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Lucrări în cinstea zilei de 23 August

Mărețul eveniment
în teatrul
amatori

pentru
La masa de lucru, brigada lui Pantîru Niță, de la Fabrica „Kirov“, discută cu aprindere căile concrete 

obținerea de noi economii. Foto. N> STEL0RIAN
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„Facem economii
Planul anual de amenajări 

pentru irigații— 
îndeplinit și depășit

I

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

oglindit 
pentru

trăim mai
Locul de muncă al brigăzii ? 

O masă lungă, ca de sufragerie, 
pentru opt persoane, învelită cu 
o pinză albă, strălucitor de albă 
chiar, f- j.....' *' ------ 4
pe scaune băieții și fetele 
brigadă. Discută între ei, 
mese. rid- Și totuși, în tot 
pul acesta, miinile lor nu 
o clipă. Cu o îndeminare 
iuțeală uimitoare și, ceea ce tre
buie observat în primul rînd, 
cu o gingășie și un simț artis
tic remarcabil, fetele și băieții 
lipesc fișiile de piele albe și al
bastre ca niște petale de flori 
pe fețele viitorilor pantofi de 
lux pentru femei, care vor apare 
In vitrinele magazinelor. Am 
descoperit la masa aceasta albă, 
ca de sufragerie, așezată în mij
locul unei săli albe, luminoase 
și liniștite a fabricii de încălță
minte „Kirov“ din Capitală nu 
numai nouă tineri ai unei bri
găzi, ci-și nouă tovarăși și prie
teni buni. Nouă tineri care mun
cesc împreună opt ore, care ră- 
mîn la aceeași masă după sune
tul prelung al sirenei ca să dis
cute cu aprindere despre o sti
cluță cu soluție de lipit care ar 
putea fi luată mai puțin pe zi 
de la magazie, merg apoi îm
preună să vadă „Ani înflăcă
rați“ și stau încă două ore pe 
bancă, în parc, să discute des
pre pasiunea revoluționară.

Maistrul, bărbatul solid și 
mustăcios, n-a reușit să-mi ex
plice convingător de ce brigtda 
asta de tineri condusă de tînă- 
rul comunist Panțîru Niță e 
atît de bună.

— Eu pot să-ți spun că sînt 
disciplinați, lucrează bine, n-au 
primit nimic înapoi de la con
trolul calității, au economii. In 
ultima vreme lucrează șl mal

In jurul ei stau comod 
din 

glu- 
tim- 
stau 
și o

bine, 
multe _

Și zîmbește. Un zîmbet de 
om sever și aspru, care-1 prinde 
totuși bine.

Șeful brigăzii, Panțîru, așe
zat la mijlocul mesei, intre două 
fete, una care arde la o flacără 
de spirt niște firicele aproape 
invizibile de pe marginea fețe
lor de pantofi, iar alta care li
pește cu iuțeală fișiile albe 
lingă cele albastre, scoate meti
culos caietul și incepe scurt, 
lapidar.

— Vasăzică rezultatele. Pe 
iulie, plan 1300 perechi, angaja
ment 1400, realizat 1500. Econo
mii : angajament 1300 lei, reali
zat 1520 lei.

Mă privesc apoi întrebători 
ochii lui albaștri — limpezi. 
Vrea să vadă dacă nu cumva 
cred că e prea puțin. Nu, nu e 
puțin, e cît salariul pe o lună 
al unui membru al brigăzii.

— Rebuturi ?
— Rebuturi ? tresar toți spe- 

riați. Păi de cînd n-am mai avut 
noi rebuturi. Maria ?

Maria Anicescu a închis puțin 
ochii și s-a gindit.

— Acum un an mi se pare 
c-am avut o pereche sau două.

Pentru 23 August, angajamen
tul brigăzii e scurt și limpede : 
să facă pină atunci ceea ce au 
realizat într-o iună de zile în 
iulie. Deci cu mult mai mult. 
Cum va fi posibil asta ? Posi
bil va fi. și va fi neapărat pen
tru că, spune Pantîru dînd din 
cap hotărît. „vrem să dăm o lo
vitură mare, să ieșim primii pe 
fabrică“.

— Cum ?
— Cum ? Să-ți povestesc. 

(Povestește, dar mîinile nu i se 
opresc. Fețele pantofilor ies ca

Dacă vrei să știi și mai 
afli de la ei.

Primul bloc finisat în
cu materiale din mase

întregime 
plastice

Specialiștii din eadrnl Direcției 
generale de Construcții și Montaj» 
pentru uzine chimice și rafi
nării, de la I.C.E.C.H.I.M., la
boratorul Central de lacuri și vop
sele din cadrul Ministerului Indus
triei Petrolului și Chimiei, execută 
în momentul de față o serie de 
interesante experimentări in legă
tură cu folosirea materialelor din 
mase plastice în construcții.

Recent, la unul din blocurile 
cvartalului 3 de locuințe din ora
șul Onești au fost realizate : zu
grăveli și vopsiri cu materiale pe 
bază de acetat de polivinil și al- 
chidal, pardoseli din policlorură 
de vinii, instalații sanitare din po
lietilenă, bachelită și aminoplast. 
Materialele din mase plastice folo
site pentru zugrăveli, vopsiri ți 
pardoseli sînt preparate în labo
ratoarele și întreprinderile 
din țara noastră.

Prin întrebuințarea lor 
nomisește o mare cantitate 
restea, de uleiuri de in

chimice

se eco- 
de che- 
penlru

lite materiale, iarvopsele și 
pectul lucrărilor este deosebit 
plăcut. Totodată, materialele 
mase plastice sînt foarte 
tente.

Rezultatele experimentărilor exe
cutate în acest domeniu deschid 
largi perspective în vederea extin
derii folosirii 
construcții.

is- 
de 

din 
rezis-

maselor plastice în
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din R. P. Romină
Direcția 

nuntă 
culturii 
are loc 
august,
de prețuri la cărți de zece la 
sută.

a-difuzării cărții 
în cadrul Decadei 
R.P. Romină, care

că
din
de la 13 august, la 23 
se acordă o reducere

(Agerpres)

niște evantaie perfecte, lucrate 
cu o precizie ceasornicărească). 
Am avut noi o discuție in bri
gadă, mi se pare că-n ziua cînd 
a făcut Spiru recenzie la „Așa 
s-a călit oțelul“. Le-am spus a- 
tunci : „ați citit toți documen
tele plenarei partidului. Spune 
acolo un lucru foarte important: 
că în fiecare întreprindere e un 
uriaș izvor de rezerve pentru 
economii. Avem și noi un ase
menea izvor ? Să-I descoperim. 
S-o luăm de la firișoarele lui 
cele mai mici“. Și-am pornit la 
treaba asta. Fiecare a venit cu 
cîte o idee interesantă. Sticlele 
cu soluție stăteau descoperite și 
nimeni nu lua asta in seamă. 
Soluția se evapora. Unii spu
neau că asta e un fleac, că la 
noi n-avem Ia ce face economii, 
că noi numai de calitate s-avem 
grijă. Nu-i adevărat. Uite că 
de-atunci am făcut economii de 
peste 30 sticle de soluție. Iată 
o mie de lei. La acele de cusut 
pe urmă. Sint ace scumpe, de 
import. înainte fiecare ținea un 
ac doar pentru o zi. Atîta-1 ți
nea Dar se poate lucra și cîte 
3—4—5 zile cu el dacă e aten
ție. Și s-a putut. Oamenii au 
hotărît tot atunci ca eu să trec 
la locul cel mai greu al proce
sului de producție, la masa de 
montaj, ca să pot supraveghea 
mai bine calitatea. Fiecare a 
simțit că trebuie să vină cu 
ceva, cu o propunere, cu un an
gajament nou. Uite, acum, prin
tre cele 2600 și ceva de sorti
mente la care s-au redus prețu
rile sint și pantofii „Rom- 
arta“ pe care-i facem noi. Cum 
a fost posibil să scadă prețul 
lor ? Pentru că noi, cei care-i 
lucrăm, ne-am străduit să fa
cem economii, să le reducem 
prețul de cost. De noi depinde 
deci ca să trăim mai bine. 
Nouă ne place mult să citim, la 
toți din brigadă. L-am citit pe 
Caragiale, pe tot. Le spuneam 
băieților și fetelor — și-am rîs 
toți — cum vedea conu Leonida 
statul: „Să dea. treaba lui de 
unde, că de-aia e stat“. Acum 
cine-i statul ? Noi toți, poporul. 
Muncim mai mult, mai bine, fa
cem economii. Facem pentru 
noi, trăim mai bine. Asta-i ade
vărul.

Vorbea parcă cu el Însuși, 
prins de gîndurile care-i izvo
rau din inimă, din suflet, și 
miinile nu-I stăteau nici o clipă. 
Una după alta. înfloreau de sub 
ele florile alb-albastre de piele.

în cinstea zilei de 23 August 
oamenii muncii din agricultură au 
obținut un important succeis: în
deplinirea și depășirea planului a- 
nual de amenajări pentru irigații, 
fixat printr-o hotărîre a Cons.liu- 
lui de Miniștri. Au fost amenajate 
aproape 79.000 ha.

în fruntea acestei acțiuni s-au 
situat un.tățile agricole coopera
tiste, care în acest an au executat 
lucrări pentru irigarea unei supra
fețe de 52.500 ha. Ele au demon
strat astfel posibilitățile largi pe 
care le are sectorul socîalist-coo- 
peratist în extinderea suprafețelor 
irigate.

In țara noastră sînt amenajate 
acum pentru irigații peste 180.000 
ha. Această suprafață întrece de 
aproximativ 12 ori pe cea din 
auui 1938. Lucrările continuă pen
tru amenajarea a încă 16.000 ha.

Paralel cu aceste acțiuni au 
fost ident ficate noi terenuri pentru 
a fi irigate în anul viitor, ingi
nerii și tehnicienii care lucrează 
în sectorul de îmbunătățiri funci
are execută acum proiectele pentru 
noile lucrări. împreună cu oamenii 
muncii de pe ogoare, ei s-au anga
jat ca în întîmpinarea celei de-a 
15-a aniversări a eliberării patriei 
noastre 
primelor 
ce va fi

să înceapă amenajarea 
10.000 ha din suprafața 

irigată în anul viitor.

(Agerpree)

Angheluță Virginia, responsabila 
. * J la

se 
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brigăzii de tineret nr. 6 de 
.^Electromotor“ din Timișoara, 
numără printre fruntașii uzinei 

întrecerea In cinstea zilei 
de 23 August
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amintește de nuvela lui LiviuCine nu-și

Rebreanu, intitulată „Proștii“ ? Bătrinul ță
ran Nicolae Tabără și copilul său pleacă la 
gară să ia trenul. Neliniștiți și sfioși, ei au 
pornit la gară cu noaptea-n cap. Umiliți și 
inșpăiniîntați, la sosirea trenului ei sint în
tovărășiți de strigăte batjocoritoare : „Unde 
mergeți proștilor „Mai la vale-s vagoa
nele de boi !“ In sfîrșit, cînd trenul le pleacă 
de sub nas, iar ei rămin stînjeniți și mirați, 
amăriți și plini de sfiiciune pe peron, con 
ductorul le strigă: — „Să vă sculați mai 
devreme, putregaiule, și nu mocoșiți, fire-ați 
ai dracului să fiți“.

Am văzut mii, zeci de mii de frați ai lui 
Nicolae Tabără, umiliți și disprețuiți de că- 
tre'burghezie și moșierime. In 1946, cînd 
erain redactor la ziarul „Frontul plugarilor“ 
și „făceam“ Parlamentul, am auzit izbucnind 
un deputat „istoric“ căruia nu-i mai ajungea 
limba romină ca să ironizeze interpelarea 
unui deputat țaran. Purtătorul de cioareci 
croiți la Paris, exclamase în limba lui Clan- 
dius imperator: „O, saneta simplicitas I"
N-ain să uit niciodată răspunsul demn al 
deputatului, care era țăran autentic, cuvintele 
lui în care elocința, nedepr.nsă la „univer
sitatea“ „Moulin Rouge“ din Paris, se ex
prima plină de ură. însă într-un vocabular 
de-un milion de ori mai urban decît ai se
cularului său adversar. Oare în 1859, înain- 

| tașul său în înțelepciune și deputăție, Moș 
t Ion Roată, nu fusese ironizat și scuipat ?
Acesta era modul obișnuit In care moșierii

urma unor eroi de roman

plicită
Petru Vintilă

vorbeau nu numai în parlament, ci șt în 
grajdurile lor de cai, despre „talpa țării“.

Or fi fost sfioși țăranii, întocmai ca Ni
colae Tabără, dar numai în capetele obosite 
de bridge ale moșierilor sfiiciunea asta 
era prostie. Istoria recentă a arătat 
de vreo Unsprezece ani încoace și continuă 
să arate că așa-zisa simplicitate a țăranu
lui este în fapt o înțelepciune profundă. 
Roadele ei, nesocotite de isteții defunctelor 
cluburi „Jokei“ și „Automobil“, înfruntă 
veacurile în versul Mioriței și în filozofia 
proverbelor. Dar in prezentul care este al 
istoriei contemporane- țăranii stau la 
volanul tractorului și al combinei auto
propulsate și fac o agricultură de o mie de 
ori mai modernă decît aceea a lui Aurelian 
Pană. Din cele cîteva milioane de „proști“, 
de frați și nepoți ai lui Nicolae Tabără, 
vreau să scriu aici numai despre unul sin
gur. Să-l iau de pildă pe tovarășul Nicolae 
Hudițeanu. El este președintele gospodăriei 
colective din Comana. Are 4 clase 
primare, dar la 30 de ani a învățat la o 
școală din Craiova (în 1950) și a primit 
diplomă de agronom de sector. E deputat în 
Marea Adunare Națională. Nicolae Hudi
țeanu nu se mai sfiește ca Nicolae Tabără 
în fața unui tren de traseu local. In 1956 
a călătorit în Bulgaria. In 1957 a fost cu o 
delegație parlamentară în Polonia. Călătoria

Lupta crîncenă prin care s-a 
făurit eliberarea patriei noastre 
de sub jugul fascist și perspec
tivele luminoase pe care le-a des
chis eliberarea poporului nostru 
muncitor au oferit creatorilor 
noștri și oferă încă un uriaș 
material de inspirație. Este im
presionantă efervescența înregis
trată pe șantierele creației noas
tre artistice in pragul aniversă
rii celui de al 15-lea an de la 
neuitata zi de 23 August 1944, 
în cinstea căreia scriitorii, com
pozitorii și artiștii plastici se 
întrec să îmbogățească tezaurul 
culturii și artei originale cu noi 
și valoroase opere.

