
îre cinstea
marii sărbători

Aplicînd inițiativa 
tinerilor reșijeni

Muncitori și muncitoare, ingineri și tehnicieni 
din industria bunurilor de consum! Oameni ai 
muncii dui cooperația meșteșugărească și indus
tria locală! Produceți tot mai multe și mai va
riate bunuri de larg consum! îmbunătățiți necon
tenit calitatea și reduceți costul produselor!

Au realiză
9 miHoane lei 

economii
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Proletari din toate țările, uniți-vă !
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de 
mai

să realizeze anul acesta 
multe economii pentru în- 
patriei noastre socialiste, 
acum utemiștii și tinerii

Răspunzind chemării tinerilor
Reșița, de a realiza cit 

uite economii pentru înflorirea 
triei noastre socialiste, tineri din 
treprinderile Orașului Stalin s-au 
igajat 
t mai 
trirea 
Pînă
n întreprinderile metalurgice și 
nstructoare de mașini din Orașul 
:alin au economisit de la începu- 
1 anului peste 800 tone metal și 

1 colectat circa 17.000 tone fier 
;chi. In același timp cei peste 
500 utemiști și tineri munci- 
ri elevi și studenți, încadrați în 
ste 240 brigăzi utemiste de mun- 

patriotică au efectuat circa 
0.000 ore de muncă voluntară la 

instruirea blocurilor muncitorești 
e pe Calea Bucureștiului, bulevar- 
al Lenin, a noului teatru de stat 
in oraș, a hotelului restaurant din 
oiana Stalin, la amenajarea 
rândului,

te.
Valoarea 

înă acum 
in Orașul 
ea cu grijă a metalului, colectarea 
eru'ui vechi, munca voluntară 
esfâșurată de brigăzile utemiste 
e muncă patriotică se ridică la 
proape 9 mlioane lei.

După hotărirea C.C. al P.M.R. 
in 13-14 iulie a.c., hotăriți să 
itimpine ziua de 23 August cu 
toi succese în muncă, utemiștii și 
inerii din Orașul Stalin s-au an
gajat să economisească pină la 
fîrșitul anului peste plan 300 tone 
e metal și să colecteze încă 1.000 
one de fier vechi.

I. ANDREI

la
a parcurilor din oraș

realizate 
și tinerii

economiilor
de utemiștii
Stalin prin gospodări-

Dln chemările C C. al P.M.R., cu prilejul celei 
de-a XV a aniversări a eliberării patriei de sub ju
gul 'fascist. 7 in er et ul participă, 

la numeroase manifestări 
cultural-educative

Tinerii strungari pe care-i 
priviți In fotografia de mai sus 
fac parte din brigada de pro
ducție a tineretului, condusă de 
Virgil Niculescu (mijloc) de la 
uzinele constructoare de mașini 
și utilaj petrolifer „1 Mai“ Plo- 
ești.

Ei întîmpină cea de a XV-a 
aniversare a eliberării patriei 
cu succese deosebite In muncă. 
Azi lucrează in contul anului 
1975.

Economii
prin reducerea 
consumurilor

La odihnă în frumo asa stațiune Borsec

specifice
Cea de a XV-a aniversare a eli

berării patriei noastre, esie întim- 
pinată de colectivul de muncă al 
Fabricii de încălțăminte „Horia“ 
din Jirribolia cu realizări deosebite 
în producție. La 1 august munci
torii de aici au trecut la fabrica
rea în serie a unui nou produs: 
pantofi sandale de tip „Record“. 
Noul model elaborat de un colec
tiv format din tovarășii: Nicolae 
Kristot, Geza Zelenak, Șlefan Fa- 
zekaș și maistru principal Ion 
l ikcș contribuie la reducerea sim
țitoare a prețului de cost adticind 
patriei economii anuale in valoare 
de 1.000.000 lei.

în ce constă meritul creatorilor 
noului model ? Este știut că la un 
pantof obișnuit se pierde mai bine 
de 2 cm. piele de la fețe pentru 
operația „tras“ pe calapod. La 
noul sistem areaslâ pierdere e în
lăturată cu totul, deoarece -ama 
pantofului se coase direct pe față 
și nu prin „branz" cum se obiș
nuia înainte. Aceasta face ca mo
delul „Record“ să necesite doar 
16,50 d.m, piele pentru fețe în loc 
de 18,25 d.m.p. cît necesită un 
pantof obișnuit. In același timp 
pantofii sandale „Record“ sînt mai 
ușori (cîntăresc numai 650 de 
grame), sînt mai elastici și au un 
aspect frumos. ,

Noile măsuri luate de partid cu 
privire la creșterea nivelului

Pentru copii — 
produse bune, 

frumoase și ieftine

în întîmpinarea marii sărbători 
naționale a poporului nostru — 
ziua de 23 August — tineretul 
participă la numeroase manifestări 
cultural educative: conferințe, sim
pozioane, întîlniri cu activiști de 
partid și de stat, cu participanți 
la actul revoluționar de la 23 Au
gust 1944, întîlniri cu scriitori, 
oameni de știință și artă etc.

La casele de cultură ale tinere
tului din Capitală, de pildă, au 
lost organizate expuneri eu, teme 
ea : „Momente din lupta maselor 
populare conduse de Partidul Co
munist Romîn în perioada anilor 
1921—1944“, „Eroi utecișli căzuți 
in lupta împotriva regimului bur- 
ghezo-moșieresc“, „Contribuția ar
matei romîne ța războiul antihitle
rist“ etc. La aceste conferințe, pre
cum și la celelalte manifestări ar
tistice care au avut loc la casele 
de cultură ale tineretului din 
București, au participat, în peri
oada care s a scurs de la 1 iulie 
și pînă în prezent, aproape 25.000 
de tineri.

Numeroase organizații U.T.M. 
din întreprinderile Capitalei, prin
tre care cele de la Uzinele „Mao 
Țze dun“. Complexul C.F.R. „Gri- 
vița Roșie“, Fabrica „Răscoala din 
1907“ și altele au organizat întîl
niri ale tinerilor muncitori cu ac
tiviști de partid și de stat și cu 
participanți la actul revoluționar 
de la 23 August 1944. De aseme
nea 18.000 de tineri din București 
au vizitat în această perioadă ex
poziții, muzee, locuri istorice. Nu
meroși pionieri, elevi și studenți 
au vizitat fabrici, uzine, gospodării 
agricole de stat, șantiere.

cultural 
la Casa 
„Grigore 

studen

O bogată activitate 
educativă se desfășoară 
de cultură a studenților 
Preoteasa“, în cluburile 
țești, precum și în taberele de pio 
nieri și în 
cele 61) de 
și elevilor, 
cu activiști 
cu ofițeri 
mate, nu participat aproape 3000 
de pionieri și școlari.

Pentru a oferi pionierilor posi
bilitatea de a cunoaște mai bine 
aspecte din trecutul glorios de 
luptă al clasei noastre muncitoare 
s au organizat peste 70 de vizite la 
Muzeul de istorie a partidului, la 
monumentele eroilor, la plăci cu 
memorative și în alte locuri isto
rice. De asemenea, majoritatea 
betelor au organizat excursii 
copiii la Muzeul Doftana.

★

Zilele acestea, tinerii din 
nea București s-au întîlnit cu 
meroși scriitori și militari ai 
țelor

Andrei Stînă și Dumitru Firica, da 
la „Industria Bumbacului A“ din 
Capitală, discută despre calitatea 
imprimeurilor. Ei s-au angajat să 
dea peste plan 400 m. imprimeuri 
zilnic și realizează zilnic 600 m.

-- •--
cluburile elevilor. La 
întîlniri ale pionierilor 
organizate pînă acum 
de partid și de Hat «i 
ai forțelor noastre ar

noastre armate.

ta 
cu

regiu 
nu- 
for

La 
avut 
Pintilie“, 
la Casa de cultură a studenților, la 
Fabrica de antibiotice și la Fabrica 
„Textila roșie“, la întreprinderea 
comunală de electricitate și tram
vai, precum și în alte întreprin
deri și instituții din orașul Iași.

Iași asemenea întîlniri au 
loc la casa metnorială „Ilie 

la Fabrica „Țesătura",

800 de tineri 
din Valea Jiului au primit 

insigna de brigadier 
al muncii patriotice

Zilele trecute, tinerii din cadrul 
brigăzilor utemiste de muncă pa
triotică din Valea Jiului au trăit o 
adevărată sărbătoare. In această 
zi circa 300 de tineri au primit, 
datorită muncii entuziaste depuse, 
insigna de brigadier al muncii pa
triotice. La Lupeni aii primit in
signa 32 de tineri din brigada ute- 
tnistă de muncă patriotică condusă 
de Barna Constantin, brigadă care 
a contribuit în mare măsură la 
amenajarea parcului orașului și la 
crearea unui auditoriu de vară cu 
670 de locuri.

Insigna de brigadier al muncii 
patriotice au prirnit-o 30 de tineri 
din brigada utemistă de muncă 
patriotică condusa de Zorocliu Ion 
de la U.R.U.M. Petroșani ” 
tineri din brigada utemistă 
muncă patriotică condusă de 
Popîrțac Grigore de la Petrila

ți 31 
de

Popîrțac Grigore de la Petrila 
care au economisit 32.000 lei prin 
scoaterea din mină și revalorifi
care a 12 m. cubi de material 
lemnos, precum și prin alte acți
uni.

( Agerpres) P. JURCONl

privire la creșterea nivelului de 
trai al oamenilor muncii au dat 
un nou imbold tn munca munci
torilor de la Fabrica „Horia“. Ei 
depun eforturi sporite pentru a-și 
îndeplini angajamentele mărite ce 
șl le-au luat în urma recentei 
plenare a C.C. al P.M.R.

ISACOV SVETISLAV

Aplecată peste ma
șina de cusut. Elena 
Mădășanu urmărește 
cum acul poartă pe 
desen firul subțire de 
mătase. Peste cîteva 
minute rochița este 
gata. Elena o privește 
cu ochi de mamă 
inchipuindu-și cum ar 
arăta Teodora in ea, 
cum vor arăta sutele 
de copii, pentru care 
în magazine rochițele 
se vind acum cu pre
țul redus cu 6,7 și 
292 la sută. La sfîr- 
șitul zilei de muncă 
am găsit-o pe Elena 
ru maistrul Popescu 
7.oica. Făceau calcu
le și zimbeau mul
țumite : angajamen
tul luat in cinstea zi
lei de 23 August era 
depășit. Hotărirea 
partidului privind 
noul complex de mă
suri luat pentru con
tinua 'îmbunătățire a 
nivelului de trai al 
oamenilor muncii, 
prin care sporul net 
de venituri al oame
nilor muncii crește in 
acest an cu 4,7 mi
liarde lei, a însufle
țit pe muncitorii, in
ginerii și tehnicienii 
de la Fabrica de 
confecții „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ din 
Capitală. înțelegerea

faptului că succesele 
obținute de poporul 
nostru muncitor con
dus de partid au făcut 
posibilă luarea aces
tor noi măsuri pen
tru creșterea nivelu
lui de trai face 
pe muncitorii de aici 
să lupte cu toate for
țele pentru creșterea 
necontenită a produc
ției și productivității 
muncii, pentru redu
cerea prețului de 
cost al produselor. 
Colectivul de muncă 
al sectorului II și-a 
îndreptat atenția mai 
mult spre descope
rirea și valorificarea 
tuturor rezervelor in
terne. Din economiile 
realizate la mătase 
intr-o lună se pot 
broda peste 1.000 de 
rochițe. Aceasta este 
contribuția noastră 
la economisirea mi
liardului. nea spus 
Elena Mădășanu. Am 
citit in ziar noile re
duceri de prețuri și 
m-am bucurat. încă 
odată partidul dove
dește că grija sa de 
căpetenie este îndrep
tată înspre noi, mun
citorii. Ansamblul de 
măsuri recent luate 
este o expresie vie a 
politicii înțelepte 
partidului

a
care na

conduce pe drumul 
socialismului.

F tecare tînăr
gîndește cum să lu
creze mai bine. Ele
na Rusen de la sala 
de croit așează in 
așa fel șabloanele ca 
să folosească cu ran
dament sporit mate 
•ia primă. Tinărul 
tomunist llie Boșoa- 
li croiește astfel ca 
ieșeurile să fie folo- 
lite in locul șiretului 
la întărirea cantului. 
Și ei au contribuit la 
economisirea intr o 
lingură lună a sumei 
ie 1.500 lei (angaja
mentul luat în cinstea 
silei de 23 August 
este de 2.000 lei).

Tinerii muncitori 
de la Fabrica de 
confecții „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" sini 
hotăriți să munceas 
că și mai bine, să 
participe la lupta 
pentru valorificarea 
tuturor rezervelor in
terne, pentru a re.ali 
za produse multe, 
bune, frumoase și 
ieftine. In acest fel 
vor contribui la con 
tinua ridicare a nive
lului de trai al po 
porului nostru mun 
citor. *

P. LIDIA

Lucrările
celei de-a 5-a adunări

a F. M. T. D
Delegația tineretului din R. P. Romînâ a propus 
ținerea la București a unei conferințe a organizațiilor 

studențești din țările balcanice
Iilor, Jiri Pelikan. Adunarea a fost 
salutată de reprezentantul Fede
rației internaționale a luptătorilor 
împotr.va fascismului.

In numele tineretului muncitor 
din R P.R. Adunarea a fost salu
tată de tov. Virgil Trofin, prim se
cretar al C.C. al U.T.M.

In continuarea lucrărilor, Comi
sia de mandate a prezentat Adu
nării raportul asupra pârtie.panți- 
lor și observatorilor. Ati fost ale
se apoi comisiile Adunării. A fost 
constituit de asemenea un grup de 
studii pentru revista „Tineretul 
Lumii“ și publicațiile Federației

de tineret și
PRAGA 11.—Corespondentul A- 

gerpres transmite : La 11 august 
au continuat în marea sală a Pa
latului Congreselor din Praga lu
crările celei de-a 5-a Adunări a 
F.M.T.D. Au luat cuvîntul repre
zentanții organizațiilor de tineret 
din Uniunea Sovietică, Finlanda, 
Camerun. Luxemburg, Irlanda, 
Marea Britanie Indonezia, ai miș
cări tineretului socialist italian, 
Belgia, Senegal, R. D. Germană și 
Guineea. Iri cadrul dezbaterilor au 
mai luat cuvîntul deputatul ceylo- 
nez M. Tennakoon și președ ntele 
Uniunii intcrnaționa'e a Stuaen-

Mondiale a Tineretului Democrat 
alcătuit din reprezentanți ai orga
nizațiilor de tineret 
țări.

In ziua a 
Adunării au 
saje de salut adresate reprezen
tanților tineretului lumii din par
tea a difer.te personalități, printre 
care Wilhelm Pieck, președintele 
R. D. Germane. M. Bandaranai- 
ke, președintele Consiliului de Mi
niștri al Ceylonului, Norodon Sia- 
nuk, președ.ntele Consiliului de 
Miniștri al guvernului regal al 
Cambodgiei.

d.n 21 de

doua a dezbaterilor 
sosit numeroase me-

Cuvîntarea
tovarășului Virgil Trofin

In vizită la tinerii 
cetățeni ai Victoriei

Fotoreporterul i-a prins pe pe
liculă pe cîțiva din tinerii oas
peți invitați după Festivalul de 
la Viena să viziteze țara noa
stră. Printre ei se află tineri 
din India, Indonezia, Ceylon, 

Africa Neagră etc.

