
' .5

1

/

Proletari din toate țările, uniți-văl

Organ Centra! al Uniunii Tineretului Muncitor

Citiți
pag. 2-a i

POPORUL 
ELIBERAT — 

FĂURAR 
DE FRUMOS

Anul XV, seria II-a, Nr. 3189 4 PAGINI — 20 BANI Sîmbătă 15 august 1959

brigada de tineret din secția lami nare 3 țoii a uzinelor „Republica“ condusă de tov. Tănase Petre la 
ieșirea din schimb. In cinstea lui 23 August, la 12 august brigada și-a îndeplinit planul pe întreaga 

lună, realizînd economii de peste 14.000 lei.
Foto: P. POPESCU

TELEGRAMA
Tovarășului KIM IR SEN

Președintele Comitetului Central al Partidului Muncii 
din Coreea șl Președintele Cabinetului de Miniștri 

al Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului ȚOI EN GHEN
Președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate Coreene
' PHENIAN

Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 

al Consiliului de Miniștri, al Prezidiului Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romîne și al întregului popor romîn, vă trimi
tem, dumneavoastră și întregului popor coreean un călduros salut și 
cele mai sincere felicitări cu prilejul marii sărbători a poporului co
reean, cea de-a 14-a •aniversare a eliberării Coreei.

Poporul romîn se bucură din toată inima de realizările obținute 
de poporul coreean prieten în opera de transformare u patriei sale 
într-o țară industrial-agrară cu o înfloritoare economie socialistă și-i 
urează noi succese în întărirea și dezvoltarea socialistă a R.P.D. Co
reene și în lupta sa pentru unificarea pașnică și democratică a Coreei.

Popoarele romîn și coreean, strîns unite cu popoarele Uniunii So
vietice și ale celorlalte țări ale lagărului socialist, au dezvoltat legă
turi de prietenie și de colaborare tovărășească bazate pe înaltele prin
cipii ale internaționalismului proletar.

Fie ca prietenia frățească și colaborarea multilaterală dintre țările 
noastre să se adincească neîncetat spre binele popoarelor noastre, în 
interesul cauzei socialismului și a păcii.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim Secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn
CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Miniștri »1 
Republicii Populare Romîne
ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Romîne

Intîlnire prietenească
cu tineri oaspeți de peste hotare

îndeste
9

toată uz
Tinerii ajustorl împreună cu 

responsabilul lor de brigadă 
tovarășul Radu Șerban au inter
venit pe lingă șeful turnătoriei 
pentru schimbarea tehnologiei 
la turnarea unei piese ce trecea 
și pe la ajustaj. Piesa, o roată, 
avea două rinduri de dan
turi ai căror dinți nu erau para
leli. „Dacă o să se execute ro
țile cu dinți paraleli, atunci re
ducem timpul de lucru cu 12—15 
minute la fiecare piesă și eco
nomisim și material". Tinerii 
turnători le-au îndeplinit dorința.

Un fapt din cele multe petre
cute la uzina „Semănătoarea". 
Muncitorul se simte stăpînul u- 
zinei, e a doua casă a lui și 
pentru înflorirea ei se poartă 
ca un adevărat gospodar. „De 
munca noastră depinde bunăsta
rea generală“. Cuvintele a- 
cestea nu le spune un sin-

TELEGRAMĂ
Tovarășului NAM IR 

Ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Democrate 

Coreene

Phenian

Cu prilejul celei de-a 14-a ani
versări a eliberării Coreei, vă rog 
să primiți felicitările mele cordiale, 
precum și sincere urări de victo
rie deplină în lupta Republicii 
Populare Democrate Coreene pen
tru unificarea pașnică a patriei 
poporului coreean.

gur om ci întreaga uzină. 
Intr-o adunare generală U.T.M. 
ținută nu de mult au fost 
rostite așa cum le-am citat 
aici. Era adunarea utemiș- 
tilor de la secția turnătorie. 
Procentul de rebuturi trecuse de 
limita admisibilă la unele repe
re. Din partea conducerii secției 
un inginer a ținut un referat: 
„Există deformări și abateri pri
vind geometria piesei, fisuri și 
crăpături. Din cauza deplasări
lor în planul de separație, există 
lipsuri sau plusuri de material 
ș.a.m.d.".

— Toate astea sînt adevărate, 
au spus tinerii și uite de ce :

— Bălan Păun nu controlează 
munca băieților cu care lucrează 
și aceștia uneori dau lucru de 
mintuială.

— Ion Mihalcea veșnic e nea
tent. Ba uită o formă negrafi- 
tată, ba nu respectă desenul.

— Și doar e vorba de munca 
noastră a tuturor 1

— La turnarea butucilor sînt 
adaosuri prea mari.

— Avem de făcut multe tova
răși I

Și au început să facă. Intîi au 
creat un post utemist de control. 
„Să aibă cine să dea mereu sem
nalul de alarmă cînd se întîmplă 
vreo neregulă în producție". 
Apoi tiner i s-au înscris cu toții 
la cursurile de minim tehnic. 
Aveau nevoie de desen, trebuiau 
să cunoască mai bine tehnolo
gia. Lazăr Grigore și Gheorghe

ina
Marin au făcut cîte o inovație 
și amîndoi au redus rebuturile la 
reperul respectiv cu 10 la sută.

Gîndul acesta... „și de munca 
noastră depinde bunăstarea ge
nerală“, acum după noul complex 
de măsuri luate de partid se face 
tot mai puternic auzit. Gîndul 
acesta stimulează angajamentele 
muncitorilor de a lucra tot mai 
bine.

— Noua hotărîre a arătat încă 
odată cît de înțeleaptă este po
litica partidului nostru. El ne 
conduce cu mină fermă pe dru
mul îmbunătățirii continue a ni
velului de trai, pe drumul con
struirii socialismului.

Fiecare s-a gîndit ce o să facă 
de acum înainte să întărească 
prin fapte noua hotărîre a par
tidului. La strungărie, secretarul 
organizației de bază U.T.M. Ion 
Radu a chemat cîțiva tovarăși 
de muncă.

— In primul rînd trebuie să 
lichidăm cu toate rămînerile în 
urmă. Tița Stan, muncește slab. 
El nu folosește întreaga capaci
tate a mașinii. Și asta fiindcă 
nu o îngrijește. Nu mai merge 
acum așa.

— Să-i arătăm cum muncește 
Toma Alexandru.

Alexandru e rectificator. Lu
crează la o mașină sovietică de 
rectificat de cînd a fost ea adu-

V. CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. 3-a)

La barajul 
de la B icaz

Al. Andrițoiu
Cascadele, în loc de apa, scapă 
ciment cernut prin site ca polenul.
Această aspră, uleioasă apă 
fși sună, repetat, in munți, refrenuL

A doua oară și a patra oară 
se-aude-n munfi cum apa groasă cade.
Un tinăr zvelt in murvca-i temerară 
îndreaptă mersul surelor cascade.

Genunea parcă azi se sinucide 
și-și umple golul hărăzit de veacuri 
vislnd că-oprește apele avide 
și că îmbie sălcii Ungă lacuri.

Dar nu genunea, tînărul visează 
căci visul prima temelie-șt pune.
Din arcul frunții tinerești, planează 
feeric, visul și peste genune.

Cimentul, de sub brafe înțelepte 
stratificat ca rocile-n ruptură, 
ridică-n umbre, spre azururi, trepte 
și-n porii fini se umple de căldură.

Trec zile și trec nopți și luni de-arîndul, 
cimentul cade ca o ploaie deasă 
și îl înghite, răsunînd, pămîntul ' 
și-l strînge-n chingi și-l umple și-l îndeasă.

Iar tînărul privind, cu uluire 
minunea lui, s-a poleit cu soare.
M-apropiu, nesimțit, ca-ntr-o plutire 
căci tînărul va spune-o vorbă mare.

Ci nu-l aud. Pe sine se îngînă 
vrînd parcă numai lui ceva să i placă. - 
El stă modest strîngînd căciula-n mină 
și iși salută opera și pleacă.

AVRAM BUNACIU
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare 
Romîne A V A N S U L

Constructorii de pe Șantierul com
binatului de cauciuc sintetic din 
Borzești, regiunea Bacău, depun 
eforturi pentru a termina lucrările 
combinatului înainte de termen. 
Iată în fotografie un aspect de 

pe șantier

Foto: AGERPRES

Se petrecea ceva neobișnuit în 
sat. Era o mișcare deosebită pe 
fiecare uliță, în fiecare curte și, 
mai ales, acolo, în centrul satir 
lui, la sediul gospodăriei colec
tive. Ședeau oltenii în fața se
diului, pe podișcă sau pe margi
nea șanțului, cu cămăși albe, cu 
ghete văcsuite și cu pălării pe 
cap și discutau, făceau socoteli 
cu glas tare. Copiii alergau prin
tre picioarele lor, băieții rîdeau 
de unul Silică, un flăcăiandru 
mărunțel, cu părul roșcat, care-și 
cumpărase bicicletă și nu știa 
să meargă cu ea. îl îmbrînceuu 
trei inși de la spate și el tot 
cădea.

Instructorul de partid, un băr
bat tinăr și înalt, citea cu niște 
unchieși, pe care nu-i mai ajutau 
bine vederile, numărul zilelor- 
muncă afișate în niște vitrine fru
mos vopsite. Președintele dădea 
în birou un interviu unui repor
ter de la radio, pe bandă de 
magnetofon.

Era o zi pe care oamenii, de 
la copil pînă la bătrîn, o trăiau 
cu emoție și bucurie. Se impar- 
țeau avansurile. în Padea, un sat 
așezat într o vale, nu departe de 
Segarcea, 540 de țărani muncitori 
primeau pentru prima oară griu 
de pe pămînturile pe care și le 
uniseră în primăvară.

Pe la namiezi, oamenii au ple
cat cu nevestele și copiii spre 
marginea satului, acolo unde 
erau magaziile și grajdurile. în 
fața fiecărei intrări a magaziilor 
s-a așezat o masă și un cîntar, 
și a început împărțirea. Briga
dierul, un bărbat solid și mustă
cios, a strigat :

— Trageți căruța !
Căruța, trasă de doi boi bălani, 

cu fundulițe colorate în coarne, 
s a așezat în fața cîntarului. Pri
mul pe listă era un bătrîn, moș 
Vasile Nicolae și băiatul lui Con
stantin, un flăcău de 25 de ani, 
cu părul galben ca miriștea și 
cu o pălărie de paie nouă-nouță 
pe cap. Sacii se cîntăreau și pe 
urmă erau vărsați în căruță. Mo
șul nu căra. Căra fi-su și cu 
încă doi flăcăi. El ședea de o par
te și privea, frămîntîndu-și me
reu mîinile de parcă ar fi vrut 
să le ascundă undeva. Baba lui 
ședea alături, cu un colț de bas
ma la gură și tăcea.

într-un sfert de oră căruța, 
mare cît o haraba, s-a umplut de 
grîu cu bobul roșcat și plin. A- 
proape o mie o sută de kilogra
me, vreo 14 saci.

— Să-l mănînci sănătos, mo
șule, i a urat președintele.

— Mulțumesc, și dumneata la 
fel, tovarășe.

Pe urmă boit 9-au opintit

zdravăn și căruța a pornit. M-am 
suit lingă ei.

— Mergi cu noi acasă să bei 
o țuică și să ne faci o poză, 
taică ? m-a rugat unchiașul.

Avea bătrînul o înfățișare care 
aducea uimitor de mult cu cea a 
lui Moromete, o vorbă îndrăz
neață și-o privire dreaptă și pă
trunzătoare de ți venea să-l a- 
puci după gît cu drag, ca pe un 
tată.

— Moșule, e bine, bre, în gos
podărie ?

— Mă, taică, a răspuns el a- 
plecînd capul întro parte, păi să 
facem socoteala. Ce să spunem 
vorbe. Ia, cînd m-am înscris în 
colectivă i-am zis așa lui Costică 
al meu : „Mă, băiatule, eu dacă 
mă-nscriu, mă-nscriu pentru tine 
mai mult, lo-s bătrîn, da tu o 
să-ți duci toată viața în ea, acolo 
o să-ți faci tu un viitor6. Că să-ți 
spun ceva, tovarășe dragă, eu am 
dus o rău, bre, în tinerețea mea. 
Ca bou-ăsta din jug am dus o. 
Cînd munceam la Jan Mihail 
mîncam pîine numai de zece ori 
pe an, ca pe cozonac. Pămînt 
n-am avut. Mi-a dat regimul nos
tru. Uite, noi colectiviștii am a- 
vut 700 de hectare de grîu. Noi, 
înainte, lucram cîte o lună pînă 
vedeam griul treierat. Acum, in- 
tr-o tăptămînă a fost gata culei»

Vineri după-amiază, la Casa de 
cultură a studenților „Grigore 
Preoteasa“ din Capitală, a avut 
loc o întîlnire a grupului de tineri 

străini participant la cel de-al 
VII-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților-de la Viena, 
care ne vizitează țara la invitația 
C.C. al U.T.M., cu tineri din în
treprinderile, instituțiile, facultăți
le și școlile bucureștene.

La întîlnire au participat 
membri ai Biroului C.C. al U.T.M., 
activiști ai Comitetului Central și 
ai Comitetului orășenesc București 
al U.T.M.

In numele tineretului Capitalei, 
tinerii oaspeți au fost salutați de 
tov. Toma Marinescu, prim secre
tar al Comitetului orășenesc 
U.T.M, București. In aceste zile — 
a spus printre altele vorbitorul —

rul a relevat apoi marile succese 
dobîndlte de poporul romîn, sub 
conducerea înțeleaptă a partidului, 
în făurirea unei vieți noi, fericite, 
subliniind condițiile tot mai bune 
de viață, de muncă și de învăță
tură create de regimul democrat- 
popular tinerei noastre generații.

Au luat apoi cuvîntul Marc Mer- 
met din partea Comitetului națio
nal al Uniunii Tineretului Comu
nist din Franța, Julio Alfonso Ma- 
ciado Tamaio din partea tineretu
lui socialist din Cuba și Salem 
Mohamed, profesor din Irak, care 
au mulțumit C.C. al U.T.M. pen
tru faptul că le-a oferit posibili
tatea de a vizita Romînia, precum 
și pentru primirea călduroasă de 
care s-au bucurat din partea ti
neretului romîn și a tuturor oame
nilor muncii cu care au venit în

contact în timpul vizitelor făcute 
In țara noastră. Vorbitorii și-au 
exprimat totodată puternicele im
presii pe care le-au făcut asupra 
lor remarcabilele realizări dobîn- 
dite de poporul romîn în cei 15 ani 
care au trecut de la eliberarea ță
rii sale.