Lucrările închinate eliberării 
țării sînt caracterizate de o mare 
bogăție de idei, de veridicitatea 
oglindirii faptelor și vibrația rea
lă a conținutului de viață redat. 
Putem spune că și autorii 
pieselor într-un act închinate 
marii noastre sărbători: Horia 
Lovinescu cu piesa „...Șl pe stra
da noastră“. Dan Tărcnilă cu 
„Gara mică“, Dymenyi Istvan cu 
„Citește-1 și dă-1 mai departe“, 
Al. Săulescu și P. Aristide cu 
„In august cerul e senin“ sau 
M. Joldea cu piesa „Casa din 
livadă“ aii reușit acest lucru.

Deși cuprind numai cîte 
un episod d.n uriașa desfășurare 
a luptei de eliberare, fiecare 
piesă a izbutit să ne transmită o 
imagine vie, concludentă asupra 
eroicei lupte a forțelor patriotice 
conduse de partid, în marele eve
niment al anului 1944.

Astfel, Dan Tărchilă. în „Gara 
mică“ oglindește cu dramatism, 
lupta grea a partizanilor romîni 
împotriva armatelor hitlerista. 
Surprinsă într-un moment ex
trem de greu, acțiunea detașa
mentului de partizani din 
munți (care avea ca obiec
tiv împiedicarea transportu
lui benzinei necesare avioanelor 
germane) ne apare în toată mă
reția ero'smulul ei. Cu multă 
abilitate, partizanii, sprijiniți 
muncitorii feroviari, induc 
eroare Siguranța fascistă și 
mata hitleristă reușind să-și 
depFnească sarcina trasată 
partid.

In tensiunea luptei, personaje
le ne apar conturate fugar dar 
semnificativ, arătîndu-se limpede 
atașamentul oamenilor muncii 
pentru cauza eliberării de sub 
jugul fascist tn contrast cu cîr- 
dășia elementelor claselor ex
ploatatoare cu ocupanții naziști.

de 
în 

ar- 
în
de

Alte două piese: „...Și pe stra
da noastră“ de H. Lovinescu și 
„Citește-1 și dă-1 mai departe“ de 
Dymenyi Istvan, se ocupă de 
lupta detașamentelor muncito
rești. Aici se poate vedea 
foarte limpede că alături de găr
zile muncitorești se strîng toți 
oamenii cinstiți din țară care 
vor să înlăture regimul de asu
prire și exploatare fascisto-anto- 
nescian. In această bătălie — 
fapt relevat cu multă forță de 
conv ngere în piesa lui Dymenyi 
Istvan, „Citește-1 și dă-1 mai de
parte“— ni se arată cum luptă 
împreună contra fasc smului 
muncitorii romîni și maghiari.

In piesa lui H. Lovinescu 
(care nu abordează acum pentru 
prima oară genul dificil al ac
tului unic) se arată cum muncito
rii din lași se străduiesc să ani
hileze acțiunea distrugătoare a 
armatei germane. Hitleriștii, con- 
statind cu disperare că pierd o 
seamă de baze serioase de război 
și aprovizionare, sînt pe cale să 
nimicească tot ce nu mai pot 
jefui. Bogățiile țării trebuiau 
salvate. Piesa relevă foarte ex
presiv acest nou sentiment care 
crește în masele muncitoare. 
Deși prezintă unele imprec zluni 
piesa are o valoare incontesta
bilă, rod al unei măiestrii dra
matice verificate.

Un alt aspect al 
cotituri din istoria 
îl prezintă piesa, 
N. Săulescu și P- 
august cerul e senin“, 
dezvăluie lupta, din 
nile încă neeliberate 
rii, a forțelor patriotice 
matei romîne împotriva 
torilor hitleriști. In podul 
gări (prin care nemții se retrag 
în debandadă) se întîlnesc
profesorul comunist, ilega
list și ofițer al armatei ro
mîne venit să ia un docu
ment important pentru lupta
de eliberare, bărbatul căruia i-a 
fost încredințat documentul și o 
prizonieră sovietică. In simbolul 
piesei, documentul este cerul se
nin de august pe care oamenii 
vor să-l apere de urgia fasc'stă, 
iar în esență eliberarea. De a- 
ceea prin salvarea documentului 
metsaiul care ni se transmite (cu 
tot sfîrșitul 
personaje) 
deoarece în

acestei mari 
țării noastre 
semnată de 

Aristidei, „în 
Ea ne 

reglu- 
ale ță- 
și a ar- 
cotropi- 

unei

tragic al celor trei 
nu e demobilizator 
fața noastră se des-
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(Continuare în pag. 3-a)

Economii In valoare de peste 
51.000.000 lei

Muncitorii din întreprinderii» 
industrial» al» Ministerului Con- 
strucțiilor, Industriei Materialelor 
de Construcții și Industriei Lem
nului au realizat în primul se
mestru al acestui an economii în 
valoare de peste 51.000.000 
lei. Peste 23.000.000 lei au fost 
obținute prin reducerea consumu
rilor specifice de materii prime și 
auxiliare.

Printr-o valorificare mei bună 
a lemnului muncitorii din fabri
cile de cherestea și de mobilă au 
realizat însemnate economii de 
bușteni și alt material lemnos. O 
bună parte din economiile date 
peste plan s.a ob{inut pe seama 
creșterii productivității muncii, 
care pe întregul minister a sporit 
în primul semestru cu 4,8 la sută 
fa{ă de plan.

(Agerpres)
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Orchestra de muzică populară a Palatului Pionierilor din 
Capitală în timpul unei repetiții în tabăra din Orașul Victoria.

Cît burghezia într-un an

Că burghezia și moșierimea 
romîneasca nu au avut 
nici o contingență cu ne

voile și năzuințele poporului ro- 
min, este un adevăr general cu
noscut și care nu mai are ne
voie de demonstrație. Cu toate 
acestea, nu sînt lipsite de inte
res comparațiile pe care le ofe
ră citeva cifre, alegind, deo
camdată, o singura ramură în
semnată din economia țării — 
producția de energie electrică, 

într-o Romînie în care moșie
rul după ce-și instala un mo
tor pentru rezolvarea ilumină
rii conacului, putea privi cu o 
fioroasă nepăsare bezna opaca 
a satului de robi, ici-colo abia 
subțiată de o feștilă jalnică ; 
intr-o Romînie in care domnul 
industriaș opera cu utilaje an- 
tedeluviene, primitive aproape 
(și ii convenea pentru ca mina 
de lucru era ieftină, 
fiind la poartă), 
1938, producția globală de 
energie electrică
1.130 000 000 Kwh. Era, trebuie 
spus, un an de virf, în limitele 
prosperității capitaliste.

A urmat războiul cu nenu
măratele sale distrugeri de bu
nuri materiale, războiul care 
n-a cruțat, firește, centralele 
electrice. Au urmat insă anii 
revoluționari care au schimbat 
fața acestei țari. Poporul și-a 
luat soarta in mîinile sale și 
izvoarele energiei electrice au 
ajuns, și ele, în aceste miini.

în anul 1948. producția globa
lă de energie electrică depășea 
simțitor cifra corespunzătoare 
din urma cu un deceniu 1 
1.500.000 000 Kwh. în 1950 ea 
era de 2.113.000.000 Kwh., în 
1955 ajunsese la 4.340.000.000, 
pentru 
avem o 
electrică 
adică să

șomerii
— în anul

a fost de

ca în anul 1957 sâ 
producție de energie 
de 5.440.000.000 Kwh, 
producem în mai pu-

țin de 75 de zile, cît se produ
cea sub burghezie intr-un an 1 

Pentru cine nu este orb, 
pentru cine a umblat pe acest 
pamint cercetîndu-i așezările și 
viata oamenilor este limpede 
ce înseamnă aceste cifre. Uria
șii luminii — termocentralele 
— și-au făcut apariția In Ovi- 
diu II, la Rorzești, la Doicești, 
la Sîngeorgiu de Pădure și in 
alte locuri, trimițind, asemenea 
unor inimi puternice, energia in 
tot trupul țării. Primind-o, 
transformind-o in energie me
canica, zeci și sute de unități 
industriale produc bunuri din
tre cele mai diferite ; firele 
electrice au ajuns să se anine 
de zidurile caselor țărănești, iar 
la căminul cultural din comu
nă poți viziona, contra a 75 
bani, „Bijuterii de familia“, 
„Ciulinii Bărăganului“, in con- 
dițiuni civilizate, de două 
ori, sau de cinci ori pe săptă- 
mîna. Un număr imens de fa
milii și-au sporit consumul de 
energie electrică distribuind-a 
mașinii de călcat și radioului, 
altele il vor spori și mai mult 
in contul consumului pentru te
levizor sau frigider, obiecte 
casnice de uz curent astăzi, 
case altădată împovărate 
grija piinii zilnice.

Anul acesta, producția 
energie electrică se apropie
7.000.000.000 Kwh, cifră prevă
zută pentru 1960. Aceasta în
seamnă că, acnm, în aproxima
tiv 58 de zile se realizează pro
ducția electrică pe un an întreg 
de pe vremea cînd Malaxa, 
Auscbnitt și Carol de Hohen- 
zollern domneau și hălăduiaa 
nestingheriți în această țară. Și 
noi știm bine oă diferența va 
crește neîncetat î acum, cînd 
construcția barajului hidrocen
tralei „V. I. Lenin“ de la Bicaz 
a intrat în faza definitivă, cînd 
luminile inunda pamîntu! nos
tru, spre bucuria celor ce mun
cesc.

Fiat lux ! (să se facă lumi
na I) aceasta nu este o poruncă 
divina. Poporul își dă măsura 
puterilor sale.

ȘTEFAN IUREȘ
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cu avionul. A fost ș! la Buda-

Noi centre
ale

științificeHAI LA JOC I
(Tineri din Izvoru Criștdul)

Foto: S, NICULEdCU

garaj (au 3 ca
dă de spectacole 

și „moco- 
deseori la 
sărbătoare

cercetării

a făcut-o
"testa, in 1958, ca să ia parte la deschiderea 
.cstivă a expoziției agricole maghiare, ca re- 
—,—*anj a] agricuiturii noastre

pesta, 
festivă 
prezentant al agriculturii noastre socialiste. 
La gospodăria condusă de el au venit în 
vizită delegații din tuspatru zările planetei,

Comana e un sar aoorogean. Știți cum 
arătau odinioară satele dobrogene: case de 
chirpici, mai bine zise bordeie, oamenii rup- 
turoși și săraci. Numai în 1958 s-au con
struit 40 de case noi. Bugetul colectivei a 
fost în același an de peste 2 milioane lei. 
Mai vreți cifre ? „Sfioșii“, „proștii“, „moco- 
șiții“ de altădată au peste 2600 de hectare 
de pămînt, peste 2000 de oi, cîteva sute de 
porci, vaci, mii de păsări. Au construit în 
răstimp de cîțiva ani: 2 grajduri pentru
vaci, 3 saivane, 2 maternități pentru porci, 
2 puiernițe, 2 magazii de cereale, 1 atelier 
de tîmplărie și fierărie, 1 | 
mioane) și un club cu sa 
(400 locuri). „Sfioșii“, „proștii“ 
șiții“ de odinioară pot fi vazuți 
Constanța coborînd în haine de 
din cele 3 camioane. Unde s-au obișnuit să 
meargă ? Ei rețin prin telefon zeci de 
bilete de teatru și deseori colectiviștii 
din Comana umplu cîte un stal în
treg. Păi unde-i Nicolae Tabără cel nelini
știt și sfios, cel umilit și disprețuit ? In bi
blioteca noului cămin cultural din Comana 
am văzut și volumul de nuvele al lui Re
breanu. E acolo și povestea amară a lui 
Nicolae Tabără. Cei care au citit-o, vor fi 
făcut sigur rechizitoriul
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PE HARTA PATRIEI
Noi centre ale

Tg. Mureș, Galați, Cîmpina, Petroșani...
Care dintre locuitorii, de acum două, trei decenii, ale acestor 

localități ar fi visat ca aceste orașe de provincie să devină cen
tre ale unor interesante cercetări științifice, locul în care să 
se rezolve importante probleme ale științei și tehnicii contem
porane I

Preocuparea partidului nostru, a puterii populare pentru dez
voltarea economică armonioasă a întregii țări pe baza industria
lizării socialiste s-a făcut adine simțită în toate regiunile pa
triei noastre.