DRAGI PRIETENI,

Permiteți-mi să vă transmit dv. 
și prin dv. tineretului luptător 
pentru pace din toate țările lum i 
salutul Uniunii Tineretului Munci
tor, al Uniunii Asociațiilor Stu
denților și al întregului tinerel 
din R. P. Romînă. De asemenea, 
permiteți-mi să mulțumesc tinere
tului frate cehoslovac pentru con

dițiile create bunei desfășurări a 
adunării noastre.

Problema menținerii și consoli
dării păcii este o problemă vitală 
a zilelor noastre. Popoare'e și ti
neretul lumii doresc să trăiască 
în liniște și prosperitate, să-și fă
urească o viață mai bună. Tine
retul lumii este din ce in ce mai 
conștient că viața și viitorul său 
depind in primul rind de apărarea

Duminică. Zi de odihnă. Bule
vardul Lenin, principalul bule
vard al orașului Victoria, mărgi
nit de două alei pe care le-ar 
invidia oricare parc din țară, 
Strălucește — oglindă — lăcuit 
de ploaia ce nu mai contenește.

Și cu toată împotrivirea na- 
irii, victorienii (aici cred că ar 

trebui să se facă o derogare de 
la regulile gramaticii și să li se 
spună victorioșii) sînt prinși de 
cele mai diverse preocupări.

Dar oare ce ar putea face oa
menii astăzi, duminică 19 iulie 
1959, intr-un oraș în care de cum 

)am intrat am zărit nu numai 
'betoniere și mistrii, ci și acorde- 
oane și viori ?! Am cercetat afi
șele. aceste file de hronic ale 
vieții unui oraș.

Pentru ziua aceea afișele anun
țau : două spectacole muzicale, 
unul de dimineață, dat de cer
cul de muzică al Palatului Pio
nierilor din București, iar cel 
de al doilea după-amiază. pre
zentat de orchestra de jazz „Ba- 
lassa" din R.P; Ungară aflată în 
turneu în țara noastră ; patru 
meciuri de fotbal, un concurs de 
înot. împarte-te dacă poți !

Desigur, din acest program 
punctul care stîrnea cea mai 
mare curiozitate pe o asemenea 
zi ploioasă îl constituiau meciu
rile de fotbal. Stadionul orașului

Victoria satisface toate cerințe
le unui pretențios spectator bucu- 
reștean obișnuit cu „23 August“ 
și „Republicii" ; teren gazonat, 
pistă de alergări, teren de bas
chet, ștrand olimpic, tribune, 
ceas.

Cine va afla că pe o asemenea 
ploaie meciul se desfășura to
tuși în mod reglementar, e ten
tat să creadă că e vorba de vreo 
întîlnire, dacă nu internațională, 
cel puțin inter-regională. Aflați 
însă, că meciurile ce se desfășu
rau contau pentru campionatul 
local care cuprinde 22 de echipe 
împărțite în doup serii. Fiecare 
secție a Combinatului își are e- 
chipa ei pe. care, plouă-ninge, o 
susține cu frenezie.

Dar fotbalul se bucură în orice 
loc de multă popularitate și poa
te nu e cel mai concludent lucru. 
Să mergem așadar, cititorule, 
într-o sală de spectacol.

Sala cinematografului nu e 
prea arătoasă în exterior dar, 
hai să intrăm înăuntru. A, uitam 
să-ți amintesc că de eurînd s-a 
turnat temelia asei de cultură, 
casă ce va cuprinde cîteva săli 
de spectacole, plus alte încăperi 
destinate diverselor activități cul
turale.

De bună seamă, casa de cultură 
va fi de zeci de ori mai frumoa
să decît cinematograful în care

ne aflăm acum. Dar sala aceasta 
e de pe acum istorică, întrucît 
ea a fost școala care a format a- 
cești spectatori, cei mai mulți 
dintre ei băiețandri veniți de la 
țară. în fiecare lună mii de oa
meni vizionează filme în această 
sală. Sala aceasta a răsplătit cu 
aplauze entuziaste numeroase an
sambluri din străinătate. Pe sce- 
ne ei au pășit cu emoție nu nu
mai tinerii actori ai teatrelor din 
Bacău, din Craiova sau din Ora
șul Stalin, ci și talentații actori 
ai echipei de teatru din locali
tate, Tănase Silvestru sau Mânu 
Victoria. „Gaițele", „O zi de o- 
dihnă“, „De luni pînă luni“, ca 
și multe alte piese interpretate de 
muncitorii Combinatului chimic, 
unii dintre ei elevi ai școlii 
populare de artă din Sibiu, s-au 
bucurat de un succes strălucit pe 
această scenă. Tot această scenă 
s-a cutremurat sub grindina în- 
vîrtilelor și bătutelor echipei de 
jocuri populare locale, de cîteva 
ori laureată a concursurilor pe 
țară organizate de Consiliul Cen
tral al Sindicatelor. Sala aceasta 
a răsunat nu odată de cîntecele 
ma~elui cor a) Combinatului.

Tocmai de aceea, odată cu tur
narea plăcii de beton a noii 
case de cultură, ar trebui ca pe 
această clădire în care ne aflăm, 
ea ți pe cidurile clubului de

peste drum, să se 
memoriale. Copiii 
acum, nicăieri parcă mai mulți 
ca în acest oraș, să știe bine care 
au fost universitățile unde părin
ții lor și-au însușit cultura.

Lor și celor ce vor veni după ei 
li se vor părea poate că toate au 
fost așa de cînd lumea, și numai 
din povestirile părinților lor, po
vestiri pe care le vor asculta cu 
răsuflarea întretăiată, au să afle 
cum în aceste locuri cîndva pus
tii, la chemarea înflăcărată a par
tidului, tinerii din toate colțurile 
țării s-au înfrățit în muncă pen
tru a făuri acest oraș-grădină.

Fiecare dintre tinerii construc

pună plăci 
care se nasc

tori ai orașului, fiecare dintre lu
crătorii uriașului Combinat chi
mic au simțit, au văzut în fieca
re metru pătrat de zid — ce se 
ridica întocmai ca într-o oglindă 
fermecată — ziua de mîine a ora
șului lor. Această „zi de mîine" 
a devenit ziua de azi, ziua biru- 
inții socialiste în care i-a învă
țat să creadă cu tărie Partidul 
Muncitoresc Romîn. în pagin le 
istoriei acestui oraș, ca pretutin
deni pe marele șantier de cons
trucții al țării, cuv'ntele partidu
lui s-au înscris cu litere de aur.

Cine sînt acești oameni care
NICULAE STOIAN

(Continuare In pag. 3-a)

și menținerea păcii. De aceea, el 
se ridică împotriva politicii agre
sive a cercuri'or imperialiste, îm
potriva războiului rece, a cursei 
înarmărilor, împotriva donrnației 
colonialiste.

In ultimul timp, politica cercu
rilor agresive din Occident a dus 
la situații primejdioase pentru pace 
atit in Europa cit și pe alte conti
nente. Ele au transformat Berlinul 
occidental intr-un focar de provo
cări războinice, reînvie militaris
mul german, folosesc laivanul ca 
bază de atac împotriva Chinei 
populare, se amestecă în afacerile 
interne ale țărilor atrase în 
N.A.T.O. si S.E.A.T.O, continuă 
provocările și incercările de ames
tec in treburile interne a e țărilor 
de democrație populară.

Datorită eforturilor Uniunii So
vietice și ale țărilor socialiste, e- 
forturi care au găsit sprijinul tu
turor popoarelor iubitoare de pace, 
au putut fi împiedicate unele din 
aceste planuri și s-au putut înre
gistra în viața internațională une
le progrese pe linia consolidării 
păcii. Astăzi, puterile occidentale 
nu mai pot ignora cerințele opi
niei publice mondia'e. Ele au fost 
nevoite să pășească la masa tra
tativelor ia Geneva, să accepte 
discuții in legătură cu cîteva din
tre cele mai importante probleme 
internaționale.

Împreună cu celelalte țări socia- 
liș.e. R. P. Romină aduce o con
tribuție importantă la menținerea 
și conso idarea păcii, țara noas
tră promovează consecvent o poli
tică de pace, de coexistență și co
laborare internațională conștien
tă că realizarea uriașe or ei r la
nuri de construcții nu se poate ob-

(Continuare in pag. 4-a)



SATUL ROMÎNESC 
DE IERI ÌI DE AZI

Pămintul 
e al celor 

ce-1 muncesc
Ca pămîntul să fie al celor 

ce-1 muncesc e fără îndoială un 
adevăr evident. Ca pămintul 
să fie al celor care-1 ară 
„și-l seamănă, îl prășesc și-l, 
seceră, cărei se bucură pentru 
ploaia' care cade în mijlocul ve
rii, învingind pîrjolul... Dar 
iată că dintre miile da ne
dreptăți pe care le-a suferit 
omenirea în cîteva milenii, una 
dintre cele mai cumplite și mai 
îndelungi a fost cea $ țăranului. 
Silit prin nevoi și exploatare, 
pămîntuil i-a fost furat. El a de
venit, ca și pămîntul, averea 
stăpînului, care avea dreptul 
să-i ia rodul pe care-1 muncise, 
să-l lase flămind, în întunecime 
și ticăloșie, să-l bată și să-l 
tragă pe roată sau să-l împuște 
daca cuteza a se răzvrăti împo
triva orînduirii împilatoare, care 
i se spusese că e lăsată de la 
dumnezeii. Era, pasă-mi-te, po
runcă divină ca țăranul să fie 
o vită la jug, și atîta. „Nu cîrti 
împotriva orînduirii, că te va 
bate dumnezeu“ — i se porun
cea. Și dacă cîrtea, dumnezeu 
nu se obosea el însuși să-l tragă 
în furci pe Doja, să-i sfîșie pe 
roată pe Horia. Cloșca și Crișan 
sau să împuște 11.000 de țărani 
la 1907, ci delega pentru treaba 
aceasta strict pămîntească pe 
boier și pe grof, pe vechil și pe 
jandarm.

El, țăranul, talpa țării — des
culță, crăpată și bătută cu var
ga — baza țării „eminamente a- 
gricolă“, el cel care alcătuia 80 
la sută din populația țării 
n-avea dreptul să aibă pă- 
mint, ci numai să-l mun
cească, să stea cu fruntea în el 
și să geamă. Gemea. Pentru că 
era în el o ură grea și neagră 
ca pămîntul.

Ieșea din sulfetul lui, ca vuie
ți^ ,uțiui cutrejnur, înfricoșător și 
surd, un geatnăt și-un strigăt 
greu ca un blestem. „Noi vrem 
pămînt“ I Asta a-. vrut țăranii 
flămînzi în 1907. Pămînt, adică . 
pîine. Și cu mîinile lor grele și 
mari, au luat coasele și topoa
rele, și-au cucerit moșiile. O 
aprigă ură seculară trăia în 
pumnii lor tari ca steiul. Mo
șierii și arendașii au fugit. Dar 
țăranii n-au apucat să bage 
plugul în moșia cucerită. Păzea I 
au strigat muierile și copiii în- 
spăimîntați. Veniseră jandarmii 
cu puști și tunuri.

Apoi a urmat prăpădul. „Noî 
vrem pămînt“ I — a rămas mai 
departe un. geamăt, un strigăt 
greii ca blestemul. Cetele răzlețe 
n-ayuseseră atunci un conducă
tor lucid și încercat care să le 
ducă spre înțelegerea adîncă 8 
lucrurilor și spre vfcțorie.

în primul măcel mondial, bur
ghezia romînească i-a pus pe ță
rani la Mărășești să ia puștile 
cu țeava în mlrni și să lovească, 
în cămăși și-n izmene, ca cu bîta, 
promițîndu-le că le va da un po. 
gotî-două de pămînt. După 
război, cei ce maț rămăseseră, 
s-au văzut trectifi pe listele pri
măriilor pentru împroprietărire. 
Iată însă că după 13 ani de ia 
această memorabilă promisiune, 
o statistică care se pretindea 
cît de cît rezonabilă recunoștea 
negru pe alb că 34 la sută din 
țărani nu au mai fost împroprie
tăriți. 44 la sută din suprafața 
promisă rămăsese tot a moșie
rilor. Cea mai mare parte din 
pămîntul care fusese dat ță
ranilor a mers încetul cu 
încetul tot de unde pleca
se, la moșieri și la chiaburi. 
Așa se face că în 1930. dtipă'O 
statistică, desigur mult măsluită, 
exiștau 700.000 de țărani 
complect lipsiți de pămînt. 
în anii crizei economice, prin 
1930—1932, a avut loc cea 
mai mîrșavă deposedare a țăra- 

i nilor dei pămînturi, de către 
chiaburi și moșieri. Iată „secre
tul" care explică faptul de ce 
proprietatea moșierească din 
fostul județ Constanța a ajuns 
de la 61.500 hectare, cît rămă
sese de la așa-zisa reformă agra
ră din 1921—1923, la &5.000 de 
hectare în 1941.

Răzeșii moldoveni umblau cu 
anii prin judecăți, plîngînd la 
porțile domniei cu hîrtiile 
semnate de Cuza și scuipate de 
boierii și chiaburii care-i jeftiise- 
ră. Chinuit de socoteli și impo
zite, zbătîndu-se să scape de 
sărăcie, Moromete vedea cum i 
se duce de rîpă gospodăria lui 
mijlocie. în Oltenia se mai mun
cea încă pămîntul cu 41.344 de 
pluguri de lemn. în nenorocita 
„Belgie a orientului“, în scumpa 
țărișoară a liberalilor și țără
niștilor. care-i promiteau la fie
care alegere electorală viitor de 
aur șl drumuri fără gropi, 25.000 
de thoșieri și chiaburi aveau 
atîta pămînt cît 2.500.000 ță
rani. în Oltenia —o cumplită 
patrie a moșierilor — existau 
754 de moșieri, printre care ce
lebrii Jan Mihail, frații potîrcă 
și Pleșa, care pierdeau la un po- 
ker cîte 2—3 moșii fără să su
ghiță măcar, și care dețineau 
204 635 hectare. în timp ce pen. 
tru fiecare gospodărie țărăneas
că, care trebuia să hrănească cîte

7-8 burți reveneau cîte 0,54 ha. Fa
milia regală (de la dumnezeu 
trimisă special pentru bietul ță
ran romîn, care n-ar fi putut 
să crape de pelagră fără 
coroana monarhică) intrată în 
țară cu o caleașcă nemțească pli
nă' cu boarfe și-a cîștigat prin 
sudoarea înaltei sale frunți în 
timpul a numai trei domnii vreo 
150.000 de hectare pămînt de 
prima calitate, plus 159 de vile 
și castele.

In anii ace.ia cumpliți, în care 
fiecare îl jupuja după metode 
naționale sau străine, țăranul 
romîn a avut singurii prieteni 
și tovarăși în muncitorii de la 
orașe, exploatați și ei la fel de 
crunt, în partidul acestora, care 
purta prin bezna exploatării Și a- 
supririi steagul de lumină al nă
zuințelor celor mai drepte ale 
poporului.

De-atunci, din anii aceia ai 
întunecimii, partidul comunist a 
arătat cu limpezime că țărăni
mea nu-și va putea vedea cu 
ochii împlinit secularul său vis 
de a avea pămînt decît atunci 
cînd puterea statului va fi în 
mîinile celor ce muncesc, a cla
sei muncitoare aliată cu țărăni
mea muncitoare, în frunte cu 
partidul comunist.