Oaspeții au vorbit de asemenea 
despre viața tinerei generații din 
țările lor, despre lupta dusă de ti
neretul și popoarele din aceste țări 
pentru o viață mai bună, pentru 
pace și prietenie între popoare.

In încheiere formația de dansuri 
populare și orchestra de muzică 
populară ale Ansamblului artistic 
U.T.M., laureate ale celui de-al 
VII-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților de la Viena, 
au prezentat un bogat program ar
tistic,

1 (Agerpres)
cînd dv. ne vizitați țara, tînăra _____
noastră generație alături de 
întregul nostru popor, se pre
gătește cu însuflețire să săr
bătorească cea de-a 15 ani
versare a eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist. Vorbito-

Un nou succes
al constructorilor

hunedoreni
Constructorii siderurgiști de la 

Hunedoara au terminat în cinstea 
marii sărbători de la 23 August 
lucrările de zidărie la cea de-a 3-a 
baterie de cocs d.n cadrul combi
natului. La 27 cuptoare ale bate
riei au fost montate pînă acum 
blindajele și coloanele. S-a început 
de asemenea lucrările de montaj 
ale aparatajelor de control termo- 
tehnic.. Prin darea în exploatare a 
noii baterii, producția de cocs de 
la Combinatul Siderurg’c Hune
doara va crește în viitor cu 30 la 
sută.

Cît burghezia într-un an

VICTORIA
DESCULȚILOR

DE IERI
încălțăminte...
Anuarul statistic consultat 

nu precizează cifra globală a 
producției de încălțăminte în 
vechea Romînie, să zicem 
din anul 1938. Ținând seama 
că, exceptînd întreprinderile 
Mociornița, Dermata și încă 
două-trei fabrici, totalul rezulta 
din activitatea unor ateliere cu 
capacitate redusă, răspîndite 
ici-colo și fără o evMență stric
tă a producției în ansamblu, 
absența unei date riguros sta
tistice este explicabilă.

Insă memoria poporului func
ționează cu suficientă exacti
tate pentru a suplini această

Cu două combine, cu secerători, 
repede și curat. Mă uitam la Co
stică. Ce făcea el ? Se scula di
mineața și se suia pe secerăloare 
sau lucra sus pe combină, la saci, 
fluierînd. Păi eu nu-mi îndreptam 
spinarea pînă în iarnă după se
cerat. Cînd ne duceam să bem 
apă, zicea logofătul că pierdem 
vremea și ne punea sare in bota 
cu apă. Vasăzică munca nici nu 
se compară cu ce-a fost. Pe urmă 
uită-te mata ce am făcut noi nu
mai într-un an de zile. Pe dea
lul ăsta care era roșu și pîrlit 
de soare am pus o livadă de 
douășpe hectare cu cireși, pruni, 
caiși. Ne vin acum 50 de vaci 
de-ale roșii, grase, bune de lapte, 
din Ardeal. Cum vezi, acolo fa 
cern un lac irigat pentru orez și 
grădină de zarzavat. Că de-aia i 
spuneam lui Costică. Colectiva 
asta e bună și pentru noi ăștia 
bătrîni, da ei, ăi tineri, ce or 
să apuce ei peste niței ani, în
colo ! Dacă numai din primăvară 
și pînă acum am făcut atilea, 
bagă de seamă.

— Mă, moș Niculae, îi strigă 
cineva de pe drum, oprindu-l 
din vorbă, vezi să nu te-neci în 
griu ăla.

— Las-să mânec, mă, că am 
în ce I

ION BAIEȘU
In Bucegî (Babele)

Foto: P. PAVEL

lipsă. Ne amintim prea bine că, 
dacă un număr restrîns de fa
milii cu stare coborau de pe 
scara limuzinelor atingînd 
pămîntul în pantofi cu dulci 
nuanțe, din șevro, box sau 
antilopă, iar seara încăl- 
țau botine de Jac, în schimb 
cîteva milioane de țărani um
blau desculți din primăvară 
pînă în toamnă ; iar la orașe 
cîrpacii mahalalelor aveau ce 
petici, tot anul, la încălțările a- 
mărite ale muncitorilor, asta 
pînă la ruina definitivă a fețe
lor și a tălpilor, cu tot cu pla- 
cheuri... Cît despre bocancii 
sparți ai soldaților, primiți o- 
dată cu arma în schimbul jură- 
mîntului de credință către unul 
din hohenzollerni, o, bocancii 
aceia cîte milioane de tineri 
nu i-a încălțat î
, încălțăminte...

Odată cu formula țării „emi
namente agricole“, propagan
diștii regimului burghezo-mo- 
șieresc mai rîșneaii și elogiul 
opincii naționale, a nojițelor și 
gurguielor sale ; îndeplineau a- 
ceastă treabă cu aceeași silin
ță cu care băitrînele autoare de 
povești zaharisite însăilau bas
mul cu condurii de aur ai ce- 
nușăresei. Și în vremea asta 
pămîntul, plouat, burnițat și 
nins se făcea rece, tot mai rece 
sub tălpile real crăpate și real 
goale ale celor măguliți meta
foric cu numele de „talpa ță
rii". Copiii celor care creau 
toate bogățiile Romîriiei își tre
ceau unii asupra altora cîte o 
nenorocită pereche de ghete, 
numai găuri, pînă ce rupturile 
îi sileau să rămînă acasă, cu 
nasul turtit de geamul înghe
țat, cu gîndul la școala unde 
nu mai aveau cum și cu ce 
merge.

încălțăminte...
In anul 1950, fabricile de în

călțăminte ale industriei socia
liste au produs 11.212.000 pe
rechi ; în 1955, producția a fost 
de 17.820 000 perechi; a cres
cut la 21.852.000 perechi în a- 
nuil 1957. In anul trecut s-au 
produs 24.161.000 perechi încăl
țăminte, iar în anul acesta pro
ducția va fi cu 50 la sută mai 
mare decît în 1955. Muncitorul 
din această ramură a industriei 
bunurilor de consum luptă pen
tru sporirea producției avînd o- 
biective precise : un singur pro
cent de reducere a consumuri.

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare tn pag, 3-a}



POPOR UL EL 
FA URAR DE

IBER A T - 
FR UMOS

Puterea artistică
• V

a mîinilor de muncitor
Sîntem obișnuiți noi, ce-am tre

cut de mult de Virsta tinereții, să 
dam întîietate antitezei trecut-pre- 
zent. Concludenta acestei antiteze 
apare cu atît mai pregnantă, mai 
revelatoare, cu cit țîșnește dintr-o 
realitate trăită.

In trecut noțiunea de artist-plas
tic, dramatic sau muzician — 
avea ca echivalent disperata cău
tare a unei meserii care să-ți asi
gure bruma de existență. Milioane 
de piedici — morale și materiale 
— punea regimul de cruntă ex
ploatare burghezo-moșieresc în ca
lea artistului, care, oricît de mare 
ar fj fost, nu era socotit mai mult 
decît un saltimbanc ori mîzgălici.

Tragismul acestui adevăr îl de
monstrează biografia oricărui ar
tist care a oglindit în creațiile sale 
năzuințele poporului nostru. Cu 
prisosință îl înfierează talentele 
strivite odată cu viața, de crunta 
mizerie. E de ajuns să ne gîndim 
la Eminescu, la Luchian.

Cu atît mai de prețuit sînt po
sibilitățile care sînt puse la înde- 
mîna artistului în cei cincispreze
ce ani de viață nouă de către par
tidul și guvernul nostru. In uria
șul proces de construire a lumii 
noi, socialiste, artistului i s-a re
dat demnitatea, i s-au creat con
dițiile de a se integra cu întreaga 
capacitate In grandioasa revoluție 
culturală. In statul nostru demo
crat-popular artistului i s-au creat 
și asigurat condiții nicicînd întîl- 
nite, de a fi autentic cronicar al 
vremurilor pe care le trăim.

Dar dacă în domeniul artei pro
fesioniste antiteza trecut-prezent o 
poți demonstra statistic prin cifre 
și fapte, în domeniul artei plas
tice amatoare trecutul nu-ți dă nici 
odată, nici un aspect — oricît de 
infim. Mîinilor harnice, uluitor de 
talentate ale talentatului nostru 
popor disprețuit de exploatatorii 
ce se îngrășau din truda lui, nu le-a 
fost dată niciodată în trecut posi
bilitatea să se apropie de artă. 
Deși poporul muncitor iubea cu 
pasiune, cu respect frumosul, se
cole de-a rîndul nu l-a 
ge. Abia cu luminoșii 
August ’44, mîinile de 
care făuresc astăzi o
ce mînuiesc cu măiastră iscusință 
strung, lopată sau tractor, au po
sibilitatea să se afirme și în plas
tică, cu nebănuită gingășie, ca fău
ritori și cronicari ai 
noi.

Se poate vorbi în 
despre arta plastică

Ion
artist al poporului, membru 
corespondent al Academiei 

R.P.R., președinte al Uniunii 
Artiștilor Plastici

Jalea

putut atin- 
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nouă țară,
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anii noștri 
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Creația unor cineaști 
amatori:

„Muscelul — 
ieri și azi44

Pe lîngă Casa raională de 
cultură din C. Lung-Muscel 
funcționează un cerc foto-cine- 
matografic, la activitatea căruia 
participă tineri dornici de a-și 
însuși arta fotografică, de a se 
iniția în tainele turnării fil
melor.

Tn planul de activitate al cer
cului cinematografic pa anul 
1959, printre altele, figurează 
și turnarea unui film documen
tar de scurt metraj, pe tema : 
„Muscelul-ieri și azi“. încă cu 
cîteva luni în urmă s-a început 
lucrul la scenariul literar al a- 
cestui film, care va cuprinde 
toate sectoarele de activitate 
din comunele raionului Muscel, 
pitorescul naturii, al portului, 
munca și viața oamenilor, rea
lizările obținute sub con
ducerea partidului, în anii pu
terii populare.

In prezent, o echipă de tineri 
ce fac parte din cercul foto- 
cinematografic, a început fil
marea propriu-zisă a secvențe
lor pe baza scenariului. Nu 
este o muncă ușoară, nici sim
plă. Pentru realizarea acestui 
film de scurt metraj a trebuit 
să se studieze zile în șir regiu
nea și zonele ce urmează a fi 
filmate, să se caute cele mai 
reprezentative aspecte.

Tinerii care activează în 
cadrul cercului fotografic și-au 
propus ca în cinstea celei de-a 
XV-a aniversări a eliberării 
patriei să întocmească și un 
album despre realizările re
gimului nostru în domeniul so
cial-cultural în raionul C. Lung- 
Muscel.
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un important sector 'al activității 
artiștilor amatori. Pe lingă clubu
rile întreprinderilor, la casele de 
cultură, la căminele culturale, din 
toate colțurile țării, forța artis
tică descătușată a harnicilor mîini 
de muncitor este și ea o dovadă 
grăitoare a noului, pe care-1 trăim.

Partidul și guvernul nostru au 
creat oamenilor muncii, tineri și 
vîrstnici, cele mai largi posibilități 
pentru a-și valorifica aptitudinile 
creatoare. înscriși în cercuri de 
artiști amatori la școlile de artă 
populară, tinerii artiști amatori de 
la orașe și sate s-au apropiat cu 
dragoste de arta care le aparține, 
însetați să o cunoască, să o înțe
leagă. Avînd la îndemnă instruc
tori de specialitate, mijloace ma. 
teriale asigurate, artiștii plastici a- 
matori vin să studieze desenul, le
gile perspectivei, anatomiei, isto
ria artelor, să-și formeze o cultu
ră artistică realist socialistă. In 
același timp ei încearcă să expri
me — și nu arareori cu autentic 
talent — observațiile despre via
ța înconjurătoare, abordînd cu cu
raj teme din actualitatea în mijlo
cul căreia trăiesc. La cercurile 
artiștilor plastici de la uzinele 
„23 August" și „Grivița Roșie“ din 
Capitală, la Combinatul Siderurgic 
din Hunedoara, la Petroșani sau 
Bacău, oriunde ai merge, întîlnești 
sute și sute de tineri artiști ama
tori care după orele de muncă vin 
să zugrăvească în penel sau peniță 
cronica vie a faptelor de muncă, 
chipul oamenilor înaintați cu care 
muncesc împreună zi de zi.

In Capitală ca și în alte orașe 
din țară sînt organizate zeci de 
expoziții interesante ale cercurilor 
plastice, pe întreprinderi sau raioa
ne — demonstrînd grăitor pătrun
derea profundă a artei în viață, 
marele aflux al oamenilor muncri 
către artă și cultură. In lucrările 
artiștilor plastici amatori apare ca 
un leit-motiv tema de muncă, atît 
în portret cît și în compoziție. Să 
amintim doar cîteva nume : tinerii 
C. Mărăcinescu și Dumitru Codru- 
șan de la Complexul C.F.R. „Gri
vița Roșie“, Marin Constantin — 
sudor, Nicolae Dincă, turnător, 
Merhaut și Ana Constantin — 
muncitori din cercul de artă 
plastică al uzinelor „23 August“, 
strungarul Jindețeanu Atanase din 
cercul casei de cultură a tineretu
lui din raionul „T. Vladimirescu“, 
tîmplarul Stefapolus Vanghele din 
clasa de sculptură a Școlii de artă 
populară din Craiova, sau tînărul 
miner Viorel Vașile din Lupeni — 
și alte.zeci și sute de tineri munci
tori din toată țara — impresio
nează în fiecare expoziție prin ma
rea varietate a temelor și genuri
lor abordate, prin viziunea justă 
asupra a ceea ce trebuie să reflec
te arta plastică din realitatea în
conjurătoare.

Tânăra, generație de munci
tori artiști-amatori își exprimă 
în aceste zile, întîmpinînd mă
rețul eveniment al aniversării 
eliberării patriei noastre de 
sub jugul fascist, dragostea și 
atașamentul fierbinte față de par
tidul călăuzitor pe drumul con
struirii socialismului în patria 
noastră, oglindind cu mijloacele 
artei realizările anilor noștri, ex- 
primîndu-și dorința de a contribui 
cu toate forțele lor la continua 
dezvoltare a patriei scumpe.