S a schimbat întreg peisajul patriei.
Pe tot cuprinsul țării au apărut combinate industriale, fabrici 

imense de prim rang cu o mare capacitate de producție, se 
dezvoltă continuu agricultura socialistă. Această impetuoasă dez-

Un tînâr șantier
de cercetări medicale

23 August a însemnat pentru în
treaga noastră țară, pentru în
treaga noastră știință și cultură, 
un moment de mare cotitură care 
a deschis imense perspective eco
nomiei și culturii romînești. Ca în 
întreaga noastră țară și în 
giunea Autonomă Maghiară 
avut loc în ultimii 15 ani 
politice esențiale care au 
cultura regiunii noastre la 
pentru vechii locuitori ai meleagurilor noastre.

Tg. Mureș — orașul în care înainte de 23 August 
1944 nu se desfășura nici un fel de activitate știin
țifică colectivă, planificată, eficientă, a devenit în 
anii din urmă prin grija puterii populare unul din 
centrele universitare ale țării, cen
trul unor importante cercetări știin. 
•țifice. In anii din urmă s-au pus 
aici bazele unei serii întregi de in
stituții științifice. Există aci două 
institute de învățămînt superior 
(institutul Medico-Farmaceutic, Institutul de teatru 
„Szentgydgy Istvan“) o Bază de cercetări științifice a 
Academiei R.P.R. cu 2 secții — medicală și istorie 
— unde activează zeci de cercetători (înainte de 
23 August nu a existat în Tg. Mureș nici un cerce
tător științific, nici un membru al Academiei) Fi
liala Institutului de Igienă din București, Stațiu. 
nea de cercetări experimentale agricole ș.a.

Dacă înainte de 23 August nu existau în spita
lele din Tg. Mureș decît 400 de paturi astăzi clini- 
cile noastre universitare au peste 1500 de paturi. 
Cercetătorii din cadrul colectivelor noastre au la 
dispoziția lor laboratoare utilate cu cele mai mo
derne aparate. La Institutul medico-farmaceutic cu 
limba de predare maghiară se pregătesc pentru a 
deveni luptători pentru apărarea sănătății poporu
lui nostru peste 700 de studenți. în orașul nostru 
unde înainte nu exista nici un fel de publicație 
științifică se editează trimestrial 2 reviste medicale 
atit în limba romînă cît și în limba maghiară, re. 
viste care au 60 de schimburi cu străinătatea con
tribuind astfel din plin la propagarea cuceririlor 
științifice romînești peste hotarele țării. Regiunea 
noastră a fost locui unor interesante manifestări știin
țifice cu caracter republican ca Consfătuirea pe 
tară pentru discutarea problemelor sanitare în in
dustria forestieră (Borsec 1954) Conferința în pro
blemele hepatitei epidemice (Tușnad 1957) Simpo
zionul în problema schizofreniei (Tg. Mureș 1957), 
zilele farmaceutice, care dovedesc alături de alte 
fapte cum regiunea noastră a devenit prin grija 
puterii populare pentru propășirea științelor un cen
tru important în lupta pentru rezolvarea unor impor
tante probleme medicale.

In această ordine de idei aș vrea să remarc în 
primul rînd cercetările făcute atît în cadrul Bazei 
de cercetări cît și la Institutul medico-farmaceutic 
în domeniul neurologiei, în studiul morfologiei nor
male și patologice a sistemului nervos. Conferenția
rul T. Maroș a studiat astfel împreună cu alți 
colaboratori Interelația dintre scoarța cerebrală și 
funcțiile ficatului — elaborînd o monografie de 
mare importanță în practica medicală.

In prezent împreună cu colaboratorii mei lucrez 
la redactarea unei lucrări dedicate cercetărilor noa
stre în domeniul proceselor pseudo-tumorale pe care 
sperăm s-o terminăm pînă la sfîrșitul lunii august

De asemenea colaboratorii mei biochimiști (prof. 
A. Eperjessy și A. Kovăcs) studiază structura chi
mică și modificările patologice ale substanței mie
ii nice.

Cercetătorii în domeniul fiziopatologiel (conf. dr, 
Istvăn Szabo și colaboratorii) au făcut un studiu 
excepțional de important în legătură cu tulburările 
pe care le aduce silicoza. Colectivul nostru de bio
logie (profesor K. Szekely) a făcut o serie de cerce
tări foarte importante cu privire la rolul luminii în 
dezvoltarea organismului. Nu mai puțin importante 
sînt cercetările în domeniul farmacognozei făcute de 
prof. dr. E. Kapp și colaboratorii săi pe linia creării 
unor noi produse farmaceutice (printre altele ei au

Acad. prof. dr. 
D. Miskolczy

director al Bazei de cercetări 
științifice a Academiei R.P.R. din 

Tg. MureșRe
au 
transformări social- 

ridicat economia și 
culmi de neconceput

voltare economică și culturală 
a tuturor regiunilor țării noas
tre a determinat și înflorirea în 
multe din orașele patriei a unor 
centre de cercetare științifică, 
unde zeci și sute de oameni de 
știință iși dăruiesc toate forțele 
luptei pentru ridicarea econo
mică a regiunilor pentru valori
ficarea bogățiilor patriei.

Cercetarea științifică nu mai 
este ca în anii prădalnicelor 
guvernări burghezo-moșierești 
îndeletnicirea cîtorva oameni de

■ ì
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cercetării științifice
o activitate măruntă în laboratoare mi-

obținut un nou soi de mac cu o 
mare cantitate de opium).

In ultimii ani cadrele de cerce
tători pe tărîmul științelor me
dicale din orașul nostru au parti
cipat la redactarea unor impor
tante lucrări de sinteză — care au 
fost publicate în cadrul Editurii

Medicale („Medicina Internă“, „Chirurgia“ „Oftal
mologia" „Ginecologia") și-au adus contribuția la 
lucrările cu caracter monografic recent apărute 
(„Morfopatologia sistemului nervos“ — „Introducere 
în morfologia patologică“). împreună cu colaboratorii 
mei am lucrat un manua] de neurologie în limba 
maghiară (Ideg Kórtan" — Neuropatologia). In limba 

maghiara au mai apărut monografia 
conf. dr. I. Spielman despre renu
mitul psihiatru clujean K. Lechner.

Nu pot încheia aceste cîteva e- 
xemple care ne dovedesc amploa
rea pe care a luat-o cercetarea 

orașul nostru fără a nu sublinia fap-medicală din
tul că aceste succese pe tărîmul creației științifice se 
datoresc faptului că în lupta lor pentru a supune 
tainele organismului oamenii noștri de știință au 
fost luminați de filozofia tnarxist-leninistă, care 
le-au permis să lupte împotriva concepțiilor idealis
te, din știință, să dobîndească reale succese pe 
frontul științei contemporane.

întîmpinînd cea de-a 15-a aniversare a eliberă
rii patriei noastre cercetătorii din orașul nostru se 
angajează în fața Partidului Muncitoresc Romîn — 
conducătorul și îndrumătorul vieții noastre să ob
țină noi și mari succese în munca de cercetare știin
țifică să-și dea toate forțele pentru construirea so
cialismului în scumpa noastră patrie — Republica 
Populară Romînă 1

știinfă care desfășurau 
nuscule.

In anii puterii populare, în baze și institute de cercetări 
ivite în inima regiunilor industriale, în centre regionale sau 
chiar raionale, largi colective de cercetători — mulți dintre ei 
renumiți prin lucrările lor in lumea științifică — desfășoară o 
remarcabilă activitate științifică in strînsă legătură cu necesi
tățile producției.

La Iași sau la Cluj, la Timișoara sau la Tg. Mureș, la Petro
șani sau Ploești. la Craiova sau Galați, la Orașul Stalin sau la 
Cîmpina largi colective de cercetători, colaborînd cu muncitorii 
și tehnicienii din diverse mari întreprinderi, pun umărul la ridi
carea economică, la rezolvarea unor probleme specifice ale eco
nomiei și culturii acestor regiuni.

Oamenii de știință din aceste centre — mulți dintre ei venițl 
aici din Capitala țării, sau formați in institutele de invățămînt 
din diverse orașe ale țării, știu că așa cum ne învață partidul 
pot desfășura o reală și valoroasă creație științifică aici in inima 
marilor uzine și întreprinderi ale patriei, că aici sînt nemijlocit 
legați de mărețele perspective ale dezvoltării economiei patriei.

După ce în paginile de știință dedicate trecerii în revistă 
a biruințelor obținute pe frontul științei și tehnicii în cei 15 am' 
care au trecut de la eliberarea patriei noastre v-am prezentat 
cîteva din roadele cercetărilor întreprinse in mai vechi centre 
universitare (Iași, Cluj, Timișoara) publicăm în pagina de 
astăzi cîteva articole ce vorbesc despre impetuozitatea creației 
științifice in cîteva din no;le centre ale cercetării științifice, 
muguri cu largi perspective de dezvoltare, apărute pe noua hartă 
a Republicii Populare Romine,
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din micul oraș prahovean
Intr-unui din laboratoarele politehnicii gălățene. 

Foto: I. S. „Decorativa'

Pe unul din dealurile de la 
marginea orașului Cîmpina, se 
profilează impunătoarea clădire a 
Institutului de cercetări pentru 
foraj-extracție.

Formarea unui centru de cer
cetări științifice la Cîmpina, fi
xarea locului activității lui în a- 
propiere de șantierele petrolife
re, este rezultatul politicii regi
mului nostru de legare cît mai 
strînsă a problemelor teoretice de 
practica din teren, pentru rezol
varea unor 
legate de 
[iei noastre

Cîmpina 
anii puterii 
tant centru 
fice.

Timp 
căminte 
niei au 
fuite în

numeroase probleme 
dezvoltarea produc- 
de țiței și gaze.
a devenit astfel in 
populare un impor- 
de cercetări științi-

îndelungat bogatele zâ- 
dfi țiței ale Romî- 
fost acaparate și je- 

mod barbar de către ca-

Un aspect de la Institutul Petrochim din Ploești. Foto : Agerpres.

Ș i i i n I a
alăiuri de oamenii

Petroșani, orașul unde altădată 
alături de vilele stăpînilor de 
mine se întindeau jalnicele colo
nii de mineri afumate, îngro
pate în pămînt, cu pereții 
sprijiniți cu bîrne, unde peste 50 
la sută din populație era analfa
betă, a devenit prin grija parti
dului în cei 15 ani care au tre
cut de la eliberarea patriei noas
tre un înfloritor centru industrial. 
Locul cocioabelor l-au luat cvar
talele de blocuri moderne. Odată 
cu transformările profunde ce au 
avut loc în viața minerilor din 
Valea Jiului. Petroșani a deve
nit și un centru universitar și de 
cercetări științifice.

In Petroșani, alături de noul 
Institut de mine „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“, unde studiază 
sute de fii ai oamenilor muncii, 
unde își desfășoară o bogată ac
tivitate profesori universitari, oa
meni de știință, au luat ființă 
în anii regimului democrat-popu
lar o filială a Institutului de cer
cetări miniere, precum și Careul 
de cercetări pentru securitatea 
minieră. Astfel aici în inima ba- 
z’nului carbonifer al patriei, unde 
în urmă cu decenii n-a călcat pi
cior de om de știință, zeci de 
cercetători desfășoară o intensă 
activitate științifică

Pentru capitaliști, care urmă
reau cît mai mari cîștiguri la in
vestiții c’t mai mici, viața unui

miner nu valora nici cît a buldo
gului ce le păzea casa. Surpările, 
exploziile, silicoza și tuberculoza 
secerau anual viețile 
mineri. Pagini întregi 
le registre de decese 
Jiului sînt pline de 
„mort — accident de
— mențiuni care de fapt înseam
nă : ucis din lăcomia patronilor !

Odată cu preluarea puterii po
litice de către clasa muncitoare, 
statul nostru a acordat o atenție 
deosebită imbunătățirii condiții
lor de muncă în subteran. Știin
ța a fost chemată să contribuie 
la îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de muncă în subteran. 
Concomitent cu uriașul proces de 
mecanizare a muncii în mină, 
pentru care s-au investit miliarde 
de lei. s-a pus un accent deose
bit pe cercetările științifice meni
te să elaboreze măsurile tehnico- 
organizatorice pentru o cit mai 
bună securitate minieră.

înființat în anul 1950, Centrul 
de cercetări pentru securitatea 
minieră — expresie elocventă a 
grijii pe care partidul o acordă 
apărării sănătății minerilor — 
dispune astăzi de un colectiv al 
cătuit din 70 de ingineri și teh 
nicieni. Deși exp’orează un do
meniu în trecut complect necer
cetat în țara noastră, cercetăto
rii Centrului nostru au reușit să 
elaboreze studii care au dus la

a mii de 
din vechi- 
din Valea 
mențiuni : 

muncă"

Ing.
Nicolae Jugureanu
candidat în științe tehnice 

director al Centrului de cercetări 
pentru protecția muncii-Petroșani

aplicarea unor măsuri tehnico- 
organizatorice de protecția mun
cii in subteran extrem de utile.

împletind armonios studiile de 
laborator cu munca de investiga
re științifică pe teren, în diverse 
mine, cercetătorii și-au călăuzit 
efortul creator către trei mari o- 
biecLve : prevenirea surpărilor, 
prevenirea exploziilor, combate
rea preventivă a silicozei.

Tematica bogata de cercetări 
centrului cuprinde probleme de 

Ș>
1
un deosebit interes practic 
științific. Astfel, studiile făcute 
privind regimul de gaze și mi
croclimat minier, cercetarea sche
melor de aeraj ?' întocmirea de 
scheme specifice fiecărei mine au 
stat la baza proiectelor de reface
re a instalațiilor de aeraj la 
multe din minele din țară, insta
lații prin care în prezent se a- 
sigură un volum de aer în raport 
cu numărul muncitorilor, sufi-

director 
tari

Ing.
Gh. Aldea
al Institutului de cerce- 
foraj-extracție-Cîmpina

străini în colaborare cu 
băștinaș, prin folosirea 

de

pitaliștii 
capitalul 
celor mai sălbatice metode 
exploatare.