După eliberarea țării, muncito
rii au venit alături de țărani, 
care, fără să mai aștepte legiuirile 
guvernului, au intrat cu forța P« 
moșiile boierilor, împărțind pă
mîntul. Mitrea Cocor a tras la 
îndemnul partidului muncitorilor 
prima brazdă pe pămîntul care 
devenea de-a cum al celor ce-1 
muncesc. Alianța cea mai fră
țească și mai trainică dintre 
muncitorul uzinei și cel al pă- 
mîntului își făurise o temelie de 
nezdruncinat. Țăranul s-a con
vins pe deplin și pentru totdea
una că fratele lui adevărat este 
muncitorul de la oraș, care su
ferise ca și el exploatarea crîn- 
cenă, foamea și gloanțele și care 
a venit lîngă el să ia cu forța 
pămîntul moșierului parazit. 
918.000 de țărani au primit a- 
tunci 1.109.000 hectare, întemein- 
du-se în anii aceia 400.000 noi 
gospodării țărănești, iar alte 
500.000 consolidindu-se. In pri
mele luni după reforma agrară 
muncitorii au dat țăranilor 
10.200 mașini și unelte cu care 
să-și muncească pămîntul, au 
repara).2-700 unelte și tractoare, 
au adus combustibil și sămînță.

După’ce a cucerit pămîntul 
pe care-1 muncea și care deveni
se al lor, al tuturor, Mitrea Co
cor a luat copilul în brațe și 
s-a întors cu fața spre zorile 
roșii care răsăriseră. Avea să 
pornească apoi pe un drum 
drept și luminos, al înțelegerii 
și Jerfcirii.

Pe drumul 
arătat 

de partid
Acum un deceniu, într-o du

minică de iulie, șaizeci de fami
lii de țărani muncitori din Las- 
lea se adunaseră în curtea fos
tului conac al grofului. Oamenii 
îmbrăcaseră haine de sărbătoa
re. Ședeau la un loc emoționați 
și discutau ori se plimbau prin, 
sălile largi și luminoase ale co
nacului, nițel stinjeniți. Vasăzică 
aici avea să fie de acum încolo 
casa lor comună — sediul gospo
dăriei colective. Era ziua cea 
mare, ziua inaugurării. Pe la 
prînz, a oprit la poarta lor un 
camion cu muncitori. Cei ce-i 
sprijiniseră direct pe țăranii 
muncitori din Laslea cu cinci ani 
în urmă să ia pămîntul grofului 
cu forța, veniseră acum, cînd 
frații lor făceau pasul cel mare 
să le strîngă mîna puternic, cu 

■bucurie, să le fnmîneze din inimă 
cîteva daruri: un tractor, două 
semănători și un plug.

— Vă sporim și noi cu puțin 
zestrea voastră de început, le-au 
spus muncitorii, vechii lor prie
teni, dar veți avea nu peste 
mult timp tractoare noi și puter
nice care să lucreze tot pămîntul 
vostru, semănători care să-l se
mene, combine care să-1 secere. 
Ați pornit pe un drum mare, cel 
mai drept drum, drumul pe care 
vi l-a arătat partidul nostru. 
Mergeți pe el și vă veți întîlni în 
curînd cu belșugul care vă va 
intra pentru totdeauna în case.

La început au fost cîteva co
lective, ici-colo. Primii pași îna
inte, mari și puternici. Chiabu- 
rii, dușmanii, se puneau în cale, 
înveninau satul cu zvonuri și a- 
menințări, îl înjunghiau cu cu
țitele pe comunistul Lazăr Cer- 
nescu. Dar nimic n-a putut sta 
în fața cuvîntului dreipt și lumi
nos al partidului. Țăranul, cu 
înțelepciunea lui născută dintr-o 
seculară experiență amară, a 
cîntărit bine și cu chibzuință lu
crurile, a făcut socoteli, s-a uitat 
împrejurul său cu atenție, ți-a 
hotărît pentru totdeauna : aici • 
adevărul, în cu”’ntul și sfatul 
partidului, ăsta e drumul cel 
bun I

La început au fost cinci în în
treaga țară. Pe urmă alte cinci, 
alte zece, o sută... Tractoarele 
arau primele ogoare unite, sece
rau combinele pogoane fără ră
zoare, cultivate științific. Țăra
nul a mers de pe pogonul lui ta

lanul colectivei, a luat spicul 
mai bogat decît al lui și l-a cer
cetat in palmă, primăvara a mă
surat brazda trasă de tractor 
și-a văzut că-i mai adîncă decît 
cea răscolită de plugul lui cu 
boi, a văzut toamna căruțele 
vîrfuite cu saci mergînd în ca
sele colectiviștilor. A văzut și-a 
cercetat totul. A cugetat apoi 
adînc, s-a sfătuit cu nevasta și 
copiii, și pe urmă a mers cu 
pasul drept la colectivă.

— Mă scriu și eu, toyșr^și.
Pe drumul arătat de partid 

s-au adunat an de an, lună de 
lună, tot mai multe mii și sute 
de mii de țărani muncitori.

Aproape două milioane și ju
mătate de familii de țărani mun
citori au pășit, pentru totdeauna 
pe drumul luminos al socialismu
lui, cuprinzînd 67 la sută din 
suprafața arabilă a țării.

Nu de mult, colectiviștii din 
Laslea au primit vizita unui 
grup de muncitori de la oraș. 
Erau printre ei și cîțiva dintre 
cei care veniseră cu zece ani în 
urmă la inaugurare. Colecti
viștii i-au luat de braț și i-au 
purtat peste tot: pe cîmpurile pe 
care secerau combinele, in lanu
rile de porumb înalte cit omul, 
la grajdul cu a’dăpători auto- 
mate, cu 100 de vaci de rasă a- 
leasă, prin cartierul cu case noi. 
N-au vorbit mult, nu s-au lău
dat. Au arătat doar. Era cuvin 
tul partidului, care se împlinise, 
visul care devenise faptă aievea.

La gospodăria colectivă din 
Cumpăna, regiunea Constanța, 

se pregăteau săptăminile trecute 
de plecare spre oraș 6 autoca
mioane pline cu grîu. Președin
tele, un unchiașcu părui alb, nota 
în carnet: „șase ori patru, vasă
zică două vagoane și patru tone. 
Mai avem încă vreo 72 de va
goane de trimis“.

— Unde îl trimiteți ? l-am în
trebat.

— Statului nostru.
Statului nostru ! Cînd a mai 

fost vreodată statul pentru ță
ran, al lui ? Și cum putea să fie 
în trecut a] lui statul care-1 
arunca în mizerie, care-1 lăsa 
în neștiința de carte și în gbia- 
ra crudă a bolilor, care-| batea 
cu biciul boierului și arma jan
darmului ? Al lui e statul dcrno- 
crat-popular de azi. care l-a adus 
pe drumul bunăstării, al recol
tei de grîu de 2.000 de kg. la 
hectar strînsă cu combina, sta
tul acesta pe care președintele 
colectivei din Cumpăna îl nu
mește cu mîndrie și bucurie al 
nostru.

Drum înainte, drum fără în
toarcere. spre socialism și bună
stare... Urlă neputincioase pa
iațe de cîrpă și cîlțj la „vocile“ 
apusene cum că biata noastră 
națiune, căreia ei i-au păpat 
grîul și petrolul, ar fj captivă. 
Pasă-mi-te, captivă în mîinila 
muncitorilor și țăranilor liberi 
de exploatare. Și ne plîng foștii, 
eu lacrimi grele, care se prefac 
imediat în dolari, plîng poporul 
romîn, pe bieții țărani care, ne- 
norociții. au rămas definitiv fără 
boieri și pelagră, chinuiți de 
sacii pe care-i duc doldora cu 
bucate în casele lor noi, în care 
a făcut lumină belșugul socia
list. Săracii!

Rablelor de la „voci“ le-a răs
puns însă grozav de bine ți con
cis moș Vasile Niculae, un ol
tean din Padea ;

— Duce(i-vă dracului I

De la plugul 
de lemn 

la U.T.O.S.
Trebuie să ne aducem aminte 

plugul de lemn. Țăranul romîn 
părea să fie legat pentru vecie 
de coarnele acestui plug pe care 
mîinile lui mari și bătucite se 
încordau ca să zgîrie pămîntul. 
Pe plugul acesta, apăsa țăranul 
cu toată puterea lui într-o încor
dare disperată, pe el stătea toată 
viata aplecat, lucrînd în dijmă 
pămîntul boierului.

Intr-unui din satele fostului 
județ Caras, primul plug de fier 
a fost adus, rețineți bine data, 
în anul de grație al domniei 
burghezo-moșierești, 1936. Primul 
plug de fier...

Existau în 1939—40, arată lim
pede statisticile, 25.000 de plu
guri de lemn, o semănătoare la 
1850 de gospodării țărănești, la 
trei gospodării o grapă. Iar plu
gul, ca să poți ara cu el, tre
buia tras de boi sau de cai. 
65 Ia sută din gospodăriile țără
nești însă n-aveau nici-o vită de 
muncă, iar 12 la sută aveau cîte 
una singură.

Gheorghe Bălan din Oancea 
(un sat de lîngă Brăila), ca 
să-și poată ara pămîntul, își fă
cuse un ham ți trăgea la plug 
alături de mîrțoaga Iui neputin
cioasă. Un om și un ca| înhă- 
mâți la plug.. Mintea nu vrea 
să priceapă. Imaginea aceasta 
barbară era fixată pe frontispi
ciul orînduirii burgheze ca un 
stigmat.

Cei 15 ani care au tre
cut de la eliberarea țării au 
sfărîmat emblemele negre și

au aruncat în praful istoriei 
jalnica armată a plugurilor 
de lemn pentru vecie. Am văzut 
un grup de colectiviști privind 
înmărmuriți un asemenea plug 
de lemn într-o vitrină a muzeu
lui din Craiova. Chipurile lor 
păreau cioplite în piatră. Era 
printre ei și un tractorist din Be- 
chet. Avea 19 ani, îl cliema 
Gheorghe Păun și conducea un 
U.T.O.S. de ultim tip. Ședea cu 
mîna lâ falcă și privea. Vedea 
pentru prima oară o asemenea 
piesă cutremurătoare.

Pentru că, iată, în cîțiva ani 
ai zilelor noastre, trecutul se de
părtează de prezent cu decenii...

Există acum în țară 241 
S.M.T.-uri prin care sînt puse să 
lucreze pămîntul țării sute de mii 
de cai putere — 25.000 de trac
toare (aici noțiunea de cal pu
tere are cea mai pregnantă va
loare simbolică). Există 13.000 
de cultivatoare. Există 11.000 d» 
combine pentru păioase. Com
bina — apariție cu desăvîrșir» 
nouă în agricultura țării — re
prezintă un obiect în fața căruia 
priceperea seculară în a tăia cu 
secera spicele și a le treiera cu 
îmblaciul, rămîne doar de do
meniul poeziilor idilice de altă 
dată.

La una din brigăzile de trac
toare ale Stațiunii de mașini și 
tractoare din Hagieni, asistăm 
seara la următoarea succesiune 
de evenimente. Tractoriștii din 
schimbul de zi, întorși |a tabăra 
brigăzii intră în vagonul în care 
se află baia. După baie, servesc 
masa, apoi stabilesc legătură cu 
S.M.Ț.-ul prin stația de radio- 
emisie-recepție a brigăzii.

— Alo semeteul 1 semeteul 1 
Aici brigada 111-a. Avem de co
municat ceva important. Luați vă 
rugăm legătura cu gospodăria 
colectivă să urgenteze eliberarea 
terenurilor, să ridice pa’ele de 
pe cîmp. Lucrăm acum la arătu
rile de vară în două schimburi. 
Noi le-am tot spus. Vorbiți cu 
președintele. Noi cîțiva oameni, 
executăm acum 32 de operării pe 
2.000 de hectare, așa incit au 

timp destul colectiviștii să se 
ocupe de alte treburi. Trebuie să 
strîngă paiele cît mai repede, să 
intrăm în plin la arături adînci. 
Atît am avut de comunicat. No
roc 1

S.M.T.-ul, așa cum ni se înfă
țișează acum, cu construcții im
presionante, așa cum pornesc de 
la el spre cîmp coloane de trac
toare și agregate moderne, așa 
cum este el legat prin fire nevă
zute cu brigăzile de tractoriști 
pare inima marei activități, în 
plin proces de modernizare, de 
lucrare a pămîntului, a ogoarelor 
înfrățite în gospodării socialiste

Urmarea economică firească și 
nemijlocită a mecanizării agri
culturii, a înzestrării ei cu mij
loace tehnice și științifice înain
tate se înscrie în sporul de pro
duse pe care-1 dobîndesc țăranii 
tffn sectorul socialist agricol, de 
pe fiecare hectar.

Față de perioada 1934—1938, 
între anii 1954—1958 producția 
globală la cereale a fost în me
die mai, mare cu 680,000 tone. 
Suprafețele de floarcia-soarelui au 
crescut de 9 or-, cea de sfeclă 
de zahăr de 8 ori, iar cea de 
orez de 70 ori.

E ceea ce s-a născut pe sfărî- 
măturile celor 25.000 de pluguri 
de lemn.

E ceea ce n-au putut face orîn- 
duirile trecute în decursul unei 
îndelungate și triste istorii.

E ceea ce a realizat în cei 15 
ani de la eliberare clasa munci
toare pentru ca agricultura să se. 
dezvolte pe o bază tehnică îna'n- 
tată. Este fructificarea energiei 
creatoare a muncitorilor și țăra
nilor care au urmat cu dragoste 
drumul arătat de partid.

Soarele 
a alungat 

negura
Intr-o setară, la căminul cul

tural, Sabri Emurla, președintele 
gospodăriei colective din Coba- 
ain, îmi povestea cu umor :

— A venit la noi, acum vreo 
douăjde ani și mai b ne pre
fectul județului. Asta pentru că 
era înainte de alegeri. Cum a 
ajuns la primărie, l-a chemat 
pe jandarm și i-a spus: „Mă, 
să te duci și să chemi încoace 
toți intelectualii satului, că am 
treabă cu ei“. Peste o jumătate 
de oră jandarmul a adus la pri
mărie intelectualii satului: un 
învățător cu hainele unsuroase, 
un popă și o moașă care mi
rosea a usturoi, murdară și 
rujată. Prefectul s-a uitat la 
ei, i-a pipăit ca un geambaș și 
pe urmă le-a spus cu scîrbă: 
„Duceți-vă dracului cu voi să 
fac*  eu • propagandă electorală ?“

Sabri rîde și-mi arată sala 

plină de tineri, băieți și fete, care 
veniseră la o ședință.

— Ia uite ce băieți cu carte 
avem noi acum în sat. Doi in
gineri la gospodăria colectivă, 
trei la S.M.T., trei la gospodăria 
de stat, doișpe învățători, un 
doctor... în trecut, fine minte, 
un învățător, un popă și o 
moașă.