Cercurile artiștilor plastici ama
tori cuprind însă tineri și vîrstnici. 
din toate domeniile de activitate. 
De la cea mai tînără generație — 
pionierii — care surprind în acua
rele pline de semnificație viața 
noastră nouă — ca de pildă Gre
fa Rotman de la Școala nr. 3 din 
Piatra Neamț care zugrăvește poe
zia muncii forestiere, sau Melania 
Moraru din Gura Humorului, pic- 
tînd pe sticlă o imagine din viața 
școlii — pînă la expozițiile me
dicilor, profesorilor sau studen
ților din diferite institute ale 
țării — întilnim în atelierele 
cercurilor sau în expoziții entu
ziasmul și dragostea fierbinte față
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de partid, față de patria noastră 
socialistă. Din multe lucrări ale 
artiștilor plastici amatori desprinzi 
de asemenea gîndul, dragostea și 
recunoștința fierbinte față de ma
rea noastră prietenă Uniunea So
vietică, față de victorioasa elibe
ratoare Armată Roșie.

Sarcina artiștilor 
este de a ajuta 
toare, nu sporadic
tr-o muncă organizată, la
velul Uniunii Artiștilor Plastici. 
Amploarea care a luat-o arta 
plastică amatoare obligă atenția 
continuă a artistului consacrat, 
ajuns la maturitate. Aceasta se 
impune ca o datorie patriotică 
a artistului consacrat și dacă 
vreți, ca o mîndrie, pentru 
propria-i artă îmbrățișată cu nes
pusă dragoste de masa oamenilor 
muncii.

Prezența imensei mase de artiști 
amatori, cronicari ai vremurilor 
noi — în viața culturală a patriei, 
este o fațetă a uriașului diamant 
strălucitor — viața noastră nouă 
— pe care 
toții să-și 
strălucirea.

trebuie s-o facem cu 
mărească necontenit

„Autoportret

expoziția de pictură, 
grafică și artizanat

Greta Rotm an, elevă în 
nr. 3 din Piatra Neamț.

„Armarea cu stulpi de fier m mina“ — linogravură execu

tată de tînărul miner Viorel Va sile. Activînd în cedrul cercului de 

artă plastică din Lupeni, el lucrează în momenTul de față la o 

compozit*6 în ulei: „Viața nouă a minerilor“ și la o linogravură 
intitulată : „Mulțumim partidului“.
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sculptură, 
organizată de Sfatul popular al 
Capitalei în pavilionul C. din 
parcul de cultură „I. V. Stalin“ 
un viu interes îți provoacă 
sala rezervată creațiilor de artă 
populară.

Obiectele expuse aci, expre
sie a înaltului gu3t pentru fru
mos al poporului nostru mun
citor, te uimesc și te încîntă în 
același timp atît prin ingenio
zitatea și fantezia formei, prin 
gingășia și migala execuției, 
cît și prin marea expresivitate 
artistică.

Deși păstrează tradițiile de 
veacuri ale artei noastre popu
lare, obiectele poartă amprenta 
vieții noastre noi, preocuparea 
firească a creatorilor lor de a 
reda cu mijloace de expresie, 
specifice artei populare, minu
nata realitate a prezentului 
nostru ai cărui făurari, prin 
muncă, și cronicari, prin artă, 
sînt.

îmbinat cu motivele clasice 
florale, întîlnești pe un ștergar 
secera și ciocanul, simbol al u- 
nității de nezdruncinat a cla
sei muncitoare cu țărănimea 
muncitoare. Pe un vas de lemn 
încrustat cu metal, lucrare apar- 
ținînd muncitorului Filipescu 
Dumitru, ca motiv decorativ ne 
apare, înlănțuiți într-o horă, 
oamenii zilelor noastre : mun
citori, țărani, ostași, pionieri— 
înfăptuitori și apărători ai vie
ții noastre noi. Vasul de cera
mică cu flori sau cel cu po
rumbei prezentate de munci
toarea Botez Ioana, maramele 
și cusăturile expuse de învăță-

Mă aflam cu cîteva 
departe de București, 
tabere de elevi veniți 
podăria de stat din această comună. Tema în-tlnirii 
noastre : poezia creată în cei 15 ani cîți au trecut 
de la eliberarea patriei de sub jugul fascist. Cadrul 
întîlnirii — cum nu se poate mai adecvat : tinerii 
se adunaseră înlr-n rariște de brazi din ograda în
tinsă cît un islaz a gospodăriei. Și cum se înserase, 
un bec spânzurat undeva printre crengi învăluia totul 
într-o lumină odihnitoare. Dinspre cîmp, vîntul 
uducea odată cu miresmele tonice ale holdelor, păcă- 
nitul depărtat al unui tractor care, parcă dialoga 
cu uzina electrică din apropiere.

Și în această ambianță invitația ca tinerii care 
scriu versuri, să ni le citească, a nimerit în plin. 
Poezia își avea și printre ei înflăcărați reprezen
tanți. Atunci izbucni impetuos ca un rîu de munte, 
glasul unui tinăr, apoi al altuia și al altuia...

Mi-am amintit de o după-amiază, în sala de festi
vități a clubului Fabricii de confecții „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ din București. Ascultam versurile pe 
care le recita în fața tovarășilor ei de muncă tânăra 
Livia Radu, membră a cercului literar local. Mi-amin- 
tesc bine aceste versuri. Ele glăsuiau tocmai despre 
această interpătrundere organică între cântecul vieții 
și al poetului :

Fac primii pași pe drumul poeziei 
Dar tot ce simt și tot ce se cuvîrită, 
Prin scrisul meu eu dărui bucuriei, 
In ritmul nou în care viața cîntă.

zile în urmă intr-un sat nu 
Bălteai. Eram oaspetele unei 
la muncă patriotică in gos-

Nu-s meșteră în vorbe iscusite,
Dar nu mi-i greu să spun ce mă frămîntă. 
Și dragi mi-s visurile împlinite
In ritmul nou în care viața cîntă.

Oriunde-ași fi pe-ntinsul țării mele, 
Unde-i mai greu, cu cei ce se avîntă 
Mă prind în rînd, urcînd semeț pe schele 
In ritmul nou în care viața cântă.

Dar ce este acest ritm nou al vieții altceva decît 
acea cadență sigură a unui marș nestăvilit in care 
fiecare ostaș se încadrează total, și pasul făcuț de 
fiecare e un pas făcut de toți ? Un asemenea ritm 
asigură fiecărei clipe rodnicie și sens.

Tînărul autor I. Țîrlea, membru al cercului Iile* 
rar „Pavel Dan“ din Turda, spune cu mândrie :

Noi mergem în ritmuri nestăvilite 
lmprimate-n timp, de Lenin !

Ritmurile acestea leniniste imprimate luptei între
gului popor de către partid încă în anii cînd se afla 
în neagră ilegalitate, ritmurile în care au manifestat 
muncitorii în Piața Teatrului în 1918, în care și-au 
strigat lozincile de luptă minerii Lupenilor în 1929 
și muncitorii Griviței Roșii în 1933, ritmurile in 
care au pășit gărzile patriotice în 1944, nimicind pe 
fasciști sint tocmai acordurile marii ode a socialis
mului. Aceste ritmuri s-au contopit în August 1944

;
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„La muncă patriotica" — lucrare in uiei a tinărului Jindețeanu Atanasie, 
atrungar la atelierele centrale I.T.B., membru al cercului de artă plastică al 

Casei de Cultură a Tineretului din tatonuț Ț, Vladimirescu,

1

cu marșurile de triumf ale Armatei Sovietice, cum 
le numește un alt tînăr poet din Sibiu — Adrian 
Munțiu — în poemul distins recent cu premiul 1 la 
concursul organizat în cinstea celui de-al Vll-lea 
Festival Mondial al Tineretului de la. Viena și a 
celei de-a XV-a anwesări a eliberării patriei noastre t

Și trec și trec armate de flăcări și de slavă. 
Iii inimi, slale roșii. Pe chipuri, sărbători.
Se siparg, se șterg văzduhuri de sînge și otravă 
Și ceasuri largi de soare, în inimi, prind culori...

Și trec și trec armate de flăcări și de soare 
Și zvasticile cad străpunse în țăndări și nisip, 
Oșteni, cu flori și stele în suflete și chip 
Ne prind, ne smulg din lanțuri. Din nopțiNe

Și
Și

prind,

marșul 
marșul

lor 
lor

Să prind în palme una cîte una 
Și să le strîng în suflet, victoriile tale.

De-aceea dragi ni-s semețele schele 
Și apele metalului înfrint;
Ne-ai învățat să ne oțelim în ele 
Gu-același crez, etern și sfînt.

Gi crezul nostru iată-f, se-nfîripă 
Pe bolta infinită, ca o stea... 
Plutind ușor, ca o aripă, 
Eu ți-am trimis în dar inima mea.

smulg din lanțuri. Din nopți
și din uitare...

e pîine. Și marșul lor e flaut.» j 
e zimbet și slavă pe pămînt...

Și acolo, pe unde în August 1944, treceau umăr 
la umăr victorioși ostașii sovietici și romîni, răsună 
astăzi în fiecare dimineață ritmul muncii libere, gla
sul sirenelor. Damian Ureche, membru al cercului 
literar din Arad a surprins acest ritm în orașul său 
de pe Mureș :

Cînd dimineața-și țese altițe albe-n zare 
Tes drumul spre uzină voioase țesătoare. 
Sirene’e-și îngînă multiplicatul iureș 
Trezind ecouri clare-n orașul de pe Mureș.

Orașu-nțreg pulsează în toate dimprejur 
O nouă zi surîde, albastră, din azur, 
O nouă zi de muncă își arcuiește zborul 
Și-apropie de oameni, prin fapte, viitorul.

Iată și viziunea lui Victor Niță, reprezentant 
al noii generații de cetățeni ai Hunedoarei, gene
rație geamănă cu a doua și adevărata tinerețe a ce
tății de foc hunedorene.

Blocurile îmbracă polei de amurg. 
Stîlpii, ciorchini și flori de lumină. 
Indrăgostiții ca umbrela curg 
Pe strada căzută-n hodină.

Astă-seară pînzele gîrtduilui meu
Vor luneca pe străzi ce n-au cunoscut
Pasul războiului, răsunetu-l greu,
Vor luneca pe străzi ce îmi par 
Un cînt început spre care vremile tind, 

ca spre un far.

Aceleași semne ale înnoirii vieții noastre, înnoire 
la care participă ca activist Je partid, le înregis
trează în versurile sale, Ion Cazan din Titu :

Cad spinii sărăciei sub brăzdare. 
Tractorul mușcă țelina fiămînd.
In noaptea asta, cit va fi de mare, 
Răzoare o să mestece pe rînd.

La colectivă-i mare bucurie: 
Azi a vepit și ultimul stingher 
Sărind pîrteazul zării, aurie, 
Și luna rîde, plină, de pe cer.

Spre acest liman al ogoarelor înfrățite se îndreaptă 
gîndurile eroului liric al poeziei lui Florin Victor 
Costinescu. Numai aici, în mijlocul clocotitoarei lupte 
pentru construirea socialismului eroul se simte 
acasă :

Și gîndurile oamenilor stoînse-ntr-un gînd 
Ga un rîu tînăr prin noua cîmpie
Și poalele grîielor mă cer, fremătînd 
Pe-ntinsul ogoarelor ce-au făcut cununie.

Credința nestrămutată în biruința deplină a socia
lismului și comunismului în patria noastră i-o dă 
acestui erou nou, eroul zilelor noastre, partidul, în
țeleptul nostru conducător. Dînd glas sentimentelor 
milioanelor de tineri din patria noastră, muncitorul 
poet Adrian Velvchi din Cluj închină versurile sale 
partidului :

Partidul meu, mi-s vorbele puține
Ca să-ți trimit în dar poemul meu de vis
Mi-s cupele de-nflăcărare pline
Și tare-aș vrea să-ți scriu cum alții n-au 

mai scris.

M-ai învățat să iau în piept furtuna, 
Să birui greutățile din cale,

Și tot el creează într-o altă poezie imaginea lu
minoasă a tinereții noastre, tinerețe care iți împli
nește nestînjenită toate năzuințele.

Copacii viselor ne-au înflorit în cale 
împodobind pămîntul cu roșii petale.

Razele soarelui despletindu-se în sclipiri 
diamantine 

învăluiesc crudele ramuri, de viață și dragoste 
pline

Rădăcini înfipte adine ca veșnicia 
Au copacii noștri. Și-i hrănește glia.

Fulgere să vină, și
N-or să cadă pomii

Străjuind pe piscuri,
Visul să-și rodească

furtuni șă vină, 
noștri de lumină.

stăm cu spada-n mină, 
poamele-n Comună.

Că aceste visuri nu sînt niște simple pretexte de 
poezie, tînărul muncitor Adrian Velichi o știe din 
propria [ui viață. Versurile sale nu sînt decît dovada 
faptului că el, muncitorul care altădată ar fi trebuit 
să muncească din greu numai pentru a nu pieri de 
foame, a putut să urmeze cursurile școlii medii se
rale, iar acum va putea să învețe mai departe, pro
pus fiind de fabrica sa pentru facultate. Adrian Ve
lichi ca și alte zeci și zeci de tineri talentați din 
patria noastră, nu vor împărtăși niciodată trista 
soartă a lui Alexandru Sahia sau Bogdan Amaru, al 
căror drum în literatură a fost curmat de ftizie, la 
29 și 25 de uni. Un sentiment de ură nemăsurată îm
potriva regimului burghezo-moșieresc împotriva indi
ferenței sale criminale față de artă, mă obligă să 
transcriu aici cîteva rânduri din articolul „Drama 
scriitorului tânăr“ scris de Eugen Jebeleanu pe 
atunci :

„Cei buni cad I Bogdan Amaru este unul dintre 
aceștia. El nu a pretins nici o sinecură ; 
lui se dedaseră cu condeiul. Nu a strigat, 
nu a cerșit. A voit să lupte cinstit. Să 
pieptiș... Cînd genunchiul vieții s-a apăsat 
pe pietul tinărului visător și i-a înfrint barbar ela
nurile fizice (pentru că avânturile. spirituale i-au 
rămas tot timpul treze) Bogdan Amaru s-a retras, 
de mină cu boala, în satul natal.

Patru mere pe zi și o cană cu lapte... Atîta a 
mâncat timp de un an, Amaru“.