Ei . 
munca 
noștri, 
fel de 
care i

săpau sonde folosind 
de rob a muncitorilor 
fără a lua nici un 

1 măsuri de protecție, 
să împiedice inundarea

prematură a straturilor de țiței 
sau care să împiedice erupția li
beră. Multe zăcăminte au fost 
distruse, degradate.

Capitaliștii nu executau nici 
un fel de cercetări telinico-știin- 
țifice. Iii țara noastră n-au exis
tat centre de cercetări științifice 
în vederea creșterii producției de 
petrol și gaze care să permită 
perfecționarea continuă a proce
sului de producție in exploată
rile petrolifere. Toate așa-zisele 
cercetări privind zăcămintele 
noastre de țiței și gaze se perfec
tau în străinătate.

Regimul de democrație popu
lară a lichidat intr-un termen 
extrem de scurt înapoierea in 
care se găsea industria noastră 
petroliferă moștenită de la capi
taliști.

în anii regimului de democra
ție populară s-au extins meto
dele moderne și tehnico-științi- 
fice privind exploatarea rațională 
a zăcămintelor de țiței și gaze, 
s-au aplicat pe scară largă 
metode de lucru cu o înaltă 
ductivitate, atît în foraj și 
tracție cît și în prelucrarea 
duselor petrolifere.

S-au descoperit noi zăcăminte. 
S-au efectuat cercetări organizate 
de către institutul nostru privind --- XI---- J- -----

noi 
pro- 
ex- 

pro-

probleme de geologie, foraj 
extracția țițeiului și gazelor.

in această ordine trebuie să a- 
răităm că prin exploatarea rațio
nală a noilor zăcăminte pe baza 
proiectelor elaborate jje cercetă
torii institutului și a metodei de 
injecție de apă și gaze în scopul 
menținerii presiunilor în zăcă
mânt, s-a ajuns la obținerea unui 
plus de producție, la o creștere a

cărbunelui
cient să ofere condiții optime 
de respirație. In mine, unde în 
trecut se practica sistemul tira
jului natural, unde minerii respi
rau din greu, astăzi funcționează 
instalații mecanice moderne de 
aeraj. La Petrila de exemplu în 
timp de 24 de ore ventilatoarele 
instalate la suitorul de aeraj 
central, puțul vest și puțul est 
scot și introduc din subteran o 
cantitate de aer ce depășește cu 
3,2 ori greutatea cărbunelui ex
tras din mină în aceeași unita
te de timp.

După studii amănunțite privind 
caracteristicile fizico-chimice ale 
rocilor din bazinele carboniferei, 
cercetătorii noștri au stabilit mă
suri tehnico-organizatorice pentru 
prevenirea îmbolnăvirii de silico
ză a minerilor, au realizat per
fecționări ale dispozitivelor și sis
temelor de captare a prafului. La 
metoda perforajului umed, cerce
tătorii au descoperit — de exem
plu — că adăugind la apa in
jectată prin ciocanul pneumatic 
un adaos dmtr-o anumită sub
stanță se ridică eficacitatea de 
reținere a prafului la 98 la sută 
față de perforarea uscată.

Tot pentru înlăturarea absor
birii prafului rezultat în urma 
perforării în roci ou o concentra
ție mare de bioxid de siliciu, ce 
poate cauza îmbolnăviri de sili
coză, cercetătorii C.S.M.-ului au

elaborat norme și metode tehnice 
prin care se previn îmbolnăviri
le de silicoză, cum sînt aparate 
de captare uscată a prafului, a- 
parate de produs perdele de 
ceață și altele.

Acestea sînt doar cîteva din 
problemele abordate și rezolvate 
de C.S.M.-Petroșani a cărui ac
tivitate nu se oprește numai la 
studii de laborator ci și la rea
lizarea de diverse aparate nece
sare întăririi securității miniere. 
Astfel, tînărul inginer Aurel Ma
nea a realizat un aparat pentru 
controlul permanent al stării de 
izolație a instalațiilor electrice 
miniere prin care se evită acci
dentele de electrocutare, tehnici
anul Vescan Ștefan e autorul 
unui dispozitiv de producere a ce- 
ții artificiale, metodă prin care 
se scurtează foarte mult timpul 
de aerisire în front după pușcare, 
metoda de combatere preventivă 
a silicozei precum și altele.

Exprimîndu-și prin fapte recu
noștința vie ce o poartă parti
dului pentru minunatele condiții 
de viață și studiu de care se 
bucură toți, membrii tînărului 
nostru colectiv își dăruie cu pa
siune întreaga lor forță de mun
că studierii și întăriri; continue 
a securității muncii în subteran, 
punînd umărul aici lîngă bravii 
noștri mineri la măreața luptă 
pentru făurirea socialismului.

productivității muncii de 6—20 
la sută și o reducere a prețului 
de cost pînă la 2 la sută. Pentru 
creșterea debitelor sondelor de 
țiței, cercetătorii noștri au propus 
de asemenea o nouă metodă și 
anume fisurarea hidraulică. Prin 
aplicarea și perfecționarea con
tinuă a acestei metode, în special 
pe șantierele petrolifere din Mol
dova, metoda și-a găsit un larg 
cîmp de aplicare.

Cercetătorii noștri s-au preo
cupat îndeosebi de reducerea 
prețului de cost in forajul son
delor găsindu-se procedee de 
lucru mai economice.

Institutul nostru este preo
cupat de automatizarea complexă 
a proceselor de extracție în 
scopul unui control permanent 
și eficace asupra producției și 
reducerii personalului de supra
veghere, ceea ce asigură astfel 
un preț de cost mai scăzut pe 
tona de țiței extras.

Urmând indicațiile Congresu
lui al Il-lea al P.M.R., de a se 
obține o recuperare aproape to
tală a gazelor, am propus noi 
sisteme de degazolinare a gazelor 
cu randamente sporite — duble 
față de cele foloșite în momen
tul de față.

Cercetătorii institutului nostru 
s-au preocupat și de rezolvarea 
problemei combaterii parafinei 
in extracția țițeiului, a coroziu
nii conductelor de transport a 
produselor petrolifere și a pom
pelor folosite în extracția țițeiu
lui, obținînd rezultate îmbucu
rătoare.

Pentru rezolvarea problemelor 
de mai sus, cercetătorii institu
tului nostru au colaborat activ 
cu muncitorii, tehnicienii și in
ginerii șantierelor petrolifere care 
și-au adus din plin contribuția 
la introducerea și extinderea me
todelor cerute de perfecționarea 
continuă a procesului de pro
ducție.

Această impetuoasă activitate 
desfășurată de cercetătorii noștri, 
aici în mijlocul bravilor petro
liști ai patriei noastre, este larg 
cunoscută nu numai în țară 
fi peste hotarele patriei.

Institutul nostru oferă 
asistență tehnică industriei 
lifere din R.P. Chineză, 
Ungară, Birmania. Cercetătorii 
din micul oraș de pe Valea Pra
hovei au participat la diverse 
congrese și conferințe de specia
litate de peste hotare. Comuni
carea noastră, de pildă, cu privire 
la „Fenomenele de resaturare 
în țiței observate în Romînia la 
zăcămintele cu împingere de 
apă", făcută la Congresul mon
dial al petrolului de la Neui 
York din 1959 a fost socotită ca 
o primă realizare industrială din 
lume de acest fel.

în zilele acestea, cînd întregul 
nostru popor 
și noi succese 
sărbătoare a 
rării patriei, 
Cîmpina se angajează în fața par
tidului să-și dăruiască alături de 
petroliștii noștri toate eforturile 
luptei pentru a da patriei 
mai mult petrol 1
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astfel 
petro- 
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întîmpină cu noi 
în muncă marea 

aniversării elibe- 
cercetătorii din

Galațiul, 
schimbat cu 
tul în anii pute
rii populare. în
lupta condusă de partid pentru 
dezvoltarea armonioasă a tuturor 
regiunilor țării pe baza industri
alizării socialiste, Galațiul a de
venit centrul industrial, al unei 
regiuni eu o industrie și agricul
tura în plină dezvoltare.

Raspunzînd necesităților dez
voltării economice și culturale a 
regiunii noastre, prin grija par
tidului au luat ființă în anii din 
urmă două institute de învață- 
mînt superior care pregătesc de 
ani de zile cadre de specialita
te necesare economiei noastre.

Galațiul, a de
venit centrul u- 
nei intense acti
vități științifice, 
centru universi
tar în care cadre
didactice superioare desfășoară o 
intensă activitate științifică pe 
linia sprijinirii industriei gălățe
ne, pe linia rezolvării unor pro
bleme practice

Puterea populară a oferit 
corpului didactic, studenților no
ștri, cele mai strălucite condiții de 
cercetare. Astfel cercetătorii noș
tri dispun de 25 de laboratoare 
utilate 
derne, 
80.000 
tehnic, 
pentru , ,
deplin eficientă.

Încercînd să evidențiem cîte
va dintre succesele muncii noas
tre științifice aș vrea în primul 
rînd să subliniez faptul că oame
nii noștri de știință au înțeles 
că un ajutor de mare preț în 
cercetările lor îl pot avea din 
partea colectivelor de muncitori 
și tehnicieni din întreprinderi.

Realizarea unei legături perma
nente cu producția și necesități
le concrete ale progresului teh
nic au potențat avîntul muncii de 
cercetare din institutul nostru. 
Legăturile permanente stabilite 
cu diferite întreprinderi (Uzine- ■ 
le metalurgice „Progresul“-Brai- 
la, Fabrica de conserve „Zauga" 
Vădeni, Fabrica „Prutu“) au dus 
la întocmirea unui plan de cer
cetare care să oglindească preo
cupările actuale ale unor sectoa
re importante ale economiei re
giunii noastre în domeniul con
strucțiilor navale, transporturile, 

■industriei alimehiaae, exploatări
lor piscicole.

Urmînd indicațiile partidului 
care a creat centre universitare 
și de cercetare științifică în ora
șele de provincie, tocmai pentru 
a lega cît mai strîns 
științifică, învățămîntul 
de uzinele și întreprinderile ță
rii, cadrele didactice și studenții 
noștri și-au propus să rezolve 
probleme concrete care să permi-

la cerințele tehnicii mo
li bibliotecă cu peste 
de volume, un cabinet 
care asigură condițiile 

o cercetare științifică pe

creația 
nostru

tă îmbunătățirea 
sau simplifica
rea metodelor de 
proiectare ți de 
vederea ridicării

U3’

fabricație în 
productivității muncii și reducerii 
prețului de cost al unor produse, 

în această ordine în cadrul 
catedrelor institutului nostru s-au 
efectuat lucrări de mare impor
tanță tehnică, economică. Astfel 
lucrarea colectivului condus de 
eonf. Rașeneseu loan asupra po
sibilităților de reducere a consu
mului de abur în instalațiile de 
recuperare a solventului din sec
țiile de extracție a uleiului pro
pune căi concrete pentru obține
rea unor serioase economii și re
ducerea prețului de cost Cerce

tarea prof. Blas- 
sian Flaviu și 
conf. Popescu Si
mian a avut 
drept rezultat e- 
laborarea unor 

de determinare ametode rapide 
umidității pastelor făinoase.

In institutul nostru s-au efec
tuat lucrări de sinteza (de exem
plu „Monografia bălții Brateș“) 
care au antrenat mari colective 
de cercetători. Cercetarea fizico- 
chimică a apei din Brateș, efec
tuata de prof. dr. Caton Lauren- 
țiu și asist. Poenescu Ignat, trage 
de asemenea concluzii originale 
asupra unor condiții importante 
pentru organismele acvatice.

Lucrările efectuate la Galați 
— oraș care nu a cunoscut îna
inte de eliberare nici un fel 
de activitate de cercetare organi
zată — sînt astăzi cunoscute și 
peste hotarele țării noastre. Ast
fel lucrările prof. dr. Moțoc Du
mitru asupra metodelor de ana
liză a alcoolului rafinat, acidu
lui acetic și formic, în vederea 
standardizării pe plan internațio
nal, au fost apreciate la o con
ferință de Ia Varșovia.

Institutul politehnic din Galați 
se află în plină dezvoltare. Ne
cesitățile acelor ramuri ale eco
nomiei noastre de care — prin 
profilul său — e legat institutul, 
impun lărgirea continuă a numă
rului de specialiști pregătiți aici 
și a cercetărilor efectuate.

Cercetătorii din orașnl nostru, 
desfășoară aici pe malurile Dună
rii o intensă activitate științifică 
și didactică pentru dezvoltarea 
industriei, știind că aici în mij
locul industriei, colaborînd cu în
treprinderile industriale pot des
fășura o valoroasă și eficientă 
muncă de creație științifică.

Ei știu că și de munca lor de
pinde într-o anumită măsură dez
voltarea producției noastre și de 
aceea în întîmpinarea celei de-a 
XV-a aniversări a eliberării pa
triei se angajează în fața parti
dului nostru că vor munci cu și 
mai mult elan pentru a contribui 
prin munca lor la întărirea pa
triei noastre, la construirea so
cialismului în țara noastră.

•jr.