...Cumplit trecut a avut satul 
patriei noastre. Celor’ce au nu
mit cu ironie ciocoiască Romî- 
nia „eminamente agricolă“, le 
era jenă să recunoască cum că 
mai era și analfabetă, și mizeră, 
și obscură. Fiecare sat al ei era 
o pată neagră pe harta țării. 
Cîteva milioane de analfabeți, 
un milion de copii în 193.3 care 
nu puteau urma școala primară. 
Sărmanul apostol învățător al 
lui Cezar Petrescu mergea în 
sat ca-ntr-o insulă înfrîcoșătoa- 

re a obscurantismului, a rhistî-’ 
cismului și superstițiilor, revi
zorul Mihail Eminescu scria jalbă 
și cerea bănci pentru copiii care. 
învățau pe jos

Cîteva milioane de țărani pu
neau degetul în actele de la pri
mărie, iar ceilalți nu . știau mai 
mult decît a buchisi o lecție de 
abecedar. Razele firave ale știin
ței se pierdeau în bezna înapo
ierii. Țăranul făcea agricultura 
după datină, semăna porumbul 
numai atunci cînd îi venea glas 
cucului ca sâ cînte. într-o țară 
care se pretindea agricolă, exis
tau doar 4.050 de specialiști. Pă
mîntul cultivat prost, fără unelte, 
fără îndrumare științifică, dădea 
recolte proaste din care mai mult 
de jumătate luau boierii și chia
burii. In 1938, anul considerat 
cel mai „prosper" de către bur
ghezie, 33 la sută din familiile 
țărănești nu-și puteau asigura 
din recoltă consumul propriu.

Cenușiul sărac al cîmpurilor 
patriei, care l-au îmbolnăvit de 
„spleen" pe un onorabil călător 
francez, s-a schimbat astăzi prin 
munca oamenilor conduși de 
partid, a oamenilor noi, socia
liști, în verdele puternic, viguros 
al lanurilor bogate de porumb și 
grîu. Apa vie a mașinfi și 
științei agricole a renăscut 
cîmpiile patriei, batalioane de 
specialiști agricoli — intelectuali 
noi, tineri și optimiști — au 
venit la sate, răspîndind lumina 
științei și culturii în sufletul 
care răbdase setea aceasta de 
la naștere și pînă atunci, al ță
ranului romîn. în cele cinci in
stitute de învățămînt agricol su
perior, cu zece facultăți, înființate 
de regimul democrat-popular se 
pregătesc azi 5.000 de viitori in
gineri pentru agricultură în fața 
pătrunderii impetuoase a științei 
și culturii la sate, bezna misti
cismului și superstițiilor s-a 
retras ca neuura gonită de 
soare. 13.500 de specialiști cu 
pregătire superioară, 16.500 cu 
pregătire medie și aproape 
100.000 ieșiți din școli! profesio
nale a trimis statul nostru pen-
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tru agricultura pornită pe 
făgașul socialismului. Adică, 
dacă-mi permiteți să fac o midă 
comparație, institutele noastre au 
pregătit de 3 ori mai multe 
cadre pentru agricultură de
cît burghezia în 36 de ani. 
în afară de cifrele astea lapi
dare nu mai e nevoie cred de 
nici un cuvînt. Ar mai fi doar 
de adăugat că dacă în „e- 
minamenta" Romînie agricolă 
erau doar 2 Institute de cerce
tări științifice agricole, prost în
zestrate, fără mașini și specia
liști suficienți, regimul demo
crat-popular a creat încă de 3 
ori pe atîtea. Unde mai pu
nem casele , laborator care au 
împînzlt țara, în fiecare sat. La 
Lenauhaim sau aiurea, stau pînă 
tîrziu din seară, la lumina 
becului electrice țăranii . și fe
ciorii lor. eu caietul în mină și 
învață ceri aîa hibridare și po- 

lenlzare, cercetează bobul de 
grîu prin microscop și încearcă 
pe loturile semiricere tot felul 
de semințe care se arată mai 
rodnice și măi bune pentru pă- 
mînturile lor. Au ajuns foștii 
argațî și dijmași să urmeze școli 
și să ajungă brigadieri și pre
ședinți de colective, ingineri și 
tehnicieni, care fac agricultură 
„ca la carte“, după reguli stabi
lite de știinîă.

Mi se pare concludent acest 
fragment de discuție pe care am 
auzit-o între un academician 
de seamă al. științei noastre a- 
gricole și un țăran din Vasilați, 
regiunea București, acum un an, 
în luna aprilie :

— Pentru pămînturile voastre 
cel mai indicat ar fi grîul A 15. 
Predomină podzolul, a spus sa
vantul, în mijlocul lanului co
lectiviștilor.

— Vă contrazic, tovarășe a- 
cademician. Noi am încercat Bă
răgan 77 și a mers foarte bine. 
2.200 kg. la hectar. Am auzit că 
la Găzănești merge A 15.

— Da, interesant, a răspuns 
academicianul și și-a notat în 
carnetul lui.

Vremuri noi, 
înfățișare 

nouă
Chiar și denumirile satelor vor

besc despre trecutul lor. Multe 
din ele își mai poartă și acum 
numele ca urme cicatrizate ale 
mizeriei în care și-au dus viața.

Flămînzi — satul în care a 
izbucnit răscoala țăranilor din 
1907.

Cîrpițj — satul de pe malul 
Prutului în care cîteva sute de 
țărani au. fost ținuți în cea mai 
cruntă mizerie pe moșia unui 
mare latifundiar.

Vaideei — satul de pescari de 
pe brațul Sulina în care mizeria
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intrase odată cu oamenii în 
bordeie de lut.

Pribegi — satul în care s-au 
statornicit după lungi rătăciri 
prin lume. în căutarea unei zod.i 
mai bune, țărani împinși de mi 
zerie pe drumuri

Valea Neagră, Valea Glodului, ’ 
Valea Rea ijordeiu, Bordei 
Verde. Circiuma lui Vișan, Amă- 
răști, Vîrtoape, Risipiți, Obidiți 
— sinistre nume purtau satele 
romînești.

....îți vezi satele — scria cu 
amărăciune Vlahuță — vezi pe 
țăran abătut, petrecîndu-și săr
bătorile la circiumă, străin de 
binefacerile școlii, străin de tot 
ce s-a gîndit și s-a scris în 
limba lui trăind de azi pe mîine, 
mai mult vegetînd decît trăind.

Satul romînesc.. Acolo e un 
suflet mare, un suflet care cere 
lumină“.

Satul romînesc era Valea Rea 
din ținutul Ciorjului in care s-a 
născut și-a murit Moș Dică, omul

care a trăit ca animalele în vi 
zuină, într-o cocioabă acoperit 
cu paie și aplecată intr-o parte 
omul care n-a ieșit niciodată di> 
salul lui, nici măcar pînă îi 
târg la Gărbuneiști, omul care se 
mana pe o prăjină de pămint, ii 
fiecare an, cînepă (ca să-și fac 
o cămașe și ițari) porumb (c 
să mănînce mămăligă goal 
iarna) și bostan (ca să aibă c 
să mănînce de la Sfîntu Iii'..........
pînă la culesul porumbului) 
Toată viața lui, întregul tui ori 
zont, se mărginea la acest jatni> 
ciclu anual.

Satul romînesc era Băieștiu 
în care școala funcționa în casi 
unei văduve, într-o cameră mi 
zeră, lungă de 4 metri și lat 
de 3, cu lut pe jos, în care copii 
învățau pe rînd cîte 10, ceilaiț 
trebuind să aștepte afară, în frig

Satul romînesc era Cerătul, îi 
care tinerii, cînd treceau de 1- 
ani, erau trimiși de părinții cari 
nu-i mai puteau hrăni în lumei 
largă ca să-și găsească un rost 
Savu lui Cojan nu s-a mai întors 
niciodată. A murit de oftică 
după 30 de ani de pribegie.

In sfîrșit, satele romînești erai 
acelea în care existau în 1929 — 
40.000 de bordeie în pămînt 
peste 1.000.000 de case construita 
din pămînt, în care 660.000 d( 
case aveau o singură oameră, în 
care peste 200.000 de case 
n-aveau podea, iar alte 800.00C 
erau acoperite cu stuf sau cu 
paie.

Satele romînești erau acelea îr,7 
care țăranul sărac nu consum? 
decît 1,5 kg. de zahăr și 10-lt 
kg. de carne în 365 de zile.

Satele romînești erau acelea 
în care un medic revenea la 
8.160 de locuitori, în care existau 
cea mai mare parte dintre cei 
60.842 tuberculoși, 40.547 bolnavi 
de sifilis, 28.350 bolnavi de pe
lagră, 249.262 bolnavi de palu- 
dism, pe care-i număra populația 
țării.

Satele romînești erau acelea în 
care trăiau cea mai mare parte 
dintre cei 4.000.000 de analfabeți.

„...Satul romînesc, acolo e un 
suflet mare care cere lumină“ — 
spunea Vlahuță.

Marele răsărit de soare de a- 
cum 15 ani i-a adus acestui su
flet lumină. Satul nu mai e o 
insulă de întuneric și mizeria 
Cuceririle civilizației noastre so
cialiste, condițiile omenești de 
viață, școala, cărțile, lumina e- 
lectrică, cinematograful, radioul, 
televiziunea, au apărut în viața 
țăranilor ca să șteargă urmele 
trecutului și să statornicească în
fățișarea a ceea ce trebuie să fie 
o așezare omenească. Aceasta 
aste iarăși una din marile drep
tăți făcute țăranului în anii re-, 
gimului. dernocrat-popular. I s-a 
dat țăranului dreptul omenesc 
de a-și însuși cultura și de a se 
bucura de tot ce îmbogățește și 
înfrumusețează viața.

Un nou sat romînesc a apărut 
acum — supus prefacerilor din 
cei 15 ani.

Satul romînesc de astăzi este 
satul Căzănești în care a apărut 
la marginea satului vechi, un 
sat nou, satul tinerilor căsăto
riți. Nicolae Lungu s-a însurat 
cu Maria și îndată după nuntă 
s-au apucat să-și facă o casă 
nouă. Și cînd totul a fost gata 
tînăra peireche s-a mutat în casa 
ei mare și nouă mirosind încă a 
var proaspăt. Așa își începe a- 
cum drumul în viață o nouă fa
milie a satului.

25 la sută din numărul total al 
colectiviștilor din Dobrogea și-au 
construit case noi. După fiecare 
nuntă (și de multe ori și înainte 
de asta) o casă începe să creas
că din pămînt pe nevăzute. Cu 
ziduri solide, cu forme frumoa
se, cu ferestre mari și coloane.

Satul romînesc de astăzi este 
satul care tinde să-și însușească 
caracteristicile orașului. Astfel, 
satul acesta este Cocora din pli
nul Bărăganului în care au apă
rut ca în mii de alte sate șosea
ua modernă și posibilitățile de 
comunicație cu restul lumii, elec
tricitatea, radioficare, căminul 
cultural, cinematograful, biblio
teca, școala nouă, spitalul.

Satele romînești de astăzi sînt 
acelea în care există 12.000 de 
cămine culturale, 13.000 de bi
blioteci. 1.300 de cinematografey 
1.100 de stații de radio-amplifi- 
care, 1600 de case de nașteri, 
sute de spitale, 3485 de medici, 
2.190 de circumscripții sanitare.

Satele romînești de astăzi sînt 
satele în care consumul de za
hăr a crescut In 1958 față de 
1954 de 7 ori, consumul de car
ne de 1,4 ori, de pîine de 1,2 ori, 
satul în care țăranii au cumpă
rat de la cooperativele sătești 
numai în 1958 mărfuri în valoare 
de peste un miliard și jumătate 
lei.

Satele romînești de astăzi sînt 
satele în care analfabetismul a 
fost lichidat.

Satele romînești de astăzi, tre
cute prin Istoria celor 15 ani de 
viață liberă, încadrate in marșul 
victorios spre socialism, sînt 
satele în care omul ridicîndu-și 
fruntea din pămînt adună în su
flet comorile nestinse ale cu
noașterii, ale lumii, arâtiudu-și 
pentru toate acestea marea lui 
recunoștință pentru partidul care 
l-a smuls din întunecatul trecut.

ION BAIEȘU 
MIHAI CARANFIL
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Cum sînt pregătiți 
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• tntilnirea de gimnastică dintre 
echipele școlare ale R. P Bulgaria 
și R. P. Romine a fost cîștigată de 
formația gazdă cu 328,75 la 316,70 
puncte. In clasamentul individual 
cel mai hun rezultat a'fost obținut 
de elevul bulgar Palazov cu 56 
puncte.

• Astăzi 12 august se deschide 
pe terenurile din incinta velodro
mului Dinamo din Capitală cea 
de-a IV-a ediție a campionatelor 
balcanice de baschet. La această 
tradițională competiție sportivă 
participă echipele reprezentative 
ale R. P. Albania, R. P Bulgaria, 
R. P. F. Iugoslavi-a și R. P. Romi
ne (2 formații). In prima zi a tur
neului, după festivitatea de deschi
dere, care va avea loc l-a ora 18,30, 
se vor disputa meciurile : R P. 
Romină—R.P. Romină (tineret) și 
R.P. Albania—R.P.F. Iugoslavia. 
Joi, cu începere de la ora 18,30, 
au loc. întîlnirile R. P. Romină- 
R. P. Albania și R. P. Bulgaria- 
R. P. Romină (tineret). Campiona
tele vor continua în fiecare zi pină 
duminică 16 august.

• La campionatele europene de 
caiac-canoe ce se vor desfășura 
între 27 și 30 august în orașul 
Duisburg (R. F, Germană) culorile 
R. P. Ungare vor fi reprezentate de 
un lot de 32 de concurență. Dintre 
aceștia remarcăm pe cunoscuții ca- 
noiști Parti, Novac, Simari, Bod- 
nar și Gabriel. Pentru probele de 
caiac femei au fost selecționate 
sportivele Banfalvi, Tolnai, Egreși, 
Kecskes.

• !n cadrul unui concurs inter
național de atletism desfășurat în 
orașul suedez G-aeve, atletul suedez 
Dan Waern a stabilit un nou re
cord mondial în proba de 1.000 m 
cu timpul de 2’18". Vechiul record 
deținut de același sportiv era de 
2’18“l/10. In celelalte probe ale 
concursului s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : 200 m Seye 
(Franța) 21"7/1O ; suliță : Sidlo 
(R. P- Polonă) 76,70 m ; 1.500 m: 
Grelle (S.U.A.) 3’42“9!10 ; 400
m : IVrighton (Anglia) 48" 1/10 ; 
înălțime : Peterson (Suedia) 2,05 
m ; 3.000 m : Torgilssen (Norve
gia) 8’12”; ciocan: Asplund (Sue
dia) 63,67 m.

(Agerpres)

re, din satul Noul Rotnîn. Satul 
lui s-a colectivizat din 1950 în 
întregime. Și aceasta n-o știe din 
scrisorile primite de acasă. Prin
tre înflăcărații susținători ai ideii 
înființării gospodăriei colective 
s-a numărat și el. Din schimb 
pleca direct acasă, în sat, să-și 
ajute consătenii să găsească mai 
repede drumul adevăratei feri
ciri.

Tot de prin părțile locului e șî 
prietenul său, Viorel Folea, fiul 
țăranului muncitor. comunistul 
Diogen Folea. Tatăl lui Viorel e 
președintele sfatului popular din 
sat iar fiul a fost ales în comi
tetul U T.M. pe Combinat. De 
profesie e tehnician constructor, 
absolvent al unei școli medii din 
Sibiu.

