe pe 
teritoriul Cehoslovaciei. In timp 
ce se desfășurau luptele pe pămîn- 
tul poporului frate cehoslovac, în 
țară aveau loc evenimente hotărî- 
toare. Prin lupta eroică a maselor 
populare, conduse de comuniș*’’ a 
fost instaurat la 6 Martie 1945 re
gimul de democrație populară. A- 
cest eveniment istoric a constituit 
un punct de cotitură în intensifi
carea eforturilor pentru sprijinirea 
războiului antihitlerist. Puterea 
populară a luat o serie de măsuri 
în scopul sprijinirii luptei eroice 
a trupelor romîne. Sub lozinca 
„Totul pentru front, totul pentru 
victorie !“, au fost organizate și 
trimise pe front două caravane cu 
daruri ale oamenilor muncii pen
tru ostașii cjre luptau împotriva 
hitlerismului.

La chemarea partidului zeci și 
sute de tineri muncitori, în frunte 
cu uteciștii s-au înrolat voluntari 
și au plecat pe front, Crescuți și 
educați de partid uteciștii au lup
tat cu eroism și vitejie alături de 
pandurii vîrstnici, săvîrșind fapte 
de arme nemuritoare. In luptele 
purtate pentru eliberarea poporu
lui frate cehoslovac a căzut Con
stantin Godeanu, membru al C.C. 
al U.T.C. și atîția ,alți uteciști.

Instaurarea regimului de demo
crație populară, a ridicat moralul 
și spiritul combativ al trupelor 
romîne, care cot la cot cu armata 
sovietică au dat lovituri nimici
toare inamicului în bătăliile de la 
Zvolen, de la Bansca Bistrica, 
Kremnița. din Morava etc.

In timpul bătăliilor purtate în 
Cehoslovacia trupele romîne au 
înaintat în dispozitivul inamic pe 
o adîncime de 400 de km., au tra
versat opt masivi muntoși, au for
țat patru cursuri mari de apă și 
au eliberat 1.722 de localități din
tre care 31 orașe.

Toate acestea ne dovedesc că 
poporul nostru, mobilizat la lupta 
de către P.C.R. și-a adus o con
tribuție de seamă la lupta pentru 
zdrobirea complectă a Germaniei 
hitleriste. In luptele purtate îm
potriva Germaniei hitleriste arma
ta romînă a participat cu un efec
tiv de 355.389 oameni.

In luptele purtate împotriva co
tropitorilor hitleriști trupele ro
mîne s-au acoperit de glorie ne
muritoare, Cele șapte ordine de zi 
ale Comandamentului Suprem So
vietic, cele 21 comunicate de răz
boi sovietice și nenumărate ordine 
de ?i ale comandanților sovietici 
în care sînt citate faptele de ar
me ale trupelor romîne sînt o do
vadă vie a eroismului și vitejiei 
ostașilor romîni.

In cartea de aur a civilizației 
omenirii, poporul nostru a înscris 
cu sînge o pagină de glorie și 
eroism, dîndu-și contribuția la 
salvarea civilizației omenirii de 
barbaria hitleristă.

autoritate, 
n timp ce

» ată-ne la capătul celei de a 
| treia Spartachiade de vară a 
* tineretului. Cind înserarea a 
coborît peste oraș, pe Stadionul 
Tineretului s-au scurs coloanele 
participanților la ultimul act al 
Spartachiadei. Peste 1000 de bă
ieți și fete din toate regiunile ță
rii, care timp de patru zile, au 
luptat cu dîrzenia pe care o con
feră din plin tinerețea pentru a 
cuceri rîvnitul titlu de campion. 
Și au învins cei mai buni. Spe
cialiștii sînt unanimi în a apre
cia că actuala ediție a Sparta
chiadei s-a ridicat la un înalt ni
vel tehnic și că multe din rezul
tatele din finale au o certă valoa
re. In ceea ce ne privește pe noi, 
ziariștii, sîntem convinși că nu 
pu(ine din numele pe care le-am 
întîlnit pentru prima oară la a- 
ceastă Spartachiada, le vom mai 
întîlni deseori, pentru că nume
roase talente tinere s-au impus 
cu

In timp ce privim defilarea 
sportivilor, recapitulăm în 
memorie întrecerile ultimei 

zile a finalelor. Dacă vom snune 
că unele din meciurile disputate 
au fost cu adevărat dramatice nu 
vom exagera deloc. Finala la 
handbal masculin între echipele 
„Electra“-București și „Unirea"- 
Sîntana (regiunea Oradea) a stat 
sub semnul incertitudinii rezulta
tului pînă la ultimele minute de 
joc. Ambele echipe aruncaseră în 
joc întreg arsenalul lor de cunoș
tințe și toată puterea de luptă. 
Era un efort de-a dreptul epui
zant. Tinerii jucători nu și-au cru
țat forțele, La pauză rezultatul 
era egal: 4—4. Orădenii preiau 
conducerea imediat după relua
rea jocului: 5—4. Un minut mai 
tîrziu din nou egalitate. Iar con
duc orădenii, iar urmează egala- 
rea. Și meciul continuă să se 
desfășoare sub semnul unui echi
libru de valoare al celor două e- 
chipe. Mai sînt puține minute de 
joc și rezultatul este egal. Un ul
tim efort al jucătorilor bucureș- 
teni face ca victoria să le revină. 
In tribune tinerii muncitori de la 
,,Element Gotwald" fac o caldă 
manifestație de simpatie handba- 
liștilor uzinei lor.

Nici finala la volei masculin 
n-a fost lipsită de emoții. S-au 
înfruntat echipele „Sănătatea"- 
București și „Medicina“-Craiova. 
Primul set a aparținut craioveni- 
lor. In al doilea avantajul a apar
ținut cînd unei echipe, cind ce
leilalte. In cele din urmă setul 
este adjudecat de bucureșteni. 
Setul decisiv: bucureștenii încep 
puternic și conduc cu 8—1. Dar, 
surpriză — craiovenii reușesc să 
egaleze. Cine va cîștiga ? Cuvîn
tul hotărîtor l-a avut calmul și 
puterea de luptă a bucureștenilor 
care au cîștigat nu numai întîl- 
nirea, ci și titlul de campioni ai 
Spartachiadei.

O surpriză a constituit-o vic
toria echipei „Record“-Mediaș în

OezveHrea bustului lui Tudor Vladimirescu 
poartă numele

potriva asupritorilor feudali și a 
jugului otoman, a arătat că răs
coala condusă de Tudor Vladimi
rescu reprezintă un moment de 
seamă în lupta împotriva boieri
mii, în lupta pentru dreptate și 
eliberare naționklă a poporului 
nostru. „Partidul Muncitoresc Ro
mîn, continuatorul tradițiilor de 
luptă revoluționară a poporului 
nostru — a spus în încheiere vor
bitorul — cultivă și educă masele 
în spiritul tradițiilor revoluționare 
și al dragostei fierbinți față de 
patrie.".

Vineri după-amiază, la uzinele 
„Tudor Vladimirescu" din Capi
tală a avut Ioc festivitatea dezve
lirii bustului lui Tudor Vladimi- 
rescu.