Domnii care spumegă împotriva țării noastre li" 
bere, a tot ceea ce se făurește prin grija partidului 
în această țară, n-au decît să compare aceste măr
turii de acum 23 de ani ale lui Eugen Jebeleanu cu 
încrederea ce o exprimă versurile tinărului poet 
muncitor din Cluj I

Printr-un aht simbol, dar la fel de incandes
cent, patosul tinereții trăite din plin, e viu expri
mat și în versurile studentului ieșean Sorin Stoian:

Douăzeci de ani, douăzeci de fulgere, 
Cineva numără a timpului scurgere I

degetele 
dar nici 
ia viața 
definitiv

N-am ucis niciun cerb din pădurile mele, 
Azi în coarnele lor ard luceferi și stele.

Și din cîțe-am avut, niciun vis nu s-a frîrrt, 
Bunii cerbi n-au să-și plece diadema-n pămînt.

Un tovarăș mi-a-ntins un drapel și l-am luat 
In oștiri de neînvins tu, partid, mai chemat.

Și de-ahinci, ca pe cîmp vălurind firul ierbii, 
Mii de oameni veniră să-mi apere cerbii.

„O, timp <fe aur, tinerețe“ — exclama odată 
Sevșcenko, convins fiind că acest timp de aur va 
veni. Și timpul de aur al tinereții a venit odată cu 
acel August de foc al lui 1944 și s-a statornicit pen
tru totdeauna pe schele, pe combine, pe băncile șco 
Iilor fi universităților, în ritmurile cântecelor noas
tre tinere fi entuziaste.

NIGULAE STOIAN

Un colț al expoziției 
de artizanat

toarea Popescu Floriea, minu
natele obiecte de 
crustații lucrate 
Miu Teofan, sau 
țional — creația 
vărășite Suciu Ecaterina, 
numai o mică parte din obiec
tele de artizanat care încîntă 
ochiul privitorului și îți stre
coară în suflet odată cu emoția 
estetică mîndria de a vedea în 
jurul tău rodul atîtor talente 
ce se pot realiza din plin as
tăzi în țara noastră.

Făurari de frumusețe 
xistat și în trecut, dar 
talentului lor era menit 
moară necunoscut, ori 
mai fericit caz să împodobească 
doar saloanele stăpînilor. Și în- 
tr-un caz și în altul numele a- 
cestor minunați creatori rămî- 
nea necunoscut.

„Arta populară este anonimă 
prin excelență, o 
Iată verdictele 
date de critica beletristică bur
gheză în spiritul intereselor 
clasei pe care o slugăreau, mi
nunatei creații a poporului 
nostru.

în cei 15 ani ai libertății pa
triei noastre arta populară a 
luat un avînt nemaiîntîlnit. 
Avînd la dispoziție din partea 
statului nostru democrat-popu
lar condiții optime de creație 
în cercuri de artă și școli popu
lare, artiștii amatori creatori 
de artă populară au posibilita
tea să se realizeze, îmbogățin- 
du-și cunoștințele și perfccțio- 
nîndu-și măiestria artistică. Ei 
împărtășesc tovarășilor lor de 
muncă, simțămintele și năzuin
țele lor prin intermediul crea
ției artistice.

în țara noastră, mișcarea ar
tiștilor amatori, un adevărat fe
nomen de masă, ia o amploare 
continuă. Spectacolele și expo
zițiile afirmă noi și noi talente 
din rîndurile creatorilor ama
tori. Arta lor este azi bun al 
întregului popor.

Vizitator sau expozant te 
simți dator să aduci prinosul 
tău de recunoștință luminosului 
August 23, deschizător Ide dru
muri noi, fără de care nici a- 
ceastă mică, dar frumoasă ex
poziție, nu ar fi azi o reali
tate.

TEODORESCU BARBU

lemn cu in
de tîmplarul 
costumul na- 
țărăncii înto- 
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artă minoră“, 
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Foame, mizeria, șomaj, ex
ploatare, lată ce aducea regi
mul burghezo-moșieresc oame. 
nilor muncii din țara noastră, 
lată de pildă fastele ateliere de 
confecții A.P.AC.A. în trecut 
Muncitorii erau siliți să mun
cească în condiții de ocnă, sub 
amenințarea vătafilor și a jan
darmilor. In fotografia nr. 1 un 
aspect al fostelor ateliere de 
confecții. Fotografia nr. 2 înfă
țișează magazia de pe vremuri, 
care constituia „sursa de ener
gie“ pentru încălzirea fiarelor 
de călcat.

In anii regimului democrat- 
popular stăpînii uzinelor sînt 
muncitorii. Una dintre zecile și 
sutele de fabrici care au luat o 
mare dezvoltare în anii noștri 
este și Fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej" din Ca
pitală (fotografia nr. 3) Fa
brica aj-e ateliere noi, spa
țioase, luminoase, avînd insta
lații de aer condiționat care 
asigură muncitorilor condiții 
bune de muncă. Ea este una 
din cele mai mari și mai mo
derne fabrici de confecții din 
lume.

ASTAZI CÎND STAPÎNI
SÎNT MUNCITORII

Decada Culturii
din R. P. Romina

„Luna inovatorului“ organizată 
in cinstea zilei de 23 August în 
numeroase întreprinderi din Ca
pitală și din țară a dus la spori, 
rea contribuției muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor, la promo
varea tehnicii noi în producție și, 
prin aceasta, la obținerea unor 
mari econoxii.

Bilanțul mișcării de inovații din 
ultimii nouă ani făcut cu acest 
prilej la cea mai mare întreprin
dere a industriei noastre grele din 
Capitală — Uzinele „23 August', 
arată că aici au fost aplicate în 
producție aproape 3.300 de ino
vații care au adus economii în 
valoare de 35.640.000 lei.

La întreprinderea I.O.R. au fost 
făcute în cadrul „Lunii inovatoru
lui“ 16 propuneri de inovații din 
care 3 au și fost aplicate în pro
ducție, iar la Trustul nr. 1 de con
strucții, cele 5 inovații propuse cu 
acest prilej vor aduce economii 
anuale de peste 280.000 lei.

Demnă de evidențiat este și ac
tivitatea desfășurată în „Luna ino
vatorului“ de muncitorii, inginerii 
și tehnicienii de la Filatura Romi- 
nească de Bumbac, întreprinderea 
„Nicolae Bălcescu“ și de la 
întreprinderi din Capitală.

Campionatele 
balcanice de baschet

In sala aporturilor de la Di- 
nano au continuat vineri meciu
rile din cadrul campionatelor bal
canice de baschet. In primul joc 
al programului echipa R.P. Bulga
ria a întîlnit echipa R.P. Albania 
pe. care, a învins-o cu scorul de 84- 
48 (45—18). în partida următoare 
s-au înbîinit echipele R. P. Romîne 
și R.P.F. Iugoslavia. După o 
luptă spectaculoasă echipa iugo
slavă a terminat învingătoare cu 
scorul de 85—78 ( 45—37).

In urma acestor jocuri pînă în 
prezent nu au suferit nici a înfrîn- 
gere echipele R.P. Bulgaria și 
R.P.F. Iugoslavia.

Astăzi au loc partidele: R.P. 
Romînă (tineret) — R.P. Albania 
(ora 18,30) și R.P. Bulgaria — 
R.P.F. Iugoslavia (ora 20).

Atletisin
des-Vineri în nocturnă s-au 

fășurat pe stadionul Republicii 
primele întreceri din cadrul fina
lelor campionatelor republicane de 
atletism pentru seniori și senioare 
în proba de aruncarea discului fe
mei, titlul de campioană a fost cu
cerit de Olimpia Cataramă cu un 
rezultat de 44,92 m. Proba de 400 
m. garduri a revenit lui llie Savel 
cronometrat î.n 53”8/10 iar cea de 
aruncarea greutății lui C. Crețu 
cu 16,18 m. în proba de 800 m. 
plat femei Florica Grecescu a ob
ținut timpul de 2'1l”2H0. Campio
natele continuă astăzi pe același 
stadion.

(Agerpres)

inovatorului

Au terminatLucrările celei de-a 12-a conferințe anuale a Consiliului 
internațional de muzică populară

Lucrările celei de-a 12-a confe
rințe anuale a Consiliului interna
țional de muzică populară ce se 
desfășoară la Sinaia au continuat 
vineri dimineața sub președinția 
dr. Laurence Picken (Anglia).

Au fost prezentate comunicările: 
„Raportul între metrică, poetică și 
ritmul muzical în tradiția populară 
din Bosnia și Herțegovina“—prof. 
Cvjetko Rihtman (Academia de mu
zică din Sarajevo — R.P.F. Iugo
slavia); „Stilul vocal și instrumen
tal" — prof. Giorgio Cataletti (A-

Pre-genericul filmului „Pe 
drumurile Romîniei“ înfățișează 
fragmente din jurnale cinemato
grafice — documente ale anului 
1944, memorabilul ttn al Eliberă
rii patriei noastre de sub jugul 
fascist. In fața ochilor noștri vi
brează, fericite, sutele de mii de 
locuitori ai Bucureștilor, ieșiți 

să intîmpine cu urale și flori pe 
eroicii ostași sovietici ; vedem 
apoi imagini din lupta dusă de 
ostașii armatei noastre, alături 
de armata sovietică, pentru obți
nerea victoriei depline în războ
iul antifascist ; și apoi primii 
pași ai reconstrucției noastre, cu 
ajutorul generos, dezinteresat, al 
poporului sovietic, prietenul și 
fratele nostru.

Filmul în culori „Pe drumurile 
Romîniei", înfățișat publicului 
spectator cu prilejul celei de a 
XV-a aniversări a Eliberării este 
el însuși, o mărturie convingă
toare a acestei prietenii, cimen
tată și mai mult în anii construc
ției pașnice, socialiste. Co-pro- 
ducție romîno-sovietică, acest 
film este opera unui colectiv 
entuziast și unit care a reușit să 
ne ofere imaginea autentică a 
patriei noastre în plin progres, 
la capătul unui deceniu și jumă
tate de suiș continuu. A fost fără 
îndoială foarte greu procesul de 
selecție al aspectelor celor mai 
vrednice care să fie incluse într- 
un astfel de film documentar 
(creatorii filmului mărturisesc că 

parte din 
sub 
nu 

abia a douăzecea 
materialul filmat a ajuns 
ochii spectatorilor). In fond 
există colț al pămîntului nostru 
pe care să nu se fi produs în a- 
cești 15 ani transformări uluitoa
re ce i-au schimbat cu totul înfă
țișarea. Este meritul incontestabil 
al realizatorilor — scenarist Vic
tor Vîntu, regizori Mirel Ilieșu 
și Olga Podgorețkaia — că au

cademia Santa Cecillia — centrul 
național de studii de muzică 
populară — Italia); „Diferite as
pecte ale stilului folcloric muzical 
în Romînia — baza instrumentală 
a stilului vocal în Năsăud"—Con
stantin Zamfir (Institutul de fol
clor din București).

Ședința de lucru de după-amia- 
ză a fost prezidată de prof. Mihai 
Pop, director adjunct al Institutu
lui de folclor din București.

Dr. Valens Vodusek (Institutul 

Un bilanț cinematografic al celor 15 ani

drumurile
izbutit să ne ofere o imagine de 
ansamblu, reprezentativă, amplă 
și elocventă, a transformărilor 
revoluționare din patria noastră, 
într-un poem cinematografic de 
mare suflu. Odată cu camera ci
nematografică, călătorim pe dru
murile Romîniei în toate direc
țiile, străbătând mai toate regiu
nile țării, cercetând pretutindeni 
pulsul nou al veacului nostru 
eroic, făurit de constructori 
eroi, sub steagul comuniștilor.

Imagini pregnante, deosebit de 
convingătoare, surprind cu dina
mismul necesar reportajului, sal
tul uriaș al industriei noastre pe 
calea socialismului. Apar astfel 
furnalele grandioase ale noii Hu- 
nedoare, cărora vecinătatea tăcu
tă a castelului medieval le spo
rește parcă măreția ; șerpii de 
foc ai oțelului alunecă peste role
le uriașelor laminoare construite 
în acești ani, temelie puternică a 
celorlalte ramuri industriale ; gi- 
ganții de pe Valea Trotușului 
vorbesc despre perspectivele unei 
dezvoltări nebănuite a chimiei 
romînești ; noile zone petroli
fere ale Olteniei vorbesc despre 
dezvoltarea neîntreruptă a unei 
industrii specifice a țării noastre. 
Tăblițele cu inscripția laconică 
„Fabricat în R. P. Romînă" apar 
în lumina unei mândrii legitime 
pe care filmul știe s-o marcheze 
așa cum se cuvine. Și pretutindeni 
muncitorul, creatorul tuturor a- 
cestor comori se află în centrul 
atenției, după cum este și firesc.

Aceeași cadență, același dina
mism pe drumurile ce ne poartă 
în satele noastre. Carele încărca
te cu roade ale colectiviștilor în- 
șiruindu-se solemn de-a lungul 
ulițelor trec ca într-o baladă. Pe 
toate chipurile strălucește bu
curia. Prin fața noastră rulează 
frînturi din lupta oamenilor 
muncii de pe ogoare pentru spo-

din Ljubljana—R.P.F. 
a vorbit despre „Co-

de folclor 
Iugoslavia) 
relația între structura metrică a 
versului și structura ritmică și me
lodică a cîntecelor populare“; 
Karel Salomon (radiodifuziunea 
statului Israel) despre „Probleme 
ale cîntecelor vechi într-o limbă 
reînviată"; Ruth Rubin (S.U.A.) 
despre „Cîntece populare idiș din 
Canada franceză".

Comunicările au fost urmate de 
discuții.

rirea producției la hectar, pentru 
mai multe produse agricole nece
sare orașului și satului ; fruntașii 
recoltelor bogate în consfătuiri ca 
aceea de la Constanța apar în 
fața noastră, adevărați promotori 
ai noului la sate, oameni care 
apropie viitorul integrindu-ț în 
ziua de uzi. Sîntem martorii a- 
vintului general al satului socia
list, care cunoaște și casele noi 
ale colectiviștilor, și radio-ul in
trodus in aceste case, și standul de 
cărți la cooperativă, și mobila 
nouă, și bicicletele, și biletele re-

CRONICA
FILMULUI

tea-ținute pentru spectacolul de 
tru din orașul apropiat etc.