Dar oare, celelalte mii de locu
itori ai orașului Victoria ce fac 
în acest timp ? Ia hai să facem o 
vizită la Palatul fetelor. Ce, te 
miră această denumire, crezi că 
e o simplă metaforă ? Oare mo
numentalitatea acestei clădiri, 
mulțimea coloanelor, a ornamen
telor, aceste intrări fastuoase nu 
sînt dovezi că ne aflăm într-un 
adevărat palat ?

însoțiți de una din îngrijitoa
re trecem prin cîtcva camere dar 
locatarele... ia-le de unde nu-s 1 
Poate că e mai bine așa. Vom 
putea adm'ra nestingheriți gin
gășia cu care sînt împodobite a- 
ceste camere. Pe perete, la ca
pătul fiecărui pat, în ramă, peste 
tot aproape, aceleași fotografii 
îngălbenite : cei de-acasă îmbră- 
cați simplu, țărănește Fiecare 
fotografie parcă ar vrea să spună: 
iată, de aici am plecat ! Pe fie

—

lată jcum descria ziarul burghei .JDimineața" în »nul 1936, 
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In anul acesta Comitetul oră

șenesc U.T.M. București și.a pro
pus să deschidă în organizațiile 
de bază peste 2700 cercuri și 
cursuri politice. Aceasta înseamnă 
tot atiția propagandiști bine pre. 
?;ătiți din punct de vedere poli- 
ic și ideologic, cu experiență, ca

pabili să asigure activității fiecă
rui cerc politic un înalt conți
nut educativ.

Pentru aceasta comitetul oră
șenesc U.T.M. a luat măsuri din 
timp, astfel încît în momentul de 
față atît recrutarea cit și confir. 
mare3 propagandiștilor se află 
într-un stadiu avansat, pină în 
prezent fiind recrutați peste 2000 
de propagandiști. Așa de pildă, 
în cadrul raionului „Nicolae Băl- 
cescu“ au fost recrutați toți pro
pagandiștii din organizațiile 
U.T.M. din întreprinderi și insti
tuții (rămînînd e se recruta doar 
propagandiștii din școlile medii 
și profesionale, ceea ce se va face 
în preajma deschiderii școlilor), 
cea mai mare parte fiind și con. 
firmați de către biroul comitetu
lui raional. O situație asemănă, 
toare există și la Comitetele raio
nale U.T.M. „Lenin“, „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" și „23 August“.

La recomandarea organizațiilor 
de partid, în anul aceste au in
trat în corpul de propagandiști al 
organizațiilor U.T.M. un mare 
număr de membri și candidați de 
partid, muncitori, tehnicieni și in. 
gineri, tovarăși cu experiență în 
munca de propagandă. Așa de 
pildă, la Uzinele „23 August", 95 
la sută din numărul propagan
diștilor sînt membri și candidați 
de partid tovarăși care îndepli
nesc această sarcină de cîțivs ani 
la rînd. La Uzina „Mao Țze-dun“, 
jumătate din numărul propagan
diștilor care vor conduce cercuri 
politice ale U.T.M sînt membri 
și candidați de partid, la Pala
tul Telefoanelor și în multe alte 
locuri este o situație asemănă, 
toare. în prezent, pe lin
gă cabinetele de partid funcțio
nează comisii formate din direc
torul cabinetului un secretar al 
comitetului raional U.T.M. și res. 
ponsabilul comisiei de învățămînt 
politic U.T.M. — care stau de 
vorbă cu fiecare propagandist în 
parte, apreciază munca pe care 
a desfășurat-o în anul trecut (în 
cazul cînd a mai fost propagan
dist). verifică cunoștințele pe care 
le are. îi fac recomandări pentru 
ac'!vîtatea viitoare.

Recrutarea și confirmarea pro
pagandiștilor este numai o treap. 
tă în pregătirea condițiilor pen
tru deschiderea anului de învătă- 
mînt politic de organizație Im
portant este însă ca toți acești 
propagandiști să fie instruiți. a- 
jutați să-și reîmprospăteze cu. 
noștințele, să capete altele noi. 
să-și îmbogățească experiența 
metodică. Prima măsură luată în 
această direcție de comitetul oră. 
șenesc a fost organizarea unui 
curs cu o durată de zece zile în 
care aproape 5f>0 de propagan
diști — scoși din producție — 
au audiat lecții și conferințe au 

Brigadieri
cu inima fierbinte
- Muzica: VICTOR POPESCU

— Versuri: L. RADAN
rtU*O  1
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Soarele și vintul azi ne dau binețe 
Și pornim la muncă veseli brigadieri, 
Noi sintem a țării mîndră tinerețe 
Și-nflorim prin muncă . indre primăveri.

Refren
Brigadieri mai sus, tot înainte, 
Să urcăm al nostru roșu steag 
Cu avînt și dragoste fierbinte 
Muncim
Să-nflorim al țării scump meleag.

II
Făta de astîmpăr inimile noastre 
R»l in ritmul muncii tot mai avîntat. 
Creștem sub seninul bolții largi, albastre 
Și îi punem țării strai nou, minunat.

Refren
III

Zi de zi prin muncă, facem visul faptă 
Și sintem ai țării harnici făurari.
Dascăl ni-i partidul, el ne-avîntă-n luptă 
Ne conduce pașii spre victorii mari.

studiat documente de partid, au 
acumulat experiență. întregul 
program al cursului a fost astfel 
întocmit încît să constituie un 
model pentru activitatea practică 
a propagandiștilor. Lecțiile au 
fost încredințate unor conferen
țiari calificați; seminariile eu 
fost ținute de asistenți de la 
școala comitetului orășenesc de 
partid. In afara lecțiilor și semi. 
nariilor s-au făcut vizite la Mu
zeul de Istorie a partidului, la 
Muzeul orașului București și Mu. 
zeul Lenin-Stalin, s-a vizionat 
un film, s-au învățat cîntece 
revoluționare și s-a mers la 
muncă voluntară pe unul din 
șantierele Capitalei. In cadrul 
cursului propagandiștii au făcut 
un bogat schimb de experiență cu 
privire la organizarea studiului, 
întocmirea carnetelor de notițe, 
ținerea lecțiilor și a seminariilor. 
jn zece zile propagandiștii au 
trăit o viață colectivă interesantă, 
au învățat multe lucruri extrem 
de utile pentru munca lor viitoa. 
re. Comitetul orășenesc U.T.M. 
e recrutat și trimis la acest curs 
în primul rînd pe acei propagan
diști care vor conduce pentru 
prima oară în anul acesta cercuri

„Luna înfrumusețării
'. Capitalei“

Duminica ca și în cursul săp- 
tăminii, mii și mii de muncitori și 
funcționari din întrepr.nderile și 
instituțiile Capitalei, tineri mem
bri ai brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică, femei mun
citoare și gospodine din car
tiere, deputați și membri și 
corn tetelor de cetățeni au lucrat 
și lucrează în timpul lor liber la 
pavarea străzilor, amenajarea spa
țiilor verzi, curățarea parcurilor și 
alelelor, plantarea de flori în car
tiere și în jurul noilor blocuri de 
locuințe, la terminarea noilor con
strucții social-culturale ce se ri
dică în Capitală în cinstea zilei 
de 23 August.

De la deschiderea „Lunii în
frumusețării Capitalei“ și pînă a- 
cum, la acțiunile pentru buna gos
podărire și înfrumusețare a ora
șului au participat peste 220.000 de 
oameni ai muncii, care au efectuat 
sute de mii de ore de muncă vo
luntară. adupind astfel economii 
în valoare de peste 1.141.000 lei. 
Numai duminică 9 august au par
ticipat la muncă voluntară peste 
.30000 de cetățeni ai Capitalei. In 
cartierele de locuințe de la Fio- 
reasca. din Păsculescu-Tel. Mihai 
Bravii și altele se amenajează spa
ții verzi, se plantează flori și ar
buști. se transportă molozul din 
jurul blocurilor de locuințe termi
nate sau în curs de finisare. Pe 
toate șantierele de construcții de 
iocu nte ale orașului, cu ajutorul 
muncii voluntare se asigură apro
vizionare? cu nisip, piatră și că
rămizi. O activitate intensă se 
desfășoară pe șantierele noilor 

școli ce se construiesc în cinstea 

și cursuri politice, propagandiști 
cu o mai mică experiență.

Cum vor fi instruiți ceilalți 
propagandiști ? In perioada care 
urmează, pe lîngă cabinetele de 
partid vor funcționa cursuri se
rale care se vor desfășura după 
programul cursului sus-amintit. 
Pentru a asigura instruirea tu
turor propagandiștilor și pentru 
a le înlesni acestora frecventa, 
rea cursurilor, comitetul orășe
nesc U.T.M. a hotărît organiza
rea unor cursuri serale în între
prinderile mari din Capitală, unde 
există un număr mare de pro
pagandiști. De asemenea, tot în 
scopul instruirii cît mai bune a 
propagandiștilor se vor organiza 
cursuri serale separate pentru 
propagandiștii din școli și pen
tru cei din satele care aparțin 
Capitalei.

Felul în care s-a ocupat pînă 
în prezent Comitetul orășenesc 
U.T.M. București de recrutarea, 
confirmarea și instruirea propa
gandiștilor dovedește răspunde
rea cu care se pregătește anul 
acesta în Capitală deschiderea 
învățămîntului politic de organi
zație.

M. VIDRAȘCU

zilei de 23 August. Numai dumi
nică au luat parte la diferite lu
crări pe aceste șantiere 1.600 de 
cetățeni

Pretutindeni cetățenii vin In 
această lună cu noi inițiative pen
tru asigurarea menținerii curățe
niei și pentru buna gospodărire a 
orașului. Numeroase străzi au fost 
luate sub îngrijirea cetățenilor 
care s-au angajat să le mențină 
într-o curățenie perfectă. In punc
tele mal aglomerate au fost for
mate ech'pe care se ocupă de res
pectarea regulilor de curățenie.

Toate aceste acțiuni vin să com
pleteze importantele realizări do- 
bîndite anul acesta prin munca 
voluntară a cetățenilor. Din luna 
martie și pînă în prezent aproape 
1.944.000 de cetățeni ai Capitalei 
au'efectuat peste 7.191.000 ore de 
muncă voluntară pentru pavarea 
a 97 de străzi cu o suprafață de 
peste 195.200 m.p., crearea și a- 
menajarea a 146 de spații verzi 
în suprafață de peste 474.000 m.p., 
pentru canalizarea a 13 străzi etc. 
în felul acosta ei au realizat eco
nomii în valoare de aproape 
12.640.000 lei. (Agerpres)

Numeroase grupuri 
de turiști de peste 

hotare ne vizitează țara
In aceste zile, numeroase gru

puri de turiști de peste hotare ne 
vizitează țara

Din Franța a sosit un nou grup
ele turiști care vor vizita și Delta 
Dunării. Turiști din R. Ceho
slovacă, care și-au petrecut conce
diul in R.P. Bulgaria, vizitează 
Bucureșliul.

Stațiunea Predeal și Orașul Sta- 
lin găzduiesc numeroși turiști so
vietici, iar turiști din S.U.A. vizi
tează acum Capitala și apoi vor 
pleca pe Valea Prahovei și la 
Orașul Stalin.

Un grup de turiști italieni, care 
întreprinde un circuit al Europei 
cu autocare a vizitat cîteva zile 
Bucureștiul, Valea Prahovei și alte 
orașe și regiuni din țara noastră, 
continuîndu-și apoi călătoria spre 
Uniunea Sovietică-

(Urmare din pag. l-a) 

zi de zi își dau întîliiire în a- 
ceastă sală, la club, pe stadion ? 
Hai să-i întrebăm chiar pe ei.

Tîijă.rul din stingă se numește 
Gheorghe Dumitrașcu și a venit 
aici tocmai din Cărbuneștii Gor- 
jului. EI a crescut odată cu acest 
oraș. Biografia lui și istoria ora
șului se întrepătrund. Dacă cu
noaște astăzi îiecare șurub, fie
care conexiune a centralei tele
fonice, să nu crezi că le-a știut 
de cînd lumea A învățat. Cu dra
goste și încăpățînare a învățat, 
învață și acum : în curînd va da 
examen de admitere în clasa 
a VIII-a a liceului seral.

De altfel este greu de găsit în 
■cest oraș un om care să nu în
vețe, încît ai impresia că te afli 
într-o citadelă universitară. E și 
firesc 1 Fiecare vrea să devină un 
muncitor specialist, priceput, ca
pabil să îndeplinească marile 
sarcini care stau în fața indus
triei noastre chimice.

Unu] dintre acești muncitori e 
tovarășul Gheorghe Marcu, insta
lator de gaz metan în Combinat. 
De curînd s-a întors de la un 
curs de specializare. Nu te uita 
că e așa de tînăr, fiindcă se nu
mără printre veteranii orașului. 
Dacă vrei să te încredințezi, 
mergi împreună cu el prin oraș 
sau prin Combinat. La tot pasul 
este salutat, la tot pasul salută. 
Secretul aceste' popularități ? 
Munca. Munca sa neobosită în 
producție, îndelungata și pasio
nanta muncă de activist a] orga
nizației U T M.

De loc e de aici, din apropie-

In vizită -la tinerii 
cetățeni ai Victoriei

1 .«w
f■ r

„partierul țloreasca nu e un cartier ci o imensă groapă veșnic 
inundată, mustind de gunoaie și molime... Gele mai multe dintre 
casele d< a.icR.amintesc1 de așezările triburilor africane. Ohiar și 
locuințele mai răsărite sînt dărăpănate“. Reporterul burghez și-a 
ilustrat reportajul cu fotografia unora dintre „locuințele mai 
răsărite" (pe care o reproducem st»s).

In locul vechiului cartier de bordeie și dărăpănături unde, pe 
vremea regimului burghe^o-moșișresc, erau silite să locuiască 
familiile oșrnenilor muncii, a apărut în ultimii arii un adevărat 
„orășel“ muncitoresc. (Fotografia noastră de jos reprezintă un 
aspect al acestui nou „orășel“). Pe o suprafață de 37 de hectare 
s-au construit zeci și zeci de blocuri și vile moderne. Pînă la 
sfîrjitul acestui an numărul apartamentelor date în folosință oa
menilor muncii în Floreasca va fi de peste 3.000. Noul „orășel“ 
populat de familii ale oamenilor muncii totalizînd peste 10.000 
persoa-ne va fi înzestrat cu 4 creșe, 4 cămine de zi, 2 școli, o spă
lătorie publică, zeci de magazine.

Se spune că într-o picătură se reflectă marea. In contrastul 
dintre imaginea din trecut și de azi a unuia din cartierele Bucu- 
reștiului, se reflectă contrastul dintre viața din trecut și cea de 
azi a oamenilor muncii, grija partidului și a guvernului nostru 
democrat-poipular pentru asiguram unor rit mai bune condiții 
de locuit celor ce muncesc.
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Noi sortimente de bunuri de consum 

vor fi puse în vînzare pîna la 23 August

In aceste zile muncitorii din in
dustria ușoară și alimentară pro
duc noi bunuri de consum care 
vor apare în magazine pînă la 23 
August. Printre acestea se numă
ră noi țesături din fire sintetice, 
realizate de muncitorii de la în
treprinderile „Flamura Roșie“, 
„Țesătoriile Reunite" și „Ilie Pin- 
tilie", țesăturile pentru haine de 
vară bărbătești produse de Fabri
ca „Răscoala din 1907“, baticuri 
de mătase naturală imprimate cu 
imagini din orașe și stațiuni bal- 
neo-olimaterice fabricate la între
prinderea „Ana Ipătescu" și alte

care noptieră, de asemenea, foto
grafii. Amintiri din excursii, de 
la mare, de la festivalurile tinere
tului. Fotografiile acestea tre
buie privite cu atenție. Noua is
torie a țării va fi plină de ase
menea fotografii.