Fotoreporterul a prins pe peliculă cîțiva tineri de la Institutul foraj-extracție 
crînd la autoclava do expansiune.
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Perioada mai
Pregătindu-se să sărbăto

rească cea de-a XV-a aniver
sare a eliberării patriei de sub 
jugul fascist, oamenii muncii, 
tineretul nostru muncitor își 
îndreaptă gîndurile pline de re
cunoștință spre partidul iubit, 
care ne-a condus în lupta pen
tru scuturarea jugului exploa
tatorilor și care ne conduce pe 
drumul făuririi socialismuliV

P.C.R. a fost singura forță 
politică care in anii dictaturii 
militaro-fasciste, înfruntînd sîn- 
geroasa teroare, a mobilizat pă
turile largi ale poporului în 
frunte cu clasa muncitoare, la 
lupta antifascistă, împotriva' re
gimului de foame și mizerie, 
pentru doborîrea dictaturii an- 
tonesciene și izgonirea cotropi
torilor hitleriști.

In ciuda asprelor condiții ale 
ilegalității, P.C.R. a ținut o 
strinsă și permanentă legătură 
cu masele. Cu prețul vieții, co
muniștii răspîndeau manifeste 
în care era demascată teroarea 
antonesciană și era indicată ca
lea pentru salvarea țării, pen
tru cucerirea libertăților demo
cratice și a independenței pa
triei. P.C.R. a organizat nu
meroase acțiuni de sabotaj care 
au lovit în mașina de război 
hitleristă. Ca o continuare și o 
încununare a acestei lupte, 
P.C.R. a organizat și condus 
insurecția armată de la 23 Au
gust, insurecție îndelung pre
gătită și care a avut ca rezul
tat răsturnarea dictaturii mili
taro-fasciste, scoaterea țării din 
războiul antisovietic — urit 
de popor — șl întoarcerea ar
melor împotriva Germaniei 
hitleriste.

Nenumărate documente stau 
mărturie luptei eroice a P.C.R., 
înțelepciunii și abnegației cu 
care partidul a condus masele 
în lupta împotriva teroarei 
militaro-fasciste, pentru liber
tate și o viață mai bună.

Reproducem astăzi cîteva do
cumente care vorbesc despre 
acțiunile P.C.R. îndreptate îm
potriva dictaturii militaro-fas
ciste și a cotropitorilor hitleriști 
în perioada mai-iulie 1944. 
Data de 1 Mai 1944 a marcat 

un moment important în lupta 
partidului pentru pregătirea in
surecției armate. La această dată 
s-a realizat — prin crearea Fron
tului Unic Muncitoresc — unita
tea de acțiune a clasei munci
toare din țara noastră. In fac
similul nostru (nr. 1) este 
■eprodus unul din manifestele a- 
dresate oamenilor muncii la 1 
Mai 1944 de Frontul Unic Mun- 
:itoresc, manifest prin oare cla
sa muncitoare era chemată să se 
pună în fruntea luptei de elibe
rare a poporului nostru.

In diferite întreprinderi — la 
Malaxa, Lemaître, Atelierele 
C.F.R. Grivița, la Reșița etc., 
muncitorii au format comitete 
ale Frontului Unic Muncitoresc 
și comitete patriotice care, sub 
îndrumarea comuniștilor au îm
binat lupta împotriva terorii fas
ciste și a mizeriei cu acțiunile de 
sabotare a frontului hitlerist. In 
’acsimilele noastre (nr. 2) repro
ducem fragmente din două ma
nifeste scoase de asemenea co
mitete. Este vorba de un ma
nifest adresat muncitorilor de la 
S E.T. și de altul adresat cefe
riștilor. In aceste manifeste era 
puternic demascată dictatura mi- 
litaro-fascistă, muncitorii fiind 
chemați la luptă împotriva mize
riei, teroarei și exploatării crun
te, 
ți

împotriva clicii antonesciene 
a cotropitorilor hitleriști. Gu-

La Mamaia, p« litoral, unul din amuzamentele viligiaturiștilor este și topoganul.pemm pace» poporului
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buni fu ai poporului 
nostru — comunișf'i — au or
ganizat numeroase acțiuni de 
partizani

CĂTRE TOȚI PATRIOT» DELA S.E.T.

. > ■ » «"â . ■■ '-j

partizani îndreptate împotriva 
frontului hitlerist. In primăvara 
și vara anului 1944 au fost or
ganizate, sub conducerea parti
dului detașamente de partizani. 
Astfel, grupul de partizani „Car- 
pați“ care a acționat în sectorul 
liniei ferate Ploești-Brașov-Făgă- 
raș în perioada iunie-august 1944 
a dat lovituri însemnate mașinii 
de război fasciste. însuflețiți de 
patriotism fierbinte, educați și 
călăuziți de partid, partizanii 
grupului „Carpați“ au reușit să 
distrugă trenuri de cisterne cu 
benzină destinate armatei hitle 
riște.

In facsimilele noastre (nr. 3 și 
nr. 4) reproducem documente ale 
Siguranței antonesciene în care 
este oglindită neliniștea cres- 
cîndă ce o încercau guvernanții 
fasciști față de creșterea acțiuni
lor de sabotaj organizate de 
P.C.R.

Facsimilul nr. 3 reprezintă 
un raport al Inspectoratului gene
ral al Jandarmeriei în care se 
semnalează acțiuni de sabotaj 
ale partizanilor, ale muncitori
lor petroliști de pe Valea Praho
vei, acțiuni soldate cu distruge
rea a 13 vagoane cu ulei și ben
zină destinate frontului hitlerist.

Facsimilul nr. 4 reprezintă 
un fragment dintr-un raport al 
Siguranței antonesciene in care 
se atrăgea atenția cap.lor guver
nului militaxo-fasoist asupra in
tensificării luptei maselor con
duse de comuniști. Printre altele, 
după cum se vede, ceea ce 
înspăimînta mult clica fascistă 
era „organizarea grupărilor de 
partizani“.

Amintirea luptei eroice a ma
selor populare conduse de par
tid împotriva teroarei militaro- 
fasciste și a cotropitorilor hitle-
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Deschiderea Decadei
culturii din R. P Romînă

Joi după-amiază a avut loc fa 
ambasada R.P.D. Coreene o con4 
ferință de presă în cadrul căreia 
ambasadorul Republicii Populare 
Democrate Coreene la București, 
Kim Ben Dik, a vorbit despre a 
XlV-a aniversare a eliberării Co
reei care se sărbătorește la 15 
august.

In condițiile favorabile create 
după eliberarea Coreei de către 
armata sovietică, a subliniat vor
bitorul, poporul coreean — sub 
conducerea Partidului Muncii din 
Coreea — a pornit pe calea fău
ririi statului său democrat-popu. 
Iar în partea de nord a țării. A 
fost instaurată puterea populară 
și au fost efectuate o serie de 
transformări democratice inclusiv 
reforma agrară și naționalizarea 
industriei.

Ambasadorul R.P.D. Coreene a 
răspuns apoi la întrebările 
de redactorii ziarelor din 
tală și de corespondenții 
străine, care au participat 
ferința de presă.

A fost prezentat apoi 
coreean „Fata din munții 
mant“.

puse 
Capi- 
presei 

la coirCulturii din R.P. Romînă. La 
festivitate au participat un număr 
mare de muncitori, intelectuali, 
scriitori, artiști, activiști cultu
rali.

In cinstea celei de-a XV-a ani- tuitor al milioane de cetățeni. Dacă 
versari a eliberării patriei, joi s a înainte de 1944, tirajul mediu al 
deschis în întreaga țară Decada unei opere literare, de pildă, nu 
culturii din R.P. Romînă, prilej depășea 1000 de exemplare, astăzi, 
de trecere in revistă a succeselor tirajul mediu al acestor cărți de- 
obținute de cultura roinîncasca în 
anii regimului democrat-popular.

In Capitală, In prima zi a deca
dei a avut loc la Librăria Centrală 
inaugurarea „Bazarului cărții“.

La festivitatea de deschidere au 
luat parte tovărășii Constanța 
Crăciun și Constantin Prisnea. ad- 

.juneți ai ministrului Invățămintuiui 
și Culturii, acad. Mihai Be.niuc, 
prim-secretar al Uniunii Scriitori
lor din R.P. Romînă, Aurel Mihalc, 
director general al Editurilor din 
Ministerul Invățămintuiui și Cul
turii, Miliai Gafița și Szcmler Fe- 
renc, secretari ai Uniunii Scriito
rilor din R. P. Rotnîna, numeroși 
academicieni, scriitori și critici li
terari, directori ai editurilor, zia
riști, oaspeți străini care ne vizi
tează țara.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de acad. Mihai Beniuc, care 
a evocat însemnătatea zilei de 23 
August in viața poporului romîn, 
transformările revoluționare care 
s-au înfăptuit în țara noastră sub 
conducerea partidului in anii de 
după eliberare.

Activitatea culturală — a arătat 
vorbitorul — a luat o dezvoltare 
nemaiintîlnită in istoria țării. Oda
tă cu doborîrea dictaturii fasciste, 
apoi a înlăturării claselor exploa
tatoare de la putere și a monar
hiei de la conducerea țării, cărțile, 
tot mai multe și tot mai noi, și-au 
deschis paginile ca milioane de a 
ripi, și și au luat zborul ridicînd 
conștiința maselor către zările so
cialiste. Locuitorii acestei țări, ro- 
mînli și minoritățile naționale, au 
văzut dărlmîndu-se in jurul lor zi
duri întunecate și reci care le as
cundeau lumina soarelui unei vieți 
la care ei, ca oameni ai muncii, 
aveau in primul rind dreptul.

Scriitorii mai vîrstnici și tinerii 
care le-au sporit rinduiile au as
cultat din prima zi chemarea par
tidului clasei muncitoare și au 
■trecut la fapte.

l-a ajutat mereu îndemnul și în
drumarea iscusită a conducerii 
partidului; s-au sprijinit pe tul
pina sănătoasă a poeziei, satirei, 
basmului și povestirii populare; 
au învățat de la marii clasici ro
mîni și străini: au invățat din 
marea literatură a popoarelor so
vietice, dar mai ales s-au adincit 
in• realitățile vieții noi, orientate 
revoluționar spre socialism, deschi- 
zind drum larg creației realist-so- 
cialiste.

La începutul acestui an, cînd 
noi, pentru a cinsti a XV-a aniver
sare de la eliberare, pornisem cu 
deviza „pentru partinitate și ac. 
tualitate in literatură“, 
acționară din apus își 
convingerea că ne votn 
cu miinile goale la 23 
Scriitorul va tăcea — 
Să-i vedem, însă, ce spun acești 
cavaleri ai speranțelor pierdute, 
acum, cînd în vitrine au apărut 
atitea cărți din care partinitatea 
și actualitatea țîșnesc ca semănătu
rile primăvara din pămînt! 
nici n-au apărut încă 
țile.

A luat apoi cuvintul 
Mihale.

Niciodată pînă acum 
vorbitorul — literatura 
a cunoscut o dezvoltare mai în
floritoare, o menire mai nobilă, un 
viitor mai strălucit. Cartea a de
venit o problemă de stat și de 
partid, un neprețuit prieten și sfă-

pășește 15.000 exemplare. Creșteri 
însemnate au cunoscut și cartea 
politică, științifică și tehnică, car
tea pentru copii și de artă. In 
ultimii zece ani, în țara noastră au 
fost tipărite aproximativ 30.000 ti
tluri, în peste 450 milioane exem
plare. Numai Editura Politică a 
tipărit in cei aproape 15 ani de 
activitate peste 5600 cărți și bro
șuri, în peste 165 milioane exem
plare.

Asistența a vizitat apoi „Baza
rul cărții“ unde, ca mărturie a în
floririi literaturii,' științei și artei 
noastre contemporane, a uriașei 
dezvoltări a activității editoriale 
din țara noastră, sînt prezentate 
sute de romàne, culegeri de ver
suri și nuvele, lucrări științifice și 
de artă editate în anii puterii 
populare. Mult interes stîrnesc lu
crările apărute în cinstea celei 
de-a XV-a aniversări a eliberării 
patriei — omagiu adus de scrii
tori celei mai marj sărbători na
ționale a poporului nostru, în care 
sînt înfățișate istoricele succese 
obținute de țara noastră pe dru
mul luminos al construirii socia
lismului.

(Agerpres)
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In cei cincisprezece ani
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★
Cu prilejul deschiderii Decadei 

Culturii din R.P. Romînă, pe sce
nele multor teatre din Capitală au 
avut loc spectacole cu piese inspi
rate din lupta poporului romîn 
pentru libertate, din viața nouă a 
patriei.

Teatrul Municipal a prezentat 
la Teatrul de vară „Nicolae Băl- 
cescu“, pentru fruntașii in pro
ducție piesa „Vlaicu fi feciorii săi“ 
de Lucia Demetrius, spectacol pe 
care colectivul teatrului l-a pregă
tit in cinstea celei de-a XV-a ani
versări a eliberării patriei.

„Ultimul mesaj“ de Laurențiu 
Fulga este piesa care s-a jucat pe 
scena Teatrului Armatei. Această 
dramă, emoționantă fi convingă
toare, înfățișează lupta eroică a 
ostașilor romîni pentru eliberarea 
țării de sub fasciști.

Sute de spectatori au urmărit 
joi seara pe scena Teatrului Mun 
citoresc C.F.R „Ciulești“. specta
colul cu piesa „Răzeșii lui Bog
dan“ de Ernest Maltei, inspirată 
din viața nouă a satelor noastre.

★
La Iași a avut loc la librăria 

„Cartea rusă'' deschiderea Baza
rului cărții romînești. Cu acest 
prilej, scriitorul Ion Istrati, se
cretarul filialei ieșene a Uniunii 
Scriitorilor din R. P. Romînă, a 
vorbit despre „Dezvoltarea litera
turii noastre în cei 15 ani de la 
eliberare".