La festivitate au luat parte re
prezentanți ai Comitetului de par
tid și ai Sfatului popular al raio
nului Nicolae Bălcescu, fruntași în 
producție, inovatori, muncitori, 
tehnicieni și ingineri ai uzinelor 
„Tudor Vladimirescu".

Tov. Daniel Grigoroviei, secretar 
al Comitetului de partid al uzine
lor, evocînd momente din viața și 
lupta lui Tudor Vladimirescu îm-

Inaugurarea
unor noi case ae cultură
aie

mult, dragostea părin- 
care partidul o arată

festivități cu peste 700 
plină cu tineri și tine-

Angajamentul tinerilor din raio
nul Grivița Roșie, luat în fața 
partidului și guvernului nostru, a 
fost îndeplinit. Impunătoare, Casa 
de cultură a tineretului din raio
nul Grivița Roșie și-a deschis ieri 
porțile pentru a primi pe acei care 
prin munca lor au clădit-o.

Ridicată pe locul unde cu ani 
în urmă era un teren viran, acest 
nou edificiu de cultură oglindește, 
odată mai 
tească pe 
tineretului.

Sala de 
locuri era . 
re, precum și vîrstnici veniți din 
întreprinderile raionului. Mulți din
tre ei au efectuat sute de ore de 
muncă voluntară p-e șantier. 
Astăzi, citești pe chipurile lor 
bucuria, bucuria muncii împlinite.

Aplauze izbucnesc cind apare 
prezidiul, din care fac parte tova
rășii Petre Gheorghe, secretar al 
C.C. al U.T.M., Popescu Vasile, 
primul secretar al raionului de par
tid, activiști ai comitetului orășe
nesc U.T.M., muncitori fruntași.

Pasionanta finală la handbal între „Electra"-București și „Unirea"- Sîntana (regiunea Oradea) s-a 
terminat cu victoria bucureștenilor. Foto : N. STELORIAN

finala la handbal feminin. Echi
pa muncitoarelor de la fabrica de 
încălțăminte „8 'Mai“ din Me
diaș este tînără. Este tînără ca 
vîrstă (în medie — 16 ani) și 
este tînără ca existență (actuala 
formație activează doar de vreo 
patru luni). Am stat de vorbă cu 
Ogreanu Elisabeta. E fericită că 
echipa din care face parte a de
venit campioană. Victoria în În
trecerea sportivă încununează 
eforturile în domeniul activității 
sportive ce se desfășoară în aceas
tă întreprindere din Mediaș, efor
turi pe care le depune în primul 
rînd organizația U.T.M. Ogreanu 
îmi spune că din cei 22 de tineri 
care muncesc în secția croit 21 
din ei au participat la întrecerile 
Spartachiadei de vară. Fetele din 
Mediaș sînt fruntașe nu numai 
în sport, ci și în producție. Ele 
muncesc bine iar graficele lor de 
producție consemnează depășiri 
de normă și economii de materie 
primă. Și acum ceva despre me
ciul decisiv al echipei din Me
diaș. Ca adversare au avut pe 
jucătoarele redutabilei formalii 
„Sț.ăruința“-Sighet. In prima re
priză fetele din Mediaș au con
dus cu 3—1, iar după pauză au 
urcat scorul la 5—1. Jucătoarele 
din Sighet au o puternică reve
nire. și reușesc să oîștige puncte: 
4—5. Dar echipa din Mediaș este 
hotărîtă să nu piardă. Luptă cu 
toate resursele ei și învinge.

La oină victoria a revenit echi
pei din comuna Băduleasa — re
giunea București. Dar o frumoasă 
victorie morală au repurtat-o și 
jucătorii din comuna Horgești —

In cuvîntul de deschidere rostit 
de tovarășul Cristea Dumitru, 
prim secretar al comitetului rajo- 
nal U.T.M. Grivița Roșie, ș-a ară
tat că prin lupta poporului mun
citor condus de partid, in patria 
noastră au avut loc adînci prefa
ceri economice și politice. Tinere
tul trăiește o viață nouă, plină de 
bucurii, simțind din plin grija re
gimului nostru. Construirea în ra
ionul Grivița Roșie a unei case 
de cultură a tineretului are ca 
scop principal acela de a contribui 
la educarea comunistă a tineretu
lui.

Tinerii din raion au răspuns cu 
entuziasm la apelul comitetului ra
ional U.T.M.; dovadă ■ sînt cele 
peste 65.000 ore de muncă volun
tară prestate pentru construirea 
acestui lăcaș de cultură. In acea
stă muncă s-au evidențiat în mod 
deosebit organizațiile U.T.M. din 
Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor, deja Complexul Gri. 
vița Roșie, cărora li s-au decernat 
diplome de onoare ale C.C. al U.T.M. 

regiunea Bacău care deși nu s-au 
clasat decît pe locul 3 au dovedit 
frumoase aptitudini.

In fața tribunei centrale s-au 
aliniat participanții la finalele 
Spartachiadei. Tovarășii Pe

tre Gheorghe, secretar al C.C. al 
U.T.M. și Ion Simion, vicepre
ședinte al U.C.F.S., primesc ra
portul. Tov. Ion Simion rostește 
cuvîntul de închidere a finalelor 
Spartachiadei. Adresîndu-se par- 
ticipanților la întreceri vorbitorul 
spune :

„Voi cel peste 1.000 de tineri și 
tinere din toate regiunile țări care 
ați ajuns în aceste finale v-ați 
dovedit de-a lungul întrecerilor 
cei mai bine pregătiți spre a re
prezenta regiunile voastre la a- 
ceastă mare competiție a tinereții, 
a forței și priceperii, a îndemî- 
nării și a voinței de a învinge. 
V-am urmărit în aceste zile cu 
dragoste și v-am văzut cum ați 
depus toate străduințele pentru a 
ocupa un loc cît mai bun in con
cursuri. Cinste vouă, dragi spor
tivi și sportive, pentru felul în 
care v-ați pregătit și ați luptat 
pentru victorie".

Tov. Ion Simion arată mai de
parte că organizarea acestei mari 
competiții de masă reprezintă o 
formă de atragere a maselor în 
practicarea sportului și un mijloc 
de a cunoaște și de a pregăti 
schimbul de mîine al sportivilor

...
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De asemenea, s-au mai evidențiat 
organizațiile U.T.M. de la I.R.E.B., 
Auto-C.F.R., Tableta, care vor fi 
trecute în Cartea de onoare a co
mitetului orășenesc U.T.M.

Construirea casei de cultură a 
fost posibilă, a continuat vorbito
rul, datorită sprijinului acordat 
nouă de către partid, „Mulțumim 
cu multă dragoste și adîncă re
cunoștință partidului și guvernu
lui nostru pentru grija părintească 
ce o poartă tineretului",,.

Lutnd cuvîntul, tovarășul Popes
cu Vasile, prim secretar al comi
tetului raional de partid, in cu
vinte emoționante, a descris via
ța grea la care era osîndit tine- 
retul pe vremea cind in țara noa
stră sțăpinea burghezia. Vorbito
rul le-a amintit tinerilor că ace
ste vremuri cind tineretului ii era 
închis drumul spre cultură nu tre
buie uitate. Tineretul trebuie să 
arate recunoștință față de partid 
pentru grija pe care partidul no
stru o poartă tinerilor. Prin acti
vitatea sa, casa de cultură va 
trebui să educe tinerii în spiritul 

noștri fruntași care vor ridica tot 
mai sus gloria sportivă a patriei 
noastre. Vorbitorul a felicitat pe 
campionii și finaliștii Spartachia
dei și le-a urat noi succese in 
sport, ca și în muncă și învăță
tură.