Să nu trecem însă cu vederea 
cărțile de pe noptiere. Ele ne 
indică ultimele lecturi ale fete
lor. Aceasta, de pildă, e noptiera 
tovarășei Aurora Dascălu, de Ioc 
din Arpașul de Sus. Să facem un 
scurt inventar : un volum din o- 
perele lui Twain, Eminescu, 
Creangă. Sadoveanu, „Străinul“ lui 
Titus Popovici. „Desculț" de Za- 
baria Sta ucu, „Moș Goriot“ de 
B Izac și o carte de specialitate 
„Evidența contabilă industrială".

Nu trebuie să te miri că pe o 
singură noptieră întîlnești atît 
de multe și de diferite cărți. Bi
blioteca centrală numără 15.755 
de volume iar biblioteca tehnică 
10 234 Adaugă la aceasta biblio
tecile de secții și sutele de bi
blioteci personale.

Și totuși am vrea să intrăm în 
cîteva camere unde pot fi găsiți 
locatarii. Dintr-unul din blocuri 
se și aude o armonică; și unde e 
armonică sint și fete și dans și 
veselie și tinerețe- împreună cu 
ghidul meu, șeful stației de ra- 
dio-amplificare, tovarășul Ale
xandru Zelch, am bătut la ușă. 
Am fost primiți ca niște vechi 
prieteni. Tinerii care dansau e- 
rau mai toți din Agnita. Priete
nia ce s-a legat în copilărie con
tinuă și aici. Cît de frumos, cît 
de tinerește petrec acești oa
meni I

— Păcat că nu ați fost aici a

le. Muncitorii de la întreprinderile 
„Tînăra Gardă“ și „Tricotajul 
Roșu“ au realizat noi modele de 
tricotaje in culori pastel, iar cei 
de la Fabrica de încălțăminte 
„Flacăra Roșie' produc un nou 
tip de sandale pentru bărbați. 
Printre produsele realizate In ul
timul timp de Fabrica de conser
ve „Flora" se numără : cremă de 
caise pentru copii, gemuri în paha
re de hîrtie cerată de 250 gr. și 
altele.

De pe acum au fost puse în vin- 
zare numeroase produse din cele 
56 articole de țesături de lînă și

seară, la balul tineretului. Nici 
joile tineretului nu-s mai prejos 
la noi I Și tinerii au început 
să-mi povestească despre joilc 
tineretului, aceste manifestări de
venite astăzi tradiționale în în
treaga țară.

în ce constă interesul unei joi 
a tineretului în Orașul Victoria? 
Greu de spus. Poate în progra
mele celor 12 brigăzi de agitație 
ale tineretului, brigăzi pentru 
care în preajma recentului con
curs artistic nu se mai găsea un 
locșor unde să facă repetiție. 
Peste tot, la club. în sala tinere
tului, pe terasa sălii tineretului 
numai cîntece, jocuri, rîsete. 
Poate interesul acestor joi stă în 
concursurile „Chimiștii veseli“, 
un fel de „Drumeții veseli“, în 
cadrul cărora se întrec în a-și 
cunoaște mai bine meseria ce 
și-au ales-o, muncitorii și tehni
cienii diferitelor secții ale Com
binatului chimic.

Deosebit de instructivă a fost 
pentru tineri mai ales discuția 
despre prietenie și dragoste, ini
țiată de comitetul U.T.M. Tinerii 
care au fost dați drept pildă de 
înaltă conduită comunistă în 
viața lor familiară au fost chiar 
tovarăși de-ai lor.

E într adevăr emoționant să 
fii oaspetele unor asemenea fa
milii tinere, în viața cărora to- 
tu] respiră dragoste, înțelegere, 
puritate. Fără să vrei ți amintești 
înțeleptele cuvinte ale tovarășu
lui Hrușciov: „Ce înseamnă un 
om căsătorit ? înseamnă că vrea 
să-și creeze o familie, să se așe 
ze temeinic pe noile locuri. Iar 
cel care își creează o familie e

mătase, ultimele creații ale fabri
cilor textile, 15 noi modele de con
fecții pentru copii și adulți, din
tre care două din țesături din fi
bre sintetice, 6 de tricotaje, 50 
modele de încălțăminte și 20 de 
marochinărie și altele, prevăzute a 
fi realizate pînă la 23 August. Și 
muncitorii din industria alimenta
ră au pregătit noi. sortimente de 
specialități de bomboane, jeleuri 
și dulcețuri. Numai fabricile de 
produse zaharoase realizează 32 de 
noi sortimente.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ
Tovarășului AVRAM BUNACIU 

ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Romine

București

Vă mulțumesc cordial, tovarășa 
ministru, pentru caldele felicitări 
Și urări transmise cu ocazia săr
bătoririi naționale a Renașterii 
Poloniei.

Vă transmit sincere urări de fe^ 
ricire personală și de succese con. 
finite în munca d-voastră spre bia 
nele păcii și prieteniei dintre pot 
poarele noastre. 1

ADAM RAPAGKI, 
ministrul Afacerilor Extern» 

al Republicii Populare 
Polone

INFORMAȚII

un bun cetățean. Țara noastră va 
fi cu atît mai puternică, cu cît 
vom avea mai mulți oameni“.

Asemenea oameni sînt tinerii 
cetățeni ai orașului Victoria. Sînt 
așa pentru că în viața lor zil
nică se simte din plin pulsînd 
socialismul, țelul în numele că 
ruia au fost învățați să trăiască 
de către organizația revoluționa
ră de tineret, ajutorul de nădej
de al partidului nostru. Sînt așa 
pentru că ei prin munca lor zii 
uică, fără zarvă dar cu abnega
ție, își încetățenesc în aceste 
locuri fericirea, pentru că ei se 
întrec în a și însuși cultura, în 
a-și înfrumuseța tînărul oraș, în 
a escalada piscurile munților din 
jur. înălțimile sînt atributul ti
nereții.

Mă gîndesc la toate acestea 
umblînd la miezul nopții pe stră 
zile impresionantului oraș, con- 
tcmplînd în tăcere fiecare cără
midă, fiecare floare, fiecare casă. 
Totul, de Ia șanțurile pentru fun 
dația noilor blocuri și pînă la 
lumina electrică ce se resfiră 
discret, printre ramurile copaci
lor, pe aici, îmi vorbește într-un 
grai cum nu se poate mai precis 
și mai emoționant totodată des 
pre grija partidului pentru acești 
oameni.

Deslușesc dincolo de ferestrele 
deschise răsuflarea sănătoasă și 
liniștită, ca de copii, a oamenilor 
și îmi vine să exclam în gura 
mare întocmai ca turnătorul 
Ivan Kozîreov dintr-o celebră 
poezie a lui Maiakovski: e foar
te dreaptă puterea noastră popu 
Iară!

Mărfi dimineață, ministrul In« 
strucțiunii Publice din Finlanda, 
dl. Hossia Heikkî, oaspete al țării 
noastre, a făcut o vizită la Pre- 
zidiul Academiei R. P. Romîne, 
unde a avut întrevederi cu acad. 
Iorgu Ioțdan, vicepreședinte al A- 
cademiei, acad. St. Milcu, secretar 
prim al Academiei și acad. C. Io- 
nescu-Gulian, directorul Institu
tului de filozofie al Academiei 
R.P. Romîne.

Tot marți, oaspetele a vizitat 
Institutul de fizică atomică al 
Academiei R.P. Romine, Combina
tul' agro-alimentar „30 Decembrie“ 
de la Copăceni, precum și dife
rite cartiere ale Capitalei.

In vizitele sale dl. Hossia 
Heikki a fost însoțit de prof. C. Io- 
nescu-Bujor, director general tn 
Ministerul învățămîntului și Cul
turii.

★

Marți după-amiază, la clubul 
Q.F.R. „Grivița Roșie" din Capi
tală a avut loc deschiderea expo. 
ziției „Alexandru Sahia", organi« 
zată de Muzeul literaturii romîne. 
Expoziția cuprinde fotografii care 
înfățișează momente din viața 
scriitorului și reproduceri după lu
crările sale.

Cu prilejul deschiderii expozi
ției, la care au luat parte numeroși 
muncitori ceferiști, acad. D. Pa- 
naitescu. Perpessicius, scriitorul 
Eusebiu Camilar, membru cores 
pondent al Academiei R.P. Romîne 
și poetul Dumitru Gorbea au evo
cat personalitatea scriitorului mi« 
litant Alexandru Sahia.

(Agerpres)



Lucrările celei de a 5-a
a F. M. T. D.

Schimbul de vizite 
N. S. Hrușciov - D. Eisenhower 

comentat cu însuflețire 
în întreaga lume

articol redacțional că ști- 
privire la schimbul de vi
dat naștere, unor speranțe

Cuvîntarea tovarășului Virgil Troliu
(Urmare din pag. l-a) 

ține decit in condițiile unei 
trainice in lumea întreagă.

R. P. Romină a propus țărilor 
balcanice să se ia de comun a- 
cord măsuri menite să transforme 
regiunea Balcanilor intr-o zonă a 
păcii. In mesajul său președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romine, tovarășul Chivu Stoica, a 
propus șefilor de guverne ai ță
rilor balcanice o întilnire in vede
rea înfăptuirii unei înțelegeri 
colective a statelor din Bal
cani, in vederea asigurării pă
cii tn această regiune, pen
tru prosperitatea și progresul 
social al popoarelor balcanice, în
țelegere care să se bazeze pe de
plina egalitate in drepturi între 
statele participante, pe respectul 
reciproc al suveranității, pe nea
mestecul in treburile interne.

Propunerea țării noastre a fost 
salutată de o serie de țări ba.ca
ri ice ca Albania, Bulgaria și Iugo
slavia. Din păcate, guvernele ță
rilor balcanice participante la 
N.A.T.O. — Grecia și Turcia — 
au respins pe motive neîntemeiate 
propunerile țării noastre și au por
nit pe drumul instalării bazelor 
pentru rachete.

O astfel de situație nu poate fi 
privită cu indiferență de către ti
neret. Fie că este vorba de Bal
cani sau de Baltica, de Berlinul 
occidental sau de Taivan, tinăra 
generație trebuie să lupte pentru 
apărarea păcii, pentru eliminarea 
primejdiei de război. Tineretul are 
partea sa de responsabilitate in 
lupta pentru pace. Conducătorii a- 
numitor organizații de tineret care, 
in numele apolitismului, propovă
duiesc abdicarea de la lupta pen
tru pace, servesc de fapt o anu
mită politică, politica războiului 
rece, politica cercurilor agresive.

Federația Mondială a Tineretu
lui Democrat, cit și organizațiile 
sale membre, trebuie să depună e- 
forturi mai mari pentru a sprijini 
inițiative.e pe plan local menite să 
contribuie la mobilizarea maselor 
de tineret in lupta pentru apăra
rea păcii.

După părerea noastră in această 
ordine de idei are o importanță 
deosebită coordonarea eforturi.or 
și a luptei tineretului din Balcani, 
pentru transformarea acestei părți 
a lumii intr-o regiune a păcii. IN 
ACEST SCOP, ORGANIZAȚIA 
NOASTRĂ, UNIUNEA TINERE
TULUI MUNCITOR, PROPUNE 
TUTUROR ORGANIZAȚIILOR DE 
TINERET Șl STUDENȚEȘTI DIN 
ȚĂRILE BALCANICE ORGANI
ZAREA UNEI CONFERINȚE LA 
ÎNCEPUTUL ANULUI VIITOR 
LA BUCUREȘTI PENTRU A DIS
CUTA FELUL IN CARE TINERE
TUL POATE SĂ-ȘI ADUCĂ CON
TRIBUȚIA SA LA ÎNFĂPTUIREA 
UNEI ÎNȚELEGERI COLECTIVE 
A STATELOR DIN BALCANI, LA 
ASIGURAREA PĂCII IN ACEAS
TĂ REGIUNE PENTRU PROSPE
RITATEA Șl PROGRESUL PO
POARELOR BALCANICE.

Tineretul Republicii Populare 
Romine sprijină eforturile pe care 
F.M.T.D. le face spre a realiza 
unitatea tineretului lumii in lupta 
pentru pace. F.M.T.D. a intreprins 
importante inițiative in această di
recție, inițiative ce au cunoscut un 
larg ecou. S-au lărgit contactele 
dintre diferitele organizații, s-a 
realizat in numeroase țări unita
tea diferitelor organizații de tine
ret in lupta pentru rezolvarea unor 
probleme vitale.

in același timp insă, sfidind do
rința de unitate a tineretului, con
ducătorii W.A.Y. și cei ai Interna
ționalei tineretului socialist refuză 
propunerile de colaborare formula
te de F.M.T.D. Încercările de a 
justifica aceste refuzuri prin ati
tudinile diferite față de principale
le probleme internaționale sînt ne
fondate. Oare reprezentanții ma
rilor puteri, in ciuda divergențelor 
lor de păreri, se pot întîlni la masa 
comună a tratativelor, iar repre
zentanții unor organizații de tine
ret nu pot să facă același lucru? 
jîntr-o epocă in care ideea nego
cierilor, a tratativelor, a contac
telor. a căpătat un uriaș prestigiu 
internațional este o absurditate să 
se încerce sabotarea intilnirii din
tre organizațiile de tineret așa 
cum încearcă să facă unii con
ducători ai W.A.Y. sau ai Interna
ționalei tineretului socialist. Dar 
nu numai atit, d-1 Varntan, pre
ședintele Adunării mondiale a ti
neretului, merge atit de de
parte cu intențiile sale incit pune 
ca una din condiții pentru o astfel 
de înțelegere amestecul în trebu
rile interne ale organizațiilor de 
tineret din țările socialiste. Jn 
ceea ce ne privește ii garantăm 
d-'.ui Varman că el cit și alții care 
doresc același lucru își vor ve
dea îndeplinite aceste intenții, 
după cum spune un proverb ro- 
minesc „atunci cind iși vor vedea 
ceafa“. Considerăm că F.M.T.D. 
trebuie să continue nobile'e sale 
eforturi menite să apropie pe ti
nerii de diferite convingeri politi
ce. In privința aceasta au fost a- 
mintite o serie de propuneri valo
roase ce pot să-și găsească apli
carea, cum ar fi un forum mon
dial al tineretului avind in cen
trul atenției problemele tineretului 
lumii de azi, organ zarea „Verii 
prieteniei tineretului“ pentru favo
rizarea schimburilor reciproce, săr
bătorirea in comun a zile] de 24 
aprilie etc.

Festivalurile mondia’e ale tine
retului, manifestări grandioase 
pentru pace ale tinerei generații 
au devenit tradiționale.

Recentul Festival de la Viena a 
repurtat o victorie importantă a

păci

tineretului în lupta sa pentru 
pace, pentru cunoașterea reciprocă, 
pentru coexistență pașnică, în 
ciuda manevrelor la care s-au 
dedat cercurile conducătoare ale 
unor organizații reacționare de ti
neret pentru a torpila această ma
ia.testare a păcii și prieteniei.