★
La Cluj deschiderea Decadei 

s-a făcut printr-o adunare ce a 
avut loc la Teatrul Național.

Despre dezvoltarea culturii în 
cei 15 ani de la eliberarea țării 
a vorbit Petru Bucșa, șeful sec
ției de învățămînt și cultură a 
sfatului popular regional. Scrii
torii Nagy Istvan, membru co
respondent al Academiei R. P. 
Romîne și Dumitru Miroea, lau
reat al Premiului de Stat, au vor
bit apoi în limbile maghiară și 
romînă despre dezvoltarea litera
turii în R.P. Romînă.

★
La Craiova a avut loc joi 

după-amiază, în sala Teatrului 
Național, deschiderea Decadei
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Facsuii.iul de ma sus re
prezintă capul unei adrese tri
mise la 20 iulie 1944 de Pre
ședinția Consiliului de Miniștri 
a lui Antonescu către Direc
ția Generală a Jandarmeriei.

In această adresă se spunea: 
„Avînd in vedere evoluția eve
nimentelor actuale cit și faptul 
că agenții saboteur! inamici 
(așa îi numeau bestiile anto
nesciene pe patrioții antifasciști 
— n.n.) au trecut recent la 
masive acțiuni de sabotaj pe 
căile ferate, credem că este ca
zul a se înființa unități specia
le de jandarmi care să trimită 
pe traseu echipe compuse din 
circa 5 oameni pentru însoțirea 
fiecărei garnituri“.

După cum sei vede zbirii an- 
tonescieni intraseră în panică. 
Toate măsurile lor n-au avut 
însă nici un efect. Ei n-au reu
șit să înăbușe lupta patrioților 
antifasciști conduși de comu
niști.

min - tu! ia-mt-it' m-im-it pes-te rnf. dw rod!

Mărețul
oglindit în teatrul

eveniment
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? trenul ee afla î-n."dreptul cantonului CFR. Kr.91 kw.117, aproa-
pă-'de stația Valea Largi, U unul din vagoanele cieternA.s'a 
prjaftuMS o puternioA explozie în uima corola

' v_7ârg& se produce o alU

Cisternă încărcate cu cu șl
8*a extim și fcc^im depozit de_«i5^.^-
iar dela acestea a »WMcLințuiut BiUscu.cari au ora cc^>- 
lemne de foc prcprietatca

:-
zie jniternieä.lti uxmä

pentru
(Urmare din pag. l-a)

Au ars; 6 vagoane germane Cu butoaie 30
? vag- cisterne încărcate tot «x beiairă și un V&g. atelier»-^ 
Două vagoane au fost avariate ,

cercetăzile se fao de organele poliției locale și Ploe- 
ști'-i Din primele cercetări rezultă că exploziile au îc&t pre> 
vocale de mașini Infernale (de natură magnetică).- IntT'im e»za 
5*au. găsit două schije,cari au fost luate de către un căpitan 
inginer delegat al Președ.Cona. de Miniștri, ce a sosii în. an- 
chetă îa fata locului, urmând a se face analiza lor și continua 

Mrllel- 7l

«e

U«.

vîntuL.oarfdu’it: a g~ăsit ecou'pu
ternic in inimile oame iilor mun
cii, ; a însuflețit în lupta lor îm
potriva teroarei militaro-fasciste. 
Cuvintul partidului a rodit în 
numeroasele acțiuni de sabotaj 
ale oamenilor muncii, în lov.tu- 
r!le tot mai dese și îfisemnate 
date de muncitorimea noastră 
mașinii d? război hitleriste.

însuflețiți de victoriile Armatei 
Sovietice, patrioții conduși de

r.șli umple de mîndr.e patrioti
că pe fiecare tînăr constructor al 
socialismului din Republica noa
stră Populară. Tradițiile glorioase 
de luptă ale oamenilor- muncii 
conduși de P.C.R. însuflețesc la 
muncă avlntată ttnăra noastră 
generație care. împreună cu în- 
tiegul popor își făurește sub 
cond cerea Partidu'u' Muncito
resc Romîn o viață socialistă de 
bunăstare și fericire.

, «al**

chide larg, luminoasa perspec
tivă a eliberării, a luptei pentru 
o viață nouă.

La jupta dusă în regiunile încă 
neeliberate au .participat nu^ nu
mai armata și m.șearea de par
tizani, ci întregul popor, dor
nic să scuture jugul unei 
exploatări sălbatice. Aceista a 
conținutul de idei al piesei „Ca
sa din livadă“ de M. Joldea. De 
aceea bătrînul țăran muncitor 
Petrea Dușan, personajul princi
pal al piesei, va avea taria să nu 
trădeze fasciștilor, în ciuda chi
nurilor îndurate, planul celor doi 
soldați (unul romîn, celălalt so
vietic) venițj în recunoaștere, 
ceea ce va scuti armatele elibe
ratoare de jertfe inutile. Știind 
că ar putea plăti țu prețul vietții 
soției, familiei și chiar a sa, Du
șan, personaj destul de pregnant 
conturat, este totuși neclintit și 
ajută prin fermitatea sa pe 
ostașii care aveau să zdrobească 
lanțurile robiei.

Am ținut să subliniem realiză
rile celor care s-au străduit și 
au izbutit în genul concis și de 
mică respirație al piesei Intr-un 
act, să redea cu o forță 
deosebită aspecte din marea

amatori
freacă Istorică a actului de 
23 August 1944.

Tipărite sub auspiciile Casei 
centrale a creației popularei, ele 
constituie un real sprijin pen
tru echipele de amatori care își 
întocmesc acum programele ar
tistice închinate zilei de 23 Au
gust. In mijlocul marilor pregă
tiri ce Ie solicită măreața sărbă
toare, mișcarea noastră de ama
tori a fost sprijinită din plin cu 
aceste pieee.

Alături de strădaniile și în
făptuirile compozitorilor, ale ro
mancierilor sau ale dramaturgi
lor de amplă respirație, piesele 
prezentate aici aduc și ele un 
omagiu — Ia fel de valoros — 
celei de a XV-a aniversări . a 
eliberării patrie! noastre de sub 
jugul fascist.

--------

la

INFORMAȚIE
Prezidiul Consiliului Central al 

Sindicatelor din Republica Popu
lară Romînă, în ședința sa din 13 
august a.c.. în baza hotărîrii re
centei plenare a C.C.S., a ales ca 
secretari ai Consiliului Central al 
Sindicatelor pe tovarășii Paloș 
Gheorghe și Despot Petru.

Auzi cintarea mindră
Din Carpații milenari
Păduri de oameni cîntă
Muncitori și țărani,

Muncitori,

REFREN I

Steagul cel viu purtindu-l
Noi cei mulți așa ne-am dat cuvintul: 
Vom înflori pămîntul

înmiit.
înmiit peste tot, să dea rod !

Azi munca e Ia cirmă
Nuș regi, nu-s bogătani
Privim cu drag în urmă

La cei cinsprezece ani I

Pe Dunăre răsună
Val de val, ropot surd
Pe Dunărea bătrînă
Noi cîntărî se aud.

Noi cîntări

REFREN II

Steagul cel viu purtindu-1
Noi cei mulți așa ne-am dat cuvint 
Vom înflori pămîntul 
înmiit
înmiit peste tot, să dea rod I 
Cînfînd vin muncitorii,
Vin cîntind și țăranii
Sînt secoli de victorii
Tn cei cinsprezece ani I



Pentru o conferință 
a organizațiilor de tineret 

și studențești 
din tarile balcanice !

Reprezentanți ai organizațiilor de tineret din țările balcanice 
despre propunerea delegației tineretului 

la Adunarea F. M. T. D. de la
PRAGA. — Corespondentul 

Agerpres transmite: Reprezen
tanții tineretului din țările bal
canice, particlpanți la cea de-a 
cincea adunare a F M.T.D., a- 
probă propunerea delegației 
R. P. Romîne privind organiza
rea la București, a unei confe
rințe a organizațiilor de tineret 
și studențești din țările balca
nice.

Conducătorii delegațiilor aces
tor țări au făcut în legătură cu 
această problemă declarații co
respondentului Agenției Romine 
de Presă „Agerpres?. „Propune
rea făcută in cadrul dezbaterilor 
adunării F.M.T.D. de delegația 
romină. a spus Todi Liubonia, 
prim-secretar al C.C. al Uniunii 
Tineretului Muncitor din Albania, 
Ieste dintre cele mai constructive. 
Desfășurarea unei conferințe a 
organizațiilor de tineret și stu
dențești din toate țările balcani
ce. care să aibă ca obiective 
principalele idei enunțate de in
tervenția primului secretar al 
C.C. al U.T.M , Virgil Trofin. are 
o deosebită Însemnătate pentru 
noi. Această conferință ar aduce 
o contribuție importantă la întă
rirea păcii in zona balcanică. 
Iată de ce sprijinim cu toată 
căldura această propunere și a- 
sigurăm tineretul din R.P. Ro
mînă că în ceea ce ne privește 
ne vom strădui să contribu m din 
plin la reușita unei asemenea 
conferințe“.

La rîndul său, deputatul grec 
’Athanassios Kacoyanis, preșe
dintele Organizației de Tineret 
a partidului EDĂ (Un unea de
mocrată de Stingă), a declarat: 
„Sîntem siguri că în rîndurile 
marii majorități a tineretului și 
poporului grec această propu
nere va găsi aprobare și sprijin“.

„în Grecia, a spus în conti
nuare vorbitorul, numeroase per
sonalități politice sînt favora
bile propunerii de creare a unei 
zone dezatomizate în Balcani și 
militează pentru realizarea aces
teia. Pături largi ale opiniei pu
blice grecești aprobă și sprijină 
propunerea președintelui Consi
liului de M niștri al R.P. Romî
ne, dl. Chivu Stoica, privind ți
nerea unei conferințe a țărilor 
balcanice. De altfel, în ultimele 
zile a fost const tuit la Atena un 
comitet cu participarea unor per
sonalități de cele mai diferite 
opinii polit'ce pentru realizarea 
unei înțelegeri și dezvoltarea re
lațiilor prietenești dintre țările 
balcanice. Vă asigurăm că orga
nizația noastră va sprijini în 
mod hotărît activitatea acestui 
comitet“.

în legătură cu propunerea fă
cută de delegația R. P. Romîne, 
tov. Ivan Abadjief, primul secre
tar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist 
Dimitrovist d’n R.P. Bulgaria, a 
arătat:

„Tineretul din țările balcanice 
(și va aduce o contribuție de cea 
maj mare Importanță la crearea 
unei zone a păcii în această re
giune a lumii, participînd la o 
conferință in care să fie dezbă
tute și adoptate hotăririle con
crete In problemele consolidării

unitățij tineretului în lupta îm
potriva pericolului unui nou 
război. Iată de ce considerăm ca 
o sarcină de seamă a noastră să 
sprijinim realizarea inițiativei 
delegației romine pentru ținerea 
unei conferințe a tuturor organi
zațiilor de tineret și studențești 
din Balcani. Desfășurarea unei 
astfel de conferințe corespunde 
de altfel și dorinței întregului ti
neret bulgar. Vă rog să transmi
teți tineretului romîn că nu vom 
precupeți nici un efort pentru 
reușita conferinței preconizate".

La cea de-a 5-a adunare a

din R. P. Romînă 
Praga
F.M.T.D. de la Praga participă 
în calitate de observatori și re
prezentanți ai 
slav.

Privitor la
de delegația R.P. Romîne, con
ducătorul delegației iugoslave, 
Vlada Obradovici, a declarat: 
„Consider ca foarte bună iniția
tiva delegației R.P. Romîne pen
tru ținerea unei conferințe a re
prezentanților tuturor organiza
țiilor de tineret din țările bal
canice. Noi sîntem gata să luăm 
parte la această conferință, cind 
aceasta va avea loc".

tineretului iugo-

propunerea făcută

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

o conferință a tineretului țărilor 
balcanice.

Apoi s-a dat cuvîntul reprezen
tantei tineretului spaniol. In sală 
au răsunat aplauze prelungite în 
cinstea tinerilor și tinerelor din 
Spania care duc o luptă eroică îm
potriva regimului lui Franco. Ea 
a vorbit despre condițiile grele în 
care trăiește și luptă tineretul spa
niol apărîndu-și drepturile ce i-au 
fost răpite de tirania fascistă.

Reprezentantul 
R. P. Mongolă, a 
tea unirii și mai 
lor tineretului în 
pace și libertate.

După ce a fost prezentată da
rea de seamă a comisiei de vali. 
dare, la tribună s-a urcat H. Bill, 
reprezentantul tineretului din A- 
frica de sud. Vorbitorul a analizat 
în amănunțime problemele princi
pale care interesează popoarele și 
tineretul multor țări — problemele 
independenței, naționale, luptei pen
tru. îmbunătățirea condițiilor de 
trai ale tineretului, pentru dreptul 
la muncă și învățătură.

T. Liubonia, prim secretar al 
C.C. al Uniunii Tineretului Munci
tor din Albania, a vorbit despre 
solidaritatea poporului albanez cu 
tineretul din întreaga lume în 
lupta pentru pace și progres, pen
tru o viață fericită a tinerei 
nerații.

PRAGA 13 (Agerpres).
Cea de-a cincea Adunare 

Federației Mondiale a Tineretului 
Democrat își continuă lucrările. La 
ședința de joi solii tinerilor și ti
nerelor din diferite țari au conti
nuat să discute cu însuflețire cum 
se poate înlătura primejdia de 
război și să șe pună capăt cursei 
înarmărilor, cum se poate organi
za mai bine și mai efic.ent mari
le forțe ale tineretului în lupta 
pentru înfăptuirea acestor țeluri 
nobile, pentru un viitor fericit al 
tineretului.