In încheiere vorbitorul a snus 
adresîndu-se tinerilor șnortivi : 
„Întrecerea voastră se încheie uzi, 
în ajunul zilei de 23 August, cea 
mai mare sărbătoare a poporului 
nostru, ziua eliberării patriei 
noastre. Mîine veți avea cinstea 
de a fi prezenți în coloana spor
tivilor care vor defila prin fața 
conducătorilor partidului și gu
vernului. Uniți-vă glasul vostru 
tineresc cu cel al sutelor de mi> 
de demonstranți spre a vă expri
ma întregul devotament, dragos
tea fierbinte pentru Comitetul 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn și pentru Guvernul țării 
pentru viața liberă și fericită pe 
care, sub conducerea lor ne-o fău
rim".

Coloanele sportivilor părăsesc 
stadionul. Marea întrecere 
a luat sfîrșit. Ea se va în

scrie ca una din marile victorii 
ale sportului de mesă din patria 
noastră, ca o puternică mărturie 
a condițiilor minunate pe care 
partidul și guvernul le-au creat 
tineretului nostru de a practica 
sportul.

EUGENIU OBREA

Casa de cultură a tineretului din raionul „Grivița Roșie" 
de

în.
a-

dragostei față de partid, față 
scumpa noastră patrie.

Cuvîntul vorbitorilor a fost 
trerupt de nenumărate ori de 
plauze furtunoase. Numele parti
dului drag, al C.C. al P.M.R., în 
frunte cu tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, au fost scandate minute 
în șir de către tinerii prezenți. In 
încheierea ședinței festive s-a dat 
citire telegramei trimise Comite
tului Central al P.M.R., tovarășu
lui Gh. Gheorghiu-Dej și Consi
liului de Miniștri al R.P.R., tova
rășului Chivu Stoica, în care tine
rii din raion mulțumesc partidului 
și guvernului pentru sprijinul a- 
cordat și se angajează să nu-și

INFORMAȚII
Vineri a avut Joc la Turda 

inaugurarea' noului local al Tea
trului de stat. Sala teatrului are 
o capacitate de 520 locuri.

La spectacolul inaugural s-aij 
jucat -fragmente din piesa „Pen
tru fericirea poporului" de N. Mo- 
raru și A. Baranga.

★
La invitata sfatului popular al 

orașului Tg. Mureș, vineri a sosit

In regiunea Suceava

Mari cantități 
de furaje însîlozate
Acțiunea patriotică a tineretului 

din agricultură de a însiloza mari 
cantități de nutrețuri verzi în gos
podăriile agricole de stat și în gos
podăriile agricole colective, se des
fășoară cu mari succese în regiu
nea Suceava, Cu mult înainte de 
începerea acțiunii, comitetul regio
nal U.T.M. Suceava, împreună cu 
Trustul regional Gostat au stabi
lit măsuri importante pentru orga
nizarea lucrărilor de însilozare. 
In 16 gospodării agricole de stat 
s-au deschis șantiere de muncă vo
luntară ale tineretului, pentru însi- 
lozarea nutrețurilor verzi.

Tinerii vor contribui prin muncă 
voluntară la însilozarea unei can
tități de 17.972 tone porumb fura
jer, adică întreaga cantitate plani
ficată pentru gospodăriile de Stat.

Această inițiativă patriotică a or
ganizațiilor U.T.M. va avea ca re
zultat realizarea a 1.700.000 lei 
economii.

Pînă acum, în cinstea zilei de 
23 August utemiștii, tinerii care 
lucrează pe șantierele tineretului 
au însilozat 6000 tone de porumb 
furajer.

P. LUNGU
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A fost realizat 
prototipul autobusului 

„T. V. 2“
In cinstea celei de-a 14-a 

aniversări a eliberării patriei 
de sub jugul fascist, colec.i- 
vul uzinelor „Tudor Vladiml- 
rescu" din Capitală a rea'i- 
zat prototipurile autobusului 
„T.V.—2" pentru transportul 
urban și interurban.

Noul 
cu noul 
bricat 
Roșu" 
care îi 
pide și

Spre 
autobuse, la noul tip echipa
mentul de tracțiune (motor și 
transmisie) este amplasat pe 
consola din spatele autobusu
lui. La amenajarea interioru
lui o deosebită grijă s-a acor
dat confortului și vizibilității.

Autobusul pentru transpor
tul urban are o capacitate de 
transport de 75 de pasageri, 
dintre care 33 pe banchete, 
iar autobusul interurban 
47 de locuri pe banchete.

Merită subliniat faptul că 
autobusul „T.V —2“ atît

autobus este echi at 
motor de 130 C.P. fa
de uzinele „Steagul 
de la Orașul Ștal n, 
asigură demaraje ra- 
viteză sporită.
deosebire de vechile

are

cel 
pentru transportul interurban, 
cît și cel pentru transpor'ul 
urban, folosește o construe'ie 
mecanică (șasiu, carose Li, 
axe, suspensii, mecanisme de 
direcție) identice cu ale tratei’ 
busului construit de aceste 
uzine- Prin această unificare 
de construcție șe obțin mari 
avantaje economice în fabri
cație.
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precupețească eforturile, pentru a 
răsplăti prin muncă, grija deose
bită pe care partidul le-o poartă.

Programul casei de cultură a 
tineretului — avînd ca scop edu
carea comunistă a tineretului — 
se anunță interesant. Astfel, zilnic 
vor avea loc aici manifestări ar
tistice, se va organiza „Joia tine
retului", se vor ține conferințe cu 
caracter educativ, conferințe pe 
teme ale situației internaționale 
etc.

Tot ieri s-a mai inaugurat și 
Casa de cultură a tineretului din 
raionul N. Băleeseu.

DUMITRU DUȚA

în Capitală, îp drum spre Tg. Mu
reș, o delegație a orașului Kazan, 
capitala R.A.S.Ș. Talare, condusă 
de Tunacov Pavel Dmitrievici, 
președintele comitetului executiv 
al Sovietului orășenesc Kazan.

In aceeași seară delegația a 
plecat spre Tg. Mureș, unde va 
participa la sărbătorirea zilei de 
23 August.

(Agerpres)



DEPUNERI DE COROANE
la Monumentul Eroilor Patriei

și al Eroilor Sovietici
Tn amintirea luptătorilor căzuți 

în lupta împotriva fascismului, 
pentru libertatea și independența 
patriei noastre, cu prilejul celei 
de-a 14-a aniversări a eliberării 
patrie noastre vineri dimineața au 
fost depuse coroane de flori la

Monumenfut Eroilor Patriei și la 
Monumentul Eroilor Sovietici.