Numeroase cadre, bine alese 
ale filmului, ne înfățișează înnoi
rea radicală a cutărei sau culă- 
rei regiuni vitregite de regimurile 
burghezo-moșierești. Valea Jiului 
a încetat să fie o vale a plîngerii 
pentru a deveni o vale a bucu
riei — o demonstrează noile ora
șe miniere, o demonstrează uria
șa prețuire de care se bucură lu
crătorii din subterane. Delta, îm
părăția păpurișului, bogăție 
imensă, începe să-și ofere oame
nilor tezaurul, mai bine spus 
oamenii i-l zmulg. Pe drumurile 
Romîniei cercetăm construcțiile 
de locuințe, de școli, de teatre și 
instituții sanitare, pătrundem în 
casa mobilată cu gust, în ambian
ța de confort și intimitate a unui 
tînăr siderurgist pe care l-am vă
zut și la muncă, îi însoțim în 
plimbările lor pe muncitorii a- 
flați la odihnă pe litoralul mira
culos schimbat al Mării Negre, 
ne așezăm în băncile școlilor și 
facultăților împreună cu zecile de 
mii de tineri ce asaltează invă-

treîerîșul (Urmare din pag. l-a)

In cinstea zilei de 23 August, 
oarnenii muncii de pe ogoarele ra
ioanelor Huși și Murgeni, raioane 
cu agricultura cooperativizată, au 
terminat treierișul. Folosind din 
plin toate forjele de lucru mem
brii gospodăriilor colective și ță
ranii muncitori întovărășiți din a- 
eeste raioane au terminat această 
lucrare cu 12 zile mii devreme 
decît anul trecut.

țătura, într-un asal+ organizat și 
condus de partid. Pe drumurile 
Romîniei, cunoaștem nenumăra
ta tineri care, pe scenele a mii 
și mii de cămine culturale își 
dezvoltă măiestria de cîntăreți și 
dansatori pe care o încununează 
în cele din urmă aplauzele pu
blicului din Capitală, la finalele 
atîtor concursuri artistice de ama
tori. Viața noastră culturală, a 
vind o asemenea uriașă bază de 
masă, nu putea să nu înalțe 
piscuri recunoscute și afirmate ca 
atare pe plan internațional. De 
aceea, imaginile de la Festivalul 
Internațional „George Enescu“ se 
integrează organic într-un film 
care-i slăvește pe făuritorii oțelu
lui și ai pîinii, pe mineri și pe 
ceferiști, pe constructori și pe 
țesătoare. Toți, sînt angrenați 
prin munca și năzuințele lor în 
lupta pentru pace. Romînia este 
o țară a păcii.

Cu toate numeroasele greutăți 
ridicate de . însăși complexitatea 
și diversitatea materialului ce 
trebuia să închege profilul pa
triei noastre, realizatorii au iz
butit să obțină unitatea dorită. 
Ca erou al filmului apare po
porul — și multă vreme ne ur
măresc chipurile luminoase ale 
muncitorilor, țăranilor și intelec
tualilor care sub conducerea 
partidului au făurit în cei 15 
ani o țară puternică, bogată, 
mîndră. Legăturile dintre diferi
tele compartimente se realizează 
armonios, mulțumită unui montaj 
inteligent și unui comentariu co
lorat, suplu, dens, fără lungimi. 
Ilustrînd de exemplu marele 
proces de valorificare a avuțiilor 
Deltei, imaginea și comentariul 
subliniază că, prin industrializa
rea stufului necesar fabricării ce
lulozei, pădurile respiră ușurate; 
de aici, firesc, trecerea obiectivu
lui asupra marelui cîntăreț al

teatrale, 
întîlniri 

ctc.
și Balet

Cea de-a doua zi a Decadei Cul
turii din R.P. Romînă a fost săr
bătorită în Capitală Ca și în în
treaga țară printr-un mare număr 
de manifestări cultural-artistice : 
concerte și spectacole 
deschideri de expoziții, 
între scriitori și cititori

La Teatrul de Operă 
din Capitală a avut loc un concert 
care a cuprins lucrări în primă 
audiție, create de compozitorii 
noștri în cinstea celei de-a XV-a 
aniversări a eliberării patriei. Sub 
bagheta dirijorului Mircea Cris- 
tescu, orchestra simfonică a cine
matografiei a interpretat „Prelu
diu festiv“ de Alfrcd Mendelsohn, 
poemul vooal-simfonic „Patria 

I mea“ de Doru Popovici, — solist 
Nicolae Gafton, poemele simfonice 
„Se arată lumea“ de Nicolae Bui- 
cliu și „Filimon Sîrbu“ de Du
mitru Bughici, iar cu concursul 
eorului Ansamblului Sfatului 
Popular al Capitalei dirijat de 
Ștefan Mureșanu cantata „Prind 
visele aripi“ de Tiberiu Olah.

Publicul a răsplătit cu îndelungi 
aplauze aceste noi lucrări muzi
cale, inspirate din lupta poporu
lui nostru pentru libertate, din 
viața nouă a patriei.

Sute de spectatori au participat 
la premiera piesei „Vlaicu și fe
ciorii lui“ de Lucia Demetrius, 
spectacol pe care colectivul Teatru
lui Municipal l-a pregătit în cinstea 
celei de-a XV-a aniversări a eli
berării patriei.

Inspirată din viața țăranilor 
noștri, care pășesc astăzi cu încre
dere pe drumul agriculturii socia
liste, piesa „Vlaicu și feciorii lui" 
redă momentul hotărîtor din viața 
unei familii de țărani muncitori 
cu gospodărie individuală care cer 
înscrierea în gospodăria colectivă.

Spectacolul este pus în scenă de 
regizorul Horia Popescu. Din dis
tribuție fac parte actorii Ștefan 
Ciobotărașu, Maneta (Rareș, artiști 
emeriți, Benedict Dabija, Vasilica 
Tastaman, Octavian Cotescu, Mimi 
Enăceanu și alții.

In sala Comedia a Teatrului Na- 
țiqnal „I. L. Caragiale" a avut loc 
spectacolul cu piesa „Anii negri' 
de Aurel Baranga și Nicolae Mo- 
raru.

Tot cu prilejul Decadei Culturii 
din R.P. Romînă, Teatrul Național 
„I. L. Caragiale“ a organizat în 
holul sălii Comedia expoziția „15 
ani de realizări“. Prin fotografii, 
grafice, afișe și publicații, expozi
ția oglindește marea dezvoltare pe 
care a cunoscut-o prima scenă a 
țării în anii puterii populare.

Muncitorii întreprinderii „Mao 
Țzc-dun din Capitală au primit 
cu drag în mijlocul lor colectivul 
Teatrului de stat de operetă. Ar
tiști ai teatrului au prezentat cu 
acest prilej un frumos spectacol 
care a cuprins arii din operetele 
romînești „Plutașul de pe Bistri
ța“ de Filaret Barbu și ,,Lăsați-mă 

toată uzina
să în uzină. A plecat militar un 
timp dar la înapoiere s-a cerut 
tot la fosta lui mașină. O îndră
gise. A citit din proprie inițiati
vă cărți despre mașini de recti
ficat și a aflat că aceasta are 
părți foarte delicate ce trebuie 
îngrijite cu 6 deosebită atenție. 
El unge și protejează totdeauna 
suportul pentru polizare și ma
șina lucrează fără să se opreas
că vreodată. Piesele date de el 
corespund cu exactitate sutimilor 
de milimetru.

pădurilor și plaiurilor moldove
nești — maestrul Mihail Sado- 
veanu* și apoi către prezentarea 
succintă a diferitelor aspecte din 
viața noastră culturală.

Merită felicitări realizatorii 
imaginii — F. Patakfalvi, 1. 
Grekt Constantin Ionescu, M, 
Prodnikov, P. Holbau, G. Zaha- 
rova — care au surprins momen
te de intensă poezie în splendida 
natură a patriei noastre și au 
integrat omul în acest cadru în 
întreaga sa măreție. Spectatorului 
ii rămîn în minte hora tinerelor 
fete pe un plai însorit, figura 
concentrată a tînărului oțelar cer- 
cetind șarja (în general e mag
nifică secvența oțelăriei, noap
tea), Bucureștiul agitat, tumul
tos, vesel, „Casa Scînteiia oglindi
tă în lacuri, gravitatea festivă a 
sălilor de spectacole înțesate de 
un public nou, șirurile de copii 
la gimnastică etc., ctc. Muzica 
inspirată a lui Anatol Vieru în
tregește fericit ambianța filmului, 
și e păcat că există în film ex- 
cepția unei mostre de muzică 
ușoară, supărător de ‘ 
iu privința calității.

Fără îndoială ,,Pe 
Romîniei“ va rămîne 
lor os documenl'ar al 
ani care au trecut de 
re. Viața va depăși foarte repe
de imaginile pe care le vizionăm 
acum; dar realizatorii au fost 
conștienți de această relativă ca- 
ducilhite și au creat un film- 
reportaj, cu țelurile unui repor
taj, cu nervul și optica unui re
portaj. Vizionînd acest film, ma
sele de oameni ai muncii mîndre 
de marile lor biruințe obținute 
sub steagul partidului, își vor în
corda și mai mult eforturile pe 
drumul făuririi socialismului în 
patria noastră. 

! muzică 
distonantă

drumurile 
ca un va- 
celor 15 
la elibera-

I. ȘTEFAN

să cânt“ de Gherase Dendrino, cîn
tece populare, scene de balet din 
operete de compozitori 
străini.

romîni și

din 
De-
nu-

★
în sala Teatrului de stat 

Constanța, prof. univ. Horia 
leanu a vorbit în fața unui 
meros public despre marile succese 
pe care teatrul romînesc le-a obți
nut în anii puterii populare. Tot 
vineri numeroși actori și soliști ai 
Teatrului de stat din Constanța 
s-au întîlnit cu muncitori de ia 
Șantierul naval maritim din Con
stanța, cărora le-au împărtășit 
aspecte din munca lor.

La Eforie, numeroși localnici și 
oameni ai muncii veniți la odihnă 
an participat vineri seara la o șe
zătoare literară, în cadrul căreia 
poetul Cicerone Theodorescu și 
prozatorii Traian Coșovei și Ben 
Corlaciu au citit din lucrările lor.

La Casa de cultură a sindicate
lor din Tg. Mureș a avut loc seara

Cuvîntarea ambasadorului R. P. D. 
Coreene la București, Kim Ben Dik, 

la posturile noastre de radio o 
și televiziune v

Vineri seara, cu prilejul celei 
de-a 14-a aniversări a eliberării 
Coreei, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al R.P.D. Coreene 
la București, Kim Ben Dik, a ros
tit o cuvîntare la posturile noastre 
de radio și televiziune.

Vorbitorul a subliniat că în cei 
14 ani care au trecut de la elibe
rare, poporul coreean, sub înțeleap
tă conducere a C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, în frunte cu 
tovarășul Kim Ir Sen, a instaurat 
trainic în patria sa orînduirea so
cialistă.

Ambasadorul Kim Ben Dik a 
arătat că economia R.P.D. Coreene 
se dezvoltă rapid, într-un ritm ne- 
maiîntîlnit încă în istoria sa. Țara 
noastră, a continuat vorbitorul, 
care a suferit distrugeri colosale 
în războiul dezlănțuit de imperia
liștii americani, a reușit numai în 
decursul celor 6 ani care au tre
cut de la încheierea armistițiului 
să devină o țară industrial-agrară 
cu o economie națională în plină 
dezvoltare. Producția industrială 
globală a întreprinderilor de stat 
și cooperatiste a crescut în primul 
semestru al anului 1959 de 2,9 ori 
față de semestrul corespunzător al 
anului 1956, iar în comparație cu 
primul semestru al anului 1958 a 
crescut la 175 la sută. Anul 1959

— Asta trebuie să facem. Cu 
ajutorul lui Toma și al altora să 
dezvoltăm un spirit de muncă 
gospodăresc. E sarcina noastră 
să fim buni gospodari. Așa ne 
învață partidul.

Buni gospodari sînt — în trei 
luni de zile au economisit 
141.800 kg tablă — și vor să de
vină și mai buni și tinerii de la 
atelierul de debitaj. Lucrează aco
lo un tînăr inginer : Stan llie. El 
și cu Heriga Radu, cu Neacșu Du
mitru, cu toți băieții din secție 
se străduiesc acum să scoată cit 
mai mari economii de tablă cu 
toate că consumul este strict li
mitat. Inginerul sucește un ti
par de o sută de ori și dacă n-a 
găsit o altă soluție mai bună 
decît cea inițială trece tiparul 
altcuiva care-i mai sucește poa
te de o șuță de ori. Și soluțiile 
economice se găsesc. îmbină 
bine tiparele, folosesc resturi de 
foi pentru alte comenzi,

— Vom da propunerile noas
tre secției tehnice care o să 
schimbe tehnologia și care o să 
corecteze și consumurile speci
fice. In felul acesta economiile 
care le-am putut realiza pînă a- 
cum devin planificate. Chibzuind 
și mai bine fiecare gram 
tal cu ajutorul noilor 
după 3 luni pe lîngă cele 
kg. de tablă ca economi 
cate, ne vom putea mîndri cu 
cel puțin 100.000 
conomii de tablă.

Și ca tinerii 
alături de întreg 
dese și procedează și cei de la 
ajustaj, de la lăcătușerie, din 
toată uzlna — înțeleg tot mai 
bine indicația partidului că de 
munca fiecăruia depinde bună
starea generală.

de ine- 
soluții. 
141.800 
plan iii-

kg. de noi fi

de la debitaj. 
colectivul gîn-

premieră 
de Aurel

de trac- 
din Ora-

literară „Lumina lui August“. Cu 
acest prilej scriitorii Katona Sza- 
bo, Remus Luca, Marki Zoltan, 
Papp Ferenc s-au întîlnit cu sute 
de cititori din oraș.

Teatrul Secuiesc de Stat din Tg. 
Mureș a prezentat în 
piesa „Arcul de Triumf“ 
Barănga.

Constructorii Uzinelor 
toare „Ernst Thălmann“ 
șui Stalin s-au întîlnit cu scriitorii 
Nina Cassian, Al. Ștefănescu și 
Vlaicu Bîma, care au citit din lu
crările lor consacrate marii sărbă
tori. Au citit de asemenea lucrări 
originale membri ai cenaclului li
terar „Mihail Emincscu“ din Ora
șul Stalin și ai cercului literar 
„Vladimir Maiakovski“ din între
prindere.