Sîntem întrutotul de acord cu 
ideea exprimată în raport ca și pe 
viitor să acordăm o atenție deo
sebită pregătir.lor pentru Festiva
lurile mondiale ale tineretului și 
studenților. In această ordine de 
idei, noi susținem întru totul ca 
perioada dintre festivaluri să f e 
mărită la trei ani, ceea ce ar pu
tea permite organizarea festivalu
rilor regionale și locale în întîin- 
pinarea festivalurilor mondiale.

Tineretul Republicii Populare 
Romine înțelege că actuala situa
ție internațională cere unirea tu
turor eforturilor pentru apărarea 
păcii. Năzu.nțele de pace ale tine
retului nostru își găsesc reflectare 
in politica de pace a statului ro
mi n, democrat-poputar, 
tivele sale.

Uniunea Tineretului 
Întregul nostru tineret 
nic să dezvolte colaborarea cu ti
nerii iubitori de pace de pretu
tindeni.

Noi am 
tactele cu 
tineret din 
America, 
ne-au vizitat țara, iar delegații 
ale tineretului nostru au vizitat 
alte țări. Aceste schimburi re
ciproce au permis o mai bună cu
noaștere și în ultimă instanță 
servesc cauzei coexistenței pașni
ce. în acest an delegații ale tine
retului și studenților din țara 
noastră au vizitat Irakul, Austria 
— in cadrul unui schimb de t.neri 
muncitori petroliști și studenți. 
Reprezentanții noștri participă la 
tabăra internațională studențească 
pentru reconstruirea școlii de 
la Sakiet Sidi Yussef din Tu
nisia și in prezent, pe linia con
tinuării contactelor care au fost 
realizate cu prilejul Festivalului 
de la Viena, in țara noastră au 
fost invitați 150 de 
de țări ale Europei, 
și Americii Latine.

Noi intenționăm să lărgim 
aceste contacte și sîntem hotăriți 
să sprijinim acțiunile F.M.T.D. in 
această privință.

DRAGI PRIETENI,

Am ascultat cu deosebită aten
ție expunerea făcută aici, privitoa
re la problemele eceonotnice, cul
turale și sociale ale tineretu.ui.

După părerea noastră F.M.T.D. 
a făcut foarte bine înscriind la 
ordinea de zi a acestei adunări 
discutarea acestor problème deo
sebit de importante pentru tineret, 
legate de viața ȘÎ activitatea sa 
de fiecare zi. Felul in care orga
nizațiile de tineret contribuie prin 
lupta lor pentru mobilizarea tine
retului la revendicarea drepturi
lor sale economice, culturale și 
sociale este o problemă de primă 
importanță pentru Federația Mon
dială a Tineretului Democrat, ca 
organizație internațională ce luptă 
pentru apărarea intereselor tine
rei generații. In viitor Federația 
trebuie sâ se străduiască să răs
pundă mai repede și mai concret 
la rezolvarea problemelor care 
interesează tineretul, acord!nd o 
atenție ma> mare organizării unor 
mari acțiuni și campanii îndrep
tate împotriva planurilor război
nice ale imperialiștilor, împotriva 
colonialismului, pentru pace în 
lume.

Permiteți-mi, dragi prieteni, ca 
în cîteva cuvinte să vă prezint 
citeva aspecte din cuceririle do- 
bindite de poporul nostru și con
dițiile noi de viață asigurate ti
neretului din R.P.R. Cu 15 ani in 
urină — la 23 August 1944 — 
poporul romin, in condițiile lovi
turilor nimicitoare date armatelor 
fasciste de către Armatele Sovie
tice eliberatoare, a înfăptuit, sub 
conducerea Partidului Comunist 
din Romînia, insurecția armată 
care a constituit o cotitură radi
cală în istoria Rominiei. Insurec
ția armată a avut ca rezultat înlă
turarea celui mai sălbatic regim 
de asuprire și exploatare — dicta
tura fascistă antonesciană — și a 
marcat începutul revoluției prole
tare care a schimbat din temelii 
viața poporului romin.

In cei 15 ani care s-au scurs de 
cînd poporul romin și-a luat soarta 
in propriile miini, viața economi
că, politică și culturală a țării s-a 
schimbat radical. Hotărit să-și 
clădească o viață nouă, socialistă, 
poporul nostru a obținut in cei 
15 ani de la eliberare, succese 
remarcabile.

Țara noastră care era cunoscută 
in trecut ca o țară eminamente 
agricolă, s-a transformat intr-o 
țară industrial-agrară, cu o pu
ternică industrie și o agricultură 
in plină dezvoltare. Progresele in
dustriei noastre socialiste in ulti
mii ani se reflectă in faptul că 
producția industrială pe un singur 
trimestru al anului 1959 este mai 
mare decit producția obținută in 
întreg anul 1938.

Însemnate realizări au fost ob
ținute și în construcția socialistă 
la sate. Convingîndu-se de avan
tajele' lucrării în comun a pămîn- 
tuîui prin folosirea mijloacelor me 
canizate, aproape 2.500.000 familii 
de țărani muncitori au ingrat în

Muncitor, 
este dor-

lărgit necontenit con- 
diferite organizații de 
Europa, Asia, Afr.ca și 
Numeorase delegații

tineri din 25 
Asiei, Africii

formele socialiste ale agriculturii 
cuprinzînd peste 67 la sută din su
prafața arabilă a țării.

Ca rezultat al succeselor obți
nute în dezvoltarea economiei na
ționale, plenara C.C. al P.M.R. din 
13-14 iulie a stabilit un ansamblu 
de măsuri pentru o nouă creștere 
a nivelului de trai al poporului 
muncitor, printre care creșterea 
salariilor și a pensiilor, reducerea 
și desființarea impozitelor pe sa
larii, scăderea prețurilor la 2.600 
sortimente de produse industriale orinduirea democrat-popul ară 
și alimentare. Ca urmare a acestor 
măsuri, creșterea salariului net al 
muncitorilor va fi de 14 la sută, 
iar la categoriile inferioare de sa
larizare creșterea va atinge 20— 
23 la sută. Împreună cu îmbună
tățirea salarizării efectuată în a- 
nii 1957—1958, nivelul veniturilor 
nete provenite din salarii ale mun
citorilor va crește in medie cu 34 
ia sută față de 1956.

De marile cuceriri ale regimului 
democrat-popular s-a bucurat din 
plin și tînăra generație. Așa cum 
spunea tovarășul Gheorghe Gheor- 
gniu-Dej, primul secretar al Comi
tetului Central al P.M.R.: „In pa
tria noastră tineretul își poate per
mite visurile cele mai îndrăznețe 
cu siguranța că la va vedea în
deplinite“.

t ineretul romîn a căpătat jn anii 
regimului democrat-popular drep
turi și posibilități la care nici nu 
se putea gîndi în trecut, el participă 
astăzi activ în viața politică, eco
nomică și culturală a țării.

In sfaturile populare — organe 
locale ale puterii de stat — sint 
peste 13.000 de tineri deputați, iar 
jn Marea Adunare Națională — 
organ suprem al puterii de stat — 
sint 100 de tineri deputați care îsi 
aduc aportul la munca de 
răspundere a acestui for.

Tineretul nostru muncitor, 
întregul popor, au asigurat 
tul la muncă. Codul Muncii 
vede că tinerii au aceleași 
turi ca și vîrstnicii: la muncă ega
lă primesc salarii egale.

Revoluția culturală, ce 
loc în țara noastră după 
gust 1944, a transformat 
tnintul și cultura intr-un 
maselor populare, creind tineretu
lui toate premisele pentru a ajun
ge pe cele mai inalte culmi ale ca
lificării profesionale, ale științei și 
culturii.

Dacă pînă în 1944 țara noastră 
ocupa unul din primele locuri din 
Europa în ceea ce privește numă
rul analiabeților, astăzi, această 
plagă a fost complet lichidară. In- 
vățămîntul elementar a devenit ge
neral, obligatoriu și gratuit.

Dacă în regimul burghezo-mo 
șieresc reușeau cu greu să intre 
în cursul mediu și le era aproape 
imposibil fiilor de oameni ai mun
cii să pătrundă în institutele de 
invățămint superior, în anul uni

mare

ca și 
drep- 

pre- 
drep-

a avut 
23 Au- 
invăță- 
bun al
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PRAGA 11 (Agerpres). La 
cea de a 5-a 
K. Echard, 
al F.M.T.D., 
raport in care a subliniat ca poli
tica cursei înarmărilor și pregăti
rilor de război, dusă de țările ca
pitaliste, apasă ca o povară grea 
pe umerii popoarelor și se resfrin- 
ge in mod nefast asupra situaț.ei 
tineretului din aceste țari.

Raportorul a vorbit pe larg des
pre problemele luptei tinerelului 
din țările capitaliste pentru îmbu
nătățirea condițiilor de viață, pen
tru dreptul la muncă, pentru pace 
și libertate.

Vorbind despre situația tineretu
lui din țările socialiste, raportorul a 
subliniat ca in fața tinerilor și 
tinerelor din aceste țari se deschid 
vaste perspective de muncă crea
toare și de ridicare a nivelului lor 
material și cultural.

K. Echard a -arătat în raportul 
său necesitatea extinderii contacte
lor și schimbului de experiență în
tre organizațiile de tineret din di
ferite țări. El s-a pronunțat pen
tru organizarea de întîlniri ale ti-

adunare a F.MT.D. 
secretar general 
a prezentat un

versitar 1958—1959 peste 70 la 
sută din studenți sint fii de mun
citori și țărani-muncitori. Aproape 
60 la sută din numărul studenților 
primesc burse de stat, 55 la sută' 
din studenți locuiesc în cămine și 
65 la sută iau masa la cantine.

Bucurindu-se de grija fără mar
gini a regimului democrat-popular, 
prețuind ca pe bunul său cel mai 
de preț marile libertăți și drep
turi, precum și viața sa tot mai 
fericită, tînăra generație vede în 

î” 
truchiparea dorințelor și năzuințe
lor sale și își leagă toate speran
țele de cauza construirii victorioa
se a socialismului. în patria noas
tră.

ORAGI PRIETENI,
Rapoartele prezentate In fața a- 

dunării de către Comitetul Execu
tiv, atit prin problemele pe care 
le ridică, cit mai ales prin analiza 
lor și propunerile făcute cu privire 
la munca viitoare a F.M.T.D. și 
organizațiilor sale membre, aduc o 
contribuție de seamă la rezolvarea 
sarcinilor mari care stau astăzi jn 
fața tinerei generații.

Noi credem că propunerile fă
cute în rapoarte sînt bune și vor 
duce la îmbunătățirea activității 
F.M.T.D. și organizațiilor sale 
membre in scopui satisfacerii inte
reselor vitale ale tineretului.

Va trebui să se țină mai mult 
seama in viitor de problemele spe 
cifice ale diferitelor categorii de 
tineret, de preocupările tinerilor 
din diferite regiuni. In acest sens, 
vor trebui să se organizeze acțiuni 
diferențiate care să permită tineri
lor să participe la ele după inie 
resul și dorințele lor.

în ce privește tineretul din țara 
noastră el va continua și pe viitor 
să sprijine toate acțiunile F.M.T.D. 
și ale altor organizații menite să 
contribuie la apărarea păcii, ciști- 
garea independenței naționale, a- 
sigurarea drepturilor tineretului la 
muncă, la instruire, la distracții. 
Am dori să asigurăm și cu această 
ocazie pe prietenii noștri din țările 
Africii, Asiei, Orientului Apropiat și 
Mijlociu și Americii Latine că ti
neretul nostru este alături de ei în 
lupta pentru independență na
țională, pentru progresul economic 
și social al patriei lor.

Sarcini mari și grele stau în 
fața Federației noastre. Experiența 
sa ciștigată in decursul anilor 
precum și contribuția noastră, a 
tuturor, o vor ajuta să le ducă la 
îndeplinire.

Să ne unim toate forțele pentru 
ca ideea păcii să triumfe in lumea 
întreagă, pentru ca colonialismul 
— rușinea zilelor noastre — să 
dispară pentru totdeauna, pentru 
asigurarea unui viitor sigur și fe
ricit tinerei noastre generații 1

Trăiască Federația Mondială a 
Tineretului Democrat 1
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neretului, pentru schimbul de dele
gații ale tineretului și studenților, 
pentru extinderea colaborării în 
domeniul științei și culturii.

Drept măsura concretă in vede
rea extinderii contactelor tineretu
lui dirt diferite țări, el a propus ca 
în vara anului 1960 sa se organi
zeze „Vara prieteniei tineretului“ 
in cadrul căreia sa sc programeze 
întîlniri ale tineretului din diferite 
țari.

In aplauzele furtunoase ale ce
lor prezeoți s-a dat citire telegra 
melor de salut sosite pe adresa 
adunării F.MT.D. din partea Iu: 
N. Sianuk, primul ministru al 
Cambodgiei, S. Bandaranailte, pri
mul ministru al Ceylonului, W. 
Pieck, președintele Republicii De
mocrate Germane, și din partea 
Comitetului Executiv al Tineretu
lui Popular-Socialist din Republi; 
ca Cuba.

Apoi au început discuțiile, pe 
marginea primelor două puncte de 
pe ordinea de zi. In cadrul discu
țiilor au luat cuvîntul reprezen
tanții tineretului din Finlanda, 
Camerun, Ceylon, Luxemburg.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite : Opinia publică 
și presa din întreaga lume con
tinuă să comenteze cu însuflețire 
apropiatul schimb de vizite între 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., și 
D. Eisenhower, președintele S.U.A.

NEW YORK. — In cadrul unui 
discurs televizat D. Dillon, secre
tar de stat adjunct al S.U.A., a este cel mai important eveniment 
declarat că schimbul de vizite de la terminarea celui de-al doilea 
poate croi drum spre convocarea război mondial încoace, scrie zia- 
unei conferințe la cel mai înalt rul „Al-Ahbar“, subliniind că acest 

schimb are loc d.n inițiativa Uni
unii Sovietice și înseamnă în pri
mul rînd o victorie remarcabilă a 
politicii sale de pace.

HAVANA. — Popoarele din 
Cuba și America Latină doresc ca 
apropiatul schimb de vizite între 
conducătorii U.R.S.S. și S.U.A. și 
discuțiile dintre ei șă contribuie 
la încetarea războiului rece, la 
coexistența pașn'că și la întrecerea 
pașnică între țările cu orînduiri 
sociale, economice și politice’ dife
rite, a declarat Bias Roca, secre
tarul general al Partidului Popu
lar-Socialist din Cuba, într-un ar
ticol publicat în ziarul „Notlcias 
de Hoy“.

într-un
rea cu 
zite a _ .
'în întreaga lume. Atenția guver
nelor și popoarelor lumii, scrie în 
același ziar Aneurin Bevan, mem
bru . marcant al Partidului la
burist, va fi ațintită acum spre 
apropiatele vizite.

BEIRUT. — Schimbul de vizite

unei conferințe la 
nivel, care să aibă loc la sfîrșitul 
acestui an, cu participarea celor 
patru mari.