La solemnitățile care au avut 
loc ir.u acest prilej au luat parte 
tovărășii Alexandru Moghioroș. 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Aliniștri, Vladimir 
Gheorghiu, secretar al C.C. al 
P.AV.R., Anton Moisescu. vicepre
ședinte al Prezidiului Alarii Adu
nări Naționale, Ion Cozma, minis- 

□I

Manifestări în fără cu prilejul 
: zilei de 23 August

Vineri înainte de amiază a 
avut loc la Cimitirul eroilor din 
Timișoara solemnitatea depunerii 
de coroane la mormintele os'ași
lor .sovietici și romîni căzuți în 
luptele pen.ru eliberarea patriei 
de sub jugul fascist.

Seara în sala Operei de Stat a 
avii loc adunarea festivă a oa
menilor muncii din localitate 
consacrată celei de-a 14-a ani
versari a eliberării patriei. Des
pre. însemnătatea istorică a zilei 
da 123 August și realizările obți
nute în anii puterii populare, a 
vorbit tov. Vasile Daju, secretar 
ăl comitetului regional Timișoa
ra al P.M.R. In încheiere, fo~- 
mații artistice au prezentat un 
spectacol de gală.

★
In memoria bravilor ostași so

vietici care au căzut în lupta îm
potriva fascismului, vineri dimi
neața la Iași au fost depuse 
coroane la Monumentul Eroi

Dezvelirea monumentu’ui

trul Agriculturii și Silviculturii, 
Vasile Dumitrescu, adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe, Ton 
Dobre, Nicolae Pascu, secretari ai 
C.C.S., Virgil Trofin, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.M., Eugen Ro- 

dan. secretar al Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., Dionisie lo- 
nescu, șeful Ceremonialului de 
Stat, general maior Marcu Stan, 
general locotenent în rezervă llîe 
Crețulescu și alții.

Au luat parte arrțbasadorul 
Uniunii Sovietice la București 
A. A. Epișev, general maior I. P. 
Juravlev, atașat militar al Uniunii 

lor Sovietici de la Copou 
și la mormintele eroilor sovie
tici. Au participat reprezen
tanți ai organelor de partid și 
de stat, ai organizațiilor de masă, 
delegați ai oamenilor muncii din 
întreprinderi și instituții. Despre 
jertfa glorioasă a ostașilor so
vietici pentru eliberarea patriei au 
vorbit col. Gh. Logofătu la Mo
numentul Eroilor Sovietici ; colo
nel Constantin Ciobnnu la cimi
tirul din str. I. C. Frimu și co
lonel D. Macovei la cimitirul 
Eternitatea.

★
Vineri dimineața la cimitirul 

Sineasca din Craiova a avut loc 
solemnitatea depunerii de coroa
ne la mormintele ostașilor romini 
și sovietici.

Cu acest prilej colonel Ion Lun- 
can și Dumitru Aruștei, președin
tele Sfatului popular orășenesc 
Craiova, au vorbit despre însem
nătatea zilei de 23 August și 
despre eroismul ostașilor romini 

Sovietice și membri ai Ambasadei 
Uniunii Sovietice.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea Comitetului Central al 
Partidului Aluncitoresc Romîn, 
Consiliului de Miniștri și Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale a

R. P. Romîne, Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București. Consiliului 
Central al Sindicatelor, Comitetu
lui Central al Uniunii Tineretului 
Muncitor și Consiliului General 
A.R.L.U.S.

Cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere în memoria 
eroilor romîni și sovietici căzuți 
pentru eliberarea patriei noastre 
de sub jugul fascist.

(Agerpres)

și sovietici în lupta împotriva fas
cismului.

+
Pentru a cinsti memoria luptă

torilor căzuți în războiul împo
triva dușmanului fascist, cu prile
jul celei de-a 14-a aniversări a 
eliberării patriei, vineri diminea
ța delegații de oameni ai mun
cii ale întreprinderilor orașului 
Constanța, ale organelor de par
tid și de stat, ale organizațiilor 
de masă și ale militarilor au de
pus coroane de flori la Monum- n- 
tul Eroilor Sovietici din cimi.i- 
rul orașului și la Monumen.ul 
Eroilor Marinari Sovietici de pe 
faleza cazinoului din Constan
ta.

Seara le Teatrul de stat a avut 
loc o adunare festivă. Tov. Petre 
Ionescu, secretar al comitetului 
regional de partid, a vorbit des
pre însemnătatea zilei de 23 Au
gust, arătind prefacerile ad'nci 
din țara noastră și din regiunea 
Constanța în cei 14 ani de la e- 
liberarea patriei.

Adunarea s-a încheiat cu un 
program artistic.

Manifestări peste hotare
in cinstea zilei de 23 August

U.R.S.S.
MOSCOVA 22. — Coresponden

tul Agerpres transmite : In seara 
zilei de 22 august, în sala Coloa
nelor a Casei Sindicatelor din 
Moscova a avut loc adunarea festi
vă consacrată celei de-a 14-a ani
versări a eliberării poporului ro
mîn.

Din prezidiul adunării au făcut 
parte Mihail Dalea, ambasadorul 
R. P. Romine la Moscova, Ser- 
ghei Orlov, secretarul Comitetului 
orășenesc Mostova al P.C.U.S., 
Gheorghi Jukov, președintele 
Comitetului de stat pentru rela
țiile culturale cu țările străine de 
pe lingă Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. și numeroși alți repre
zentanți ai organizațiilor de stat și 
obștești din Moscova.

Adunarea a fost deschisă de
N. T. Sizov, vicepreședinte al 
Uniunii Asociațiilor de prietenie 
cu țări străine.

După intoriarea imnurilor de 
stat ale R. P. Romine și U.R.S.S. 
a luat cuvîntul Evgheni Afana
senko, ministrul învățământului al 
R.S.F.S.R. și președinte al Aso
ciației de prietenie sovieto-romîne, 
care a înfățișat lupta revoluționa
ră a poporului romîn pentru eli
berarea sa de sub jugul fascist și 
marile succese obținute în con
struirea socialismului.

A luat apoi cuvîntul Mihail Da
lea, ambasadorul R. P. Romine la 
Moscova.

Adunarea a adoptat textul unei 
scrisori de salut adresate Consi
liului General A.R.L.U.S.

■ir
La 22 august, la Kiev a avut 

loc, de asemenea, o adunare fest'- 
vă a reprezentanților vieții .publi
ce din oraș, consacrată sărbătorii 
naționale a poporului romîn.

R. P. BULGARIA
SOFIA 22 (Agerpres). — Cu 

prilejul celei ce-a 14-a aniversări 
a eliberării Romîniei, ambasadorul 
R.P.R. la Sofia, M. Roșianti, a 
oferit o gală de filme. Au fost pre

Nâdia Es-Salti va trăi
AMMAN 22 (Agerpres). — în urma protestelor opiniei publice 

din Iordania și din întreaga lume autoritățile de la Amman au fost 
nevoite să revină asupra condamnării la moarte a grupului de ti-

1 neri patrioți iordanieni, sentință care a fost dată cu cinci zile in 
urmă.