Manifestări consacrate Decadei 
Culturii din R.P. Romînă au mai 
avut loc la Galați, Deva și în alte 
centre ale țării.

(Agerpres)

va rămîne înscris cu litere de aur 
în istoria țării noastre, ca un an 
al îndeplinirii înainte de termen, 
în numai doi ani și jumătate, a 
primului plan cincinal al economiei 
naționale. După terminarea trans
formării socialiste a agriculturii, 
irigația — verigă de bază în ope
ra de reconstrucție tehnică a agri
culturii — a fost terminată în li
nii generale, iar electrificarea sa
telor se înfăptuiește cu succes.

Succesele obținute de poporul 
coreean, a spus vorbitorul, sînt 
strîns legate de ajutorul și spri
jinul neprecupețit al Uniunii So
vietice, al R. P. Chineze și al ce
lorlalte țări socialiste surori. Po
porul frate romîn, împreună cu 
toate popoarele țărilor lagărului 
socialist a sprijinit activ lupta 
justă a poporului coreean în 
timpul războiului din Coreea și 
măreața operă de refacere a eco
nomiei naționale în anii care au 
urmat războiului, acordîndu-i 
important ajutor material și 
nic. Poporul coreean nu va 
niciodată aceasța.

Ambasadorul Kim Ben Dik 
ratat în continuare că deși au tre
cut 14 ani de la eliberarea țării, 
Coreea încă nu este unificată. Tru
pele americane continuă să ocupe 
Coreea de Sud.

Poporul coreean, strîns unit în 
jurul C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea în frunte cu tovară
șul Kim Ir Sen — a încheiat 
vorbitorul — va continua să lupte 
perseverent pentru unificarea paș
nică a patriei sale, va continua să 
înainteze spre viitorul luminos al 
socialismului și comunismului, a- 
părînd cu hotărîre avanpostul de 
răsărit al marelui lagăr al țări
lor socialiste în frunte cu Uniunea 
Sovietică.

un 
teh- 
uita

a a-

(Agerpres)

-------•

Cîf burghezia înfr-un an

Victoria desculților 
de ieri

(Urmare din pag. l-a)

lor de materiale echivalează cu 
110.000 perechi în plus pe an.

Prima ediție a operei „Des
culț“ de Zaharia Stancu, una 
din cărțile romînești care au 
făcut ocolul lumii, purtînd în 
zeci de graiuri și în zeci de țări 
evocarea trecutului de mizerie 
al Romîniei burghezo-moșie- 
rești, a avut o copertă deosebit 
de inspirată: intr-o fotografie 
— picioarele desculțe ale unui 
băiat de țăran. Documentul, 
fără îndoială, îi va interesa pe 
urmașii noștri. Spunem docu
ment, și așa este. Căci ei vor 
ști din celelalte documente ale 
istoriei că în anii regimului 
nostru, desculțul a devenit o 
amintire. Și cum ar fi altfel ?

în 1948, anul naționalizării, 
producția totală a fabricilor de 
încălțăminte trecută în averea 
poporului era de 3.450.000 de 
perechi anual. Astăzi aceeași 
producție se realizează în circa 
51 zile.

In cifrele aparent seci izbuc
nește marea victorie a descul
ților de ieri, cei care au ajuns, 
uimind steagul comuniștilor, 
să schimbe temeliile țării. Ei 
pășesc înainte — și vai de cine 
ar îndrăzni să le stea 
curmezișul drumului.



Schimbul de vizite
Hrușciov - Eisenhower 

salutat călduros de americani
MOSCOVA 14 (Agerpres). — 

TASS transmite : Ziarele „Izves- 
tia“ și „Pravda“ au publicat la 14 
august declarațiile unor americani 
In legătură cu apropiatul schimb 
de vizite dintre Hrușciov și Eisen
hower.

Diferiți oameni de categorii so
ciale diametral opuse sînt dî acord 
că este necesar să se depună efor
turi hotărîte pentru îmbunătățirea 
relațiilor sovieto-americane și prin 
•irmare pentru însănătoșirea între
gii situații internaționale.

George Baker, industriaș din 
New York, a declarat că schimbul 
de vizite dintre șefii celor două 
guverne trebuie să sublinieze „ne
cesitatea imperioasă de a se găsi 
o rezolvare a problemelor existen
te între cele două țâri“.

Baker s-a pronunțat pentru lăr
girea comerțului sovieto-american 
și a salutat programul schimbului 
cultural între U.R.S.S. și S.U.A.

Senatorul Fulbright: în prezent 
este limpede că ambele părți do
resc să ducă tratative și, dacă a« 
cest schimb de vizite va fi încu
nunat de succes, atunci, deși nu 
fcte cazul să ne așteptăm că el va 
duce la soluționarea tuturor pro
blemelor, noi va trebui să conți- 
nuăm asemenea întîlniri și în 
viitor.

Dacă toate lucrurile se vor des« 
fășura normal, atunci fiecare vizi
tă de acest fel o va facilita pe cea 
următoare.

George Fellcio, muncitor: Pri
mul dv. ministru va fi un oaspete 
dorit pentru toți americanii cin
stiți. Nu mă îndoiesc că cetățenii 
sovietici vor primi cu ospitalitate 
pe președintele nostru.

Sînt de părere că aceste întîlniri 
ar putea duce la încetarea „războiu
lui rece“. Dar acest lucru înseamnă 
că vor rămîne mai puține șanse 
pentru izbucnirea unui război 
„cald“ despre care, din nefericire, 
se vorbește mereu atît de mult.

Ideea coexistenței pașnice din
tre Statele Unite și Uniunea So
vietică este o idee bună. Din a- 
ceasta ar avea de cîștigat ambele 
părți.

George Dudley, fermier, a salu
tat schimbul de vizite dintre. Hruș
ciov și Eisenhower. Cu cît se vor 
întîlni mai mult, a spus el, cu atît 
va fi mai bine pentru pace. Aș 
vrea ca popoarele din fiecare din 
cele două țări să cunoască mai 
bine cum trăiesc și muncesc oame
nii în cealaltă țară. Atunci ne vom 
înțelege mai bine unii pe alții. 
Atunci va fi mai ușor să se ajun
gă la un acord.

A. ‘ 
nice, 
mele

resc ca fiii și soții lor să stea 
acasă, să nu lupte împotriva soți
lor și fiilor altor femei.

Cînd conducătorii ruși și ame
ricani vor sta de vorbă, a spus 
d-na A. Lewis, vor ajunge, sînt 
convinsă de aceasta, la reglemen
tarea pașnică a divergențelor și 
atunci va fi pace.

Earl Warren, președintele Tri
bunalului Suprem al S.U.A. : Este 
remarcabil faptul că conducătorii 
noștrii se vor întîlni și vor discu
ta diferite probleme. Sînt convins 
că poporul din S.U.A. va aproba 
acest schimb de viz'te. -

Ed.vard M. Lipsett, chirurg: Ști
rea în legătură cu apropiatele vi
zite ale lui N. S. Hrușciov și D. 
Eisenhower este cea mai bună 
veste din ultimul timp. Sperăm că 
schimbul de vizite va duce la re
zultate bune.

Sydney Schwartz, comerciant: 
Intîlnirile dintre conducătorii no
ștri vor constitui un pas impor
tant pe o cale justă. Ele vor con
tribui la îmbunătățirea relațiilor 
dintre S.U.A. și U.R.S.S.

Sol Stern, Robert Wobelt, stu- 
denți: Schimbul de vizite trebuie 
să ducă, fără îndoială la îmbună
tățirea relațiilor sovieto-america- 
ne. Intîlnirile și contactele creează 
întotdeauna o atmosferă bună și 
contribuie la înțelegerea reciprocă.

Un nou eșec 
la Cape Canaveral
CAPE CANAVERAL 14 (Ager

pres). — Agenția Associated Press 
anunță că o rachetă teleghidată 
intercontinentală Titan — cea mai 
puternică de care dispune arsena
lul american — a explodat pe 
platformă chiar în momentul lan
sării sale. Proiectilul a fost aco
perit imediat de flăcări și nori 
negri. De pe platforma de lansare, 
relatează corespondentul agenției 
Associated Press căreia îi aparține 
informația, fumul a continuat să 
se ridice în văzduh încă multe 
minute. Cei 60 de tehnicieni care 
se aflau într-un blockhouse si
tuat în apropierea platformei de 
unde trebuiau să urmărească expe
riența au scăpat ca prin minune.

Lewis și N. M. Witow, cas- 
sînt de părere că toate ma- 
din lume doresc pacea, do-

li. R. S. S

A început construirea 
noii centrale 

atomo-electrice 
experimentale 

industriale
f MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite : Pe fluviul Don a 
început construirea noii centrale 
atomo-electrice experimentale-indu- 
striale de la Voronej, cu un reac
tor de tip apă-apă. Drept combu
stibil va servi uraniul înnobilat î 
greutatea totală a elementelor ge
neratoare de căldură din uraniu, 
în reactor va fi de 44 tone, ceea 
ce va fi de ajuns pentru funcțio
narea fără întreruperi a instalației 
timp de un an și jumătate.

Dirijarea tuturor proceselor noii 
centrale atomo-electrice de la 
Voronej se automatizează la maxi
mum și se va înfăptui de la un 
singur tablou de comandă.

In momentul de față se ridică 
corpul principal al centralei, unde 
se vor monta reactorul și trei 
turbogeneratoare de cîte 70.000 
kW. Pentru reactor s-a și construit 
un cămin din beton armat cu zi
duri groase de trei metri, ceea ce 
va asigura o protecție sigură a 
personalului de exploatare contra 
radiațiilor radio-active.

Lucrările celei de a 5-a
Adunări a F.M.T. D9 9

Mesajul lui Manolis Glezos 
către solii

austriac

tineretului lumii
PRAGA 14 (Agerpres). — In 

ședința din după-amiaza de 13 au
gust a celei de-a 5-a adunări a 
Federației Mondiale a Tineretului 
Democrat a luat cuvîntul repre
zentantul tineretului iordanian. El 
a spus că în ciuda terorii crunte 
a autorităților, tinerii patrioți ior
danieni luptă eroic pentru libertate 
și pace, pentru drepturile lor vi
tale.

Delegatul tineretului
și-a exprimat satisfacția în legă
tură cu desfășurarea cu succes a 
Festivalului de la Viena. Acest 
succes, a subliniat el se datorește 
și sprijinului activ acordat Festi
valului de tineretul austriac.

Delegatul tineretului grec a cri
ticat cu asprime politica internă și 
externă a cercurilor guvernante, 
care se află la remorca politicii 
agresive a monopoliștilor ameri
cani și care încearcă să transfor
me Grecia într-o bază . atomică și 
pentru rachete a S.U.A. El a de
clarat că tineretul grec este indig
nat de condamnarea ilegală a lui 
Manolis Glezos, eroul poporului 
grec, și a celorlalți democrați.

Apoi a fost citit mesajul adre
sat de Manolis Glezos celei de-a 
5-a adunări a FJM.T.D. In mesaj 
se spune:

„Dragi prieteni! Reprezentanți 
ai tineretului din lumea întreagă I 
Ingăduiți-mi să vă mulțumesc dm 
toată inima pentru tot ce ați făcut 
și continuați să faceți în legătură 
cu procesul nostru, pentru Grecia 
și cauza democrației în această 
țară. Aș dori de asemenea să mul
țumesc tuturor tinerilor și tinere
lor din lumea întreagă care și-au 
ridicat glasul pentru Grecia și po
porul ei. Procesul și condamnarea 
noastră privesc nu numai anumiți 
deținuți. In închisori se află 
numai.................. .
militar 
însăși 
chisori 
însăși, 
țara noastră, dragi prieteni, trec 
prin vremuri grele.

Cuprinși de teamă în fața măre
ției poporului nostru, care respin
ge înrobirea, oamenii câre seamă
nă ură și violență, organizatorii 
represiunilor folosesc toate mijloa
cele pentru

nu 
niște luptători. Tribunalul 
de la Atena a condamnat 

demnitatea umană. In în- 
este întemnițată libertatea 
Libertățile democratice dm

a-și ajunge scopurile.

Venizelos: Grecia trebuie 
să renunțe la politica sterilă 

pe care continuă s-o promoveze
ATENA 14 (Agerpres). — In- Eisenhower și Hrușciov vot 

ce fără îndoială un bun serviciu 
păcii“.

In actuala situație a subliniat 
Venizelos, Grecia trebuie să re
nunțe la politica sterilă pe care 
continuă s-o promoveze, refuzînd 
să ducă tratative cu Bulgaria în 
vederea restabilirii relațiilor diplo
matice normale cu această țară și 
neacceptînd propunerea primului 
ministru al Romîniei, Chivu Stoi
ca, de a se duce tratative pentru 
crearea unei zone lipsite de arma 
rachetă în Balcani.

tr-un interviu acordat ziarului 
„Makedonia“ care apare la Salo
nic, președintele Part.dului liberal, 
Venizelos, a declarat: „Popoarele 
din lumea întreagă salută apropia
ta întîlnire dintre Eisenhower și 
Hrușciov, considerînd-o drept cea 
mai eficace măsură de asigurare 
a păcii generale de la începutul 
războiului rece. Sînt convins că a- 
ceste întîlniri vor genera o nouă 
politică — politica tratativelor la 
nivel înalt. In acest moment de 
mare însemnătate pentru omenire,

La Conferința de la Santiago

S.U.A. vrea să impună hotărîri 
care să justifice amestecul 

în treburile interne ale Cubei
NEW YORK 14 (Agerpres). — 

TASS transmite: Din relatările 
presei rezultă că la conferința din 
Santiago a miniștrilor Afacerilor 
Externe ai statelor americane, 
S.U.A. doresc să impună hotărîri 
care să justifice amestecul în tre
burile interne ale Cubei sub pre
textul asigurării securității în re
giunea bazinului Mării Caraibelor. 
In acest scop, delegația ameri
cană a propus fie crearea unui co
mitet provizoriu special pentru stu
dierea problemelor din zona Mării 
Caraibelor, fie investirea „Comite-

tului interamerican al păcii' 
pe lingă Organizația statelor

adu

' ck 
ame

ricane cu împuterniciri speciale în 
acest scop.

Atît o propunere cît și cealaltă 
urmăresc să ascundă amestecul în 
treburile interne 
tarea rostită de 
Herter au face 
acest lucru.