La discuții pe marginea rapoar
telor lui B. Bernini și Chr. Ec- 
hard a luat cuvîntul Rahim Aji- 
na, reprezentantul tineretului din 
Irak. El a vorbit despre eroismul 
tineretului irakian în lupta pentru 
independența țării, despre partici
parea lui activă în construirea 
unei vieți noi.

I. Abadjiev, reprezentantul tine
retului bulgar, s-a oprit asupra 
vieții fericite a tineretului din Bul
garia. Cuvîntarea sa a fost pătrun
să de spiritul combativ al hotărîrii 
tineretului bulgar de a lupta pen
tru pace 
re. După 
tea de a 
neretului 
zentantul 
în sprijinul propunerii delegatului 
tineretului romîn de a se convoca

a

tineretului din 
relevat necesita- 
strînse a forțe- 

lupta pentru

Opinia publică mondială salută 
schimbul de vizite

N. S. Hrușciov — D. Eisenhower 
llya Ehrenburg: 
Calea spre 

concrete,
MOSCOVA 13 

TASS transmite: 
apropiatul schimb 
N. S. Hrușciov și 
IIj a Ehrenburg scrie 
„Izvestia“ că întîlnirile celor doi 
oameni de stat care se află in 
fruntea celor două puteri — cele 
mai puternice din lume — pot 
constitui începutul unei noi ere in 
relațiile internaționale, pot schim
ba viața fiecărui om din oricare 
țară.

Este evident pentru toată lumea, 
declară Ehrenburg, că după pro
iectatele întilniri trebuie să aibă 
loc acea conferință Ia nivel înalt 
pe care o cer cu insistență toate 
forțele iubitoare de pace din lume, 
împotrivirea amatorilor de „răz
boi rece“ față de întîlnirea la ni
vel înalt manifestată de unii poli
ticieni de la Bonn și de unii ge
nerali ai N.A.T.O. a primit o grea 
lovitură.

în cotitura în relațiile in’erna- 
ționale, subliniază Ehrenburg, au 
jucat un rol important în primul 
rînd „energia, activitatea neobo
sită, umanitarismul șefului guver
nului sovietic care, discutînd de 
multe ori cu reprezentanții țărilor 
occidentale, lovindu-se de neîncre
derea, ostilitatea lor, a știut să a- 
pere ideea coexistenței pașnice și 
a tratativelor directe“.

Firește, scrie llya Ehrenburg, că 
în lume nu se întîmplă minuni. 
Nici proiectatele vizite ale oame
nilor de stat sovietici și ameri- 
cani, nici acea conferință la nivel 
înalt care trebuie să aibă loc, ori- 
cît ar obiecta împotriva ei enerva
tul cancelar de la Bonn, nu vor 
rezolva dintr-o dată toate proble
mele litigioase. Ele pot duce la a- 
corduri asupra unora sau altora 
dintre probleme, pot deschide ca
lea spre tratative concrete, sincere, 
cu privire la dezarmare. Dar orice 
acord, chiar foarte limitat, va în-

tratati ve 
sincere

(Agerpres). — 
Referindu-se la 

de vizite dintre 
D. Eisenhower, 

in ziarul

gemna sfirșitul „războiului rece“, 
începutul unei ere noi — a colabo
rării pașnice dintre state cu sis
teme sociale diferite.

Începutul unei etape 
noi în politica 
internațională

BONN 13 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la radio, Knoringen, vice
președintele Partidului Social-De- 
mocrat din Germania, a salutat 
apropiatul schimb de vizite dintre 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.* și 
D, Eisenhower, președintele S.U.A. 
Knoringen și-a exprimat convinge
rea că acest schimb de vizite con
stituie „începutul unei etape 
în politica internaționala'.

în legătură cu aceasta el a ce
rut guvernului R. F. Germane 
schimbe cursul politicii externe.

Cuvîntul 
primului ministru 

al Australiei

noi

să

CANBERRA 13 (Agerpres). — 
Intr-o cuvîntare rostita în Camera 
Reprezentanților, primul ministru 
al Australiei, Robert Menzies a 
declarat că schimbul de vizite fil
tre N. S. Hrușciov și D. Eisenho
wer „este foarte bine venit“. Po
trivit agenției United Press Inter
national care tranșante o relatare 
a acestei cuvîntări, Menzies și-a 
exprimat parerea ca în trai îtîvele 
internaționale „primul pas este a- 
cela care contează și spargerea 
glteți'i între conducători reprezintă 
premisa esențială pentru spargerea 
gheții între popoare“. Primul mi
nistru australian a adăugat: „Cînd 
toate procedeele clasice nu reușesc 
să rezolve divergențe importante, 
bunul simț ne spune că conducă
torii trebuie să se adreseze direct 
unul celuilalt“.

In cursul dezbaterilor, liderul 
opoziției laburiste, Herbert Eva:t, 
s-a declarat de asemenea în spri
jinul schimbului de vizite precum 
și al rinei conferințe la cel mai 
înalt nivel.

și prietenie între popoa- 
ce a subliniat necesita
se largi colaborarea ti- 
din toate țările, repre- 
Bulgariei s-a pronunțat

ge-

BAGDAD. — Tn conformitate cu 
acordul sovieto-irakian de colabo
rare economică și tehnică, la Bag
dad a fost semnat un contract cu 
pr vire la acordarea de ajutor Ira
kului de către Uniunea Sovietică 
pentru întocmirea proiectului de 
construire a unui șantier pentru 
repararea și construirea de nave 
fluviale la Basra.

PEKIN. — După cum trans
mite agenția China Nouă, la 13 
august a sosit la Pekin cu 
avion special Ho Și Min, 
ședințele R. D. Vietnam.

înainte de a sosi la Pekin 
Ho Și Min a vizitat regiunile 
din partea de nord-vest a Chinei.
TOKIO. Coreenii care trăiesc în 

Japonia au întîmpinat cu mare în
suflețire vestea cu privire la sem
narea la 13 august, la Calcutta,

un 
pre-

a acordului între reprezentanții 
cieiăților de Cruce Roșie 
R.P.D. Coreeană și Japonia cu pri
vire la repatr.erea cetățenilor co
reeni care doresc să se întoarcă în 
R.P.D. Coreeană.

Conducerea Uniunii generale a 
coreenilor care locuiesc în Japonia 
a dat publicității o declarație în 
care apreciază încheierea acordu
lui ca o victorie a principiilor 
umanismului și dreptății.

VLAN BATOR. — După cum 
transmite agenția Monțame, între 
direcțiile de import și export din 
Ministerul Comerțului Exterior al 
R. P. Mongole și o delegație co
mercială japoneză, reprezentînd 
Asociația japoneză pentru promo
varea comerțului internațional, a 
fost semnat un protocol cu privire 
la livrările reciproce de mărfuri 
pe anul 1960.

so. 
din

„Vorwärts“ certifică falimentul 
dușmanilor Festivalului...

Â easU momentul bilanțu
lui. Patronii cer socoteală pen
tru dolarii cheltuiți. Dar dola
rii s-au dus în vînt. Zadarnic. 
Iar acum ceasul socotelilor fi’ 
nale îi îngrozește. Dușmanii 
Festivalului au dat faliment. 
Dau din colț în colț, căiaînd 
justificări în fața patronilor 
turbați de furie, aruncă vina 
unii pe alții, se iau la harță. 
Din ziarul vest-german „Vor-

lui“. Cînd clădești un castel pe 
nisip, șubrezenia nu întârzie să 
se dezvăluie... Cit privește cer
turile, ele dezgolesc în fața ti* 
neretului lumii nimicnicia pro
vocatorilor de profesie ce au 
vrut să saboteze Festivalul dar 
care deși s-au făcut de rîs, 
continuă și acum să se acopere 
de ridicol.

Dincolo de certurile ce au 
devenit publice ni se pare util

ol&mă, ci acolo unde tineretul 
eete antrenat în discuții tole
rante și pline de încredere*4.

Vă interesează cumva titlul 
sub care s-au publicat aceste 
rînduri ? Iată-l: „ESTE RU
ȘINOS". Grăitor pentru înțele
gerea neputinței dușmanilor 
Festivalului de a lovi în marea 
sărbătoare tinerească.

Mărturisirea ziarului „Vor
wärts“ e prea puțin măguli-

wărts“ aflăm că printre dușma
nii Festivalului „a izbucnit o 
ceartă“. Unele din tipăriturile 
împotriva Festivalului nu i~au 
scutit de atacuri nici pe social 
democrații vest-germani. Ace 
știa au ripostat violent dar fără 
rezultat. Constatarea aparține 
aceluiași ziar, care desprindea 
concluzia că „acest exemplu a 
rată ce fel de baze șubrede are 
în realitate mult citata solida
ritate împotriva comunismu-

să reținem mărturisirea pe care 
o face „Vorwărts“. Ziarul vest- 
german scrie pe un ton din 
care desprindem reproșul : 
„Este ceij puțin îndoelnic că 
Occidentul poate fi mîndru de 
acțiunile pe care le-a întreprins 
la Festivalul Mondial al Tine
retului și Studenților de la 
Viena. Cu acest prilej a reieșit 
că cauza păcii poate fi cel mai 
bine slujită nu acolo unde se 
folosesc manifeste, boicot și re-

toare pentru cei ce au pregătit 
provocările împotriva Festiva
lului. Pentru că mărturisirea 
aceasta certifică eșecul lor r'uk 
șinos. Ceea ce îi va face pe 
darnicii patroni să se* mînie și 
mai cumplit spre disperarea 
neputincioșilor și ridicolilor lor 
simbriași care tremură de tea
mă că vor pierde ar gin ții dezo- 
noarei.

E. O.

Orașele Uniunii Sovietice devin an de an tot mai frumoase. In fotografie: una din piețele Harkovului.

?J1

In apărarea patrioților greci !
Din

La redacție ne soscisc în fie
care Zj zeci și sute de scrisori 
prin care tinerii din patria noa
stră cer să se anuleze odioasa 
sentință de la Atena ce a arun
cat în temniță pe Manolis Gle
zos și alți patrioți greci.

Un grup de tineri muncitori și 
ingineri de la Șantierul naval 
maritim din Constanța ne scrie : 
„Procesul de la Atena s-a dove
dit a fi o monstruoasă înscenare. 
Nici un fel de acuzație nu a pu
tut fi dovedită. Totul s-a bazat 
pe ura fără margini împotriva 
democraților greci, împotriva 
unora dintre cei mai buni fii ai 
poporului grec. Singura lor 
„vină“ este aceea de a-și fi iubit 
poporul și de a fi luptat pentru 
fericirea lui. Sentința de la Ate
na nu poate fi definitivă. Ea este 
ilegală și trebuie să fie de în
dată anulată. O cerem spre o- 
noarea Greciei, în numele idea
lurilor de dreptate și libertate 
ale omenirii. Să se pună capăt 
persecuțiilor impotriva patrioților 
greci 1 Să se ’anuleze mîrșava 
sentință“. Scrisoarea este sem
nată de Stoian Traian, deputat 
în Marea Adunare ............. .
maistru Ia atelierul

Națională, 
de strun-

Ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al R. P. Romine 

în R. P. Polonă și-a prezentat 
scrisorile de

VARȘOVIA 13 Corespondentul 
.Agerpres transmite:

La 13 august ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
R. P. Romine în R. P. Polonă, 
Dumitru Praporgescu, și-a prezen
tat scrisor.le de acreditare vice
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Polone. Boles
law Podedworny.

La solemnitate au fost de față : 
Jozef Winiewicz, ministru adjunct 
al Afacerilor Externe, H. Markus, 
șeful Protocolului din Ministerul 
Afacerilor . Externe. Ambasadorul 
R. P. Romine a fost însoțit de 
N. Z. lonescu, consilier al am
basadei R. P. Romîne și Vasile 
Ileasă, secretar.

Cu acest prilej, tovarășii Dumi
tru Praporgescu și Boleslaw Po
dedworny au rostit cuvîntări.

Anul acesta, la un interval de 
numai o lună, a spus în cuvînta- 
rea sa Dumitru Praporgescu, se 
împlinesc 15 ani de la începutul 
revoluțiilor populare care au des
chis, atît pentru Romînia cît și 
pentru Polonia, drumul vieții noi, 
socialiste. Pe acest drum oamenii 
muncii din Republica Populară 
Romînă și Republica Populară Po
lonă au . obținut succese remarca
bile în ridicarea economică și cul
turală a țărilor lor, în întărirea 
securității și independenței lor na
ționale, și au făurit totodată noi 
legături reciproce de prietenie. în
temeiate pe baza de neclintit a 
principiilor internaționalismului so
cialist.

Prietenia dintre poporul romîn 
și polonez este prietenia care u- 
nește toate țările socialiste într-o 
mare și puternică comunitate, prin
cipala garanție a păcii, libertății 
și progresului popoarelor noastre.

O contribuție însemnată la con-

Festivalul 
internațional 

al filmului
MOSCOVA 13 Corespondentul 

Agerpres transmite: La Moscova 
continuă cu succes lucrările Festi
valului internațional al filmului. 
La 12 august la Teatrul din Krem
lin juriul a continuat vizionarea 
filmelor artistice de lung metraj.

In seara aceleiași zile a avut loc 
vizionarea filmului rominesc „Min
gea“, prezentat la concurs în ca
drul Festivalului cinematografic 
internațional.