( Curtea militară din Iordania a schimbat sentința pronunțată 
8) împotriva tinerei iordanicne Nadia Es-Salti la șapte ani și juma- 
j tute de închisoare, apoi a schimbat sentința a doua oară la trei 

ani de închisoare. Doi dintre ceilalți tineri patrioți au fost con
damnați din nou la moarte, iar alți doi la 10 și respectiv 15 ani

( de închisoare. Cei doi corul aninați la moarte sînt Theodore Ste- 
v phan și Ahmed Mahmoud Ibrahim.
), In timpul anchetei acești tineri au fost brutal maltratați de 
(' poliția iordaniană. La proces Ibrahim a apărut în fața instanțelor 
j cu fațe și brațele acoperite de răni.
j După anunțarea ultimei sentințe judecătorul militar a declarat 
v că sentința urinează a fi aprobată de guvernatorul general militar 
' al Amnianului și apoi de însuși Hussein.

zentate filmele „Erupția" și „Cîn- 
tece și dansuri ardelenești".

Tot cu acest prilej la Casa de 
cultură „Peter Beron" din Sofia a 
vorbit dr. Vasile Bacargiev despre 
succesele poporului romîn în cei 
14 ani de la eliberare.

R. P. UNGARA
BUDAPESTA 22. Coresponden

tul Agerpres transmite: Cu prile
jul celei de-a 14-a aniversări a 
eliberării Romîniei, în mai multe 
localități din R. P. Ungară au 
avut loc depuneri de coroane la 
monumentele eroilor romîni căzuți 
pentru eliberarea Ungariei.

La Debrețin a avut loc o solem
nitate în cadrul căreia au fost de
puse coroane la placa comemora
tivă, pe locul unde se va înălța 
monumentul ostașilor romîni care 
și-au dat viața alături de trupele 
sovietice pentru eliberarea Debre
ținului.

R. P. ALBANIA
TIRANA 22 (Agerpres).—ATA 

transmite : Cu prilejul celei de-a 
14-a aniversări a eliberării Romî
niei, sub auspiciile Comitetului 
albanez pentru relații culturale cu 
străinătatea la palatul de cultură 
„Aii Kclmendi" din Tirana a avut 
loc o adunare festivă.

R. P. POLONĂ
VARȘOVIA 22 (Agerpres). — 

Presa centrală poloneză a publicat 
în preajma zilei de 23 August o 
serie de articole subliniind succe
sele obținute de poporul romîn în 
diferite domenii de activitate.

FINLANDA
HELSINKI 22 (Agerpres). — 

Presa finlandeză publică articole 
care scot în evidență succesele 
obținute de R. P. Rornînă în anii 
regimului democrat popular. Zia
rul „Ny Tid“ din 21 august pu
blică un articol intitulat „Dezvol
tarea Romîniei după eliberare", în 
care arată ‘că industria romîneas- 
că a făcut mari progrese. Ziarul 
subliniază de asemenea, creșterea 
substanțială a nivelului de trai.

Sesiunea specială 
extraordinară a Adunării Generale 

a O.N.U. și-a încheiat lucrările
Rezoluția comună a țărilor arabe 

în unanimitate
a fost adoptată

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
TASS transmite: Ședința din 
după-amiaza zilei de 21 august a 
sesiunii speciale extraordinare a 
Adunării Generale a O.N.U.

La începutul ședinței MUHAM
MED MAHGUB, ministrul Aface
rilor Externe al Sudanului, a pre
zentat în numele tuturor celor zece 
state arabe (Irak, Iordania, Liban, 
Libia, Maroc, Arabia Saudită, 
Sudan, Tunisia, R.A.U. și Yemen) 
un nou proiect de rezoluție. Pro
iectul cere secretarului general al
O.N.U. să intreprindă acțiuni 
practice care să contribuie la spri
jinirea scopurilor și principiilor 
Cartei în ce privește Libanul și 
Iordania și prin aceasta la retra
gerea cit mai grabnică a trupelor 
străine din aceste două țări. Pro
iectul de rezoluție prevede ca se
cretarul general să prezinte cel 
tîrziu la 30 septembrie 1958 rapor
tul asupra situației.

In cuvîntul său, secretarul de 
Stat al S.U.A., DULLES, a repe
tat afirmația că trupele america
ne ar fi fost trimise în Liban nu
mai pentru a asigura pacea po
poarelor mici. Totuși în fața Adu
nării Generale, ai cărei membri 
au condamnat în majoritatea lor, 
direct sau indirect, agresiunea 
S.U.A. și Angliei în Orientul A- 
propiat și Mijlociu, Dulles a fost 
nevoit să declare că*nu consideră 
acțiunile S.U.A. ca o măsură 
ideală.

Incercînd să salveze prestigiul 
S.U.A. și să camufleze această re
tragere forțată, Dulles a susținut 
că proiectul de rezoluție prezentat 
de țările arabe nu se deosebește 
decît prin formulări de proiectul 
de rezoluție al „celor șapte", pre
gătit din inițiativa S.U.A. El a 
declarat că deși delegația S.U.A. 
preferă formulările proiectului de 
rezoluție al „telor șapte", ea va 
vota pentru proiectul de rezoluție 
al țărilor arabe.

In același spirit a vorbit mi
nistrul Afacerilor Externe al An
gliei, Lloyd.

Ministrul Afacerilor Externe al 
L’.R.S.S., A. A. Gromîko, care a 
luat cuvîntul după Lloyd, a decla
rat că. după părerea delegației 
sovietice, în urma discutării pro
blemei retragerii trupelor ameri
cane și engleze respectiv de pe te
ritoriul Libanului și de pe teri
toriul Iordaniei, majoritatea covîr- 
șitoare a statelor s-a pronunțat 
pentru retragerea imediată a aces
tor trupe de pe teritoriile statelor 
mai sus-rrientionate. Nu putem de
cît să ne exprimăm -atisfacția în 
legătură cu aceasta, a spus el, de
oarece, propunînd convocarea se

siunii extraordinare a Adunării 
Generale guvernul sovietic a por
nit de la faptul că O.N.U. trebuie 
să-și spună cuvîntul cu greutate 
în favoarea necesității retragerii 
imediate a trupelor americane și 
engleze de pe teritoriile țărilor 
Orientului Apropiat și Mijlociu.

Rezoluția prezentată de co
mun acord de către cele zece 
state arabe, deși are formu
lări întrucîtva neprecise, co
respunde totuși sarcinii prin
cipale ce a stat în fața Adu
nării Generale, și anume a- 
ceea de a se pronunța în fa
voarea retragerii urgente a 
trupelor americane și engleze 
din Orientul Apropiat, și co
incide de fapt cu propunerea 
Uniunii Sovietice, deoarece 
spune lucrurile principale 
care trebuiau spuse Adunării 
Generale.

A. A. Gromîko și-a exprimat 
speranța că guvernul S.U.A., pre
cum și guvernul Angliei vor ascul
ta cu seriozitate glasul majorită
ții covîrșitoare a statelor membre 
ale O.N.U. care s-au pronunțat 
pentru retragerea imediată, ur
gentă, a trupelor engleze și ame
ricane din Iordania și Liban.