LONDRA. — Intr-un articol re
dacțional ziarul „Reynolds News“ 
scrie că toți cei care se pronunță 
pentru slăbirea 
ționale salută 
de vizite între 
D. Eisenhower. 
rujui; hotărîrea . „
aceste vizite reprezintă un colosal 
triumf diplomatic al lui Hrușciov. 
în urma acestor vizite, adaugă 
ziarul, toți vor avea de cîștigat.
Ziarul „News of the World“, care 

apare într-un tiraj de aproape 
nouă milioane exemplare, scrie

încordării interna- 
apropiatul schimb 
N. S. Hrușciov și 
După părerea zia- 
de a se organiza

,S. Venizelos: Guvernul grec 
trebuie să-și schimbe politica 

fată de țările socialiste
ATENA 11 (Agerpres), în- 

tr-un interviu acordat ziarului 
„Estia", S. Venizelos, liderul 
Partidului liberal din Grecia a de
clarat că apropiata vizită a lui 
N. S. Hrușciov în S.U.A. ,este 
„incontestabil, cel mai însemnat 
eveniment din ultimul timp care 
bucură pe toți cei care sînt con
vinși că singura cale pentru asi
gurarea păcii în întreaga lume sint 
tratativele la nivel înalt“.

Venizelos a criticat apoi guver
nul grec care în politica sa față 
de țările socialiste nu se călăuzește 
după interesele Greciei, ci urmea
ză indicațiile unor mari puteri.

Pînă în prezent nu a fost făcută o 
invitație de răspuns la vizita par
lamentarilor greci în Uniunea So
vietică și în genere nu se pune 
problema unui astfel de schimb de 
vizite cu Romînia. Fiecare vizită 
a unor conducători ai Greciei la 
Moscova este de îndată calomniată 
ca fiind în contradicție cu intere
sele naționale. Aliații noștri apro
bă această politică rigidă, în timp 
ce ei înșiși înmulțesc contactele, 
vizitele și convorbirile. Atunci, noi 
de ce nu putem face ceea ce fac 
marile puteri? Sau sîntem de a- 
cord că există state independente 
șt state tutelate ? Pentru ce marile 
puteri discută la Geneva, iar noi la 
Atena nu putem discuta probleme 
care interesează Balcanii ?

Venizelos a subliniat că împăr
tășește punctul de vedere al parti
dului progresist, că relațiile dintre 
state trebuie să se bazeze pe ega
litate în drepturi, că „o năzuință 
comună poate fi asigurată numai 
prin tratative la nivel înalt și că

împotriva experiențelor 
nucleare pe care guvernul 
francez intenționează să le 

efectueze în Sahara
- DECLARAȚIA SECRETARIA
TULUI CONSILIULUI MONDIAL 

AL PĂCII -

PARIS 11 (Agerpres). - Se
cretariatul Consiliului Mondial al 
Păcii a dat publicității o declarație 
în care, după ce se subliniază do
rința opiniei publice mondiale ca 
marile puteri să ajungă la un 
acord asupra încetării experiențe
lor nucleare, condamnă intențiile 
guvernului francez de'Si proceda la 
astfel de experiențe în Sahara.

în 'declarație se arată că aceste 
experiențe constituie o adevărata 
sfidare la adresa populației Africii 
și a întregii lumi care luptă neobo
sit pentru încetarea experiențelor 
cu armele nucleare și interzicerea 
lor și care cer ținerea unei confe
rințe la nivel înalt, care să pună 
capat războiului rece.

aceste tratative nu sînt stînje- 
nite de convorbirile paralele . în
tre reprezentanții statelor mici... 
Călăuzindu-ne de aceste consi
derente, am fost de părere că este 
inoportună respingerea propunerii 
primului ministru romîn, Chivu 
Stoica. Ar fi trebuit să acceptăm 
aceste propuneri punînd condițiile 
noastre și, ceea ce ar fi fost și 
mai bine, să avem noi înșine o 
astfel de inițiativă“. în continuare, 
Venizelos a arătat că avînd în ve
dere destinderea încordării inter
naționale, guvernul grec trebuie 
să își schimbe politica.

In

U.R.S.S. este dispusă să semneze 
neîntirziat un acord cu privire la 
încetarea experiențelor nucleare 
— Răspunsul lui N. S. Hrușciov la memorandumul 

semnat de 18 savanji
MOSCOVA 11 J Agerpres). —

TASS transmite:
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Aîiniștri al U.R.S.S., a 
primit o delegație a Federației 
Mondiale a oamenilor de știință 
și a stat de vorbă cu membrii de
legației în problema încetării ex
periențelor cu arma nucleară. Mai 
tîrziu i-a fost remis lui N. S. 
Hrușciov un memorandum în le
gătură cu această problemă, sem
nat de 18 savanți cu renume mon
dial. Printre cei care au semnat 
memorandumul figurau : S. Po- 
well și .1. Bernal (Marea Brita
nic), P. Biquard (Franța), A. Top- 
ciev (U.R.S.S.), C. Mahalanobis 
(India), Cijou Nian-iuan (R. P. 
Chineză), I. Ogava (Japonia), M. 
Danysz (R. P. Polonă), P. Thies. 
sen (R. D. Germană) etc.

In acest memorandum oamenii 
de știință își exprimă îngrijorarea 
în legătură cu pericolul grav pro- succes deplin al conferinței esta 
vOcat de cursa înarmărilor și con- * " fi.i.i.-
tinuarea experiențelor cu arma nu
cleară. Alemorandumuț cere în
cheierea imediată a unui acord in
ternațional cu privire la încetarea 
experiențelor cu arma nucleară.

In răspunsul din 5 august a- 
dresat oamenilor de știință și pu
blicat la 11 augqst la AAoscova, 
N. S. Hrușciov 
UNIUNEA 
DISPUSA 
TIRZIAT 1 
VIRE LA

în ” luna ' mai

subliniază că 
. SOVIETICA ESTE 
SA SEMNEZE NETN, 

UN ACORD CU PRI- 
ÎNCETAREA EXPERI-

cu renume mondial —
ENȚELOR NUCLEARE, Prețedint 
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. arată că guvernul sovie« 
tic acordă o mare însemnătate În
cheierii unui acord cu privire la 
încetarea experiențelor nucleare, 
considerîndu-1 drept un pas de cea 
mai mare însemnătate pe calea 
spre înfăptuirea unor măsuri mai 
largi în domeniul dezarmării șt 
însănătoșirii situației internațio 
na le.

Șeful guvernului sovietic a sub
liniat că la tratativele de la Ge
neva ale U.R.S.S., S.U.A. și Ala« 
rii Britanii, Uniunea Sovietică a 
depus numeroase eforturi pentru 
realizarea unui astfel de acord. Din 
inițiativa părții sovietice la confe-t 
rință s-a realizat un oarecare pro
gres dar principalele dificultăți ni| 
au fost încă biruite.

In răspunsul lui N. S. Hrușcioț 
se arată că pentru realizarea unui

necesar ca reprezentanții Statelor, 
Unite și Marii Britanii să manw 
feste și ei dorința de a colaborat 
și de a realiza țelul conferinței.

N. S. Hrușciov a subliniat ctf 
satisfacție că unul din țelurile 
principale ale Federației este asÎ4 
gurarea unei utilizări pe scară 
largă a științei în vederea lichi- 
dării mizeriei, bolilor și a ridică*  
rii bunăstării tuturor popoarelor« 
In răspunsul său N. S. Hrușciov 
arată că poporul sovietic înțelegi 
acest scop și este de acord cu el«

Cei ce se mențin pe pozițiile 
războiului rece

GENEVA 11 (Agerpres). — Co
respondentul din Geneva al agen
ției TASS transmite :

Știrea apropiatului schimb de 
vizite între președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 

și președintele 
, a fost

>n 
întreaga lume. De acest eve
niment de importanță istorică, 
popoarele își leagă speranțele

N. S. Hrușciov, f 
S.U.A., D. Eisenhower, 
primită cu multă satisfacție 
întreaga lume.

legătura cu a 15-a aniversare a eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist 

Conferința de presă 
de la ambasada 

R. P. Romine
MOSCOVA 11 — Corespon- 

lentul Agerpres transmite : în 
legătura cu apropiata sărbăto
rire a celei de-a 15-a aniversări 
a eliberării Rominiei de sub 
jugul fascist, tov. Mihail Dalea, 
ambasadorul R. P. Romine la 
Moscova, a organizat la 11 au
gust o conferință de presă Io 
sediul ambasadei. La conferința 
au luat parte numeroși ziariști 
de la ziarele centrale ți ziare
le republicane din Uniunea So
vietică.

Tov. Mihail Dalea a vorbit 
despre importanța infăptnirii 
sub conducerea Partidului Co
munist Romin a insurecției ar
mate de la 23 August, care a 
dus la doborirea de către for-

la Moscova
țele patriotice populare a dic
taturii militaro-fasciste ți la 
întoarcerea armelor împotriva 
cotropitorilor hitlerițti. Vorbi
torul a relevat profunda recu
noștință a poporului romin 
pentru eroicii ostași ai Armatei 
Sovietice care și-au vărsat sin
gole pentru eliberarea Rominiei 
de sub jugul fascist. Apoi tov. 
Mihail Dalea a facili o amplă 
expunere asupra drumului isto
ric parcurs de poporul nostru 
în cei 15 »ni care au trecut de 
Ia eliberare.

După conferința de presă a 
fost prezentat filmul documen
tar „Pe drumurile Rominiei“, 
realizat in comun de cineaști 
romini și sovietici.

de destindere a încordării în 
relațiile internaționale, de înceta
rea cursei înarmărilor și de apro
pierea erei dezvoltării pașnice. Nu 
este întîmplător că în legătură cu 
aceasta în toate țările au răsunat 
cu o nouă forță glasuri care cer 
încetarea experiențelor cu arma 
nucleară.

Pe acest fond prezintă un con
trast izbitor recentele știri din ore- 
sa occidentală în legătură cu fap
tul că unele persoane de mare 
răspundere din S.U.A. se pronun
ță pentru reluarea experiențelor 
cu arma nucleară, în ciuda faptu
lui că la Geneva continuă trata
tivele care au drept scop elabora
rea unui acord cu privire la înce
tarea pretutindeni a acestor 
experiențe. Astfel, președintele Co
misiei mixte a Congresului S.U.A. 
pentru problemele energiei atomi
ce, senatorul Anderson, a declarat' 
la 5 august că este posibil ca după 
31 octombrie S.U.A. să reia expe
riențele nucleare, Puțin înainte 
declarase acest lucru președintele 
Comisiei americane pentru energia 
atomică, McCone. In sfîrșit la 6 
august aceste declarații au fost 
confirmate de MacElroy, ministrul 
de război al S.U.A., care, după 
cum relatează ziarul „New York 
Times", a declarat între altele : 
„Dacă nu se va realiza un acord 
cu Uniunea Sovietică în problema 
experiențelor cu arma nucleară 
înainte de a expira în octombrie 
termenul de un an al interzicerii 
ar fi de dorit să se reia experien
țele“.

Relațiile bune între state se 
creează printr-o muncă asiduă și 
plină de grijă. Acest proces a în
ceput în mod încurajator. Este e- 
vident că cei care se străduiesc să 
se mențină cu orice preț pe po
zițiile războiului rece nu merg in 
pas cu vremea.

de presănferin
de la Budapesta

BUDAPESTA 11 — Corespon
dentul Agerpres transmite : La 
11 august a avut loc la Buda
pesta în saloanele ambasadei 
R P. Romîne o conferința de 
presa consacrată celei de-a 15-a 
aniversări a eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist. Au parti
cipat membri ai colegiilor de 
redacție ale presei centrale și 
redactori șefi ai gazetelor din 
provincie, reprezentanți ai 
M.A.E. și ai Uniunii ziariștilor 
din R. P. Ungară.

ir
— Cores- 

transmite :
BUDAPESTA 11. 

pondentul Agerpres 
Revista ungară ,,A'agyvilăg“, ca
re se ocupă de 
creației literare

popularizarea 
de peste hota-

A luat cuvîntul Vasile Pogă- 
ceanu, ambasadorul R. P. Ro- 
mine la Budapesta, care a vor
bit despre rolul conducător al 
partidului în înfăptuirea de că
tre forțele patriotice populare 
a insurecției armate care a dus 
la doborirea dictaturii militaro- 
fasciste în țara noastră ți des
pre marile realizări obținute de 
poporul romîn sub conducerea 
P.M.R., pe calea construirii so
cialismului.

*
re, salută în numărul său pe 
luna august cea de-a 15-a ani
versare a eliberării Romtniei, 
publicînd nuvele și culegeri 
din lucrările poeților ramini 
contemporani.

In același număr, la rubrica 
,,Rinduri consacrate criticii li
terare" Hegediis Geta publică 
un eseu intitulat: „Schiță de 
portret al lui Eugen Jebe- 

leanu“.
Revista publică și scurte bio

grafii ale scriitorilor și poeților 
romini, ale căror lucrări s-au 

publicat in paginile revistei.

Imagine de pe marele lac de acumulare Sanmen de pe cursul Fluviului Galben din R.P. Chineză.
Foto: CHINA NOUA

MOSCOVA. - La 11 a 'gust a 
tnceput să ruleze pe ecranele ci
nematografelor d n Moscova edi
ția specială a jurnalului de actua
lități intitulata „Uniunea Sovie
tică și America“.

Operatorii Studioului central 
de filme documentare au filmat 
Conferința de presă a lui N. S 
Hrușciov, președintele Consil.ului 
de Miniștri al U.R.S.S.. in legă
tură cu apropiatul schimb de vi 
zite oficiale (intre șeful guvernu
lui sovietic și președ.ntele S.U.A.

BUENOS AIRES. — in clădi
rea Universității naționale din 
Buenos Aires s-a deschis cel dc-at 
2l-lea congres internațional al 
fiziologilor. Ua lucrările congresu
lui participă peste 1.000 de dele
gați din 30 de țări ale lumii.
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Libertate 
patrioților greci!
MOSCOVA 11 (Agerpres). — 

TASS transmite: In Uniunea So
vietică continuă să aibă loc mi
tinguri de protest împotriva sen
tinței ilegale în procesul lui Ma- 
nolis Glezos și al altor detnocrați 
greci. Participanții la aceste mi
tinguri cer anularea hotărîrij ruși
noase ticluite pe baza unor depo
ziții false.

La mitingul muncitorilor de la 
Uzinele de vagoane de căi ferate 
din Nikolaev, lăcătușul I. Jelo a 
spus: „Acest proces intentat îm
potriva lui Glezos este cusut cu 
ață albă. Oamenii cinstiți nu dau 
crezare acuzațiilor false care i se 
aduc“.

Bobodjan Niazmuhamedov, mem
bru al Academiei de Științe a 
R.S.S. Tadjice, subliniază de ase- 
menea caracterul ilegal al acuza
țiilor prezentate împotriva patrio- 
jilor greci.

Nu poate fi acuzat de spionaj, a 
declarat savantul tadjic, un om 
care și-a consacrat întreaga viață 
luptei pentru independența națio
nală a țării sale.

Din partea R-P. Romine la a- 
cest congres participă acad. Gri- 
gore Benetato, directorul Institu
tului de fiziologie normală și pato
logică „D. Danielopolu“ al Acade
miei R P. Romine, și dr. V. V a- 
silescu, director adjunct. 
■^MOSCOVA. — La 11 august s-a 

inaugurat cel de-al treilea aero
port din Moscova — Șeremet evo. 
Din punct de vedere al propor
țiilor aeroportul este egal cu Vnu
kovo și Bîkovo.

BAKU. — tn localitatea Pi- 
rassura din Caucaz a încetat din 
viață cel mai virstnic locuitor al 
R.SS. Azerbaidjene Mahmud Ei- 
vazov in vîrstă de 151 ani.

Piuă in ultimul timp acesta a 
lucrat in colhoz Mahmud Eivazov 
are aproximativ 200 de urmași.