înaintea prezentării filmului de
legația cineaștilor romîni condusă 
de tovarășul Paul Cernea, direc
tor al Studioului de filme „Bucu
rești", a fost invitată pe Șcenă. 
Rînd pe rînd membrii delegației au 
fost prezentați publicului.

Tot la 12 august a continuat 
vizionarea filmelor documentare și 
de scurt metraj prezentate în con
curs de R. D. Vietnam, Liberia, 
Suedia și Bulgaria.

scrisorile primite la redacție
gărie, Visalon Nicolae — elec
trician, Penciu Nicolae — șef 
al unei brigăzi utemiste de pro- 
ducție din secția montaj-bord, 
Giuglea Ion — mecanic, Chivu 
Costca — tîmplar, Dimoiu Tibe- 
riu — inginer, secția mecanică, 
Cojocaru Alaria — ing.ner, sec
ția navală.

Mai mulți studenti din Bucu
rești s-au adresat redacției prin- , 
tr-o scrisoare în care spun : „O- 
dioasa sentință de la Atena ne-a 
indignat profund. Procesul de la 
Atena reprezintă o încălcare a 
tuturor normelor de justiție, o 
brutală răfuială cu patrioti 
greci. Sentința prin care Glezos 
și ceilalți patrioți greci au fost 
condamnați este o cruntă nedrep
tate. Ziua sentinței de la Atena 
este o zi neagră pentru justiția 
din Grecia". Semnatarii scrisorii 
sînt : Nicolae Petrciscu, Faculta
tea de geologie-geografie, Tănă- 
soiu Ion, Facultatea de geologie- 
geografie, Vîșcu Dumitru, Facul
tatea do filozofic, Tăslăuanu

Gheorghe, Facultatea de filozofie, 
Ghelea Cornelia, Facultatea de 
filozofie — secția ziaristică.

Procurorul Anghel A. Nicolae, 
de la procuratura orașului Bucu
rești, ne-a scris : „Sentința dată 
de Tribunalul militar din Atena 
este arbitrară. Acuzația adusă 
lui Glezos și celorlalți democrat' 
greci s-a dovedit a fi lipsită d 
orice temei. învinuirea n-a fost 
susținută de nici un fapt mate
rial. Dezbaterile procesului au 
arătat clar că am avut de-a face 
cu o înscenare odioasă ce a ur
mărit să lovească în forțele de
mocrate. Sentința de la Atena 
este ilegală, ea nu poate să ră- 
mină definitivă. Pe bună drep
tate, opinia publică, numeroși ju
riști de pretutindeni, s-au pro
nunțat energic pentru anularea 
sentinței. Ca om pentru care a- 
părarea legalității este un lucru 
sfînt, mă pronunț pentru înceta
rea represiun lor contra patrio
ților greci și cer imediata lor 
punere în libertate".

Adunarea juriștilor din Moscovt

acreditare
tinua dezvoltare a 
prietenie și colaborare frățească 
intre Rominia și Polonia a con- 
stituit-o vizita făcută anul trecut 
în țara noastră de către delega
ția de partid și guvernamentala a 
Republicii Populare Polone în 
frunte cu tovarășii W. Gamu.ka și 
J. Cyrankiewicz. In prezent, a sub
liniat ambasadorul R. P. Romine, 
se traduc în viată cu succes ho- 
tărîrile luate cu acest prilej: se 
dezvoltă tot mai mult relațiile oo- 
litice. economice și cultural-știin- 
țifice și sporește continuu volumul 
schimburilor comerciale dintre ță
rile noastre.

In cuvîntul său de răspuns, vi
cepreședintele Consiliului de Stat 
al R. P. Polone, Boleslaw Poded
worny, l-a asigurat pe ambasade, 
rul R. P. Romine că poporul po
lonez acordă o înaltă prețuire pri
eteniei sale cu poporul frate ro
mîn.

Subliniind la rîndul său impor
tanța vizitei făcute anul trecut d» 
delegația de partid și guvernamen
tală a R. P. Polone în R. P. Ro- 
mînă, B. Podedworny a arătat că 
poporul polonez este legat de po. 
porul romîn prin relații de since
ră și cordială prietenie, relații ba
zate pe comunitatea indisolubilă 
de idei și țeluri pentru înfăptuirea 
cărora luptă ambele popoare.

relațiilor de Expresia acestor relații noi po- 
lono-roinîne și a legătur.lor care 
ne unesc pe baza internaționalis
mului proletar, a spus Boleslaw 
Podedworny, este Tratatul de prie
tenie, colaborare și ajutor mutual, 
a cărui a zecea aniversare am săr
bătorit-o festiv anul acesta.

Pe baza acestui tratat se dez
voltă și se lărgește tot mai mult 
colaborarea țărilor noastre în toa
te domeniile de act.vitale.

Peste cîteva zile poporul romîn 
va sărbători festiv cea de-a XV-a 
aniversare a eliberării țării sale. 
Poporul polonez dă o înaltă apre
ciere muncii de zi cu zi și efortu
rilor susținute, datorită cărora po
porul romîn, sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Romîn, a reali
zat importante succese în dezvol
tarea industriei, agriculturii, a cul
turii, în ridicarea continuă a nive
lului de trai.

Poporul polonez se bucură de a- 
ceste succese ale poporului frate 
romîn pentru că ele slujesc cauza 
comună a socialismului și consoli
dării păcii.

După primirea scrisorilor de a- 
creditare, vicepreședintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Polone, Bo
leslaw Podedworny, s-a întreținut 
cordial cu ambasadorul R. P, Ro- 
mîne, Dumitru Praporgescu.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 12 august, 
la Casa prieteniei cu popoarele 
din țările străine a avut loc o 
adunare în cadrul căreia juriștii 
din Moscova au protestat împo
triva sentinței ilegale pronunțate 
împotriva lui Manolis Glezos și 
celorlalți democrați greci. Par- 
ticipanții la adunare au adop
tai' o rezoluție în care cheamă 
pe juriștii din toate țările să con-

tinue lupta pentru eliberarea tc 
tală a iui Manolis Glezos si 
celorlalți patrioți din Grecia.

Noi. se spune în rezoluție, n 
alăturăm tuturor oamenilor cir 
știți din lume care cer anulare 
deplină a sentinței și eliberare 
democraților greci. Salutăm p 
juriștii greci care au apărat c 
curaj drepturile și interesele pa 
trioților greci.

D. Papaspiru condamnă rușinoasa 
represiune

ATENA 13 (Agerpres). — 
D. Papaspiru, cunoscut jurist 
grec, fost ministru al Justiției, a 
condamnat rușinoasa represiune 
judiciară împotriva lui Manolis 
Glezos, eroul național a| Gre
ciei, și împotriva celorlalți de
mocrați, cerînd imediata lor pu
nere în libertate.

Procesul lui Glezos și primej
dia pe care o creează pentru le
gile și libertățile noastre, scrie 
Papaspiru în ziarul „Eleftheria", 
nu și-au pierdut actualitatea.

judiciară
După ce a subliniat că guvernu 

Karamanlis poartă o grea răs 
pundere pentru „plăsmuirea ca 
zului Glezos“, Papaspiru arată ci 
acest „caz“ a prejudiciat presti 
giul internațional al Greciei.

în încheiere, Papaspiru cer 
abrogarea tuturor legilor excep 
ționale, revizuirea în tribunale ci 
vile a proceselor intentate uno 
oameni politici și punerea lor îi 
libertate.

Declarația Partidului Comunist 
din India cu privire la evenimentele 

statul Kerala
— TASS 
fost dată

din
DELHI 13 (Agerpres). 

transmite : La Delhi a 
publicității declarația Comitetului 
executiv central al Partidului Co
munist din India cu privire la 
evenimentele din statul Kerala. In 
declarație, printre altele, se spune:

„Comitetul executiv central al

Prezențe romînești peste hotare
Concert de muzică 

simfonică romînească
MOSCOVA 13. — Coresponden

tul Agerpres transmite:
Cu prilejul celei de-a XV-a ani

versări a eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist, Orchestra Simfo
nică de Stat a U.R.S.S. a dat în 
seara zilei de 13 august în Gră
dina Ermitajului din Moscova un 
concert de muzică simfonica romî
nească. Orchestra a fost condusă 
de cunoscutul dirijor Aleksandr 
Stasevin, artist emerit al R.S.F.S.R. 
Programul concertului a cuprins: 
Trei dansuri romînești de Theodor 
Rogalski, Concertul pentru orches
tră de coarde de Paul Constanti- 
nescu, poemul „Mama“ pentru 
voce și orchestră de Matei Socor, 
Rapsodiile I-a și a 11-a roraîne 
de George Enescu și alte bucăți 
ale compozitorilor romîni. La con
cert, care s-a bucurat de un mare 
succes, și-a dat concursul solista 
Filarmonicii de Stat, Galina Kopa- 
ceva.

loc recent prezentarea dramei isto
rice ,J3udai Nagy Antal" de Kos 
Karoly, scriitor de limbă maghiară 
din R. P. Romină, dramă care 
imortalizează marea răscoală a 
iobagilor romîni și unguri de la 
Bobîlna.

Reprezentația, la care au luat 
parte peste 5.500 de persoane, s-a 
bucurat de un mare succes. La 
sfirșitul spectacolului publicul a 
ovaționat îndelung pe autor.

Ziarul „Delmagyarorszag" din 
Szeged în cronica consacrată spec
tacolului scoate în evidență marea 
valoare a piesei cit și regia excep
țională și talentul interpreților 
recrutați din rîndurile celor mai 
mari maeștri m scenei ungare. .Re
prezentația piesei „Budai hagy 
Antal" se înscrie printre succesele 
de neuitat repurtate de teatrul în 
aer liber din Szeged", urată in în
cheiere ziarul.

Succesul piesei 
„Budai Nagy Antal" 

în R. P. Ungară
BUDAPESTA 13 — Coresponden

tul Agerpres transmite : In cadrul 
tradiționalelor reprezentații teatra
le în aer liber de la Szeged a avut

Manifestări de prietenie 
cu poporul nostru 

în întreaga Cehoslovacie
PRAGA 13. — Corespondentul 

Agerpres transmite :
A XV-a aniversare a eliberării 

Romîniei de sub jugul fascist pri
lejuiește mari manifestații de prie
tenie cu poporul nostru în întreaga 
Cehoslovacie. La Praga a fost de
finitivat zilele acestea programul 
celor mai importante manifestări 
consacrate aniversării zilei de 23

August. In cinstea marii sărbători 
a poporului romîn va avea loc în 
capitala Republicii Cehoslovace în 
grădina Castelului Walstein o so
lemnitate organizată de Comitetul 
Central al Frontului Național Ce
hoslovac. la care vor participa 
personalități de seamă ale vieții 
politice și culturale din capitala 
prietenă.

Posturile de radio Praga și 
Bratislava vor avea programe spe
ciale consacrate țârii noastre.

Alte manifestări de prietenie cu 
poporul nostru vor avea loc in Ce
hoslovacia începînd încă de 
august.

In marele oraș de pe 
Dunării, Bratislava, va avea 
ziua de 19 august o gală de 
in cadrul căreia 
filme romînești, 
de 21 august în sala Teatrului 
Național se va desfășura o mare 
solemnitate organizată de Frontul 
Național.

la 17

malul 
loc în 
filme, 

se vor prezenta 
iar în seara zilei

Prezentarea unor filme 
romînești la Cairo

CAIRO 13 (Agerpres). — în 
seara zilei de 9 august* a avut loc 
la Cairo, sub auspiciile Ministeru
lui Orientării Naționale prezenta
rea filmelor romînești de scurt 
metraj : „Scurtă Istorie", „Șapte 
Arte"* „Fetița Mincinoasa'. La 
vizionare a participat un numeros 
public.

Filmele s-au bucurat de succes.

Partidului Comunist din Indr 
condamnă cu hotărîre acțiunii« p 
vernului Indiei care, destituind g„ 
vernul statului Kerala, dizolvini 
adunarea legislativă și instaurîn« 
o conducere prezidențială în aces 
stat, a violat grosolan spiritu 
constituției indiene și a săvÎFșit < 
gravă crimă împotriva democra 
ției indiene.

Această hotărîre, care a fps 
luată în interesele înguste al< 
Partidului Congresul Național In 
d.an a provocat, firește, mari te 
meri din partea democraților dir 
întreaga țară și proteste generale

Guvernul statului Kerala; con
stituit acum 28 de luni, și condu; 
de comuniști, a luat în limitele 
constituț.ei indiene măsuri ferm, 
și hotărîte în interesele oameniloi 
simpli și ale lărgirii democrației“,

Arătînd în continuare că guver
nul a binemeritat respectul oame
nilor muncii din statul-Kerala și 
al forțelor democratice din India 
Comitetul executiv subliniază 
„Politica și măsurile guvern-ti 
statului Kerala, și îndeosebi!-po
litica sa de reformă agrară, â-pro- 
vocat temeri din partea liderilor 
Partidului Congresul Național In
dian din statul Kerala, precum și 
din afara acestui stat că dacă gu. 
vernului din Kerala i se va în
gădui să continue să existe și'să 
aducă la îndeplinire toate declara
țiile sale, baza reacțiunii din .sta
tul Kerala va slăbi în mod. serios 
și se va crea posibilitatea formă
rii de guverne democratice în alte 
state“.

Tocmai de aceea, se arată în de. 
clarație. Partidul Congresul Națio
nal Indian a hotărît împreună cu 
forțele reacționare să organizeze 
un complot împotriva guvernului 
statului Kerala.

★
Presa indiană publică știri din 

diferite orașe ale Indiei în legătu
ră cu grevele, demonstrațiile șf 
mitingurile de protest împotriva 
instaurării conducerii prezidențiale 
în statul Kerala.
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