DACA GUVERNELE S.U.A. 
ȘI ANGLIEI NU AR ȚINE SEA
MA ÎN MOD SERIOS DE A- 
CEASTA HOTARIRE ȘI AR TA
RAPANA SUB DIVERSE PRE
TEXTE RETRAGEREA TRUPE
LOR LOR DE PE TERITORIILE 
IORDANIEI Șl LIBANULUI, 
GUVERNUL SOVIETIC CONSI
DERA NECESAR SA DECLARE 
DE PE ACUM CA VA RIDICA 
DIN NOU ACEASTA PROBLE
MA IN FAȚA O.N.U. IN CA
DRUL SESIUNII ORDINARE A 
ADUNĂRII GENERALE.

In încheiere A. A. Gromîko a 
salutat în numele delegației so
vietice și al guvernului sovietic 
înțelegerea dintre țările arabe 
datorită căreia ele au prezentat o 
propunere de comun acord în pro. 
blema retragerii trupelor ameri
cane și engleze din Orientul A-

..Yankei, cărați-vă acasa
BEIRUT 22 (Agerpres). — Sol

dați! americani se comportă în 
Liban ca stăpini intr-un teritoriu 
cucerit. Ei provoacă scandaluri 
pe străzile capitalei libaneze, aco
stează femeile, fac chefuri și se 
încaieră.

Actele de samavolnicie comise 
de ocupanți provoacă indignare în 
rindurile populației Libanului. La 

rab. Aceasta, a spus el,- este un 
exemplu frumos care va fi în 
folosul intereselor statelor arabe, 
al intereselor normalizării situa
ției în Orientul Apropiat și Mij
lociu, în interesul consolidării 
păcii în această regiune, în inte
resul păcii generale.

ADUNAREA GENERALA, 
CARE A DUS LUCRĂRILE 
SALE LA UN ASTFEL DE 
SFIRȘIT, A SERVIT BINE 
INTERESELE PĂCII ȘI A 
FĂCUT UN LUCRU UTIL. 
Sîntem siguri că nu numai 
poporul sovietic, cl și popoa
rele celorlalte state — ații ale 
celor reprezentate în O.N.U., 
cît și ale celor astăzi încă 
nereprezentate în O.N.U. nu 
vor face decît să-și exprime 
profunda satisfacție față de 
această hotărîre.

Tn ședință au mai luat cuvîn
tul delegații Ceylonului, Japoniei^ 
Indiei, Filipinelor, Olandei, Au
straliei, Belgiei, Salvadorului, Iu
goslaviei, Cehoslovaciei, Greciei 
și Israelului. Declarațiile lor au 
fost de fapt expuneri ale moti
velor pentru care vor vota în fa
voarea proiectului de rezoluție al 
statelor arabe.

Proiectul de rezoluție al țărilor 
arabe a fost pus apoi la vot și 
adoptat în unanimitate (cu 80 de 
voturi).

Proiectul de rezoluție al Uniunii 
Sovietice și proiectul „celor șapte" 
nu au fost puse la vot.

După adoptarea rezoluției în 
problema Orientului Mijlociu, A- 
dunării Generale i-a fost prezentat 
spre aprobare raportul Comisiei de 
validare. Comisia a considerat 
valabil mandatul ciankaișistului, 
care ocupă în mod ilegal în O.N.U. 
locul aparținînd guvernului R. P. 
Chineze; fără nici un temei, în 
mod cu totul arbitrar, ea a pus 
la îndoială mandatul delegației 
R. P. Ungare.

Raportul Comisiei a fost apro
bat cu 71 voturi. . .

Cu aceasta sesiunea specială 
extraordinară a Adunării Generale 
a O.N.U. și-a încheiat lucrările-.

20 august a avut loc o ciocnire ar
mată între soldați americani și un 
grup de locuitori din cartierul 
Mreize din Beirut, in urma căreia 
soldații americani au rănit opt li
banezi. în timpul ciocnirii locuito
rii din Mreize au aruncat pietre 
și roșii putrede în soldații ameri
cani strigînd : „YANKEI, CĂRA- 
Ți-VĂ ACASĂ".

ostașilor romîni la Oradea
(Urmare din pag. I-a)

te, prof. ing. Ștefan Bălan, adjunct 
al ministrului învățământului și 
Culturii, Filip Geltz, membru al 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, Ion Cîrcei secretar al C.C,. 
al U.T.M., general-colonel Iacob 
Teclu, general-maior Marin Drag- 
nea, precum și reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat 
în frunte cu tovarășii Iosif Banc, 
membru supleant al C.C. al
P.M.R., prim secretar al comitetu
lui regional de partid Oradea, 
Victor Bolojan, președintele comi
tetului executiv al sfatului popular 
regional Oradea. A participat de 
asemenea o delegație din R. P. 
Ungară condusă de tov. Tatar Kiss 
La jos, președintele sfatului popu
lar județean din Hajdubihar, Oas
peții și conducătorii organelor lo
cale de partid și de stat au trecut 
în revistă trupele batalionului de 
onoare și formațiile gărzilor mun
citorești.

După intonarea imnului de stat 
al R.P.R., tov. Andrei Vigh, pre
ședintele sfatului popular orășe
nesc Oradea, a deschis adunarea 
festivă și a dat cuvîntul tov. Iosif 
Banc care a vorbit în limba ro- 
mînă și tov. Victor Bolojan care 
a vorbit în limba maghiară, de

Declarația oficială 
a președintelui Eisenhower

WASHINGTON 22 (Agerpres). 
Casa Albă a dat publicității de
clarația oficială a președintelui 
S.U.A.. Eisenhower, în care se 
spune că încheierea' cu succes a 
tratativelor de. la Geneva „creează 
perspectiva unui progres în do
meniul de importanță vitală al 
dezarmării". In această ordine 
de idei Eisenhower declară că
S.U.A. sînt gata să intre „repede" 
în tratative cu U.R.S.S. și Anglia 
în vederea realizării unui acord 
cu privire la încetarea provizorie 
a experiențelor cu arma nucleară 
și la instituirea unui control in
ternațional pe baza raportului 
participanților la tratativele 
la Geneva. In declarație se spune 
de asemenea că S.U.A. sînt gata 
să înceapă aceste tratative la 31 
octombrie. După cum se arată în demult".

spre însemnătatea acestui eveni
ment.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
general-colonel Leontin Sălăjan.

Vorbitorii au evocat luptele eroi
ce duse de ostașii și ofițerii ro
mîni din divizia „Tudor Vladimi- 
rescu“ alături de ostașii sovietici 
din divizia 337 care, în luptele 
pentru eliberarea orașului Oradea, 
au dat dovadă de un înalt spirit 
de sacrificiu.

în memoria eroilor căzuți pe 
cîmpiile celor trei Crișuri s-a ridi
cat acest monument, pe care este 
înscris „Glorie ostașilor romîni 
care au luptat cu eroism împotri
va fascismului, pentru eliberarea 
patriei, pentru libertatea și inde
pendența poporului romîn".

După dezvelirea monumentului 
a avut loc depunerea de coroane. 
Au fost depuse coroane din par
tea C.C. al P.M.R., Consiliului de 
Miniștri și Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, a delegației sfatu
lui popular județean din Hajdubi
har, Comitetului regional Ora
dea al P.M.R., Sfatului popular re
gional, precum și din partea insti
tuțiilor și întreprinderilor orădene, 
din partea pionierilor.