In același timp, Statele Unite 
apără regimurile dictatoriale d n 
Republica Dominicană, Nicaragua 
și alte cîteva țări, împotriva mî- 
niei legitime a popoarelor din a- 
ceste țari.

ale Cubei. Cuvîn- 
secretarui de stat 
decît să confirme

Mii de luptători din rezistența 
noastră națională se află de 15 ani 
în închisori și lagăre de concen
trare. Potrivit aceleiași legi fas
ciste, în baza căreia am fost con
damnați și noi, pe zeci de alți pa
trioți îi așteaptă de eîțiva ani ju
decata. întreaga Grecie a fost 
transformată într-un lagăr de con
centrare. De ce ? Pentru că demo
crații greci țin sus steagul demni
tății umane, pentru că nu vor să 
recunoască nedreptatea.

Poporul nostru dorește pace. El 
nu vrea ca Grecia să fie transfor
mată într-o bază atomică. Po
porul nostru dorește să trăiască în 
pace cu toate popoarele balcanice. 
El nu vrea ca țara sa să fie un 
focar de război în slujba interese
lor imperialiștilor. El își pune spe 
ranțe în pace, colaborare și 
coexistență pașnică între toate po
poarele lumii. Poporul nostru luptă 
în condiții grele pentru înfăptuirea 
speranțelor sale. Cu toate perse
cuțiile și măsurile extraordinare, 
el știe că lupta sa este legată de 
lupta tuturor popoarelor lumii 
pentru un viitor mai bun, mai fe
ricit, pașnic. Procesul împotriva 
noastră a fost o parte a acestei 
lupte care nu a încetat după con
damnarea noastră nedreaptă, con
damnare care a indignat pe toți 
oamenii de bună credință. Lupta 
continuă și ea trebuie continuată 
deoarece acest lucru este cerut nu 
atît de interesele cîtorva deținuți, 
cît de interesele democrației și 
păcii.

Dragi prieteni !
Reprezentanți ai tinerei genera

ții ! Grecia vă solicită ajutorul ! 
Poporul nostru are nevoie de toți 
oamenii de bună credință, indife
rent de divergențe ideologice. Po
porul nostru, care trăiește în țara 
în care s-a născut însuși cuvîntul 
„democrație“, dar unde ea nu mai 
există, merită o soartă mai bună 
și este convins că omenirea pro
gresistă va fi, ca și în trecut, de 
partea sa. Vă mulțumesc din nou.

MANOLIS GLEZOS 
Averoff, august

încă o recunoaștere 
a succeselor științelor 

medicale romînești
BUENOS AIRES14 (Agerpres). 

în ședința Adunării Generale a 
Uniunii Internaționale a 
lor Fiziologice, care a avut loc 
recent la Buenos Aires (Argenti
na), Secția fiziologie normală 
și patologică a Societății științelor 
medicale din R. P. Romînă, a fost 
admisă ca membră a acestei Uni
uni.

Reprezentanți ai Republicii 
Populare Romîne au fost desem
nați academioienii Grigore Bene- 
tato și Vasile Rășcanu,

Științe'

Cocktail și gală 
de filme romînești 

la Djakarta
DJAKARTA 14 (Agerpres), — 

La 13 august a.c. ministrul R. P. 
Romîne la Djakarta, Pavel Sllard, 
a oferit un cocktail și o gală de 
filme romînești în localul hotelu
lui Duta Indonezia.

Au participat Sartcmo, președin
tele Parlamentului, Chaerul Saleh, 
ministrul Reconstrucției, membru 
în Cabinetul Intern, Suska, Sur- 
yodipoero și Suwanto, miniștri ple
nipotențiari în Ministerul Afaceri
lor Externe, Suvirjo, președintele 
Partidului Național, Aidit, secre
tar general al Partidului Comunist 
din Indonezia, membri ai corpului 
diplomatic, funcționari superiori, 
d.n Ministerul Afacerilor Externe 
și Ministerul Informațiilor, oameni 
de știință și cultură, ziariști.

închisoarea 
1959“.

oaspeții au salutat 
furtunoase mesajul

Delegații și 
cu aplauze (
eroului poporului grec. Președin
tele a subliniat că F.M.T.D. și or
ganizațiile sale își exiprimă solida
ritatea cu lupta lui Manolis Gle
zos și a poporului grec.

Delegații și oaspeții au ascultat 
apoi cu multă atenție cuvîntarea 
lui M, Vecker, prim-secretar alC.C. 
al Uniunii Tineretului Cehoslovac, 
conducătorul delegației de tineret 
a țării care a primit cu atîta os
pitalitate pe participanții la adu
nare.

în ședința din după-amiaza de 
13 august au ‘ '
cuvîntul i 
din Canada,' India, Ceylon, Vene
zuela, Peru și alte țări.

PRAGA 14 (Agerpres]. — La 
cea de-a cincea adunare a F.M.T.D. 
în dimineața de 14 august au avut 
loc întruniri regionale ale tinere
tului din țările Europei, Asiei, 
Africii, Orientului Arab ți Ame 
ricii Latine. Participanții la întru
niri au discutat problemele luptei 
pentru pace ți prietenie între po
poare, pentru dezvoltarea colabo
rării între tineri. Apoi au conti
nuat discuțiile în legătură cu 
punctele 1 ți 2 de pe ordinea 
de zi.

Despre problemele urgente care 
stau în fața tineretului african a 
vorbit reprezentantul Sudanului.

Reprezentantul unei organizații 
de tineret din Grecia a sprijinit 
propunerea delegației romîne de a 
se convoca o conferință a tinere
tului din țările balcanice pentru 
discutarea problemei creării unei 
zone denuclearizate în această re
giune a lumii.

Au mai vorbit reprezentanți ai 
tineretului din : Mexic, India, 
Vietnam, Liban, R.P.F. Iugosavia, 
S.V.A., Pakistan.

în țedința din 14 august au luat 
de asemenea cuvîntul reprezen
tanții Braziliei, Venezuelei ți altor 
țări.

l:n dup?
î luat de asemenea 

reprezentanții tineretului

Libertate patrioților greci întemnițați !
Milioane de oameni cinstiți din 

lumea întreagă au urmărit desfășu
rarea mascaradei judiciare împo
triva lui Manolis Glezos și a ce
lorlalți patrioți greci și au cerut 
imediata lor punere în libertate.

Odioasa sentință pronunțată de 
Tribunalul militar din Atena îm
potriva democraților greci a um
plut de mînie inimile tuturor oa
menilor cinstiți. Procesul a luat 
sfîrșit, dar lupta pentru anularea 
acestei sentințe rușinoase continuă 
cu deosebită tărie.

Tineretul patriei noastre, alături 
de toți oamenii muncii, își ex
primă indignarea față de hotărîrea 
Tribunalului din Atena. Pe adresa 
redacției noastre sosesc zilnic nu
meroase scrisori. în toate se relevă 
caracterul nedrept, samavolnic, ile
gal al sentinței pronunțate împotri
va patrioților greci, se cere anu
larea ei și punerea în libertate a 
democraților greci.

Membrii brigăzii de tineret „Va- 
sile Roaită" din secția cazangerie 
a Atelierelor C.F.R. „Grivița Ro
șie“, brigadă condusă de tovarășii 
Iarca Ion și Zamfir Nicolae, ne 
scriu : „Considerăm arestarea și 
condamnarea lui Manolis Glezos 
și a celorlalți patrioți greci ca o 
lezare fățișă și grosolană a dreptu
rilor democratice, ca o crimă judi
ciară. Recurgînd la o lege anti-

constituțională, la o lege de tip 
fascist, Tribunalul militar din 
Atena a acționat în scopul repri
mării forțelor democratice din 
Grecia.

Alături de toți tinerii din patria 
noastră cerem anularea acestei sen
tințe nedrepte și punerea în li
bertate a lui Manolis Glezos și a 
celorlalți patrioți greci“.

Tinerele laborante Teodorescu 
Elena, Negru Elena, Budileanu 
Rodica și Lungu Niculina, membre 
ale brigăzii de calitate de la între
prinderea „Textila Grivița“ ne-au 
trimis o scrisoare în care, printre 
altele, se spune : „Sîntem profund 
indignate de rușinoasa înscenare 
judiciară împotriva unora din cei 
mai buni fii ai Greciei. îi cunoaș
tem pe Manolis Glezos, eroul na
țional al Greciei și pe ceilalți pa
trioți greci implicați în proces ca 
pe niște luptători de frunte pentru 
libertatea poporului grec, pentru 
pace și democrație. Acuzațiile înv 
potriva lor sînt niște născociri ab
surde, lucru demonstrat și de fap
tul că nici una din aceste acuzații 
n-a putut fi dovedită.

Ne alăturăm și noi glasul miilor 
de tineri și oamenilor muncii din 
țara noastră și din lumea întreagă 
și cerem imediata punere în liber
tate a patrioților greci",

„în numele brigăzii pe care o

conduc — ne scrie tovarășa Ceas- 
cai Magdalena, responsabila unei 
brigăzi de tineret de la fabrica 
de medicamente „Tableta' 
Capitală — îmi exprim 
față Je condamnarea lui 
Glezos și a celorlalți 
greci. Cauza pentru care 
patrioții greci este o cauză 
o cauză scumpă poporului grec : 
libertate, democrație, pace. Pri
varea lor de libertate este un act 
samavolnic, ilegal. Să fie anulată 
odioasa sentință ! Libertate patrio
ților greci !".

Asemenea scrisori sînt foarte 
numeroase. Și tinerii de la între
prinderea metalurgică „Boleslaw 
Bierut“ au ținut să-și exprime to
talul lor dezacord față de condam
narea democraților greci. „Mano
lis și tovarășii săi nu trebuie să 
rămînă întemnițați. Nu recunoaș
tem sentința dată de Tribunalul 
militar din Atena, deoarece e o 
sentință ilegală. Această sentință 
trebuie anulată. Noi, membrii bri
găzii de tineret nr, 2 din între
prinderea „Boleslaw Bierut“ ce
rem anularea acestei sentințe, Pa
trioții greci trebuie eliberați. 
Noi, tineretul cerem eliberarea lor 
neîntârziată". Scrisoarea o semnea
ză Nicolescu Ilie, Dumitru Gheor- 
ghe, Mănescu Ovidiu, Jerca Mi- 
hai și alții.

“ din 
revolta 

Manolis 
palrioți 

luptă 
dreaptă,

Aeeste scrisori exprimă hotărîrea 
fermă a tineretului nostru de a 
lupta mai departe pentru elibera
rea lui Manolis Glezos, eroul na
țional al Greciei și a celorlalți 
patrioți greci condamnați.

I. GOIA

A 14-a aniversare
a eliberării Coreei
Ședin{a festivă de

PHENIAN 14 (Agerpres). — 
La 14 august la teatrul Moranbon 
din Phenian a avut loc o adunare 
festivă consacrată celei de-a 14-a 
aniversări a eliberării Coreei de 
către armata sovietică. In prezi
diul adunării au luat loc conducă
tori ai Partidului Muncii din Co
reea și ai guvernului R.P.D. Co
reene în frunte cu mareșalul Kim 
Ir Sen, precum și reprezentanți di
plomatici acreditați la Phenian.

In cadrul adunării, Kim Ir, 
prim-vicepreședinte al Cabinetului 
de Miniștri, a prezentat un raport. 
14 ani, a declarat Kim Ir, repre
zintă o perioadă istorică scurtă. 
Dar în această perioadă poporul 
coreean a realizat mari înfăptuiri. 
Prin lupta sa eroică sub conduce
rea Partidului Muncii din Coreea 
poporul coreean înfrîngînd toate 
dificultățile a transformat radical 
aspectul țării. In toate ramurile 
economiei naționale predomină a- 
cum în mod absolut relațiile de 
producție socialiste. Țara noastră 
care a fost un stat agrar înapoiat, 
s-a transformat de acum într-un 
stat înaintat industrial-agrar. Dacă 
din cei 14 ani care au trecut de 
la eliberare se exclud anii de răz
boi și anii cît au durat cele două 
perioade de refacere, țara noastră 
a săvîrșit doar în eîțiva ani saltul 
de la societatea semifeudală colo« 
nială la societatea socialistă. Un 
ritm de creștere deosebit de, rapid 
se observă în dezvoltarea indus-

la Phenian
Ir, este favor abilă luptei poporilîifl 
coreean pentru unificarea pașnici 
a patriei. Forțele lagărului socia< 
list în frunte cu Uniunea Soviet 
tică și ale popoarelor iubitoare de 
pace din întreaga lume depășesa 
forțele imperialiste ale războiului.

Nu demult, poporul coreean a 

rea cu privire la vizitele reciproce 
ale conducătorilor U.R.S.S. și 
S.U.A., care vor aduce o mare 
contribuție la slăbirea încordării 
internaționale. Aceste vizite sînt 
un rezultat al politicii externe de 
pace a Uniunii Sovietice care irw 
sistă în mod consecvent asupra 
coexistenței pașnice a celor două 
lagăre opuse și asupra metodei 
tratativelor în rezolvarea problem 
melor internaționale.

Epoca actuală, a spus în îrw 
cheiere Kim Ir, este epoca victoriei 
forțelor socialismului și ale păcii. 
Situația internă și internațională 
a patriei noastre arată că se a- 
propie timpul cînd se va crea o 
situație nouă propice unificării pa-« 
triei.

In cadrul ședkițef V. I. Pelîșetw 
ko, însărcinatul cu afaceri ad-in* 
terim al U.R.S.S. în R.P.D. Co 
reeană, a rostit un cuvînt de salut 
întîmpinat cu căldură de asistență.

în conti- 
ani spo

rul mediu anual al producției in
dustriale a fost de peste 40 la 
sută.

Un progres uriaș a fost realizat 
și în domeniul agriculturii. Dato
rită cooperativizării agriculturii și . ----- ,
comasării cooperativelor agricole, salutat cu o uriașă, satisfacție ști 
țăranii din R.P.D. Coreeană au 
strîns anul trecut, în ciuda unei 
secete crunte, 3.700.000 tone de 
cereale, cu 1.000.000 tone mai 
mult decît în 1948.

Kim Ir a arătat în continuare 
că în ultimii 14 ani s-a realizat 
un mare progres în înfăptuirea re
voluției culturale, că în prezent șe 
înfăptuiește rapid reconstrucția 
tehnică a economiei naționale.