Solemnitatea dezvelirii monu
mentului s-a încheiat cu defilarea 
batalionului de onoare și a forma
țiilor gărzilor muncitorești.

declarație, de la începerea trata
tivelor Statele Unite vor fi gata 
ca pe termen de un an să se ab
țină de la noi experiențe cu ar
mele atomice și cu hidrogen, cu 
condiția ca Uniunea Sovietică să 
nu reia experiențele.

In declarație se spune de ase
menea că S.U.A. sînt gata ca pe 
viitor să prelungească în fiecare 
an acordul cu privire la înceta
rea experiențelor, dacă va fi in
stituit și va funcționa în mod 
oficial sistemul de inspecție și 
dacă va avea loc un „progres sa
tisfăcător" în ceea ce privește în
cheierea unui acord „care să pre-

d*e vadă măsuri țintind departe și 
substanțiale în domeniul contro
lului asupra înarmărilor, pe care 
Statele Unite le-au urmărit
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In cei 14 ani care au trecut de 
la eliberarea patriei noastre, via
ța tineretului muncitor din R.P.R. 
s-a schimbat fundamental. Drep
turile de care se bucură astăzi 
tineretul muncitor din Rominia 
nouă sînt o dovadă în plus că 
numai orînduirea socialistă este 
aceea care asigură tuturor celor 
ce muncesc o viață fericită și lu
minoasă. Dacă astăzi trăim în 
condițiile pe care generațiile tre
cute de-abia au îndrăznit să le 
viseze, aceasta o datorăm luptei 
poporului muncitor, nenumărate
lor sale jertfe, ințelepciunii cu 
care ne-a condus partidul.

Drepturile și libertățile prevă
zute în Constituția R.P.R. nu 
mai sînt astăzi, în țara noastră, 
o simplă slovă tipărită in mod 
fățarnic- și uitată in arhive, cum 
era pe vremuri. In prezent, pre
tutindeni în Rominia democrat- 
populară, ai posibilitatea să con- 
stați că ele sînt cu adevărat a- 
sigurate tineretului ce muncește 
în uzine și pe ogoare, sau În
vață în școli și universități. Toa
te aceste lucruri au fost văzute 
cu proprii lor ochi, de-a lungul 
anilor, de călre oaspeții străini 
care ne-au vizitat țara, veniți 
din cele mai îndepărtate colțuri 
ale lumii. Mulți dintre oaspeți la 
venire nu știau mai nimic de
spre viața tineretului din țara 
noastră. Alții iși făcuseră înain
te — sub influența presei și a 
radioului reacționar din țările 
capitaliste — imagini deformate 
despre realitățile de la noi. A- 
junși în patria noastră, ci au 
întilnit o realitate cu totul nouă, 
neașteptată pentru mulți dintre 
ei: realitatea unui popor și unui 
tineret liber, care-și făurește o 
viață luminoasă și merge cu 
fruntea sus, înainte, spre fericire, 
pe calea construirii socialismu
lui. Și, la sfirșit, după ce au vi
zitat întreprinderi și creșe, școli 
și spitale, librării și gospodării 
agricole colective, magazine și 
teatre, după ce au intrat in case 
și au vorbit cu numeroși tineri 
din patria noastră, vizitatorii 
cinstiți au rostit in zeci și zeci 
de limbi o aceeași concluzie: 
„E bine de trăit în Romînia".

In urmă cu cîtva timp, un 
grup de tineri francezi ne-au vi
zitat țara și au avut posibilitatea 
să cunoască drepturile politice 
ale tineretului din R.P.R., modul 
cum îi este asigurat dreptul la 
muncă, faptul că primește sala

riu egal la muncă egală și are 
create condiții tot mai bune pen
tru odihnă, distracții și cultură. 
In numele acestor tineri francezi, 
Helene Sergeant din Paris a 
declarat : „Noi/tinerii francezi, 
am venit la București cu un 
semn de întrebare: Ce face 
R.P.R. pentru tineret și pentru 
pace ? Ce spirit insuflă ea tine
rei generații ? „Cortina de fier" 
despre care s-a vorbit atît de 
mult la noi s-a transformat în 
fum și noi ne-am clarificat a- 
supra acestei probleme. Am con
statat că tineretul romîn are a- 
sigurate condiții deosebit de 
bune pentru dezvoltarea sa și 
faptul că statul romîn care are 
nevoie de un tineret puternic, 
sănătos, nu precupețește nici un

Prilej de mîndrie legitimă
Oaspeți străini despre viața nouă a tinerelului din R. P. Rornînă
efort pentru a crește un astfel 
de tineret".

Partidul a creat tineretului 
muncitor din R.P.R. condiții 
bune de viață și de muncă, eli- 
berindu-l de exploatare, deschi- 
zîndu-i o perspectivă minunată. 
Pe lingă o justă retribuire a 
muncii, cîștigul tinerilor munci
tori este susținut de numeroase 
măsuri sociale. Niciodată in tre
cut tinerii muncitori nu primeau 
echipament de protecție. îmbu
nătățiri simțitoare au fost făcute 
și in ceea ce privește asigurarea 
condițiilor de locuit. La VuFan, 
Lenea, Hunedoara, Reșița, Ora
șul Stalin, București an fost 
construite zeci de blocuri mun
citorești, în care au primit apar
tamente frumoase familii de ti
neri muncitori. Toate acestea au 
fost cunoscute de Jacques P. 
Alexis, scriitor din Haiti, care 
nu precupețește cuvinte de laudă 
la adresa regimului de democra
ție populară. „Cele văzute în 
Rominia, condițiile create tineri
lor muncitori, viața nouă pe 
care o cunosc m-au mișcat mult 
și m-au făcut să mă gîndesc la 
condițiile grele de viață în care 
trăiesc tinerii muncitori din ță
rile capitaliste".

De asemenea, oaspeții străini 
au numeroase cuvinte de laudă 
și pentru viața nouă pe care o 
trăiesc tinerii colectiviști și ță
rani muncitori din patria noa
stră. După cum se știe, in mo
mentul de față în țara noastră 
se află in vizită vestita brigadă 
a celor 9 „lan" din R. P. Chi
neză. Exprimindu-și impresiile 
culese pînă în prezent, Dio Tin
ian, membră a brigăzii, a decla
rat : „Tinerii romîni pe care 
i-am cunoscut în gospodăriile 
colective mi-au produs o fru
moasă impresie. Muncesc cu 
drag, obținînd succese însemna
te, exprimîndu-și astfel atașa
mentul pentru regimul socialist 
care le-a creat viața nouă pe 
care o trăiesc".

Organizarea socialistă a învă- 
țăniinlului public constituie o 
realizare de mare însemnătate a 
revoluției noastre culturale. Mul
țumită ei, perspective nemaiîn- 
tilnite vreodată se deschid astăzi 
tinerei generații care muncește 
și învață in R.P.R. In acțiunea 
largă de școlarizare sînt cuprin
se aproape toate categoriile de 
oameni ai muncii din țara noa
stră. Mulți oțelari și petroliști 
frunlași in muncă, depășind ni
velul cursurilor de calificare la 
locurile de muncă, sînt în același 
timp și elevi sirguincioși ai 
cursurilor serale, alții urmează 
facultăți, institute superioare fără 
frecvență. Aproape că nu există 
vizitator străin care să nu fi re
marcat ampla dezvoltare- pe care 
a luat-o învățămîntu! și condi
țiile asigurate tinerelului pentru 
a putea studia. Scriitorul fran
cez Jacques Madale, scria la în
toarcerea din țara noastră : 
„La uzinele „Steagul Roșu" am 
văzut nu numai noile autoca
mioane roraînești, dar am fost 
profund impresionat îndeosebi de 
minunata organizație școlară 
anexată uzinelor, de abundența 
materialului didactic care ajută 
la formarea cadrelor".

Un alt vizitator al țării noastre, 
tinăra italiancă Giorgia Bondi 
din Arezzo remarca: „In cursul 
scurtei mele vizite eu am putut 
constata că în această țară (Ro
minia n.r.) care în urmă cu ani 
era una dintre cele mai înapoia
te din Europa există astăzi cadre 
tinere necesare pentru o agri
cultură socialistă. Peste tot se 
găsesc școli de calificare profe
sională și recalificare care pre
gătesc noile cadre tehnice. Eu 
am vizitat la Tg. Mureș o școală, 
unde se formează tehnicieni ve
terinari, zootehnicieni și agro
nomi. Aici studiază aproximativ 
500 de elevi. In fiecare an peste 
100 de tehnicieni părăsesc băn
cile școlii; majoritatea dintre ei 
intră direct în producție, iar cei-
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lalți Iși continuă mai departe stu
diile". Niels Bach Sorensen, stu
dent din Danemarca remarcă ur
mătoarele : „Ca student, m-am 
interesat în mod deosebit de con
dițiile studenților. Situația fi
nanciară a studenților este mult 
mai bună decît la noi".

La capătul anilor de învăță
tură, tinărul nu se teme pentru 
viitorul său. Munca tinerei inte
lectualități este prețuită. Titluri 
de laureat al Premiului de Stat, 
medic emerit, învățător emerit, 
artist emerit, ordine și medalii 
încununează rodnica activitate a 
tinerilor intelectuali. Acest as-^ 
pect a fost subliniat intr-o de
clarație de către Matts Rying, 
scriitor suedez: „Tinerele talen
te și în general tinerii intelec
tuali — care sînt sprijiniți în- 
tr-un mod atît de generos și de 
clarvăzător și cărora li se oferă 
ample posibilități de a învăța, 
potrivit cu aptitudinile și preocu
pările lor — sînt pe deplin con- 
știenți de schimbarea care se 
petrece în țară, plini de încre
dere în muncă și viitorul pe 
care îl vor construi". Apreciind 
la rîndul său, posibilitățile pe 
care le au la îndemînă tinerii 
creatori, renumitul artist de ci

nema, Boris Andreev, spunea : 
„ Binarul actor din Romînia este 
considerat și prețuit, avînd po
sibilitatea să-și manifeste talen
tul în condiții deosebit de bune, 
de care sînt convins că nu s-ar 
fi putut bucura sub nici un alt 
regim decît cel actual a.n Ro
mînia".

La dispoziția tinerilor se află 
condiții deosebite pentru a-și în
suși cultura și știința inaintată. 
Zeci și zeci de cluburi, biblioteci, 
case de cultură, cămine cultura
le, sînt folosite de mii și mii de 
tineri. Relatînd cele văzute în 
țara noastră, dl. Arthur Gibson, 
ajutor primar al orașului Bir
mingham a declarat : „Am fost 
cu totul foarte impresionat de 
posibilitățile de dezvoltare cui- 

turală care se creează tineretului 
din țara dvs. prin organizațiile 
de tineret". In continuarea de
clarației sale, dl. Gibson a adău
gat : „Palatul Pionierilor pe 
care-l aveți în București, ca și 
alte palate ale tineretului pe care 
am avut ocazia să le vizitez în 
țara dvs. sînt foarte bine uti
late".

Referitor la capitolul grijii re
gimului nostru democrat popular 
față de tinăra generație, față de 
copii, aproape toți vizitatorii 
străini au declarat in unanimitate 
că în țara noastră există con
diții deosebit de bune și o grijă 
cum rar se întilnește pentru con
dițiile de viață, de formare și 
educare a copiilor. Recent am 
stat de vorbă cu Irmgard Barsh, 
instructoare de pionieri la o școa
lă din Meissen, R. D. Germană 
care pur și simplu nu găsea cu
vinte pentru a-și exprima satisfac
ția și admirația pentru condițiile 
create copiilor de către regimul 
nostru : „Ceea ce m-a impresio
nat profund în vizita mea prin 
R.P.R.-, cîteva. zile la București 
apoi la Constanța și Mamaia a 
fost bucuria vieții și satisfacția 
copilăriei pe care o simt din plin 
copiii din Romînia. Am vizitat 

Palatul Pionierilor din Bucu
rești. Aici copiii au asigurate 
condiții pentru a desfășură cu 
propriile lor puteri o întreagă 
viața culturala multilaterala. A- 
poi, în Constanța și la Ma
maia am vizitat mai multe așe
zăminte speciale pentru copii și 
am putut trage concluzia că 
viața copiilor din Romînia este 
o viață fericită și lipsită de 
griji".

După cum este cunoscut pînă 
departe peste hotare, poporul 
nostru se bucură de renumele 
unui popor extrem de ospitalier, 
care-și primește cu largă inimă 
oaspeții săi. Aceasta cu atit mai 
mult cu cit in condițiile regimu
lui nostru democrat-popular are 
Intr-adevăr ce arăta oaspeților 
lumii. Și bineînțeles și tineretul 
nostru, tnindru de condițiile noi 
de viață pe care i le-a făurit re
gimul democrat-popular, lată ce 
părere are despre tineretul ro
mîn algerianul Samad Ben Ab
dallah, care a fost în urmă cu 
cîtva timp oaspete al taberei in
ternaționale de la Timiș : „Tine
rii romîni pe care i-am cuno
scut atît în „Cetatea fericirii" — 
așa numește Abdallah tabara in
ternațională de la Timiș — n.r. 
— cit și in întreaga țară, sînt 
tineri pe care-i stimez pentru e- 
ducația pe care au primit-o, 
pentru modul cum muncesc la 
construcția de stat, pentru căl
dura inimii, a înțelegerii lor și 
a ospitalității de care dau do
vadă în mod sincer. M-am bucu
rat cind am văzut mîndria cu 
care tinerii romîni vorbesc oa
speților lor despre realizările și 
viața pe care o trăiesc în Romi- 
nia nouă".

Elanurile tinereții, setea de 
cunoștințe, energiile proaspete, 
doritoare de a-și închina întrea
ga viață activității creatoare și 
studiului, iși găsesc astăzi in 
noile condiții făurite de regimul 
Jemocrat-popular, cele mai largi 
perspective. Toate acestea sint 
cîteva din aspectele ce au fost 
remarcate și menționate de 
către oaspeții străini care ne-au 
vizitat țara de-a lungul anilor, 
care au scris și au dat decla
rații publice despre condițiile noi 
de viață ale tineretului din țara 
noastră. Aceasta constituie un 
prilej de mîndrie legitimă pen
tru tineretul din țara noastră.
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