Marile succese ale poporului 
nostru, a subliniat Kim Ir, sînt de 
neconceput fără ajutorul și spriji
nul popoarelor marii Uniuni So
vietice, Chinei și celorlalte țări 
frățești.

Poporul coreean, a declarat ra
portorul, nu va uita niciodată pe 
eliberatoarea sa și va merge în
totdeauna alături de ea ca prieten 
devotat de luptă.

Kim Ir a acordat o mare aten« 
ție situației grele care s-a creat în 
Coreea de Sud, ocupată de impe
rialiștii americani. Cerem din nou 
cu hotărîre — a spus el — retra
gerea imediată a armatei agresive 
americane din Coreea de Sud. 
, Situația actuală, a arătat Kim

triei țării noastre, 
nuare Kim Ir. In

a spus 
ultimii

R. P. D. Coreeană
pe drumul socialismului

din puternica 
socialistă au o 

istorie asemănătoare. Astăzi, cînd 
noi ne pregătim să întâmpinăm a 
XV-a aniversare a eliberării de 
sub jugul fascist și poporul Repu
blicii Populare Democrate Coreene 
sărbătorește o dată memorabilă : 
eliberarea sa de sub jugul colo
nial. Acum 14 ani glorioasa Ar
mată Sovietică a adus libertatea 
și pe pămînturile ,,țării dimineți
lor liniștite". O incursiune in is
toria de dinainte de eliberarea 
acestei țări îți dezvăluie tot — mi
zerie, stăpînire străină, ani grei de 
exploatare, 40 de ani de colonia
lism japonez a indurat harnicul 
popor <al Coreei. Deși țara era bo
gată in zăcăminte de cărbune, mi- 
nereu de fier, wolfram, aur etc. mi
nele aparțineau monopolurilor ja
poneze, industrie aproape că nu 
exista pentru că imperialiștii voiau 
să aibă aici o bună piață de des
facere pentru mărfurile lor. Prin
cipalele regiuni agricole ale țării, 
precum și o mare parte din micile 
fabrici rămăseseră în sudul țării 
ocupate de trupele americane. De 
la această grea situație a pornit 
puterea populară, sub conducerea 
Partidului Muncii din Coreea, con
struirea unei țări noi. Pînă în anul 
1950, cînd a fost dezlănțuită agre
siunea americanilor și lisinnvaniștâ- 
lor, economia R.P.D. Coreene in- 
registrase însemnate succese.

Dar dacă 'asemenea păsării Phoe- 
nix, economia majorității țărilor 
eliberate cu ajutorul armatelor 
sovietice a reînviat din propria lor 
cenușă, cea a Republicii Populare 
Democrate Coreene a renăscut de 
două ori. Căci în 1950 s-a dezlăn
țuit agresiunea imperialistă împo
triva Coreei de Nord. Ca un singur 
om s-a ridicat poporul la luptă și 
așa cum nu există forțe capabile 
să sugrume libertatea, un agresor 
cu mult mai puternic n-a putut 
înregistra victorii.

Agresorii imperialiști au 
ferit o rușinoasă înfrîngere. 
iată că pasărea Phdenix reînvie 
din nou. Din cenușa orașelor, a 
întreprinderilor distruse de război 
răsar mai falnice uzinele, străzi 
largi, parcuri, blocurile albe ale 
construcției socialiste. Urmînd po
litica înțeleaptă a Partidului Mun
cii, poporul R.P.D. Coreene își 
reface rapid țara, își înzecește 
eforturile pentru a recupera pier
derile grele de război.

Uniunea Sovietică i-a acordat un 
ajutor de un miliard de ruble 
nerambursabile, R. P. Chineză la 
fel 800 de milioane 
lelalte țări socialiste 
900 de milioane de 
mia țării se reface 
de trei ani de reconstrucție 
îndeplinit cu succes. Iar în 1957 
a început primul plan cincinal pe 
care harnicul popor coreean l-a 
îndeplinit deja anul acesta, în 2 
ani și jumătate numai. în primul 
semestru al acestui an producția 
industrială globală a întreprinderi
lor de stat și cooperatiste a cres
cut de 2,9 ori față de semestrul 
corespunzător al anului 1956, iar 
în comparație cu primul semestru 
al anului 1958 cu 175 la sută. Pro
ducția de energie electrică depășește 
pe cea a unor țări capitaliste ca Ja-

Ț arile surori 
noastră familie

su
fi

de iuani, ce- 
din Europa— 
ruble. Econo
rapid. Planul 

es'.e

ponia și Italia. Mii de tineri mun
citori și studenți au plecat pe șan
tierele marilor combinate de oțel 
pentru a-și aduce aportul la recon
strucția și industrializarea țării. 
O emblemă reprezentând un 
om gonind pe un cal înaripat 
care parcurge într-o zi 1000 de le
ghe „Ciănlima“, e imprimată pe 
tractoarele, escavatoarele și alte 
mașini pe care le produce azi 
industria coreeană, poate fi văzută 
pe schelele construcțiilor sau pe 
fanioanele pionierilor,

în ce privește agricultura socia
listă, după cum se știe, la sfîrșitul 
lunii august 1958 se terminase 
complect procesul cooperativizării 
socialiste din R.P,D, Coreeană.

în prezent se pune un accent 
deosebit pe revoluția tehnică : iri
garea, electrificarea și mecanizarea 
agriculturii.

Nivelul de trai al poporului se 
ridică din zi în zi. Venitul tutu
ror oamenilor muncii a crescut 
sistematic.

în adevăr, în decursul planului 
trienal, salariul mediu al muncito
rilor și funcționarilor a crescut cu 
123°h, față de anul 1949, iar prețul 
de vînzare la produsele de consum 
a scăzut în aceeași perioadă de 5 
ori. La 1 ianuarie 1959, s-a acor
dat un nou spor de salar pînă 
la 40°h. Salariul în bani, la 1 ia
nuarie 1959 reprezenta un spor de 
3589!\ față de anul 1949.

Se desfășoară intens construcția 
de locuințe. Numai începind din 
anul trecut și pînă la sfîrșitul pri
mului semestru al anului 1959, în 
Phenian au fost date în folosință 
locuințe pentru un număr de 
23.600 familii de muncitori și 
funcționari, iar pentru alte 5.000 
de familii locuințele sînt în curs 
de terminare. Și la sate s-au con
struit deja multe clădiri confor
tabile pentru locuințe și într-un 
viitor apropiat se vor construi 
300.000 de case de locuit.

în ce privește dezvoltarea 
țămintului și culturii s-au 
progrese excepționale.

în R.P.D. Coreeană s-a introdus 
și se aplică sistemul de învățămînt 
obligatoriu în școlile de 7 ani și 
este în curs de introducere învă- 
țămîntul tehnic profesional în 
toate școlile medii.

în prezent în R.P.D. Coreeană 
funcționează 7.092 școli de diferite 
grade, în care învață 2.380.000 de 
elevi și studenți.

Pînă la eliberarea țării în par
tea de Nord a Coreei nu exista 
nici un institut de învățămînt su
perior. Astăzi, însă, în țară 
37 de institute în care mii 
neri urmează cursurile de 
tirea cadrelor- naționale.

Să construim în ritmul 
liniei“ — aceasta e lozinca sub care 
muncește poporul coreean pentru 
întărirea patriei sale și a întregului 
lagăr al păcii și socialismului din 
care face parte.

Dar inima Coreei este ruptă în 
două. De la paralela 38 spre Sud 
începe o altă lume. Cu toate că 
acum 6 ani la Panmunjon s-a în
cheiat armistițiul prin care se pu
nea capăt războiului, cu toate stră
daniile R.P.D. Coreene de a se 
ajunge la unificarea pașnică a ță
rii și pașii făcuți în această direcție,

înră- 
făcut

există 
de ti- 
pregă-

„C ian-

Coreea continuă să rămînă divi
zată. Partea de Sud a Coreei a de
venit o semicolonie a S.U.A. Tră
dătorul de patrie Li Sîn Man este 
unealta docilă a S.U.A., care vor 
să transforme această țară într-un 
cap de pod al unui război in Ex
tremul Orient îndreptat împotriva 
U.R.S.S, și Chinei Populare.

Călcînd prevederile armistițiului, 
armata lisînmanistă și-a mărit în 
șase ani efectivul de la 16 la 31 de 
divizii. Imperialiștii transportă în 
Coreea de Sud trupe și armament 
militar modern iar Li Sin Man, 
uitând învățămintele istoriei, în
deamnă mereu la „un marș spre 
Nord“.

Ca într-o oglindă se reflectă a- 
ceastă politică războinică în viața 
economică și politică a Coreei de 
Sud. Persecuțiile împotriva celor 
care se pronunță pentru unificarea 
țării și teroarea împotriva luptă
torilor pentru libertate domnesc 
în Coreea de Sud, Monopoluri
le americane strangulează in
dustria și agricultura țării, 6 mi
lioane de șomeri cutreieră străzile 
orașelor sud-coreene flămînzi, în 
10 luni la Seul au murit de foame 
821 de șomeri iar 285 s-au sinu
cis. Despre situația țăranilor sud- 
coreeni plecați de la sate să caute 
de lucru, ziarul sud-coreean „Dio- 
den" scria : „Nu se vede capătul 
suferințelor țăranilor care se re
petă în fiecare an. Tot mai mulți 
și mai mulți oameni ce își obți
neau orezul din munca lor pro
prie, rămîn fără hrană și mor“. 
Nu de mult, la o ședință a cabi
netului de miniștri Li Sîn Man a 
cerut populației să consume cît 
mai puțin orez (hrana de căpete
nie a locuitorilor țării) pentru ca 
să mărească exportul acestui pro
dus. Culmea e cinismul cu care el 
conchide că acest lucru.., „va con
tribui la întărirea sănătății po
porului“. Respingînd repetatele a- 
jutoare pe care R.P.D. Coreeană 
le oferă populației sud-coreene 
aflate în mizerie, guvernul Li Sîn 
Man a găsit o „soluție" : trimite
rea forțată a cetățenilor sud-co- 
reeni pe plantațiile din America 
Centrală și de Sud, vinderea lor 
ca sclavi.

Dar locuitorii Coreei de Sud nu 
se împacă cu sclavia. însuflețiți de 
realizările fraților lor din R.P.D, 
Coreeană ei luptă hotărît pentru 
libertate, pentru drepturi naționa
le și urăsc de moarte pe trădăto
rii lisînmaniști. Ei cer retragerea 
trupelor S.U.A. din țară.

R.P.D. Coreeană face parte din 
marele lagăr al păcii în frunte cu 
Uniunea Sovietică. Legăturile de 
prietenie strînse între țara noastră 
și R.P.D. Coreeană sînt frățești și 
se bazează pe comunitatea de in
terese și țeluri — construirea socia
lismului și comunismului.

Sub același steag atotbiruitor al 
marxism-leninismului, țările noas
tre pășesc mereu înainte spre so
cialism. Aceleași năzuințe de pace 
și progres în lume ne călăuzesc 
deopotrivă. Cu ocazia celei de-a 
XIV-a aniversări a eliberării sale, 
urăm fierbinte poporului frate co
reean tot mai multe succese pe dru
mul său luminos !

A 13-a Plenară 
națională 

a CC. al U.T.G 
din Chile

BUENOS AIRES 14 (Ager< 
preș). — După cum anunță ziarul 
„El Siglo“, la Santiago a avut loo 
cea de-a XlII-a Plenară națională 
a C.C. al Uniunii Tineretului Co
munist din Chile. Plenara a exami
nat situația tineretului din Chile, 
probleme legate de șomaj, agra
varea situaț.ei economice, crește
rea criminalității în rîndurile tine
retului. Participanții la plenară au 
adoptat hotărîrea de a intens fica 
lupta pentru unitatea de acțiune 
cu tinerii care fac parte din alte 
partide politice. Plenara a hotărît 
ca 1a sfîrșitul acestui an să orga
nizeze cel de-al IV-lea Congres 
național al Un’unii Tineretului 
Comunist din Chile.

MOSCOVA. Președintele Prezis 
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Kliment Voroșilov a în- 
mînat la 14 august la Kremlin 
Ordinul Lenin lui Andrei Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., care a primit această 
distincție cu prilejul celei de-a 
50-a aniversări a zilei de naștere, 
pentru merite mari față de statul 
sovietic.

LA PAZ. — Agenția Reuter a- 
nunță că în Bolivia a fost decla< 
rată stare de asediu în legătură 
cu recenta grevă generală a învă^ 
țătorilor. Hotărîrea guvernului ur
mează să fie supusă spre aprobare 
parlamentului.

NEW YORK. — După dezbateri 
extrem de furtunoase care au du* 
rat trei zile. Camera Reprezentan
ților a aprobat cu 229 voturi con
tra 201, un proiect de reformă a 
legislației muncitorești din S.U.A., 
menit să înăsprească amestecul 
autorităților și indirect al patrona
tului asupra sindicatelor ameri
cane.

RANGOON. In urma tratativelor 
care au avut loc la Rangoon în
tre delegațiile organizațiilor de 
Cruce Roșie din R. D. Vietnam și 
Tailanda s-a ajuns la jin acord cu 
privire la repatrierea cetățenilor 
vietnamezi care se găsesc în Tai
landa și doresc să se întoarcă în 
R. D. Vietnam. Repatrierea cetă
țenilor vietnamezi va începe în -a. 
nuarie 1960 și va dura trei ani.

COPENHAGA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite : In Marea Baltică 
s-au încheiat marile manevre ma
ritime militare ale N.A.T.O., care 
s-au desfășurat sub deviza „Fresh 
Water“. La aceste manevre au 
participat 64 de nave engleze, 
vestgermane, norvegiene și daneze.

MADRID. — Zilele acestea a 
avut loc la Almeria o operațiune 
de debarcare a trupelor americane 
la care au luat parte peste 12 uni
tăți ale flotei a șasea americane. 
Această operațiune este cea de-a 
treia manevră a flotei a 6-a ame
ricane in Marea Mediterană, efec
tuată într-o perioadă scurtă de 
timp pe teritoriul Spaniei.

PARIS. — La 14 august s-a îm
plinit un an de la moartea emi
nentului savant Frederic Joliot- 
Curie, fiu glorios al poporului 
francez, unul din inițiatorii și 
conducătorii mișcării mondiale a 
partizanilor păcii. La 14 august a 
avut loc ceremonia depunerii de 
coroane la mormântul lui Joliot- 
Curie și al soției sale Ireste Joliot- 
Curie.
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